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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun viðskiptavina af 

þjónustugæðum Fríhafnarinnar í brottfararverslun. Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

síðustu árum í umhverfi Fríhafnarinnar, fjölgun farþega hefur stóraukist á síðustu árum 

sem hefur sett mark á rekstur og þjónustu Fríhafnarinnar. Árið 1987 þegar Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun voru samtals farþegar í gegnum flugstöðina það ár 

748.744. Árið 2015 voru farþegarnir samtals 4.855.505, þessi gífurlegi vöxtur í 

flutningum um Keflavíkurflugvöll og Flugstöð Leifs Eiríkssonar veldur því að 

vandasamt er að þjóna öllum þeim farþegum sem eru að fara í gegnum Fríhöfnina. 

Áhugavert er að skoða upplifun viðskiptavina á þjónustugæðum Fríhafnarinnar í dag 

og bera saman við fyrri rannsókn frá árinu 2012. Fræðilegur kafli rannsóknar lýtur að 

hugtakinu þjónusta sem er hægt að skilgreina sem óáþreifanlegt ferli sem fer fram á 

sama tíma og þjónustan er veitt, hún skilar af sér ákveðinni frammistöðu sem 

viðskiptavinurinn upplifir og metur á sinn hátt á sama tíma og hann fær þjónustuna. 

Þjónustugæði stendur fyrir það að þjónustuaðilar lofa að veita þá bestu þjónustu sem 

völ er á og mæta þannig óskum og væntingum viðskiptavina sinna. Hægt er að 

skilgreina þjónustugæðin sem mismun á væntingum viðskiptavina um þjónustu og mati 

þeirra á veittri þjónustu, það er frammistöðu fyrirtækisins. Aðferðafræði rannsóknar 

byggist  á megindlegri aðferð þar sem spurningakönnun með lokuðum svarmöguleikum 

var lögð fyrir viðskiptavini Fríhafnarinnar. Spurningarnar í þessari rannsókn byggja á 

grunni Servqual þar sem mæld voru bæði skynjun (frammistaða) og vænting 

(mikilvægi) viðskiptavina. Spurningalistanum var skipt í þrjá hluta, í fyrsta og öðrum 

hluta eru gestir beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga sem tilheyra þjónustunni og 

gæðavíddum hennar. Þriðji hlutinn inniheldur svo bakgrunnsspurningar. Notaður var 

fimmstiga Likert-kvarði við mælingu svara. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að almenn ánægja er með þjónustuna sem veitt er hjá Fríhöfninni, mælingar sýna að 

stóraukið flæði gesta í gegnum brottfaraverslunina hefur ekki haft neikvæð áhrif á 

upplifun viðskiptavina á þjónustugæðin og samanburður við fyrri rannsókn sýnir einnig 

að þjónustugæðin hafa aukist og skora nú 1,6% hærra en í fyrri rannsókn. 

 

Lykilorð: 

Þjónustugæði, Þjónustubil, Upplifun, Servqual, Fríhöfnin 



 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to highlight the experience of customer service quality in 

the Duty Free Departure Store. Significant changes have occurred in recent years in the 

Dutyfree Store environment, rising passenger numbers have increased substantially in 

recent years that have had an impact on the operations and services. In 1987, when the 

Air Terminal was opened, a total of passengers through the terminal that year were 

748,744, in 2015 was a total of 4,855,505 passengers, this enormous growth of transport 

through Keflavík Airport makes it difficult to serve all passengers who are going 

through the Duty Free Store. It is also interesting to view the customers' experience of 

service quality in the Duty Free today and compare it with previous research from 2012. 

The theoretical part of the study relates to the concept of service which can be defined 

as intangible process that takes place at the time when the service is provided, it returns 

the specific performance of the customer experience and assesses their own way at the 

same time he gets the service. Service represents the service promise to provide the best 

services as possible, and thus meet the wishes and expectations of its customers. You 

can define service quality as the difference between customer expectations for service 

and their opinion on the service provided, it is the performance of the company. The 

study is based on quantitative method where a questionnaire with closed response 

options will be presented to the customer of the store. The questions in this study is 

built on the foundation of SERVQUAL as measured, both perception (performance) 

and expectations (importance) customers. The questionnaire is divided into three parts, 

the first and second parts, guests are requested to take a position statements belonging 

to the service and quality of its dimensions. The third part contains such background 

questions. Likert-level scale will be used for measuring results from answer. The main 

results show that there is a general satisfaction with the service provided by the Duty 

Free Store, measurements show that a greatly increased flow of visitors through the 

departure shop has not had a negative impact on the customers experience on the service 

quality and comparisons with previous research also shows that service quality has 

increased and the score now is 1, 6% higher than in the previous study. 

 

Key words: 

Service, service-gap, experience, Servqual, The Dutyfree Store 



 

 

Formáli 

 

Rannsóknarverkefni þetta er 14 ECTS einingar og er til BS-gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Rannsóknin ber heitið Upplifun þjónustugæða í verslun 

Fríhafnarinnar ehf. og var unnin á tímabilinu september 2016 til desember 2016. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða og mæla upplifun viðskiptavina á 

þjónustugæðum í brottfararverslun Fríhafnarinnar. 

 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Brynjar Þór Þorsteinsson aðjúnkt við Háskólann á 

Bifröst, ég vil þakka honum fyrir þá góðu leiðsögn sem hann hefur veitt mér í gegnum 

námið á Bifröst og við gerð þessarar BS skrifa. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum 

Eiríki Bjarka Eysteinsyni sem og dætrum okkar fyrir alla þolinmæðina og stuðninginn 

á námstímabilinu. Fjölskylda og vinir fá mínar bestu þakkir og síðast en ekki síst vil ég 

þakka samnemendum mínum fyrir stuðninginn og hvatninguna síðustu þrjú ár, þetta 

hefur verið áskorun og lærdómsríkur tími. 
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1. Inngangur 

 

Í þessum kafla er farið yfir viðfangsefni ritgerðarinnar, rannsóknarmarkmið og 

rannsóknarspurningu verða gerð skil, einnig verður aðferðafræðin við þessa rannsókn 

kynnt. 

 

Fríhöfnin starfar á samkeppnismarkaði flugvalla og eru helstu áskoranir að ná að veita 

þjónustu og sölu á tollfrjálsum varningi til farþega sem eiga leið í gegnum Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar. Þjónusta skipar æ stærri sess í umhverfi atvinnulífs þar sem vara og 

þjónusta samtvinnast þegar þjónustan er afhent viðskiptavinum. Í nútímasamfélagi er 

þjónusta oft notuð sem forskot á markaði og því er mikilvægt fyrir stjórnendur að 

þekkja óskir og væntingar viðskiptavina sinna til þess að geta veitt þeim þá þjónustu 

sem þeir búast við að fá (Margrét Reynisdóttir, 2006). Viðskiptavinir eru kröfuharðir 

og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að búa yfir getu og þekkingu til þess að mæta kröfum 

viðskiptavina, til að svo megi verða þarf fyrirtækið að gera rannsóknir og mæla þá þætti 

sem skipta máli í ferli þjónustu. Í þessari rannsókn er markmiðið að kanna upplifun 

viðskiptavina á þjónustugæðum Fríhafnarinnar. Rannsóknarspurning þessa 

verkefnis er eftirfarandi: 

Hefur stóraukið flæði gesta í gegnum brottfararverslun Fríhafnarinnar haft áhrif á 

upplifun þjónustugæða?“ 

 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var gerð megindleg rannsókn þar sem 

viðskiptavinir Fríhafnarinnar voru þátttakendur í könnun sem var gerð í 

brottfararverslun, þýðið voru þeir farþegar sem höfðu verslað vörur í versluninni á 

ákveðnum dögum. Stuðst var við aðferðafræði Servqual. Rannsóknin var á íslensku og 

ensku þar sem þátttakendur svöruðu könnun með spurningum á fimm bila Likert 

kvarða. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um viðfangsefnið, þjónustu og 

þjónustugæði. Í seinni hluta er fjallað um aðferðafræði rannsóknar og niðurstöður 

hennar og umfjöllun. 
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1.1. Lýsing á viðfangsefni 

 

Fríhöfnin var stofnuð 15. september 1959 en fram að því sá Áfengisverslun ríkisins um 

verslunarrekstur á Keflavíkurflugvelli. Á árunum 1951 til 1957 var mikil aukning á 

flugi um Keflavíkurflugvöll en starfsmenn við flugumsjón og flugafgreiðslu urðu þess 

þó varir að flugvélar sem áætlað hafði verið að lentu í Keflavík til að taka eldsneyti o.fl. 

lentu frekar á Shannon flugvelli í Írlandi, við eftirgrennslan kom í ljós að áhafnir vildu 

frekar lenda á Shannon en Keflavíkurvelli til þess að geta verslað í fríhöfninni þar, en 

á þeim tíma var það á valdi flugstjóra hvar millilent var á leið vestur um haf. Munu 

starfsmenn flugmála hafa komið þessu á framfæri við þáverandi utanríkisráðherra. Árið 

1953 hóf fjármálaráðuneytið í samráði við utanríkisráðuneytið og sendiráð Íslands á 

norðurlöndum að kanna lagaákvæði þar um fríhafnir og frílager. Þann 23. apríl 1958 

voru samþykkt á Alþingi lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja tollfrjálsan 

varning til farþega í millilandaflugi (Fríhöfnin, Afmælisrit Fríhafnarinnar, 2009). 

 

Árið 1958 var verslunin á Keflavíkurflugvelli stofnuð í nafni ÁVR og bar 

áfengisverslun ríkisins að reka verslunina, fljótlega eftir opnunina komu kröfur um 

aukið vöruval og samræmdist það ekki rekstri áfengisverslunar ríkisins (Fríhöfnin, 

Afmælisrit Fríhafnarinnar, 2009). Nýja Fríhöfnin var stofnuð 15. september árið 1959 

og hefur farið í gegnum miklar breytingar á þessum 57 árum sem liðin eru frá opnun 

fyrstu fríhafnarversluninni.   

 

Árið 1987 urðu tímamót í sögu Fríhafnarinnar er Leifsstöð var tekin í notkun. Glæsileg 

umgjörð var sköpuð í kringum stórbætta þjónustu og aukið vöruval. Ekki stóð á 

viðtökunum, því sala í Fríhöfninni jókst um meira en helming frá árinu áður. Fríhöfnin 

hefur frá upphafi verið í eigu ríkisins, en á síðustu misserum hafa ýmsir þjónustuþættir 

færst yfir á hendur einkaaðila. Á árinu 1998 fjölgaði verslunum á brottfararsvæðinu 

þegar ný rými voru tekin í notkun.  Fram að þeim tíma voru reknar tvær verslanir, 

hefðbundin fríhöfn og verslun með íslenskar vörur. Við bættust verslanir með 

kvenfatnað, íþróttavörur, herrafatnað, gleraugu, úr og skartgripi, og gjafavöru.  Auk 

þess var þjónusta á sviði gjaldeyrisviðskipta aukin, meiriháttar breytingar gerðar á 

veitingarþjónustu og umsvif aukin.  



 

3 

 

 

Við stofnun hlutafélagsins Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. með lögum frá Alþingi í maí 

árið 2000 var sameinaður rekstur tveggja ríkisstofnanna, Fríhafnarinnar á 

Keflavíkurflugvelli sem rak fríhafnarverslunina og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar  

(FLE) sem rak fasteignina. Það rekstrarform var við líði þar til í upphafi árs 2005 en þá 

varð breyting á rekstrarformi Fríhafnarinnar þar sem ákveðið var að stofna dótturfélag 

um verslunarrekstur FLE hf. Fríhafnarverslunin var þar með aðskilin rekstri FLE, bæði 

stjórnunar- og rekstrarlega. Á þessum tíma var verslunarrými Fríhafnarinnar í 

brottfararsal um 1.150 fermetrar, sem lætur nærri að vera tvöföldun frá því sem var í 

gömlu Fríhafnarversluninni. Í ört vaxandi umhverfi flugstöðvarinnar og flugrekstri 

hefur þurft að gera breytingar á flugstöðinni og verslunum til þess að mæta þessum 

fjölda farþega sem fara þar um, Fríhöfnin gerði breytingar á verslunarsvæðum til þess 

að geta tekið við og þjónað sem best öllum þessum fjölda sem fer í gegn á álagstímum 

(Fríhöfnin, dutyfree.is/um-frihofnina/starfsemi-og-stefna/saga, 2016). 

 

Þann 12. júní 2015 var formleg opnun á breyttri brottfararverslun, helsta breytingin var 

sú að nú er hún með svokölluðu 100% flæði, þ.e.a.s. allir brottfararfarþegar ganga í 

gegnum verslunina eftir öryggisleit. Nýtt kassasvæði var tekið í notkun þar sem fjölgað 

var afgreiðslukössum, raðaleiðara kerfi var sett upp til þess að flýta þjónustu en það 

virkar þannig að viðskiptavinir safnast í eina röð en margir afgreiðslukassar hreinsa 

fljótt og örugglega úr röðinni. Einnig voru aðlaganir gerðar á deildum innan 

brottfaraverslunarinnar og stækkaði verslunin um 350 m² og er í dag um 1.500 m² að 

stærð. Í dag rekur Fríhöfnin fimm verslanir, vöruhús og skrifstofu þar sem rekstur á 

innkaupasviði, rekstrarsviði, mannauðssviði og markaðssviði er til húsa. Þegar 

verslunin opnaði 1959 þá var eingöngu selt áfengi og tóbak og aðeins störfuðu fjórir 

karlmenn hjá Fríhöfninni, fljótlega bættust við fleiri vöruflokkar og í dag selur 

Fríhöfnin yfir 30 þúsund vörunúmer. Í dag starfa í Fríhöfninni um 210 manns af 

fjölbreyttum hópi karla og kvenna á aldrinum 20 til 67 ára í fjölbreyttu starfsumhverfi, 

á sumrin bætast svo við 100 manns til viðbótar (Fríhöfnin, dutyfree.is/um-

frihofnina/starfsemi-og-stefna/saga, 2016). 
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Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreytilegum ferðaheimi þar sem markmiðið er að 

mæta þörfum og óskum viðskiptahópa Fríhafnarinnar með það að leiðarljósi að bjóða 

upp á fyrirmyndar þjónustu og gæða vörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á 

erlendum flugvöllum. Fríhöfnin hefur gengið skrefinu lengra í að þjónusta sína 

viðskiptavini og í dag geta viðskiptavinir Fríhafnarinnar kynnt sér vöruúrvalið og 

vöruverðið áður en þeir koma í flugstöðina á heimasíðu fyrirtækisins www.dutyfree.is,  

þá geta þeir pantað vörur í gegnum vefinn og sótt og greitt við komuna á flugvöllinn á 

leið sinni til útlanda í brottfararverslun. Einnig er Fríhöfnin á Facebook til þess að geta 

verið í enn betra sambandi við viðskiptavini sína. Fríhöfnin hefur farið í gegnum miklar 

breytingar eins og áður segir þar sem farþegar hafa aðgang að glæsilegum verslunum 

og fyrirmyndar þjónustu sem er í boði hjá Íslensku flughöfninni. Á hálfri öld hefur góð 

þjónusta, hagstætt verð og kraftmikill mannauður gert Fríhöfnina í dag á meðal stærstu 

Fríhafnarverslana í heimi þegar reiknuð er sala á hvern flugfarþega í þeim vöruflokkum 

sem Fríhöfnin selur. Árið 2014 var Fríhöfnin valin annað árið í röð besta fríhöfnin í 

Evrópu af tímaritinu Business Destinations (Fríhöfnin, dutyfree.is/frettir, 2016). 

 

Hlutverk Fríhafnarinnar er að þjónusta og selja tollfrjálsan varning til farþega sem eiga 

leið í gegnum flugstöðina og að skapa tekjur fyrir móðurfélagið Isavia. Til þess að átta 

okkur aðeins betur á þessu samhengi þá förum við lítillega í gegnum sambandið á milli 

Flugstöðvarinnar og Fríhafnarinnar. Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun í apríl 

1987 til aðskilnaðar almannaflugs og starfsemi varnarliðsins. Bandaríkjamenn og 

Íslendingar skiptu með sér kostnaði við verkið og greiddi Bandaríkjastjórn um 2/3 

heildarkostnaðar. Rekstur flugstöðvarinnar var á hendi Flugmálastjórnar 

Keflavíkurflugvallar til ársins 1998 er ríkisstofnunin Flugstöð Leifs Eiríkssonar var sett 

á fót til að annast flugstöðvarreksturinn. Ráðgefandi stjórn flugstöðvarinnar, sem 

skipuð var í ágúst 1999 til að vinna að tillögum um framtíðartilhögun á rekstrinum, 

lagði til grundvallarbreytingar. Í kjölfarið voru ríkisstofnanirnar Fríhöfnin á 

Keflavíkurflugvelli og Flugstöð Leifs Eiríkssonar sameinaðar í eitt hlutafélag í eigu 

ríkisins. Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. var stofnað með lögum frá Alþingi í maí 2000 

og tók við öllum rekstri flugstöðvarinnar, fasteign og skuldbindingum, 1. október sama 

ár. Félagið var gert að opinberu hlutafélagi árið 2007. Sameining Keflavíkurflugvalla 

og Flugstoða var samþykkt á Alþingi í desember 2009. Samgönguráðherra gekkst fyrir 

stofnun nýs opinbers hlutafélags, Isavia o.hf., sem tók við öllum rekstri, eignum og 

http://www.dutyfree.is/
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skuldbindingum Flugstoða og Keflavíkurflugvallar hinn 1. maí 2010. Félagið rekur alla 

flugvelli og flugleiðsöguþjónustu landsins (Keflavíkurflugvöllur, kefairport.is, 2016). 

Stór hluti af rekstrarfé flugstöðvarinnar kemur frá Fríhöfninni eða um 36,8% af 

rekstrartekjum Isavia (Isavia, isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final_web.pdf, 

2016). 

 

Árið 1987 þegar að Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun voru farþegar samtals 

748.774 í brottför og komu, ásamt transit farþegum. Árið 2015 voru farþegarnir samtals 

4.855.505 (Keflavíkurflugvöllur, kefairport.is/um-felagid/Tolur-um-

farthegafjolda/Arstolur/, 2016). Þessi gífurlegi vöxtur í flutningum um Keflavíku-

flugvöll og Flugstöð Leifs Eiríkssonar veldur því að vandasamt er að þjóna öllum þeim 

farþegum sem eru að fara í gegnum fríhöfnina, því hefur verið lagt í miklar breytingar 

og aðlaganir á verslunarplássi. Einnig þurfti að bregðast við auknum farþegafjölda með 

fleira starfsfólki, breytingum á vöktum og bættri nýtingu (Tryggvi Blöndal, 2016). 

Viðskiptavinir Fríhafnarinnar hafa einnig breyst á þessum árum þar sem aðgengi 

almennings allsstaðar að úr heiminum hefur stóraukist og er fríhöfnin því starfandi í 

fjölþjóðlegu umhverfi (Bjarklind Sigurðardóttir, Sölu og markaðsstjóri, 2016). 

Viðskiptahópurinn er stór og fjölbreyttur og er áhugavert að skoða hvernig hóparnir 

upplifa þjónustugæðin, í þessari rannsókn verður áherslan lögð á að skoða 

þjónustugæðin og upplifun viðskiptavina í brottfararverslun Fríhafnarinnar.  

 

1.2. Hlutverk og mikilvægi Fríhafnarinnar 

 

Hlutverk Fríhafnarinnar er að selja tollfrjálsan varning til farþega sem fara um Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar og skapa tekjur fyrir móðurfélagið en 36,8% af rekstrartekjum Isavia 

koma af vörusölu Fríhafnarinnar (Isavia, isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final-

web.pdf, 2016) svo að mikilvægi Fríhafnarinnar er töluvert og hefur mikið vægi í rekstri 

Isavia og flugvallarins. Í hugum viðskiptavina Fríhafnarinnar er hlutverk hennar stór 

þáttur af ferðalaginu og er oft fyrsta stopp í upphafi ferðalagsins, já og einnig lokastopp 

á síðustu metrunum áður en ferðalagið endar við komuna heim til landsins, 

viðskiptavinir staldra við í verslunum Fríhafnarinnar og gera innkaup á leið sinni í 

gegnum flugstöðina, það er verið að kaupa sitthvað fyrir sjálfan sig, gjafir handa  
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fjölskyldum og vinum eða það er verið að kaupa vandaðan varning til gjafa í 

viðskiptaferðum.  Mikilvægi Fríhafnarinnar fyrir ríkissjóð, Fríhöfnin skilar milljónum 

í ríkissjóð á ári hverju, eins og fram kom á aðalfundi Isavia 2015 að frá árinu 2011 

skilaði Fríhöfnin 1.8 milljarði króna til ríkissjóðs í formi áfengis og tóbaksgjalda 

(Isavia, isavia.is/frettir/aðalfundur-isavia-2016, 2015). Mikilvægi Fríhafnarinnar í 

hugum starfsmanna, hér erum við að tala um stóran vinnustað þar sem fjölbreyttur 

hópur starfsmanna hefur unnið saman í mörg ár og sumir í áratugi. Fríhöfnin er 

vinnustaður þar sem starfsmenn fá að vaxa og dafna í starfi í góðu og uppbyggilegu 

starfsumhverfi, starfsöryggi og fá sanngjörn laun til þess að framfleyta sér og sínum 

(Tryggvi Blöndal, 2016). Hér eru samstarfélagar sem hafa margir bundist vinaböndum 

þar sem vinir hafa gengið saman í gegnum ferlið og tekist á við áskoranir og sigra, bæði 

í lífi og starfi svo að það má segja að mikilvægi Fríhafnarinnar er mikið í hugum 

starfsmanna (Ingibjörg Þ. Eyjólfsdóttir, 2016).  

 

1.3. Fyrri rannsókn á þjónustugæðum Fríhafnarinnar 

 

Fyrri rannsókn var gerð árið 2012 í samstarfi við Fríhöfnina, markmið rannsóknarinnar 

var að skoða hvernig þjónustugæðum væri háttað hjá Fríhöfninni. Rannsóknin var 

megindleg, þar sem stuðst var við mælitækið Servqual og fimm gæðavíddir: 

áreiðanleika, svörun, traust, umhyggju og áþreifanleika. Niðurstöður sýndu að almenn 

ánægja sé með veitta þjónustu hjá Fríhöfninni, þjónustugæðin voru 4,36 stig af fimm 

mögulegum. Viðskiptavinir voru sammála um að sú þjónusta sem sé innt af hendi sé 

ábyggileg og nákvæm og þeir voru ánægðir með hversu skjóta þjónustu þeir fengu. Þeir 

upplifðu að einhverju leiti að Fríhöfnin og starfsmenn höfðu hagsmuni þeirra ekki alltaf 

að leiðarljósi en voru sammála um að starfsmenn höfðu jákvætt viðmót (Bjarklind 

Sigurðardóttir, Lokaverkefni, 2012). 
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1.4. Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun viðskiptavina á 

þjónustugæðum Fríhafnarinnar. Rannsóknarspurning þessa verkefnis er 

eftirfarandi: 

Hefur stóraukið flæði gesta í gegnum brottfararverslun Fríhafnarinnar haft áhrif á 

upplifun þjónustugæða?“ 

 

Markamið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um núverandi stöðu þjónustugæða 

brottfararverslunarinnar í Fríhöfninni á þessum miklu breytingatímum, þar sem umferð 

um flugstöðina hefur stóraukist á síðustu árum. Markmiðið er að kortleggja upplifun 

þjónustugæða og bera saman við fyrri rannsókn, sjá þróunina og hver staðan er í dag. 

Niðurstöður koma til með að varpa ljósi á veikleika og styrkleika Fríhafnarinnar í 

þjónustustjórnun. Stjórnendur geta nýtt sér niðurstöður skýrslunnar og brugðist við 

veikleika til þess að gera úrbætur  og styrkleika til að nota í markaðssókn.  

 

1.5. Fræðileg nálgun 

 

Rannsóknaraðferð sem notuð voru við þetta verkefni er megindleg. Megindleg felst í 

því að spurningakönnunin með lokuðum spurningum og afmarkaða svarmöguleika 

voru lagðar fyrir viðskiptavini Fríhafnarinnar. Niðurstöður voru byggðar á tölulegum 

gögnum sem gáfu kost á mælingum á ýmsum breytum og sambandi þeirra á milli.  

 

Til þess að mæla þjónustugæðin var notast við mælitækið Servqvual sem var hannað af 

Parasuraman, Zeithaml og Berry. Tækið mælir annars vegar væntingar viðskiptavina 

og hinsvegar skynjun þeirra á veittri þjónustu. Viðskiptavinurinn er fyrst beðinn um að 

gefa stig fyrir hversu miklar væntingar hann hafi á ákveðnum þjónustuþáttum, síðan er 

hann beðinn um að gefa stig fyrir frammistöðu þjónustuaðilans á sömu þáttum. Með 

þessari aðferð er hægt að mæla þjónustugapið á milli væntrar þjónustu og veittrar 

þjónustu, sem segir svo til um þjónustugæðin. 
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Hugtakið þjónusta er hægt að skilgreina sem óáþreifanlegt ferli sem fer fram á sama 

tíma og þjónustan er veitt, hún skilar af sér ákveðinni frammisstöðu sem 

viðskiptavinurinn upplifir og metur á sinn hátt á sama tíma og hann fær þjónustuna. 

Þetta er samband á milli viðskiptavinar og þjónustuveita þar sem hlutverk 

viðskiptavinarins er að taka í ferlinu „for a customer acting in the role of a co-creator“ 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011) Þjónustugæði stendur fyrir það að þjónustuaðilar 

lofi að veita þá bestu þjónustu sem völ er á og mæta þannig óskum og væntingum 

viðskiptavina sinna. Mögulegt er að skilgreina þjónustugæðin sem mismun á 

væntingum viðskiptavinanna á þjónustu og mati þeirra á veittri þjónustu, sem er þá 

frammistaða fyrirtækisins (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

1.6. Kynning á aðferðafræði rannsóknar  

 

Rannsókn þessi byggist á megindlegri aðferð þar sem spurningalistum var dreift á þá 

sem nýttu sér þjónustu fríhafnarinnar. Megindleg rannsókn felst í því að 

spurningakönnunin er með lokaðar spurningar og afmarkaða svarmöguleika, 

niðurstöður eru byggðar á tölulegum gögnum sem gefur kost á mælingum á ýmsum 

breytum og sambandi þeirra á milli. Spurningalistar voru lagðir fyrir þá sem nýttu sér 

þjónustu Fríhafnarinnar, úrtakið voru þeir farþegar sem versluðu á leið sinni í gegnum 

brottfararverslun Fríhafnarinnar. Áætluð svörun var um 300 manns. Spurningarnar í 

þessari rannsókn byggja á grunni Servqual þar sem mæld verða bæði skynjun 

(frammistaða) og vænting (mikilvægi) viðskiptavina. Spurningalistanum er skipt í þrjá 

hluta, í fyrsta og öðrum hluta eru gestir beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga sem 

tilheyra þjónustunni og gæðavíddum hennar. Þriðji hlutinn inniheldur svo 

bakgrunnsspurningar.  Áætlaður svartími gesta var um fimm mínútur. Notaður var 

fimmstiga Likter-kvarði við mælingu svara. 

 

1.7. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þjónustugæðum Fríhafnarinnar en hér má nefna 

síðustu rannsókn sem var gerð árið 2012 af Bjarklindi Sigurðardóttur, en hún tók fyrir 

þjónustugæðin og mældi upplifun viðskiptavina. Rannsakandi er starfandi hjá 
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Fríhöfninni og hefur gert í nokkur ár sem verkefnastjóri, starfið er fjölbreytt og snertir 

marga þætti í rekstrinum. Sala og þjónusta er einn af lykilþáttum í rekstri Fríhafnarinnar 

sem hefur bein áhrif á afkomu fyrirtækisins. Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

verslunarrými brottfaraverslunarinnar þar sem nú fara allir farþegar í gegnum 

verslunina eftir öryggisleit sem þýðir 100% flæði farþega í gegn, og því fannst 

rannsakenda áhugavert að skoða og mæla gæði þjónustunnar, hver staðan er í dag og 

hvernig breytingin hefur þróast frá fyrri rannsókn. 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Þessi kafli fjallar um fræðilegan grunn er varðar umhverfi og þjónustu Fríhafnarinnar, 

þjónustuloforð Fríhafnarinnar gagnvart viðskiptavinum. Síðan eru helstu hugtök og 

líkön þjónustu skilgreind. 

 

Farþega fjöldi sem fer í gegnum flugstöðina á ári hverju skiptir milljónum, vöxturinn 

hefur verið gríðarlegur síðustu ár, ef við skoðum þróunina á síðustu tíu árum sjáum við 

að árið 2005 fóru 2.101.679 farþegar í gegnum flugstöðina, þar af voru 761.720 

brottfararfarþegar. Árið 2015 fóru 4.855.505 farþegar í gegnum flugstöðina, þar af voru 

1.696.769 brottfararfarþegar, á þessum tíu árum hefur aukningin rúmlega tvöfaldast. Í 

septembermánuði á þessu ári voru farþegar í gegnum flugstöðina nærri því jafnmargir 

og farþegar í brottför allt árið 2005. Samtals farþegar voru 700.292 í september 2016 

og þar af voru brottfararfarþegar 227.295 (Keflavíkurflugvöllur, kefairport.is/um-

felagid/tolur-um-farthegafjolda/2016/, 2016). Frá júní 2015 fara allir farþegar í brottför 

í gegnum brottfararverslunina eftir vopnaleit, þetta skapar gríðarlegt álag á mestu 

annatímum brottfarar og eykur flækjustig við að þjónusta alla farþega sem fara í gegn. 

Fríhöfnin fór í að gera breytingar á verslunarplássi í brottförinni þar sem deildirnar voru 

stækkaðar, innréttingar endurnýjaðar og nýtt raðaleiðara kerfi var sett upp hjá 

kassasvæði til þess að auka afgreiðsluhraða af gólfinu. Í síbreytilegu umhverfi 

Fríhafnarinnar þar sem farþegar streyma í gegn á öllum tímum sólarhringsins því 

verslunin lokar aldrei, er vandi að þjóna öllum svo að þeim líki. Fríhöfnin hefur lagt 

mikið upp úr að gera betur í þjónustu og hefur uppskorið viðurkenningar í heimi 
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fríhafnarverslana og var valin besta fríhöfnin annað árið í röð af tímaritinu Business 

Destinations árið 2014, og hér heima á Íslandi fyrir að vera fjölskylduvæn og 

framúrskarandi stofnun (Fríhöfnin, dutyfree.is/frettir, 2016). Að ná þessum frábæra 

árangri er meðal annars fyrir tilstuðlan að markvissri og metnaðarfullri mannauðsstefnu 

(Sóley Ragnarsdóttir, 2016). Fríhöfnin hefur í gegnum árin verið eftirsóttur vinnustaður 

og er þekktur fyrir líf og fjör þar sem starfsmenn fá að njóta sín, vaxa og þróast í starfi. 

Á síðustu árum hefur verið lögð markviss áhersla á stefnu í mannauðsmálum, 

jafnréttismálum og fræðslumálum. Sérstakt fræðsluráð var stofnað og eiga þar sæti 

starfsmenn og stjórnendur fyrirtækisins, þessi hópur kom að því að hanna og þróa 

námslínu sem hentar starfsfólki Fríhafnarinnar (Sóley Ragnarsdóttir, 2016). Áhersla er 

lögð á þekkingaruppbyggingu og símenntun starfsmanna, að gera betur í þjónustu þar 

sem það er hluti af innri gildum fyrirtækisins. Stjórnendur líta svo á að endurmenntun 

sé lykilatriði í að ná árangri og viðhalda starfsánægju (Tryggvi Blöndal, 2016).  Margir 

frábærir leiðbeinendur hafa lagt hendur á plóg við endurmenntun starfsmanna 

Fríhafnarinnar og má þar nefna Margréti Reynisdóttur sem var með nokkur námskeið 

þar sem áhersla var lögð á ýmsa nálgun í þjónustu ásamt fjölda annarra fjölbreyttra 

námskeiða er lúta að, markaðsmálum, sölu og þjónustu. Þjónustuloforð Fríhafnarinnar 

er afurð starfsmanna og stjórnenda úr Fríhafnarskólanum (Tryggvi Blöndal, 2016). 

Fríhafnarskólinn var stofnaður í janúar 2012 og hefur Starfsmennt fræðslusetur séð um 

starfstengt nám starfsmanna í nokkur ár í gegnum sérstakan námssamning sem gerður 

var í kjarasamningum (Starfsmennt, 2016). 

 

2.1. Þjónustuloforð Fríhafnarinnar 

 

 

Þjónusta 

Við tökum hlýlega á móti viðskiptavinum og veitum þeim athygli. 

Við sýnum viðskiptavinum jákvætt viðmóti  og höfum væntingar þeirra í huga. 

 

Virði 

Við erum sölumenn og  upplýsum viðskiptavini um áhugaverðar vörur á góðu verði. 
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Við leitum lausna og leiða í þágu viðskiptavina. 

 

Upplifun 

Við sýnum viðskiptavinum jákvætt viðmót með augnsambandi, látbragði og kveðju. 

Við erum fagmenn og reynum að fara fram úr væntingum viðskiptavina.  

Við sýnum viðskiptavinum hugulsemi, vinsemd, virðingu og trúnað. 

(Fríhöfnin, Þjónustuloforð Fríhafnarinnar, 2013) 

 

2.2. Helstu hugtök og kenningar 

 

Hér ætlum við að fjalla um helstu hugtök og kenningar þjónustu. 

 

2.2.1. Þjónusta  

 

Skilgreining fræðimanna á hugtakinu þjónusta hefur sameiginlegan hljómgrunn, lýsing 

á óáþreifanlegu ferli sem á sér stað á milli þjónustukaupa og þjónustuveita þar sem 

þjónustukaupi metur frammistöðu þjónustuveita á sama tíma og þjónustan er veitt. 

Þjónusta er skipulögð athöfn, ferli og frammistaða sem getur byggt á óáþreifanlegri 

athöfn sem tengist iðulega áþreifanlegum vörum (Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

Þjónusta er nú orðið mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja og á það jafnt við um 

hefðbundin þjónustufyrirtæki og fyrirtæki sem framleiða og selja áþreifanlegar vörur. 

Fyrirtæki hafa í auknum mæli innleitt ákveðna þjónustustefnu og hannað 

þjónustuloforð eins og við sáum í kafla hér á undan um þjónustuloforð Fríhafnarinnar. 

Þjónustan getur verið mismunandi á milli fyrirtækja, og því leggja stjórnendur í auknum 

mæli áherslu á gæði þjónustunnar með það að leiðarljósi að nýta hana í samkeppni 

(Margrét Reynisdóttir, 2006). 
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2.2.2. Einkenni þjónustu 

 

Einkenni þjónustu er að hún er óáþreifanleg athöfn sem ekki er hægt að sjá né snerta 

og er því erfitt að leggja mat á mismunandi tegundir þjónustu. Áþreifanlegar vörur og 

óáþreifanlega þjónusta fara oft saman þegar varan og þjónustan er afhent. Sem dæmi, 

viðskiptavinur fer í snyrtivöruverslun til þess að  kaupa sér snyrtivöru, hann  fær veitta 

óáþreifanlega þjónustu í formi ráðgjafar við val á snyrtivöru og þegar hann hefur 

ákveðið sig um hvaða snyrtivöru hann ætlar að kaupa fær hann vöruna afhenta í 

pakkningu úr hillunni, vara sem er hugsanlega í krukku og hann getur síðan notað þegar 

honum hentar. Á myndinni hér að neðan má sjá mælistiku fyrir vörur og þjónustu sem 

sýnir hversu áþreifanleg eða óáþreifanleg þjónustan er. 

 

 

Mynd 1: Mælistika sýnir áþreifanleika vöru og þjónustu 

 

Óáþreifanleiki þjónustunnar felur í sér að ekki er hægt að safna henni og halda til haga 

á lager eins og um hefðbundnar vörur væri að ræða, mikilvægt er að ná sem bestum 

árangri á þeim tíma er þjónustan er veitt. Ef við tökum sem dæmi flugfélög, þau þurfa 

að huga vel að sætanýtingu í hverju flugi. Kennsla er annað dæmi um að það þurfi að 

takast vel til þegar þjónustan fer fram. Mikilvægt er að vanda afhendingu þjónustu á 

þeim tíma sem hún á sér stað því það er ekki hægt að leiðrétta vonda upplifun á þjónustu 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

Þjónusta getur verið margvísleg og mikill munur á upplifun einstaklinga á þjónustu þar 

sem tveir einstaklingar eru ekki nákvæmlega eins og geta upplifað sömu þjónustu á sinn 

háttinn hver, það fer eftir kröfum einstaklinga, tímasetningu og aðstæðum þegar 



 

13 

 

þjónustan er veitt. Til að geta náð sem bestum árangri í veittri þjónustu og sem mestum 

þjónustugæðum þá þurfa starfsmenn að hafa vilja og hæfni til að mæta þörfum og 

væntingum viðskiptavina, einnig þarf umhverfið þar sem þjónustan er veitt að mæta 

væntingum viðskiptavina. Óaðskiljanlegt er annað atriði sem einkennir þjónustu og er 

þar átt við að veitta þjónustu er ekki hægt að aðgreina frá neyslu eins og neysla á vöru.   

Þegar fjárfest er í vöru er vörunnar notið þegar það hentar en það er ekki hægt að fresta 

neyslu þjónustunnar því ekki er komist hjá því að neyta þjónustunnar þegar hún er veitt. 

Þetta þýðir að ekki er hægt að skapa þjónustu fyrirfram og eiga á lager til þess að grípa 

í við hentugleika til þess að kaupa sér tíma og tryggja gæði þegar mikið er að gera. Ef 

við tökum aftur fyrir dæmi með flugfélag sem selur flugferðir, flugsætið getur verið selt 

fyrirfram en neyslan á þjónustunni fer fram á sama tíma og flugferðin er í gangi 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

2.2.3. Þjónustustjórnun 

 

Til þess að styðja við og viðhalda þjónustugæðum sem skilar sér í ávinningi fyrir 

viðskiptavini og fyrirtækið þarf ákveðin stefna að liggja fyrir. Þjónustustefna þarf að 

vera vel hönnuð og útfærð með þeim hætti að allir innan fyrirtækisins skilji og viti til 

hvers er ætlast, hvernig þjónustu skal veita og hver séu markmiðin. Einnig þarf 

þjónustustefnan að passa við aðstæður, ímynd, áherslur og markmið fyrirtækisins. 

Nauðsynlegt er að þekkja óskir og þarfir viðskiptavina, hvernig þeir sjá og upplifa 

fyrirtækið og hvernig þjónustu þeir vænta. Til þess að geta skilgreint, þróað og verðlagt 

þjónustuna þarf fyrirtækið að þekkja markhópinn til þess að geta skapað rétta ímynd í 

hugum viðskiptavina og náð settum markmiðum. Vanda þarf vinnu við þetta ferli þar 

sem framkvæmdar eru markaðsrannsóknir, gögnum er safnað, mæld og greind og 

niðurstöður eru síðan notaðar við að hanna þjónustustefnu sem passar. Þjónustustefnan 

á að vera skýr öllum innan fyrirtækisins, hún þarf að innihalda hverjar áherslurnar eru, 

hvert þjónustustigið er, hvernig framkvæma á þjónustuna og hvers viðskiptavinirnir 

mega vænta. Einnig þarf að vera skýrt hvernig á að meðhöndla þjónustugap og kvartanir 

viðskiptavina. Mikilvægt er að vinna skipulega við að þróa og hanna þjónustustefnu, 

PDCA kerfið samanstendur af fjórum flokkum, skipulagningu (plan), framkvæmd (do), 
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athugun (check) og að bregðast við (act), hér er lögð áhersla á skipulag og framkvæmd 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

Áhersluflokkarnir eru: 

Skipuleggja, skipulagning hefst með mati á markaðnum og skilgreina hverjar þarfirnar 

eru til þess að geta ákveðið hverskyns þjónustu og hvernig á að framkvæma hana, til 

þess þurfum við að búa yfir þekkingu svo að við getum skilað þjónustunni sem best til 

viðskiptavinanna eftir þeirra óskum og væntingum. Nauðsynlegt er að nota 

þjónustuferlagreiningu til þess að meta í hvaða flokki þjónustan er, er hún persónuleg, 

klæðskerasaumuð eða fjöldaframleidd. Með þessari greiningu er síðan þjónustan 

hönnuð. 

 

Framkvæma, upplýsingum þarf að miðla til starfsmanna og undirbúa þá vel, ákveðin  

starfþjálfun þarf að eiga sér stað svo að þeir búi yfir þekkingu til þess að ná settum 

markmiðum. 

 

Athuga, eftirfylgni og athugun með aðgerðum er nauðsynleg til þess að geta metið hvort 

þjónustan er að skila settum markmiðum. Hulduheimsóknir eru góðar til þess að 

kortleggja og mæla þjónustuna á vettvangi. 

 

Bregðast við, niðurstöður þjónustuheimsókna eða kannanna eru notaðar til þess að 

bregðast við vanköntum til úrbóta eða því sem vel er gert og þá hvatningar til 

starfsmanna. 

 

Vel hönnuð þjónustustefna leggur grunninn að góðri þjónustustjórnun og þar með 

ákveðnu forskoti fyrirtækisins á markaði. Hún þarf að vera skýr og einföld svo að hún 

nái til starfsmanna að þeir þekki sín hlutverk og hvernig þeir eigi að bera sig að við að 

veita þjónustuna, hún þarf að ná til viðskiptavina til að sýna þeim fram á hvernig 

fyrirtækið telur sig geta veitt þeim bestu þjónustuna sem veitir þeim mestan ávinninginn 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011).   
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2.2.4. Þjónustugæði 

 

Þjónustugæði felst í mismuninum sem hlýst af væntingum viðskiptavina sem þeir gera 

til þjónustunnar og þeirri þjónustu sem innt er af hendi og þeir fá í formi frammistöðu 

starfsmanns eða fyrirtækis. Að uppfylla þjónustugæði lýtur að því að afhenda vöru eða 

þjónustu sem samræmist þjónustuloforðum fyrirtækisins (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

Sem dæmi að þá eru þjónustuloforð sérverslana ekki þau sömu og lágvöruverslana. 

Lágvöruverslunin leggur áherslu á ódýrar vörur og lofar ódýrum vörum umfram 

þjónustu og væri því afhending gæða í þessum tilvikum að standa við gefin loforð um 

ódýra vöru. Sérverslunin leggur áherslu á gæðavöru og þjónustu og lofar gæðavörum 

og þjónustu, þar væri afhending gæða að standa við gæði varanna og þjónustunnar. 

Viðskiptavinurinn býst við ákveðnum standard frá þessum fyrirtækjum og er með lægri 

væntingar um gæði þjónustunnar hjá lágvöruversluninni heldur en sérversluninni. 

Viðskiptavinur metur gæði þjónustunnar á meðan hún er innt af hendi og því hafa 

fyrirtæki og starfsmenn aðeins þetta augnablik til þess að skila þjónustunni á 

ásættanlegan máta og er þetta oft nefnt augnablik sannleikans (Fitzimmons & 

Fitzimmons, 2011).  

 

Atriði sem hafa áhrif á mat viðskiptavina á gæðum 

þjónustu er skipt í fimm þætti: Áreiðanleiki, 

viðbragðsflýtir, ásýnd, traust og viðmót.  

 

Áreiðanleiki er sá þáttur sem er talin hafa ein mestu 

áhrif á mat viðskiptavina á gæðum þjónustunnar. Hér 

er átt við að fyrirtækið standi við þjónustuloforðin og 

inni af hendi eins og fyrir er lagt. 

 

Viðbragðsflýtir er sá þáttur sem lýtur að vilja til að 

liðsinna og veita skjóta og góða þjónustu. Þátturinn á einnig við sveigjanleika og hæfni 

til að sérsníða þjónustu að þörfum viðskiptavina.  

Mynd 2: Áhrifaþættir á þjónustu 
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 Ásýnd er sá þáttur sem snýr að húsakynnum, útliti, aðstöðu og starfsfólki. Ásýnd gefur 

viðskiptavinum vísbendingu um gæði þjónustunnar og hvers má vænta. þessi þáttur er 

oft notaður af fyrirtækjum til þess að styrkja ímynd sína og getur verið einskonar 

gæðastimpill. 

 

Traust er sá þáttur sem snýr að þekkingu, hæfni og færni starfsmanna til að skapa traust 

á milli viðskiptavina og fyrirtækis og skiptir miklu máli þegar viðskiptavinur telur að 

þjónustan feli í sér áhættu eins og í verðbréfaviðskiptum þar sem erfitt er að meta 

endanlega niðurstöðu. 

 

Viðmót og framkoma er sá þáttur sem snýr að þjónustulund starfsmanna, þolinmæði og 

færni þeirra til að láta viðskiptavini finnast þeir skipta máli og mikilvægi þeirra fyrir 

fyrirtækið (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

Þjónusta er ferli sem á sér stað á milli þjónustukaupa og þjónustusala, þetta er athöfn 

sem þarf að takast í fyrstu tilraun því það er ekki hægt að taka til baka slæma þjónustu 

og mikilvægi þess að nýta augnablik sannleikans til að uppfylla væntingar 

viðskiptavinarins. Nauðsynlegt er að hanna áætlun um hvernig ber að meðhöndla 

kvartanir og  aðgerðir til þess að bæta fyrir mistæka þjónustu því það er mikilvægt að 

koma í veg fyrir slæmt umtal og neikvæða ímynd sem getur skapast út frá umtali 

óánægðra viðskiptavina. Fyrirtækin þurfa að skapa gott aðgengi fyrir viðskiptavini til 

þess að koma kvörtunum sínum áleiðis. Kvartanir viðskiptavina berast sjaldan inn á 

borð fyrirtækja eða einungis 4% að meðaltali, fyrirtæki geta misst viðskiptavini vegna 

mistækra þjónustu en geta aftur á móti öðlast tryggari viðskiptavini ef viðskiptavinur 

fær rétta og viðunandi meðhöndlun á sinni kvörtun (Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

2.2.5. Þjónustuþríhyrningurinn  
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Þjónustuþríhyrningur er líkan sem auðveldar okkur að fókusa á viðskiptavininn til þess 

að ná markmiðum og árangri fyrir viðskiptavininn að hann fái það sem honum var 

lofað, ánægja viðskiptavina er lykillinn að árangri. Við stefnumörkun þarf að horfa í þá 

þætti er skapa ávinning fyrir  viðskiptavini.  

 

 

Mynd 3: Þjónustuþríhyrningurinn 

 

Þjónustustefna, stefnumörkun lýtur að skipulagi fyrirtækisins til að ná markmiðum 

sínum og hámarka gæði. Skipulagið þarf að vera með skýr markmið, megin gildi, 

samkeppnisleiðir og skýra framtíðarsýn. 

 

Starfsfólk, ekki má gleyma mannlega þættinum við gerð áætlana um starfshætti 

fyrirtækja, gott skipulag og sveigjanleiki þar sem tekið er tillit til fólks er lykill að 

árangir, svo framarlega að það samræmist og passi inn í  heildarstefnu. Ósveigjanleiki 

og stífar áætlanir geta orsakað það að starfsmenn verði fyrirstaða að árangri.  

 

Kerfi, kerfið sem slíkt þá er átt við aðferðir, verkferla, tæki o.fl. snúast um 

viðskiptavininn og þá er átt við innri og ytri viðskiptavini. Innri viðskiptavinir eru 

starfsmenn sem nýta þjónustu frá öðrum deildum innan fyrirtækisins og ytri 

viðskiptavinir eru þeir sem kaupa þjónustu af fyrirtækinu. 
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Þríhyrningurinn er gagnlegur fyrir þessa þætti og samverkun þeirra í milli með 

viðskiptavininn í hringrásinni og stöðugan fókus á upplifun og mati hans á ávinningi í 

viðskiptum við fyrirtækið. Gögnin sem koma frá þessari samvinnu þátta í 

þríhyrningnum nýtast öllum innan fyrirtækisins til þess að ná markmiðum sínum 

(Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

2.2.6. Ánægja viðskiptavina 

 

Ánægja viðskiptavina felur í sér hvernig þeir skynja þjónustugæðin sem hefur áhrif á  

ánægju þeirra og leiðir af sér viðskiptavina tryggð og endurtekin viðskipti. Ánægja er 

vítt hugtak sem er breytilegt í tíma og eftir aðstæðum, þjónustugæðum, vara, verði og 

persónulegum þáttum (Parasuraman, 1988). Ánægðir viðskiptavinir eru bestu 

auglýsendur eða talsmenn fyrir fyrirtækið, þeir eiga endurtekin viðskipti við fyrirtækið 

og þeir breiða út erindið um gæði þjónustunnar og nýir viðskiptavinir koma í hópinn 

vegna góðrar afspurnar (Fitzimmons & Fitzimmons, 2011).  

 

 

2.2.7. Þjónustubilin 

 

Mikilvægt er að þekkja óskir og þarfir viðskiptavina og uppfylla þær til þess að tryggja 

þjónustugæði. Viðskiptavinur sem fær ekki þá þjónustu sem hann bjóst við að fá verður 

óánægður og þessi mismunur á væntingum viðskiptavinar á þjónustu og veittri þjónustu 

kallast þjónustubil. Mikilvægt er að afla leiða á að loka þessum bilum og veita þá 

þjónustu sem viðskiptavinir gerðu ráð fyrir að fá. Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir 

orsök og ástæðu þjónustubila til þess að geta brugðist við til að bæta það sem miður er 

og stuðla að betri þjónustugæðum.  
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Mynd 4. Þjónustubilin 

 

Þjónustubil 1: Þekkja og skilja viðskiptavini 

Þjónustubil númer eitt myndast þegar skilningur er ekki til staðar og stjórnendur þekkja 

ekki væntingar viðskiptavina sinna. Hugsanlegar ástæður fyrir þessu eru að ekki hafa 

verið gerðar fullnægjandi markaðsrannsóknir sem leiðir til þess að stjórnendur 

skipuleggja ófullnægjandi þjónustu fyrir viðskiptavini sína. Einnig þegar ekki er 

nægileg áhersla lögð á að rækta samband við viðskiptavini, upplýsingaflæði er 

ábótavant á milli hagsmuna aðila, frá viðskiptavinum til starfsmanna og stjórnenda.  

Svo má nefna að við úrvinnslu mistækrar þjónustu sem hefur ekki verið leyst með 

viðunandi hætti, því verður að vera til aðgerðaráætlun sem segir til um hvernig ber að 

leysa úr mistökum til þess að halda í tryggð viðskiptavina. Þjónustubilinu má loka með 

gerð fullnægjandi markaðsrannsókna, rækta samband við viðskiptavini, bæta 

upplýsingaflæði og hlusta á starfsmenn og viðskiptavini. Hanna virka aðgerðaáætlun 

við móttöku og úrlausn kvartana viðskiptavina.  

 

Þjónustubil 2: Hönnun þjónustu 

Þjónustubil númer tvö myndast í beinu áframhaldi af fyrsta bilinu, þjónustan er ekki 

útfærð með væntingar viðskiptavina í huga þar sem skortur er á skilningi og þekkingu 
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á væntingum þeirra. Þjónustuhönnunin og staðlar endurspegla ekki væntingar 

viðskiptavina og taka ekki mið af þörfum viðskiptavina. Ásýnd er ekki við hæfi. 

Aðstaða, tæki, nafnspjöld, skilti, skýrslur og fleira uppfylla ekki væntingar og staðla. 

Þessu þjónustubili má loka með því að útfæra þjónustustaðla sem stuðla að því að 

starfsmenn veiti þá þjónustu sem vænst er. Bæta áþreifanlega þætti er lúta að aðstöðu, 

ásýnd og fleira.  

 

Þjónustubil 3: Samræming 

Þjónustubil númer þrjú myndast þegar veitt þjónusta er ekki samkvæm 

þjónustustöðlum, starfsmenn eru ekki að veita þá þjónustu sem stjórnendur ætlast til af 

þeim. Það getur verið vegna þess að starfsmenn eru ekki að fylgja þjónustustefnunni 

rétt eftir. Hér verður að huga að mannauðsmálum að rétta starfsfólkið sé ráðið til starfa, 

þjálfun og kennsla starfsmanna verður að vera í samræmi við stefnuna svo að 

starfsmenn geti innt störf sín með viðunandi hætti. Stuðningur og hvatning til að byggja 

upp starfsánægju og viðhalda henni, ánægðir starfsmenn er tryggir starfsmenn og eru 

líklegri til að veita gæðaþjónustu. Staðlarnir mega heldur ekki vera of flóknir eða 

ósveigjanlegir þannig að það hamli í flæði þjónustunnar. Nauðsynlegt er að stýra 

framboði og eftirspurn svo að annir og álag komi ekki niður á þjónustugæðum. Viðmót 

og framkoma er hluti af frammistöðu starfsmanna, þreyttur og úttaugaður starfsmaður 

býður ekki af sér góða ímynd.  Nauðsynlegt er að huga vel að þessum þáttum svo að 

hægt sé að loka þessu bili. 

 

Þjónustubil 4: Samskipti 

Þjónustubil númer fjögur myndast vegna þess að frammistaða starfsmanna er ekki 

samkvæm þjónustuloforðum fyrirtækisins. Viðskiptavinur væntir ákveðinnar þjónustu 

eftir að hafa séð auglýsingu frá fyrirtækinu, þegar þjónustan er veitt þá uppfyllir hún 

ekki væntingar viðskiptavinarins sem hann var búin að gefa sér út frá loforðum í 

auglýsingunni. Í þessu tilfelli kemur þetta niður á gæðum þjónustunnar vegna þess að 

hér var ekki staðið við þjónustuloforðið í auglýsingunni. Því verður að huga vel að 

þjónustuloforðum, þau verða að passa við staðla og stefnu sem hefur verið hönnuð. 

Einnig verður að huga vel að starfsmönnum að þeir séu upplýstir um hverju 
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viðskiptavinum hefur verið lofað og hvernig skal uppfylla þau loforð.  Til þess að loka 

þessu bili ber að huga að hverju sé lofað – ekki lofa of miklu, loforð í auglýsingum og 

á samfélagsmiðlum verða að endurspegla það sem viðskiptavinurinn fær, einnig þarf 

að bæta upplýsingaflæði og samstarf á milli deilda til að leysa úr hindrunum í 

þjónustuflæðinu (Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

Til þess að mæta öllum þessum þjónustubilum er lykillinn að kynna sér vel þarfir og 

óskir viðskiptavina til þess að geta mætt væntingum þeirra. Hanna þarf þjónustustaðla 

og stefnu sem passar við stöðu og ímynd fyrirtækisins, þjónustuloforðin verða að 

endurspegla þá þjónustu sem viðskiptavinurinn má eiga von á að fá. Með rétta 

starfsfólkinu sem hefur hlotið viðeigandi þjálfun, með góðu samstarfi og 

upplýsingaflæði á milli deilda er hægt að auka þjónustugæði, tryggð, ná árangri,  

samkeppnisforskoti og auka velferð fyrirtækisins (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

2.3. Þjónustukannanir  

 

Þjónustukannanir eru nauðsynlegar til að hafa þekkingu á markaðsumhverfinu og skilja 

væntingar og þarfir viðskiptavina til þess að það sé hægt að uppfylla væntingar og auka 

virði þeirra. Einnig getur það verið lykilatriði við ákvarðanir og til þess að koma auga 

á hvaða þætti þarf að leggja áherslur á eða til að koma auga á ný tækifæri og ná fram 

samkeppnisforskoti. Einnig geta þær opnað augu stjórnenda fyrir ýmsum hindrunum 

eða loforðum sem ekki var staðið við og er þá hægt að leggja drög að breytingum til 

lagfæringar á þeim þáttum sem hafa áhrif á gæði þjónustunnar og árangur fyrirtækisins 

um leið (Fitzimmons & Fitzimmons, 2011). 

 

2.4. Mælingar á þjónustugæðum 

 

Til þess að tryggja að þjónustugæði haldist þarf að mæla þjónustu í fyrirtækjum. Í 

síbreytilegu umhverfi þarf stöðugt að vera að skoða þessa þætti til þess að geta uppfyllt 

væntingar viðskiptavina. Geti fyrirtæki mælt þjónustugæði hjá sér gerir það 

stjórnendum mögulegt að hafa yfirsýn yfir hvernig rekstrarferlið er og koma auga á það 
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sem vel er gert og ekki síður að koma auga á það sem miður er, geta þá gert viðeigandi 

breytingar þar sem þar er þörf og sjá hvort fyrri breytingar hafi skilað ætluðum árangri 

og framförum (Hayes, 1998). Servqual er mælitæki sem var hannað til þess að mæla 

skynjun viðskiptavina á þjónustugæði, í upphafi fól mælitækið í sér tíu gæðavíddir fyrir 

þjónustu, áþreifanleiki, áreiðanleiki, viðbrögð/svörun, hæfni, kurteisi, trúverðugleiki, 

öryggi, aðgengi, samskipti, og skilningur. Tilraun sem var gerð til þess að mæla þessa 

þætti leiddi í ljós að viðskiptavinir ná aðeins að greina í sundur fimm víddir 

(Parasuraman, 1988), því var þeim fækkað í fimm gæðavíddir sem eru eftirfarandi: 

 Áreiðanleiki: Kunnáttu til þess að framkvæma þá þjónustu sem er lofað á 

tryggan og réttan máta. 

 Trúverðugleiki: Þekking, framkoma og geta starfsmanna og fyrirtækis til þess 

að stuðla að trausti og trúverðugleika. 

 Áþreifanleiki: Umgjörð og ásynd þjónustu, hér er átt við aðstöðu, búnað, ásynd 

fyrirtækis og starfsmanna eins og einkennisfatnaður og snyrtimennska. 

 Hluttekning: Umhyggja sem fyrirtækið sýnir og ber fyrir viðskiptavinum sínum. 

 Viðbrögð og svörun: Vilji til þess að koma til móts við viðskiptavini, hjálpa 

þeim og veita þeim viðhlítandi þjónustu 

 

Gæðavíddirnar fimm eiga ekki við allar gerðir þjónustu svo það má aðlaga víddirnar að 

viðkomandi þjónustu sem á að mæla hverju sinni (Hayes, 1998). Verkfærið er nákvæmt 

og einfalt í notkun. Það byggir á gæðalíkani þjónustu svokallað fimm framkvæmdabil, 

líkanið er hannað til að mæla væntingar og upplifun viðskiptavina á þjónustu. Þættirnir 

eru: ósamræmi í þjónustu, hönnun þjónustu, samskiptum, stjórnun og afhendingu 

þjónustunnar. Út úr þessu koma svo þjónustubil sem skýra muninn á væntri og veittri 

þjónustu. Servqual inniheldur ákveðin fjölda atriða sem viðskiptavinir eru fengnir til að 

gefa hverju og einu atriði stig. Atriðunum er skipt niður í fimm þætti, einn fyrir hvert 

þjónustubil í líkaninu. Að síðustu er stigafjöldinn tekinn saman og settur í töflur, gögnin 

má síðan setja mismunandi form eftir því hvaða hluti á að skoða, sem dæmi 

heildaránægju eða að varpa fram muninum á milli væntinga og upplifun (Fitzimmons 

& Fitzimmons, 2011). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðir rannsóknar, uppbyggingu, framkvæmd og 

hvernig úrvinnslu var háttað. 

 

3.1. Þátttakendur rannsóknar 

 

Þátttakendur rannsóknar eru viðskiptavinir Fríhafnarinnar karlar og konur fimmtán ára 

og eldri. Spurningakönnun var framkvæmd í brottfararverslun Fríhafnarinnar þar sem 

viðskiptavinir svöruðu könnun eftir að þeir höfðu notað þjónustuna, farið í gegnum 

deildirnar í versluninni og greitt fyrir sínar vörur. Ákveðið var að þýðið yrði 300 manns, 

könnunin var gerð á fyrirframákveðnum dögum til þess að ná sem mestri breidd 

viðskiptavina út frá þjóðerni, kyni, aldri og tilgangi ferðar. Allir viðskiptavinir sem 

versluðu áttu jafn mikla von á að lenda í úrtakinu, þeir voru spurðir við 

afgreiðslukassann eftir að þeir greiddu fyrir vörurnar hvort þeir vildu taka þátt í 

könnuninni og fengu þeir þá könnunina í hendur, rannsakandi var staðsettur við 

útganginn og tók á móti þátttakendum. 199 gild svör fengust við gerð könnunarinnar. 

 

3.2. Lýsing á rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknaraðferðin sem var  notuð við þetta verkefni er megindleg. Megindleg felst í 

því að spurningakönnun með lokaðar spurningar og afmarkaða svarmöguleika eru 

lagðar fyrir þátttakendur, niðurstöður eru byggðar á tölulegum gögnum sem gefur kost 

á mælingum á breytum og sambandi þeirra á milli. Megindleg aðferð má aðgreina sem 

stök gögn eða samfelld gögn, stök gögn taka eingöngu eitt gildi eins og fjöldi 

viðskiptavina. Samfelld gögn geta tekið gildi á tilteknu bili eins og tími eða lengdir. 

Mælikvarðar eru af ýmsu tagi sem eru notaðar við að mæla og lýsa aðferðinni, eins og  

nafnkvarði, raðkvarði og hlutfallskvarði. Nafnkvarði hefur ekki tölulega þýðingu, gildi 

kvarðans er oft notað við að aðgreina kyn, (1) karl og (2) kona. Gildin eru númeruð og 

leyfa þau samt ekki mikinn útreikning. Raðkvarði gefur aukaupplýsingar þar sem hægt 

er að velja einstök gögn, þættina má raða eftir mikilvægi eins og frá lítið upp í mikið. 

Ekki er hægt að greina hve miklu munar á milli þeirra, þættirnir hafa tölulega þýðingu 
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eins og (1) mjög ósammála, (2) frekar ósammála, (3) hvorki né, (4) frekar sammála og 

(5) mjög sammála. Viðhorfsbreytur eru oftast mældar samkvæmt þessum kvarða og þá 

Likertkvarði nýttur. Hlutfallskvarði er þar sem jafn mikið ber á milli gilda og þar sem 

einnig er núllpunktur eins og við mælingu á meðaltali. Einnig var notast við 3 

styrkleikabil til þess að greina niðurstöður, styrkleikabilin miðast við 5 punkta Likert 

kvarðann þar sem meðaltalið er flokkað. Meðaltalið á bilinu 1,00-3,69 flokkast sem 

aðgerðarbil og gefur til kynna að það þurfi að bæta úr þjónustunni, meðaltalið á bilinu 

3,7-4,19 flokkast sem starfhæft bil og gefur vísbendingu um að þjónustan sé ásættanleg 

og meðaltalið á bilinu 4,20-5,00 flokkast sem styrkleikabil og gefur til kynna að 

þjónustan sé til fyrirmyndar (Grönfeldt & Strother, 2006). Rannsakandi framkvæmdi 

vettvangskönnun í brottfararverslun Fríhafnarinnar á fyrirfram ákveðnum dögum, 

dagarnir voru valdir með tilliti til fjölbreytileika áætlanaferða þessa daga til þess að ná 

sem mestri breidd úr farþegamixinu. Allir farþegar sem versluðu í brottfaraversluninni 

þessa daga voru beðnir um að taka þátt. Spurningalistarnir voru allir merktir 

einkennismerki Fríhafnarinnar, einnig var spyrill/rannsakandi klæddur í 

einkennisfatnað Fríhafnarinnar til þess að auka trúverðugleika könnunarinnar. Svör er 

ekki hægt að rekja til einstaklinga þar sem spurningarlistarnir voru hvorki auðkenndir 

né merktir númerum til þess að útiloka rekjanleika. 

 

3.3. Uppbygging og form spurningakönnunar 

 

Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknar var notast við aðferðafræði Servqual. 

Spurningalisti frá fyrri rannsókn var notaður til þess að geta borið saman niðurstöður 

frá fyrri könnun við niðurstöður á þessari rannsókn. Í formála spurningalistans voru 

svarendur beðnir að lesa eftirfarandi fullyrðingar og gefa þeim stig, mælikvarðinn var 

frá 1-5 og áttu svarendur eingöngu að setja merki við einn svarmöguleika við hvern lið. 

Spurningakönnunin samanstendur af 30 spurningum, 29 lokuðum og einni opinni 

spurningu, fyrstu 20 spurningarnar  byggja á fimm arma Likert kvarða. Svarendur hafa 

úr fimm möguleikum að velja frá 1- 5 þar sem 1 stendur fyrir mjög ósammála, 2 frekar 

ósammála, 3 hvorki né, 4 frekar sammála og 5 stendur fyrir mjög sammála. Í lokin var 

opin spurning þar sem svarandi gat komið skoðun sinni á framfæri. Fjórar spurningar 

flokkast sem aðrar spurningar og hafa já og nei svarmöguleika. Bakgrunns-
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breytuspurningarnar hafa mismarga svarmöguleika en öllum spurningunum í 

rannsókninni skal svarað með einum valmöguleika. Listinn byggir á gæðavíddunum 

fimm. Fyrsta vídd mælir áreiðanleika þar sem spurt er um hvort viðskiptavinir finni til 

trausts við innkaup, hvort hann fái rétta þjónustu, hvort viðskiptin séu innt af hendi 

innan eðlilegs tíma, hvort upplýsingar séu nægar og hvort starfsmenn leysi úr 

kvörtunum viðskiptavina. Önnur vídd mælir skjót og góð viðbrögð. Spurt er um hvort 

viðskiptavinir fái skjóta þjónustu og hvort starfsmenn séu tilbúnir að veita þeim 

þjónustu. Vídd þrjú mælir trúverðugleika. Spurt er um hvort að starfsmenn séu 

trúverðugir, hvort þeir búi yfir þekkingu til þess að veita aðstoð og hvort þeir séu 

kurteisir og komi vel fram. Vídd fjögur mælir umhyggju. Spurt er um hvort starfsmenn 

veiti góða og persónulega þjónustu, hvort þeir skilji þarfir viðskiptavina, hvort 

starfsmenn hafi hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi og hafi jákvætt viðhorf. Fimmta 

víddin mælir áþreifanleika sem snýr að aðbúnaði og ásýnd. Spurt er hvort aðbúnaður 

sé nútímalegur, hvort tilboð og almennar merkingar séu aðgengilegar og hvort 

upplýsingar á heimasíðu séu skýrar og aðgengilegar. Síðan eru fimm bakgrunnsbreytur 

og sex spurningar sem tengjast vöruúrvali og að síðustu er ein opin spurning þar sem 

viðskiptavinir geta komið sínu á framfæri til að bæta þjónustuna.  

 

3.4. Framkvæmd spurningakönnunar 

 

Rannsakandi gerði vettvangsrannsókn í brottfararverslun Fríhafnarinnar, þar sem 

útprentaður spurningalisti sem var á íslensku fyrir íslenskumælandi viðskiptavini og á 

ensku fyrir erlenda viðskiptavini. Listinn var lagður fyrir þá sem voru nýbúnir að fara í 

gegnum verslunina, nýta sér þjónustuna og greiða fyrir vörur í lokin. Starfsmenn á 

afgreiðslukössum spurðu viðskiptavini í lok þjónustunnar hvort þeir vildu taka þátt í 

könnun, viðskiptavinir fengu spurningalistann afhentan og beið rannsakandi við útgang 

verslunarinnar og tók á móti þátttakendum. Þátttakendur svöruðu könnuninni á 

nokkrum mínútum frammi við útgang verslunarinnar þar sem viðskiptavinir gátu fengið 

sér sæti á meðan þeir svöruðu listanum. Rannsakandi safnaði blöðunum saman eftir að 

viðskiptavinir höfðu svarað könnuninni. Könnunin var gerð á tveimur dögum sem voru 

valdir með tilliti til fjölbreytileika farþega til þess að ná sem mestri breidd og spannar 

það nokkuð vel farþegamixið, þjóðerni og tilgang ferða viðskiptavina Fríhafnarinnar, 
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allt frá fjölskyldum og einstaklingum sem voru að fara í frí og farþegar sem voru að 

fara vegna viðskipta eða annarra erinda. Allir farþegar sem höfðu verslað á þeim tíma 

sem könnunin fór fram á voru beðnir um að taka þátt.  

 

3.5. Úrvinnsla gagna  

 

Niðurstöður frá spurningalistum voru slegnar inn í SPSS tölfræðiforritið og tölfræði 

gagnagrunnsins reiknuð út í kjölfarið. Spurningarnar voru krosskeyrðar við 

bakgrunnsbreytur, aldur, þjóð, kyn og tilgang ferðar. Við greiningu á niðurstöðum var 

notuð lýsandi tölfræði, tíðni og krosstöflu. Einnig var niðurstöðum slegið inn í 

Microsoft Excel til að ná út myndrænni framsetningu á gögnum. Lýsandi tölfræði var 

aðallega notuð við greiningu gagna þar sem meðaltal var fundið út fyrir væntingar og 

upplifunar þættina. Lýsandi tölfræði er notuð til þess að finna meðaltal og einfaldar 

samanburð á eiginleika breyta sem valið er.  

 

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki 

 

Rannsóknarréttmæti og áreiðanleiki rannsóknar er nokkuð góður miðað við þann 

tímaramma sem rannsakandi hafði, einnig var þátttaka nokkuð góð, markmiðið var að 

ná að minnstakosti 300 svörum en 190 svör fengust. Rannsakandi var klæddur í 

einkennisfatnað Fríhafnarinnar til þess að auka á öryggi og trúverðugleika 

könnunarinnar þegar hún var framkvæmd,  einnig er rannsakandi starfsmaður hjá 

Fríhöfninni og hefur góðan aðgang að niðurstöðum fyrri rannsóknar til samanburðar 

við niðurstöður þessarar rannsóknar og öðrum viðkomandi gögnum frá Fríhöfninni. 

Svartími könnunar var á þeim tíma sem rannsakandi var á staðnum þegar könnunin var 

framkvæmd og stóð yfir tveggja daga tímabil. 

 

3.7. Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

 

Rannsakandi er nemandi við Háskólann á Bifröst og valdi þetta viðfangsefni sem 

lokaverkefni til BS-gráðu. Rannsakandi er einnig starfsmaður hjá Fríhöfninni. Ég tel að 
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ég sem rannsakandi hafi ekki haft áhrif á svörun viðskiptavina þar sem um lokaðar og 

afmarkaðar spurningar var að ræða. Ein opin spurning var í könnuninni en svarendur 

svöruðu hver og einn fyrir sig. Rannsakandi var í viðunandi fjarlægð frá svarendum til 

þess að gefa þeim næði. 

 

4. Niðurstöður  

 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var lögð spurningakönnun fyrir viðskiptavini 

Fríhafnarinnar sem höfðu nýlokið við að versla í brottfararverslun. Þeir sem versluðu 

höfðu jafnmikla möguleika á að taka þátt. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum spurningakönnunarinnar með lýsingu á frumniðurstöðum og 

krosskeyrslum. Fyrsti hluti rannsóknarinnar lýtur að þjónustugæðum í fimm þáttum, 

áreiðanleika, skjótum og góðum viðbrögðum, trúverðugleika, umhyggju og 

áþreifanleika. Spurningarnar á fimm þrepa Likert kvarða, frá 1-5. Seinnihluti kaflans 

verður farið yfir niðurstöður frá „öðrum spurningum“ en þær hafa já og nei 

svarmöguleika. Að síðustu í þessum kafla verður farið yfir spurningu 30, en hún var 

opin spurning og þar gafst viðskiptavinum færi á að koma athugasemdum á framfæri 

til að bæta þjónustuna.  

 

4.1. Bakgrunnsbreytur 

 

Alls svöruðu 199 spurningakönnuninni og skiptist kynjahlutfallið á 75 karla sem eru 

38% þátttakenda og 124 konur sem er 62% þátttakenda. Þýðið var 300 manns og gefur 

það okkur að tæp 67% svörun. 
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Mynd 5. Bakgrunnsbreytur hlutfall karla og kvenna 

 

Niðurstöður þjóðernisgreiningu á körlum sýna að 69% karla sem tóku þátt eru íslenskir, 

því næst eru það karlar frá öðru landi sem voru 11% , Evrópubúar voru 10%, 

Bandaríkja- eða Kanadamenn voru 7% og að síðustu eru það Norðurlandabúar sem 

voru 3% sem versluðu hjá Fríhöfninni og tóku þátt í könnuninni. 

 

 

Mynd 6. Þjóðernisgreining karla 

Konur eru 62% þátttakenda og skiptist þannig niður eftir þjóðernisgreiningu: 73% 

kvenna eru íslenskar, 8% eru frá öðru landi, 7% eru frá Evrópu sem og 7% eru frá 

Bandaríkjunum eða Kanada, að síðustu eru það 5% Norðurlandabúar. 
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Mynd 7. Þjóðernisgreining kvenna 

 

Spurt var um hver er megintilgangur með ferðalaginu þínu,  197 af 199 gáfu svar við 

þessari spurningu. Stærsti hluti svarenda var að fara í frí eða 131, síðan eru það 47 sem 

voru að fara í viðskiptaferð en nokkuð jöfn kynjaskipting er á milli þeirra sem voru að 

fara í viðskiptaferð en örlítið fleiri konur en karlar. Að síðustu eru það 19 sem voru að 

fara í öðrum tilgangi og voru konur þar einnig í meirihluta. 

 

 

Mynd 8. Megin tilgangur ferða, út frá kyni 
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Spurt var hversu oft ferðaðist þú síðustu 12 mánuðina um Keflavíkurflugvöll, myndin 

sýnir okkur að flestir hafa ferðast um Keflavíkurflugvöll 1 sinni á tímabilinu eða 73, 

þar af eru konur í meirihluta 50 konur af 73. Þeir sem höfðu aldrei ferðast í gegnum 

Keflavíkurflugvöll á tímabilinu eru 65, áhugavert er að sjá að þeir sem hafa ferðast 2-5 

sinnum á tímabilinu eru 47 sem er sami fjöldi og er í viðskiptaferð. 

 

 

Mynd 9. Hversu oft er ferðast, út frá kyni 

 

Við að krosskeyra breyturnar aldur og hversu oft er ferðast síðustu 12 mánuðina þá 

sjáum við að fólk á aldrinum 56-65 ára  er í meirihluta og ferðast oftast, þar á eftir er 

það fólk á aldrinum 46-55 ára, síðan eru það 36-45 ára. Einnig er áhugavert að þessir 

aldursflokkar eiga það allir sameiginlegt að vera í meirihluta yfir þá sem ferðast oftar 

en 5 sinnum á tímabilinu. Næst eru það aldursforsetarnir 66-100 ára og að síðustu eru 

það yngsti hópurinn 15-25 ára sem ferðast á tímabilinu. 

 



 

31 

 

 

Mynd 10. Hversu oft er ferðast, út frá aldri 

 

4.1.1. Samantekt þjónustugæða 

 

Þjónustugæðin eru mæld út frá gæðavíddunum fimm. Fyrsta víddin er áreiðanleiki sem 

innheldur fimm spurningar sem lúta að þjónustunni sem er innt af hendi, hversu 

nákvæm og ábyggileg hún er og hvort starfsmenn og fyrirtæki standi við gefin 

þjónustuloforð. Það er mikill hraði í umhverfi Fríhafnarinnar þar sem fjöldi farþega er 

að fara í gegnum verslunina á sama tíma og við það getur skapast nokkuð flækjustig 

við að þjónusta alla svo þeim líki. Starfsmönnum ber að spyrja réttu spurninganna í 

upphafi þjónustu til þess að átta sig fljótt og vel á þörfum viðskiptavina, 

upplýsingaflæði frá Fríhöfninni fer mikið til í gegnum stafræna miðla en starfsfólk er 

vel upplýst og miðlar til viðskiptavina á þeim skamma tíma sem hann hefur fyrir hvern 

og einn viðskiptavin.  

 

Áreiðanleiki mældist 4,4 stig að meðaltali en skipting stiga fyrir hverja fullyrðingu 

sjáum við á mynd nr. 11 hér að neðan.  

 

Fullyrðingin  þú finnur til trausts í viðskiptum þínum við innkaup hjá Fríhöfninni mælist 

með rétt rúm 4,5 stig þar sem 67,84% svarenda er mjög sammála þeirri fullyrðingu, 

24,12% er frekar sammála, 3,5% segir hvorki né, 2% er frekar ósammála og 2,51% er 
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mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Karlar gefa fullyrðingunni 4,52 stig og konur 4,53 

stig. Yngsti hópurinn gefur fullt hús stiga 5 en elsti hópurinn 66 ára og eldri gefa lægsta 

einkunn 4,27 stig. 

 

Fullyrðingin Fríhöfnin veitir í upphafi rétta þjónustu mælist með 4,4 stig þar sem 

59,30% svarenda er mjög sammála þeirri fullyrðingu, 29,65% er frekar sammála, 

5,53% svara hvorki né, 2,01% er frekar ósammála og 3,02% er mjög ósammála 

fullyrðingunni. Karlar gefa fullyrðingunni 4,39 stig og konur 4,42 stig. Hér er aftur 

yngsti hópurinn sem gefur hæsta stig 4,83 stig og aldursforsetarnir 66 ára og eldri gefa 

lægsta stig 4,09. 

 

Fullyrðingin þjónusta Fríhafnarinnar er innt af hendi á þeim tíma sem áætlað/eðlilegt 

er mælist með rétt tæp 4,5 stig þar sem 67,34% svarenda er mjög sammála 

fullyrðingunni, 22,61% er frekar sammála, hvorki né svara 5,03%, frekar ósammála eru 

0,50% en 4,52% eru mjög ósammála fullyrðingunni. Karlar gefa fullyrðingunni 4,43 

stig og konur 4,51 stig. Hópurinn 26-35 ára gefur hæsta stig 4,85 stig en 66 ára og eldri 

gefa lægstu einkunn 4,18. 

 

Fullyrðingin upplýsingaflæði til og frá Fríhöfninni til þín er nægjanlegt að þínu mati 

mælist 4,1 stig þar sem 42,71% er mjög sammála þeirri fullyrðingu, frekar sammála eru 

35,18% hvorki né eru 15,08%, þeir sem eru frekar ósammála eru 3,02% og þeir sem 

eru mjög ósammála eru 2,51%. Karlar gefa fullyrðingunni 4,05 stig og konur 4,20 stig. 

Hópurinn 46-55 ára gefur lægstu einkunn 3,95 stig en 26-35 ára gefa hæstu einkunn 

4,45 stig. 

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar geta leyst strax úr kvörtunum þínum mælist 

4,3 stig þar sem 52,76% svarenda er mjög sammála fullyrðingunni, 27,14% eru frekar 

sammála, 10,05% svara hvorki né, 2,51% eru frekar ósammála og 2,51% eru mjög 

ósammála. Karlar og konur gefa fullyrðingunni jöfn stig. Yngsti hópurinn gefur hæstu 

einkunn 4,73 stig en hópurinn 46-55 ára gefa lægsta einkunn 4,14 stig. 
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Mynd 11. Áreiðanleiki 

 

Skjót og góð viðbrögð mælir hæfni og vilja starfsmanna til að hjálpa viðskiptavinum 

og veita fullnægjandi þjónustu. Þessi þáttur mældist með 4,6 stig að meðaltali og 

skiptist  á milli tveggja fullyrðinga sem við sjáum á mynd nr. 12.  

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar veita skjóta og góða þjónustu mælist með 4,5 

stig þar sem 69,35% svarenda eru mjög sammála þessari fullyrðingu, 22,61% svarenda 

eru frekar sammála, 3,02% svara hvorki né, 2,01% eru frekar ósammála en 3,02% eru 

mjög ósammála. Karlar gefa fullyrðingunni 4,51 stig og konur 4,55 stig. Yngsti 

hópurinn 15-25 ára gefur hæstu einkunn 4,92 stig en elsti hópurinn 66 ára og eldri gefa 

lægstu einkunn 4,23 stig. 

 

Fullyrðingin starfsmenn fríhafnarinnar eru tilbúnir að aðstoða þig mælist með 4,6 stig 

þar sem 74,87% svarenda er mjög sammála þessari fullyrðingu, 19,60% eru frekar 

sammála, enginn svaraði hvorki né, 1,01% er frekar ósammála en 4,02% er mjög 

ósammála þessari fullyrðingu. Hér er einnig yngsti hópurinn sem gefur hæstu einkunn 

4,75 stig en hópurinn 46-55 ára gefur lægstu einkunn 4,39 stig. 
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Mynd 12. Skjót og góð viðbrögð 

 

Trúverðugleiki mælir hæfni, þekkingu og framkomu starfsmanna sem vekja traust og 

trúnað viðskiptavina. þessi þáttur mældist með 4,5 stig að meðaltali og skiptist á milli 

þriggja spurninga sem við sjáum á mynd nr. 13.  

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar eru trúverðugir mælist með 4,5 stig þar sem 

67,33% eru mjög sammála þessari fullyrðingu, 21,61% eru frekar sammála, hvorki né 

svara 5,53% frekar ósammála eru 2,51% og þeir sem eru mjög ósammála eru 3,02%. 

Karlar gefa fullyrðingunni 4,45 stig og konur 4,48 stig. Yngsti hópurinn gefur hæstu 

einkunn 4,82 stig en 36-45 ára gefa lægsta einkunn 4,16 stig. 

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar búa yfir þekkingu til að svara spurningum 

þínum mælist með 4,5 stig þar sem 63,82% eru mjög sammála þessari fullyrðingu, 

23,62% eru frekar sammála, 6,03% svara hvorki né, 2,01% eru frekar ósammála og þeir 

sem eru mjög ósammála eru 3,02%. Þrír gáfu ekki svar sem gera 1,51%. Karlar gefa 

fullyrðingunni 4,43 stig og konur 4,47 stig. Hér er einnig yngsti hópurinn 15-25 ára 

sem gefur hæstu einkunn 4,73 stig en 46-55 ára gefa lægstu einkunn 4,14 stig. 

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar eru kurteisir og koma vel fram mælist hæst af 

þessum þremur með 4,7 stig þar sem 79,40% eru mjög sammála þessari fullyrðingu, 

12,56% eru frekar sammála, 2,01% svara hvorki né, frekar ósammála eru 0,50% og 

4,02% eru mjög ósammála. Þrír gáfu ekki svar sem gera 1,51%. Karlar gefa 
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fullyrðingunni 4,72 stig og konur 4,61 stig. Yngsti hópurinn 15-25 ára gefur fullt hús 

stiga 5 stig og 66 ára og eldri gefa 4,43 stig. 

 

 

Mynd 13. Trúverðugleiki 

 

Umhyggja mælir hvort starfsmenn geti sett sig tilfinningalega í spor annarra, þessi 

þáttur mælist með 4,4 stig að meðaltali og skiptist á milli fjögurra spurninga sem við 

sjáum í mynd nr.14 hér að neðan.  

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar veita þér góða og persónulega þjónustu 

mældist með 4,4 stig þar sem 56,78% voru mjög sammála þessari fullyrðingu, 29,65% 

var frekar sammála, 7,54% svöruðu hvorki né, 1,51% var frekar ósammála og 3,02% 

voru mjög ósammála þessari fullyrðingu, 1,51% gáfu ekkert svar. Karlar gáfu 

fullyrðingunni 4,35 stig og konur 4,40 stig. Yngsti hópurinn 15-25 ára gefur hæstu 

einkunn 4,64 stig en hópurinn 46-55 ára gefur lægstu einkunn 4,16 stig. 

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar skilja þarfir þínar mældist með 4,3 stig þar 

sem 47,24% voru mjög sammála fullyrðingunni, 36,18% voru frekar sammála, 10,05 

svöruðu hvorki né, 2,51% voru frekar ósammála og 2,51% voru mjög ósammála, 1,51% 

gáfu ekkert svar. Karlar gáfu fullyrðingunni 4,16 stig og konur 4,31 stig. Hópurinn 15-

25 ára gefur hæstu einkunn 4,73 stig en lægsta einkunn gefur hópurinn 46-55ára. 

 



 

36 

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar hafa hagsmuni þína að leiðarljósi mældist 

með 4,3 stig þar sem 49,25% var mjög sammála fullyrðingunni, 35,18% var frekar 

sammála, 8,54% svaraði hvorki né, 2,51% var frekar ósammála og 2,01% var mjög 

ósammála, 2,51% gaf ekki svar. Karlar gáfu fullyrðingunni 4,22 og konur 4,36 stig. 

Yngsti hópurinn 15-25 ára gefur hæstu einkunn 4,73 stig en hópurinn 36-45 ára gefur 

lægstu einkunn 4,14 stig.  

 

Fullyrðingin starfsmenn Fríhafnarinnar hafa jákvætt viðmót  mældist með 4,6 stig þar 

sem 69,85% var mjög sammála fullyrðingunni, 22,11% var frekar sammála, 2,01% var 

hvorki né, 0,50% var frekar ósammála og 4,02% var mjög ósammála fullyrðingunni, 

1,51 gáfu ekkert svar. Karlar gáfu fullyrðingunni 4,51 stig og konur 4,59 stig. 15 til 25 

ára gefa hæstu einkunn 4,91 stig en 66 ára og eldri gef lægstu einkunn 4,29 stig.  

 

 

Mynd 14. Umhyggja 

 

Áþreifanleiki er síðasti þátturinn, áþreifanleiki metur umgjörð þjónustu og aðstöðu eins 

og ímynd og ásýnd og mældist hann með 4,3 stig að meðaltali og skiptist hann á milli 

fjögurra spurninga sem við sjáum í mynd nr. 15 hér að neðan. 

 

Fullyrðingin aðbúnaður hjá Fríhöfninni er nútímalegur mældist með 4,4 stig þar sem 

56,78% svarenda voru mjög sammála fullyrðingunni, 31,66% voru frekar sammála, 
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6,03% svöruðu hvorki né, 2,51% voru frekar ósammála og 1,51% voru mjög ósammála, 

1,51% gáfu ekkert svar. Karla gáfur fullyrðingunni 4,39 stig og konur 4,43 stig. 

Hópurinn 15-25 ára gaf hæstu einkunn 4,91 stig en 66 ára og eldri gáfu lægstu einkunn 

4,0 stig. 

 

Fullyrðingin tilboðsmerkingar inni í verslun eru skýrar og aðgengilegar mældist með 

4,4 stig þar sem 56,28% voru mjög sammála fullyrðingunni, 26,63% voru frekar 

sammála, 11,06% svöruðu hvorki né, 3,52% voru frekar ósammála og 1,01% voru mjög 

ósammála, 1,51% gáfu ekki svar. Karlar gáfu fullyrðingunni 4,26 stig og konur 4,41 

stig. Hópurinn 15-25 ára gefur hæstu einkunn 4,83 stig en 46-55 ára gefur lægstu 

einkunn 4,16 stig.  

 

Fullyrðingin almennar merkingar inni í verslun eru skýrar og aðgengilegar mældist 

með 4,3 stig þar sem 46,73% var mjög sammála fullyrðingunni, 33,67% var frekar 

sammála, hvorki né voru 11,06% þeir sem voru frekar ósammála voru 2,01% og 1,01% 

vara mjög ósammála, 5,53% gáfu ekki svar við fullyrðingunni. Karlar gáfu  4,25 stig 

en konur 4,33 stig. Yngsti hópurinn 15-25 ára gaf hæstu einkunn 4,75 stig en 46-55 ára 

gaf lægstu einkunn 4,08 stig. 

 

Fullyrðingin upplýsingar sem Fríhöfnin sendir frá sér inná heimasíðu eru skýrar og 

aðgengilegar mældist með 4,1 stig þar sem 36,68% var mjög sammála fullyrðingunni, 

31,66% var frekar sammála, hvorki né voru 15,58%, frekar ósammála voru 4,52% og 

2,01% voru mjög ósammála, 9,55% gáfu ekki svar við fullyrðingunni. Karlar gáfu 4,09 

stig en konur 4,05 stig. Yngsti hópurinn 15-25 ára gaf hæstu einkunn 4,36 stig en 46-

55ára gáfu lægstu einkunn 3,81 stig.  
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Mynd 15. Áþreifanleiki 

 

4.1.2. Samantekt annarra spurninga 

 

Liðurinn aðrar spurningar voru settar fram til þess að mæla ánægju með vöruúrval og 

heildarþjónustu Fríhafnarinnar. Spurningarnar voru tvær sem mældust á Likert skala, 

að meðaltali mældust þær 4,4 stig sem skiptis á spurningarnar sem við sjáum á mynd 

nr. 16 hér að neðan.  

 

Spurningin þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur ertu með þjónustuna sem 

Fríhöfnin veitir mældist með 4,5 stig þar sem 59,80% var mjög ánægður, 30,65% voru 

frekar ánægður, 3,52% var hvorki né, 1,51% var frekar óánægður og 2,51% var mjög 

óánægður, 2,01% gáfu ekki svar við spurningunni. Karlar gáfu spurningunni 4,4 stig 

og konur 4,5 stig. Hópurinn 26-35 ára er ánægðastur með þjónustuna þegar á heildina 

er litið og gaf hæstu einkunn 4,64 stig, 46-55 ára gaf lægstu einkunn 4,23 stig. 

Íslendingar gefa einkunnina 4,38 stig og Evrópubúar gefa hæstu einkunn 4,86 stig.   

 

Spurningin þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur ertu með vöruúrvalið hjá 

Fríhöfninni mældist hún með 4,3 stig þar sem 49,25% var mjög ánægður, 35,68% var 

frekar ánægður, 6,03% var hvorki né, 3,52% var frekar óánægður og 3,02% var mjög 

óánægður, 2,51% gáfu ekki svar við spurningunni. Karlar gáfu 4,23 stig og konur 4,31 

stig. Yngsti hópurinn 15-25 ára var ánægðastur með vöruúrvalið hjá Fríhöfninni og gaf 
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hæstu einkunn 4,50 stig, 46-55 ára gaf lægstu einkunn 4,05 stig. Bandaríkjamenn voru 

ánægðastir með vöruúrvalið hjá Fríhöfninni og gáfu hæstu einkunn 4,69 stig, 

norðurlandabúar gáfu lægstu einkunn 4,17 stig.  

 

Almenn ánægja er með þjónustuna og vöruúrvalið hjá Fríhöfninni þegar á heildina er 

litið og gáfu flestir stig á bilinu 4,3- 4,5 stig.  

 

 

Mynd 16. Aðrar spurningar 

 

Einnig voru fjórar aðrar  já og nei spurningar settar fram til þess að mæla vöruúrval og 

viðbrögð svarenda við þeim hvort þessir liðir voru í lagi eða ekki.  

 

Spurningin voru allar vörur til sem þú ætlaðir að kaupa hjá Fríhöfninni? Mynd nr. 17 

hér að neðan sýnir að í 74% tilvika voru allar vörur til sem viðskiptavinir ætluðu að 

kaupa hjá Fríhöfninni, í 24% tilvika voru vörurnar ekki til sem viðskiptavinurinn ætlaði 

að kaupa en 2% gáfu ekki svar við spurningunni. Mikilvægt er fyrir Fríhöfnina að mæla 

hvort þær vörur eru til sem viðskiptavinir óska eftir, að þær séu til á þeim tíma og í því 

magni sem viðskiptavinir óska eftir hverju sinni í samræmi við þá markhópa sem eru á 

ferðinni á því tímabili. Mælingarnar hjálpa til við að gera réttu innkaupin og Fríhöfnin 

getur brugðist við útkomu mælinga og náð enn betri árangri við að þjónusta 

viðskiptavini enn frekar til að auka virði beggja, Fríhafnarinnar og viðskiptavina, sem 

leiðir til betri afkomu fyrirtækisins. Gæði þjónustunnar felst einnig í því að eiga réttar 

vörur á réttum tíma fyrir þarfir og óskir viðskiptavina þegar þeir koma í Fríhöfnina. 
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Mynd 17. Voru allar vörur til 

 

 

Spurningin skiptir það þig máli að allar vörur sem þú ætlaðir að kaupa séu til? Á mynd 

nr.18 sjáum við að það skiptir miklu máli fyrir flesta viðskiptavini að allar vörur séu til 

sem þeir ætluðu að kaupa eða í 72% tilvika, 26% segja að það skipti ekki máli en 2% 

gáfu ekki svar við spurningunni. Það eykur á ánægju viðskiptavina að eiga þær vörur 

sem þeir ætluðu að kaupa. 

 

 

 

Mynd 18. Skiptir máli að allar vörur eru til 
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Ef við berum svo saman þessar spurningar „ voru allar vörur til og skiptir það máli að 

þær séu til“ sjáum við á mynd nr. 19 að hlutföllin eru álíka há hvað varðar að allar vörur 

voru til og að það skipti máli hvort þær væru til. 

 

 

Mynd 19. Samanburður vörur 

 

Þegar spurt er hvort viðskiptavinur hafi keypt vörur sem hann var ekki búin að ákveða 

fyrirfram að kaupa hjá Fríhöfninni kemur í ljós að 62% þátttakenda eða 123 keyptu 

vörur sem þeir voru ekki búnir að ákveða að kaupa. En 37% þátttakenda svöruðu 

spurningunni neitandi, sem gera 73 þátttakendur, 3 þátttakendur gáfu ekki svar. Það 

skiptir einnig máli fyrir Fríhöfnina að mæla þennan þátt vegna þess að þessi þáttur sýnir 

okkur það hversu vel eða illa Fríhöfninni tekst að höfða til „hvatvísra“ innkaupa og að 

stækka innkaupakörfu hvers viðskiptavinar.  
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Mynd 20. Keyptir þú vörur sem þú varst ekki búin að ákveða 

 

4.1.3. Samantekt opin spurning 

 

Eingöngu 19 þátttakendur voru tilbúnir að tjá sig í opinni spurningu sem var í 

könnuninni. Spurningin er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri til að bæta 

þjónustuna. Svarendur voru 8 Karlar og 11 konur. Hér ætla ég að flokka 

athugasemdirnar niður. 

 

Hrós 

„Frábært viðmót og þjónustulund í hæsta gæðaflokki“.  

„No thanks the service is top of the heap”.  

„Thanks for the good service”.  

„Very good”.  

„Good service- but the special offers were hard to find in the store”.  

„Great service”.  

„Frábært alltaf gaman að koma til ykkar“. 
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Vöruval 

„Mætti vera meira íslenskt“.  

„Meira vöruúrval“.  

„Meira vöruúrval í sykurlausu sælgæti“.  

„Sell Blue lagoon Items”. 

 

Verðlagning 

„Lægra vöruverð“.  

„Mér finnst orðið dýrt“.  

„Lower prices”. 

 

Annað 

„Betri merkingar á íslenska sælgætið“.  

„Bros- starfsfólkið má brosa meira“.  

„Könnunin of löng“.  

„Faster re-stock”.  

„Clear choice of what currency to pay in”.  

 

 

4.1.4.  Samantekt niðurstaðna yfir þjónustugæði í Fríhöfninni 

 

Heildarskor yfir þjónustugæði úr könnuninni eru 4,43 stig af 5 mögulegum sem gefur 

til kynna að almenn ánægja er með þjónustuna. Mynd nr. 21 sýnir sundurliðun stiga 

fyrir hvern þátt, við skulum renna í gegnum þættina og byrja á efsta skori. Skjót og góð 

viðbrögð skoraði hæst og fékk 4,6 stig, trúverðugleiki fékk 4,5 stig, umhyggja og 

áreiðanleiki fengu 4,4 stig, og að síðustu fékk áþreifanleiki 4,3 stig.  

 

Skjót og góð viðbrögð skoraði hæst eða 4,6 stig eins og fyrr segir en skjót og góð 

viðbrögð mælir hæfni og vilja starfsmanna til að hjálpa viðskiptavinum og veita þeim 
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fullnægjandi þjónustu. Mikill hraði er í umhverfi Fríhafnarinnar en starfsmenn eru 

tilbúnir til að aðstoða og eru nokkuð vel þjálfaðir við að bregðast við þessum aðstæðum 

og geta náð að leysa  hratt og vel úr óskum viðskiptavina innan þess tímaramma sem 

flugáætlanir segja til um brottfarartíma.  

 

Trúverðugleiki skorar næst hæst í þessari könnun eða 4,5 stig en trúverðugleiki mælir 

þekkingu og framkomu starfsmanna sem vekja traust og trúnað viðskiptavina. 

Fullyrðingarnar þrjár sem notaðar eru til þess að mæla trúverðugleika hjá Fríhöfninni 

skora nokkuð jafnt en það sem lýtur að þekkingu mætti kannski huga betur að en sú 

fullyrðing mældist lægst með 4,45 stig. 

 

Áreiðanleiki er ein mikilvægasta víddin en hún segir til um hæfni til að framkvæma þá 

þjónustu sem lofað er á traustan og réttan hátt. Könnunin sýnir að Fríhöfnin skorar 4,4 

stig af 5 mögulegum í þessum þætti sem er hátt skor og skiptast stigin nokkuð jafnt á 

fullyrðingarnar fimm sem notaðar voru til að mæla áreiðanleika hjá Fríhöfninni, en 

veikustu þættirnir eru þeir sem lúta að upplýsingaflæði og að starfsmenn geti leyst strax 

úr kvörtunum viðskiptavina.  

 

Umhyggja skorar 4,4 stig í könnuninni en umhyggja mælir hvort starfsmenn geti sett 

sig tilfinningalega í spor annarra, skilji þarfir viðskiptavina og veiti persónulega 

þjónustu. Fullyrðingarnar sem voru notaðar við að mæla umhyggju hjá Fríhöfninni 

skora frá 4,3 stigum til 4,6 stigum en það sem mætti huga betur að eru þættirnir sem 

lúta að hvort starfsmenn skilji þarfir viðskiptavina og hvort starfsmenn hafi hagsmuni 

viðskiptavina að leiðarljósi en þeir þættir skoruðu 4,3 stig. Hér má velta fyrir sér hvort 

að einhverjir tungumálaörðugleikar eða menningarlegir þættir sem spili inn í, mikil 

aukning er á viðskiptavinum frá Asíu og geta tungumál og mismunandi menningarlegir 

þættir haft þarna áhrif. Nokkuð langt er síðan að Fríhöfnin var með námskeið fyrir 

starfsmen um hvernig nálgast megi mismunandi menningarbrot í þjónustu, það sem 

þekkist og þykir viðurkennt á íslandi er kannski ekki eins viðurkennt í Asíu.  
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Áþreifanleiki rekur lestina og skorar lægst eða 4,3 stig en áþreifanleiki metur umgjörð 

þjónustu, aðstöðu og ímynd. Fullyrðingarnar sem notaðar voru til þess að mæla 

áþreifanleika skora nokkuð jafnt en neðsta skorið er 4,1 stig og lýtur að heimasíðu 

Fríhafnarinnar, að upplýsingar séu skýrar og aðgengilegar. Hér þarf að huga að 

framsetningu upplýsinga að þær séu skýrar og markvissar, að síðan uppfylli þarfir 

notenda sem eru fjölbrettur hópur allstaðar að úr heiminum. Fríhöfnin er í breytingum 

á verslunarrými brottfaraverslunar þar sem verið er að aðlaga, stækka og bæta við 

hilluplássi til þess að mæta því álagi sem er á mestu annatímum í flugstöðinni. 

Breytingar taka tíma og oft er verið að nota tímabundnar lausnir í hilluefni og stöndum 

sem getur haft áhrif á stigagjöf svarenda.  

 

 
Mynd 21. Þjónustugæði í Fríhöfninni 

 

Til þess að greina betur útkomu rannsóknarinnar var einnig notast við  þrjú styrkleikabil 

(Grönfeldt & Strother, 2006) til þess að greina niðurstöður. Styrkleikabilin miðast við 

5 punkta Likert kvarðann þar sem meðaltalið er flokkað, meðaltalið á bilinu 1,00-3,69 

flokkast sem aðgerðarbil og gefur til kynna að það þurfi að bæta úr þjónustunni, 

meðaltalið á bilinu 3,7-4,19 flokkast sem starfhæft bil og gefur vísbendingu um að 

þjónustan sé ásættanleg og meðaltalið á bilinu 4,20-5,00 flokkast sem styrkleikabil og 

gefur til kynna að þjónustan sé til fyrirmyndar. Mynd nr. 23 sýnir styrkleikabilin. 
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Mynd 22 Styrkleikabil 

 

Í rannsókninni mælast allar víddirnar á styrkleikabili eins og mynd nr. 23 sýnir. 

Meðaltal víddanna gefur til kynna að þjónustan hjá Fríhöfninni sé til fyrirmyndar en 

heildarskor víddanna mælist 4,43 stig. Af fullyrðingunum sem notaðar voru við að 

mæla þjónustugæðin var aðeins ein sem mældist fyrir neðan flokkinn styrkleikabil en 

Fullyrðingin upplýsingaflæði til og frá Fríhöfninni til þín er nægjanlegt að þínu mati 

mældist á starfhæfu bili með 4,14 stig sem gefur til kynna að Fríhöfnin megi gera 

úrbætur á vefsíðum félagsins og samhæfa boðmiðlun til starfsmanna. 

 
Mynd 23 Styrkleikabil vídda 

 

4.2. Samanburður við fyrri rannsókn 

 

Niðurstöður beggja rannsókna benda til þess að þjónustugæði hjá Fríhöfninni séu mjög 

góð þar sem meirihluti viðskiptavina gefa hátt skor í báðum rannsóknum. Í fyrri 

rannsókninni mælast þjónustugæðin 4,36 stig að meðaltali og til samanburðar mælast 

þjónustugæðin í þessari rannsókn 4,43 stig að meðaltali. Þjónustugæði Fríhafnarinnar 

hafa batnað frá fyrri rannsókn og mælast nú 1,6% hærra þegar allar víddirnar eru bornar 

saman. Mynd nr. 22 sýnir hvernig víddirnar mælast. Víddirnar sýna að trúverðugleiki 

hefur aukist mest eða um 2,8% frá fyrri rannsókn þegar víddin mældist 4,40 stig en í 

núverandi rannsókn 4,52 stig, þar á eftir kemur áþreifanleiki sem hefur aukist um 2,1%  

frá fyrri rannsókn þegar víddin mældist 4,20 stig en í núverandi rannsókn 4,29 stig, 

síðan er það umhyggja sem hefur bætt sig um 1,7% frá fyrri rannsókn þar sem víddin 

mældist 4,30 stig en í núverandi rannsókn 4,37 stig, skjót og góð viðbrögð hefur bætt 

sig um 1,6% frá fyrri rannsókn þegar víddin mældist 4,50 stig en í núverandi rannsókn  
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4,57 stig, ein mikilvægasta víddin  sem er áreiðanleiki hefur fallið um -0,3% frá fyrri 

rannsókn þegar víddin mældist 4,40 stig en í núverandi rannsókn 4,39 stig. 

 

Mynd 24 samanburður við fyrri rannsókn 

 

5. Umræður, niðurstöður og tillögur 

 

Umhverfi Fríhafnarinnar hefur breyst töluvert á þessum árum frá fyrri rannsókn þar 

sem farþegafjöldi hefur stóraukist. Fjöldi brottfarafarþega var 82.689 farþegar að 

meðaltali á mánuði árið 2012, þegar fyrri rannsókn var gerð. Í ár, 2016, eru það 195.118 

farþegar að meðaltali á mánuði. Starfsmannafjöldi hefur einnig aukist frá því að fyrri 

rannsókn var gerð. Fastráðnir starfsmenn voru 120 manns og 80-90 manns var bætt við 

yfir sumartímann árið 2012. Í ár, 2016, eru fastráðnir starfsmenn 210 og 100 manns er 

bætt við yfir sumartímann. Viðskiptavinahópurinn er fjölbreyttur og kemur allstaðar að 

úr heiminum en íslendingar er stærsti viðskiptahópurinn sem verslar á sínum 

ferðalögum eins og rannsóknin gefur til kynna en íslendingar eru 72% viðskiptamanna 

í þessari rannsókn. Brottfaraverslunin tekur núna á móti öllum farþegum sem hafa farið 
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í gegnum öryggisleit eftir innritun og ganga þeir strax inn í brottfaraverslun 

Fríhafnarinnar, þetta er svokallað 100% flæði í gegn. Við þessa breytingu er verslunin 

aldrei lokuð, um leið og fyrsti farþeginn er komin í gegnum öryggisleit er hann komin 

inn í verslunina. Þetta hefur aukið flækjustig í för með sér þar sem öll meðhöndlun á 

vöru uppfyllingum og þjónustu til viðskiptavina fer fram jafnvel á sama tíma. 

Uppfyllingar í Fríhöfninni eru gerðar reglulega yfir sólarhringinn þar sem veltuhraði 

birgða er hár. Hillan heldur ekki út traffíkinna yfir daginn og eru uppfyllingar því að 

rúlla eftir þörfum. Í opinni spurningu könnunarinnar kom fram ábending um að efla 

„Re-Stock“ eða að bæta vöruflæði pantana þar sem varan var búin í hillu en hugsanlega 

var hún til á lager. Fríhöfnin er í samkeppni á alþjóðlegum markaði flugvalla þar sem 

hraði og uppbygging er allt í kringum okkur og helstu markmið í samkeppninni er að 

ná til farþeganna og fá þá til þess að versla þegar þeir stoppa við á flugvellinum. 

Heimurinn minnkandi fer eins og einhver sagði og er það bara svo satt en starfsmenn 

sjá og upplifa það að þegar farþegar stoppa við í Fríhöfninni. Starfsmenn sjá að þeir 

vita hvað þeir vilja, þeir þekkja vörurnar og hafa samanburð á milli flugvalla, eins og 

kom fram í svari við opinni spurningu að verðlag væri of hátt. Einnig ferðast 

viðskiptavinir oftar og fara í margvíslegum tilgangi í gegnum flugvelli og því verður 

Fríhöfnin að vera á tánum í þessu sem og öðru til þess að geta uppfyllt óskir, þarfir og 

væntingar viðskiptavina með gæðaþjónustu í fyrirrúmi.  

 

5.1. Niðurstöður  

 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni „Hefur stóraukið flæði gesta í gegnum 

brottfararverslun Fríhafnarinnar haft áhrif á upplifun þjónustugæða?“ var þessi 

rannsókn gerð, og samkvæmt niðurstöðum hennar má álykta að þjónustugæði 

Fríhafnarinnar séu mikil og hefur stóraukið flæði viðskiptavina í gegnum 

brottfaraverslunina haft litlar breytingar á hvernig þjónustugæði mælast nú og miðað 

við fyrri rannsókn. Svarið við spurningunni er að stóraukið flæði hefur áhrif á upplifun 

þjónustugæða  en ekki með neikvæðum hætti þar sem þjónustugæðin mælast 1,6% 

hærri en í fyrri rannsókn. Heildarskor yfir þjónustugæði úr könnuninni eru 4,43 stig af 

5 mögulegum sem gefur til kynna að almenn ánægja er með þjónustuna. Viðskiptavinir 
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eru að upplifa mikil þjónustugæði í öllum þáttum sem voru kannaðir og mælingarnar 

sýna enga áberandi veikleika í þjónustuþáttum sem voru kannaðir í þessari rannsókn.  

Skjót og góð viðbrögð skoraði hæst eða 4,6 stig en skjót og góð viðbrögð mælir hæfni 

og vilja starfsmanna til að hjálpa viðskiptavinum og veita þeim fullnægjandi þjónustu. 

Trúverðugleiki skorar næst hæst í þessari könnun eða 4,5 stig en trúverðugleiki mælir 

þekkingu og framkomu starfsmanna sem vekja traust og trúnað viðskiptavina. 

Rannsóknin gefur til kynna að starfsmenn Fríhafnarinnar séu mjög sterkir í þessum 

þáttum og sér í lagi ef miðað er við það starfsumhverfi sem er í dag í þessum mikla 

hraða og farþegafjölda sem Fríhöfnin glímir við á hverjum degi. Áreiðanleiki er ein 

mikilvægasta víddin en hún segir til um hæfni til að framkvæma þá þjónustu sem lofað 

er á traustan og réttan hátt, rannsóknin sýnir að Fríhöfnin skorar 4,4 stig hjá 

viðskiptavinum sem gefur til kynna að þjónustan sé samræmd við það sem er lofað, 

starfsmenn séu vel þjálfaðir og viðskiptavinir finni til trausts í viðskiptum hjá 

Fríhöfninni. Umhyggja skorar 4,4 stig í könnuninni en umhyggja mælir hvort 

starfsmenn geti sett sig tilfinningalega í spor annarra, skilji þarfir viðskiptavina og veiti 

persónulega þjónustu. Rannsóknin gefur til kynna að starfsfólk Fríhafnarinnar hafi 

færni og getu til að uppfylla þennan þátt, sem og að fyrirtækið þekki og skilji þarfir 

viðskiptavina. Áþreifanleiki skorar lægst eða 4,3 stig en áþreifanleiki metur umgjörð 

þjónustu, aðstöðu og ímynd en veikasti þátturinn í þessari könnun er við kemur þessum 

þætti snýr að upplýsingum sem Fríhöfnin setur frá sér til viðskiptavina á heimasíðunni. 

Heimasíðan er í stöðugri þróun í takt við þann hraða sem Fríhöfnin býr við í ört vaxandi 

ferðaþjónustu, hugsanlega mætti bæta orðalag til þess að koma í veg fyrir misskilning 

eða túlkun á þjónustu á heimasíðunni, gæta verður að samræmi upplýsinga og 

boðmiðlun til starfsmanna að þær séu í takt við það sem lofað er. Sem dæmi varðandi 

vefpöntunarþjónustuna að hún sé eingöngu í boði fyrir brottfararfaþega vegna 

reglugerðar sem var sett á Fríhöfnina þann 1. maí 2016, en Fríhöfnin hefur verið að 

greiða úr misskilningi sem hefur skapast vegna þessa. Einnig þarf að huga að breyttu 

umhverfi þar sem viðskiptavinir Fríhafnarinnar eru af mörgum þjóðernum og þeir hafa 

mismunandi þarfir, við getum ekki gengið út frá því að viðskiptavinir frá Asíu hafi 

sömu þarfir og Íslendingar eða Evrópubúar. Norðurlandabúar eru ánægðastir með 

þjónustuna hjá Fríhöfninni þegar á heildina er litið og gefa 4,86 stig af fimm 

mögulegum, þar á eftir koma Bandaríkja- og Kanadamenn með 4,77 stig, Evrópubúar 

og viðskiptavinir frá öðru landi gefa 4,6 stig en Íslendingar gefa 4,38 stig. Erlendir 
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viðskiptavinir eru mikið til að versla íslenskar vörur, þær vörur fást að jafnaði ekki 

erlendis og er verðsamanburður því Fríhöfninni mikið til í hag þar sem vörurnar eru 

tollfrjálsar og á betra verði en á innanlandsmarkaði og getur það skapað ánægju 

viðskiptavina. Erlendur lúxusvarningur er á góðu verði í Fríhöfninni en verðlag er 

viðkvæmt fyrir stöðu gengis hverju sinni og geta sambærilegar vörur verið dýrari hjá 

Fríhöfninni en í öðrum fríhöfnum erlendis þetta er ekki algilt en nokkrar athugasemdir 

komu úr opinni spurningu könnunarinnar þar sem ábendingar voru um að verðlag væri 

of hátt og gefur það til kynna að viðskiptavinir geta fengið vöruna á betra verði annars 

staðar. Könnunin gefur stjórnendum ákveðið verkfæri í hendur til þess að skoða þessa 

þætti enn frekar og sjá hvað sé hægt að gera enn betur í þjónustunni og að fara jafnvel 

fram úr væntingum viðskiptavina Fríhafnarinnar. 

 

5.2. Tillögur  

 

Fríhöfnin er á réttri braut miðað við niðurstöður rannsóknarinnar og mælist þjónustan 

á styrkleikabili en það má gera enn betur og fara fram úr væntingum viðskiptavina. 

Rannsakandi telur að Fríhöfnin stefni að því að gera betur í þjónustu með því að fara 

fram úr væntingum viðskiptavina, eins og kemur fram í þjónustuloforðum 

Fríhafnarinnar, og að viðskiptavinirnir upplifi ákveðinn vá faktor í sinni heimsókn. Til 

þess að það takist þá þarf að skerpa á stjórnun gæða í þjónustu Fríhafnarinnar. 

Stjórnendur þurfa að þekkja betur viðskiptavinina til þess að geta farið fram úr 

væntingum þeirra við hönnun þjónustu og þjónustustaðla. Skerpa þarf á upplýsinga-

miðlun frá Fríhöfninni til viðskiptavina eins og fram kom í könnuninni. Hanna þarf 

betra kerfi sem heldur utan um og skrásetur kvartanir viðskiptavina, sem og samhæft 

vinnuferli við úrlausnir á kvörtunum þeirra. Einnig mætti efla og samhæfa boðmiðlun 

til starfsmanna til þess að þeir standi betur að því að vinna í samræmi við loforð 

fyrirtækisins, til þess að geta farið fram úr væntingum viðskiptavina. Einnig mætti efla 

og gera reglubundnar verðkannanir á milli fríhafna til þess að standa betur að vígi með 

vöruverð, eins og fram kom í ábendingum frá viðskiptavinum að þeim finnst verðlag 

vera of hátt. Brýn verkefni standa frammi fyrir stjórnendum við að mæta kröfum 

viðskiptavina í síbreytilegu umhverfi og harðnandi samkeppni, þá þurfa stjórnendur að 

gera kannanir og rannsóknir á innra og ytra umhverfi til þess að standa betur að vígi við 
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hönnun á þjónustu, vinnuferlum og þjónustuvangi félagsins. Margar áleitnar spurningar 

vöknuðu hjá rannsakanda við gerð þessarar rannsóknar, spurningar er lúta að ytra og 

innra umhverfi Fríhafnarinnar. Þjónusta við innri viðskiptavini þarf að vera í lagi til 

þess að þjónustan út á við virki, mikilvægir þættir sem huga þarf að í því sambandi eru 

gott og skýrt skipurit, öflugir stjórnendur, skýrir verkferlar og boðleiðir. Einnig þarf að 

huga að aðstöðu starfsmanna og vinnuumhverfi í ljósi aukins álags, fjölda verkefna í 

daglegum rekstri, uppfyllingar og tíðni þeirra skapa töluvert flækjustig sem myndast 

við að þjóna og fylla á hillur á sama tíma. Samþætting og tímasetning verkefna og ferla 

þarf að vera í takt við flugumferð og fjöldann af farþegum sem fer í gegnum Fríhöfnina 

í senn, en þetta eru bara örfáir þættir sem eru nefndir hér í þessu sambandi sem mætti 

skoða og rannsaka til þess að mæta áætlaðri fjölgun i framtíðinni með sterka og öfluga 

gæðaþjónustu að baki. Til þess að rannsaka og greina þessa og fleiri þætti mætti gera 

litlar og stórar rannsóknir. Aðferðirnar eru margvíslegar sem hægt er að beita við 

greiningu ytri og innri þátta eins og megindlegar rannsóknir á borð við símakannanir, 

vefkannanir eða walk through könnun í verslunum. Síðan má  beita eigindlegum 

aðferðum eins og rýnihópum, djúpviðtölum eða beinum athugunum á viðskiptavinum 

og starfsfólki til þess að dýpka enn frekar viðfangsefnið. Nú er rétti tíminn fyrir 

Fríhöfnina til að að fara í enn frekari rannsóknir þar sem fyrirtækið er að stækka eins 

og áður hefur komið fram. Markaðurinn þ.e.a.s flugstöðin, farþegar og fjöldi flugfélaga 

eru að stækka og aukast og þessir þættir kalla á að stjórnendur þurfa að standa vel að 

vígi við að endurhanna þjónustu og þjónustuvang Fríhafnarinnar þar sem niðurstöður 

rannsókna yrðu notaðar við að styðja við ákvarðanir stjórnenda. 

 

6. Lokaorð 

 

Kostir þessarar rannsóknar er að hún er framkvæmd og unnin á stuttum tíma og skilar 

niðurstöðum hratt og vel, hún lýsir vel þeim víddum sem þarf að huga að til þess að 

geta veitt gæðaþjónustu og hver vídd er mæld og greind sérstaklega. Mælingin er 

einföld og örugg með Likert kvarðanum en þó er mikilvægt að nefna nokkra annmarka 

varðandi rannsóknina sem gætu bjagað niðurstöðurnar. Notast var við tilviljunarúrtak 

úr úrtaksrammanum við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem breytileiki þýðis er 

misleitt og því er ekki hægt að alhæfa yfir þýðið. Hugtök og orðalag í spurningalistum 
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eru ekki einföld og má því gera ráð fyrir mismunandi skilningi þátttakenda, 

spurningalistanum var einnig snúið yfir á ensku sem gæti hafa skapað ósamræmi. Ekki 

er hægt að alhæfa út frá gögnum, né niðurstöðum þar sem þær gefa einungis 

vísbendingar um niðurstöður. Til þess að kafa enn frekar í viðfangsefnið og 

rannsóknarvinnu þar sem verið er að greina margar breytur samtímis hefði úrtakið þurft 

að vera stærra  til þess að ná meiri nákvæmni. Breytileiki þýðis er einnig misleitt og 

það kallar einnig á stærra úrtak, það hefði þurft að fá jafnari fjölda á þjóðerni 

þátttakenda þar sem of stórt hlutfall þátttakenda voru Íslendingar og það gæti einnig 

bjagað niðurstöður. Framkvæmd rannsóknarinnar hefði þurft að vera yfir lengra 

tímabil, þar sem tímabilum mætti jafnvel skipta niður eftir árstíðum. Með því móti hefði 

verið hægt að fá enn skýrari mynd af þjónustugæðum Fríhafnarinnar en það kostar meiri 

tíma og fjármuni. Einnig hefði verið hægt að gera blandaða rannsókn þar sem 

eigindlegum og megindlegum aðferðum er beitt samtímis þar sem notast er við 

spurningakannanir og viðtöl til þess að teikna upp betri mynd af þjónustugæðum 

Fríhafnarinnar.  

Fyrirtæki sem tekst að skila jafnmiklum þjónustugæðum og niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa til kynna þarf lítið að vinna í úrbótum, þar sem aðilinn greinir 

þjónustugæði er ekki verið að sóa verðmætum að óþörfu. En nauðsynlegt er að vera á 

tánum í síbreytilegu umhverfi þjónustunnar. Rannsakandi telur að Fríhöfnin eigi ennþá 

töluvert inni og hefur alla burði til þess að ná að fara fram úr væntingum viðskiptavina 

sinna og ná þessum vá faktor í upplifun þeirra í heimsóknum til Fríhafnarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

7. Heimildir  

 

Heimildaskrá 

 

Bjarklind Sigurðardóttir. (2012). Lokaverkefni. Sótt frá Skemman: 
http://hdl.handle.net/1946/15204 

Bjarklind Sigurðardóttir. (10. október 2016). Sölu og markaðsstjóri. (Hafdís K. 
Finnbjörnsdóttir, Spyrill) 

Fitzimmons, A. J., & Fitzimmons, M. J. (2011). Service Management: Operations, 
Strategy, Information Technology. New York: MacGraw Hill. 

Fitzimmons, J. A., & Fitzimmons, M. J. (2011). Service Management Operations, 
Strategy and Information Technology. New York: Irwin/McGraw Hill. 

Fríhöfnin. (2009). Afmælisrit Fríhafnarinnar. Afmælisrit Fríhafnarinnar, 4. 

Fríhöfnin. (2013). Þjónustuloforð Fríhafnarinnar. Keflavíkurflugvöllur: Fríhöfnin. 

Fríhöfnin. (13. september 2016). dutyfree.is/frettir. Sótt frá dutyfree.is: 
http://www.dutyfree.is/frettir/frihofnin-er-sigurvegari-evropu-annad-
arid-i-rod/117/ 

Fríhöfnin. (13. september 2016). dutyfree.is/um-frihofnina/starfsemi-og-
stefna/saga. Sótt frá dutyfree.is: http://www.dutyfree.is/um-
frihofnina/starfsemi-og-stefna/saga 

Fríhöfnin. (13. september 2016). dutyfree.is/um-frihofnina/starfsemi-og-
stefna/saga. Sótt frá dutyfree.is: http://www.dutyfree.is/um-
frihofnina/starfsemi-og-stefna/saga 

Grönfeldt, S., & Strother, J. (2006). Service Leadership: The Quest for Competitive 
Advantage. Thousand Oaks CA: Sage Publications, Inc. 

Hayes, E. B. (1998). Mesuring customer Satisfaction: Survey Design, Use, and 
Statistical Analysis Methods. Milwaukee: Library of Congress Cataloging-
in-Publication Data. 

Ingibjörg Þ. Eyjólfsdóttir. (19. október 2016). Deildarstjóri. (Hafdís K. 
Finnbjörnsdóttir, Spyrill) 

Isavia. (1. oktober 2015). isavia.is/frettir/aðalfundur-isavia-2016. Sótt frá 
isavia.is: http://www.isavia.is/frettir/adalfundur-isavia-2016/501/ 

Isavia. (13. september 2016). isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final_web.pdf. 
Sótt frá isavia.is: http://www.isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final-
web.pdf 

Isavia. (13. september 2016). isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final-web.pdf. 
Sótt frá isavia.is: http://www.isavia.is/files/isavia_arsskyrsla-2015_final-
web.pdf 



 

54 

 

Keflavíkurflugvöllur. (13. september 2016). kefairport.is. Sótt frá 
kefairport.is/um-felagid/saga: http://www.kefairport.is/Um-
felagid/Saga/ 

Keflavíkurflugvöllur. (13. september 2016). Kefairport.is/Um-felagid. Sótt frá 
kefairport.is: http://www.kefairport.is/Um-felagid/Saga/ 

Keflavíkurflugvöllur. (10. september 2016). kefairport.is/um-felagid/tolur-um-
farthegafjolda/2016/. Sótt frá kefairport.is: 
http://www.kefairport.is/Um-felagid/Tolur-um-farthegafjolda/2016/ 

Keflavíkurflugvöllur. (13. september 2016). kefairport.is/um-felagid/Tolur-um-
farthegafjolda/Arstolur/. Sótt frá kefairport.is: 
http://www.kefairport.is/Um-felagid/Tolur-um-farthegafjolda/Arstolur/ 

Margrét Reynisdóttir. (2006). Þjónustugæði. Sótt frá nmi.is: 
www.nmi.is/media/15067/þjónustugæði.pdf 

Parasuraman, A. Z. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring 
Consumer Perceptions of Service Quality. . Journal of Retailing , 12-40. 

Sóley Ragnarsdóttir. (10. október 2016). Mannauðsstjóri. (Hafdís K. 
Finnbjörnsdóttir, Spyrill) 

Starfsmennt. (14. september 2016). smennt.is/nam-hja-starfsmennt/nam-
stofnana/frihofnin/. Sótt frá smennt.is: https://www.smennt.is/nam-hja-
starfsmennt/nam-stofnana/frihofnin/ 

Tryggvi Blöndal. (19. október 2016). Verslunarstjóri. (Hafdís K. Finnbjörnsdóttir, 
Spyrill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

8. Viðaukar  

 

Þessi kafli inniheldur viðauka, hér eru spurningalistar könnunarinnar á íslensku og 

ensku. 

8.1. Spurningalisti fyrir viðskiptavini á íslensku 

 

Eftirfarandi eru fullyrðingar sem ég bið þig að gefa stig, eftir því hvort þú ert 

ósammála eða sammála. 

 

Mælikvarðinn er frá 1 og upp í 5 þar sem talan 1 er mjög ósammála og 5 er mjög 

sammála. 

 

1 = Mjög ósammála, 2 = frekar ósammála, 3 = hvorki né, 4 = frekar sammála og 5 

= mjög sammála. 

 

Vinsamlega setjið hring utan um aðeins eitt númer í hverjum lið. 

 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki mælir hvort fyrirtækið eða starfsmaður þess stendur við þjónustuloforð sitt. 

 

1. Þú finnur til trausts í viðskiptum þínum við innkaup hjá Fríhöfninni. 

1 2 3 4 5 

 

2. Fríhöfnin veitir í upphafi rétta þjónustu.     

1 2 3 4 5 

 

3. Þjónusta Fríhafnarinnar er innt af hendi á þeim tíma sem áætlað/eðlilegt er.       

1 2 3 4 5 
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4. Upplýsingaflæði til og frá Fríhöfninni til þín er nægjanlegt að þínu mati.    

 1 2 3 4 5    

 

5. Starfsmenn Fríhafnarinnar geta leyst strax úr kvörtunum þínum.    

 1 2 3 4 5 

 

Skjót og góð viðbrögð 

Skjót og góð viðbrögð mælir hæfni og vilja starfsmanna til að hjálpa viðskiptavinum og veita 

fullnægjandi þjónustu. 

 

6. Starfsmenn Fríhafnarinnar veita skjóta þjónustu. 

1 2 3 4 5 

 

7. Starfsmenn Fríhafnarinnar eru tilbúir að aðstoða þig. 

1 2 3 4 5 

 

Trúverðugleiki 

Trúverðugleiki mælir þekkingu og framkomu starfsmanna sem vekja traust og trúnað 

viðskiptavina. 

 

8. Starfsmenn Fríhafnarinnar eru trúverðugir. 

1 2 3 4 5 

 

9. Starfsmenn Fríhafnarinnar búa yfir þekkingu til að svara spurningum þínum. 

1 2 3 4 5 

 

10. Starfsmenn Fríhafnarinnar eru kurteisir og koma vel fram. 
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1 2 3 4 5 

 

Umhyggja 

Umhyggja mælir hvort starfsmenn geti sett sig tilfinningalega í spor annarra. 

 

11. Starfsmenn Fríhafnarinnar veita þér góða og persónulega þjónustu. 

1 2 3 4 5 

 

12. Starfsmenn Fríhafnarinnar skilja þarfir þínar. 

1 2 3 4 5 

 

13. Starfsmenn Fríhafnarinnar hafa hagsmuni þína að leiðarljósi. 

1 2 3 4 5 

 

14. Starfsmenn Fríhafnarinnar hafa jákvætt viðmót. 

1 2 3 4 5 

 

Áþreifanleiki 

Áþreifanleiki metur umgjörð þjónustu og aðstöðu.  

 

15. Aðbúnaður hjá Fríhöfninni er nútímalegur (s.s. innréttingar, afgreiðslukassar, 

heimasíða). 

1 2 3 4 5 

 

16. Tilboðsmerkingar inn í verslun eru skýrar og aðgengilegar. 

1 2 3 4 5 
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17. Almennar merkingar inn í verslun eru skýrar og aðgengilegar. 

1 2 3 4 5 

 

18. Upplýsingar sem Fríhöfnin sendir frá sér inn á heimasíðu eru skýrar og 

aðgengilegar. 

1 2 3 4 5 

Aðrar spurningar 

 

19. Þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur ertu með þjónustuna sem Fríhöfnin 

veitir? 

1 2 3 4 5 

20. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur ertu með vöruúrvalið hjá Fríhöfninni? 

1 2 3 4 5 

21. Voru allar vörur til sem þú ætlaðir að kaupa hjá Fríhöfninni? 

  A   Já  

 B   Nei  

22. Skiptir það þig máli að allar vörur sem þú ætlaðir að kaupa séu til? 

 A   Já  

 B   Nei  

23. Ef svarið við spurningu 22 er nei. Valdir þú aðra vöru í staðinn? 

 A   Já  

 B   Nei 

24. Keyptir þú vörur sem þú varst ekki búinn að ákveða fyrirfram að kaupa hjá 
Fríhöfninni? 

 A   Já  

 B   Nei  

25. Hversu oft ferðaðist þú síðustu 12 mánuðina um Keflavíkurflugvöll? 

A   Einu sinni  

B   2 – 3 sinnum  

C   4 – 5 sinnum 

D   Oftar 
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E   Aldrei  

26. Hver er megintilgangur með ferðalaginu þínu? 

 A   Viðskiptaferð  

 B   Frístundir  

 C   Annað 

27. Ertu karl eða kona?  

 A   Karl  

 B   Kona  

28. Á hvaða aldursbili ertu? 

 A   15 – 25 ára 

 B   26 – 35 ára          

 C   36 – 45 ára          

 D   46 – 55 ára 

 E   56 – 65 ára 

 F   66– 100 ára og eldri 

 

 

29. Hvert er þjóðerni þitt? 

 A   Íslendingur 

 B   Norðurlandabúi          

 C   Evrópubúi 

 D   Bandaríkjamaður eða Kanadamaður 

 E   Frá öðru landi 

 

30. Fríhöfnin leggur sig fram við að veita sem besta þjónustu. Er eitthvað að 
lokum sem þú vilt koma á framfæri til að bæta þjónustuna? 

 

 

 

 

 

Þakka þér fyrir þátttökuna! 
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8.1.2. Spurningalisti fyrir viðskiptavini á ensku 

 

Following are statements which I ask you to give points, depending on whether you 

disagree or agree. 

 

The scale is from 1 and up to 5, where the number 1 is strongly disagree and 5 is 

strongly agree. 

 

1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neither or, 4 = agree and 5 = strongly agree. 

 

Please select only one number under each question. 

 

Reliability 

Reliability measure whether the company or the employee stands by its promises. 

 

1. Do you feel secure when you shop at the Duty Free Store. 

1 2 3 4 5 

 

2. The Duty Free Store performs the service right the first time.     

1 2 3 4 5 

 

3. The Duty Free Store provides its service at the time it promises to do so.       

1 2 3 4 5 

 

4. Information to and from the Duty Free Store is sufficient in your opinion.    

 1 2 3 4 5    

 

5. When you have a problem, the Duty free Store shows a sincere interest in solving 

it.    

 1 2 3 4 5 

 

Responsiveness 

Responsiveness measure the ability and willingness of employees to help customers 

and provide satisfactory service. 

 

6. Employees in the Duty Free Store give you prompt service. 
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1 2 3 4 5 

 

7. Employees in the Duty Free Store are always willing to help you. 

1 2 3 4 5 

 

Assurance 

Assurance measure the knowledge and attitude of employees. 

 

8. You feel safe in your transaction with employees in the Duty Free Store. 

1 2 3 4 5 

 

9. Employees in the Duty Free Store have knowledge to answer your questions. 

1 2 3 4 5 

 

10. Employees in the Duty Free Store are consistently courteous with you. 

1 2 3 4 5 

 

Empathy 

Empathy measure whether employees can show emotion towards customers. 

 

11. Employees in the Duty Free Store give you personal attention. 

1 2 3 4 5 

 

12. Employees in the Duty Free Store understand your specific needs. 

1 2 3 4 5 

 

13. Employees in the Duty Free Store have your best interests at heart. 

1 2 3 4 5 

 

14. Employees in the Duty Free Store have positive attitude. 

1 2 3 4 5 

 

Tangibles 

Tangibles measure framework of services and facilities. 
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15. The Duty Free Store has modern-looking equipment. 

1 2 3 4 5 

 

16. Special offers material is visually appealing at the Duty Free Store. 

1 2 3 4 5 

 

17. Other material is visually appealing at the Duty Free Store. 

1 2 3 4 5 

 

18. Information from the Duty Free Store website is visually appealing and right. 

1 2 3 4 5 

 

Other questions 

 

19.  Altogether, are you satisfied with the service which the Duty Free Store 

provides?  

1 2 3 4 5 

 

20.  Altogether, are you satisfied with a product range which the Duty Free Store 

provides? 

 

1 2 3 4 5 

21. Were all the products you intend to buy available at the Duty Free Store? 

 A   Yes  

 B   No  

22. Does it matter to you that all products that you intended to buy are available? 

 A   Yes 

 B   No  

23. If the answer to question 22 is no. Did you choose another product instead? 

 A   Yes  

 B   No 

24. Did you purchase products that you had not decided to buy before you enter the 

Duty Free Store? 

 A   Yes 

 B   No  
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25. How many times did you travel the last 12 months through Keflavik Airport? 

A   Once  

B   2 – 3 times  

C   4 – 5 times 

D   More often 

E   Never  

26. What is the main purpose of the journey? 

 A   Business  

 B   Holiday  

 C   Other 

27. Are you male or female?  

 A   Male 

 B   Female  

28. At what age are you? 

 A   15 – 25 years old 

 B   26 – 35 years old          

 C   36 – 45 years old          

 D   46 – 55 years old 

 E   56 – 65 years old 

 F   66– 100 years old or older 

 

29. What is your nationality? 

 A   Icelandic 

 B   Nordic citizen 

 C   European 

 D   American or Canadian 

 E   From another country 

 

30. The Duty Free Store is committed to providing the best possible service. Is there 

something that ultimately you would like to make to improve the service? 

 

 

 

Thanks for giving us time to answer this survey! 

 


