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Ágrip 
Orðspor fyrirtækja er ein mikilvægasta eign þeirra. Hún samanstendur af ásýnd fyrirtækisins, 

sem er mynduð af innri hagsmunaaðilum þess, og ímynd sem samanstendur af viðskiptavinum 

og öðrum utanaðkomandi hagsmunaaðilum. Flugfélögin Icelandair og WOW air starfa á 

samkeppnismarkaði og í þessu verkefni var gerð samanburðargreining á orðspori þeirra og er 

hún byggð á RepTrak Pulse líkaninu. Í því líkani er orðspori skipt niður í sjö stoðir: 

vörur/þjónusta; nýsköpun; vinnustaður; stjórnarhættir; samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni; 

forysta; frammistaða. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að Icelandair og WOW air 

bæru af á mismunandi stoðum líkansins, rétt eins og tilgátan sagði, þó var ekki marktækur 

munur á flugfélögunum í stoð forystu og tilgáta stóðst ekki á stoð vinnustaðar sem var ein af 

þeim stoðum sem munaði mest á milli flugfélaganna ásamt gæði þjónustu og nýsköpunar. 

Notuð var megindleg aðferð til að fá stærra úrtak fyrir niðurstöðurnar. Á Íslandi hefur þetta 

viðfangsefni ekki verið rannsakað með tilliti til notkunar með þessu líkani. 
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Höfundur vill byrja á að þakka leiðbeinanda sínum, Brynjari Þór Þorsteinssyni, fyrir faglega 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BA námi við félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Verkefnið 

veitir 14 ECST einingar og BA gráðu í miðlun og almannatengslum. Verkefnið var unnið á 

haustönn 2017 undir leiðsögn Brynjars Þórs Þorsteinssonar.  

Ég lýsi því hér með yfir að þessi ritgerð var unnin í samræmi við reglur Háskólans á Bifröst 

um vinnslu lokaritgerða í grunnámi.  

 

Reykjavík 04.12.2017  

________________________________________  

Viktor Heiðdal Andersen 
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1. Inngangur 
Orðspor er ein dýrmætasta eign fyrirtækis. Það tekur ár, ef ekki áratugi að byggja upp gott 

orðspor, en það getur einnig horfið á svipstundu. Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda 

vel utan um orðspor sitt. Þá þarf að huga sérstaklega að auknu upplýsingaflæði í gegnum 

samfélagsmiðla og veraldarvefinn og æskilegt er fyrir fyrirtækið að fylgjast með og mæla 

hvaða þætti megi betur með fara. Til viðbótar er gott að sjá í hverju fyrirtækin standa sig vel. 

Það eru ógrynni af fyrirtækjum úti á markaði og erfitt er að standa upp úr og sjá hve vel þau 

standa sig og hvað það er sem aðgreinir þau frá hinum. Þess vegna er gott að hafa markaðs- og 

almannatengslasvið á bak við sig til að halda vel utan um orðspor og ímynd. Það getur verið 

erfitt fyrir fyrirtæki að vita hvort þau gæti nægilega vel að orðspori sínu í öllu því 

upplýsingastreymi sem þekkist í nútímasamfélagi.  

 

1.1.  Lýsing á viðfangsefni 

Í ritgerðinni leitast höfundur við að athuga stöðu orðspors flugfélaganna Icelandair og WOW 

air og gerð verður samanburðargreining á fyrirtækjunum. Þessi flugfélög starfa á sama markaði 

og eru bæði íslensk. Það verður farið eftir RepTrak líkaninu til að skoða mismunandi stoðir 

þeirra varðandi orðspor þeirra. Með því að rannsaka orðspor þessara tveggja flugfélaga er hægt 

að sjá hvar hagsmunaaðilar þeirra standa og hvaða þætti fyrirtækin þurfa að betrumbæta. Það 

verður farið eftir sjö stoðum RepTrak líkansins til að sjá hvaða stoðir eru sterkar og hverjar 

veikar. 

Stoðirnar eru eftirfarandi: fjárhagsleg frammistaða; nýsköpun og aðlögunarhæfni; 

vinnustaður; stjórnarhættir; samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni; forysta; þjónusta. Þessar 

stoðir mæla svo í heildina tilfinningu, traust, virðingu og álit hagsmunaaðila flugfélaganna. 

Með þessu væri hægt að sjá með skýrum hætti hvað þarf að leggja mesta áherslu á miðað við 

niðurstöður rannsóknarinnar. RepTrak gefur góða sýn inn í það hvernig skynjun hagsmunaaðila 

á fyrirtæki er og þá er hægt að bregðast við þeim merkjum og upplýsingum sem niðurstaðan 

leiðir í ljós. Með þessu er mögulega hægt að gera betur ráð fyrir þeim tilfinningalegu 

viðbrögðum hagsmunaaðila gagnvart flugfélögunum og orðspori þeirra og skoða hvort það sé 

misræmi á milli orðspors og ásýndar. 

 
1.2. Rannsóknarspurning, tilgáta og markmið verkefnis 

Megin markmið rannsakanda er að skoða orðspor Icelandair og WOW air og kanna hver álit 

hagsmunaaðila þeirra séu eftir ákveðnum stoðum rannsóknarinnar. Hafa skal í huga að það er 
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einungis verið að leitast eftir huglægu mati hagsmunaaðila þessara flugfélaga. Ætlunin er 

einnig að greina frá þann fræðilega hluta sem að efninu snýr.   

Miðað við umfjöllun fjölmiðla á síðustu mánuðum þá hafa bæði flugfélögin fengið 

neikvæða umfjöllun en á mismunandi stoðum. Flugfélögin eru ólík, bæði í stefnu og mynd. 

Icelandair er hefðbundnara í starfi og hefur skipað sér sess í samfélaginu. Á hinn bóginn er 

WOW air áhættusæknara og meira í nýsköpun og hefur öðruvísi fyrirtækjastefnu miðað við 

umfjöllun fjölmiðlamanna. Tillaga verður byggð á þeirri gagnaöflun sem er til staðar varðandi 

Icelandair og WOW air og tillagan verður mynduð út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir á 

heimasíðum þeirra og í umfjöllunum fjölmiðla. 

Icelandair varð fyrir barðinu á fjölmiðlum þegar þar var sagt upp fjölda starfsmanna 

fyrr á árinu 2017 og þegar WOW air bauð viðkomandi starfsmönnum síðan vinnu. WOW air 

hefur verið sýnt í neikvæðu ljósi í fjölmiðlum til að mynda varðandi aflýsingu flugferða og 

skorts á upplýsingaflæði hvað þær varðar. Bæði flugfélögin þurfa því að fara í breytingar á 

stefnu til að betrumbæta orðspor sitt en á mismunandi stoðum. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var lögð til grundvallar í rannsókninni:  

 

Hvar liggur hugsanlegur munur á orðspori Icelandair og WOW air? 

 
1.3. Fræðileg nálgun 

Það er víðtæk trú í heimi stjórnanda í nútímasamfélagi að framtíð hvers fyrirtækis sé háð því 

hvernig helstu hagsmunaaðilar upplifa ímynd fyrirtækisins svo sem hluthafar og fjárfestar, 

viðskiptavinir og neytendur, starfsmenn og þátttakendur samfélagsins þar sem fyrirtækið 

starfar. Hnattvæðing, ástand fyrirtækja á síðustu árum og fjármálakreppan hafa styrkt þessa trú 

ennfremur. Forstjórar og framkvæmdastjórar margra fyrirtækja á alþjóðlegu stigi telja nú á 

dögum að til þess að tryggja orðspor fyrirtækja (e. corporate reputation)  þurfi að vera 

gagnrýninn og eitt af því mikilvægasta sé að stefnumóta markmið sín. Markmiðið með því að 

byggja upp, viðhalda og vernda orðspor fyrirtækisins er kjarnastarfsemi fyrirtækja í 

samskiptum (Cornelissen, 2014). 

Markmið þessa kafla er að fjalla um fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar og varpa 

ljósi á helstu hugtök sem tengjast orðspori fyrirtækja. Fyrirtækjaorðspor er víðfemt 

regnlhlífarhugtak yfir stóran hóp hugtaka sem tengjast orðspori sterkum böndum. Fræðileg 

nálgun rannsakanda er gerð með tilliti til kenninga um orðspor fyrirtækja.  Höfundur athugar 

fyrri rannsóknir og tilviksrannsóknir. Ekki er hægt að ganga út frá því sem vísu að niðurstöður 

annarra rannsókna séu staðreyndir, heldur eru þær einungis notaðar til að veita innsýn í 
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fræðilegan bakgrunn verkefnisins og einnig er athugað hvort að það sé einhvers konar 

samsvörun á milli fyrri rannsókna og rannsókn rannsakanda. Það hafa engar rannsóknir verið 

gerðar hér á landi sem eru byggðar á líkani RepTrak, til að skoða orðspor fyrirtækja. Þó hefur 

vissulega verið rannsakað orðspor Icelandair og samkeppnismarkaður flugfélaganna hér á 

landi. Vegna þess hversu fáar rannsóknir um þetta tiltekna viðfangsefni hafa verið gerðar hér 

á landi, má álykta að þetta sé gott efni til umfjöllunar og einnig góð viðbót við það efni sem 

þegar liggur fyrir. 

Orðspor er ætíð viðurkennt varðandi áhrif þess í tengslum við sköpun á stuðningi og 

þátttöku hagsmunaaðila við fyrirtæki. Bæði rannsakendur og þeir sem vinna á þessum markaði 

myndu njóta góðs af því að hafa sterk verkfæri til staðar til að mæla orðspor og hæfni til að 

þróa fyrirsjáanlegt líkan af áhrifum endurskoðunar á hagsmunaaðila. RepTrak kerfið þróaðist 

út frá rannsóknum sem gerðar voru af Reputation Institute frá árinu 2000 til að setja á fót 

kerfisbundið tæki til að fylgjast með og greina hagsmunahorfur sem gætu hjálpað fyrirtækjum 

betur að stjórna orðspori sínu og áhrifum þess á hegðun hagsmunaaðila. Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt fram á gildi RepTrak líkansins sem mælikvarða á orðstír fyrirtækja. RepTrak kerfið þekkir 

þá staðreynd að almennt orðspor fyrirtækisins eigi sér rætur í skynjun hagsmunaaðila, sem hver 

og einn bregst mismunandi við merkjum og/eða upplýsingum. Til að þróa sjö áðurnefndar 

stoðir líkansins, voru tekin viðtöl við fjölbreyttan hóp af hagsmunaaðilum og rýnihópa á 

árunum 1999 og 2006 (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 
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2. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
Ástæða þess að höfundur valdi þetta viðfangsefni  var sú að það hefur lítið sem ekkert verið 

rannsakað hér á Íslandi. Höfundur hefur ekki fundið neina rannsókn sem gerir 

orðsporsgreiningu sem byggð er á RepTrak líkaninu og skoðar samanburð fyrirtækja sem starfa 

innan sama atvinnugeira. Það getur verið mikilvægt fyrir fyrirtæki að greina mismunandi þætti 

orðspors síns til að sjá hvar gallarnir liggja og geta í kjölfarið bætt þá.   

 

Höfundi finnst mikilvægt að til sé rannsókn hér á landi sem skoðar þessa þætti til að gefa grunn 

fyrir þessu líkani og yfirfæra það á íslensk fyrirtæki svo að augljóst sé fyrir þau hvað þurfi að 

bæta til að auka markaðsvirði þeirra.  

Höfundi þykir mjög spennandi og áhugavert að sjá hvað niðurstöður þessa verkefnis 

muni leiða af sér og vonar að afurðin komi til með að vera góður grunnur fyrir áframhaldandi 

rannsóknir á þessu sviði. Þessi rannsókn gæti gagnast fagfólki í markaðsstörfum og öllum þeim 

sem hafa áhuga á viðfangsefninu á einn eða annan hátt. 

 

Þessi atvinnugrein sem Icelandair og WOW air starfa innan varð fyrir valinu því þau eru helstu 

samkeppnisaðilarnir  hér á landi og einu alþjóðlegu íslensku flugfélögin af sömu stærðargráðu. 

Þau voru búin að vera áberandi í fjölmiðlum á þessu ári varðandi ýmsa þætti svo sem hvað 

varðar starfsmannastefnu, nýsköpun, stjórnarhætti, fjárhagslega stöðu og fleira og þess vegna 

var kjörið að greina orðspor þeirra. 
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3. Orðspor 
“Character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it; the 

tree is the real thing” 

- Abraham Lincoln 

3.1. Fyrri rannsóknir 

Til að byrja með er rétt að greina frá því að síðustu áratugi hefur verið rannsakað orðspor 

fyrirtækja í gengum margskonar mælikvarða og reynt að finna almennilega út úr hvaða þættir 

skipta mestu máli fyrir fyrirtæki og orðspor þeirra. Bæði fræðimenn og fagfólk hafa ýmsar 

kenningar og eru ekki alltaf á sama máli hvað þetta varðar. Sumir einfaldlega segja að orðspori 

er engan veginn hægt að stjórna (Grunig & Hung, 2002). Það sem vekur upp athugasemdir um 

hvort hægt sé að stjórna orðspori er ósamræmi rannsókna sem tengjast samskiptum hvað varðar 

stöðu orðspors fyrirtækja (Hutton, Goodman, Alexander, & Genest, 2001). En aðrir segja að 

hægt sé að stjórna orðspori í gegnum stranga og stefnumiðaða orðsporsstjórnun og 

lykilþátturinn er að vera meðvitaður um orðspor fyrirtækisins (Forman & Argenti, 2005). 

Í fyrri rannsóknum hefur verið lögð áhersla á að orðspor fyrirtækja sé ómissandi auðlind 

þar sem fyrirtæki finni velgengni sína. Þar að auki er nauðsynlegt að koma á fót og viðhalda 

tengslastarfsemi sem miðar að því að auka varðveislu viðskiptavina. Auk þess að fá inn nýja 

viðskiptavini til þess að þróa sýnileika sinn í markhópnum. Þannig er orðspor talin afleiðing 

ferlis þar sem fyrirtæki miðlar eigin eiginleikum til mismunandi hópa, til að hámarka virðingu 

í skynjun þeirra. Með hliðsjón af því getur jákvætt fyrirtækjaorðspor skapað lækkun á kostnaði 

fyrirtækisins og búið þannig til arðbærar greiðslur, lægri kostnað við að afla fjármagns, frekara 

aðdráttarafls gagnvart viðskiptavinum, hluthöfum, starfsmönnum, birgjum og iðnaðar- og 

auglýsingasamstarfsaðilum sem leiðir til sameiginlegrar verðhækkunar á markaði. Einnig getur 

það haft í för með sér umbætur á efnhagslegum framförum, samkeppnishæfar 

aðgangshindranir, verið verndarþáttur í efnahagnum á krísutímum og almennt verið styrking 

til þátttöku gagnvart helstu hagsmunaaðilum (Alfiero, Cane, De Bernardi, & Tradori, 2016). 

 

Árlega er framkvæmd rannsókn af Reputation Institute á orðspori banka í Bandaríkjunum. Árið 

2017 var þessi rannsókn unnin í samstarfi við American Banker. Reputation Institute er leiðandi 

rannsóknar- og ráðgjafarfyrirtæki í rannsóknum á orðspori fyrirtækja. Fyrirtækið var stofnað 

af Dr. Charles Fombrun og Dr. Cees van Riel og aðstoða þeir stjórnendur fyrirtækja að 

skilgreina orðspor þeirra. Meðal annars hvernig þau koma út í samanburði við önnur 

sambærileg fyrirtæki og hvernig þau geta bætt orðspor sitt. 
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 Bankarnir sem urðu fyrir valinu voru valdir af ákveðnum lista í lok ársins 2016 og voru 

þeir bornir saman við helstu svæðisbundna og óhefðbundna banka. Því næst voru þeir greindir 

í gegnum RepTrak Pulse kerfið. Valið var unnið í samráði við American Banker sem var byggð 

á eignamagni bankanna og þar með voru taldir þeir bankar sem áttu þátt í stefnumótandi 

aðgerðum. Þeir bankar voru einungis skoðaðir sem voru með umtalsverða smásölustarfsemi og 

þesskonar vörumerki á sínum snærum. Könnunaraðferðin byggðist á þátttakendum sem 

svöruðu spurningum á netinu með því að nota sértæka RepTrak aðferðafræði. Yfir 12.000 

einstaklingar gáfu bönkunum einkunnir í þessari könnun. Einkununum úr könnuninni var 

safnað saman frá tímabilinu sem hún var framkvæmd, þar er fram í maí árið 2017. Hver 

þátttakandi könnunarinnar var annaðhvort viðskiptavinur tiltekinna banka sem hún náði til eða 

voru kunnugir um téða banka án þess að eiga við þá viðskipti. Stoðirnar sjö í RepTrak kerfinu 

voru notaðir til að mæla orðspor bankanna (Reputation Institute, 2017). 

 

Orðspor bankanna höfðu skánað samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. Í samanburði á 

fjármálafyrirtækjum þá eru bankarnir skilgreindir með sterkt orðspor. Bankastarfsemi fékk 

hærri einkunn en aðrar tegundir fjármálafyrirtækja. Fleiri bankar en nokkru sinni áður hafa 

sterkt orðspor. Meðaltalið úr rannsókninni var 70,8 af 100 stigum. Það hefur verið mikil 

breyting til batnaðar samkvæmt þessum niðurstöðum. Tveir bankar hafa nú mjög gott orðspor. 

Þau fyrirtæki sem skora 80 stig eða hærra í RepTrak kerfinu hafa mjög góða einkunn hvað 

varðar orðspor. Synovus Financial skoraði 80,7 stig og USAA Bank skoraði 80,3 í heildina og 

er það bæting frá könnun síðasta árs. 

 Almennt séð stóðu stærri bankarnir öðrum bönkum nokkuð að baki og skoruðu mun 

minna en þeir í rannsókninni. Svæðisbundnir og óhefðbundnir bankar hafa betra orðspor á 

meðal viðskiptavina. Margir viðskiptavinir töldu að þeirra banki væri að gera góða hluti. Yfir 

helmingur þeirra banka sem rannsóknin náði til, fékk frábæra einkunn frá viðskiptavinum á 

árinu 2017.  

 Í samanburði við önnur fjármálafyrirtæki, þá er nýsköpun mikilvæg í bankastarfsemi. 

Þörfin fyrir nýsköpun aðgreinir banka frá öðrum fjármálafyrirtækjum. Vörur og þjónusta og 

stjórnarhættir eru jafn mikilvægir í augum þátttakenda rannsóknarinnar. Mikilvægi góðra og 

siðferðislegra stjórnarhátta í bankastarfsemi hefur aukist en á móti hefur mikilvægi 

forystuhlutverka minnkað.  

 Synovus Financial skorar hæst í fimm stoðum af sjö í rannsókninni af þeim fimm 

bönkum sem skoruðu hæst en allir bankarnir standa sig vel í öllum sjö stoðunum. Í rekstri 

banka eru helstu drifkraftarnir stjórnarhættir, nýsköpun, vörur og þjónusta. Siðferðisleg hegðun 
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og sanngirni eru lykilatriði til að betrumbæta orðspor. Ábyrgð á gæði vöru og þjónustu auka 

skjótra afhendingar á vörum eru viðurkenndir styrkleikar, ásamt því að vera fyrstur til að 

markaðssetja nýjar vörur og þjónustu. Lykildrifkraftar eru kröfur viðskiptavina um velgengni, 

stöðugleika og fjárhagslegan árangur, sem sagt arðsemi. En þeir sem eru ekki viðskiptavinir 

leggja meiri áherslu á aðalaðandi forystu og jákvæð áhrif á samfélagið. (Reputation Institute, 

2017). 

 

Fræðimennirnir Fombrun og van Riel framkvæmdu samanburðargreiningu á orðspori 

þekktustu og virtustu fyrirtækja um allan heim. Byggt á gildismati hagsmunaaðila þess innan 

mismunandi landa komust þeir að því að fyrirtæki með sterkustu orðsporin voru að meðaltali 

einkennd af miklum sýnileika sem snýr að hversu miklu leyti þemu fyrirtækisins séu sýnileg í 

öllum innri og ytri samskiptum;  sérkenni sem snýr að hve miklu leyti ásýnd fyrirtækisins eða 

staðfærsla þess er sérkennandi; ósvikið sem snýr að hve miklu leyti fyrirtækið miðlar gildum 

sem byggist á menningu þess; gagnsæi sem snýr að hve miklu leyti fyrirtækið er opið og 

gagnsætt varðandi hegðun; samkvæmni sem snýr að hve miklu leyti fyrirtæki miðla 

samræmdum skilaboðum til allra innri og ytri samskiptastöðva. Allir þessir þættir falla undir 

samskipti fyrirtækja (Cornelissen, 2014). 

En það sem er byggt á niðurstöðum rannsóknar Grunig og Hung, bendir til að gæði 

sambanda ákvarði orðspor, sem er afurð góðrar hegðunar fyrirtækisins, en ekki þau skilaboð 

sem þau senda frá sér að verðmæti sambandanna feli í sér gildi orðspors (Bronn, 2007). En 

Coombs og Holladay (2002) litu á orðspor sem samskiptasögu sem væri samansafn fyrri 

atburða í sambandi við marga hagsmunaaðila (Coombs & Holladay, 2002). 

 

3.2. Helstu hugtök og kenningar 

Fyrir ekki svo löngu síðan var orðspor fyrirtækja og ímynd þeirra frekar óljós hugtök sem voru 

í besta falli talin jaðarsett verk unnin af æðstu stjórnendum. Yfirleitt var litið á þau  sem 

verkefni almannatengslasviðs og hönnunarráðgjafa. Í dag er það viðurkennt, af auknum fjölda 

stjórnenda, að þetta sé ein mikilvægasta eignin sem tengist samkeppnishæfni beint.  

 Það eru margar ástæður fyrir því að fyrirtæki ættu að hugsa vel um orðspor sitt. Því 

hefur verið stöðugt verið haldið fram að það sé mikilvægasta óefnislega auðlind fyrirtækisins 

(Walker, 2010). 
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 Fyrirtæki vilja kynna nákvæma og jákvæða ímynd til hagsmunaaðila sinna. Þess vegna 

er ímynd og orðspor fyrirtækja mjög mikilvægt í augum hagsmunaaðila (Gray & Balmer, 

1998). 

 

Fyrirtækjaorðspor (e. corporate reputation) hefur verið skilgreint sem samansafn af 

framsetningum frá fyrri aðgerðum fyrirtækis og niðurstöðum þeirra sem lýsa getu fyrirtækisins 

til að skila af sér metnum árangri til margra hagsmunaaðila. Það skilar sér bæði á meðal 

starfsfólks sem og utanaðkomandi hagsmunaðila fyrirtækisins, bæði á samkeppnismarkaði og 

í umhverfi. (Alfiero, Cane, De Bernardi, & Tradori, 2016). 

Orðspori hefur almennt verið lýst sem langtíma samsetningu á hvað fyrirtækið sé í huga 

hagsmunaaðila, hversu vel það uppfylli skuldbindingar sínar og hversu vel heildarafkoma þess 

falli inn í félagslega og pólitíska umhverfi þess. Það er því nauðsynlegt að þróa sérsniðinn 

mælikvarða fyrir orðspor fyrirtækis (Cretu & Brodie, 2007). 

Eðli orðspors fer eftir öllu sem fyrirtækið gerir sem heildareining og snýr helst að þeim 

merkjum og samskiptum sem það velur að gefa frá sér til markaðarins. Tákn og nafn 

fyrirtækisins og hvernig öllu er stjórnað, er hvernig það er táknað í augum almennings og það 

getur verið sérstaklega mikilvægt gagnvart viðskiptavinum  (Davies & Miles, 1998). 

Orðspor fyrirtækja er óefnisleg eign sem veitir fyrirtækjum sjálfbært 

samkeppnisforskot á markaðnum (Ponzi, Fombrun, & Gardberg, 2011). 

Fombrun og Rindova (2001) skilgreina hins vegar hugtakið orðspor alhliða sem felur 

þá í sér efnahagslega eign eða auðmagn orðspors, framsetningu þess eða ímynd (Fombrun & 

Rindova, 2001).  

Orðspor er afar mikilvæg eign fyrirtækis. Slíkir þættir sem skapa góðvild og jákvæðni 

innan fyrirtækis og hafa orðið til vegna afleiðinga fyrri starfsemi þess þurfa að vera í stöðugri 

skoðun og þróun til að auka líkur á stöðugleika (Black & Carnes, 2000). 

Orðspor fyrirtækis er samsafn skoðana hagsmunaaðila og er sífellt að verða fyrirtækjum 

mikilvægara, mun meira en áður þekktist. Meðal annarra þátta hefur orðspor verið sagt gegna 

mikilvægu hlutverki í því að bæta verðmæti fyrirtækis, betrumbæta viðhorf neytenda um gæði 

vöru, bæta vinnuanda starfsfólks, framleiðni og bæta nýliðun og varðveislu og veita aðgang að 

ódýrara auðmagni (Brammer & Millington, 2005). 

Sterkt orðspor gefur fyrirtæki stöðu á fyrsta vali á fjárfestum, viðskiptavinum, 

starfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum. Hvað varðar viðskiptavinina þá er orðspor fyrirtækis 

merki um undirliggjandi gæði vöru og þjónustu þess. Jafnframt kýs starfsfólk að vinna fyrir 

fyrirtæki með gott orðspor. Starfsfólk hefur tilhneigingu til að skuldbinda sig hjá mjög virtum 
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fyrirtækjum, þar sem þau myndu frekar vilja vinna meira og jafnvel taka þátt í nýsköpun og 

annarri virkni umfram skyldur sínar (Cornelissen, 2014). Sterkt orðspor hjálpar fyrirtækjum að 

ná til sín hæfileikafólki og stuðlar að varðveislu þess og í kjölfarið er  mun minni 

starfsmannavelta (Scweiger, 2004). 

Það er erfitt að líkja eftir orðspori annarra fyrirtækja vegna þess að það kemur frá 

einstökum innri eiginleikum þeirra (Fombrun & Van Riel, 1997). Yfirstjórn í stórum 

fyrirtækjum verja verulegum hluta af auðlindum sínum og tíma til að viðhalda og bæta orðspor 

fyrirtækja sinna, sem er nauðsynlegt til að ná árangri og lifa af (Rose & Thomsen, 2004). 

Frá stefnumótandi sjónarmiði er hægt að líta á orðspor sem sértæka eign fyrirtækis. Því 

hefur einnig verið haldið fram að orðspor sé eign sem gerir fyrirtækinu kleift að nýta sér 

tækifæri eða verja sig gegn samkeppni (Williams, Schnake, & Fredenberger, 2005). 

  

Það er mikilvægt að gera grein fyrir öllum undirliggjandi þáttum sem þarf að hafa í huga þegar 

verið er að mæla orðspor því allir hafa þættirnir áhrif á orðspor fyrirtækja til langtíma litið. 

Orðspor nær yfir gríðarlega marga þætti sem þarf að hlúa vel að til þess að ná marktækum 

árangri við að byggja upp gott orðspor.   

 Samþætting (e. integration) er sá þáttur  sem þarf til að samræma öll samskipti þannig 

að ásýnd fyrirtækisins sé í raun stöðugt miðlað til innri og ytri hópa (Cornelissen, 2014). 

Stefnumiðuð markmið samskipta fyrirtækja (e. corporate communication) er að 

samræma hagsmunaðila við markmið fyrirtækisins til að tryggja að hagsmunaaðilar öðlist 

traust til þess. Hins vegar bregðast hagsmunaðilar við mismunandi og ólíkum merkjum, sem 

gerir starf fagfólks mikilvægt til að skilja og hafa samskipti á mörgum sviðum fyrirtækisins 

sem hagsmunaaðilar verða fyrir. Þar af leiðandi er þörf fyrir fjölvíða ramma til að mæla orðspor 

á alþjóðavettvangi (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

Hagsmunaaðilar (e. stakeholders) eru allir þeir hópar eða einstaklingar sem geta haft 

áhrif eða orðið fyrir áhrifum frá markmiðum fyrirtækisins. Í nútímasamfélagi gera fyrirtæki sér 

grein fyrir því að þau þurfa að hafa samskipti við hagsmunaaðila sína til að þróa og vernda 

orðspor sitt. Mikilvægi hagsmunaaðilastjórnunar (e. stakeholder management) varð til vegna 

þrýstings frá hinu opinbera og alþjóðasamfélaginu sem stuðla að áherslu á sjónarhól 

hagsmunaaðila. Hagsmunaaðilastjórnun krefst þess að stjórnendur hugsi stefnumiðað um 

viðskipti sín í heild og hvernig þeir geti ráðstafað samskiptum sínum við hagsmunaaðila sína, 

þar á meðal viðskiptavini, fjárfesta, starfsfólk og þá sem búa í þeim samfélögum þar sem 

fyrirtækið er.  
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 Á undanförnum árum hefur fagfólk í auknum mæli áttað sig á mikilvægi þess að taka 

þátt í beinum samskiptum við hagsmunaaðila til frekari skilnings á tilteknum málum, til að efla 

góðvild og orðspor fyrirtækisins og að byggja upp fleiri langvarandi og varanleg sambönd 

(Cornelissen, 2014). 

 

3.2.1. Ímynd og ásýnd 

American Marketing association skilgreinir vörumerki (e. brand) sem nafn, orðalag, tákn, 

merki, hönnun eða samsetningu þeirra  sem ætlað er að greina vörur og þjónustu eins seljanda 

eða hóp seljenda sem aðgreinir þá á samkeppnismarkaði. Þannig tekur seljandi þátt í að 

markaðssetja nafn fyrirtækisins (e. corporate branding). Þetta nær yfir allt fyrirtækið, sem 

getur einnig haft ólíkar undirliggjandi vörur. Þetta beinir væntingum um hvað fyrirtækið muni 

skila af sér hvað varðar vörur, þjónustu og reynslu viðskiptavina. Vörurnar og þjónustan í svona 

tilfelli myndu vera hluti af ásýnd fyrirtækisins (e. corporate identity) eins og skilgreint er hér 

að framan. Ásýnd fyrirtækis samanstendur af eiginleikum þess, svo sem starfsfólki, vörum og 

þjónustu (Argenti & Druckenmiller, 2004). 

Ásýnd fyrirtækis getur verið skilgreind sem ágrip og gildi sem það sendir  frá sér 

(Cornelissen, 2014). 

Fyrirtækjamiðað vörumerkjavirði (e. corporate brand equity) er til staðar þegar 

viðskiptavinir tengjast sterkum, hagstæðum og einstökum böndum við markaðssetningu nafns 

fyrirtækis eftir að hafa keypt ákveðnar vörur frá þessu tiltekna fyrirtæki og skapað þannig 

góðvild gagnvart því í huga sínum (Argenti & Druckenmiller, 2004). 

 Markaðssetning fyrirtækisins sjálfs (e. corporate brand) veitir neytendum væntingar 

um hvað fyrirtækið muni afhenda sem hægt er að kalla fyrirtækjalof (e. corporate brand 

promise). Orðspor fyrirtækja er styrkt þegar staðið er við fyrirtækjalof og viðskiptavinir fá 

væntingar sínar uppfylltar aftur og aftur. Vissulega eru nöfn og kennimerki einungis tveir þættir 

af markaðssetningu fyrirtækis. Venjulega nota fyrirtæki auglýsingar sem annað úrræði til að 

efla markaðssetningu þess (Argenti & Druckenmiller, 2004). 

Sáttmáli (e. covenant) snýr að markaðsstjórnun fyrirtækisins og hverju það lofar og 

hverju er búist við af því. Vörumerki er styrkt af öflugum, þó óformlegum samningi sem hægt 

er að bera saman við sáttmála þar sem viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar hafa hollustu við 

vörumerki fyrirtækisins. Vitaskuld geta mismunandi hópar og einstaklingar haft mismunandi 

væntingar í tengslum við vörumerki fyrirtækisins. (Balmer & Greyser, 2006). 
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Hvað varðar greinarmun á þeim hugtökum sem hefur verið fjallað um getur fyrirtæki 

skilgreint og miðlað ásýnd og vörumerkjum fyrirtækisins. En ímynd (e. corporate image) og 

orðspor þess stafa af því hvernig þetta muni koma neytendum fyrir sjónir þegar kemur að 

hegðun fyrirtækisins (e. corprate behaviour) og það er mun erfiðara fyrir fyrirtækin að hafa 

stjórn á þeim hluta (Argenti & Druckenmiller, 2004). 

Ímynd fyrirtækis má skilgreina sem safn tengsla einstaklinga í svörun við eitt eða fleiri 

merki eða skilaboð sem eru um tiltekið fyrirtæki á einum stað á rauntíma (Cornelissen, 2014). 

 Ímynd fyrirtækis er endurspeglun á ásýnd fyrirtækisins og markaðssetningu þess. 

Fyrirtækið er séð frá sjónarhóli hagsmunaaðila og það fer vissulega eftir hóp hagsmunaaðila í 

hvaða ljósi þeir sjá fyrirtækið . Þetta geta verið viðskiptavinir, fjárfestar, starfsfólk og fleiri. 

Fyrirtæki geta haft margar mismunandi ímyndir. Orðspor fyrirtækja er framsetning margra 

hagsmunaaðilahópa af fyrirtækinu, sem hefur byggst upp með tímanum og orðsporið byggist 

á mörgum þáttum hvað varðar ásýnd þess, frammistöðu og hvernig hagsmunaaðilar skynja 

hegðun þess (Argenti & Druckenmiller, 2004).  

 Orðspor fyrirtækis má skilgreina sem samansafn af framsetningum í huga einstaklinga 

af fyrri ímyndum á fyrirtækinu sem er annað hvort framkölluð af samskiptum eða fyrri reynslu 

(Cornelissen, 2014).  

Aðrir halda því fram að orðspor sé ekki af neinni greinilegri gerð eða tegund þannig að 

fyrirtæki geti í rauninni ekkert stjórnað því. Annar hópur segir að þessu sé vel hægt að stjórna 

í gegnum sterka samskipta- og vörumerkjastjórnun og að það sé mikilvægur þáttur í því ferli 

(Argenti & Druckenmiller, 2004).  

Grundvallaráherslan á stefnumiðað orðspor er að fá forskot á samkeppnisaðila sem 

verður síðan sjálfbært með tímanum. Almennt hefur verið lögð áhersla á yfirburði varðandi 

vörur og markaði þeirra og þær viðmiðanir fyrir velgengni verið mældar í formi 

markaðshlutdeildar, arðsemi, vörumerkjavirðis og þess háttar (Mahon & Wartick, 2003) 

 

(Fombrun & van Riel, 2004) leituðust við að flokka ímynd og ásýnd undir orðspor. Frá þeirra 

sjónarhóli eru skynjun, ímynd og ásýnd grundvallarþættir orðsporsins. Þessi samþættun gefur 

til kynna að ímynd sé skynjun starfsfólks og yfirmanna fyrirtækisins og þeirra sem eru innan 

veggja fyrirtækisins móta eðli þess. Hins vegar er ímynd sú skynjun sem utanaðkomandi 

hagsmunaaðilar hafa af fyrirtækinu. Orðspor er niðurstaða á samantekt á þessum skynjunum.  

Orðspor er samansafn af túlkunum frá bæði innherjum fyrirtækisins og utanaðkomandi 

aðila (Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006). 
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 Ímynd er skilgreind sem það sem hvað fyrirtæki vilji að utanaðkomandi 

hagsmunaaðilar þeirra skilji og hvað skipti mestu máli, hvar þau beri af og hvað sé einkennandi 

fyrir skipulag þeirra. Þessi innri áhersla svipar til skilgreiningar Fombrun á ásýnd fyrirtækis 

þar sem verðmæti og meginreglur starfsfólks og yfirmanna tengjast fyrirtækinu. Þar var haldið 

fram að orðspor ætti ekki að falla undir ímynd, heldur ætti ímynd að falla undir orðspor. Ef 

orðspor stafar af sannfæringu, eins og Fombrun leggur til, þá ætti það að falla undir ímynd en 

ekki öfugt. Vitaskuld stuðlar orðspor einnig að gerð ímyndar fyrirtækis en ætti þó að líta á 

breytur innan ramma ímyndar eins og aðra mælikvarða svo sem markaðsaðferðir, gæði vöru 

og þjónustu við viðskiptavini sem öll geta mótað niðurstöðu á gerð ímyndarinnar (Barnett, 

Jermier, & Lafferty, 2006). 

Ekki er litið á ásýnd fyrirtækis sem ímynd þess í tengslum við innri hagsmunaaðila, til 

að mynda starfsfólkið, heldur sem undirliggjandi kjarna eða grunnpersónu fyrirtækisins 

(Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006). 

 Ímynd fyrirtækis er meðhöndluð sem almenn birtingarmynd af sérstakri blöndu tákna, 

hvort sem hagsmunaaðili er innan veggja fyrirtækisins eða fyrir utan það. Ímyndin er það sem 

kemur í huga manns þegar maður heyrir nafn fyrirtækisins eða sér tákn þess. Umskiptin frá 

ásýnd til ímyndar er virkni sem samanstendur af almannatengslum, markaðssamskiptum og 

öðrum aðgerðum sem reyna að móta þá ímynd sem hagsmunaaðilar hafa af fyrirtækinu. Ímynd 

er hægt að móta en ekki stjórna af skipulagi vegna þess að þættir eins og fjölmiðlaumfjöllun, 

stjórnvaldsreglur og eftirlit, iðnaðarmynstur og aðrir utanaðkomandi þættir geta einnig haft 

áhrif á birtingarmynd fyrirtækisins (Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006). 

 Skoðanir á orðspori á rætur sínar að rekja í skynjun á ásýnd fyrirtækisins og birtingu 

ímyndar þess sem er afleiðing af einhverjum meiriháttar viðburði. Fráhrindandi viðburðir geta 

stafað af sýnilegum aðgerðum og mistökum til að mynda umhverfisspjöllum, 

mannréttindabrotum eða utanaðkomandi atvikum þar sem fyrirtæki voru ekki beinir 

áhrifavaldar. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ásýnd fyrirtækis getur verið óbreytt 

á meðan ímynd og orðspor þess breytast vegna ytri atburða. Þetta eru efnahagsleg og óefnisleg 

eignagæði sem oft má rekja til orðspors fyrirtækisins (Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006).  

 
3.2.2. Orðsporsstjórnun 

Orðsporsstjórnun (e. reputation management) hefur komið fram sem mikilvæg 

viðskiptaaðgerð, sem hvílir greinilega á grunni á því sem hefur áður fyrr verið kallað 

almannatengsl (e. public relations)  (Hutton, Goodman, Alexander, & Genest, 2001). 
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Til að stjórna orðspori fyrirtækis er mikilvægt að samræma eða sýna gagnsæi á milli 

innri ásýndar þess og ytri ímyndar. Margir fagmenn, ráðgjafar og fræðimenn leggja áherslu á 

mikilvægi þess að samræma menningu fyrirtækis sem starfsfólk upplifir, sýn fyrirtækisins sem 

sett er fram af stjórnendum þess og ímynd eða orðspor í huga utanaðkomandi hagsmunaaðila. 

Einnig er mikilvægt að ef samræmi er ekki að finna í þessum þáttum  að þá sé gert ráð fyrir að 

margar óæskilegar útkomur séu til staðar svo sem afskiptaleysi starfsfólks og/eða óánægja 

viðskiptavina (Cornelissen, 2014). 

Hægt er að byggja þessa samræmingu á þremur þáttum: 

- Framtíðarsýn (e. vision): metnaðarlöngun yfirstjórnar fyrir fyrirtækið. 

- Menning (e. culture): gildi fyrirtækisins sem finnst og er hluti af öllum 

starfsmönnum þess. 

- Ímynd (e. image): sú ímynd eða hughrif sem utanaðkomandi 

hagsmunaaðilar hafa af fyrirtækinu. 

Það getur verið möguleiki á ósamræmi í þessum þáttum eins og til að mynda sýn-

menningar hol (e. vision-culture gap) þegar æðstu stjórnendur leiða fyrirtækið í stefnumörkun 

sem starfsfólkið skilur ekki eða vill ekki styðja. Það getur myndast ósamræmi á milli ímyndar 

fyrirtækisins og menningar þess sem kalla má skort á  ímynd-menningar hol (e. image-culture 

gap) en slíkt leiðir til ruglings á meðal hagsmunaaðila um það sem fyrirtækið stendur fyrir. 

Sem dæmi má nefna að starfsfólk fyrirtækisins uppsker ekki það sem fyrirtækið stendur fyrir í 

auglýsingum sínum og skilur því eftir verri ímynd í huga ytri hagsmunaaðila. Það er möguleiki 

á ósamræmi hvað varðar ímynd-sýnar hol (e. image-vision gap) þegar fyrirtæki hlusta ekki 

nægilega á hagsmunaaðila sína og búa til stefnumótandi sýn sem er ekki í samræmi við það 

sem hagsmunaaðilar þess vilja eða búast við af fyrirtækinu (Cornelissen, 2014). 

 Menning byggist á innri ímynd fyrirtækisins (e. organizational identity), hún er það 

sem þau telja sig vera. Þetta vísar til sameiginlegra tilfinninga starfsmanna um það sem þeir 

telja að þeir séu í stillingu einingarinnar. Skoðanir þeirra eru byggðar á gildum, skoðunum og 

forsendum um fyrirtækið, sögulegum rótum og arfleifð. Einstaklingar geta að hluta til skilgreint 

sig sem meðlimi samsetningarinnar og geta fundið að þeir sem einstaklingar deili 

sameiginlegum gildum fyrirtækisins. Menning er mikilvæg þar sem hún stuðlar að samhengi 

þar sem starfsfólk tengist hvert öðru og öðrum hópum, svo sem viðskiptavinum. Starfsfólk 

táknar framhlið fyrirtækisins. Persónuleiki (e. personality) fellur undir menningu fyrirtækisins. 

Persónuleiki gegnir mikilvægu hlutverki starfsmanna gagnvart markaðsstarfsemi. Styrkleiki 

auðkenningar felst í því sem fyrirtækið lætur í té af starfsfólki og því sem það deilir og hverju 

ekki (Balmer & Greyser, 2006). 
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Alhliða orðsporsstjórnun veitir formlegan ramma til að halda utan um orðspor. Það er ein leið 

fyrir fyrirtæki til að halda þessari óefnislegu eign og einnig leið til að stjórna þeim 

vandamálum, veikleikum og tækifærum sem tengjast orðsporinu. Þessi stefna leiðir til 

stjórnunar á innri ásýnd fyrirtækisins (það sem það stendur fyrir) og ytri ímyndar, sem gefur 

fyrirtækinu aðferð til að samþætta þessa tvo liði. Hver deild og svið fyrirtækisins taka þátt í 

ferli sem er leið til að nálgast alla þætti orðsporsstjórnunar. Það er gott að hafa sérsniðið 

sniðmát orðsporsstjórnunar sem hentar hverju fyrirtæki fyrir sig, endurskoðun sem metur hvað 

starfsfólk trúi að sé,  innri ásýnd fyrirtækisins og ytri ásækni þess, verðmæti orðsporsins, 

ábyrgðarformúla, áætlun orðsporsstjórnunar og árleg eftirfylgnisskrá í samræmi við þá staðla 

sem verða settir í áætlun um orðsporsstjórnun (Doorley & Garcia, 2015). 

 

Margvíslegum mælitækjum hefur verið beitt til að mæla orðspor fyrirtækja. Flest þeirra hafa 

þó verið ófullnægjandi á einhvern hátt. Þekktasta mælitækið er líklegast árlega Fortune 

rannsóknin á dáðustu fyrirtækjum sem hefur verið gefin út í tímaritinu síðan 1982. Mælingin 

er byggð á mati á fyrirtækjum sem fengin eru frá stjórnendum og greiningaraðilum. Það 

endurspeglar því skoðanir innherja fyrirtækisins. Mælieining orðspors er reiknuð út frá svörum 

á átta spurningum, allt frá fjárfestingavirði til samfélagslegrar ábyrgðar (Ponzi, Fombrun, & 

Gardberg, 2011). 

En erfitt er að mæla orðspor þar sem það er óefnisleg eign (Ponzi, Fombrun, & 

Gardberg, 2011). 

 

3.2.3. Þættir vörumerkis 

Sterkt vörumerki gerir viðskiptavinum kleift að sjá og skilja óefnislegar vörur. Það dregur úr 

hugsanlegum áhættum sem snúa að fjárhagi, félagslegum eða af öryggisástæðum varðandi 

kaup á þjónustu sem er erfitt að meta fyrir kaupin. Sterkt vörumerki er það sem fyrirtækið 

stendur á ef það er ekki áþreifanlegt eins og til að mynda ef þú hefur enga bifreið til að prófa 

eða buxur til að máta (Berry, 2000). 

Sterk vörumerkjaþjónusta er í meginatriðum loforð um framtíðaránægju. Það er blanda 

af því sem fyrirtækið segir að vörumerki sé, hvað aðrir segja og hvernig fyrirtækið sinnir 

þjónustunni, allt frá sjónarhóli viðskiptavinarins. Þættir vörumerkjaþjónustu eru kynning 

vörumerkis (e. presented brand), vörumerkjarvitund (e. brand awareness), ytri 

vörumerkjasamskipti (e. external brand communications), merking vörumerkis, hvað 
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vörumerki stendur í raun fyrir (e. brand meaning), reynsla viðskiptavina og vörumerkjavirði 

(e. brand equity) (Berry, 2000). 

Kynning vörumerkis eru stjórnuð samskipti fyrirtækisins hvað varðar auðkenni og 

tilgang þess í gegnum auglýsingar, þjónustuaðstöðu og útlit þjónustuveitna. Nafn og 

kennimerki og sjónræn kynning ásamt auglýsingaslagorðum og táknrænum samþáttarliðum eru 

meginatriðin á kynningu vöru. Kynning vöru eru skilaboð vörumerkisins sem fyrirtækið dreifir 

(Berry, 2000). 

Fyrirtæki ættu að veita því meiri eftirtekt þegar kemur að markaðssamskiptum þeirra. 

Sterkar fyrirtækjamerkingar, einkum í viðskiptaumhverfi þar sem neytendur, fjárfestar og 

starfsfólk hafa yfirgnæfandi valkosti. Fyrirtæki ættu að einbeita sér að því að stjórna 

markaðssamskiptum sem leið til að stjórna orðspori sínu. Það þarf að vera vel þróað og því 

miðlað með skýrum hætti. Markaðssamskipti fyrirtækis getur í raun og veru keyrt áfram 

viðskiptaákvarðanir sem leiðir fyrirtækið í rétta átt með markmiðum sínum. Þar sem 

markaðssamskipti fyrirtækis skapar væntingar í huga neytenda um hvað fyrirtækið skilar af 

sér, uppfyllir þær væntingar sem skapa ímynd fyrirtækisins í hugum neytenda sem fyrirtæki 

óskar eftir, sem á móti betrumbætir orðspor fyrirtækisins (Argenti & Druckenmiller, 2004). 

 Markaðssamskipti er það sem fyrirtækið segist vera. Þau tengjast hinum ýmsu 

samskiptum út á við sem fyrirtæki nota til að nálgast viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila. 

Einnig er þar tekið með í reikninginn samskiptaáhrif stjórnenda, starfsmanna, vöruhegðun, 

umtal (e. word-of mouth) og ummæli fjölmiðla. Kynning (e. promotion) fellur hér undir. 

Kynning eru samhæfð markaðssamskipti eins og fyrirtækjaauglýsingar, almannatengsl og 

sjónræn auðkenni (Balmer & Greyser, 2006). 

Markaðssamskipti fyrirtækis sem felur í sér eða annast samfélagslega ábyrgð (e. 

corporate social responsibility) getur betrumbætt orðspor sitt. Fyrirtæki gera þetta í æ meiri 

mæli og mikil aukning hefur orðið á fjölda ársskýrslna þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð 

(Argenti & Druckenmiller, 2004). 

Ytri vörumerkjasamskipti vísar til þeirra upplýsinga sem viðskiptavinir fá að vita og 

heyra um fyrirtækið og þjónustu þess sem er ekki stjórnað af fyrirtækinu. Umtal (e. word-of 

mouth) og kynningar eru algengustu tegundir ytri vörumerkjasamskipta. Viðskiptavinir gætu 

öðlast vitund og myndað hughrif um vörumerki, ekki aðeins frá samskiptum fyrirtækis, heldur 

frá samskiptum um fyrirtækið út frá sjálfstæðum heimildum. Umtal er algengt varðandi 

óefnislega kjarna þess. Kynningar geta einnig haft áhrif í þróun vörumerkis til hins betra eða 

verra. Samsetningin á að ná til umfjöllunar sem getur haft áhrif á ekki aðeins vörumerkjavitund, 

heldur einnig merkingu vörumerkis (Berry, 2000).  
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Merking vörumerkis vísar til ríkjandi skynjunar viðskiptavina á vörumerkinu. Þetta eru 

hughrif viðskiptavina á vörumerkinu og því sem það tengist. 

Vörumerkjavirði samanstendur af kynningu vörumerkis, ytri vörumerkjasamskiptum, 

reynslu viðskiptavina, vörumerkjavitund og merkingu vörumerkis. Vörumerkjavirði getur 

bæði verið jákvætt og neikvætt. Jákvætt vörumerki er það hlutfall af markaðsyfirburðum sem 

vörumerki geta haft gagnvart samkeppnisaðilum. Neikvætt vörumerkjavirði er hlutfall í 

óhagstæðum markaðsaðstæðum sem tengist ákveðnu vörumerki. 

 Jákvætt vörumerkjavirði er það markaðsforskot sem fyrirtækið safnar saman frá 

samlegðaráhrifum vörumerkjavitundar og merkingu vörumerkis. Þrátt fyrir tilhneigingu til að 

hugsa um vörumerki í samhengi við áþreifanlegar vörur er ræktun vörumerkisþjónustu jafn 

mikilvæg (Berry, 2000). 

 

3.2.4. Ímyndar- og ásýndarstjórnun 

Ímyndarstjórnun fyrirtækis (e. corporate image management) bætir við mikilvægum 

táknrænum víddum við samskipti fyrirtækja og ferlið sem það miðlar til hagsmunaaðila sinna. 

Samskiptatækni þess er ekki aðeins talið vera að skiptast á upplýsingum við hagsmunaaðila 

svo að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir varðandi fyrirtækið, heldur einnig til að hanna 

táknræna smíð og birta ákveðna mynd fyrir fyrirtækið. 

 Til að lýsa þessum tiltekna þætti samskipta fyrirtækis þá felur þetta í sér ásýnd, ímynd 

og orðspor þess. Að undanförnu hefur hugtakið markaðssetning, nafn fyrirtækisins orðið mun 

sterkara varðandi það að lýsa hvernig fyrirtæki þróar og byggir upp orðspor sitt gagnvart 

hagsmunaaðilum (Cornelissen, 2014). 

 

Birkigt og Stadler lögðu til eitt af fyrstu líkönum ímyndarstjórnunar fyrirtækis árið 1986. Þetta 

líkan leggur sérstaka áherslu á hugmyndina um ásýnd fyrirtækis sem þeir skilgreina og 

samsetja af eftirfarandi eiginleikum. 

- Táknmynd (e. symbolism) eru þau kennimerki fyrirtækis svo sem hvers konar ritföng 

fyrirtækið notar. 

- Samskipti (e. communication) eru öll þau fyrirhuguðu form samskipta, þar með talið 

fyrirtækjaauglýsingar, viðburðir, kostun, umtal og kynningarstarfsemi 

- Hegðun (e. behaviour) er öll sú hegðun starfsmanna, allt frá stjórnendum til 

móttökuritara og starfsfólks svo sem sölufólks og aðstoðarmanna sem eru hvað mest 

áberandi gagnvart viðskiptavinum sem skilja eftir mótandi hughrif (Cornelissen, 2014). 
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Í gegnum þessa þrjá eiginleika fara samskipti fyrirtækja fram og búa til ímynd af sér til 

hagsmunaaðila sinna. Þetta ætti að vera í samræmi við kjarnamarkmið, stefnumótandi sýn og 

menningu fyrirtækisins. Birkigt og Stadler flokkuðu kjarnagildi undir menningu, markmið og 

sýn undir persónuleika fyrirtækis (e. corporate personality). Fagmaðurinn Wally Olins útskýrir 

muninn á persónuleika fyrirtækis og ásýnd þess eins og hér segir: 

 
“Corporate personality embraces the subject at its most profound level. It is 

the soul, the persona, the spirit, the culture of the organization manifested in 

some way. A corporate personality is not necessarily something tangible that 

you can see, feel or touch - although it may be. The tangible manifestation of 

corporate personality is a corporate identity. It is the identity that projects and 

reflects the reality of the corporate personality” (Cornelissen, 2014, bls. 88). 

 

Persónuleiki byggist á ímynd fyrirtækisins eða því sem það er í raun og veru. Þetta eru 

þeir þættir sem í heild sinni skera sig frá öðrum. Þar með talin eru helstu áþreifanlegu og 

óefnislegu eignir fyrirtækisins eins og skipulag, markaðir, eignarhald og uppbygging, 

skipulagssnið, hugmyndafræði og saga þess. Heimspeki og siðferði (e. philosophy and ethos) 

eru undirþættir persónuleikans ásamt vöru, verði, staðsetningu, frammistöðu og staðfærslu. 

Heimspeki og siðferði standa fyrir það hvernig fyrirtæki myndast og hvað það stendur fyrir og 

hvernig það sér um störf sín og gjörðir. Vara (e. product) er það sem fyrirtækið býr til og gerir. 

Verð (e. price)  er tilfinningin, fjárhagslegar eignir fyrirtækisins, mat á vörumerkjum hvað 

varðar þjónustu og vörur og hvernig fyrirtækið verðleggur þá liði. Staðsetning er dreifing og 

skipulag í tengslum við skilmála af sölu og dreifingu á vörum og þjónustu. Þetta snýr einnig 

að leyfisveitingu, umboði og útvistun. Frammistaða (e. performance) er gæði vöru og þjónustu, 

staðlar með tilliti til stjórnarhátta, siðferðis og samfélagslegrar ábyrgðar. Staðfærsla (e. 

positioning) er staða fyrirtækisins á markaði miðað við samkeppnisaðila þess (stærð, 

landfræðilegt umfang, vara og þjónustusvið) (Balmer & Greyser, 2006). 

 

Markmið ásýndarstjórnunar fyrirtækis (e. corporate identity management) er að skapa 

hagstæða ímynd eða orðspor í augum hagsmunaaðila sem er vonast til að þeir túlki til að vilja 

kaupa vörur eða þjónustu fyrirtækisins, til að vinna fyrir það eða til að fjárfesta í því. Með 

öðrum orðum, gott orðspor hefur stefnumótandi gildi fyrir fyrirtækið. Það tryggir samþykki og 

lögmæti hagsmunaaðila, býr til ávöxtun og getur boðið upp á samkeppnisforskot þar sem það 

myndar eign sem erfitt er að líkja eftir (Cornelissen, 2014). 
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3.3. RepTrak kerfið 

Orðspor er í sívaxandi mæli viðurkennt fyrir áhrif sín á stuðning og þátttöku hagsmunaaðila 

við fyrirtæki. Bæði rannsakendur og þeir sem vinna á þessum markaði myndu njóta góðs af því 

að hafa sterk verkfæri til staðar til að mæla orðspor og hæfni til að þróa fyrirsjáanlegt líkan af 

áhrifum endurskoðunar á hagsmunaaðila. Til að þekkja vaxandi þörf til reynslu og betri 

hugmyndir til að meta og stjórna orðspori hefur verið skortur á tækjum. Árið 1998 hóf 

Reputation Institute alþjóðlegt verkefni til að skilja og mæla fjölbreytta þætti í tengslum við 

orðpor fyrirtækja sem gagnast bæði fagfólki og fræðimönnum  (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 

2015).  

RepTrak kerfið sýnir fram á þá staðreynd að almennt orðspor fyrirtækja eigi sér rætur í 

skynjun hagsmunaðila (Newburry, 2010). 

Síðan árið 2005 hefur áreiðanleiki og gildi RepTrak Pluse mælikvarðans á orðspori 

fyrirtækja verið mikið prófað og það hefur sýnt fram á gildi á innihaldi þess (Fombrun, Ponzi, 

& Newburry, 2015). 

Reputation Institute og mörg önnur ráðgjafafyrirtæki stunda röggsama þjónustu fyrir 

önnur fyrirtæki um hvernig þau eigi að stjórna orðspori sínu. Mikilvægi orðspors fyrirtækja er 

augljóst (Barnett, Jermier, & Lafferty, 2006). 

 

Velgengni fyrirtækis byggist á stuðningi hagsmunaaðila. Gott orðspor stuðlar að öruggum 

viðskiptum neytenda til að kaupa vörur og þjónustu; fyrirtækið býr við traust frá almenningi; 

stefnumótandi aðilar og eftirlitsstofnanir veita leyfi fyrir starfseminni; fjárfestar hafa vilja og 

áhuga á að fjárfesta í fyrirtækinu; fjölmiðlar fjalla á jákvæðan hátt um fyrirtækið og starfsmenn 

þess fylgja stefnu og framtíðarsýn fyrirtækisins af einurð. Að framangreindum þáttum 

uppfylltum er framkvæmanlegt að mæla orðspor fyrirtækisins á sem bestan hátt (Reputation 

Institute, 2017). 

 

Allt RepTrak kerfið var sett á laggirnar árin 2005-2006 til að veita stjórnendum greiningarfæri 

sem hægt væri að nota. Ekki aðeins til að fylgjast með og meta hagsmuni hagsmunaðila 

fyrirtækja, en einnig til að gera þeim kleift að öðlast meiri skilning á undirliggjandi drifkröftum 

upplýsinga á orðspori sem vektu upp tilfinningaleg tengsl hagsmunaðila við fyrirtæki. Kerfið 

byggist á því að mæla heildarorðspor fyrirtækisins með því að nota RepTrak Pulse og 

sundurliða þau tilfinningalegu bönd í undirliggjandi sett af stoðum og eiginleikum og spá fyrir 

um áhrif þeirra á stuðning hagsmunaðila. Það á að gera með því að skoða hvers konar inntak 
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af upplýsingum hafi áhrif á hagsmuni hagsmunaaðila fyrirtækis og að hægt sé að gera betur 

ráð fyrir þeim stoðum sem eru líklegri til að hreyfa við viðbrögðum hagsmunaðila hvað varðar 

aðdáun, mætur og traust gagnvart fyrirtækjum og orðspori þess. 

Strangar aðferðafræðilegar umbætur á líkaninu og staðfestingu þess hafa ekki verið 

tilkynntar opinberlega hingað til og það takmarkar þá getu fræðimanna og fagfólks til að nota 

stoðir líkansins í starfi sínu (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

Mismunandi gerðir rannsóknaraðferða má nota til að safna gögnum hvað varðar 

orðspor fyrirtækja. RepTrak Pulse notar langtímasniðs rannsóknir þar sem sami hópurinn er 

spurður aftur og aftur (e. panel study) en stefna þeirra er að setja upp og framkvæma 

orðsporsrannsóknir sínar með eigin hagsmunahópum. Að því sögðu, er markmiðið að taka tillit 

til fjölbreytilegra skoðana hagsmunaaðila og fá skýrari sýn á þá eiginleika sem þessum 

mismunandi hópum finnast mikilvægir og meta fyrirtækið út frá því. RepTrak Pulse Reputation 

Institute´s gerir árlega könnun með stóru úrtaki neytenda (um það bil 60.000) sem eru beðnir 

um að meta 600 stærstu fyrirtæki heims. Í könnuninni eru mældir þættir svo sem traust, álit, 

aðdáun og góð tilfinning gagnvart fyrirtækjum sem fengnir eru úr úrtaki 100 staðbundinna 

svarenda sem þekkja fyrirtækið. Þessir þættir endurspegla árangur fyrirtækis, gæði vöru og 

þjónustu, nýsköpunarhæfni, umönnun starfsfólks, stjórnarhætti, samfélagslega ábyrgð og 

faglega forystu (Cornelissen, 2014). 

Lýsing á þróun RepTrak Pulse mælikvarðanum er einfölduð samstæða af tilfinningum 

hagsmunaaðila gagnvart orðspori fyrirtækja. Hægt er að gera sér hugmynd um orðspor 

fyrirtækja sem trú um þau og greiða úr drifkröftum orðsporsins út frá formgerð þess (Ponzi, 

Fombrun, & Gardberg, 2011). 

 

Til að skilgreina sjö stoðir RepTrak líkansins framkvæmdi Reputation Institute rannsókn og 

tók margvísleg viðtöl við háttsetta samskiptastjóra, framkvæmdastjóra, mannauðsstjóra, 

markaðsstjóra og fjármálastjóra alþjóðlegra fyrirtækja með höfuðstöðvar um allan heim. Þessi 

viðtöl voru viðbót við rýnihópa af neytendum, þar af voru nokkrir í Bandaríkjunum, Evrópu, 

Asíu og í níu löndum í Suður-Ameríku. Þessi víðtæku viðtöl við hagsmunaaðila og rýnihópa 

þessara ákveðnu fyrirtækja voru tekin á árunum 1999 og 2006 (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 

2015). 
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Mynd 1. RepTrak líkanið 

 

Vörur og þjónusta (e. products/services) 

 

Allir hagsmunaaðilar og viðskiptavinir meira en aðrir, mega búast við að þróa skynjun á 

fyrirtæki sem byggist á vörum og þjónustu þess. Gæði vörunnar eða þjónustunar sem fyrirtækið 

býður upp á, verð þess, skynjun hagsmunaaðila á gildi þess, stuðningur viðskiptavina við 

vöruna eða þjónustuna og trú á vilja fyrirtækisins til að standa vörð um vörur sínar og þjónustu 

eru allt þættir sem lúta að þessari tilteknu stoð. Þjónustu/vöru stoð RepTrak líkansins metur 

þar af leiðandi skynjun á því sem fyrirtækið býður upp á, byggt á því hvort það sé talið vera  

hátt metið í gæðum, í verðmæti og þjónustu og getu þess til að mæta þörfum viðskiptavina 

(Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

 

Nýsköpun (e. innovation) 

 

Nýsköpun snýst í eðli sínu um að gera eitthvað nýtt eða öðruvísi sem getur skapað 

tilfinningaleg viðbrögð, eins og virðingu og aðdáun, fyrir frumkvöðulinn og þar af leiðandi 
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gott orðspor. Rannsóknir hafa sýnt að það eru tengsl á milli nýsköpunar og orðspors sem gefur 

til kynna jákvætt viðhorf sem er oft háð skilvirkum samskiptum um nýsköpun. Fyrirtæki sem 

aðlagast breytingum hratt, kynna nýjar vörur og þróa nýjar hugmyndir eru líklegri til að vinna 

sér inn virðingu og aðdáun. Stoð nýsköpunar í RepTrak líkaninu er metin á skynjun 

hagsmunaaðila fyrirtækis hvað varðar nýjungar og aðlögunarhæfni (Fombrun, Ponzi, & 

Newburry, 2015). 

 

Vinnustaður (e. workplace) 

 

Eigindlegar rannsóknir hafa bent til þess að flestum hagsmunaaðilum líki vel við og virði 

fyrirtæki sem viðhalda góðum vinnustöðum. Rannsóknir fullyrða að ánægðir starfsmenn séu 

líklegri til að skuldbinda sig langtímabundið til þátttöku innan fyrirtækis og séu einnig  líklegri 

til að snúa aftur og einnig til að veita stuðning við fyrirtækið í heild sinni og gefa vinnuveitanda 

sínum góða einkunn. Á móti verður orðspor fyrirtækisins sem góðs vinnustaðar mikilvægt í 

því að ráða hágæða vinnuafl. Ummerki sem miðla upplýsingum um hversu sanngjarnt fyrirtæki 

er í garð starfsfólks eru líkleg til að mynda traust og virðingu meðal hagsmunaaðila og stuðla 

þannig að því að byggja upp gott orðspor. Stoð RepTrak líkansins sem snýr að vinnustaðnum 

metur skynjun hagsmunaaðila á starfsvenjum fyrirtækisins við að viðhalda umhverfi og huga 

vel að starfsfólki sínu og meðhöndli og umbuni það á sanngjarnan hátt (Fombrun, Ponzi, & 

Newburry, 2015).    

 

Stjórnskipulag (e. governance) 

 

Hægt er að skilgreina stjórnskipulag fyrirtækja sem formgerð, ferli og þær stofnanir innan sem 

og utan úthluta vald- og aðfangastýringu meðal þátttakenda. Að hafa fullnægjandi 

stjórnsýslusamsetningu til að hafa umsjón með orðspori fyrirtækis er viðurkenndur lykilþáttur 

orðsporsstjórnunar (e. reputation management). Hagsmunaaðilar verða reglulega fyrir þeim 

upplýsingum sem lúta að stjórnskipulagi fyrirtækja, hvort sem þær eru frá fjölmiðlum, 

endurskoðendum eða frá opinberum stofnunum. Því meira sem fyrirtæki er talið siðferðislegt 

og gagnsætt, því líklegra er að það fái meiri aðdáun og traust í huga flestra hagsmunaaðila og 

byggi þar með upp trúnað vegna þess að fyrirtækið hefur tilhneigingu til að sjá sjálft sig minna 

sem eign og meira sem hluta af almenningi sem gegnir fjölmörgum ábyrgðarstöðum gagnvart 

kröfuhöfum, starfsmönnum, almenningi og öðrum. Stjórnskipulagsstoð RepTrak líkansins 
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metur hvort skynjun hagsmunaaðila fyrirtækja sé siðferðisleg, sanngjörn og gagnsæ (Fombrun, 

Ponzi, & Newburry, 2015). 

 

Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni (e. citizenship) 

 

Eigindleg inntök hafa bent til þess að hagsmunaaðilar hafi tilhneigingu til að virða og dá 

fyrirtæki fyrir góðverk sín. Þar að auki bendir reynslan á þegnskap (e. citizenship) fyrirtækja 

sem gefur lögmæti til að byggja upp stefnumótandi eign sem leiðir til ýmiss konar stuðnings 

við fyrirtæki og getur jafnvel veitt höggdeyfi sem verndar fyrirtæki á krísutímum. Þannig verja 

fyrirtæki almennt umtalsverðri fjárhæð til markaðsstarfs til að kynna þessa starfsemi og byggja 

þannig upp ímynd fyrirtækisins. Með því að bera ábyrgð og tilkynna það, gefa fyrirtæki merki 

um að þau séu góð fyrir samfélagið, verðskuldi lof og byggi þannig upp traust og orðspor. Góð 

samfélagsleg ábyrgð er sjálf fjölvíða samsetning, sem hægt er að skilja sem hugmynd um 

sjálfbærni í umhverfismálum og ábyrgri hegðun. Þessi stoð RepTrak líkansins metur hagsmuni 

hagsmunaaðila fyrirtækja, hvort þau séu umhverfisvæn, stuðningsmenn góðra málefna og 

jákvæður framlagsveitandi til samfélagsins (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

 

Forysta (e. leadership) 

 

Forstjórar geta verið mikilvægir hvatar til að skapa aðdáun og traust til hagsmunaaðila. 

Aðlaðandi leiðtogar ýta undir hagstæða fjölmiðlaumfjöllun og stuðning fjárfesta og vísa þannig 

til allra hagsmunaðila um trúverðugleika á starfsemi fyrirtækisins. Það eykur traust og öryggi 

í fyrirtækinu og skapar þannig orðspor þess. Forystustoð RepTrak líkansins er ætlað að meta 

skynjun hagsmunaaðila á leiðtogum þess sem framúrskarandi, hugsjónarmönnum og sterkum 

opinberum stuðningsmönnum fyrirtækisins (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

 

Frammistaða (e. performance) 

 

Algeng merki sem hafa áhrif á það hvernig hagsmunaaðilar meta fyrirtæki er fjárhagsleg 

frammistaða. Þrátt fyrir að hagsmunaaðilar geri ólíkar væntingar til fyrirtækja, þá er sterkur 

fjárhagslegur árangur hluti af því að fullnægja þessum fjölbreyttu markmiðum. Liðin og 

núverandi arðsemi eru mikilvæg merki fyrir fjárfesta hvað varðar rekstrarárangur fyrirtækja. 

Það gefur einnig til kynna líkurnar á áframhaldandi arðsemi sem getur sýnt sterkar 
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framtíðarhorfur til vaxtar. Af dáðustu fyrirtækjum heims skipta einkunnir máli hvað varðar 

arðsemi og vaxtarmöguleika (Fombrun, Ponzi, & Newburry, 2015). 

 
Greining á RepTrak Pulse sýndi að þetta mælitæki væri öflugt og að hægt væri að nota það til 

að meta skynjun á orðspori fyrirtækja, bæði hjá almenningi og hjá sértækari hagsmunaaðilum, 

bera saman orðspor fyrirtækja á milli mismunandi hagsmunaaðila og bera saman orðspor 

fyrirtækja á milli mismunandi menningarheima. 

Þessi rannsókn benti til þess að RepTrak Pulse geti verið gagnlegur mælikvarði á 

orðspor fyrirtækja sem samanstanda af mismunandi gerðum hagsmunaaðila svo sem 

almenningi, starfsfólki, fagfólki og viðskiptavinum. Nánari rannsóknir gætu staðfest þesssar 

niðurstöður með öðrum mikilvægum hagsmunaaðilum til að mynda sérfræðingum, 

félagasamtökum og fjölmiðlum. 

Þrátt fyrir að það væri sýnt fram á mismununargildi RepTrak Pulse þá var ekki hægt að 

meta mismununargreiningu gagnvart tengdum formgerðum eins og ímynd og ásýnd vegna 

skorts á fullgildum kvörðum.  

RepTrak Pulse getur aukið hæfni fagfólks til að framkvæma fróðlegar rannsóknir á 

þessum sviðum. Hægt er að taka þátt í stórum gagnsöfnunum sem gerðar eru í gegnum síma- 

og netviðtölum. Fagfólk getur auðveldlega metið fyrirtæki sín og samkeppnisaðila og/eða 

viðskiptafélaga sem gerir þeim kleift að innleiða markaðsrannsóknir eða til að nýta sér 

orðsporslega yfirburði (Ponzi, Fombrun, & Gardberg, 2011). 

 

Að síðustu var tilgangur þessarar rannsóknar að deila niðurstöðum eigindlegra og megindlegra 

rannsókna sem voru gerðar til að sannreyna RepTrak Pulse mælikvarðann á orðspori fyrirtækja. 

Greining gagna gaf til kynna réttmæti á fjórum þáttum líkansins og hæfni þeirra til að meta 

heildarorðspor fyrirtækja. RepTrak Pulse getur verið innleitt með öðrum mælikvörðum, verið 

staðlað á milli mismunandi menningarheima, getur verið notað til að draga úr gögnum frá 

stórum hópum fjölbreyttra þátttakenda. Það er hægt að nota það bæði sem hefðbundna aðferð 

og netkönnunaraðferð og til að greina á milli orðspors fyrirtækja og uppbyggingar á 

drifkröftum þeirra. Þessi aðferð á orðspori fyrirtækja passar vel við lýsinguna á orðspori 

fyrirtækja sem miðlægs, langvarandi og sérstaks eiginleika. Víðtæk notkun þessa fullgilda 

mælikvarða getur auðveldað fagfólki og fræðimönnum að rannsaka vöxt á þessu sviði (Ponzi, 

Fombrun, & Gardberg, 2011). 
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3.4. Flugfélögin 

3.4.1. Icelandair 

Icelandair er hlutafélag sem er hluti af Icelandair Group. Icelandair er hluti af þeirra starfsemi 

sem snýr að áætlunarflugi og ferðaþjónustu sem leggur áherslu á Ísland. Það má rekja rætur 

Icelandair allt aftur til ársins 1937 þegar stofnað var flugfélag á Norðurlandi sem hét Flugfélag 

Akureyrar. Þremur árum seinna færði flugfélagið höfuðstöðvar sínar til Reykjavíkur og breytti 

nafni síni í Flugfélag Íslands, sem tók síðar upp alþjóðlega nafn sitt Icelandair. Flugfélag 

Íslands og Loftleiðir sameinuðust árið 1973 undir nýju nafni Flugleiða. En árið 1944 var 

Loftleiðir stofnað. Í upphafi störfuðu bæði flugfélögin í innanlandsflugi en Flugfélag Íslands 

hóf sitt fyrsta millilandaflug árið 1945 og Loftleiðir árið 1947. Í byrjun ársins 2003 breyttist 

Flugleiðir í eignarhaldsfyrirtæki með 11 dótturfyrirtækjum á ferðaþjónustusviði og var 

Icelandair stærst þeirra. Tveimur árum seinna breytti Flugleiðir nafni sínu í FL Group með 

áherslur á fjárfestingar að meginn markmiði. Seinna á árinu varð fjárfestingarstarfsemi að aðal 

viðfangsefni fyrirtækisins. Í framhaldinu var eignum og dótturfyrirtækjum skipt niður í hluta 

og ný stofnuð, þar á meðal Icelandair Group. Árið 2006 var Icelandair Group skráð í Kauphöll 

Íslands eftir að FL Group seldi fyrirtækið  (Icelandair, án dags.).  

Icelandair rekur nýlegan endurinnréttaðar Boeing 757 þotur sem notaðar eru á 

áætlunarflugleiðum félagsins sem hafa ný sæti og afþreyingarkerfi. Allur floti Icelandair er 

búinn öflugum öryggisbúnaði sem er í mörgum tilfellum meiri en alþjóðlegar reglugerðir gera 

kröfur um. Flugvélarnar uppfylla einnig ströngustu skilyrði alþjóðlegra umhverfisstaðla hvað 

varðar bæði hávaða og losun skaðsamlegra lofttegunda (Icelandair, án dags.). 

Icelandair nefnir á heimasíðu sinni að þar sé starfrækt styrktarnefnd sem fari yfir allar 

umsóknir sem berast hvað varðar styrkingu á viðburðum og verkefnum víðs vegar um heiminn. 

Icelandair setur sér skýran ramma um hvaða málefni eigi möguleika á styrk. Flugfélagið nefnir 

að það mun ekki styrkja málefni eða viðburði sem tengjast áfengi, tóbaki, pólitík eða trúmálum 

(Icelandair, án dags.). Vildarbörn er nafn á styrktarsjóði á vegum Icelandair. Auk stofnframlags 

frá Icealandair er sjóðurinn fjármagnaður með framlögum frá félögum í Saga Club Icelandair 

og afgangsmynt frá farþegum Icelandair. Úthlutað er úr sjóðnum tvisvar á ári til útvaldra 

langveikra barna. Með sjóðnum er fjármögnuð skemmtiferð fyrir barnið og fjölskyldu þess þar 

sem allur ferðakostnaður er greiddur úr sjóðnum (Icelandair, án dags.)  

Opinbera stefnu Icelandair í umhverfismálum má finna á heimasíðu þeirra þar sem er útlistað 

mismunandi umbótum í umhverfisstarfi þeirra. Stefna flugfélagsins er að lágmarka 
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umhverfisáhrif frá starfseminni og bæta árangur sinn í þeim málefnum. Icelandair leggur 

áherslu á endurnýtingu pappírs ásamt minnkun á notkun hans. Reynt er að stuðla að því í 

hvívetna að raforkan sem notuð er fengin frá endurnýjanlegum orkugjöfum þar sem því verður 

komið við. Icelandair hefur þá stefnu í að draga úr mengandi útblæstri kolefnis. Flugfélagið 

nefnir sem dæmi að allar vélar þeirra eru nú útbúnar vængflipum sem draga úr vindmótstöðu 

og minnka þannig eldsneytisnotkun og þar af leiðandi er minni útblástur.  (Icelandair, án dags.). 

Á árinu 2017 starfa um 1300 manns af mörgum þjóðernum hjá Icelandair. Starfsstöðvar 

félagsins eru staðsettar í tíu löndum. Icelandair flýgur til 35 áfangastaða í Evrópu, 

Bandaríkjunum og Kanada (Icelandair, án dags.).  

Framtíðarsýn Icelandair Group felst í Íslandi sem ársgrundvelli fyrir ferðalög og að styrkja 

stöðu Íslands sem tengimiðstöðvar og að viðhalda áherslu á sveigjanleika og reynslu. Gildi 

þeirra samanstanda af: we care; we think clients og we drive results sem endurspeglar 

þjónustuhætti þess (Icelandair Group, án dags.). 

Samkvæmt NASDAQ er markaðsvirði (e. market cap) hlutafélagsins um 

77,750,000,000 krónur (NASDAQ, án dags.). 

Í ársskýrslu Icelandair Group hf. 2016 kemur fram yfirlýst stefna um að fyrirtækið leitast við 

að laga sig að ófyrirséðum breytingum í markaðsumhverfi sínu til að þjóna viðskiptavinum 

betur. Auk þess fylgjast með væntingum hagsmunaaðila sinna og bregðast við þeim eftir 

þörfum.  

Langtímaáætlun og framtíðarsýn fyrirtækisins eru  miðuð við fimm lykilatriði. Í fyrsta 

lagi er áhersla lögð á þjónustu áfangakerfisins og ferðaþjónustu. Í öðru lagi er það að draga úr 

árstíðarbundnum rekstri fyrirtækisins. Í þriðja lagi er að leggja áherslu á vöxt og 

viðskiptaþróun. Í fjórða lagi að ná meiri samlegðaráhrifum milli samstæðufyrirtækjanna níu 

innan Icelandair Group og í fimmta lagi auka skilvirkni með sérstakri áherslu á áframhaldandi 

kostnaðarstýringu. Að auki má nefna reynslu starfsmanna og 80 ár af rekstri gefi félaginu 

forskot á keppinatua þeirra á markaði.  

Kjarnagildi fyrirtækisins eru grundvölluð á gildum sem stýra innri hegðun sem og ytri 

samskiptum við viðskiptavini sína, samstarfsaðila, hluthafa og aðra hagsmunaaðila. Umhyggja 

gagnvart viðskiptavinum, starfsfólki, umhverfi og hluthöfum, ásamt áreiðanleika, skýru 

vöruúrvali, vingjarnlegri þjónustu, ábyrgð og arðsemi eru yfirlýst kjarnagildi Icelandair Group 

hf. Yfirlýst hegðun fyrirtækisins, það sem þau gera, það sem þau segja og hvernig þau hegða 
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sér, endurspegla sýn viðskiptavina þeirra á fyrirtækið. Hegðun þeirra er hagnýt birtingarmynd 

vörumerkisins og endurspeglar gildi þeirra (Icelandair Group hf., 2017). 

 

Í ársskýrslu frá árinu 2016 er sér klásúla um stjórnskipulag Icelandair Group hf. Árið 2013 var 

fyrirtækinu veitt viðurkenning af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og NASDAQ 

OMX Iceland hf fyrir bestu fyrirmynd í stjórnarháttum fyrirtækja. Markmið verðlaunanna er 

að auka trúverðugleika og gagnsæi stjórnarhátta íslenskra fyrirtækja með tilliti til hluthafa og 

annarra hagsmunaaðila.  

Ákveðin nefnd innan Icelandair Group hf hefur eftirlit með því að stjórnendur 

fyrirtækisins séu ekki að skara eld að eigin köku hagnaði fyrirtækisins og starfsemin sé byggð 

á því að þjóna langtímahagsmunum hluthafa. Meginverkefni nefndarinnar er stefnumótun með 

tilliti til frammistöðu stjórnenda og tengdra bónusa, þar á meðal kaupréttar (Icelandair Group 

hf., 2017). 

 

Björgólfur Jóhannsson er forstjóri Icelandair Group hf. Áður en hann hóf hjá Icelandair Group 

árið 2008, var hann forstjóri alþjóðlegrar sjávarafurðafyrirtækis en þar á undan var hann 

forstjóri Síldarvinnslunar, sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtækis. Björgólfur starfaði sem 

framkvæmdastjóri nýsköpunar og þróunar hjá sjávarútvegsfyrirtækinu Samherja frá 1996-

1999. Auk þess hefur hann gegnt starfi fjármálastjóra og endurskoðanda. Árið 2013 var hann 

kjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins og starfaði sem stjórnarformaður Samtaka íslenskra 

fiskveiðiseigenda frá 2003-2008. Björgólfur útskrifaðist með gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskóla Íslands árið 1983 (Icelandair Group hf., 2017). 

Fjárhagsleg staða Icelandair Group hf er sterk. Í lok árs 2016 var eignarfjárhlutfall félagsins 44 

prósent. Eignir jukust um 33 prósent, samtals 1.292,5 milljónir bandaríkjadala í árslok. 

Handbært fé og skammtímafjárfestingar umfram vaxtaberandi skuldir námu 7,7 milljónum 

bandaríkjadala í lok ársins 2016 (Icelandair Group hf., 2017).  

Þrátt fyrir sterka fjárhagslega stöðu hafa hlutabréf Icelandair lækkað um 40 prósent á 

árinu 2017. Gengi hlutabréfa í Icelandair Group hafa því farið stig lækkandi eftir því sem á árið 

hefur liðið. Í ágúst á sama ári féllu bréfin um 3,3 prósent í verði í rúmlega 560 milljóna króna 

viðskiptum en alls um tæp 16 prósent á einni viku. Hlutabréfin hafa farið lækkandi eftir miklar 

hækkanir á árunum 2010 til 2016 þar sem bréfin höfðu meira en tífaldast í verði. Hlutabréfin 

höfðu lækkað um 37 prósent í verði eftir að fyrirtækið birti afkomuviðvörun í byrjun febrúars 
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árið 2017. Þar var varað við því að EBITDA hagnaður, afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta og 

afskriftir myndi dragast saman um 30 prósent á sama ári (Kristinn Ingi Jónsson, 2017). 

 

Icelandair Group hefur mikla íhlutun í íslenskt samfélag. Fyrirtækið hefur lýst því yfir að 

daglega taki það þátt í samfélaginu með því að skapa verðmæti. Daglega leitast félagið eftir 

því að mæta þörfum viðskiptavina sinna. Icelandair Group er stolt af hlutverki sínu í íslensku 

samfélagi og heldur áfram að leita nýrra tækifæra til að auka tengsl sín við samfélagið í heild 

sinni. Þannig nýtir Icelandair Group kraft íslenskrar ferðaþjónsutu til hagsbóta fyrir land og 

þjóð. 

Áherslupunktar félagsins gagnvart hagsmunaaðilum sínum er að leggja áherslu á að 

skapa sjálfbærni fyrir þá með því að samþætta fjölbreyttar aðgerðir í viðskiptalíkaninu til að 

tryggja samfélagslega ábyrgð sína. Fyrirtækið gefur sig út fyrir að vera með fyrirmyndar 

stjórnunarhætti gagnvart starfsólki sínu og skuldbindur sig með umfangsmiklum áætlunum um 

þróun í mannauðsstjórnun. Einnig lýsir fyrirtækið yfir fyrirhuguðum áætlunum um að minnka 

umhverfisáhrif sín með því að setja mælanleg markmið og vekja athygli á betrumbótum í þeim 

efnum. Auk þess að vera samfélagslega ábyrgt í samvinnu við samfélagið til að tryggja að áhrif 

rekstrar þess séu gagnleg með beinum hætti á jákvæðan hátt samfélagsins í heild (Icelandair 

Group hf., 2017).  

 Í umhverfisstefnu Icelandair Group lýsir fyrirtækið yfir vilja sínum til að draga úr 

umhverfisáhrifum í reksti þeirra þannig að það sé óaðskiljanlegur hluti af viðskiptaáætlun 

þeirra. Í samræmi við gildandi lög og reglugerðir lýsir fyrirtækið áframhaldandi skuldbindingu 

þeirra gagnvart umhverfinu með því að kolefnisjafna og vekja á því athygli með því að draga 

úr úrgangi og auka endurvinnslu ásamt aukinni notkun á umhverfisvænum vörum og þjónustu. 

Icelandair Group setur skýr markmið um umbætur og vekja athygli með mælanlegum árangri 

sínum (Icelandair Group hf, án dags.)   

Á heimasíðu Kolviðar er Icelandair ekki á lista yfir fyrirtæki sem hafa kolefnisjafnað 

sig árið 2017 eða fyrr (Kolviður, án dags.).  

 

Ásýnd Icelandair Group einkennist af sterkum liðsanda, með sterka tengingu í íslenskan 

bakgrunn. Í gegnum langa sögu félagsins hefur það kappkostað að bæta velferð starfsfólksins 

síns, viðhalda aðlaðandi, enn krefjandi vinnustað og gera því kleift að blómstra og hækka sig í 

metorðastiganum innan fyrirtækisins. Mannauðsstefna þeirra leggur áherslu á jafnrétti og 

fjölbreytni. Það er sér menntað starfsfólk sem er sérhæft í að fylgjast með öryggis- og 

öryggisstöðlum. Styðst það við ítarlegar aðgerðaáætlanir til að ná markmiðum fyrirtækisins í 
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þeim málum. Tryggilega er þess gætt að starfsfólk þeirra fái jöfn tækifæri til frekari starfsframa. 

Umfram allt reynir Icelandair Group að ganga úr skugga um að allt starfsólk telji sig vera hluti 

af þeirra teymi (Icelandair Group hf., 2017). 

Til þess að stuðla að sem mestum árangri reiðir Icelandair Group sig að mestu á gæði 

starfsfólks síns. Sveigjanleiki, skilvirkni, svörun, dugnaður og frumkvæði telur fyrirtækið sem 

styrkleika sína í mannauði. Icelandair Group telur sig mjög meðvitað um að sérhver 

starfsmaður er mikilvægur og sérhver viðskiptavinur verðmætur. Þessi þekking byggir á 

menningu fyrirtækisins og endurspeglar reynslu þess  (Icelandair Group hf., án dags.). 

3.4.2 WOW air 

WOW air er einkahlutafélag sem sett var á laggirnar í nóvember árið 2011 og fór sitt 

jómfrúarflug til Parísar 31. maí 2012. Í október sama ár tók WOW air yfir rekstur Iceland 

Express. Flugfélagið lýsir sér sem brosmildu lággjaldaflugfélagi sem býður upp á ódýrt flug til 

vinsælla áfangastaða í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu, allt árið um kring (WOW air, án 

dags.). WOW air tilkynnti á reikningi sínum á myndbandaveitunni youtube í mars árið 2012 að 

flugfélagið væri nýtt og ferkst flugfélag sem ætlaði sér að koma ánægðum farþegum á milli 

áfangastaða á betra verði, með framúrskarandi þjónustu og öryggi farþega að leiðarljósi. 

Fyrirtækið tiltók að það ætlaði að njóta flugsins með viðskiptavinum sínum (WOW air, 2012).  

 Eftir að hafa tekið yfir flugrekstur Iceland Exress nýtti WOW air leiðakerfi, vörumerki 

og viðskiptavild þess að undangengnu samþykki Samkeppniseftirlitsins. Skúli Mogensen gaf út 

tilkynningu um stofnun nýs lággjaldaflugfélags í október árið 2011 og mánuði seinna var 

WOW air formlega kynnt til sögunnar (RÚV, 2012).  

 

Loforð þeirra byggist á WOW í öllu því sem þau gera og leggja sig fram um að bjóða lægsta 

verðið til og frá Íslandi. Loforð þeirra byggist á lægra verði og út frá því er hægt að fara oftar  

til útlanda, verið jafnvel lengur eða boðið einhverjum með. Flugfélagið lýsir sér sem flugfélag 

fólksins. Fyrir tengiflugin, mótttökunefndina og ferðagleðina skiptir stundvísi máli. WOW 

þátturinn á að skína í gegnum allt það sem flugfélagið stendur fyrir. Nýrri vélar eyða minna 

eldsneyti, menga minna og eru þægilegri og breiðasta brosið er í opinberri stefnu þeirra og 

loforðum.  (WOW air, án dags.). 

 Markmið og framtíðarsýn WOW air felst í að ná enn stærri markaðshlutdeild en 

Icelandair hefur. Markmið flugfélagsins felst meðal annars í því í að flytja sex milljónir farþega 

yfir Atlantshafið. Ef þær væntingar ganga eftir verður flugfélagið fimmfalt umsvifameira á 

markaðnum en Icelandair er á árinu 2017. WOW air ætlar sér að ná 10 prósentum af 
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markaðshlutdeild þeirra 60 milljóna farþega sem fljúga á milli Evrópu og N-Ameríku. Ef þessar 

áætlanir ganga eftir gæti flugfélagið orðið talsvert umsvifameira en Icelandair í millilandaflugi 

en hlutdeild þess á árinu 2017 er um 2 prósent. WOW air horfir til 18 mánuði í senn og 

flugfélaginu finnst bandaríski markaðurinn mest aðlaðandi, þar á eftir kemur sá kanadíski og 

svo Evrópumarkaður. Innan fimm ára reiknar WOW air með því að fljúga til Asíu og annarra 

svæða og verður stefnt að flugflota upp á 40 þotur þegar kemur að þeim verkefnum. Þar sem 

flugfélagið er ennþá ungt og í miklum vexti hefur ekki enn verið útbúið 10 ára langtíma áætlun 

(Túristi, 2017). 

 

Skúli Mogensen er stofnandi, forstjóri og eini eigandi WOW air. Hann var valinn 

viðskiptamaður ársins 2011 og 2016 (WOW air, án dags.). 

 Forstjórinn nefndi árið 2015 að hugmyndafræðin á bakvið stefnu og þjónustu er að selja 

fyrst og fremst í gegnum netið og hafa enga starfsemi erlendis. Í tengslum við þjónustuna þá á 

viðskiptavinurinn einungis að greiða fyrir það sem hann notar og greiði þá sérstaklega fyrir þá 

aukaþjónustu sem er í boði (Túristi, 2015).  

Samkvæmt viðtali Morgunblaðsins við Skúla þá stendur WOW fyrir “bara WOW” og 

Ísland sé WOW (Morgunblaðið, 2011). Skúli nefndi að flugfélagið standi fyrir ákveðnum  

léttleika en vitaskuld verði farið eftir settum reglum og flugfélaginu sé kunnugt um 

öryggisatriðin. Þó er farið aðeins út fyrir rammann og er það hluti af þeirra þjónustu og 

upplifun. Engu að síður beri að taka öryggishlutverkinu alvarlega (Morgunblaðið, 2012).  

 

Á árinu 2016 hagnaðist WOW air um 4,3 milljarða króna samkvæmt rekstrarreikningi félagsins 

og tekjurnar jukust því um tæplega 20 milljarða en kostnaður var um 13,8 milljarða samkvæmt 

samstæðureikningi félagsins. Eigið fé fyrirtækisins í árslok 2016 nam 5,9 milljörðum króna. 

Það má sjá í ársreikningi flugfélagsins að umfang rekstursins jókst til muna á milli ára. 

Launakostnaður hækkaði mikið frá árinu 2015 til 2016. Hann fór úr 2,2 milljörðum króna í 5,4 

milljarða. Virði WOW air nemur um 6,8 milljarða króna ef farið er í samanburðargreiningu við 

helsta keppinautinn Icelandair Group. Þó er þetta mat ávallt leikur að tölum og útkoman er 

mismunandi eftir því til hvaða forsenda er horft á í aðferðafræðinni. Vöxtur WOW air hefur 

verið mikill, samhliða miklum vexti í ferðaþjónustu hér á landi og má því segja að flugfélagið 

er í llykilstöðu í ferðaþjónustu hér á landi (Magnús Halldórsson, 2017). 

Tekjur flugfélagsins hafa því aukist um 111 prósent miðað við árið 2015. 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsgjöld og tekjuskatt (EBITDA) var 5,6 milljarðar 

króna og jókst um 3,2 milljarða á milli ára (Víkurfréttir, 2017).  
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Allt í allt flaug WOW air til 29 áfangastaða á árinu 2016 og var með í fullum rekstri 12 flugvélar 

(Magnús Halldórsson, 2017). Árið 2016 flutti WOW air 1.668.773 farþega en það er 130 

prósent aukning á farþegafjölda frá árinu áður. WOW air gerði ráð fyrir 3 milljónum farþega á 

árinu 2016 (Víkurfréttir, 2017).  

Árið 2013 var WOW air valið stundvísasta flugfélagið á Íslandi sem flaug með yfir 

400.000 gesti það ár. Flugfélagið lýsir yfir stolti sínu að vera með í rekstri yngsta og 

háþróaðasta flugflotann á sínum snærum sem gerir viðskiptavinum kleift að ferðast ódýrara um 

heiminn á umhverfisvænan hátt. Nýju Airbus flugvélar WOW air eru sérútbúnar með auka 

eldsneytistönkum og eyða því 25 prósent minna en til dæmis Boeing 757. Háþróaður 

tæknibúnaður Airbus-vélanna býður upp á minni viðhaldskostnað, auk þess eru flugvélarnar 

bæði hljóðlátari og umhverfisvænni með minni CO2 útblástur (WOW air, án dags.). 

Samkvæmt heimasíðu Kolviðar þá er WOW air ekki á lista yfir fyrirtæki sem hafa 

kolefnisjafnað sig árið 2017 eða fyrr (Kolviður, án dags.).  

 

Árið 2016 störfuðu um 720 manns hjá WOW air sem er 157 prósent starfsmannaaukning frá 

árinu áður. Á árinu 2017 var gert ráð fyrir að starfsmannafjöldinn yrði um 1100 manns. Skúli 

Mogensen lýsti yfir ánægju sinni með árangur flugfélagsins þar sem farið var af stað með háleit 

markmið um víðamikla stækkun á öllum sviðum og hrósaði starfsfólki sínu í hástert fyrir að 

hafa náð tilsettum markmiðum og rúmlega það. Hann lýsti því yfir að samkeppnin hafi aldrei 

verið meiri og WOW air er tilbúið að mæta þeim þörfum sem markaðurinn krefst af 

samkeppnisaðilum WOW air mun halda áfram að lækka fargjöld sem er öllum til hagsbóta 

(Víkurfréttir, 2017). 

Í byrjun nóvember árið 2017 komu fram nýjar tölur sem sýndu að WOW air hafa farið fram úr 

Icelandair, sem leiðandi flugfélag á Íslandi. Skúli Mogensen lýsti þessu sem ákveðnum 

tímamótum þar sem margir áttu ekki von á að félagið færi svona ört vaxandi. WOW air hefur 

látið gera greiningu á fjárhagsskýrslu Icelandair og tölfræði WOW air. Skýrslur frá 

Ferðamálastofnun sýna fram á að WOW air hefur 38 prósent hlutdeild í millilandaflugi 

Íslendinga á þriðja ársfjórðungi ársins 2017 á meðan Icelandir hefur 34 prósent hlutdeild á 

sama markaði og önnur flugfélög hafa 28 prósenta hlutdeild. Á árinu 2016 voru tölur WOW 

air 36 prósent á móti 37 prósent hluta Icelandair fyrir sama tíma. Skúli nefnir ástæðuna fyrir 

þessu vera að Íslendingar séu jákvæðir gagnvart vörumerki þeirra og þjónustu vegna þess að 

flugfargjöld hafa lækkað verulega. Það var markaður fyrir lágfargjaldaflugfélagi á Íslandi eins 

og annars staðar út í heimi þar sem þau hafa vaxið og dafnað. Skúli bætti við að þegar fyrirtækið 
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byrjaði voru margar neikvæðar raddir gagnvart WOW air. Umræðan hefur snúist í jákvæðara 

horf og tölurnar tala sínu máli. (Iceland Monitor, 2017).   

 WOW air heldur út tímaritaútgáfu á heimasíðu sinni með alls kyns greinum varðandi 

áfangastaði, veitingastaði, verslunum og hvað tilteknir staðir hafi uppá að bjóða til að gefa 

viðskiptavinum innsýn í þá áfangastaði sem WOW air býður upp á (WOW air, án dags.).  

3.4.3. Samantekt 

Umfjöllun fjölmiðla um fyrirtæki getur haft veruleg áhrif á orðspor þeirra. Allt frá umfjöllun 

um rekstur þeirra til frétta af vandamálum eða krísum þeirra getur fjölmiðlaumfjöllun oft haft 

mikil áhrif á orðspor, bæði þegar um er að ræða góðar og slæmar fréttir (Cornelissen, 2014). 

 Þess vegna getur öflun heimilda þriðju aðila eins og fjölmiðlum komið sér vel þegar 

kemur að gagnaöflun um orðspor fyrirtækja og hvernig þau birtast hagsmunaaðilum sínum.  

 Í þessari tilviksrannsókn (e. case study) var notast við heimildir frá fjölmiðlum til að 

koma á framfæri upplýsingum um Icelandair og WOW air og byggja tilgátuna á þeim 

heimildum sem voru til staðar. 

Hægt er að greina sterkari leiðtogaímynd hjá WOW air í fjölmiðlum en hjá Icelandair 

þar sem forstjórinn er ekki jafn áberandi hluti af ímynd flugfélagsins í fjölmiðlum. Nöfnum 

þeirra, Skúla Mogensen og Björgólfi Jóhannssonar er slegið upp í leitarstikum, til að mynda á 

mbl.is þá koma mun fleiri niðurstöður með Skúla á mbl.is (Mbl, án dags.) (Mbl, án dags.). 

Icelandair Group hefur verið veitt viðurkenning fyrir fyrirmyndar stjórnarhætti sem er 

merki um trúverðugleika og gagnsæi með tilliti til hluthafa og annarra hagsmunaaðila. Í síðustu 

ársskýrslu þeirra var sér klásúla um siðferðislega stjórnarhætti og mikilvægi þeirra. WOW air 

hefur hins vegar enga opinbera stefnu í þeim málum sem almenningur getur nálgast. 

Fjárhagsleg staða beggja flugfélaganna er ákjósanleg. En varðandi aldur og fyrri störf 

og þær upplýsingar sem liggja fyrir virðist Icelandair bera af í þeim málum. Þar sem Icelandair 

er hlutafélag þá ber þeim skylda að gefa upp ákveðna þætti gagnvart markaðnum. En aftur á 

móti er WOW air einkahlutafélag og því eru ekki jafn haldbærar upplýsingar um fjárhagslega 

stöðu þeirra. 

Icelandair starfar eftir hefðbundnari stöðlum heldur en WOW air og er það því 

áhættusæknara. Samkvæmt þeim heimildum sem liggja fyrir er WOW air meira nýskapandi í 

samanburði við Icelandair og er óhefðbundnara og óformlegra í markaðssetningu. Þegar kemur 

að nýsköpun hjá WOW air er það óhrætt við að prófa nýja áfangaleiðir og er í örum vexti. Eins 

og kveður á í fimm ára áætlun þeirra þá vill flugfélagið beita sér helst fyrir á amerískum 

markaði og fara að fljúga beint til Asíu. Einnig má nefna að WOW air býður upp á tímarit sitt 
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á heimasíðu sinni og um borð þar sem er hægt er að finna margar tillögur af hlutum sem hægt 

er að að gera á þeim áfangastöðum sem WOW air býður upp á.  

Samkvæmt upplýsingum af heimasíðum flugfélaganna þá er mikið meira af efni til að 

mynda skoðun á hvort þeirra hugar betur að sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð. Icelandair 

greinir ítarlega frá umhverfisstefnu sinni og að flugfélagið sé stór þátttakandi í samfélagslegum 

málefnum. Þar til dæmis kemur vildarbörn inn. En bæði flugfélögin eru ekki á lista yfir þau 

fyrirtæki sem kolefnisjafna sig á heimasíðu Kolviðar. 

Bæði flugfélögin kveða á um mikilvægi mannauðs síns og að þau hlúi vel að starfsfólki 

sínu. Miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir hjá Icelandair og WOW air að þá er að finna 

ítarlegra efni hjá Icelandair. 
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4. Tilgáta 
Eftir að höfundur gerði samantekt á tilviksrannsókninni á flugfélögunum er heildartilgáta 

höfundar sú að flugfélögin beri af á mismunandi stoðum RepTrak líkansins. Miðað við þær 

upplýsingar sem liggja fyrir inn á heimasíðum flugfélaganna og umfjallanir fjölmiðla, þá er 

sundurliðun á þeirri tilgátu sú að: 

A) Icelandair beri af hvað varðar fjárhagslega frammistöðu.  

B) Icelandair beri af í gæðum þjónustu. 

C) Icelandair beri af í sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð. 

D) Icelandair beri af í stjórnarháttum.  

E) WOW air beri af í nýsköpun og aðlögunarhæfni. 

F) WOW air beri af í forystu hluti af ímynd. 

G) Höfundur telur að þau fái svipaða einkunn þegar kemur að vinnustað.  
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5. Aðferðafræði rannsóknar 
Til að leita svara við rannsóknarspurningu varðandi orðspor Icelandair og WOW air þá taldi 

höfundur rétt að nýta þá tækni sem í boði var og nota veraldarvefinn á mörgum sviðum við 

gerð þessarar rannsóknar. Til að mynda með því að gera megindlega spurningakönnun sem 

hvaða Íslendingi sem er stóð til boða að svara í gegnum samfélagsmiðla. Með könnuninni 

vonaðist höfundur eftir góðri yfirsýn yfir huglægt mat hagsmunaaðila flugfélaganna út frá 

skoðun þeirra og ímynd flugfélaganna. 

 Megindleg aðferðafræði byggist á mælingum og tölum þar sem lagt er upp með 

kenningu um rannsóknarferlið og út frá því eru tilgátur settar fram sem hægt er að prófa 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Með rannsókninni, aflaði höfundur gagna sem lágu fyrir um ímynd og ásýnd 

flugfélaganna af hálfu hagsmunaaðila þeirra á veraldarvefnum og samfélagsmiðlum og tengdi 

við það fræðilega efni sem höfundur hafði undir höndum.    

 

5.1. Þátttakendur rannsóknar, úrtak og aðgengi 

Þýði rannsóknarinnar voru allir Íslendingar, en notað var hentugleikaúrtak (e. convenience 

sample) þar sem auðvelt væri að ná til þátttakenda. Þessi tegund af úrtaki hentar vel þegar  

skoðað er huglægt mat þátttakenda og einnig til að ná til einstaklinga á stuttum tíma (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

 Það var reynt að ná til sem flestra úr þýði rannsóknarinnar. Fjöldi þátttakenda var ekki 

ákveðinn áður en lagt var af stað í verkefnið heldur var leitast við svara ákveðnum spurningum 

frá sem flestum til að úrtakið yrði sem stærst. Vert er að taka fram að þátttakendur tóku þátt í 

rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja og án þess að vera umbunað fyrir framlag sitt. 

 Megindlega könnunin var opnuð fyrir þátttakendum þann 11. september 2017 og var 

hún opin í þrjár vikur eða til 2. október sama ár.  

 

5.2. Lýsing á aðferðafræði rannsóknar og öflun gagna 

Notuð var megindleg rannsóknaraðferð (e. quantititave method) til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni. Með því að hafa rannsóknina megindlega var hægt að fá upplýsingar 

og niðurstöðu á breiðari grundvelli og ná til fleiri einstaklinga til að gefa svör við könnuninni. 

Spurningakönnun var búin til og send út á tölvutæku formi í gegnum netfangalista Háskólans 

á Bifröst og í gegnum Facebook. Allar spurningar sem sneru beint að viðfangsefninu voru 
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settar upp í Likert kvarða. Unnið var úr svarhlutfalli og niðurstöðum spurningakönnunar og var 

þeim varpað fram í ritgerðinni samkvæmt reglugerð um skráningu niðurstaðna.  

 Spurningakönnunin sem send var út samanstóð af 24 lokuðum spurningum, en með því 

að nota lokaðar spurningar eru einungis fyrirfram gefnir svarmöguleikar í boði. Í slíkum 

könnunum er mun auðveldara að taka saman og greina svarhlutföll. Spurningakönnunin var 

sett upp á QuestionPro. Fyrstu tvær spurningarnar voru lýðfræðilegar þar sem var spurt um 

kyn og aldur. Sú þriðja og sú fjórtánda voru tvíkosta eða já/nei spurningar og hinar voru 

fjölvalsspurningar á Likert-kvarðanum. Því næst var spurningakönnunin send á netfangalista 

Bifrastar og sett á samfélagsmiðilinn Facebook. Eftir að könnunin hafði verið opin í þrjár vikur 

var henni lokað og var þá hafist handa við að vinna úr gögnum. 

 Höfundur bjó til spurningalistann út frá stoðum RepTrak líkansins. Fræðilegar 

heimildir eru af skornum skammti með hvaða spurningar Reputation Institute notast við í 

rannsóknum sínum og því voru spurningar útbúnar samkvæmt bestu getu á sem 

skilmerkilegastan hátt fyrir þátttakendur spurningakönnunarinnar.  

 

5.3. Greining gagna 

Þegar megindlega könnunin hafði verið opin í þrjár vikur voru niðurstöður settar upp í SPSS 

og öll svör skoðuð og greind hvert fyrir sig. Því næst voru svörin sett upp í myndrit og 

niðurstöður skráðar út frá því í Excel. Allar Likert spurningarnar voru settar upp í eitt súlurit 

og út frá því greindi höfundur frá öllum niðurstöðum og var fjallað nánar um þær í samhengi 

við rannsóknina. Aldurshlutfallið var sett upp í töflu til að sýna dreifingu aldurs hjá svarendum. 

Seinna var svo reiknað út staðalfrávik með lýsandi tölfræði. 

 Notuð var kóðun, þar sem hver svarmöguleiki var tengdur við tölugildi og þannig var 

auðvelt að fá tölfræðilegan samanburð á svörum þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Science) var notað til að vinna 

úr tölfræðilegri úrvinnslu könnunarinnar. Gögnin voru skoðuð með tilliti til brottfallsgilda og 

þeir þátttakendur sem slepptu spurningalistanum í heild sinni voru fjarlægðir. Einnig voru þeir 

sem svöruðu nei við spurningum varðandi vörumerkjaþekkingu á flugfélögunum, en svöruðu 

samt eftirfarandi spurningum sem sneri að þeim fjarlægðir.  

Ef þátttakendur þekkja ekki til flugfélaganna þá er huglægt mat á þeim ómarktækt. Ef 

þátttakendur svöruðu einungis öðrum helmingi könnunarinnar voru þeir einnig fjarlægðir. 

Þátttakendur voru alls 402 en eftir brottföll voru þeir 385. 
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 Það var framkvæmt parað t-próf í SPSS til að athuga mun á frammistöðu á stoðum 

líkansins í könnuninni. Slíkt er nefnt innan-hópa tilraunasnið. Í slíku sniði er frammistaða sömu 

einstaklinga borin saman, í þessu tilviki tveimur mismunandi tilraunaaðstæðum sem er þá 

Icelandair og WOW air (Einar Guðmundsson & Árni Kristjansson, 2011). Það er fjallað nánar 

um það í niðurstöðukafla ritgerðar.  

 

5.4. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Ytra réttmæti (e. extarnal validity) snýr að því þegar spurningalisti hafði verið saminn þá bar 

höfundur hann undir leiðbeinanda verkefnisins sem gerði smávægilegar athugasemdir varðandi 

orðalag sumra spurninganna og benti á ágæti þess að prufa könnunina á einhverjum sem maður 

þekkti til. 

Í upphafi lýsti hann yfir áhyggjum sínum varðandi það að fá nægilega svörun í 

könnuninni og að könnun sem sett væri  á samfélagsmiðla væri alltaf hægt að gagnrýna og að 

það þyrfti alltaf að fjalla um annmarka hennar. 

 

Innra réttmæti (e. internal validity) er trúverðugleiki rannsóknar eða sannleiksgildi niðurstaðna 

samanborið við raunveruleikann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Höfundur afmarkaði skekkjumörk úr þýði með því að einskorða könnunina við 

Íslendinga þar sem vörumerkjaþekking (e. brand knowledge) væri líklegast 100%. Í 

rannsókninni var úrtakið 385 einstaklingar en kynjaskiptingin var nokkuð ójöfn.  

 

Áreiðanleiki var kannaður með SPSS forritinu. Áreiðanleiki könnunarinnar var mjög sterkur. 

Áreiðanleikastuðull Icelandair var α = 0,879 og áreiðanleikastuðull WOW air var α = 0,826. 

Því nær sem stuðullinn er einum heilum því sterkari er hann, einn heill er 100% áreiðanleiki. 

Ástæða fyrir aðeins lakari stuðli hjá WOW air er líklega vegna kæruleysislegrar svörunar 

miðað við niðurstöður líkindareikningsins. 

 
5.5. Staða höfundar innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sjálfboðaliðar og var þeim gerð grein fyrir því að þeir væru 

ekki skyldugir til þess að klára spurningakönnunina ef þeir treystu sér ekki til þess. Höfundur 

gætti sín á því að fara vel með þær upplýsingar sem veittar voru þar sem það var gætt fyllsta 

trúnaðar og að upplýsingarnar sem þeir veittu í kjölfar rannsóknarinnar væru með öllu 

órekjanlegar. Við gerð könnunarinnar þurfti höfundur einnig að passa upp á eigið hlutleysi og 

að nálgast viðfangsefnið með opnum huga.  
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Höfundur hefur mikinn áhuga á orðsporsgreiningum fyrirtækja og hefur hug á að starfa innan 

þess sviðs í framtíðinni. Niðurstöður þessa verkefnis geta einnig verið afar gagnlegar fyrir 

rannsakanda, fræði- og fagfólk og aðra áhugasama.  
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6. Niðurstöður 
 
Eftir að það var búið að greiða úr þátttakendum og svörum þeirra var vörumerkjaþekking 100% 

hjá Icelandair, en 99,4% eða 383 af 385 svarendum sem þekktu vörumerki WOW air. Þessir 

tveir þátttakendur sem þekktu ekki til WOW air svöruðu því ekki eftirfarandi spurningum sem 

snýr að því flugfélagi.  

 

Tafla 1. Aldurshlutfall 
  Fjöldi Hlutfall 
Yngri en 18 ára 1 0,26 
18-27 ára 123 31,95 
28-37 ára 89 23,12 
38-47 ára 54 14,03 
48-57 ára 79 20,52 
58-67 ára 29 7,53 
68 ára og eldri 10 2,60 

 
Í töflunni hér að ofan má sjá aldurshlutfallið. 55,07 % voru á aldursbilinu 18 – 37 ára. Allir 

nema einn undir 18 ára voru með ómarktæka svörun í könnuninni og voru svör þeirra því 

fjarlægð. Kynjaskipting svarenda var nokkuð ójöfn þar sem svarhlutfall karla var 35,2% á móti 

64,8% kvenna.  

 

Tafla 2. Parað T-próf 

  Meðaltal Staðalfrávik 
Öryggisbil 

t df p-gildi Neðri mörk Efri mörk 
Fjárhagsleg staða 0,317 1,248 0,191 0,443 4,946 379 0,000 
Framtíðarhorfur 0,140 1,291 0,011 0,270 2,128 382 0,034 
Nýsköpun -0,997 1,385 -1,136 -0,858 -14,091 382 0,000 
Aðlögunarhæfni -0,733 1,326 -0,866 -0,600 -10,817 382 0,000 
Umhverfisvænt -0,173 0,964 -0,269 -0,076 -3,504 382 0,001 
Samfélagsleg ábyrgð 0,346 1,320 0,214 0,479 5,133 382 0,000 
Gæði þjónustu 1,479 1,379 1,341 1,618 21,000 382 0,000 
Forysta hluti af 
ímynd 

0,133 1,606 -0,029 0,294 1,615 382 0,107 

Siðferðislegir 
stjórnarhættir 

0,234 1,326 0,101 0,367 3,451 382 0,001 

Vinnustaður 0,627 1,332 0,493 0,761 9,210 382 0,000 

 
Þessi tafla sýnir niðurstöður paraðs t-prófs úr SPSS til að athuga mun á frammistöðu á stoðum 

líkansins í könnuninni. Taflan sýnir að það er marktækur munur á milli allra þátta hjá Icelandair 

og WOW air nema forysta hluti af ímynd.  
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Mynd 2. Samanburður á stoðum orðspors flugfélaganna 
 
Til að gera spurningakönnunina skiljanlegri fyrir þátttakendur þurfti höfundur að skipta sumum 

stoðum niður í fleira en eina spurningu. Fjárhagsleg frammistaða, gæði þjónustu, forysta hluti 

af ímynd, stjórnarhættir og vinnustaður héldust í einni spurningu. 

 Í spurningakönnuninni var hægt að gefa einkunn frá einum upp í fimm í öllum liðum 

nema þegar spurt var um vinnustað þá voru möguleikarnir frá mjög lítið upp í mjög mikið með 

hvorki né í miðju. 

 

Icelandair bar af í stoð fjárhagslegrar frammistöðu.  Meðaltalið var 3,64 af 5,00 á meðan WOW 

air var með meðaltalið 3,32 af 5,00. 57,1% svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn á meðan 

67,8% svarenda gáfu 3 eða 4 til WOW air. Einungis 11,8 % svarenda gáfu Icelandair 1 eða 2 í 

einkunn og 19,2% svarenda gáfu WOW air 1 eða 2 hvað varðaði þessa stoð. Tilgáta stóðst því 

hjá rannsakanda þar sem hún lagði fram að Icelandair myndi hafa betur í þessari stoð. Vissulega 

skoruðu bæði flugfélögin hátt í þessari stoð enda er almennt vitað að bæði flugfélögin hafa 

mikið innstreymi af fjárhagslegum ávinningi.  

 Í RepTrak líkaninu er þessi stoð kölluð frammistaða og vísar í hvernig fyrirtæki standa 

sig fjárhagslega. Í könnuninni hélt höfundur sig við eina spurningu til að gera spurningu um 

þessa tilteknu stoð sem skiljanlegasta. 

 

Stoð nýsköpunar og aðlögunarhæfni var hins vegar skipt niður í þrjár spurningar til að fá sem 

skýrastar niðurstöður á henni.  
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 Framtíðarhorfur var fyrsti liður þessarar stoðar. Icelandair skoraði örlítið hærra hvað 

varðar þennan lið. Icelandair skoraði 3,87 í heildina en WOW air skoraði 3,74 af 5. 69,9% 

svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn en 65,7% gáfu WOW air 4 eða 5. Miklu fleiri gáfu 

WOW air 4 í einkunn heldur en 5, en munurinn var minni hjá Icelandair. 8,9% svarenda gáfu 

Icelandair 1 eða 2 í einkunn. 10,1% svarenda gáfu WOW air 1 eða 2. 

 Í þætti nýsköpunar skoraði WOW air einum heilum hærra en Icelandair. WOW air fékk 

4,02 og Icelandair fékk 3,02. 30,6% svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn. Flestir svarenda 

gáfu Icelandair 3 í einkunn hvað varðar nýsköpun sérstaklega eða 39,0%. 76,1% gáfu WOW 

air 4 eða 5 í einkunn í nýsköpun. En næstum því helmingur svarenda, 167 talsins gáfu WOW 

air hér 4 í einkunn. 30,4% svarenda gáfu Icelandair 1 eða 2 í nýsköpun en einungis 6,2% 

svarenda gáfu WOW air 1 eða 2 í einkunn. 

 Aðlögunarhæfni var næsti þáttur sömu stoðar. WOW air hafði einnig vinninginn hvað 

hana varðar. Icelandair fékk 3,13 að meðaltali og WOW air fékk 3,87. 33,6% svarenda gáfu 

Icelandair 4 eða 5 í einkunn. Í þessum þætti gáfu flestir svarenda einnig Icelandair 3 í einkunn 

eða 43,7%. 69,5% svarenda gáfu WOW air 4 eða 5 í einkunn. 22,8% svarenda gáfu Icelandair 

1 eða 2 í einkunn en 6,2% þeirra gáfu WOW air sömu einkunn varðandi þennan þátt. 

 Ef litið er til þessara þriggja þátta: framtíðarhorfur, nýsköpun og aðlögunarhæfni þá 

stenst tilgáta rannsakanda um að WOW air beri af varðandi þessa stoð á heildina litið.  

 

Stoð sjálfbærni og samfélagslegrar ábyrgðar var skipt niður í tvær spurningar til að gefa 

hvorum þættinum einkunn í báðum spurningum. 

 Bæði Icelandair og WOW air skoruðu frekar lágt í spurningu um hvort þau væru 

umhverfisvæn. Í heildina skoraði Icelandair 2,45 af 5 en WOW air 2,62. Einungis 11,7% 

svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn en 16,1% þeirra gáfu WOW air 4 eða 5. Næstum 

því helmingur eða 49,3% svarenda gáfu 1 eða 2 í einkunn til Icelandair. En 43,3% gáfu WOW 

air 3 í einkunn og 40% svarenda gáfu flugfélaginu 1 eða 2 í einkunn. 

 Hvað varðar samfélagslega ábyrgð þá skoraði Icelandair aðeins hærra í þeim málum. Í 

heildina fékk Icelandair 3,09 í einkunn og WOW air fékk 2,74 í einkunn. 33,8% svarenda gaf 

Icelandair 4 eða 5. 10% fleiri svarenda gaf þó Icelandair 4. 18,5% svarenda gaf WOW air 4 

eða 5 í einkunn. Einungis 3,4% þeirra gaf 5 í einkunn til þeirra í þessum þætti. Flestir svarendur 

gáfu bæði flugfélögunum 3 í einkunn hér. 150 svarendur gáfu Icelandair 3 en 174 svarendur 

gáfu WOW air 3. 27,3% svarenda gáfu Icelandair 1 eða 2 og 35,8% þeirra gáfu WOW air 1 

eða 2 í einkunn í samfélagslegri ábyrgð. 
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 Ef lagt er saman umhverfisvænt og samfélagsleg ábyrgð í eina stoð sem kallast 

sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð í RepTrak líkaninu þá hafði Icelandair aðeins betur í þessum 

málefnum. Ef lagt er saman meðaltal umhverfisvæns og samfélagslegrar ábyrgðar þá skorar 

Icelandair 2,77 af 5 en WOW air skorar 2,68 af 5 í einkunn. Að því sögðu stenst tilgáta 

rannsakanda um að viðhorf almennings sé það að Icelandair hugi betur að þessu málefni á 

heildina litið. 

 

Næsta stoð var gæði þjónustu. Hér stóð Icelandair sig mun betur í augum almennings í 

spurningakönnuninni. 80% svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn en einungis 17,4% 

svarenda gáfu WOW air 4 eða 5 í einkunn varðandi gæði á þjónustu. Á heildina litið fékk 

Icelandair 4,07 í einkunn en WOW air fékk 2,60 í einkunn. Hér stóð Icelandair sig langbest og 

WOW air verst en höfðu einungis 0,2 stig í hærri einkunn í umhverfisvænu. Einungis 5,2% 

svarenda gáfu Icelandair 1 eða 2 í einkunn en 44,2% svarenda gáfu WOW air 1 eða 2 í einkunn.   

 Hér stóðst tilgáta rannsakanda þar sem Icelandair bar af í gæðum þjónustu samkvæmt 

viðhorfi almennings.  

 

Í forystu hluti af ímynd var ekki marktækur munur á milli Icelandair og WOW air. T-prófið úr 

SPSS gaf það til kynna. En á heildina litið skoraði Icelandair 3,34 og WOW air skoraði 3,21 í 

einkunn. Þátttakendur gáfu mjög svipaðar einkunnir til beggja flugfélaga. Fjöldinn var mjög 

líkur í einkunnahlutfalli. 46% svarenda gáfu Icelandair 4 eða 5 í einkunn en 37,1% svarenda 

gáfu WOW air 4 eða 5. Flestir svarenda gáfu þó báðum flugfélögunum 3 í einkunn, en það 

munar þó minna um það hjá Icelandair. 22,8% svarenda gaf Icelandair annað hvort 1 eða 2 í 

einkunn en 25,2% svarenda gáfu WOW air 1 eða 2 í einkunn.  

 Tilgáta rannsakanda stendur því ekki þar sem Icelandair hefur aðeins betri en þó 

ómarktækan mun í einkunn hvað varðar þessa stoð. 

 

Siðferðislegir stjórnarhættir einskorðuðust við eina spurningu og taldi höfundur að 

siðferðislegir stjórnarhættir væru hvað mest lýsandi fyrir gott stjórnarfar á heildina litið og að 

það væri skiljanlegast fyrir þátttakendur könnunarinnar. 

 Icelandair skoraði í heildina 2,96 í einkunn og WOW air skoraði 2,73 í siðferðislegum 

stjórnarháttum. 26,5% svarenda gaf Icelandair 4 eða 5 í einkunn og 16,9% þeirra gáfu WOW 

air 4 eða 5 í einkunn. Næstum því helmingur svarenda eða 48,3% gáfu WOW air einkunnina 3 

og sömuleiðis Icelandair eða 46,2%. 27,3% svarenda gáfu Icelandair 1 eða 2 og 34,2% gáfu 

WOW air 1 eða 2 í einkunn. 
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 Höfundur lagði fram tilgátu sem vísar í þessa stoð en hún er sú að Icelandair beri af í 

stjórnarháttum í augum almennings. Tilgátan stendur þar sem Icelandair skoraði aðeins hærra 

og er það marktækur munur samkvæmt t-prófinu.  

 

Síðasta stoð könnunarinnar var vinnustaður. Hér voru þátttakendur spurðir hversu mikið eða 

lítið þeir myndu vilja vinna hjá flugfélögunum ef þeim væri veitt það tækifæri og þeim var því 

ekki gefin einkunn í sjálfum spurningunum. Heildareinkunn Icelandair í þessari stoð var 3,40 

og heildareinkunn WOW air er 2,76 sem námundast þá að hvorki né valmöguleikanum í 

spurningakönnuninni. 50,9% svarenda svöruðu annað hvort frekar mikið eða mjög mikið þegar 

kom að því að vilja vinna hjá Icelandair. En 24,2% svarenda sögðu annað  hvort frekar mikið 

eða mjög mikið um vilja til að vinna hjá WOW air. 18,5% svarenda sögðu mjög lítið eða frekar 

lítið um að vilja vinna hjá Icelandair en 36,1% svarenda svöruðu sömu valmöguleikum hjá 

WOW air. 

 Tilgáta rannsakanda stendur ekki þegar kemur að vinnustað því að fleirum leist betur á 

að vinna hjá Icelandair heldur en WOW air. En tilgáta rannsakanda segir að flugfélögunum 

svipi til á þessari tilteknu stoð. 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði 
   

 Icelandair WOW air 

  Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 
Fjárhagsleg staða 3,64 1,00 3,32 1,03 

Framtíðarhorfur 3,87 0,93 3,74 0,94 

Nýsköpun 3,02 1,03 4,02 0,90 

Aðlögunarhæfni 3,13 0,98 3,87 0,90 

Umhverfisvænt 2,45 1,03 2,62 1,03 

Samfélagsleg ábyrgð 3,09 1,13 2,74 0,96 

Gæði þjónustu 4,07 0,86 2,60 1,01 

Forysta hluti af ímynd 3,34 1,15 3,21 1,11 

Siðferðislegir stjórnarhættir 2,96 1,03 2,73 0,93 

Vinnustaður 3,40 1,17 2,76 1,14 

 
 
Taflan hér að ofan sýnir meðaltal stoðanna og staðalfrávik þeirra sýnir á hvaða breidd er gefið 

hverri stoð fyrir sig í einkunn. 
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Mynd 3. Helsti munur á flugfélögunum 

 
Til að svara rannsóknarspurningu beint þá liggur munurinn helst á milli nýsköpun þar sem 

WOW air hefur betur og Icelandair ber af í gæði þjónustu og vinnustaður. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar munaði mest á svörum á þessum stoðum. 

 

 
Mynd 4. Heildarstaða flugfélaganna 

 

Ef lagðar eru saman einkunnir þessara stoða þá stendur tilgátan í heild sinni þar sem þau bera 

af á mismunandi stoðum en eru að fá næstum því sömu einkunn með öllum stoðum 

samanlögðum. Icelandair skorar 3,29 í heildina en WOW air skorar 3,16 í heildina. Tilgátan 

stóðst samt sem áður ekki á ákveðnum stoðum rannsóknarinnar þegar kom að vinnustað og 

forystu flugfélaganna sem hluta af ímynd þeirra. 
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7. Umræður og ályktanir 
Tafla 4. Samantekt  

 Icelandair WOW air 

Fjárhagsleg frammistaða + - 

Framtíðarhorfur + - 

Nýsköpun - + 

Aðlögunarhæfni - + 

Umhverfisvænt - + 

Samfélagsleg ábyrgð + - 

Gæði þjónustu + - 

Forysta hluti af ímynd + - 

Siðferðislegir stjórnarhættir + - 

Vinnustaður + - 

 

Taflan hér að ofan gefur skýra samantekt á hvar munurinn liggur á orðspori Icelandair og 

WOW air.  

Það sem kom helst á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar var hversu veik forysta 

WOW air var sem hluti af ímynd flugfélagsins í huga almennings og hafi í raun verið minni 

þar heldur en hjá Icelandair. Skúli Mogensen er mun meira áberandi í fjölmiðlum.  

 Ekki kom á óvart að Icelandair bæri af í fjárhagslegri frammistöðu og gæði þjónustu í 

huga hagsmunaaðila þar sem flugfélagið er búið að skapa sinn sess í samfélaginu og hefur 

starfað mun lengur en WOW air og starfar eftir hefðbundnari verkferlum á meðan WOW air 

er áhættusamara með ferskari stjórnarhætti. Þrátt fyrir dýfu hlutabréfa Icelandair á árinu 2017 

þá hafa þá fjárhagsupplýsingar ekki skilað sér upp til hópa til hagsmunaaðila. Rétt eins og 

Icelandair bar af í þessum stoðum þá kom alls ekki á óvart að WOW air hafi borið af í nýsköpun 

í hugum hagsmunaaðila.  

 Munurinn liggur helst í gæðum þjónustu, sem er betri hjá Icelandair og í nýsköpun sem 

er betri hjá WOW air samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

Tillaga að úrbótum er þessi að Icelandair og WOW air gætu nýtt sér þessar upplýsingar og 

reynt að betrumbæta þá þætti sem þau stóðu sig verr í til að veita hvoru öðru harðari samkeppni 

og þar með betra orðspori sem leitt getur til enn betri frammistöðu hjá báðum fyrirtækjum 

fjárhagslega séð.  
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 Það sem bæði flugfélögin þyrftu að leggja enn frekari áherslu er miðlun upplýsinga sem 

snýr að starfsemi þeirra á samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærni þar sem þær upplýsingar eru 

ekki að skila sér til almennings miðað við niðurstöður rannsóknarinnar. 

 Icelandair styrkir mörg góð málefni og skýrir vel góðgerðarstarfsemi sína á heimasíðu 

sinni en út frá þessari rannsókn skorar flugfélagið ekki hátt í samfélagslegri ábyrgð og 

sjálfbærni (Icelandair, án dags.). Icelandair þarf því að miðla þessum upplýsingum mun betur 

svo að þessi málefni skili sér til hagsmunaaðila flugfélagsins. WOW air fjallar ekki um 

góðgerðastarfsemi sína á heimasíðu sinni og hefur ekki verið áberandi í fjölmiðlum hvað það 

varðar nema þegar þeir buðu starfsfólki frá Icelandair starf eftir að því hafði verið sagt þar upp 

sem sýnir merki um samfélagslega ábyrgð. (Mbl, 2017).  

 Flugfélögin gætu bætt þessa stoð með því að kolefnisjafna sig, minnka plastnotkun og 

sinna samfélagslegum málefnum með opinskáum hætti og miðlað því á vefsíður sínar og til 

fjölmiðla.   

 

Icelandair skorar einum heilum minna en WOW air í nýsköpun. Eins og áður hefur komið fram 

þá starfar Icelandair eftir hefðbundnari vinnuháttum og hefur skapað sér sess í samfélaginu og 

því erfitt að breyta til að mynda vinnustaðamenningu og starfsháttum um borð flugvéla. Það er 

mikilvægt að fá sem flest starfsfólk með sér í breytingar. En mögulega þarf Icelandair að 

endurskoða ferla á komandi tíma með harðnandi samkeppni.  

Á þessu ári hefur Icelandair verið að skoða að taka upp gjald á ferðatöskum og gera 

flugfélagið sýnilegra á bókunarvélum. 

 

Icelandair skorar hærra í gæðum þjónustu en WOW air. Þá er líklegast verið að vísa í þjónustu 

um borð flugvélanna og upplýsingagjöf. WOW air hefur ekkert afþreyingarkerfi um borð sem 

myndi mögulega bæta gæði þjónustu þeirra. WOW air mætti mögulega endurskoða á að hafa 

óáfenga drykki, kaffi og te innifalið í fargjaldi sínu til að betrumbæta gæði þjónustu sinnar sem 

gæti spilað inn í ástæðu lakari einkunn á þessari stoð. Þessir þættir eru innifalnir í verði hjá 

Icelandair sem er líklega hluti af betri einkunn í þessari stoð. Sundurliðuð gjöld á vefsíðu WOW 

air fer mögulega í taugarnar á viðskiptavinum þegar verð þeirra eru öðru hvoru komin upp í 

það sama og hjá Icelandair og gæti það haft áhrif á skoðanir hagsmunaaðila á gæðum 

þjónustunnar. Verðin á flugum Icelandair eru nær oftar dýrari og má því búast við gæðameiri 

þjónustu af hálfu viðskiptavina þeirra. 
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Siðferðislegir stjórnarhættir stóðu ekki undir sterkum stoðum hjá báðum flugfélögunum. Þau 

fengu bæði undir þremur í einkunn. Það gæti verið erfitt fyrir utanaðkomandi hagsmunaaðila 

að meta þessa stoð þar sem þeir hafa ekki beina tengingu við ákvarðanatökur yfirstjórnar. En 

þetta er spurning um gagnsæi stjórnunar og að flugfélögin taki starfsfólk með sér í ákvarðanir 

og lætur það varða sem mögulega gæti verið miðað við svör hagsmunaaðila um að vilja vinna 

hjá flugfélögunum. Flugfélögin gætu ennfremur miðlað fleiri ákvarðanatökum til 

hagsmunaaðila til að sýna gagnsæi og til að mynda sanngirni gagnvart samfélagi og starfsfólki 

sínu.  

 

Bæði flugfélögin skoruðu hærra en í meðallagi í rannsókninni svo þau eru frekar að koma 

sínum stefnum og þjónustu áleiðis til hagsmunaaðila. En að einhverju leyti eru upplýsingar að 

glatast einhvers staðar á leiðinni og skila sér ekki að fullu til almennings. Svo það er spurning 

hvort ásýnd fyrirtækjanna og það sem þau raunverulega standa fyrir sé að móta að fullu ímyndir 

hagsmunaaðila í hugum þeirra og þar af leiðandi mótast til langvarandi tíma sem á endanum 

gæfi af sér enn betra orðspor. 

 

Miðað við þær einkunnir sem Icelandair og WOW air var gefið af þátttakendnum í rannsókn 

höfundar þá virðist vera nokkuð keimlíkt samræmi á milli ímyndar og ásýndar beggja 

félaganna. Því má álykta að orðspor þeirra byggist upp á líkum grunni. En ef  skyggnst er inn 

í einstaka þætti eins og sjálfbærni, samfélagslega ábyrgð og siðferðislega stjórnarhætti þá 

vantar talsvert upp á miðlun upplýsinga til hagsmunaaðila þrátt fyrir að flugfélögin kveði á um 

það á heimasíðum flugfélaganna og í gegnum fjölmiðla. 

Gæta þarf að samræmi á milli framtíðarsýnar, vinnustaðamenningar flugfélaganna og 

ímynd þeirra. Flugfélögin virðast framfylgja því að mestu leyti. Með vísun í heimildir er 

framtíðarsýn flugfélaganna skilgreindar meðal annars á heimasíðum þeirra. Félögin hafa  uppá 

að bjóða aðlaðandi vinnustað ef tekið er mið af niðurstöðum rannsóknarinnar og ímynd þeirra 

fær góða heildareinkunn þrátt fyrir dræma einkunn á einstaka sviðum.  

 

7.1. Samanburður á niðurstöðum verkefnis og fyrri rannsókna 

Ef mið er tekið af fyrri rannsóknum af þessu tagi þá verða fyrirtæki sem hafa gott orðspor fyrir 

meiri skaða þegar þau lenda í krísu en þau fyrirtæki sem ekki hafa öðlast gott orðspor. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa flugfélögin gott orðspor á heildina litið og 

því er gott að hafa góða krísuáætlun sem höfundur gerir ráð fyrir að félögin hafi til staðar ef 
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upp kæmi krísa til að sporna við orðsporstjóni. Langan tíma tekur að mynda gott orðspor og 

getur það verið brothætt auðlind sem auðvelt er að eyðileggja á skömmum tíma. Þau fyrirtæki 

sem eru meðvituð um mikilvægi þess að passa uppá og mæla orðspor sitt, hafa í heildina litið 

betra orðspor en önnur fyrirtæki samkvæmt fyrri rannsóknum. 

Bæði Icelandair og WOW air þyrftu að huga að því að gera allt starfsfólk meðvitað um 

markaðssamskipti félaganna í stað þess að einungis fáeinir háttsettir aðilar sjái um það 

eingöngu. Með því að virkja allt starfsfólk í þá starfsemi þá borgar það sig samkvæmt 

niðurstöðum fyrri rannsókna.  

Miðað við fyrri rannsókn sem sneri að greiningu á orðspori bandarísku bankanna árið 

2017 hefði verið fróðlegt að kanna afstöðu þátttakenda þessarar rannsóknar af hvaða stoðum 

þeir teldu vera sú mikilvægasta í góðu orðspori. Í RepTrak rannsókninni sögðu þátttakendur að 

lykilþættir góðs orðspors væri siðferðisleg hegðun og sanngirni sem sneri að siðferðislegum 

stjórnarháttum. Bæði Icelandair og WOW air skoruðu ekki hátt á þeirri stoð svo það er 

mögulega eitthvað sem þeir ættu að miðla betur til hagsmunaaðila sinna. Þrátt fyrir slaka 

einkunn í þessum lið að þá er skrifað sérstaklega um gagnsæja og siðferðislega stjórnarhætti á 

heimasíðu Icelandair Group. Hefur félagið fengið viðurkenningu hvað þá þætti varðar en 

einhverjar brotalamir virðist vera á að það skili sér nægilega til hagsmunaaðila þeirra.  

Í fyrri rannsóknum er áhersla lögð á að passa uppá samræmi ímyndar, ásýndar og 

orðspors fyrirtækja. Í tilfelli siðferðislegra stjórnarhátta er það ábótavant hjá flugfélögunum. 

Flugfélögin skoruðu heldur ekki hátt þegar kom að sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð. Þrátt 

fyrir það tala bæði Icelandair og WOW air fyrir þeim þáttum að reyna að draga úr 

umhverfisáhrifum sínum og er þar af leiðandi misræmi á milli þess sem flugfélögin segjast 

standa fyrir og sú ásýnd sem hagsmunaaðilar þeirra upplifa frá þeim.  

 

Fyrri rannsóknir bentu á mikilvægi þess að hafa sýnilegt þema og miðla áfram hvað er 

einkennandi fyrir fyrirtæki. Eins og áður hefur komið fram er WOW air með góða einkunn í 

nýsköpun samkvæmt rannsókn höfundar og þar kemur stefna þeirra og loforð fram með 

sterkum hætti. Þau aðgreina sig með “WOW” slagorðinu í öllu því sem þau gera og eru 

óhefðbundin hvað markaðssetningu varðar.   

 

7.2. Frekari rannsóknir 

Hægt væri að gera frekari rannsóknir til að mynda á starfsfólki flugfélaganna og með því skoða 

skynjun innri hagsmunaaðila og sjá hvort það þyrfti að bæta vinnustaðarmenningu og þá 
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hvernig. Það þarf að hafa í huga að starfsfólk eru líka viðskiptavinir og þeir standa fyrir góðu 

orðspori fyrirtækja. Með því að skoða innri hagsmunaaðila flugfélaganna á móti ytri 

hagsmunaaðilum væri hægt að fá niðurstöður um hvort það sé misræmi á milli ásýndar og 

ímyndar flugfélaganna og gera svo grein fyrir hverjar skekkjurnar á orðspori þeirra eru. 

 Einnig væri möguleiki að hefja samstarf með öðru hvoru flugfélaginu til að skoða 

stoðir orðspors þess sérstaklega.   

Ef höfundur stæði frammi fyrir því að endurtaka þessa rannsókn að nýju yrði mögulega 

sú breyting gerð að notaðar yrðu tvær rannsóknaraðferðir, önnur megindleg og hin eigindleg 

og myndi sú síðarnefnda leggja áherslu á skoðanir starfsfólks flugfélaganna. Það yrði að 

sjálfsögðu nokkuð viðameira að gera  þannig rannsókn en áhugasamir geta alltaf athugað þann 

möguleika. Það hefði verið æskilegt að að bæta við spurningu um hvort þátttakandi 

könnunarinnar starfaði hjá öðruhvoru flugfélaginu. Einnig væri ákjósanlegt að stofna rýnihóp 

til að rannsaka skoðanir viðskiptavina á gæði þjónustu flugfélaganna. 

Ennfremur hefði verið áhugavert að spyrja þátttakendur rannsóknarinnar um hvaða stoð 

þeir töldu vera mikilvægust þegar kemur að góðu orðspori. 

 

7.3. Lokaorð 

Í fyrstu hafði höfundur ætlað sér að vinna í samstarfi við annað flugfélagið en það hefði ekki 

verið jafn marktækt þá að byggja könnunina á RepTrak líkaninu því þá væri ekki hægt að bera 

það saman við eitthvað annað fyrirtæki, þar sem það hafa ekki verið gerðar neinar rannsóknir 

byggðar á þessu tiltekna líkani.  

 Hugsanleg tilgáta höfundar, án þess að hafa skoðað tilvikin sem var verið að rannsaka 

hefðu stoðirnar verið jafnari miðað við hvað höfundur hafði tekið eftir í fjölmiðlum og í umtali 

samfélagsins. Í huga höfundar hefði Icelandair verið leiðandi í stoðunum vinnustaður, gæði 

þjónustu og fjárhagslegri frammistöðu en WOW air verið leiðandi í nýsköpun, sjálfbærni og 

samfélagslegri ábyrgð og í forystu hluta af ímynd. Siðferðislegir stjórnarhættir hefði vegið jafnt 

hjá báðum flugfélögunum. En eftir gagnaöflunina voru nokkrar stoðir sem Icelandair nefndi 

sérstaklega á heimasíðum sínum sem WOW air gerði ekki eða tók ekki djúpt í árinni og þess 

vegna stendur sú tilgáta sem höfundur notaðist við.  

 Verkefnið var krefjandi en gekk þó vel.  Það var mjög lærdómsríkt og á sama tíma 

áhugavert og skemmtilegt.  
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8. Viðaukar 

8.1. Viðauki 1 

Spurningalisti rannsóknarinnar 

Orðsporagreining Icelandair og WOW air 

Ágæti þátttakandi, 

Meðfylgjandi spurningakönnun er hluti af BA-ritgerð við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi 

ritgerðarinnar er Brynjar Þór Þorsteinsson. Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn á huglægu 

mati almennings til flugfélaganna Icelandair og WOW air. Einungis er verið að rannsaka 

huglægt mat almennings, en ekki staðreyndir um flugfélögin. Athugið að þið eruð ekki skyldug 

til að svara einstökum spurningum eða spurningakönnuninni í heild sinni, þó er öll þátttaka vel 

þegin. Fullri nafnleynd er heitið og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

Spurningakönnunin sem lögð er til grundvallar inniheldur 24 spurningar og óska ég eftir þinni 

þátttöku til að hún verði sem marktækust. Fyrri hluti könnunarinnar beinist að Icelandair og 

hinn seinni að WOW air. Að svara þessari könnun tekur um að bil 5 mínútur.  

Þessi rannsókn er ekki gerð í samstarfi við Icelandair eða WOW air. 

Fyrirfram þakkir fyrir góðar viðtökur. 

Virðingarfyllst 

-       Viktor Andersen 

1. Kyn 

a) Karl 

b) Kona 

2. Aldur 

a) Yngri en 18 ára 

b) 18-27 ára 

c) 28-37 ára 

d) 38-47 ára 

e) 48-57 ára 

f) 58-67 ára 
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g) 68 ára og eldri 

 

Merkið í þá reiti sem þið haldið að passi best við flugfélögin. 

 

Icelandair 

3. Hefur þú heyrt um Icelandair? 

a. Já 

b. Nei 

 

Á skalanum 1-5, hvernig myndir þú meta eftirfarandi þætti í fari Icelandair út frá núverandi 

þekkingu þinni? 

4. Fjárhagsleg frammistaða 

5. Framtíðarhorfur 

6. Nýsköpun 

7. Aðlögunarhæfni að nýjum forsendum samfélagsins 

8. Umhverfisvænt 

9. Samfélagslega ábyrgt 

10. Gæði þjónustu 

11. Forysta Icelandair hluti af ímynd flugfélagsins 

12. Siðferðislegir stjórnarhættir 

 

13. Hversu mikið eða lítið myndir þú vilja vinna hjá Icelandair ef þér væri veitt/fengir það 

tækifæri??? það tækifæri? 

a. Mjög mikið 

b. Frekar mikið 

c. Hvorki né 

d. Frekar lítið 

e. Mjög lítið 

 

WOW air 

14. Hefur þú heyrt um WOW air? 

a. Já 

b. Nei 
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Á skalanum 1-5, hvernig myndir þú meta eftirfarandi þætti í fari WOW air út frá núverandi 

þekkingu þinni? 

15. Fjárhagsleg frammistaða 

16. Framtíðarhorfur 

17. Nýsköpun 

18. Aðlögunarhæfni að nýjum forsendum samfélagsins 

19. Umhverfisvænt 

20. Samfélagslega ábyrgt 

21. Gæði þjónustu 

22. Forysta WOW air hluti af ímynd flugfélagsins 

23. Siðferðislegir stjórnarhættir 

 

24. Hversu mikið eða lítið myndir þú vilja vinna hjá WOW air ef þér væri veitt það 

tækifæri? 

a. Mjög mikið 

b. Frekar mikið 

c. Hvorki né 

d. Frekar lítið 

e. Mjög lítið 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna! 


