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Formáli 
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að hitta mig og svara spurningum varðandi flugfélögin. Viðtölin veittu upplýsingar sem 

gáfu verkefninu mikla dýpt og vil ég því þakka þeim kærlega fyrir þeirra tíma. Þar að auki 

vil ég þakka öllum þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni.  
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5 

Útdráttur 

Flugmarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað ört síðastliðin ár. Ísland er orðinn vinsæll 

áfangastaður og streyma ferðamenn til landsins hvaðanæva að. Mikil samkeppni er til 

staðar á íslenska flugmarkaðnum og keppast flugfélög við að bjóða framúrskarandi 

þjónustu og lágt verð. Því er gríðarlega mikilvægt að flugfélög uppfylli þarfir og 

væntingar viðskiptavina sinna. Ef það er ekki gert eru viðskiptavinir líklegir til þess að 

leita til samkeppnisaðila.  

Þar sem Icelandair og WOW air eru ríkjandi flugfélög á íslenska flugmarkaðnum 

ásamt því að vera í harðri samkeppni hvort við annað, verður einblínt á þessi tvö 

flugfélög. Markmið verkefnisins er að kanna viðskiptavinatryggð Icelandair og WOW air 

og komast að því hverjar væntingar viðskiptavina eru þegar kemur að þjónustugæðum. 

Tekin voru tvö viðtöl til að afla frekari upplýsinga um flugfélögin og öðlast dýpri skilning. 

Fyrra viðtalið var við Láru Margréti Möller, vörumerkjastjóra Icelandair og það síðara við 

Halldór Gunnlaugsson, svæðisstjóra WOW air á Íslandi. Auk þess var gerð rannsókn til að 

kanna væntingar viðskiptavina og var spurningalisti hennar útbúinn með QuestionPro. 

Rannsókninni var dreift með samfélagsmiðlinum Facebook og voru 360 gild svör.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru framkvæmdar með tölfræðiforritinu SPSS. 

Samkvæmt þeim tölfræðiprófum sem framkvæmd voru reyndust niðurstöðurnar vera 

áreiðanlegar. Í ljós kom að jákvæð sterk fylgni er á milli heildaránægju og tryggðar 

annars vegar og þjónustugæða og tryggðar hins vegar. Viðskiptavinir eru afar 

verðnæmir og skiptir lágt verð þá meira máli en gæði. Þegar litið var til þjónustugæða 

kom í ljós að væntingar viðskiptavina fara hækkandi eftir aldri. Yngri aldurshópar kjósa 

fremur að borga lægra verð fyrir flug og hljóta þar af leiðandi minni þjónustugæði. Aftur 

á móti eru eldri aldurshópar reiðubúnir til þess að borga hærra verð fyrir flug, í því skyni 

að öðlast betri þjónustugæði. Þar að auki virtust viðskiptavinir Icelandair vera almennt 

ánægðari hvað varðar upplifun þeirra á þjónustugæðum flugfélagsins, heldur en 

viðskiptavinir WOW air. 
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1  Inngangur 

Flugmarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað ört síðastliðin ár. Ísland er orðinn vinsæll 

áfangastaður og streyma ferðamenn til landsins hvaðanæva að. Mikil samkeppni er þar 

af leiðandi á flugmarkaðnum á Íslandi í dag. Flugfélög keppast við að bjóða 

framúrskarandi þjónustu og lágt verð og má lítið út af bera. Íslendingar eru afar 

áhugasamir um flugfélög landsins og þá sérstaklega hvað varðar það sem illa gengur. 

Fréttir um seinkanir eða vandræði sem flugfélög lenda í eru komnar á alla helstu 

fréttamiðla landsins aðeins örfáum mínútum eftir að atvikin eiga sér stað. Því er 

gríðarlega mikilvægt fyrir flugfélög að veita framúrskarandi þjónustu og uppfylla þarfir 

og væntingar viðskiptavina sinna. Ef það er ekki gert eru viðskiptavinir líklegir til þess að 

leita til samkeppnisaðila. 

Samkeppni myndast þegar tvö eða fleiri fyrirtæki bjóða upp á sömu vöru eða 

þjónustu, í þessu tilfelli flugfélög. Til að standa fremri samkeppnisaðilum er nauðsynlegt 

að mynda sérstöðu og ákveða hvað það er sem aðgreinir flugfélagið frá keppinautum. 

Dæmi um þetta er þegar flugfélag aðgreinir sig út frá framúrskarandi þjónustu, lágu 

verði, stundvísi eða fjölda áfangastaða.  

Icelandair og WOW air eru ríkjandi flugfélög á íslenska markaðnum, ásamt því að vera 

í harðri samkeppni hvort við annað. Af því gefnu verður einblínt á þessi tvö flugfélög í 

verkefninu. Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða flugfélag er þátttakendum efst í huga? 

 Þegar litið er til þjónustugæða, er munur á ánægju viðskiptavina Icelandair 
annars vegar og viðskiptavina WOW air hins vegar?  

 Hvort virðist skipta meira máli, lágt verð eða gæði? 

 Eru tengsl milli heildaránægju, þjónustugæða og tryggðar? 

Til að leita svara við ofangreindum spurningum verður fyrst greint frá flugfélögunum 

tveim, Icelandair og WOW air. Til að öðlast dýpri skilning á flugfélögunum og afla frekari 

upplýsinga voru tekin tvö viðtöl (sjá viðauka 2). Fyrra viðtalið var við Láru Margréti 

Möller, vörumerkjastjóra Icelandair og það síðara við Halldór Gunnlaugsson, 
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svæðisstjóra WOW air á Íslandi. Viðtölin gáfu verkefninu mikla dýpt og er umfjöllun í 

kafla tvö að mestu eftir munnlegum heimildum frá þeim. Því næst tekur við fræðileg 

umfjöllun, þar sem fjallað er um þjónustu, þjónustugæði, væntingar viðskiptavina og að 

lokum vörumerki. Gerð var rannsókn til að kanna væntingar viðskiptavina og var 

spurningalisti útbúinn með QuestionPro (sjá viðauka 1). Rannsókninni var dreift með 

samfélagsmiðlinum Facebook og stóðu eftir 360 gild svör. Að fræðilegri umfjöllun 

lokinni tekur við aðferðafræðikafli þar sem greint er frá framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Þar á eftir er rýnt í niðurstöður rannsóknarinnar og reyndust þær vera 

áreiðanlegar samkvæmt þeim tölfræðiprófum sem framkvæmd voru í tölfræðiforritinu 

Statistical Package for the Social Sciences (hér eftir nefnt SPSS). Að lokum er farið yfir 

takmarkanir verkefnisins og ályktanir dregnar af niðurstöðum.  
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2 Farþegafjöldi á Íslandi 

Farþegafjöldi um Keflavíkurflugvöll hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Árið 2010 var fjöldi 

farþega sem ferðaðist um völlinn rúmar 2 milljónir. Sjö árum síðar hafði fjöldinn 

fjórfaldast og var farþegafjöldi um Keflavíkurflugvöll tæpar 8,8 milljónir eins og sjá má á 

mynd 1.  

 

 

Mynd 1: Farþegafjöldi um Keflavíkurflugvöll (Keflavíkurflugvöllur, 2018) 

Þegar litið er á fyrstu tvo mánuði ársins 2018 má sjá að farþegafjöldi heldur stöðugt 

áfram að vaxa. Í janúar 2018 var mánaðarleg breyting á milli ára 15,3% og í febrúar 

11,7% (Keflavíkurflugvöllur, 2018). Af því gefnu má gera ráð fyrir að stöðugur vöxtur 

haldi áfram og að í lok árs 2018 verði farþegafjöldi á Keflavíkurflugvelli kominn yfir 9 

milljónir. Mörg flugfélög fljúga um Keflavíkurflugvöll, en sumarið 2017 áttu 26 flugfélög 

þar leið hjá (Allt um flug, 2017). Flugfélögin Icelandair og WOW air hafa síðustu ár verið 

langstærst. Icelandair er mun eldra flugfélag og á rætur sínar að rekja til ársins 1937 en 

WOW air var stofnað árið 2011.  

Icelandair hefur ávallt verið stærsta flugfélagið á íslenska markaðnum hvað varðar 

farþegafjölda, þar til í janúar 2018. Þá flutti WOW air 217 þúsund farþega samanborið 

við þá 209 þúsund farþega sem Icelandair flutti til og frá landinu (Morgunblaðið, 2018). 

Það sama átti sér stað í febrúar 2018, en þá flutti WOW air 199 þúsund farþega á meðan 

fjöldi farþega hjá Icelandair var 191 þúsund (Túristi, 2018). Þetta er í fyrsta skiptið sem 
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WOW air flytur fleiri farþega en Icelandair og því greinilegt að samkeppnin er hörð. 

Samkeppni hefur aukist til muna síðustu ár og hefur flugfélögum fjölgað ört ásamt fjölda 

daglegra flugferða. Verð hefur einnig lækkað og dafna lággjaldaflugfélög, eins og WOW 

air, vel á íslenska flugmarkaðnum.  

2.1 Icelandair 

Rekja má rætur Icelandair til ársins 1937, en það ár var Flugfélag Akureyrar stofnað. 

Flugfélagið var staðsett á Norðurlandi til ársins 1940. Þá voru höfuðstöðvarnar fluttar til 

Reykjavíkur og nafninu breytt í Flugfélag Íslands. Í upphafi sá Flugfélag Íslands aðeins um 

innanlandsflug en árið 1945 hófu þeir að fljúga yfir til Skotlands og Danmerkur. Árið 

1973 sameinuðust Flugfélag Íslands og Loftleiðir í nýtt eignarhaldsfyrirtæki undir 

nafninu Flugleiðir. Sex árum síðar ákváðu þeir að taka upp nafnið Icelandair á 

alþjóðlegum vettvangi og ekki leið á löngu þar til flugfélagið var orðið þekkt, bæði hér á 

landi og erlendis undir því nafni (Icelandair, e.d.-b). 

Icelandair lítur á sig sem blendingsháttað (e. hybrid mode) flugfélag. Það er hvorki 

lággjalda- né hágjaldaflugfélag þar sem það býður upp á ákveðna þjónustuþætti 

gjaldfrjálsa en tekur greiðslu fyrir aðra. Þegar viðskiptavinur kaupir flug getur hann valið 

þrjár mismunandi kostnaðarleiðir, en þær eru Economy Class, Economy Comfort og Saga 

Business Class. Economy Class skiptist niður í þrennt þar sem viðskiptavinur getur valið 

Economy Light, Economy Standard eða Economy Flex. Economy Light er ódýrasta leiðin 

sem hægt er að velja og eru sætispöntun, afþreyingarkerfi, gosdrykkir, kaffi og te, 

handfarangur allt að 10 kg og vildarpunktasöfnun innifalin í því verði. Þessir þættir eru 

því meðtaldir í öllum þeim flugum sem keypt eru með Icelandair, en eftir því sem hærri 

kostnaðarleið er valin bætast frekari fríðindi við (Icelandair, e.d.-a).  

Markhópur Icelandair eru viðskiptavinir á aldrinum 25-65 ára. Þar sem Icelandair er 

ekki lággjaldaflugfélag getur flugfélagið leyft sér að einblína á þá viðskiptavini sem eru í 

aðeins hærri tekju- og menntunarflokki. Markhópurinn skiptist síðan niður í minni hópa 

þar sem einblínt er á mismunandi þarfir hvers hóps fyrir sig, til dæmis fjölskyldu- eða 

golfferðir. Icelandair notast við samfélagsmiðla, prentmiðla, sjónvarpsauglýsingar, 

vefborða, fréttabréf, bíóhús og auglýsingaskilti þegar kemur að markaðssetningu. 

Flugfélagið notast við ólíka miðla þegar kemur að markaðssetningu mismunandi hópa. 
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Sem dæmi þá eru samfélagsmiðlar notaðir til að ná til yngri markhópa á meðan dagblöð 

eru notuð fyrir þá sem eru 45 ára og eldri.  

Icelandair lítur á WOW air, British Airways, Easy Jet, Norwegian, SAS og Lufthansa 

sem sína helstu keppinauta. Til þess að aðgreina sig frá þessum keppinautum leggur 

Icelandair áherslu á framúrskarandi þjónustu viðskiptavina og persónuleika 

flugfélagsins. Icelandair er íslenskt rótgróið flugfélag og nota þau íslenska þjóðernið sem 

aðgreiningarþátt. Megináhersla flugfélagsins er þó þjónustan, bæði um borð í 

flugvélunum en einnig fyrir og eftir flug. Flugfélagið er með þjónustuver og 

samfélagsmiðlateymi þar sem ávallt er starfsmaður á vakt, tilbúinn að svara 

viðskiptavinum þurfa þeir aðstoð eða vilja koma einhverju á framfæri. Þar að auki býður 

flugfélagið upp á 23 áfangastaði í Evrópu og 22 í Ameríku sem veitir því sterka tengingu 

á milli heimsálfanna.  

Þegar litið er til þjónustu um borð í flugvélum Icelandair þá veita þjálfaðir flugliðar 

þjónustu með því að koma vel fram við viðskiptavini og veita þeim bestu mögulegu 

upplifun. Afþreyingarkerfi er um borð í vélum Icelandair þar sem kvikmyndir, þættir, 

tónlist og önnur afþreying er í boði. Gjaldfrjáls teppi og koddar eru viðskiptavinum til 

taks til að auka þægindi auk þess sem Icelandair leggur áherslu á aukið fótapláss. 

Hefðbundinn mælikvarði miðar við 30 tommur en í vélum Icelandair er fótaplássið 32 

tommur. Icelandair býður viðskiptavinum sínum að versla í Saga Shop á meðan á 

flugferð stendur en einnig geta þeir skráð sig í Vildarklúbb Icelandair. 

Vildarklúbbur Icelandair er einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að mynda 

tryggð viðskiptavina við flugfélagið. Viðskiptavinur safnar punktum í hvert skipti sem 

hann kaupir flug og getur hann notað punktana til þess að kaupa ýmsa þjónustu, til 

dæmis með því að versla í Saga Shop, nota punktana upp í flug eða til þess að hækka 

kostnaðarleið flugmiðans. Icelandair telur sig vera með tryggan viðskiptavinahóp sem 

samanstendur af farþegum á aldrinum 50 ára og eldri sem skráðir eru í Vildarklúbbinn. 

Þeir ferðast með þeim reglulega, um það bil 6-8 sinnum á ári, og safna þar af leiðandi 

punktum. Til þess að mynda tryggð við yngri markhópa kynnti Icelandair nýlega 

þjónustu þar sem hægt er að borga flugið með punktum og peningum. Þessi þjónusta 

hvetur einstaklinga til þess að skrá sig í Vildarklúbbinn og safna punktum sem þeir geta 



 

14 

síðar notað til þess að borga upp í flugið. Þeir kynntu þessa þjónustu á samfélagsmiðlum 

ásamt því að auglýsa í sjónvarpi með það markmið að ná til yngri markhópa.  

Virðisloforð (e. value proposition) Icelandair er að veita endurnærandi íslenska 

ferðaupplifun. Flugfélagið vill að viðskiptavinir upplifi virðisloforðið í hvert skipti sem 

þeir fljúga með Icelandair. Flugfélagið leggur upp úr því að gera ferðalagið að íslenskri 

upplifun, til dæmis með því að hafa norðurljós í loftinu í flugvélum þeirra. Mikilvægt er 

að upplifun viðskiptavina sé sem best, en upplifunin fer þó auðvitað eftir því hverjar 

væntingar viðskiptavina eru. Væntingar viðskiptavina geta verið jafn mismunandi og þeir 

eru margir. Þeir sem þekkja flugfélagið vel búast við ákveðnum þáttum, eins og að 

afþreyingarkerfið um borð virki og að þjónustan sé góð, á meðan þeir sem varla þekkja 

til flugfélagsins dæma það út frá tímaáætlun eða hversu marga áfangastaði flugfélagið 

býður upp á. Þjónustan um borð er þar sem upplifun viðskiptavina er í hámarki og mega 

hlutirnir síst fara úrskeiðis þar. Aftur á móti eru aðrir þættir sem erfitt er að stjórna, eins 

og að fylgja tímaáætlun. Seinkanir geta komið upp vegna veðurs eða óviðráðanlegra 

aðstæðna á flugvelli og er ekkert sem flugfélagið getur gert í því. 

2.2 WOW air 

Í nóvember 2011 var flugfélagið WOW air stofnað af Skúla Mogensen. Þann 31. maí árið 

2012 flaug WOW air sitt fyrsta flug. Flugfélagið tók yfir rekstri Iceland Express í október 

sama ár og ári síðar fékk það flugrekstrarleyfi frá Samgöngustofu. WOW air hefur 

stækkað mjög hratt síðastliðin ár og hefur fjöldi gesta sem og starfsfólks vaxið jafnt og 

þétt (WOW air, e.d.-c).  

WOW air er lággjaldaflugfélag og er virðisloforð flugfélagsins að kappkosta að bjóða 

viðskiptavinum lægsta verðið á flugi til og frá Íslandi, ásamt því að bjóða upp á 

framúrskarandi þjónustu með bros á vör. Þar sem WOW air er lággjaldaflugfélag er 

aðeins farmiði og lítil taska eða veski innifalið í ódýrustu kostnaðarleið flugfélagsins, 

WOW Basic. Þannig getur viðskiptavinur sem hefur engin not fyrir stærri ferðatösku eða 

önnur fríðindi um borð vélarinnar, svo sem mat eða afþreyingarkerfi, valið þessa leið. 

Eftir því sem hærri kostnaðarleið er valin bætast frekari fríðindi við. Fjórar 

kostnaðarleiðir eru í boði, en þær eru WOW Basic, WOW Plus, WOW Comfy og WOW 

Premium (WOW air, e.d.-b). 
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Þar sem Ísland er lítið land og markaðurinn sömuleiðis smár leggur WOW air áherslu 

á að ná til allra þeirra einstaklinga sem ferðast til og frá landinu. Það er mikil áskorun og 

getur verið erfitt að ná til svona umfangsmikils markhóps. Þeirra lykilmarkhópur er þar 

af leiðandi skilgreindur sem ungt fólk og upp í um það bil fertugt. Þegar kemur að 

markaðssetningu notast WOW air við prentmiðla, vefborða, samfélagsmiðla, fréttabréf 

og útvarp. Í því skyni að ná til sem flestra notast flugfélagið við vefborða á Vísi eða 

auglýsir á kápunni utan á Morgunblaðinu, þar að auki telur flugfélagið samfélagsmiðla 

vera afar áhrifaríka. Markaðurinn er lítill og telur flugfélagið að slíkar auglýsingar nái til 

flestra Íslendinga. Ef flugfélagið sendir frá sér sérstök skilaboð eingöngu ætluð 

ákveðnum markhóp notast það við aðrar leiðir, eins og tölvupóst. Sem dæmi um þetta 

má nefna að þegar ljóst var að Ísland var á leið til Rússlands á heimsmeistaramótið 2018 

setti WOW air upp lista á heimasíðu flugfélagsins þar sem einstaklingar sem höfðu 

áhuga á að fá upplýsingar um flugferðir til Rússlands, gátu skráð sig. Með þessu er 

flugfélagið að taka til hliðar einstaklinga sem hafa sama áhugamál og geta þannig 

einblínt á þennan hóp þegar frekari upplýsingar berast og markaðssetning á þessum 

flugferðum hefst. 

WOW air horfir á Norwegian sem sinn helsta keppinaut ásamt Icelandair, Easy Jet og 

Wizz Air. Til þess að aðgreina sig frá þessum keppinautum leggur flugfélagið áherslu á 

lágt verð og kappkostar að bjóða ávallt lægsta verðið. Flugfélagið telur þetta vera sinn 

helsta styrkleika þar sem íslenski markaðurinn er mjög verðnæmur (e. price sensitive). 

Einnig keppist WOW air við að bjóða viðskiptavinum sínum nýjar flugvélar og rekur 

flugfélagið yngsta og háþróaðasta flugflota landsins. Þar af leiðandi getur WOW air 

boðið viðskiptavinum sínum lágt verð þar sem nýju flugvélarnar eru útbúnar með auka 

eldsneytistönkum sem gerir það að verkum að þær eyða mun minna eldsneyti en eldri 

flugvélar. Einnig eru þær hljóðlátari ásamt því að vera umhverfisvænni með minni CO2 

útblástur (WOW air, e.d.-c). í nýjum flugvélum eru einnig ákveðnir hlutir líkt og 

farþegasæti og salernisaðstaða nýtt sem myndar virði í huga viðskiptavina. 

Þrátt fyrir að vera stöðugt að kappkosta við að veita lægsta verðið einblínir WOW air 

einnig á að veita framúrskarandi þjónustu. Flugliðar eru þjálfaðir til þess að veita 

viðskiptavinum bestu mögulegu upplifun og þægindi um borð. Einnig veitir flugfélagið 

viðskiptavinum sínum eftirfylgni þar sem þeir geta komið sínu á framfæri, ef það var 
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eitthvað sem þeim þótti ábótavant eða eitthvað sem þeim fannst ganga vel og vilja 

hrósa fyrir. Eftirfylgnin er mikilvæg þar sem flugfélagið vill ávallt standa fremst og ef það 

er eitthvað sem flugfélagið getur bætt þá vill það sjá til þess að það verði gert. Þar að 

auki býður WOW air upp á 22 áfangastaði í Evrópu og 15 í Ameríku sem veitir 

flugfélaginu sterka tengingu á milli heimsálfanna (WOW air, e.d.-a).  

WOW air notast hvorki við vildarkerfi né ákveðið form af punktasöfnun til þess að 

mynda tryggð viðskiptavina. Flugfélagið einblínir á lágt verð og telur að það ásamt 

framúrskarandi þjónustu myndi tryggð viðskiptavina gagnvart flugfélaginu. WOW air 

telur ungt fólk vera sinn helsta trygga viðskiptavinahóp og segir það stafa af því að yngra 

fólk er yfirleitt meira verðnæmt en það eldra. Flugfélagið leggur áherslu á tryggð eldri 

einstaklinga með því að sjá til þess að auglýsingar flugfélagsins nái til allra og sömuleiðis 

að viðskiptavinir þeirra upplifi fyrsta flokks þjónustu þegar þeir ferðast með flugfélaginu. 

Þar sem WOW air tókst að verða stærri en Icelandair hvað varðar farþegafjölda, má gera 

ráð fyrir því að stefna flugfélagsins um að bjóða ávallt lægsta verðið sé skilvirk. Augljóst 

er að markaðurinn er verðnæmur og með tímanum hafa viðskiptavinir áttað sig á því að 

WOW air er árangursríkt flugfélag sem kemur vel fram við viðskiptavini sína og öruggt er 

að ferðast með.  
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3 Þjónusta 

Þegar litið er til þjónustu er mikilvægt að átta sig á þeim mismun sem er á milli 

markaðsfærslu þjónustu og markaðsfærslu vöru. Lengi vel voru engin skýr mörk þarna á 

milli, en árið 1977 sagði Lynn Shostack að kominn væri tími á að breyta þeim hugtökum 

sem næðu aðeins til áþreifanlegra vara. Skortur var á hugtökum sem náðu til 

óáþreifanlegrar þjónustu og myndaðist þar af leiðandi ákveðið gap. Því var þörf á að 

skilgreina muninn á milli þessa tveggja hugtaka, áþreifanlegra vara og óáþreifanlegrar 

þjónustu (Shostack, 1977). Í dag er mikilvægt að átta sig á því hvað það er sem einkennir 

þjónustu og aðgreinir hana frá áþreifanlegum vörum. Til þess að sjá hvað það er sem 

skilur þjónustu og vöru í sundur er notast við fjóra þætti sem nefndir eru „Ó-in fjögur“, 

en þeir samanstanda af óáþreifanleika, óstöðugleika, óaðskiljanleika og ósvaranleika. 

Þessir fjórir þættir einkenna einungis þjónustu og eiga þeir þar af leiðandi ekki við 

áþreifanlegar vörur (Kotler, 2011).  

3.1 Óáþreifanleiki 

Óáþreifanleiki þjónustu snýr að því að ekki er hægt að bragða, þreifa, heyra, lykta eða 

sjá þjónustu áður en hún er keypt. Auk þess er ekki hægt að geyma þjónustu á lager, 

eins og gert er með birgðir, eða sýna hana fyrir fram. Þar af leiðandi telst þjónusta vera 

óáþreifanleg og með því skapast óvissa þar sem viðskiptavinurinn þarf að treysta því að 

hann sé að kaupa góða þjónustu áður en hann fær að upplifa hana. Flugfélög notast 

mikið við loforð, sem dæmi þá lofa flest flugfélög framúrskarandi þjónustu um borð í 

vélum þeirra. Við kaup á flugi hefur viðskiptavinur í raun ekkert annað í höndunum en 

flugmiða og loforð flugfélagsins. Hann getur þar af leiðandi aðeins vonast til þess að 

gefin loforð flugfélagsins verði uppfyllt. Sem dæmi um þessi loforð er að fá góða 

þjónustu um borð, að flugið verði á réttum tíma og að viðskiptavinurinn, ásamt farangri, 

lendi heill á höldnu (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2005). Viðskiptavinurinn 

getur því ekki metið heildar þjónustu fyrr en hann hefur lent á áfangastað. Þá getur 

hann farið yfir þá þjónustu sem flugfélagið veitti og virt fyrir sér hvort flugfélagið hafi 

uppfyllt kröfur hans um þjónustu. 

Fyrirtæki reyna oft að auka áþreifanleika þjónustu. Það gera þau með því að hafa 

vingjarnlegt starfsfólk sem veitir viðskiptavinum aðstoð og snyrtilegt umhverfi. 

Starfsmenn og umhverfið eru áþreifanlegir þættir og er því mikilvægt að þeir séu til 
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staðar til að minnka óvissu viðskiptavinarins og draga úr óáþreifanleika við kaup á 

þjónustu (Lovelock, Patterson og Wirtz, 2014). 

3.2 Óstöðugleiki 

Þjónusta er óstöðug þar sem nánast ómögulegt er að framkvæma nákvæmlega eins 

þjónustu og áður hefur verið framkvæmd. Vegna fjölbreytileika þeirra verða engar tvær 

upplifanir af þjónustu nákvæmlega eins. Þveröfugt við áþreifanlegar vörur sem eru 

gerðar með þeim tilgangi að virka ávallt eins. Þjónusta er mismunandi eftir 

starfsmönnum og eru líkur á því að þjónusta verði ekki sú sama og síðast, þrátt fyrir að 

sami starfsmaður veiti hana. Starfsmenn eru misvel staddir þegar þeir mæta til vinnu, 

bæði andlega og líkamlega, og hefur mannlega eðlið áhrif á þá þjónustu sem þeir veita 

(Ganesh og Haslinda, 2014).  

Hvað varðar óstöðugleika þjónustu hjá flugfélögum, eru það flugþjónar sem veita 

þjónustu um borð í flugvélum. Ánægja viðskiptavinarins byggir því á framkvæmd 

þjónustunnar og er hún háð frammistöðu flugþjóna. Til þess að auka gæði og minnka 

óstöðugleika reyna flugfélög að fylgja ákveðnum stöðlum hvað varðar þjónustuferla. 

Sem dæmi þá hefjast flest öll flug á því að farþegar eru  boðnir velkomnir um borð, þeir 

beðnir um að fá sér sæti og festa sætisólar, öryggisatriði lesin upp og að því loknu er 

tekið á loft. Með því að notast við slíkar vinnureglur tekst flugfélaginu að mynda 

ákveðinn stöðugleika á þjónustunni, þrátt fyrir að hún verði aldrei nákvæmlega eins. 

Óstöðugleikinn mun ávallt vera til staðar þar sem engir tveir viðskiptavinir eru eins. Þeir 

hafa mismunandi kröfur hvað varðar þjónustu og þar af leiðandi skynja þeir og upplifa 

þjónustu hver á sinn hátt (Zeithaml, 2000). 

3.3 Óaðskiljanleiki 

Áþreifanlegar vörur eru framleiddar, þeim safnað í birgðir, dreift og að lokum neytt. Hins 

vegar er ekki hægt að skilja framleiðslu á þjónustu og neyslu hennar í sundur. 

Framleiðsla og neysla þjónustu fer fram á sama tíma og er hún þar af leiðandi 

óaðskiljanleg. Til þess að þjónusta eigi sér stað þarf að minnsta kosti tvo einstaklinga, 

þann sem veitir þjónustuna og viðskiptavin sem neytir hennar. Þannig getur 

viðskiptavinur metið frammistöðu þjónustu samtímis framkvæmd hennar (Kotler, 2011).  
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Þegar viðskiptavinur kaupir flugmiða er hann á sama tíma að greiða fyrir framkvæmd 

þjónustu. Hann fær þó ekki að upplifa þjónustuna fyrr en hann kemur um borð. Það er 

þá sem kurteis flugþjónn tekur á móti honum með bros á vör og þjónustar 

viðskiptavininn. Viðskiptavinurinn er viðstaddur þjónustuna og getur metið frammistöðu 

hennar um leið og hún er framkvæmd. Ánægja viðskiptavinarins og gæði þjónustu 

haldast í hendur sem verður til þess að óaðskiljanleiki er til staðar (Zeithaml, 

Parasuraman og Berry, 1985). 

3.4 Óvaranleiki 

Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki að skipuleggja framboð og eftirspurn þjónustu. Ekki er 

hægt að geyma þjónustu til þess að selja eða nota síðar og þar af leiðandi myndast 

óvaranleiki. Þegar eftirspurn þjónustu er stöðug verða engin vandamál en þegar hún 

verður sveiflukennd og breytileg getur það skapað vandamál fyrir fyrirtækið. Til þess að 

bregðast við óvaranleikanum og takast á við minnkandi eftirspurn er hægt að notast við 

mismunandi verðlag og er það eitthvað sem flugfélög gera (Kotler o.fl., 2005). Þar sem 

flestir viðskiptavinir panta sér flug með ágætis fyrirvara eiga flugfélögin kost á að sjá 

tímanlega hversu mörg auð sæti eru í vélinni. Þannig geta þau sett auðu sætin á afslátt 

svo hægt sé að fylla í vélina. Einnig er hægt að fjölga flugferðum til að mæta kröfum 

viðskiptavina ef eftirspurnin eykst mikið, til dæmis á sumrin.  
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4 Þjónustugæði 

Þar sem þjónusta er óáþreifanleg er ekki hægt að mæla eða meta gæði þjónustu fyrr en 

hún hefur verið framkvæmd. Mat þjónustugæða er þar af leiðandi huglægt. Af því gefnu 

getur verið erfitt að sýna gæði þjónustu fyrir fram og fá viðskiptavini til þess að treysta 

því að þeim verði veitt sú þjónusta sem lofað var. Viðskiptavinurinn er sá sem ákvarðar 

þjónustugæðin. Það gerir hann með því að bera saman þá þjónustu sem hann gerir ráð 

fyrir að upplifa og þá þjónustu sem hann raunverulega upplifir (Kiatcharoenpol og 

Laosirihongthong, 2006). Ef frammistaða þjónustunnar er undir þeim væntingum sem 

viðskiptavinurinn ber, mun hann meta þjónustuna síðri en reiknað var með. Á sama hátt 

mun viðskiptavinur meta þjónustuna betri en reiknað var með, ef þjónustan fer fram úr 

væntingum hans. Með því að leggja áherslu á þjónustugæði og veita framúrskarandi 

þjónustu um borð í flugvélum myndast aukin tryggð viðskiptavina við flugfélagið. Þeir 

eru sáttir með þá þjónustu sem þeir upplifa og eru þar af leiðandi ólíklegir til þess að 

færa sig yfir til samkeppnisaðila (Zeithaml o.fl., 1985).  

Þegar viðskiptavinur flýgur erlendis hefur hann í huga marga þætti hvað varðar 

þjónustugæði flugfélagsins. Viðskiptavinurinn metur fyrst og fremst flugþjóna og 

almennt starfsfólk flugfélagsins. Einnig metur hann umhverfið og hvernig aðstaðan um 

borð sé. Viðskiptavinurinn gerir kröfur um að innritun gangi vel og að þeir 

þjónustuþættir sem flugfélagið lofar, líkt og afþreyingarkerfi eða matur og drykkir, séu 

til staðar (Kiatcharoenpol og Laosirihongthong, 2006). Það skiptir því miklu máli að 

þekkja viðskiptavini sína, í því skyni að veita þeim framúrskarandi gæðaþjónustu. 

Flugfélög eru með góða eftirfylgni þar sem þau biðja viðskiptavini um að koma 

upplýsingum um upplifun þeirra á flugfélaginu á framfæri. Þar geta viðskiptavinir bent á 

hvað gekk vel, hvað fór úrskeiðis eða komið með hugmyndir um ákveðna þætti sem 

betur hefðu mátt fara. Einnig senda flugfélög reglulega út spurningakannanir með sama 

markmið í huga. Þar er reynt að komast að því hvort viðskiptavinir séu það sáttir með 

upplifun sína á flugfélaginu að líkur séu á viðskiptum við flugfélagið á ný (Madar, 2015).  

4.1 Þjónustuvíddir 

Lykillinn að því að bjóða gæðaþjónustu er að skilgreina og þekkja þá þjónustuvídd sem 

hentar hverjum markhóp fyrir sig. Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) lögðu 

grunninn að aðferð til þess að meta gæði þjónustu, en sú aðferð er kölluð SERVQUAL. 
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Upphaflega var gert ráð fyrir 10 víddum til þáttagreiningar en síðar var þeim fækkað 

niður í fimm víddir og hefur þessi aðferð verið ráðandi í rannsóknum á þjónustugæðum. 

Þær fimm víddir sem SERVQUAL mælitækið skiptist niður í eru: áreiðanleiki (e. 

reliability), trúverðugleiki (e. assurance), áþreifanleiki (e. tangibles), hluttekning (e. 

empathy) og svörun og viðbrögð (e. responsiveness) (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2006).  

Áreiðanleiki er fyrsta víddin og segir hún til um hæfni flugfélags til að framkvæma 

þjónustu á traustan hátt í takt við sett loforð. Sem dæmi um þetta má nefna 

tímaáætlanir, þar sem viðskiptavinir reiða sig á að flugvélin lendi á áætluðum tíma. 

Trúverðugleiki er ein mikilvægasta víddin, en með því að veita trúverðugleika geta 

viðskiptavinir treyst því sem flugfélagið segir og gerir. Það er því mikilvægt að hafa 

fagfólk um borð og að flugþjónar hafi farið í gegnum námskeið þar sem þeim er kynnt í 

þaula starfsemi flugfélagsins, í því skyni að þeir geti svarað farþegum á öruggan og 

traustvekjandi hátt. Áþreifanleiki er umgjörð þjónustunnar og tengir hana við 

áþreifanlega hluti. Sem dæmi um áþreifanleika er aðstaða og búnaður flugvélar, 

veitingar um borð og kynningarefni sem útbúið er fyrir viðskiptavini. Því næst kemur 

hluttekning, en það er mannlega hlið þjónustuferlisins. Mikilvægt er að flugfélag sýni 

viðskiptavinum sínum umhyggju og komi fram við þá á persónulegan hátt. Að lokum er 

það svörun og viðbrögð en þar er mikilvægt að flugfélag sýni vilja til þess að takast á við 

þarfir viðskiptavina og veita þeim fullnægjandi þjónustu. Dæmi um þetta er ef eitthvað 

fer úrskeiðis, til dæmis seinkanir, þá þarf flugfélagið að upplýsa viðskiptavini sína um 

hvert ástandið er (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Á mynd 2 má sjá hvernig 

þjónustuvíddirnar fimm tengjast þjónustugæðum og hvernig þjónustugæði tengjast 

ánægju viðskiptavina. 
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Mynd 2: Áhrifaþættir á ánægju viðskiptavina. Þýtt af Þórhalli Erni Guðlaugssyni (Zeithaml og Bitner, 
2003) 

Þrátt fyrir að ánægja sé mun víðtækara hugtak heldur en þjónustugæði, grundvallast 

bæði ánægja og þjónustugæði af tilteknum þjónustuvíddum og eiginleikum þeirra. 

Mynd 2 sýnir þá þætti sem samanstanda af heildaránægju viðskiptavina. Því er hægt að 

ganga út frá því að þjónustugæði stuðli að ánægju viðskiptavina en mikilvægt er þó að 

taka tillit til annarra þátta þegar lagt er mat á heildaránægju viðskiptavina (Zeithaml 

o.fl., 2006).  

4.2 Gap líkan þjónustugæða 

Þjónustugap myndast ef væntingar viðskiptavina um þjónustu og raunveruleg upplifun 

þeirra er ekki sú sama. Það er að segja ef munur er á væntri og skynjaðri þjónustu, líkt 

og þjónustugap fimm sýnir á mynd 3. Til þess að koma í veg fyrir slík þjónustugöp er 

mikilvægt að flugfélög séu stöðugt að gæta þess að gæði þjónustu séu í hámarki. Fyrir 

flugfélög er því nauðsynlegt að fylgjast vel með ánægju viðskiptavina og vera með 

tilbúna viðbragðsáætlun ef óánægja kemur fram í mati viðskiptavina á þjónustugæðum 

flugfélagsins.  
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Mynd 3: Gæðalíkan. Þýtt af Magnúsi Hauki Ásgeirssyni. (Parasuraman o.fl., 1985) 

Zeithaml, Parasuraman og Berry settu fram rannsókn árið 1990 með það markmið að 

komast að því hvað það er sem veldur óánægju viðskiptavina. Niðurstöðunum var skipt 

niður í fjögur þjónustugöp, eins og sjá má á mynd 3, og verða þau útskýrð hvert fyrir sig 

hér að neðan (Zeithaml, Parasuraman og Berry, 1990).  

4.2.1 Þjónustugap eitt 

Þjónustugap eitt tengist væntri þjónustu viðskiptavina og skynjun fyrirtækis á 

væntingum viðskiptavina. Takist fyrirtæki að uppfylla væntingar viðskiptavina leiðir það 

til þess að viðskiptavinatryggð myndist þar sem fullkomið samband milli viðskiptavina og 

fyrirtækja á sér stað (Keller, Apéria og Georgson, 2012). Af því gefnu er mikilvægt að vita 

hverjar væntingar viðskiptavina eru, því ef sú þekking er ekki til staðar myndast 

þjónustugap eitt.  Slík vanþekking getur verið afleiðing þess að ekki séu til staðar 

nægilegar upplýsingar eða að þær upplýsingar sem eru til staðar séu ekki nýttar til fulls. 

Þetta getur stafað af því að eftirfylgni viðskiptavina sé ekki næg eða ekki séu lagðar nógu 

margar spurningakannanir fyrir viðskiptavini. Einnig geta upplýsingar um ófullnægjandi 

þjónustu verið lengi að berast til hæstráðanda (Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2012).  
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Til þess að halda þjónustugapi eitt lokuðu er nauðsynlegt að starfsmenn og 

stjórnendur flugfélaga séu með fullnægjandi upplýsingar um væntingar viðskiptavina. 

Einnig getur verið skynsamlegt að mynda sterk tengsl við núverandi viðskiptavini þar 

sem það er ódýrara en að sækjast eftir nýjum (Zeithaml o.fl., 2006). Viðskiptavinatryggð 

er mikilvæg fyrir flugfélög þar sem tryggur viðskiptavinur skapar gott umtal og mælir 

með flugfélaginu við aðra (Wilson o.fl., 2012). Tryggur viðskiptavinur heldur einnig 

áfram viðskiptum við flugfélag þrátt fyrir minniháttar verðhækkanir ásamt því að vera 

ólíklegur til þess að fara yfir til samkeppnisaðila (Fullerton, 2003). Það eru þó ekki aðeins 

flugfélög sem hafa hag af viðskiptavinatryggð heldur einnig viðskiptavinir þeirra. Eftir því 

sem flugfélag þekkir viðskiptavini sína betur á félagið auðveldara með að koma til móts 

við þá og uppfylla væntingar og þarfir þeirra (Wilson o.fl., 2012). 

4.2.2 Þjónustugap tvö 

Þegar staðlar þjónustu eru hvorki hannaðir né mótaðir samhliða væntingum 

viðskiptavina verður til þjónustugap tvö. Mikilvægt er að flugfélög hafi vit á þörfum og 

væntingum viðskiptavina, því ef sú vitneskja er ekki til staðar skiptir hönnun 

þjónustunnar litlu máli. Þetta getur stafað af því að þjónustan sé illa útfærð, skortur sé á 

þjónustustöðlum eða þá að ekki sé næg umgjörð á þjónustunni (Parasuraman o.fl., 

1985). Þjónustuvettvangurinn getur einnig haft áhrif á þjónustugap tvö, til dæmis ef 

fótarými er of þröngt eða sætin of lítil. Markmið flugfélaga þurfa einnig að vera skýr því 

ef þau eru óljós eru líkur á að flugfélag viti ekki hvers það ætlast af viðskiptavinum 

sínum (Sivakumar, Li og Dong, 2014).  

4.2.3 Þjónustugap þrjú 

Þjónustugap þrjú er tengt frammistöðu. Það myndast þegar þjónusta er veitt á annan 

hátt en viðskiptavinurinn býst við og er þar af leiðandi ekki rétt framkvæmd. Hér er ekki 

nóg að vera með skýr markmið og góða þjónustustefnu, því ef þjónustan er ekki 

framkvæmd rétt mun hún ekki uppfylla væntingar viðskiptavina (Seth, Deshmukh og 

Vrat, 2005). Þetta getur orsakast vegna ófullnægjandi mannauðsstjórnunar, til dæmis ef 

flugþjónum eru ekki kennd rétt vinnubrögð. Flugþjónar geta þar af leiðandi veitt slæma 

þjónustu um borð sem getur orðið til þess að viðskiptavinur þarf að sækjast eftir því 

sjálfur að fá veitingar. Ef bilanir á flugvélinni eða mikil ókyrrð á sér stað í miðju flugi er 

einnig mikilvægt að flugþjónar séu hæfir til þess að veita farþegum réttar upplýsingar án 
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þess að geðshræring myndist um borð vélarinnar (Keiningham, Morgeson III, Aksoy og 

Williams, 2014). Mikilvægt er fyrir mannauðsstjóra flugfélaga að setja fram skýra 

vinnustaðla sem starfsmenn fylgja til að koma í veg fyrir þjónustugap þrjú. Starfsmenn 

bregðast þá hratt og rétt við þegar ákveðnar uppákomur eiga sér stað og koma almennt 

vel fram við viðskiptavini (Wilson o.fl., 2012). 

4.2.4 Þjónustugap fjögur 

Þegar frammistaða þjónustu er ekki í samræmi við loforð fyrirtækis myndast 

þjónustugap fjögur. Því er mikilvægt að flugfélög fari varlega þegar kemur að 

markaðssetningu og séu ekki að lofa of stórum hlutum. Dæmi um þetta er ef flugfélag 

auglýsir að um borð sé afþreyingarkerfi með miklu úrvali af bíómyndum og 

sjónvarpsþáttum. Þetta getur orðið til þess að viðskiptavinur velur þetta ákveðna 

flugfélag fram yfir annað flugfélag sem býður ekki upp á afþreyingarkerfi. Þegar 

viðskiptavinurinn kemur um borð vélarinnar og sest í sætið sitt kemur í ljós að 

afþreyingarkerfið er bilað og viðskiptavinir geta þar af leiðandi ekki nýtt sér það á 

meðan á flugferð stendur. Þetta getur ollið mikilli gremju og er því betra ef flugfélög lofa 

minna og láta verkin um það að tala (Keiningham o.fl., 2014). Til þess að halda 

þjónustugapi fjögur lokuðu er mikilvægt að flugfélög lofi aðeins því sem þau geta staðið 

við, annars eru líkur á því að viðskiptavinir myndi óraunhæfar væntingar gagnvart 

flugfélaginu. Einnig þurfa flugfélög að vera varkár hvað varðar verðlagningu, í því skyni 

að verðsetja sig ekki of lágt eða of hátt (Wilson o.fl., 2012). 

Til þess að halda öllum þjónustugöpum í gæðalíkaninu lokuðum er nauðsynlegt að 

allar aðgerðir flugfélaga hvað varðar þjónustu leggi áherslu á viðskiptavininn. Skilgreina 

þarf hverjir viðskiptavinir flugfélagsins eru og setja fram áætlun um hvers konar 

þjónustu flugfélagið ætlar að veita (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2010).  
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5 Væntingar 

Væntingar eru þær þarfir og langanir sem viðskiptavinir bera um hvernig óskir þeirra og 

hugmyndir um þjónustu séu uppfylltar. Þær eru samansafn af tilfinningalegum atriðum 

og getur því verið flókið að gera grein fyrir væntingum hvers og eins (Zeithaml, Berry og 

Parasuraman, 1993). Talið er að stöðugt mat á þróun væntinga sé forsenda fyrir því að 

veita góða þjónustu, þar af leiðandi er mikilvægt fyrir flugfélög að þekkja væntingar 

viðskiptavina sinna. Ef þær væntingar sem viðskiptavinur hefur um þjónustu flugfélags 

eru uppfylltar myndar viðskiptavinurinn jákvætt viðhorf gagnvart flugfélaginu. Ef 

flugfélög vita hins vegar ekki hverjar væntingar viðskiptavina eru verður hætta á því að 

viðskiptavinir ákveði að fljúga frekar með samkeppnisaðila flugfélagsins. Þetta getur 

orðið til þess að tiltekið flugfélag missi stöðu sína á markaðnum (Zeithaml og Bitner, 

2003).  

Til þess að greina væntingar viðskiptavina settu Zeithaml, Berry og Parasuraman 

(1993) fram líkan þar sem væntingum er skipti í tvennt, óskaþjónustu (e. desired 

services) og ásættanlega þjónustu (e. adequate services). Væntingalíkan þeirra má sjá á 

mynd 4. 

 

Mynd 4: Væntingalíkan. Þýtt af Þórhalli Erni Guðlaugssyni. (Zeithaml og Bitner, 2003) 
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Væntingalíkanið sýnir sambandið á milli óskaþjónustu og ásættanlegrar þjónustu og þá 

áhrifaþætti sem ýmist hafa áhrif á þessi stig. Einnig má sjá hvernig umburðarlyndisbilið 

(e. zone of tolerance) tengir þessi tvö stig saman.  

5.1 Óskaþjónusta 

Eins og sjá má á mynd 4 er óskaþjónusta efri mörk væntinga. Þeir þættir sem hafa áhrif 

á óskaþjónustu eru; ytri væntingar, þekking, álit og afstaða, þarfir, ytri- og innri loforð, 

orðspor og fyrri reynsla. Óskaþjónusta er sú þjónusta sem viðskiptavinur óskar og vonast 

eftir að upplifa. Þetta er ósk hans um að frammistaða þess sem veitir þjónustuna sé til 

fyrirmyndar. Óskaþjónusta er því samblanda af þeim væntingum sem viðskiptavinurinn 

hefur um þjónustu og hvernig þjónustan er raunverulega framkvæmd (Grönroos, 1982). 

Væntingar hafa mikil áhrif á það hvernig viðskiptavinur metur þjónustugæði flugfélags, 

af því gefnu er mikilvægt að flugfélög átti sig á því hvernig væntingar viðskiptavina 

mótast og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á þær. Einnig eru viðskiptavinir líklegir til 

þess að mæla með flugfélaginu við aðra fari þjónusta fram úr þeirra væntingum. 

Flugfélög vilja stjórna því hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á væntingar viðskiptavina 

en þar sem flestir áhrifaþættirnir eru tilfinningalegir getur það reynst erfitt (Zeithaml og 

Bitner, 2003). Dæmi um óskaþjónustu er þegar viðskiptavinur væntir þess að flugmiði 

hans verði uppfærður á betra farrými eða að allar veitingar um borð séu gjaldfrjálsar.  

5.2 Ásættanleg þjónusta 

Eins og sjá má á mynd 4 er ásættanleg þjónusta neðri mörk væntinga. Þeir þættir sem 

hafa áhrif á ásættanlega þjónustu eru; mikilvægi þjónustu, aðrir valkostir, eigin þátttaka, 

aðstæður og fyrirsjáanleg frammistaða. Ásættanleg þjónusta er þegar viðskiptavinur 

telur þjónustu vera fullnægjandi og hafa uppfyllt lágmarks væntingar sínar (Zeithaml og 

Bitner, 2003). Fari frammistaða þjónustu fyrir neðan mörk ásættanlegrar þjónustu mun 

viðskiptavinurinn telja þjónustuna vera ófullnægjandi og er líklegur til þess að kvarta yfir 

þjónustunni við þriðja aðila (Woodruff, Cadotte og Jenkins, 1987). Dæmi um 

ásættanlega þjónustu er þegar viðskiptavinur, sem óskar þess að flugmiði hans verði 

uppfærður á betra farrými, sættir sig við að slík þjónusta sé líklega ekki í boði 

endurgjaldslaus. Hann gerir sér einnig grein fyrir því að greiða þurfi fyrir veitingar um 

borð vélarinnar.  
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5.3 Umburðarlyndisbil 

Líkt og mynd 4 sýnir hefur umburðarlyndisbilið efri og neðri mörk. Þegar frammistaða 

þjónustu er eins og viðskiptavinur býst við lendir þjónustan innan þessa marka. Talið er 

að á milli þessa marka veki þjónusta enga sérstaka eftirtekt hjá viðskiptavinum (Sasser, 

Schlesinger og Heskett, 1997). Umburðarlyndisbilið er hreyfanlegt þar sem ásættanleg 

þjónusta viðskiptavina breytist reglulega, en einnig vegna þess að viðskiptavinir sætta 

sig við ákveðin frávik frá óskaþjónustunni (Doole, Lancaster og Lowe, 2005). Stærð 

umburðarlyndisbilsins er því mismunandi eftir hverjum og einum einstakling og hafa 

meðal annars þættirnir upplýsingaöflun, aðstæður, þekking og reynsla áhrif á hversu 

þröngt eða vítt bilið er (Berry og Parasuraman, 2004).  

Dæmi um viðskiptavin með þröngt umburðarlyndisbil er farþegi sem hefur aldrei 

ferðast með flugi. Hann er líklegur til þess að upplifa að væntingum hans sé ekki mætt 

fái hann ekki útskýringu á hverri einustu ókyrrð sem á sér stað. Hér þarf lítið til þess að 

væntingar viðskiptavina fari út fyrir mörk óskaþjónustu eða ásættanlegrar þjónustu. 

Aftur á móti er farþegi sem hefur ferðast margsinnis með flugi með stærra 

umburðarlyndisbil. Hann hefur meiri þekkingu á því að ferðast en sá fyrrnefndi og er þar 

af leiðandi ekki að kippa sér upp við lítilsháttar ókyrrð (Johnston, 1995).  

Það er mikilvægt hafa hönd viðskiptavina í fyrirrúmi þegar kemur að framsetningu, 

hönnun og sölu þjónustu, vilji flugfélag mæta væntingum viðskiptavina. Einnig er 

mikilvægt að flugfélög notist við eftirfylgni gagnvart viðskiptavinum í því skyni að kanna 

hvort flugfélagið sé að mæta réttum væntingum (Doole o.fl., 2005).  
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6 Vörumerki 

Tilgangur vörumerkis (e. brand) er að auðkenna vörur eða þjónustu í huga viðskiptavina. 

Viðskiptavinir skapa ákveðna ímynd gagnvart vörumerki sem leiðir til þess að þeir geta 

aðgreint vörumerki frá hverju öðru. Það er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að skapa nafn, 

kennimerki (e. logo), tákn og hönnun á vöru og þjónustu til aðgreiningar (Keller o.fl., 

2012). Vörumerki geta einfaldað viðskiptavinum val, minnkað áhættu, lofað ákveðnum 

gæðum og skapað traust (Johansson og Carlson, 2014). Viðskiptavinir mynda skoðun 

gagnvart vörumerkjum sem hefur síðar áhrif á val þeirra. Ef viðskiptavinum líkar vel við 

ákveðið vörumerki eru þeir líklegir til þess að velja sama vörumerkið aftur (Keller o.fl., 

2012).  

Sterk vörumerki hafa stóran og tryggan viðskiptavinahóp og geta þar af leiðandi 

verðlagt vörur sínar og þjónustu hærra en samkeppnisaðilar (Nam, Ekinci og Whyatt, 

2011). Styrkleiki vörumerkja byggist á tveim víddum; hversu djúpt samband 

viðskiptavina er gagnvart vörumerkinu (e. brand depth) og hver stærð 

viðskiptavinahópsins er (e. brand reach). Sterk tilfinningaleg tengsl hafa áhrif á hversu 

djúpt sambandið er, þar af leiðandi er mikilvægt að vörumerki nái sterkri tengingu við 

markaðinn. Hvað varðar stærð viðskiptavinahópsins þá fer það eftir því til hversu margra 

vörumerkið nær og hversu auðvelt er fyrir viðskiptavini að nálgast það (Johansson og 

Carlson, 2014). Icelandair er dæmi um flugfélag með mikla dýpt. Flugfélagið á sér langa 

sögu og hefur tekist að mynda sterka ímynd með þjónustu sem sinn aðgreiningarþátt. 

Ákveðinn hópur viðskiptavina telur þar af leiðandi mikil tilfinningagildi vera í kaupum á 

flugum hjá Icelandair. Þessi hópur skiptir sjaldan um flugfélag og er þar af leiðandi 

tryggur viðskiptavinur Icelandair. 

6.1 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði (e. brand value) segir til um hvað viðskiptavinir hugsa, skynja og gera 

þegar kemur að vörumerki (Kotler, 2011). Vörumerki með sterkt og jákvætt 

vörumerkjavirði hafa fram yfir önnur vörumerki aukinn hagnað, árangursríkari 

markaðssetningu og þá er þróun nýrra vörumerkja kostur ásamt því að kaupáform 

viðskiptavina eykst.  
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Á mynd 5 má sjá vörumerkjavirðis píramídann, en til þess að byggja upp 

vörumerkjavirði er nauðsynlegt fyrir vörumerki að fara upp öll skref píramídans. Viðhorf 

og skynjun viðskiptavina, viðbrögð og viðskiptavinatryggð (e. brand loyalty) eru þeir 

þættir sem mynda vörumerkjavirði (Johansson og Carlson, 2014). 

 

Mynd 5: Vörumerkjavirðis píramídi. (Johansson og Carlson, 2014) 

Skref eitt felst í því að mynda vitund (e. awareness) í huga viðskiptavina á vörumerkinu. 

Á sama tíma verður til kunnugleiki (e. familiarity) þar sem viðskiptavinir hafa séð 

vörumerkið áður og fara þar af leiðandi að kannast við það. Markmiðið hér er að 

staðsetja vörumerkið á réttum stað og sjá til þess að ímynd vörumerkisins nái til 

viðskiptavina. Í skrefi tvö hafa ákveðin viðhorf gagnvart vörumerkinu myndast. Hér er 

því mikilvægt að mynda ákveðna þekkingu sem dregur fram þau einkenni og möguleika 

sem þjónustan býr yfir. Hér skiptir einnig miklu máli að setja fram markhóp sem er 

líklegur til þess að notfæra sér þjónustuna. Í næsta skrefi verða viðbrögð viðskiptavina 

ljós og leggja þeir mat á vörumerkið. Hér ákveður viðskiptavinur að kaupa sér þjónustu, 

en veltir því fyrir sér hvaða vörumerki verði fyrir valinu. Hér er því mikilvægt að senda 

frá sér skýr skilaboð með réttum aðferðum til þess að ná til markhópsins. Í fjórða og 

síðasta skrefinu myndast samband milli viðskiptavinar og vörumerkis. 
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Viðskiptavinatryggð myndast og hefur vörumerkið náð djúpri þekkingu og 

vitundarvakningar viðskiptavina. Þegar vörumerki hefur tekist að fara upp þessi fjögur 

skref myndast vörumerkjavirði (Johansson og Carlson, 2014).  

6.2 Tryggð 

Fullkomið samband milli viðskiptavina og fyrirtækja á sér stað þegar tryggð hefur 

myndast þar á milli (Keller o.fl., 2012). Þegar viðskiptavinir eru tryggir ákveðnu flugfélagi 

eru þeir tengdir því tilfinningalega. Þar af leiðandi getur verið erfitt fyrir þessa 

viðskiptavini að leita til annarra flugfélaga þar sem tilfinningar eru sá þáttur sem iðulega 

stjórnar hug viðskiptavina (Anderson og Vincze, 2004). Mikilvægt er fyrir flugfélög að 

einblína á núverandi viðskiptavini þegar kemur að því að mynda viðskiptavinatryggð, þar 

sem það er ódýrara en að afla nýrra viðskiptavina (Kotler o.fl., 2005).  

Hægt er að skipta tryggð niður í tvær víddir; hegðunartryggð (e. behavioural loyalty) 

og viðhorfstryggð (attitudinal loyalty). Hegðunartryggð segir til um hvernig 

viðskiptavinur hagar sér gagnvart vöru eða þjónustu, það er að segja hvort 

viðskiptavinur velji sama flugfélag aftur eða hvort nýtt flugfélag verði fyrir valinu. 

Viðhorfstryggð snýr hins vegar að því hvers konar viðhorf viðskiptavinur hefur gagnvart 

fyrirtæki og þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður hverju sinni (Romaniuk og 

Nenycz-Thiel, 2013). Ef viðskiptavinur myndar jákvætt viðhorf gagnvart fyrirtæki má 

áætla að langtímasamband muni eiga sér stað. Aftur á móti getur komið upp sú staða að 

viðskiptavinur hafi jákvætt viðhorf gagnvart fyrirtæki en velji það ekki. Dæmi um þetta 

getur verið ef viðskiptavinur hefur jákvætt viðhorf til ákveðins flugfélags en verð á flugi 

er of hátt. Þar af leiðandi ákveður viðskiptavinur að fljúga frekar með því flugfélagi sem 

býður ódýrara verð (Pritchard og Howard, 2015).  
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7 Aðferðafræði 

Megindleg rannsóknaraðferð er kerfisbundið og formlegt ferli sem hægt er að notast við 

til að upplýsa og útskýra tengsl milli mismunandi breyta. Þegar staðlaður spurningalisti 

með fyrir fram ákveðnum svarmöguleikum er lagður fyrir hóp þátttakenda er um 

megindlega rannsóknaraðferð að ræða. Eigindleg rannsóknaraðferð er aftur á móti 

huglæg og markviss. Með henni er hægt að fá frekari innsýn inn í ákveðin málefni, auk 

þess sem hún eykur skilning á heildinni (Burns og Bush, 2014). 

Rannsókn verkefnisins styðst bæði við megindlega- og eigindlega aðferðafræði. 

Megindleg rannsókn var lögð fyrir hóp þátttakenda og tvö eigindleg viðtöl voru tekin. 

Spurningalista rannsóknarinnar má sjá í viðauka 1 og spurningalista viðtalanna í viðauka 

2.  

7.1 Spurningalistar 

Markmið viðtalanna tveggja var að öðlast dýpri skilning á flugfélögunum tveim, 

Icelandair og WOW air. Meðal annars voru þær leiðir er flugfélögin fara gagnvart 

markaðssetningu, samkeppni, þjónustugæða og tryggð viðskiptavina skoðaðar. 

Spurningalisti viðtalanna samanstóð af 15 spurningum og tóku viðtölin um 40 mínútur 

hvort.   

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort munur væri á milli 

viðskiptavinatryggðar Icelandair og WOW air og kanna hverjar væntingar viðskiptavina 

eru þegar kemur að þjónustugæðum. Spurningalistanum var skipt upp í fimm hluta og 

samanstóð hann af 29 spurningum, ásamt fjórum bakgrunnsbreytum. Rannsóknin hófst 

á sjö almennum spurningum um flugfélög og flugferðir þátttakenda. Í öðrum hluta var 

þátttakendum tilkynnt að rannsóknin sneri að Icelandair og WOW air og að næstu 

spurningar sneru að þessum tveim flugfélögum. Í fjórðu og síðustu spurningunni í öðrum 

hluta voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu flogið oftar með Icelandair eða WOW 

air síðastliðin tvö ár. Hluti þrjú sneri að þjónustugæðum og áttu þátttakendur að dæma 

þjónustugæði út frá því flugfélagi sem þeir hefðu flogið oftar með síðastliðin tvö ár. Því 

næst komu tvær spurningar um almenna afstöðu þátttakenda gagnvart því flugfélagi 

sem þeir höfðu flogið oftar með. Fjórði hluti sneri að væntingum viðskiptavina gagnvart 
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flugfélögum almennt. Að honum loknum var fimmti og síðasti hlutinn, 

bakgrunnsbreytur.  

7.2 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Staðlaður spurningalisti með fyrir fram ákveðnum svarmöguleikum var lagður fyrir hóp 

þátttakanda. Aðeins ein spurning var opin, en hún sneri að því hvaða flugfélag var 

þátttakendum efst í huga. Rannsóknin var gerð með QuestionPro og var hún birt þann 

27. mars 2018. Gagnasöfnun fór fram með þægindaúrtaki á samfélagsmiðlinum 

Facebook þar sem höfundur, vinir og fjölskylda deildu rannsókninni áfram. Þýði 

rannsóknarinnar samanstóð af einstaklingum sem höfðu ferðast erlendis með flugi að 

minnsta kosti einu sinni. Rannsóknin var opin í 8 daga og söfnuðust alls 446 svör. 

Nauðsynlegt var að hreinsa gögnin og var þeim svörum sem reyndust ekki vera marktæk 

hent út ásamt þeim einstaklingum sem kláruðu ekki rannsóknina. Að því loknu stóðu 

eftir 360 gild svör.  

Við úrvinnslu gagnanna voru framkvæmd tölfræðipróf í SPSS. T-próf fyrir eitt úrtak (e. 

one sample t-test) var notað til að bera saman meðaltöl í einu úrtaki. T-próf tveggja 

óháðra hópa (e. independent sample t-test) var notað til að bera saman meðaltöl og 

kanna hvort marktækur munur væri á milli þeirra. Einhliða dreifigreining (e. one-way 

ANOVA) var notuð til þess að bera saman breytileika á milli þriggja eða fleiri meðaltala. 

Einnig var notast við eftir á próf (e. post-hoc Tukey) til að kanna hvort marktækur munur 

væri þar á milli. Til að athuga hvort tengsl milli tveggja nafnbreyta væru til staðar var 

notast við krosstöflur (e. crosstabs). Einnig var kí-kvaðrat próf (e. chi-square test) keyrt í 

framhaldi af því. Til að kanna fylgni milli tveggja skalabreyta var notast við fylgnifylki (e. 

correlation). Til að kanna styrkleika fylgninnar út frá Pearson‘s fylgnistuðlinum (r) var 

notast við viðmið Choens (2013), líkt og sjá má á töflu 1. 

Tafla 1: Fylgnistuðull Cohens. (Cohen, 2013) 

 

Við úrvinnslu gagnanna var miðað við 95% vissu en einnig var haft í huga að munur milli 

meðaltala er aðeins tölfræðilega marktækur þegar marktektarmörk eru undir 0,05.  
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8 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar verður skipt tvo hluta. Í þeim fyrri verður greint frá helstu 

niðurstöðum og rannsóknarspurningum svarað. Einnig verður komið inn á hvað höfundi 

þótti áhugavert og hvað kom honum á óvart. Í þeim síðari verða niðurstöður skoðaðar á 

mun ýtarlegri hátt. Bakgrunnsbreytur verða settar fram ásamt því að tölfræðipróf verða 

gerð út frá svörum við helstu spurningum rannsóknarinnar.  

8.1 Helstu niðurstöður 

Við framkvæmd tölfræðiprófa í SPSS kom margt áhugavert í ljós. Niðurstöður sýndu 

fram á að Icelandair er viðskiptavinum efst í huga og mældist flugfélagið með hæsta 

vitundarhlutfall þátttakenda. Einnig kom í ljós að viðskiptavinir Icelandair eru almennt 

ánægðari hvað varðar upplifun þeirra á þjónustugæðum flugfélagsins heldur en 

viðskiptavinir WOW air. Þar að auki greindu niðurstöður frá því að samfélagsmiðlar eru 

áhrifaríkasti miðillinn þegar kemur að markaðssetningu flugfélaga og að lágt verð skiptir 

þátttakendur meira máli en gæði. Einnig kom í ljós að jákvæð sterk fylgni var til staðar á 

milli heildaránægju og tryggðar annars vegar og þjónustugæða og tryggðar hins vegar.  

Það var tvennt sem kom höfundi helst á óvart. Í fyrsta lagi var það að lágt verð skipti 

þátttakendur meira máli en gæði. Í öðru lagi var það að almenn þjónustugæði, líkt og 

innrituð 20/23 kg taska innifalin í verði, gjaldfrjáls teppi og koddar um borð, fjölbreyttir 

áfangastaðir, nýjar flugvélar, vildarkerfi og pakkaferðir skipta eldri þátttakendur meira 

máli en þá yngri. Þegar kemur að þjónustugæðum fara væntingar viðskiptavina 

hækkandi eftir aldri. Yngri aldurshópar kjósa fremur að borga lægra verð fyrir flug og 

hljóta þar af leiðandi minni þjónustugæði. Aftur á móti eru eldri aldurshópar reiðubúnir 

til þess að borga hærra verð fyrir flug, í því skyni að öðlast betri þjónustugæði.  

8.2 Ýtarlegar niðurstöður 

Hér verða tölfræðipróf með SPSS framkvæmd í því skyni að setja niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á ýtarlegan hátt. Bakgrunnsbreytur verða skoðaðar og leitast 

verður eftir því að skoða hvaða flugfélag er þátttakendum efst í huga. Einnig verður litið 

til markaðssetningu flugfélaga ásamt því að lágt verð og gæði verður borið saman. 

Munur á ánægju viðskiptavina Icelandair annars vegar og viðskiptavina WOW air hins 

vegar verður skoðað út frá þjónustugæðum, ásamt því að litið verður til væntinga 
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viðskiptavina hvað varðar almenn þjónustugæði. Þar að auki verður kannað hvort tengsl 

milli heildaránægju, þjónustugæða og viðskiptavinatryggðar séu til staðar og að lokum 

verður ímynd Icelandair og WOW air í huga viðskiptavina skoðuð.   

8.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar voru fjórar talsins, það er kyn, aldur, menntun og 

heildarmánaðartekjur fyrir skatt. Nauðsynlegt var fyrir þátttakendur að svara fyrstu 

þrem bakgrunnsbreytunum til þess að geta klárað rannsóknina. Spurningin er varðaði 

heildarmánaðartekjur fyrir skatt var hins vegar valfrjáls, þar sem mörgum þykir erfitt að 

gefa upp slíkar upplýsingar þrátt fyrir nafnleynd. Af heildarfjölda gildra svara voru 19 

einstaklingar sem svöruðu ekki spurningunni um heildarmánaðartekjur fyrir skatt, þar af 

leiðandi voru aðeins 341 gild svör við þeirri spurningu. Niðurstöður bakgrunnsbreytanna 

má sjá á töflu 2. 

Tafla 2: Bakgrunnsbreytur 

 

Hlutfall kynjanna var nokkuð jafnt meðal þátttakenda. Hlutfall karla var 38% og hlutfall 

kvenna 62%. Hvað varðar aldur þá var tæplega helmingur þátttakenda á aldursbilinu 21 

– 30 ára, eða 44%. Fáir einstaklingar voru í aldurshópunum „Yngri en 21 árs“ og „61 árs 
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eða eldri“, en samanlagður fjöldi þeirra voru 22 einstaklingar. Rúmlega helmingur 

þátttakenda hafði lokið fyrstu gráðu á háskólastigi og um 20% höfðu einnig lokið 

framhaldsgráðu á háskólastigi. Því má gera ráð fyrir að meirihluti þátttakenda sé vel 

menntaður. Hlutfall heildarmánaðartekna fyrir skatt dreifðist vel en flestir þátttakendur 

voru með 401 – 600 þúsund krónur í mánaðarlaun fyrir skatt.   

8.2.2 Hvaða flugfélag er þátttakendum efst í huga? 

Markmið ofangreindrar spurningar var að kanna hvaða flugfélag er þátttakendum efst í 

huga. Alls nefndu þátttakendur 13 flugfélög og má sjá vitundarhlutfall þeirra eftir stærð 

á mynd 6. Icelandair var þátttakendum efst í huga og þar á eftir kom WOW air.  

 

Mynd 6: Vitundarhlutfall flugfélaga, „word cloud“ 

Af þeim 360 einstaklingum sem tóku þátt voru 333 þátttakendur, eða 92,5% af 

heildarfjölda, sem nefndu Icelandair eða WOW air. Til þess að skoða þetta betur var 

útbúið súlurit þar sem önnur flugfélög en Icelandair og WOW air voru sameinuð undir 

liðnum, „Annað“. Sjá má niðurstöður þess á mynd 7. 
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Mynd 7: Hvaða flugfélag er þér efst í huga? 

Af þessu má sjá að greinilegt er að Icelandair og WOW air eru ofarlega í huga Íslendinga 

og ríkjandi á íslenska markaðnum. 240 þátttakendur nefndu Icelandair og 93 nefndu 

WOW air. Icelandair hefur því hæsta vitundarhlutfall þátttakenda, 67% og WOW air 

kemur þar á eftir með 26% vitundarhlutfall.  

Litið var til þess hvort tengsl væru á milli hvaða flugfélag er þátttakendum efst í huga 

og með hvaða flugfélagi þeir höfðu flogið oftar síðastliðin tvö ár. Í ljós kom að 87% 

þeirra sem höfðu flogið oftar með Icelandair síðastliðin tvö ár hafði Icelandair efst í 

huga, sem gefur til kynna að sterk tengsl voru þar á milli. Aftur á móti voru tengslin ekki 

jafn sterk hjá WOW air, þar sem aðeins 53,8% þeirra sem höfðu flogið oftar með WOW 

air síðastliðin tvö ár hafði WOW air efst í huga. Auk þess sem 37,8% þeirra sem hafði 

flogið oftar með WOW air síðastliðin tvö ár, hafði Icelandair efst í huga.  

8.2.3 Markaðssetning 

Í viðtalinu við Láru Margréti Möller og Halldór Gunnlaugsson kom í ljós að þeir 

sameiginlegu miðlar sem flugfélögin Icelandair og WOW air notast við eru 

samfélagsmiðlar, prentmiðlar, vefborðar og fréttabréf. Þar að auki notast WOW air við 

útvarp og Icelandair við sjónvarpsauglýsingar, bíóhús og auglýsingaskilti. Flugfélögin 

töldu samfélagsmiðla, vefborða og prentmiðla vera áhrifaríkustu miðlana. Til þess að 

kanna hvar viðskiptavinir verða helst varir við auglýsingar eða tilboð flugfélaga voru 

niðurstöður úr spurningu 5 (sjá viðauka 1) settar fram og má sjá þær á mynd 8. 
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Mynd 8: Hvar verða viðskiptavinir varir við auglýsingar eða tilboð flugfélaga? 

Líkt og mynd 8 sýnir verða þátttakendur helst varir við auglýsingar eða tilboð flugfélaga 

á samfélagsmiðlum. Af heildarfjölda, sem samanstóð af 360 einstaklingum, voru 75% 

þátttakenda sem nefndu samfélagsmiðla. Því næst kom tölvupóstur með 62% og 

fréttamiðlar með 59%. Þeir miðlar sem þátttakendur verða síst varir við eru 

umhverfisauglýsingar og útvarp, en aðeins 7% þátttakenda sögðust verða varir við 

auglýsingar eða tilboð flugfélaga í útvarpi. Af þessu má álykta að samfélagsmiðlar séu 

áhrifaríkasti miðillinn þegar kemur að markaðssetningu flugfélaga og þar með besta 

leiðin til þess að ná til viðskiptavina.  

8.2.4 Hvort virðist skipta meira máli, lágt verð eða gæði? 

Litið var til þess hvort lágt verð eða gæði skipti þátttakendur meira máli. Til þess voru 

spurningar 6 og 7 (sjá viðauka 1) bornar saman með t-prófi fyrir eitt úrtak. Meðaltal fyrir 

mikilvægi lágs verðs var 3,95 (+/- 0,10) og fyrir mikilvægi gæða 3,55 (+/- 0,10). 

Niðurstöður eru byggðar á meðaltali og þar sem öryggisbilin skarast ekki má draga þá 

ályktun að lágt verð skiptir þátttakendur meira máli en gæði. Frekari niðurstöður má sjá 

á mynd 9. 
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Mynd 9: Hvort skiptir meira máli, lágt verð eða gæði? 

Líkt og sjá má á mynd 9 helst lágt verð og gæði ágætlega í hendur. Þegar litið er til 

frekari niðurstaða kemur í ljós að 76,7% þátttakenda er sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni um að lágt verð skipti þá mestu máli, en 61,7% þátttakenda sammála eða 

mjög sammála fullyrðingunni um að gæði skipta þá mestu máli. Af því gefnu má álykta 

að lágt verð skipti þátttakendur meira máli heldur en gæði þegar kemur að flugfélögum. 

Halldór Gunnlaugsson nefndi að íslenski markaðurinn væri mjög verðnæmur og út frá 

þessum niðurstöðum sést að það er rétt. Mikilvægt er þó að hafa í huga að bæði 

meðaltölin eru fremur há, sem gefur til kynna að bæði atriðin skipti svarendur máli.  

8.2.5 Það flugfélag sem þátttakendur hafa flogið oftar með 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu flogið oftar með Icelandair eða WOW air 

síðastliðin tvö ár. 58% þátttakenda hafði flogið oftar með Icelandair og 40% oftar með 

WOW air. Af því gefnu voru aðeins 2% þátttakenda sem höfðu hvorki ferðast með 

Icelandair né WOW air síðastliðin tvö ár.  

Í framhaldi af því voru þátttakendur spurðir út í þjónustugæði þess flugfélags sem 

þeir hefðu flogið oftar með. Spurningar 12 – 18 (sjá viðauka 1) voru bornar saman og 

notast var við einhliða dreifigreiningu til þess að bera saman breytileika milli 

meðaltalanna auk þess sem litið var til efri og neðri öryggismarka prófsins. Niðurstöður 

þess má sjá á mynd 10. 
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Mynd 10: Þjónustugæði þess flugfélags sem þátttakendur hafa flogið oftar með síðastliðin tvö ár 

Mynd 10 sýnir að meðaltal þjónustugæða er ávallt hærra hjá Icelandair. Það er að segja 

að viðskiptavinir Icelandair virðast vera ánægðari en viðskiptavinir WOW air hvað varðar 

almenn þjónustugæði. Mikilvægt er þó að hafa í huga að ef öryggismörkin skarast er 

ekki hægt að halda því fram að þjónustugæði annars flugfélagsins skipti meira máli en 

hjá hinu.  

Augljós munur er á meðaltölum flugfélaganna hvað varðar stundvísi, þjónustu um 

borð, afþreyingu um borð og sætarými og fótapláss. Hvað varðar framkomu og 

vinnubrögð flugliða, gæði veitinga og hreinlæti og salernisaðstöðu um borð eru 

öryggismörk flugfélaganna við það að snertast, af því gefnu verða þau skoðuð nánar. 

Meðaltal fyrir framkomu og vinnubrögð flugliða hjá Icelandair er 4,38 (+/- 0,10) og hjá 

WOW air 4,11 (+/- 0,12). Lægri mörk Icelandair eru því 4,28 og hærri mörk WOW air 

4,23. Hvað varðar gæði veitinga er meðaltal Icelandair er 3,31 (+/- 0,14) og hjá WOW air 

2,99 (+/- 0,16). Lægri mörk Icelandair eru því 3,17 og hærri mörk WOW air 3,15. 

Meðaltal Icelandair þegar kemur að hreinlæti og salernisaðstöðu er 4,07 (+/- 0,10) og 

hjá WOW air 4,02 (+/- 0,10). Lægri mörk Icelandair eru því 3,97 og hærri mörk WOW air 

4,12. Af þessu má sjá að öryggismörkin skarast aðeins þegar kemur að hreinlæti og 

salernisaðstöðu. Þar af leiðandi má halda því fram að viðskiptavinir Icelandair séu 
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ánægðari hvað varðar sex af þessum sjö þjónustugæðum sem tekið var tillit til. Einungis 

er ekki hægt að halda því fram að viðskiptavinir séu ánægðari hjá öðru hvoru 

flugfélaginu þegar kemur að hreinlæti og salernisaðstöðu um borð.  

Stærsti munur á milli meðaltalanna varðar afþreyingarkerfi vélarinnar, sjónvarpsefni, 

nettengingu og rafmagn. Líkt og fram kom í viðtalinu við Halldór Gunnlaugsson er WOW 

air lággjaldaflugfélag sem kappkostar að bjóða ávallt lægsta verðið. Til þess að geta 

boðið upp á lægsta verðið eru aukin fríðindi líkt og afþreyingarkerfi ekki um borð 

vélanna. Icelandair býður hins vegar upp á afþreyingarkerfi í sínum vélum þar sem 

farþegar geta horft á sjónvarpsþætti eða bíómyndir að vild, sem útskýrir þennan mun á 

milli meðaltalanna. Það sama á við um sætarými og fótapláss, en þar er næst mesti 

munur á milli meðaltalanna. Líkt og fram kom í viðtalinu við Láru Margréti Möller leggur 

Icelandair áherslu á fótarými um borð vélanna. Hefðbundinn mælikvarði miðar við 30 

tommur en um borð véla Icelandair er fótarýmið 32 tommur.  

8.2.6 Væntingar viðskiptavina 

Í fjórða hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur spurðir sjö spurninga er varðar 

væntingar þeirra gagnvart flugfélögum almennt og var hver og einn þjónustuþáttur 

skoðaður út frá aldri. Til að kanna hvort marktækur munur væri til staðar var notast við 

einhliða dreifigreiningu og til að kanna á milli hvaða hópa munurinn lá var notast við 

eftir á prófið Tukey. Í ljós kom að marktækur munur var til staðar milli hópa hvað varðar 

innritaða 20/23 kg tösku innifalda í verði, gjaldfrjáls teppi og kodda um borð, fjölbreytta 

áfangastaði, nýjar flugvélar, vildarkerfi og pakkaferðir þar sem flug og gisting er selt 

saman. Þegar aldur og handfarangur innifalinn í verði var borið saman kom í ljós að ekki 

var marktækur munur á milli hópa þar sem p>0,05.  

Niðurstöður fyrir innritaða tösku innifalda í verði var [F(5, 354) = 3,526, p<0,05]. Með 

eftir á prófi kom í ljós að munur var á milli þeirra sem voru 61 árs og eldri (M=4,75, 

Sf=0,447) og aldurshópanna 21 – 30 ára (M=3,59, Sf=1,187) og 31 – 40 ára (M=3,70, 

Sf=1,310). Þar sem p<0,05 er marktækur munur milli hópa, því má gera ráð fyrir að þeir 

sem eru 61 ára eða eldri meti innritaða tösku innifalda í verði hærra en einstaklingar á 

aldrinum 21 – 40 ára.  Reiknað Eta gildi er 0,0474 sem bendir til þess að munurinn hafi 

veik áhrif. Þegar litið var til gjaldfrjálsra teppa og kodda um borð flugvéla var kannað 

hvort marktækur munur væri á milli kyns. Í ljós kom að svo var ekki þar sem p=0,54, en 
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marktækur munur var á milli aldurshópa og voru niðurstöðurnar [F(5, 354) = 5,323, 

p<0,05]. Í ljós kom að eftir því sem þátttakendur voru eldri því meira máli skiptu 

gjaldfrjáls teppi og koddar þá. Reiknað Eta gildi var 0,0699 sem gefur til kynna að 

munurinn hafi meðalsterk áhrif. Niðurstöður varðandi fjölbreytta áfangastaði voru [F(5, 

354) = 2,315, p<0,05] og kom í ljós að aldursflokkurinn 41 – 50 ára (M=4,28, Sf=0,696) 

virtist meta fjölbreytileika áfangastaða betur en aldurshópurinn 21 – 30 ára (M=3,85, 

Sf=1,043). Reiknað Eta gildi var 0,032 sem gefur til kynna að munurinn hafi veik áhrif. 

Hvað varðar nýjar flugvélar voru niðurstöðurnar [F(5, 354) = 5,187, p<0,05] sem gaf til 

kynna að aldursflokkarnir 41 – 50 (M=3,85, Sf=0,775) og 51 – 60 (M=4,06, Sf=0,704) 

virtust meta nýjar flugvélar hærra en aldurhópurinn 21 – 30 ára (M=3,43, Sf=0,975). 

Reiknað Eta gildi var 0,068 sem bendir til að munurinn hafi meðalsterk áhrif. Þegar 

niðurstöður vildarkerfis voru skoðaðar [F(5, 354) = 4,405, p<0,05], kom í ljós að meðaltöl 

aldurshópanna hækkuðu eftir aldri. Það er að segja að eftir því sem fólk var eldra, því 

hærra mat það vildarkerfi flugfélaga. Eta gildið var 0,058  sem gefur til kynna að það hafi 

veik áhrif. Hvað varðar pakkaferðir þá voru niðurstöður þess [F[5, 354) = 15,255, 

p<0,05]. Í ljós kom að pakkaferðir þar sem flug og gisting er selt saman skipti yngsta 

aldurshópinn (M=3,33, Sf=0,816) og elsta aldurshópinn (M=3,44, Sf=0,727) mestu máli. 

Reiknað Eta gildi var 0,178 sem gefur til kynna að munurinn hafi sterk áhrif. 

Innrituð 20/23 kg taska innifalin í verði og handfarangur innifalinn í verði var einnig 

skoðað út frá heildartekjum þátttakenda. Í ljós kom að ekki var marktækur munur milli 

hópa þar sem p>0,05. Af niðurstöðum er varða væntingar viðskiptavina má draga þá 

ályktun að eldri einstaklingar meti almenn þjónustugæði hærra en yngri einstaklingar.  

8.2.7 Tengsl milli heildaránægju, þjónustugæða og tryggðar 

Til að kanna tengsl milli heildaránægju, þjónustugæða og tryggðar var notast við 

fylgnifylki. Fyrst var útbúin samsett mæling fyrir þjónustugæði og athugað hvert 

Chronback‘s alpha gildið var, í því skyni að kanna áreiðanleika mælingarinnar en 

áreiðanleiki er talinn vera til staðar ef gildið er yfir 0,5. Þær spurningar sem sneru að 

þjónustugæðum voru settar saman og voru þær sjö talsins (sjá viðauka 1, spurningar 12-

18). Í ljós kom að Chronbach‘s alpha gildið var 0,812 sem gefur til kynna að 

áreiðanleikinn reyndist vera mikill. Það er að segja að þær spurningar sem settar voru 

saman hafa allar hátt gildi hvað varðar þjónustugæði. Meðaltal þjónustugæðanna var 
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3,81 sem er einnig frekar hátt. Því má draga þá ályktun að þátttakendur voru almennt 

ánægðir hvað varðar þjónustugæðin sem flugfélagið sem þeir höfðu flogið oftar með 

síðastliðin tvö ár bauð upp á. Því næst var útbúin samsett mæling fyrir tryggð, en til þess 

voru spurningar 20 og 21 settar saman (sjá viðauka 1). Í ljós kom að Chronbach‘s alpha 

gildið var 0,763 sem gefur til kynna að áreiðanleikinn er mikill, þar að auki var meðaltal 

tryggðar 3,96 sem er einnig frekar hátt. Til að kanna styrk tengslanna var sett fram 

fylgnifylki og má sjá niðurstöður þess á töflu 3. 

Tafla 3: Fylgnifylki 

 

Tengsl heildaránægju, þjónustugæða og tryggðar var skoðað út frá viðmiðum Cohens, 

sjá töflu 1. Í ljós kom að jákvæð meðalsterk fylgni var á milli heildaránægju og 

þjónustugæða [r=0,396, N=354, p<0,0005]. Aftur á móti var jákvæð sterk fylgni milli 

heildaránægju og tryggðar [r=0,617, N=354, p<0,0005]. Þegar litið var til þjónustugæða 

og tryggðar kom einnig í ljós að jákvæð sterk fylgni væri til staðar [r=0,506, N=354, 

p<0,0005].  

8.2.8 Icelandair eða WOW air 

Í rannsókninni voru spurningar 8 – 10 (sjá viðauka 1) settar saman, en þær sneru að 

Icelandair og WOW air. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu með því flugfélagi 

sem þeir töldu að stæði sig betur varðandi þjónustu um borð, tímaáætlanir og verð. 

Niðurstöður sýndu fram á að þátttakendur telja að þjónusta um borð flugvéla sé betri 
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hjá Icelandair, að tímaáætlun fluga standist betur hjá Icelandair og að flug séu almennt 

ódýrari hjá WOW air. Frekari niðurstöður má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11: Mismunur milli flugfélaga 

Þegar litið var til þess hjá hvoru flugfélaginu þátttakendur telja þjónustu um borð vera 

betri hjá voru niðurstöðurnar afgerandi, en 72,5% þátttakenda töldu þjónustu um borð 

vera betri hjá Icelandair. Aðeins 3,7% þátttakenda taldi þjónustu um borð vera betri hjá 

WOW air og 20,9% þátttakenda töldu þjónustustigið vera jafnt. Hvað varðar 

tímaáætlanir fluga þá var 38,1% þátttakenda sem töldu tímaáætlanir Icelandair og 

WOW air vera jafnar. Aftur á móti voru fleiri einstaklingar sem töldu að tímaáætlanir 

fluga standist betur hjá Icelandair, eða 54,7% þátttakenda á móti 6,7% þátttakenda sem 

töldu tímaáætlanir fluga standast betur hjá WOW air. Þegar þátttakendur voru spurðir 

hjá hvoru flugfélaginu þeir töldu flug almennt vera ódýrari voru niðurstöðurnar 

afgerandi, en 69,4% þátttakenda töldu að flug væru almennt ódýrari hjá WOW air. 

Aðeins 6,1% þátttakenda töldu flug vera ódýrari hjá Icelandair og 22,5% þátttakenda 

töldu að verðið væri jafnt.  

Hafa skal í huga að spurningar 8 – 10 snúa að því sem viðskiptavinir telja að sé rétt, 

en það tengist ímynd flugfélaganna. Þar sem tilgangur vörumerkis er að auðkenna vörur 

eða þjónustu í huga viðskiptavina, skapa flugfélög sér ákveðna ímynd með því að 

aðgreina sig frá keppinautum. Líkt og fram kom í viðtalinu við Halldór Gunnlaugsson, 

taldi hann helsta aðgreiningarþátt WOW air vera lágt verð og nefndi að þannig myndi 
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flugfélagið skapa sér ímynd á markaðnum. Lára Margrét taldi aðgreiningu Icelandair 

vera fólgna í þeirri þjónustu sem flugfélagið býður upp á og að með gæða þjónustu 

myndi flugfélaginu takast að skapa sér ímynd á markaðnum. Af þessum niðurstöðum má 

sjá að bæði Icelandair og WOW air hefur tekist að skapa ímynd í huga viðskiptavina út 

frá þeirra helsta aðgreiningarþætti.   

Í lok rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara eftirfarandi spurningu: 

„Icelandair eða WOW air?“. Markmið hennar var að sjá hvort flugfélagið þátttakendur 

kjósa fremur. Spurningin er mjög opin og er líklegt að þátttakendur hafi túlkað hana 

hver á sinn hátt. Niðurstöður hennar voru þó afgerandi, líkt og sjá má á mynd 12, þar 

sem 75,5% þátttakanda merktu við Icelandair en 24,5% þátttakenda merktu við WOW 

air.  

 

Mynd 12: Icelandair eða WOW air 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar enn frekar kom í ljós að kynjahlutfallið var jafnt og að 

ekki var hægt að greina þátttakendur eftir heildartekjum fyrir skatt. Þegar litið var til 

aldurs kom í ljós að 54,5% þeirra sem völdu WOW air voru yngri en 30 ára. Afar fáir 

þátttakendur yfir fimmtugt völdu WOW air, eða 12,5% og aðeins 1,1% var yfir sextugt. 

Þegar litið er til aldurs þeirra sem völdu Icelandair má sjá að 41,2% þeirra er yngri en 30 

ára. Aftur á móti eru mun fleiri yfir fimmtugt sem völdu Icelandair, eða 20% og 5,5% yfir 

sextugt. Í viðtölunum við Láru Margréti Möller og Halldór Gunnlaugsson nefndu þau hóp 

viðskiptavina sem þau telja vera sinn helsta trygga viðskiptavinahóp. Lára Margrét taldi 

trygga viðskiptavinahóp Icelandair samanstanda af farþegum á aldrinum 50 ára og eldri, 

Icelandair WOW air
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sem skráðir eru í Vildarklúbbinn. Hins vegar taldi Halldór trygga viðskiptavinahóp WOW 

air samanstanda af ungu fólki á aldrinum 21 – 30 ára. Út frá þessum niðurstöðum má 

álykta að ungt fólk sé tryggara WOW air, þar sem yfir helmingur þátttakenda sem valdi 

WOW air var á aldrinum 21 – 30 ára. Einnig má álykta að eldra fólk sé tryggara 

Icelandair, og þá sérstaklega þegar litið er til þeirra sem eru eldri en fimmtugt.  
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9 Takmarkanir 

Ýmsar takmarkanir voru til staðar sem höfðu áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

fyrsta lagi var stærð úrtaksins. Í heildina söfnuðust 446 svör, en eftir hreinsun gagna 

stóðu einungis 360 gild svör eftir. Telst úrtakið vera fremur lítið og er erfitt að segja að 

úrtakið endurspegli skoðun Íslendinga.  

Í öðru lagi var notast við þægindaúrtak. Rannsókninni var dreift af höfundi, vinum og 

fjölskyldu á samfélagsmiðlinum Facebook. Af því gefnu takmörkuðust þátttakendur við 

einstaklinga í kringum höfund. Þetta gerir það að verkum að úrtakið er einsleitara en 

það hefði annars geta orðið. Ef notast hefði verið við aðrar tegundir úrtaka, til dæmis 

handahófskennt úrtak þar sem allir einstaklingar eru jafn líklegir til þess að vera valdir, 

hefði úrtakið líklegast verið markvissara. Því má gera ráð fyrir ákveðinni skekkju sem 

hefur þau áhrif að alhæfingargildi rannsóknarinnar minnkar.  

Í þriðja lagi var kynjahlutfallið ófullkomið, þar sem hlutfall karla var 38% og hlutfall 

kvenna 62%. Ef kynjahlutfallið hefði verið jafnara væru niðurstöður rannsóknarinnar ef 

til vill markvissari. Aldursdreifing hefði einnig mátt vera jafnari en 44% þátttakenda var á 

aldursbilinu 21 – 30 ára. Af því gefnu er erfitt að segja að niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegli alla aldurshópa.  
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10 Ályktanir  

Niðurstöður rannsóknarinnar reyndust áreiðanlegar samkvæmt þeim tölfræðiprófum 

sem framkvæmd voru í SPSS, af því gefnu má draga fram nokkrar ályktanir. Í ljós kom að 

Icelandair er þátttakendum efst í huga. Flugfélagið er með 67% vitundarhlutfall auk þess 

sem 75,5% þátttakenda völdu Icelandair fram yfir WOW air í síðustu spurningu 

rannsóknarinnar. Þar að auki voru sterk tengsl á milli þeirra sem höfðu Icelandair efst í 

huga og þeirra sem höfðu flogið oftar með Icelandair síðastliðin tvö ár. Aftur á móti voru 

tengslin ekki jafn sterk hjá WOW air þar sem 37,8% þeirra sem höfðu flogið oftar með 

WOW air síðastliðin tvö ár nefndu Icelandair sem það flugfélag sem það hafði efst í 

huga. Því má álykta að Icelandair hafi tekist að mynda sterka vörumerkjavitund (e. brand 

awareness) á íslenskum markaði og að flugfélagið sé þátttakendum efst í huga þegar 

litið er til íslenskra flugfélaga.  

Niðurstöður greindu frá því að lágt verð skiptir viðskiptavini meira máli en gæði. 

Einnig kom í ljós að eldri viðskiptavinir virðast meta þjónustugæði hærra en yngri 

aldurshópar og að væntingar þeirra gagnvart þjónustugæðum séu einnig hærri. Þetta 

getur stafað af því að eldri viðskiptavinir móta væntingar sínar út frá upplifun og reynslu 

um fyrrum flugferðir, sem þeir hafa fram yfir yngri viðskiptavini. Áður fyrr var Icelandair 

með mikla einokunarstöðu á íslenska flugmarkaðnum. Einstaklingar höfðu því ekki val 

um önnur flugfélög og flugu aðeins með Icelandair til og frá Íslandi. Þessir einstaklingar 

þekkja því Icelandair eins og það var hér áður fyrr; Flugfélag sem bauð upp á 

framúrskarandi þjónustu auk þess sem innrituð taska og veitingar voru meðal þeirra 

fríðinda sem innifalin voru í verði. Með aukinni samkeppni á íslenska flugmarkaðnum og 

komu lággjaldaflugfélaga líkt og WOW air hafa þjónustugæði Icelandair dregist saman. Í 

dag býður Icelandair upp á kostnaðarleið þar sem sætispöntun, afþreyingarkerfi, 

óáfengir drykkir og handfarangur er innifalið í verði, en hvorki innrituð taska né 

veitingar. Með þessu getur flugfélagið boðið upp á samkeppnishæft verð, ásamt því að 

mæta kröfum viðskiptavina um lágt verð. Því má álykta að ástæðan fyrir því að eldri 

viðskiptavinir virðast meta þjónustugæði hærra en yngri aldurshópar og að væntingar 

þeirra gagnvart þjónustugæðum séu einnig hærri, stafi af því að eldri viðskiptavinir eru 

vanir því að þjónustugæði séu innifalin í verði. Yngri viðskiptavinir hafa hins vegar alist 
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upp við að þurfa ávallt að borga aukalega fyrir aukin þjónustugæði, líkt og veitingar eða 

nettengingu.  

Jákvæð fylgni var á milli heildaránægju og þjónustugæða, heildaránægju og tryggðar 

og á milli þjónustugæða og tryggðar. Sterkasta jákvæða fylgnin var á milli heildaránægju 

og tryggðar, sem kemur lítið á óvart. Heildaránægja tengist væntingum viðskiptavina og 

er óskaþjónusta, ásættanleg þjónusta og umburðarlyndisbil misjafnt eftir hverjum og 

einum einstakling. Þar af leiðandi er erfitt að alhæfa um alla Íslendinga en má draga þá 

ályktun að eftir því sem heildaránægja viðskiptavina gagnvart flugfélögum er hærri, því 

tryggari eru þeir flugfélaginu. Því er mikilvægt fyrir flugfélög að uppfylla kröfur og 

væntingar viðskiptavina þegar kemur að þjónustugæðum og þannig stuðla að 

heildaránægju og viðskiptavinatryggð. 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

Kæri þátttakandi,  

Meðfylgjandi rannsókn er hluti af B.S. lokaverkefni mínu í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Rannsóknin snýr að tryggð viðskiptavina gagnvart flugfélögum (e. brand loyalty). 

Markmiðið er að komast að því hvort munur liggi á milli viðskiptavinatryggð flugfélaga 

og kanna hverjar væntingar viðskiptavina eru þegar kemur að þjónustugæðum. Af því 

gefnu er nauðsynlegt að þátttakandi hafi flogið erlendis a.m.k. einu sinni til þess að geta 

svarað rannsókninni.  

Ég met það mikils ef þú myndir gefa þér örfáar mínútur til þess að svara eftirfarandi 

spurningum eftir bestu getu. Rannsóknin tekur um 3-5 mínútur og er nafnlaus, þar af 

leiðandi verða svörin ekki rekin til þátttakenda.  

Með fyrir fram þökk,  

Selma Sigurjónsdóttir 

ses36@hi.is  

 

 

1. hluti 

Rannsóknin hefst á sjö almennum spurningum um flugfélög og flugferðir þínar 

1. Hvaða flugfélag er þér efst í huga? (nefndu aðeins eitt) 

_________________ 

2. Hversu langt er síðan þú ferðaðist erlendis með flugi? 

a. Styttra en mánuður 

b. Fyrir 1-3 mánuðum síðan 

c. Fyrir 4-6 mánuðum síðan 

d. Fyrir 7-12 mánuðum síðan 

e. Ár eða lengra síðan 
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3. Hversu oft ferðast þú erlendis, með flugi, að meðaltali á ári? 

a. Sjaldnar en 1 sinni á ári 

b. 1-3 sinnum á ári 

c. 4-6 sinnum á ári 

d. 7-10 sinnum á ári 

e. Oftar en 10 sinnum á ári 

4. Þegar þú flýgur erlendis, hvort ferðast þú í almennu farrými eða fyrsta farrými? 

a. Almennu farrými 

b. Fyrsta farrými 

c. Mismunandi 

5. Hvar verður þú vör/var við auglýsingar og tilboð flugfélaga? (merkja má við fleiri 

en einn reit) 

a. Dagblöð og tímarit 

b. Fréttamiðlar, eins og visir.is, mbl.is o.s.frv. 

c. Samfélagsmiðlar, eins og Facebook, Instagram, Twitter o.s.frv. 

d. Sjónvarp 

e. Tölvupóstur 

f. Umhverfisauglýsingar, eins og strætóskýli eða auglýsingaskilti 

g. Útvarp 

 

Næst koma tvær staðhæfingar og bið ég þig um að svara þeim eftir bestu getu. 

6. Þegar þú kaupir flug, þá er það lágt verð sem skiptir þig mestu máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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7. Þegar þú kaupir flug, þá eru það gæði sem skipta þig mestu máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

2. hluti 

Lokaverkefnið einblínir á Icelandair og WOW air, af því gefnu munu næstu spurningar 

snúa að þessum tveim flugfélögum. Ef þú hefur hvorki ferðast með Icelandair né 

WOW air, þá skalt þú merkja við reitinn "Á ekki við". 

8. Ég tel að þjónusta um borð flugvéla sé betri hjá __________ 

a. Icelandair 

b. WOW air 

c. Ég tel að þjónustustigið sé jafnt 

d. Þjónusta um borð skiptir mig ekki máli 

9. Ég tel að tímaáætlun fluga standist betur hjá __________ 

a. Icelandair 

b. WOW air 

c. Ég tel að tímaáætlanir þeirra séu jafnar 

d. Tímaáætlun skiptir mig ekki máli 

10. Ég tel að flug séu almennt ódýrari hjá __________ 

a. Icelandair 

b. WOW air 

c. Ég tel að verðið sé jafnt 

d. Verð skiptir mig ekki máli 
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11. Síðastliðin 2 ár hef ég flogið oftar með __________ 

a. Icelandair 

b. WOW air 

c. Á ekki við – Hef hvorki flogið með Icelandair né WOW air síðastliðin 2 ár 

 

3. hluti 

Næsti hluti snýr að því flugfélagi sem þú hefur flogið oftar með. Vinsamlegast hafðu 

það í huga þegar þú svarar næstu spurningum.  

Hafir þú merkt við reitinn "Á ekki við" þá skalt þú sleppa því að svara spurningum í 3. 

hluta og fara yfir í 4. hluta.  

12. Flugfélagið uppfyllti vel kröfur mínar um stundvísi 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

13. Þjónusta um borð flugvélarinnar uppfyllti kröfur mínar 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

14. Framkoma og vinnubrögð flugliða báru vott um fagmennsku 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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15. Afþreyingarkerfi vélarinnar, s.s. sjónvarpsefni, nettenging og rafmagn, uppfyllti 

kröfur mínar 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

16. Sætarými og fótapláss vélarinnar uppfyllti kröfur mínar 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

17. Gæði veitinga um borð uppfyllti kröfur mínar 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

18. Hreinlæti og salernisaðstaða vélarinnar uppfyllti kröfur mínar 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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19. Á heildina litið var ég mjög ánægð/-ur með þá þjónustu sem flugfélagið veitti 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

Næstu tvær spurningar snúa að almennri afstöðu þinni gagnvart flugfélaginu sem þú 

hefur flogið oftar með. 

20. Næst þegar þú kaupir flug, hversu ólíklegt eða líklegt telur þú að sama flugfélag 

verði fyrir valinu? 

a. Mjög ólíklegt 

b. Ólíklegt 

c. Hvorki né 

d. Líklegt 

e. Mjög líklegt 

21. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú myndir mæla með flugfélaginu við aðra? 

a. Mjög ólíklegt 

b. Ólíklegt 

c. Hvorki né 

d. Líklegt 

e. Mjög líklegt 
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4. hluti  

Hér koma 7 almennar spurningar er varða væntingar þínar gagnvart flugfélögum 

22. Handfarangur innifalinn í verði skiptir mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

23. Innrituð 20/23 kg taska innifalin í verði skiptir mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

24. Gjaldfrjáls teppi og koddar um borð flugvéla skipta mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

25. Það að flugfélag bjóði upp á fjölbreytta áfangastaði skiptir mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 
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26. Að flugfélag bjóði upp á nýjar flugvélar skiptir mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

27. Það að flugfélag bjóði upp á vildarkerfi (punktasöfnun) skiptir mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

28. Að flugfélag bjóði upp á pakkaferðir, þar sem flug og gisting er selt saman, skiptir 

mig máli 

a. Mjög ósammála 

b. Ósammála 

c. Hvorki né 

d. Sammála 

e. Mjög sammála 

 

5. hluti 

Bakgrunnsbreytur 

29. Kyn 

a. Karl 

b. Kona 

c. Ég skilgreini mig ekki eftir kyni 
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30. Aldur 

a. Yngri en 21 árs 

b. 21-30 ára 

c. 31-40 ára 

d. 41-50 ára 

e. 51-60 ára 

f. 61 árs eða eldri 

31. Hæsta námsgráða sem lokið er 

a. Grunnskóli 

b. Iðnnám eða sambærilegt 

c. Stúdentspróf eða sambærilegt 

d. Fyrsta gráða (A/BA/BS) á háskólastigi 

e. Framhaldsgráða (MA/MS/MBA) á háskólastigi 

32. Heildarmánaðartekjur fyrir skatt 

a. 200 þúsund eða lægri 

b. 201 – 400 þúsund 

c. 401 – 600 þúsund 

d. 601 – 800 þúsund 

e. 801 – 1 milljón 

f. Yfir 1 milljón 

33. Icelandair eða WOW air 

a. Icelandair 

b. WOW air 
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Viðauki 2: Viðtal 

1. Líti þið á ykkur sem lággjaldaflugfélag?  

 Ef nei, hvernig skilgreini þið ykkur? 

2. Hverjir eru þeir lykilmarkhópar sem þið beinið sjónum ykkar að?  

 Hvaða skilgreiningar búa þar að baki? 

3. Hverjir eru ykkar helstu keppinautar á íslenskum markaði? 

4. Í hverju telur þú að helsta aðgreining ykkar á markaðnum sé, þ.e. frá öðrum 

keppinautum? (e. points of difference) 

5. Leggi þið sérstaka áherslu á þjónustu viðskiptavina, bæði um borð vélarinnar og á 

flugvöllum fyrir og eftir flug? 

 Ef svo er, hvernig birtist sú áhersla? 

6. Hvar myndu þið staðsetja ykkur á staðsetningarkorti (e. positioning map), út frá 

verði og gæðum? 

7. Er notkun á miðlum við markaðssetningu ólík eftir því hvaða markhópa þið eruð að 

nálgast? 

8. Hefur aldur áhrif á það hvaða miðla þið eruð að nota til þess að koma skilaboðum til 

einstakra markhópa? 

9. Á hverju eða hvaða þáttum telur þú að samkeppnisforskot ykkar byggir almennt á?  

10. Hvert er virðisloforð ykkar? (e. value proposition)  

11. Leggi þið sérstaka áherslu á tryggð viðskiptavina? 

 Ef svo er, hvernig birtist sú áhersla?  

12. Þegar litið er á þá þjónustuþætti sem viðskiptavinir upplifa þegar þeir fljúga með 

ykkur, eins og matur og drykkir, teppi og koddar, salernisaðstaða og önnur þjónusta 

um borð vélarinnar eða tímaáætlun, seinkanir og farangur viðskiptavina, hvað af 

þessu telur þú að myndi sterka viðskiptavinatryggð?  

13. Telur þú að Icelandair/WOW air uppfylli þær kröfur og væntingar, sem viðskiptavinir 

ykkar bera, þegar þeir ferðast með ykkur? 

14. Veistu hvort að þið séuð með ákveðin tryggan viðskiptavinahóp sem flýgur alltaf 

með ykkur? 
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15. Hafi þið gert eitthvað til þess að fá yngri/eldri markhópa til þess að verða tryggir 

ykkur? 

 

 


