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Útdráttur	

Samkeppni	 á	 íslenskum	 flugmarkaði	 hefur	 aukist	 mikið	 á	 undanförnum	 árum.	 Með	

aukinni	 samkeppni	 þurfa	 fyrirtæki	 að	 leggja	 meiri	 áherslu	 á	 aðgreiningu.	 Aðgreining	

snýst	 um	 það	 hvernig	 fyrirtæki	 aðgreina	 vörur	 og	 þjónustu	 frá	 samkeppnisaðilanum.	

Einstök	vara,	 framúrskarandi	þjónusta,	vel	þjálfað	starfsfólk	og	einstök	 ímynd	er	dæmi	

um	 aðgreiningu.	 Mikilvægt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 skapa	 sér	 góða	 ímynd	 en	 með	 góðri	

ímynd	verður	til	aðgreining	sem	hjálpar	fyrirtækjum	í	samkeppni	við	önnur	fyrirtæki	og	

skapar	velgengi.		

Markmið	þessa	verkefnis	var	að	kanna	ímynd	flugfélaganna	Icelandair	og	WOW	air	í	

huga	almennings.	Að	auki	var	markmiðið	að	kanna	hvort	 fjárhagslegur	stöðugleiki	hafi	

áhrif	á	ímynd	fyrirtækja	sem	og	hvort	fjárhagslegur	stöðugleiki	hefði	áhrif	á	kauphegðun	

neytenda.		

Til	 þess	 að	 svara	 rannsóknarspurningum	 verkefnisins	 var	 notast	 við	 megindlega	

aðferðafræði	 þar	 sem	 spurningalisti	 var	 lagður	 fyrir	 þátttakendur.	 Til	 að	 kanna	 ímynd	

flugfélaganna	var	notast	við	fimm	punkta	Likert	kvarða	þar	sem	12	ímyndarþættir	 lágu	

til	 grundvallar	 og	 þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 svara	 hversu	 sterkt	 eða	 veikt	 þeir	

tengdu	 hvern	 ímyndarþátt	 við	 viðkomandi	 flugfélag.	 Til	 að	 kanna	 hvort	 fjárhagslegur	

stöðugleiki	 fyrirtækja	 hefði	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækja	 var	 ímynd	 WOW	 air	 könnuð	 og	

niðurstöður	 bornar	 saman	 við	 niðurstöður	 úr	 annarri	 sambærilegri	 rannsókn	 á	 ímynd	

WOW	air	sem	gerð	var	árið	2017	þegar	fjárhagsleg	staða	félagsins	var	allt	önnur.	Til	að	

kanna	 hvort	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 hefði	 áhrif	 á	 kauphegðun	 einstaklinga	 voru	

niðurstöður	úr	spurningalistanum	skoðaðar	með	hliðsjón	af	bakgrunnsspurningum.	

Á	 meðan	 unnið	 var	 að	 verkefninu	 hætti	 WOW	 air	 flugrekstri.	 Framkvæmd	

rannsóknarinnar	og	úrvinnsla	gagna	var	þó	unnin	áður	en	WOW	air	hætti	rekstri.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gáfu	 til	 kynna	 að	 ímynd	 Icelandair	 sé	 sterk	 þegar	 á	

heildina	 er	 litið.	 Icelandair	 hefur	 náð	 að	 staðsetja	 sig	 í	 huga	 fólks	 sem	 áreiðanlegt	

fyrirtæki,	með	 góða	þjónustu	 og	 jákvætt	 orðspor.	 Ímynd	WOW	air	 var	 lakari	 þar	 sem	

slæm	fjárhagstaða	félagsins	hafði	sitt	að	segja	en	félagið	náði	þó	að	staðsetja	sig	í	huga	

fólks	sem	framsækið	fyrirtæki	sem	veitti	sanngjarnt	verð	og	góða	þjónustu.		
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Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 til	 kynna	 að	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 fyrirtækja	

hafi	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja	sem	og	á	kauphegðun	neytenda.		
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1 	Inngangur	

Á	undanförnum	árum	hefur	samkeppni	á	flugmarkaði	aukist.	Lægra	verð	og	aukin	tíðni	

flugferða	 hefur	 leitt	 til	 þess	 að	 ferðamönnum	 hefur	 fjölgað	 og	 er	 ferðaþjónustan	 nú	

orðin	 stærsta	 atvinnugrein	 þjóðarinnar	 (RÚV,	 2019).	 Farþegum	 sem	 fóru	 um	

Keflavíkurflugvöll	hefur	fjölgað	frá	tæpum	3	milljónum	árið	2012	í	tæpar	10	milljónir	árið	

2018	 (ISAVIA,	 2019).	 Þessi	 aukning	 farþega	 hefur	 opnað	 á	 ný	 tækifæri	 til	 vaxtar	 fyrir	

fyrirtæki	og	aukið	samkeppni.	Með	aukinni	samkeppni	kemur	aukin	þörf	á	aðgreiningu	

(Zeithaml,	Wilson,	Bitner	og	Gremler,	2016).	Aðgreining	snýst	um	það	hvernig	fyrirtæki	

aðgreina	 vörur	 og	 þjónustu	 frá	 samkeppnisaðilanum.	 Einstök	 vara,	 frammúrskarandi	

þjónusta,	vel	þjálfað	starfsfólk	og	einstök	ímynd	er	dæmi	um	aðgreiningu	(Fisher,	1991).	

Orðspor	vörumerkis	hefur	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	og	af	þeim	sökum	er	mikilvægt	

fyrir	 fyrirtæki	 að	 skapa	 sér	 góða	 ímynd	 (Christensen	 og	 Askegaard,	 2001).	Með	 góðri	

ímynd	 verður	 til	 aðgreining	 sem	 hjálpar	 fyrirtækjum	 í	 samkeppni	 við	 önnur	 fyrirtæki.	

Ímynd	fyrirtækisins	er	nokkurs	konar	skilaboð	til	neytenda.	Skilaboð	um	hvað	fyrirtækið	

stendur	 fyrir	 og	 um	 stöðu	 þess	 á	 markaði	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2001).	 Velgengi	

fyrirtækja	er	háð	ímynd	þeirra	og	af	þeim	sökum	er	áríðandi	að	fyrirtæki	geri	sér	grein	

fyrir	hvaða	lærdóm	neytendur	draga	af	vörumerkinu,	hver	tilfinning	þeirra	er,	hvaða	sýn	

þeir	hafa	og	hvað	þeir	heyra	um	vörumerkið	 (Rindell,	2013).	Mikilvægt	er	að	 fyrirtæki	

ákveði	 ímynd	sína	og	geri	sér	grein	fyrir	hver	hin	raunverulega	 ímynd	fyrirtækisins	er	 í	

huga	 neytenda.	 Hægt	 er	 að	mæla	 ímynd	 fyrirtækja.	Með	 reglulegum	mælingum	 geta	

fyrirtæki	kannað	hvort	nauðsynlegt	sé	að	bæta	einhverja	þætti	sem	hafa	áhrif	á	ímynd	

fyrirtækisins	 gagnvart	 samkeppnisaðilum.	 Þannig	 geta	 fyrirtæki	 komist	 að	 því	 hvort	

ímynd	 fyrirtækisins	 í	 huga	 neytenda	 samsvari	 því	 sem	 fyrirtækið	 vill	 standa	 fyrir.	 Ef	

samræmi	er	ekki	til	staðar	getur	fyrirtækið	brugðist	við	áður	en	það	verður	fyrir	skaða	

(Barich	og	Kotler,	1991).	

Íslensku	 flugfélögin	 Icelandair	 og	WOW	 air	 eru	 einu	 íslensku	 flugfélögin	 sem	 hafa	

haldið	uppi	áætlunarflugi	til	og	frá	Íslandi	á	undanförnum	árum.	Saga	Icelandair	nær	allt	

aftur	til	ársins	1937	á	meðan	WOW	air	var	stofnað	árið	2011	(Icelandair,	2019a;	WOW	

air,	2019a).	Á	árinu	2018	flutti	Icelandair	4,1	milljón	farþega	á	meðan	WOW	air	flutti	3,5	
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milljónir	farþega	(Kristján	Sigurjónsson,	2016).	Undir	lok	árs	2018	var	Icelandair	með	34	

farþegaþotur	í	rekstri	á	meðan	WOW	air	var	með	22	farþegaþotur	í	rekstri	þegar	mest	

var	 í	 rekstri	 fyrirtækisins	 árið	 2018	 (Icelandair,	 2019b;	 WOW	 air,	 2019b).	 Icelandair	

Group	hefur	skilað	hagnaði	undanfarin	ár	að	undanskildu	árinu	2018	(Icelandair,	2019c).	

WOW	air	skilaði	hagnaði	árið	2015	og	2016	en	tap	var	á	rekstri	félagsins	árinu	2017	og	

2018	 (Viðskiptablaðið,	 2019a).	 Blikur	 hafa	 verið	 á	 lofti	 í	 rekstri	 beggja	 félaga	 á	

undanförnum	mánuðum	og	þá	sérstaklega	í	rekstri	WOW	air	og	hefur	almenningur	ekki	

farið	varhluta	af	fréttaflutningi	tengdum	fjárhagstöðu	félagsins.		

Markmið	þessa	lokaverkefnis	er	að	svara	þrem	rannsóknarspurningum:	

1. Hver	er	ímynd	Icelandair	og	WOW	air?	
2. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja?	
3. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	kauphegðun?	
	

Til	 þess	 að	 geta	 svarað	 rannsóknarspurningunum	 var	 spurningalisti	 lagður	 fyrir	

þátttakendur	með	megindlegri	aðferð.	Til	að	kanna	ímynd	flugfélaganna	var	notast	við	

fimm	 punkta	 Likert	 kvarða	 þar	 sem	 12	 ímyndarþættir	 lágu	 til	 grundvallar	 og	

þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 svara	 hversu	 sterkt	 eða	 veikt	 þeir	 tengdu	 viðkomandi	

ímyndarþátt	við	 flugfélagið.	Til	að	kanna	hvort	 fjárhagslegur	stöðugleiki	 fyrirtækja	hafi	

áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækja	 verða	 niðurstöður	 á	 ímynd	 WOW	 air	 bornar	 saman	 við	

niðurstöður	 úr	 annarri	 rannsókn	 á	 ímynd	 WOW	 air	 sem	 gerð	 var	 árið	 2017	 þegar	

fjárhagsleg	 staða	 félagsins	 var	 allt	 önnur.	 Til	 að	 kanna	 hvort	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	

hafi	áhrif	á	kauphegðun	einstaklinga	verða	niðurstöður	úr	spurningalistanum	skoðaðar	

með	hliðsjón	af	bakgrunnsspurningum.		

Ritgerðin	 skiptist	 í	 nokkra	 hluta.	 Fyrst	 verður	 fjallað	 um	 flugfélögin	 Icelandair	 og	

WOW	air,	þar	sem	farið	verður	yfir	sögu	þeirra	og	starfsemi.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	um	

hugtök	 og	 ferla	 sem	 leggja	 grunninn	 að	 markaðsfærslu	 og	 skipta	 sköpum	 við	

uppbyggingu	 á	 ímynd	 vörumerkja	 og	 fyrirtækja.	 Fjallað	 verður	 um	 markaðsráða,	

vörumerki,	 vörumerkjaþekkingu,	 ímynd	 og	 loks	 kauphegðun.	 Í	 kjölfarið	 verður	 rýnt	 í	

eldri	 rannsókn	 á	 ímynd	 WOW	 air.	 Að	 endingu	 verður	 farið	 yfir	 rannsóknina	 sjálfa,	

niðurstöður	kynntar	og	niðurstöður	ræddar	í	sérstökum	umræðukafla	ásamt	því	að	farið	

verður	yfir	annmarka	rannsóknarinnar	og	tillögur	að	frekari	rannsóknum.		
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2 Flugfélögin	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	flugfélögin	Icelandair	og	WOW	air.	Meðal	annars	verður	

farið	yfir	sögu	þeirra,	þann	mikla	vöxt	sem	þau	hafa	gengið	í	gegnum	undanfarin	ár	og	

það	sem	félögin	vilja/vildu	standa	fyrir.		

2.1 Icelandair	
Saga	 Icelandair	 nær	 allt	 aftur	 til	 ársins	 1937	 en	 þá	 var	 Flugfélag	 Akureyrar	 stofnað.	

Þremur	árum	seinna	eða	árið	1940	breytti	félagið	nafni	sínu	í	Flugfélag	Íslands	og	flutti	

höfuðstöðvar	sínar	til	Reykjavíkur.		

Árið	1944	var	flugfélagið	Loftleiðir	stofnað.	Við	upphaf	reksturs	störfuðu	bæði	félög	

einungis	 á	 innanlandsmarkaði.	 Flugfélag	 Íslands	 hóf	millilandaflug	 árið	 1945	 á	meðan	

Loftleiðir	 hóf	millilandaflug	 árið	 1947.	 Samruni	 Flugfélags	 Íslands	 og	 Loftleiða	 átti	 sér	

stað	árið	1973	og	úr	varð	eignarhaldsfyrirtækið	Flugleiðir.	Nafnið	Icelandair	var	notað	á	

alþjóðlegum	vettvangi	á	meðan	nafnið	Flugleiðir	var	notað	á	innlendum	markaði.	Í	dag	

ber	félagið	nafnið	Icelandair,	bæði	á	íslenskum	og	erlendum	markaði.		

Árið	 1987,	 á	 fimmtugsafmæli	 Flugleiða,	 var	 undirritaður	 tímamótasamningur	 við	

Boeing	 um	 endurnýjun	 á	 flugvélaflota	 félagsins.	 Á	 árunum	 1989	 til	 1993	 tók	 félagið	 í	

notkun	nýju	vélarnar	en	þær	voru	af	gerðinni	Boeing	757-200	og	757-300.		

Árið	 2003	 varð	 Flugleiðir	 að	 eignarhaldsfyrirtæki.	 Dótturfyrirtæki	 Flugleiða	 voru	 11	

talsins,	öll	tengd	ferðaþjónustu	og	Icelandair	það	stærsta.		

Nafnabreyting	átti	sér	stað	árið	2005	þegar	Flugleiðir	urðu	að	FL	Group	og	var	áhersla	

félagsins	 lögð	 á	 fjárfestingar.	 Í	 október	 sama	 ár	 var	 eignum	 og	 dótturfyrirtækjum	

félagsins	 skipt	 niður	 í	 hluta,	 meðal	 annars	 Icelandair	 Group.	 Í	 desember	 2006	 var	

Icelandair	Group	skráð	á	markað	en	FL	Group	hafði	þá	selt	félagið	(Icelandair,	2019a).	

Árið	 2017	hélt	 Icelandair	 upp	 á	 það	 að	 80	 ár	 voru	 frá	 stofnun	 félagsins.	 Í	 tilefni	 af	

afmælinu	setti	 félagið	upp	þátttökuleikhús	 í	 farþegarými	flugvéla	sinna	sem	bar	nafnið	

„Ahead	of	Time“	en	söguþráðurinn	var	saga	 flugfélagsins	og	 frumkvöðlastarfsemi	þess	

(Icelandair,	2019d).		

Hagkvæm	 staða	 Íslands	 á	 milli	 N-Evrópu	 og	 austurstrandar	 N-Ameríku	 mótar	

viðskiptastefnu	 Icelandair.	Félagið	 flýgur	 farþegum	ýmist	 til	 Íslands,	 frá	 Íslandi	eða	yfir	
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Atlantshafið	með	millilendingu	á	Íslandi.	Í	dag	tengir	Icelandair	24	flugvelli	í	N-Evrópu	við	

23	flugvelli	í	N-Ameríku	(Icelandair,	2019e).		

Líkt	og	sjá	má	á	mynd	1	hefur	vöxtur	Icelandair	Group	verið	töluverður	undanfarin	ár.	

Fjöldi	starfsmanna	hefur	aukist	jafnt	og	þétt	samhliða	auknum	fjölda	farþega.	Þá	hefur	

félagið	skilað	hagnaði	undanfarin	ár	að	undanskildu	árinu	2018	(Icelandair,	2019c).		

	 	

	

	

Mynd	1.	Ýmsar	tölur	úr	rekstri	Icelandair	

	(Icelandair,	2019c)	

2.1.1 Flugflotinn	

Í	upphafi	árs	2013	gerði	 Icelandair	Group	samning	við	 flugvélaframleiðandann	Boeing.	

Innihald	samningsins	var	kaup	á	16	Boeing	737	MAX	8	og	Boeing	737	MAX	9	flugvélum.	

Að	auki	var	gerður	samningur	um	kauprétt	á	átta	 flugvélum	af	sömu	gerð	til	viðbótar.	

Afhending	vélana	var	áætluð	á	árunum	2018	til	2021	og	vélunum	ætlað	að	vera	í	rekstri	

samhliða	Boeing	757	vélum	félagsins	(Mbl,	2019).		

Boeing	737	MAX	8	og	9	eru	40%	hljóðlátari	heldur	en	Boeing	757-200	og	brenna	37%	

minna	 eldsneyti.	 Þá	 hefur	 upplifun	 farþega	 í	 flugi	 gjörbreyst	 þar	 sem	 farþegarými	

vélanna	hefur	verið	vandlega	endurhannað	(Icelandair,	2019f).		
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Áætlanir	gengu	eftir	og	fyrsta	Boeing	737	MAX	8	vélin	hóf	sig	á	loft	í	áætlun	félagsins	

þann	 14.	 apríl	 2018	 (Viðskiptablaðið,	 2019b).	 Síðar	 sama	 ár	 bættust	 tvær	 Boeing	 737	

MAX	8	vélar	inn	í	rekstur	félagsins.		

Flugfloti	Icelandair	hefur	farið	ört	stækkandi	á	undanförnum	árum.	Frá	árinu	2008	til	

2015	fór	floti	félagsins	úr	11	Boeing	757	vélum	í	23.	Á	árunum	2016	til	2017	bættust	við	

fjórar	Boeing	767-300	breiðþotur.	Loks	bættust	þrjár	Boeing	737	MAX	8	flugvélar	við	á	

vormánuðum	2018.	Flugvélafloti	Icelandair	telur	nú	34	flugvélar	(Icelandair,	2019b).	

2.1.2 Vildarbörn	

Árið	2003	var	stofnaður	sjóður	sem	ber	nafnið	Vildarbörn.	Tilgangur	sjóðsins	er	að	veita	

langveikum	 börnum	 og	 börnum	 sem	 búa	 við	 sérstakar	 aðstæður	 möguleika	 á	 því	 að	

ferðast.	 Árlega	 stendur	 sjóðurinn	 undir	 kostnaði	 ferðalaga	 minnst	 20	 barna	 og	

fjölskyldna.	 Fjármagnið	 fæst	 frá	 Icelandair	 ásamt	 því	 að	 farþegar	 félagsins	 geta	 gefið	

ýmist	vildarpunkta	eða	afgangsmynt	(Icelandair,	2019d).		

2.1.3 Stefna	félagsins	

Icelandair	hefur	gefið	það	út	að	stefna	félagsins	í	umhverfismálum	sé	að	áhrif	starfsemi	

félagsins	hafi	sem	minnst	áhrif	á	umhverfið.	Að	auki	skuldbindur	félagið	sig	til	að	fylgja	

lögum	 og	 reglum	 sem	 snúa	 að	 umhverfismálum.	 Umhverfisstarf	 félagsins	 er	 ávallt	 til	

skoðunar	en	félagið	reynir	í	hvívetna	að	minnka	losun	gróðurhúsalofttegunda,	lágmarka	

myndun	 úrgangs,	 nota	 auðlindir	 á	 skynsamlegan	 hátt,	 nota	 umhverfisvænar	 vörur	 í	

auknum	mæli	og	vekja	starfsmenn	til	vitundar	um	umhverfismál.		

Icelandair	hefur	gert	margar	breytingar	á	undanförnum	árum	í	rekstri	og	á	flugvélum	

félagsins.	 Með	 nýjum	 og	 sparneytnari	 flugvélum	 telur	 félagið	 sig	 leggja	 metnað	 í	 að	

draga	úr	mengandi	útblæstri	 flugvéla.	Sem	dæmi	þá	eru	allar	 flugvélar	 Icelandair	með	

svokallaðan	vængflipa	(e.	winglets)	en	hlutverk	hans	er	að	draga	úr	vindmótstöðu.	Með	

því	er	hægt	að	minnka	notkun	á	eldsneyti	og	minnka	útblástur.	Að	auki,	eftir	því	 sem	

aðstæður	 leyfa,	 þá	 er	 jöfn	 og	 stöðug	 lækkun	 ávallt	 höfð	 að	 leiðarljósi	 þegar	 flugvélar	

félagsins	 koma	 inn	 til	 lendingar	 en	 slíkt	 dregur	úr	hávaðamengun,	 sparar	 eldsneyti	 og	

minnkar	útblástur	(Icelandair,	2019g).		

Icelandair	 styrkir	 ýmsa	 viðburði	 og	 verkefni	 um	 allan	 heim	 og	 hjá	 félaginu	 starfar	

styrktarnefnd	 sem	hefur	 það	 hlutverk	 að	 fara	 yfir	 allar	 umsóknir	 sem	berast	 félaginu.	
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Stefna	 Icelandair	 í	 veitingu	 styrkja	 er	 að	 veita	 ekki	 styrki	 til	 málefna	 og	 viðburða	 er	

tengjast	áfengis-	og	tóbaksnotkun,	pólitík	og	trú	(Icelandair,	2019h).		

2.2 WOW	air	
Flugfélagið	WOW	 air	 var	 stofnað	 af	 frumkvöðlinum	 Skúla	Mogensen	 í	 nóvember	 árið	

2011.	WOW	air	 fór	 í	 sitt	 fyrsta	 flug	 til	 Parísar	 í	 lok	maí	 árið	 2012.	Örfáum	mánuðum	

seinna	eða	í	október	sama	ár	tók	WOW	air	yfir	flugrekstur	flugfélagsins	Iceland	Express.	

Árið	2013	 fékk	WOW	air	 í	 hendurnar	 flugrekstrarleyfi	 (e.	 air	 operator’s	 certificate)	 frá	

íslenskum	flugmálayfirvöldum.	 Í	desember	2014	 flaug	milljónasti	 farþeginn	með	WOW	

air,	 vélar	 í	 flota	 félagsins	 voru	orðnar	 fjórar	 og	 starfsmenn	orðnir	 tæplega	 200	 talsins	

(WOW	air,	2019a).	Í	mars	2015	fór	félagið	í	jómfrúarflug	sitt	til	Bandaríkjanna	en	flogið	

var	til	Boston	og	Washington	D.C.	Í	desember	sama	ár	skilaði	félagið	hagnaði	í	fyrsta	sinn	

eða	upp	á	1,5	milljarð	króna	eftir	skatta.	Árið	2016	nam	hagnaður	félagsins	4,3	milljarði	

króna	 og	 Skúli	 Mogensen	 var	 valinn	 viðskiptamaður	 ársins.	 Árið	 2016	 fékk	 félagið	

afhentar	þrjár	nýjar	Airbus	A330	breiðþotur.	Um	var	að	ræða	stærstu	þotur	sem	notaðar	

höfðu	verið	í	áætlunarflugi	frá	Íslandi	til	vesturstrandar	Bandaríkjanna,	flugfloti	félagsins	

samanstóð	þá	af	12	flugvélum.	Árið	2017	flaug	félagið	til	30	áfangastaða	í	Evrópu	og	N-

Ameríku	 með	 2,8	 milljónir	 farþega.	 Sama	 ár	 samdi	 félagið	 um	 sölu	 og	

endurleigusamning	 á	 tveimur	 vélum	 og	 í	 tilkynningu	 frá	 félaginu	 kom	 fram	 að	

fjármögnun	 félagsins	 væri	 tryggð	 út	 árið	 2019.	 Í	 ágúst	 2017	 boðaði	 félagið	

hlutafjárútboð	og	skráningu	á	markað	en	meira	hlutafé	þurfi	til.	Tap	ársins	2017	nam	2,4	

milljörðum	 króna	 eftir	 skatta.	 Fjárfestakynning	 í	 tengslum	 við	 skuldabréfaútboð	

félagsins	í	ágúst	2018	varpaði	ljósi	á	fjárhagsstöðu	félagsins	en	þar	kom	fram	að	félagið	

hefði	tapað	4,9	milljörðum	króna	frá	júní	2017	til	júní	2018.	Skuldabréfaútboðið	dróst	á	

langinn	og	18.	 september	gekk	 félagið	 frá	50	milljón	evra	 skuldabréfaútboði	en	 stefnt	

hafði	verið	á	tvöfalt	meira	fé.	Í	lok	nóvember	birti	félagið	síðan	tilkynningu	en	þar	kom	

fram	 að	 langtímafjármögnun	 félagsins	 væri	 ótrygg	 þar	 sem	 fjölmargir	 þættir	 hefðu	

snúist	 til	 verri	 vegar	og	var	þar	nefnt	neikvæð	umræða	 félagsins	út	á	 við	og	gjaldþrot	

flugfélagsins	 Primera	 Air.	 Viðræður	 um	 möguleg	 kaup	 Icelandair	 Group	 á	 WOW	 air	

hófust	þann	5.	nóvember	2018	.	Þær	viðræður	sigldu	hins	vegar	í	strand	29.	nóvember.	Í	

kjölfarið	hóf	WOW	air	viðræður	við	fjárfestingafélagið	Indigo	Partners	LLC	um	að	félagið	

fjárfesti	 í	WOW	air.	 Í	 desember	2018	 sagði	WOW	air	 upp	111	 starfsmönnum	og	 seldi	
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fjórar	 þotur	 til	 Air	 Canada.	 Átti	 sjóðsstaða	 félagsins	 að	 batna	 um	 12	 milljónir	

Bandaríkjadala	með	sölunni	(Viðskiptablaðið,	2019a).	Þann	21.	mars	2019	slitnaði	upp	úr	

viðræðum	 Indigo	 og	WOW	 air	 og	 í	 kjölfarið	 barst	 tilkynning	 þess	 efnis	 að	 Icelandair	

Group	hefði	hafið	viðræður	að	nýju	við	WOW	air	um	möguleg	kaup	á	félaginu.	Einungis	

þrem	 dögum	 seinna	 tilkynnti	 Icelandair	 Group	 að	 viðræðum	 hefði	 verið	 slitið	 án	

samkomulags.	 Tvær	 af	 flugvélum	WOW	 air	 voru	 svo	 kyrrsettar	 í	 N-Ameríku	 25.	mars	

2019.	Með	bakið	upp	við	vegg	samþykktu	skuldabréfaeigendur	að	breyta	kröfum	sínum	í	

hlutafé.	Allar	 flugvélar	 félagsins	voru	svo	kyrrsettar	 í	Bandaríkjunum	28.	mars	2019	að	

beiðni	leigusala	þeirra.	Sama	dag	sendi	WOW	air	frá	sér	tilkynningu	þess	efnis	að	félagið	

hefði	hætt	flugrekstri	(Viðskiptablaðið,	2019c).	 

Líkt	 og	 sjá	má	 á	mynd	2	 var	 vöxtur	WOW	air	mjög	mikill	 allt	 frá	 stofnun	 félagsins.	

Félagið	 var	 með	 22	 flugvélar	 í	 rekstri	 þegar	 mest	 var,	 Airbus	 A320,	 A321	 og	 A330.	

Starfsmannafjöldi	 jókst	mikið	og	 félagið	sótti	hratt	á	helsta	samkeppnisaðila	sinn	hvað	

varðar	fjölda	farþega	(Kristján	Sigurjónsson,	2016;	WOW	air,	2019a,	2019b).	Árið	2015	

skilaði	félagið	1,5	milljarði	í	hagnað	og	4,3	milljörðum	króna	árið	2016	(Viðskiptablaðið,	

2019a).		

	 	

	 	

Mynd	2.	Ýmsar	tölur	úr	rekstri	WOW	air	

	(Kristján	Sigurjónsson,	2016;	Viðskiptablaðið,	2019a;	WOW	air,	2019a,	2019b)	
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2.2.1 Vörumerkjaloforð	WOW	air	

Á	heimasíðu	WOW	air	var	að	 finna	vörumerkjaloforð	 (e.	brand	promises)	 félagsins,	sjá	

mynd	3.	WOW	air	skuldbatt	sig	til	að	vera	með	ódýrustu	farmiðana	yfir	Atlantshafið	og	

um	leið	veita	eftirminnilega	þjónustu	eða	eins	og	það	var	orðað	á	heimasíðu	félagsins:	

„We’re	all	about	low	fares	and	high	performance“.	Félagið	stærði	sig	af	því	að	vera	með	

yngsta	flugflota	í	heimi	sem	byði	upp	á	aukin	þægindi	um	borð.	Einnig	að	nýju	flugvélar	

félagsins	 brenndu	minna	 eldsneyti	 sem	 væri	 betra	 fyrir	 umhverfið	 og	 kæmi	 sér	 betur	

fyrir	veski	flugfarþega	(WOW	air,	2019c).	

	

		

Mynd	3.	Vörumerkjaloforð	WOW	air	

(WOW	air,	2019c)	

Félagið	kom	því	á	framfæri	hversu	mikilvægt	það	væri	að	standast	ávallt	tímaáætlun.	

Félagið	vildi	 setja	mark	sitt	á	upplifun	 farþega	og	talaði	um	bjartasta	brosið:	„Allt	 sem	

við	gerum	hefur	WOW	þáttinn,	frá	því	hvernig	við	eyðum	kaffitímum	á	skrifstofunni	þar	

til	 við	 bjóðum	 farþegum	okkar	 um	borð.	 Það	 er	 rétt	 –	 við	 erum	 skemmtileg,	 frjáls	 og	

elskum	flugvélar.“	(WOW	air,	2019c).	

WOW	air	var	annt	um	náttúru	Íslands	og	vildi	félagið	gera	breytingar	fyrir	náttúruna.	

Hugsjónin	 var	 að	 litlar	 breytingar	 gætu	 breytt	 miklu	 fyrir	 jöklana,	 fossana,	 fjöllin	

hraunbreiðurnar,	 eldfjöllin,	 svörtu	 sandstrendurnar	 og	 hverasvæðin.	 WOW	 air	 bauð	

farþegum	sínum	upp	á	að	gefa	(e.	donate)	pening	til	styrktar	Landverndar	og	hét	því	að	

félagið	myndi	tvöfalda	þá	upphæð	(WOW	air,	2019d).		
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Í	 þessum	kafla	 var	 fjallað	 um	 flugfélögin	 Icelandair	 og	WOW	air.	Meðal	 annars	 var	

farið	yfir	sögu	þeirra,	þann	mikla	vöxt	sem	þau	hafa	gengið	í	gegnum	undanfarin	ár	og	

það	sem	félögin	vilja/vildu	standa	fyrir.	
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3 Markaðsfærsla	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	markaðsfærslu,	feril	markaðsfærslu	og	markaðsfærslu	

þjónustu.	 Þá	 verður	 farið	 í	 miðaða	 markaðsfærslu	 en	 miðuð	 markaðsfærsla	 skiptist	 í	

markaðshlutun,	markaðsmiðun	og	staðfærslu.		

Til	 eru	margar	 skilgreiningar	 á	 hugtakinu	markaðsfærsla	 (e.	marketing)	 en	 innihald	

þeirra	 hefur	 verið	 það	 sama.	Hugtakið	 er	 vítt	 en	 ýmsir	 fræðimenn	hafa	 lagt	 sitt	 lóð	 á	

vogarskálarnar	 við	 skilgreiningu	 á	hugtakinu.	Amerísku	markaðssamtökin	 (e.	American	

Marketing	Association,	AMA)	hafa	í	genum	tíðina	birt	ótal	skilgreiningar	á	hugtakinu	en	

árið	2007	birtu	samtökin	eftirfarandi	skilgreiningu	á	markaðsfærslu:	„Athafnir,	stofnanir	

og	 ferlar	 sem	 skapa,	 miðla,	 dreifa	 og	 skiptast	 á	 tilboðum	 sem	 hafa	 virði	 fyrir	

viðskiptavini,	 samstarfsaðila,	 hluthafa	 og	 samfélagið	 í	 heild“	 (American	 Markerting	

Association,	2019).	

Kotler	og	Armstrong	(2011,	bls.	5)	settu	fram	aðra	skilgreiningu:	„Ferli	sem	felur	í	sér	

verðmætasköpun	 fyrir	 viðskiptavini	 og	 myndar	 sterkt	 viðskiptasamband	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 skila	 verðmætum	 til	 baka	 inn	 í	 fyrirtækið.“	 Báðar	 þessar	 skilgreiningar	

ganga	út	frá	því	að	markaðsfærsla	snúist	um	það	hvernig	fyrirtæki	búa	til	virði	fyrir	alla	

hagsmunaaðila	með	ákveðnum	ferlum	og	aðgerðum.		

Mikilvægi	markaðsfærslunnar	felst	í	því	að	stjórnendur	horfi	á	hana	út	frá	sjónarhorni	

viðskiptavinarins	því	þau	fyrirtæki	sem	hafa	náð	hvað	lengst	á	markaði	hafa	lagt	áherslu	

á	 að	 skilja	 og	 læra	 þarfir	 og	 langanir	 viðskiptavina	 sinna	 (Kotler	 og	Armstrong,	 2001).	

Lykillinn	að	því	að	byggja	upp	trausta	viðskiptavild	er	að	fjárfesta	í	framtíðinni	með	góðri	

og	árangursríkri	markaðsfærslu	(Lilien	og	Rangaswamy,	2004).	

3.1 Ferill	markaðsfærslu	
Markaðsfræðin	 var	 ekki	 viðurkennd	 sem	 aðferð	 fyrirtækja	 til	 að	 ná	 árangri	 fyrr	 en	 á	

sjötta	og	sjöunda	áratug	síðustu	aldar	(Day	og	Wensley,	1983).	Eitt	af	þekktustu	líkönum	

markaðsfræðinnar	 á	 þessum	 tíma	 var	 samval	 söluráða	 (e.	 the	 four	 P’s	 Model)	 eftir	

McCarthy	 (Hunt,	 1976).	 Upphaflega	 var	 líkanið	 byggt	 upp	 fyrir	 stjórnendur	 þróaðra	

landa	sem	tæki	 til	að	stjórna	og	hafa	áhrif	á	neytendur.	Nú	þegar	 langt	er	um	 liðið	er	

líkanið	 enn	 í	 fullu	 gildi	 þrátt	 fyrir	 gagnrýni	 annarra	 fræðimanna	 og	 endurbætur	 á	

líkaninu.		
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Í	 nútímalegri	 framsetningu	 má	 sjá	 líkan	 McCarthy	 á	 mynd	 4.	 Myndin	 sýnir	 feril	

markaðsfærslunnar	 en	 ferillinn	 samanstendur	 af	 fjórum	 þáttum	 sem	 eru;	 greining	

markaðstækifæra,	 val	markhópa,	 samval	 söluráða	 og	 stjórnun	markaðsstarfs.	 Í	 innsta	

hring	 er	 markhópurinn	 en	 hann	 er	 kjarni	 líkansins.	 Þar	 fyrir	 utan	 eru	 stjórnanlegu	

þættirnir	eða	samval	söluráða	en	það	eru	P-in	fjögur;	vara	(e.	product),	verð	(e.	price),	

vettvangur	(e.	place)	og	vegsauki	(e.	promotion).	Yst	eru	svo	þættir	í	ytra	umhverfi	sem	

fyrirtæki	hafa	ekki	stjórn	á	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2004).	

	

 
  

Mynd	4.	Líkan	McCarthy’s	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2004)	

	

Gagnrýnendur	líkansins	hafa	bent	á	það	hversu	takmarkandi	líkanið	er.	Kotler	(1986)	

bætti	 til	 dæmis	 við	 tveim	 söluráðum;	 almannatengslum	 (e.	 public	 relation)	 og	

stjórnmálum	(e.	politics).	Booms	og	Bitner	(1981)	bættu	við	fólki	(e.	people),	ferlum	(e.	

process)	og	umgjörð	(e.	physical	evidence)	en	aðrir	hafa	bætt	framleiðni	og	gæðum	við	

söluráðana	(e.	productivity	and	quality)	(Lovelock	og	Wright,	2002).	
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3.2 Markaðsfærsla	þjónustu	
Aukin	áhersla	á	aðgreiningu,	þegar	kemur	að	þjónustu	(e.	service),	hefur	rutt	sér	til	rúms	

með	aukinni	samkeppni	fyrirtækja	(Zeithaml	o.fl.,	2016).	

Kotler	og	Armstrong	(2011,	bls.	224)	skilgreindu	þjónustu	eftirfarandi:	„Sú	aðgerð	eða	

ávinningur	sem	einhver	getur	boðið	öðrum,	er	í	eðli	sínu	óáþreifanlegt	og	felur	því	ekki	í	

sér	eignarhald	á	einhverju“	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000a,	bls.	53).	Eða:	„Allar	þær	

hagrænu	 aðgerðir	 þar	 sem	 útkoman	 er	 ekki	 áþreifanleg	 vara	 eða	 samsetning,	 er	

venjulega	 neytt	 á	 sama	 tíma	 og	 hún	 er	 framleidd,	 og	 frammistaðan	 veitir	 þeim	 sem	

nýtur	 þjónustunnar	 eitthvert	 virði	 sem	 í	 eðli	 sínu	 er	 óáþreifanlegt“	 (Þórhallur	 Örn	

Guðlaugsson,	2000a,	bls.	53).	

Þó	svo	að	skilgreining	á	þjónustu	liggi	fyrir	er	ekki	alltaf	auðvelt	að	aðgreina	þjónustu	

og	vörur	þar	sem	þjónusta	er	oft	á	tíðum	hluti	af	vörunni.	Dæmi	um	slíkt	má	nefna	þegar	

einstaklingur	 fer	 í	 verslun	og	kaupir	 vöru	og	varan	er	afhent	af	 starfsmanni	 sem	veitir	

þjónustuna	 (Palmer,	 1994).	 Í	 ljósi	 þess	 að	 þjónusta	 er	 óáþreifanlegt	 ferli	 þá	 metur	

viðskiptavinurinn	 áþreifanlega	 þætti	 í	 umhverfinu	 svo	 hann	 geti	 metið	 gæði	

þjónustunnar.	Framkoma	flugliða,	einkennisfatnaður	og	aðbúnaður	eru	dæmi	um	þætti	

sem	viðskiptavinurinn	lítur	til	við	mat	sitt	á	þjónustu	flugfélags	(Zeithaml	o.fl.,	2016).	

Þegar	kemur	að	markaðsfærslu	þjónustu	er	nauðsynlegt	fyrir	 fyrirtæki	að	einblína	á	

viðskiptavininn.	Þjónusta	er	 loforð	sem	fyrirtækið	ætlar	að	uppfylla	á	sérhverjum	tíma.	

Markmiðið	er	því	alltaf	að	gera	tilboð	með	þarfir	og	væntingar	viðskiptavinarins	í	huga	

(Zeithaml	o.fl.,	2016).		

Stjórnendur	þurfa	að	spyrja	sig	fjölda	spurninga	þegar	markaðssetja	á	þjónustu	vegna	

eðlismunar	 á	 þjónustu	 og	 áþreifanleika	 vara.	 Á	 mynd	 5	 má	 sjá	 markaðsþríhyrning	

þjónustu	 (e.	 services	marketing	 triangle)	 en	 hann	 geta	 stjórnendur	 notað	 til	 að	meta	

þær	 áskoranir	 sem	 þeir	 geta	 staðið	 frammi	 fyrir.	 Svo	 árangur	 náist	 þurfa	

þjónustufyrirtæki	að	leggja	áherslu	á	þrjár	gerðir	markaðsfærslu;	ytri	markaðsfærslu	(e.	

services	 external	 marketing),	 innri	 markaðsfærslu	 (e.	 services	 internal	 marketing)	 og	

gagnvirka	 markaðsfærslu	 (e.	 services	 interactive	 marketing).	 Svo	 þjónustuskilgreining	

standi	undir	þeim	loforðum	sem	hún	inniheldur	þurfa	allar	hliðar	markaðsþríhyrningsins	

að	 vera	 í	 jafnvægi.	 Ólíklegt	 er	 að	 fyrirtækið	 nái	 árangri	 ef	 ein	 hlið	 þríhyrningsins	 er	

vanrækt.		
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Mynd	5.	Markaðsþríhyrningur	þjónustu	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000b)	

Ytri	markaðsfærsla	er	á	hægri	hlið	þríhyrningsins.	Hér	er	markmiðið	að	skilgreina	og	

skapa	væntingar	viðskiptavinarins.	Hér	er	ákveðið	eða	lofað	með	hvaða	hætti	skal	koma	

til	 móts	 við	 væntingar	 viðskiptavinarins.	 Ytri	 markaðsfærsla	 felur	 í	 sér	 öll	 samskipti	

fyrirtækis	 og	 viðskiptavinar	 áður	 en	 þjónustan	 á	 sér	 stað.	 Hér	 er	 átt	 við	 hina	 ýmsu	

boðmiðla,	svo	sem	auglýsingar,	almannatengsl	og	persónulega	sölumennsku.		

Innri	markaðsfærsla	er	á	vinstri	hlið	þríhyrningsins.	Hér	er	markmiðið	að	efna	loforðið	

sem	 sett	 var	 fram	 í	 ytri	markaðsfærslunni.	 Hér	 fer	 fram	 vinna	 sem	 gerir	 starfsfólkinu	

kleift	að	efna	loforðið,	svo	sem	þjálfun,	hvatning	og	umbun	starfsfólks.	Ef	hæfni	og	vilji	

starfsfólks	 til	 að	 framkvæma	þjónustuna	er	ekki	 til	 staðar	verður	 loforðið	ekki	efnt	og	

markaðsþríhyrningurinn	 fellur	 saman.	 Hér	 er	 lagt	 upp	með	 að	 ánægja	 starfsfólks	 hafi	

áhrif	á	ánægju	viðskiptavina.	Slæmur	 starfsandi	og	óánægja	 starfsmanna	hefur	áhrif	á	

skynjun	viðskiptavina	á	þjónustu	fyrirtækisins.		

Gagnvirk	markaðsfærsla	er	á	botni	þríhyrningsins.	Hér	er	þjónustan	innt	af	hendi,	það	

er	samtal	starfsfólks	og	viðskiptavina.	Hér	er	vettvangur	fyrirtækisins	til	að	efna	loforðið.	

Ef	 fyrirtækið	 getur	 ekki	 efnt	 loforð	 sitt	 þá	 skiptir	 engu	 máli	 hversu	 markviss	 ytri	

markaðsfærslan	 er.	 Ytri	 markaðsfærslan	 ein	 og	 sér	 hjálpar	 fyrirtækinu	 ekki	 neitt	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000b).	

3.3 Miðuð	markaðsfærsla	
Miðuð	markaðsfærsla	 (e.	 target	marketing)	 er	 grunnurinn	 að	markaðsstarfi	 nútímans.	

Ekki	 er	 raunhæft	 að	 fyrirtæki	 einblíni	 á	 alla	 neytendur	markaðarins	 enda	 eru	 þeir	 of	
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margir,	 dreifðir	 og	 búa	 yfir	 ólíkum	 þörfum.	 Að	 sama	 skapi	 yrði	 kostnaður	 mikill	 fyrir	

fyrirtækið.	 Í	 stað	 þess	 að	 einblína	 á	 alla	 neytendur	 hafa	 fyrirtæki	 því	 í	 auknum	mæli	

notað	miðaða	markaðsfærslu.	Markaðurinn	 er	 þá	metinn	 sem	 ein	 heild,	 honum	 skipt	

niður	 í	minni	hluta	og	 fyrirtæki	 finna	þann	hluta	 sem	þau	 telja	 sig	 geta	 sinnt	af	bestu	

getu.	Því	næst	þróa	þau	samval	 söluráða	 í	 takt	við	þann	markað	sem	þau	ætla	 sér	að	

starfa	 á.	 Við	 þetta	 eykst	 virði	 vöru	 eða	 þjónustu	 þessa	 tiltekna	 markaðs	 þar	 sem	

fyrirtæki	geta	þróað	rétta	vöru	og	stýrt	verði,	dreifingu	og	auglýsingum	á	skilvirkari	hátt.		

Miðuð	markaðsfærsla	 skiptist	 í	þrjá	hluta	og	er	þeim	gerð	góð	skil	á	mynd	6.	Þetta	

eru	 markaðshlutun	 (e.	 segmentation),	 markaðsmiðun	 (e.	 targeting)	 og	 staðfærsla	 (e.	

positioning)	(Kotler	og	Armstrong,	2001).	

	

	

Mynd	6.	Miðuð	markaðsfærsla	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000b)	

3.3.1 Markaðshlutun	

Markaðshlutun	er	þegar	markaði	er	 skipt	upp	 í	minni	hluta	svo	 fullnægja	megi	ólíkum	

þörfum	 einstaklinga.	 Svo	 árangur	 náist	 er	mikilvægt	 að	 þekkja	markaðinn	 og	 aðferðir	

markaðshlutunar	 (Kotler,	 1989).	 Við	 skiptingu	 markaðar	 er	 oftast	 notast	 við	 vel	

skilgreindar	 breytur.	 Breyturnar	 þurfa	 að	 vera	 mælanlegar,	 aðgengilegar	 og	

aðgreinanlegar.	 Líffræðilegar	 breytur	 geta	 verið	 aldur,	 kyn,	menntun,	 þjóðerni	 og	 eða	

trúarbrögð	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2011).	 Landfræðilegar	 breytur	 hafa	 einnig	 verið	

notaðar,	svo	sem	þjóðir,	 fylki	og	eða	borgir.	Þá	hefur	markaðnum	verið	skipt	upp	eftir	

breytum	 á	 borð	 við	 kauphegðun,	 sálræna	 þætti	 og	 eftirspurn.	 Hægt	 er	 að	 skipta	

markaðnum	upp	eftir	fleiri	en	einni	breytu.	Þeim	fyrirtækjum	sem	nota	markaðshlutun	

gengur	 betur	 að	 sníða	markaðsfærslu	 að	 þörfum	og	 væntingum	þeirra	 neytenda	 sem	
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varan	eða	þjónustan	höfðar	til.	Með	markaðshlutun	verða	tengsl	fyrirtækis	og	neytenda	

betri	en	niðurstöður	rannsókna	hafa	sýnt	fram	á	að	fyrirtæki	sem	nota	markaðshlutun	

eru	líklegri	til	að	ná	betri	árangri	en	þau	sem	nota	hana	ekki	(Kotler,	1989).	

Markaðshlutun	felur	í	sér	þrjú	stig;	könnunarstig,	greiningarstig	og	lýsingarstig	(Kotler	

og	Armstrong,	2011).	Könnunarstig	felur	í	sér	athugun	á	hegðun	og	viðhorfi	neytenda	og	

könnun	á	því	hvað	það	er	 sem	höfðar	 til	 þeirra.	Greiningarstig	 felur	 í	 sér	 að	mæla	og	

greina	 upplýsingar	 sem	 aflað	 var	 á	 fyrra	 stigi	 svo	 mögulegt	 sé	 að	 mynda	 markhóp.	

Lýsingarstigið	felur	í	sér	að	draga	fram	einkenni	hvers	hóps	og	gera	grein	fyrir	sérstöðu	

hans	 (Kotler	 og	 Keller,	 2009).	 Mikilvægt	 er	 að	 markhópurinn	 sé	 mælanlegur,	

aðgengilegur	og	 arðbær.	 Þegar	 talað	er	 um	mælanlegt	þarf	 sá	möguleiki	 að	 vera	 fyrir	

hendi	 að	 hægt	 sé	 að	 afla	 tölulegra	 gagna	 um	 stærð,	 samsetningu	 og	 kaupmátt	

markhópsins.	 Aðgengi	 felur	 í	 sér	 að	 fyrirtækið	 geti	 átt	 í	 samskiptum	 við	 hópinn	 og	

dreifing	vöru	og	þjónustu	sé	möguleg.	Með	arðbæru	er	átt	við	að	það	svari	kostnaði	að	

framkvæma	markaðsáætlanir	og	fara	í	herferðir	tengdar	markhópnum	(Blythe,	2005).	

3.3.2 Markaðsmiðun	

Það	 að	 einblína	 á	 einn	 eða	 fleiri	 markhóp	 kallast	 markaðsmiðun.	 Eins	 og	 áður	 hefur	

komið	fram	er	ekki	hagkvæmt	fyrir	fyrirtæki	að	þjóna	öllum	markhópum.	Fyrirtæki	verða	

því	að	velja	ákveðinn	markhóp	sem	er	líklegur	til	að	skila	fyrirtækinu	árangri	og	mynda	

samkeppnisforskot	 (Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000a).	Við	val	á	markhóp	má	hafa	 til	

hliðsjónar	 níu	 atriði	 sem	 skiptast	 í	 þrjá	 þætti.	 Fyrsti	 þáttur	 er	 stærð	 og	 vöxtur	

markhópsins.	Til	að	ná	árangri	þarf	markhópurinn	að	vera	nægjanlega	stór	og	hann	þarf	

að	 hafa	 vaxtarmöguleika.	 Annar	 þátturinn	 tekur	 á	 samkeppni,	 mettun,	 vernd	 og	 ytri	

áhættu.	 Skoðað	 er	 að	 hvað	 miklu	 leyti	 samkeppnisaðilar	 þjóna	 markhópnum.	 Er	

markaðurinn	 mettur	 eða	 leynast	 tækifæri	 í	 honum?	 Aftra	 lög	 og	 reglur	 inngöngu	 á	

markaðinn?	Eru	samkeppnisaðilar	varðir	með	einkaleyfum?	Einnig	er	kannað	hvort	ytri	

þættir,	á	borð	við	menningu,	efnahag	og	löggjöf,	ógni	eða	hindri	inngöngu	fyrirtækisins	

á	 markaðinn.	 Þriðji	 þátturinn	 tekur	 á	 samræmi,	 tengslum	 við	 aðra	 markhópa	 og	

hagnaðarvon.	Samræmi	þarf	að	vera	í	styrk	og	ímynd	fyrirtækisins	og	þeim	kröfum	sem	

markhópurinn	 gerir	 til	 fyrirtækisins.	 Tengsl	 annarra	 markhópa	 auka	 vaxtarmöguleika	

fyrirtækisins	sem	svo	eykur	líkurnar	á	hagnaðarvon	(Lilien	og	Rangaswamy,	2004).		
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Á	mynd	7	má	sjá	GE-líkanið	en	það	hefur	oft	verið	notað	við	mat	á	markaðsmiðun.	

Bandaríska	 fyrirtækið	 General	 Electric	 kynnti	 líkanið	 sem	 aðferð	 til	 að	 meta	

skipulagseiningar	 fyrirtækja	 út	 frá	 tveim	 víddum,	 það	 er	 styrk	 þeirra	 og	 hversu	

áhugaverð	 greinin	 er.	 X-ás	 táknar	 styrk	 fyrirtækisins	 og	 y-ás	 táknar	 áhugaverðleika	

greinarinnar.	 Stærð	 markaðar,	 vöxtur	 markaðar,	 hagnaður	 og	 hagnaðarmöguleiki,	

samkeppni,	eftirspurn	og	kostnaðaruppbygging	eru	þættir	sem	hafðir	eru	til	hliðsjónar	

við	 mat	 á	 áhugaverðleika	 greinarinnar.	 Útkoman	 verður	 ákveðið	 gildi	 sem	 gefur	

mælikvarða	á	hve	áhugaverð	greinin	er.	Að	sama	skapi	er	styrkur	fyrirtækisins	metinn	út	

frá	 markaðshlutdeild,	 verðhæfni,	 vörugæðum,	 þekkingu	 fyrirtækisins	 á	 þörfum	

viðskiptavina,	þekkingu	fyrirtækisins	á	byggingu	markaðarins,	styrkleika	sölukerfisins	og	

staðsetningu.		

	

Mynd	7.	GE-líkanið		

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000a)	

Líkaninu	 er	 skipt	 upp	 í	 þrjú	 svæði	 og	 hvert	 svæði	 er	 aðgreint	 með	 lit.	 Ef	

skipulagseining	 lendir	 á	 dökkbláa	 svæðinu	 er	 hún	 yfir	 meðallagi	 í	 styrk	 og	

áhugaverðleika.	Markmið	 fyrirtækisins	 ætti	 því	 að	 vera	 aukin	 fjárfesting	 og	 vöxtur.	 Á	

hvíta	svæðinu	er	styrkur	og	áhugaverðleiki	fyrirtækja	í	meðallagi.	Markmið	fyrirtækisins	

ætti	því	 að	vera	að	halda	 stöðu	 sinni.	Á	 ljósbláa	 svæðinu	er	 styrkur	og	áhugaverðleiki	

skipulagseiningar	 undir	 meðallagi.	 Markmið	 fyrirtækisins	 ætti	 því	 að	 vera	 að	 gera	

róttækar	 breytingar	 eða	 hverfa	 af	markaði.	 Út	 frá	 hvítu	 hringjunum	 í	 líkaninu	má	 sjá	

staðsetningu	 skipulagseiningarinnar.	 Skipulagseining	 A	 hefur	 sterka	 stöðu	 á	

áhugaverðum	 markaði	 og	 er	 með	 75%	 markaðshlutdeild.	 Skipulagseining	 B	 hefur	
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nokkuð	 sterka	 stöðu	 á	 markaði,	 er	 undir	 meðallagi	 þegar	 kemur	 að	 áhugaverðleika	

markaðar	og	er	með	50%	markaðshlutdeild	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000a).	

3.3.3 Staðfærsla	

Þriðja	skrefið	í	miðaðri	markaðsfærslu	og	jafnframt	það	mikilvægasta	er	staðfærsla.	Ries	

og	Trout	(2001),	sérfræðingar	á	sviði	auglýsinga,	kynntu	hugtakið	árið	1972.	Í	bók	þeirra	

Positioning:	The	battle	for	your	mind	fjalla	þeir	um	staðfærslu	og	lýsa	því	hvernig	hægt	

er	 að	 nota	 hana	 sem	 tæki	 til	 að	 ná	 til	 ákveðins	 hóps	 neytenda	 á	 markaði	 sem	 er	

yfirfullur.	Skilgreining	þeirra	á	staðfærslu	hljóðar	svo:	„Staðfærsla	er	ekki	hvað	þú	gerir	

við	vöru.	Staðfærsla	er	það	sem	þú	gerir	við	huga	tilvonandi	kaupenda.“		

Staðfærsla	felur	í	sér	að	byggja	upp	og	staðsetja	vöru	eða	þjónustu	í	huga	neytenda	

og	aðgreina	hana	frá	vöru	og	þjónustu	samkeppnisaðilans.	Ef	staðfærslan	er	vel	útfærð	

og	skipulögð	geta	fyrirtæki	náð	samkeppnisforskoti.	Staðfærsla	sem	er	illa	skipulögð	og	

illa	 útfærð	 getur	 valdið	 því	 að	 neytendur	 gera	 ekki	 greinarmun	 á	 skynjun	 vöru	 og	

þjónustu	fyrirtækisins	og	samkeppnisaðila.	Neytandinn	hefur	því	ekki	ástæðu	til	að	velja	

vöru	 eða	 þjónustu	 fyrirtækisins	 fram	 yfir	 vöru	 eða	 þjónustu	 samkeppnisaðilans	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2000a).		

Á	degi	hverjum	verða	neytendur	fyrir	áreiti	af	auglýsingum	vegna	þess	að	þjóðfélög	

eru	 orðin	 yfirmarkaðssett	 (e.	 overcommunicated	 society).	 Vörur	 og	 þjónustur	 er	

allstaðar	að	 finna	og	ekki	 laust	við	að	hægt	sé	að	segja	að	um	offramboð	sé	að	ræða.	

Vegna	 tækniframfara	 hefur	 áreiti	 aukist,	 ekki	 síst	 vegna	 aukinnar	 tölvunotkunar	 og	

notkun	snjallsíma	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Það	er	 jafnframt	auðveldara	 fyrir	 fyrirtæki	að	

kynna	vörur	sínar	og	þjónustu	nú	á	dögum	en	áður	fyrr.	Við	slíkar	aðstæður	aukast	líkur	

á	skynjunarleysi	neytenda.	Neytendur	eru	meira	farnir	að	loka	á	meirihluta	skilaboða	og	

hefðbundnar	 auglýsingaaðferðir.	 Það	 gerir	 fyrirtækum	 erfiðara	 fyrir	 að	 ná	 til	 réttu	

markhópanna	 sem	eykur	 líkurnar	 á	 að	 fyrirtæki	 ná	minni	 árangri.	Mikilvægt	 er	 því	 að	

fyrirtæki	séu	skilvirk,	einbeiti	sér	að	afmörkuðum	hóp	neytenda	og	skilgreini	skilaboð	á	

réttan	hátt	(Ries	og	Trout,	2001).		

Staðfærsla	 skiptist	 í	 þrjá	 þætti;	 aðgreiningu	 (e.	 points	 of	 difference),	 aðgerðir	 (e.	

marketing	activities)	og	ímynd	(e.	image).		
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3.3.3.1 Aðgreining	
Aðgreining	 snýst	 um	 það	 hvernig	 fyrirtæki	 aðgreinir	 vörur	 og	 þjónustu	 frá	

samkeppnisaðilanum.	 Einstök	 vara,	 framúrskarandi	 þjónusta,	 vel	 þjálfað	 starfsfólk	 og	

einstök	ímynd	er	dæmi	um	aðgreiningu.	Eftir	því	sem	aðgreining	fyrirtækisins	er	meiri,	

þeim	 mun	 erfiðara	 er	 fyrir	 neytendur	 að	 snúa	 sér	 að	 samkeppnisaðilanum	 (Fisher,	

1991).	 Aðgreining	 fyrirtækisins	 getur	 tekið	 breytingum	 í	 takt	 við	 breyttar	 aðstæður	 á	

markaði	svo	sem	með	tilkomu	nýrra	vara.	Nauðsynlegt	er	því	fyrir	stjórnendur	að	hafa	

augun	opin	 fyrir	 þeim	breytingum	sem	eiga	 sér	 stað	á	markaðnum	og	bregðast	 skjótt	

við.	Þannig	geta	fyrirtæki	viðhaldið	aðgreiningu	vara	sinna	og	þeirri	sérstöðu	sem	varan	

hefur	í	augum	neytenda	(Hooley,	Piercy	og	Nicoulaud,	2008).	

Svo	 vara	 eða	 þjónusta	 geti	 talist	 til	 sama	 vöruflokks	 og	 vara	 eða	 þjónusta	

samkeppnisaðilans	 þá	 verða	 þær	 að	 hafa	 sameiginlega	 eiginleika	 (e.	 points	 of	 parity).	

Þessir	sameiginlegu	eiginleikar	gera	það	að	verkum	að	neytandinn	gerir	upp	á	milli	vöru	

eða	 þjónustu	 fyrirtækisins	 og	 samkeppnisaðilans.	 Mikilvægt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	

skilgreina	 hvað	 þarf	 til	 að	 ná	 yfirburðum	 í	 vöruflokknum	 áður	 en	 samkeppnishæfni	

samkeppnisaðilans	er	skilgreind	(Keller,	Apéria	og	Georgson,	2012).	

Flugfélög	 sem	 fljúga	 frá	 sama	 brottfarastað	 til	 sama	 áfangastaðar	 hafa	 til	 dæmis	

sameiginlega	eiginleika.	Annað	flugfélagið	gæti	þá	aðgreint	sig	með	því	að	selja	flugmiða	

til	annars	og	ákjósanlegri	áfangastaðar	í	sama	landi.		

3.3.3.2 Aðgerðir	
Aðgerðir	 snúast	um	það	hvernig	 fyrirtæki	ætla	að	koma	aðgreiningu	vöru	og	þjónustu	

sem	árangursríkast	til	skila	á	markaðnum.	Aðgreining	snýr	að	vörunni	og	þjónustunni	á	

meðan	aðgerðir	tengjast	markaðnum	eða	viðskiptavinum	(Lilien	og	Rangaswamy,	2004).	

Með	 aðgerðum	geta	 fyrirtæki	 komið	 sameiginlegum	þáttum	 vara	 til	 skila	 til	 neytenda	

ásamt	upplýsingum	um	hvernig	varan	er	 frábrugðin	vöru	 samkeppnisaðila	 (Keller	o.fl.,	

2012).	 Nauðsynlegt	 er	 að	 gott	 samræmi	 sé	 á	 milli	 aðgreiningar	 og	 aðgerða	 svo	

aðgreining	vöru	komist	sem	best	til	skila	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2007).	

3.3.3.3 Ímynd	

Fræðimaðurinn	 Sidney	 Levy	 kynnti	 fyrst	 hugtakið	 ímynd	árið	1955.	Ólíkir	 geirar	 fræða	

hafa	síðan	þá	notað	hugmyndafræðina	á	bak	við	ímynd	Barich	og	Kotler	(1991)	svo	sem	

landafræði,	 mannfræði,	 félagsfræði	 og	 táknfræði	 (Gallarza,	 Saura	 og	 García,	 2002).	



	

30	

Barich	 og	 Kotler	 (1991,	 bls.	 95)	 skilgreina	 ímynd	 á	 eftirfarandi	 hátt:	 „Samansafn	

skoðana,	 hugmynda	 og	 trúar	 sem	 viðkomandi	 einstaklingur	 eða	 hópur	 hefur	 á	

ákveðnum	hlut.	Slíkur	hlutur	getur	verið	fyrirtæki,	vara,	vörumerki,	staður	eða	persóna.	

Hugmyndin	 getur	 verið	 sönn	 eða	 röng,	 raunveruleg	 eða	 ímynduð.“	 (Þórhallur	 Örn	

Guðlaugsson	og	Margrét	Sigurjónsdóttir,	2011,	bls.	167).	

Ímynd	 er	 sú	 mynd	 sem	 verður	 til	 í	 huga	 einstaklingsins	 þegar	 hann	 hugsar	 um	

eitthvað	ákveðið.	Ímynd	er	huglæg	og	stundum	óljós	þar	sem	hún	er	oft	á	tíðum	byggð	á	

ólíkum	einstaklingum	og	mismikilli	þekkingu	þeirra	(S.	M.	Davis,	2002).	Ímynd	getur	ekki	

verið	góð	eða	slæm	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2007)	en	hún	getur	hins	vegar	tengst	

jákvæðum	og	neikvæðum	þáttum	og	það	getur	haft	áhrif	á	mat	okkar	til	dæmis	á	vöru,	

landi,	fyrirtæki	eða	sveitafélagi.	 Ímynd	er	sú	mynd	sem	einstaklingar	hafa	í	huga	sér	af	

raunveruleikanum	hverju	sinni	(S.	M.	Davis,	2002).		

Mismunandi	 fræðigreinar	 hafa	 skilgreint	 ímynd	 á	 ólíkan	 hátt.	 Fræðimenn	 í	

sálfræðigeiranum	 vilja	 meina	 að	 ímynd	 fyrirtækja	 sé	 huglæg	 eða	 sýnileg	 og	 skynjuð	

hugmynd	sem	hefur	ákveðna	rauntengingu	(Grunig,	1993).		

Það	kemur	fyrir	að	ímynd	fyrirtækis	sé	ekki	sú	sama	og	áformað	var.	Með	ýmist	lítilli	

eða	mikilli	þekkingu	gerir	fólk	sér	upp	einhverja	hugmynd	um	tiltekið	efni	og	það	kallast	

ímynd.	Þessi	 ímynd	verður	til	hvort	sem	markaðsfræðingur	komi	að	eða	ekki	og	því	er	

áhugavert	að	velta	því	upp	hvað	er	það	sem	veldur	þeim	mun	sem	verður	á	annars	vegar	

ímynd	 og	 hins	 vegar	 aðgreiningu	 og	 áætlaðri	 staðfærslu.	 Undirstaðfærsla	 (e.	

underpositioning)	getur	verið	ein	ástæðan	en	þá	hefur	neytandinn	takmarkaða	þekkingu	

á	vöru	eða	þjónustu	fyrirtækisins.	Neytandinn	heldur	að	vara	eða	þjónusta	fyrirtækisins	

bjóði	 upp	 á	 annað	 heldur	 en	 raunin	 er.	 Önnur	 ástæða	 getur	 verið	 svokölluð	

yfirstaðfærsla	(e.	overpositioning)	en	þá	hefur	neytandinn	of	þrönga	mynd	af	vörum	og	

þjónustu	 fyrirtækisins.	 Þriðja	 ástæðan	 getur	 verið	 ruglingsleg	 staðfærsla	 (e.	 confused	

positioning)	 en	 þá	 eru	 vörur	 og	 þjónusta	 fyrirtækisins	 óljósar	 og	 ruglingslegar	 í	 huga	

neytandans	(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2007).		

Á	 mynd	 8	 má	 sjá	 tengsl	 aðgreiningar	 og	 ímyndar.	 Þrjár	 ólíkar	 sviðsmyndir	 geta	

myndast.	Í	fyrsta	lagi	þegar	ímynd	er	í	samræmi	við	aðgreiningaráform.	Sú	staða	kemur	

upp	þegar	 fyrirtæki	hafa	skýra	aðgreiningu	og	beita	vel	 skipulögðum	aðgerðum	við	að	

koma	aðgreiningunni	til	skila.	Í	öðru	lagi	getur	það	gerst	að	ímynd	er	ekki	í	samræmi	við	
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aðgreiningaráform	 þó	 svo	 að	 aðgreining	 fyrirtækisins	 sé	 skýr	 og	 fyrirtækið	 hafi	 beitt	

aðgerðum	til	þess	að	koma	þeirri	aðgreiningu	til	skila.	Annað	hvort	hefur	fyrirtækið	ekki	

farið	 rétt	 að	 þegar	 kom	 að	 markaðsstarfinu	 eða	 samkeppnisaðili	 hefur,	 með	 sínum	

aðgerðum,	haft	áhrif	á	upplifun	neytandans	af	vörum	eða	þjónustu	fyrirtækisins.	Í	þriðja	

lagi	 getur	 sú	 staða	 komið	 upp	 að	 aðgreining	 fyrirtækisins	 er	 óskýr	 og	 lítill	 áhugi	 á	 að	

koma	 henni	 til	 skila	 en	 engu	 að	 síður	 er	 til	 ímynd.	 Ytri	 aðstæður,	 ómarkvissar	

markaðsaðgerðir	 eða	 aðgerðir	 samkeppnisaðila	 móta	 þá	 ímynd	 (Þórhallur	 Örn	

Guðlaugsson,	2007).	

	

	

Mynd	8.	Tengsl	aðgreiningar	og	ímyndar		

(Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2007)	

Svo	 árangur	 náist	 með	 staðfærslu	 er	 mikilvægt	 að	 vera	 með	 skýra	 stefnumótun.	

Nauðsynlegt	 er	 að	 fyrirtæki	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 hvað	 það	 er	 sem	 aðgreinir	 vörur	 og	

þjónustu	 fyrirtækisins	 frá	 samkeppnisaðilanum	 og	 hvernig	 þessi	 aðgreining	 skapar	

samkeppnisforskot.	 Að	 sama	 skapi	 er	mikilvægt	 að	 fyrirtæki	 útskýri	 á	 hvaða	 hátt	 þau	

ætla	að	koma	aðgreiningunni	til	skila.	Allt	markaðsstarf	fyrirtækisins	verður	að	styðja	við	

staðfærslu	 fyrirtækisins	 (Þórhallur	 Örn	 Guðlaugsson,	 2007).	 Nánar	 verður	 fjallað	 um	

hugtakið	ímynd	í	kafla	7.		

Eftir	að	hafa	fjallað	um	markaðsfærslu,	feril	markaðsfærslu,	markaðsfærslu	þjónustu	

og	 miðaða	 markaðsfærslu	 í	 þessum	 kafla	 þá	 verður	 fjallað	 um	 markaðsráða	 í	 næsta	

kafla.		
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4 Markaðsráðar	

Markaðsráðar	 (e.	marketing-mix)	 eiga	 stóran	 þátt	 í	 að	 skapa	 virði	 fyrir	 fyrirtæki.	 Þeir	

hafa	mikið	að	segja	um	það	hvernig	vara	eða	þjónusta	er	staðfærð	í	huga	neytenda.	Það	

er	 því	 mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 nota	 markaðsráða	 til	 að	 koma	 staðfærslunni	 á	

framfæri	 (Kotler	og	Armstrong,	2001).	Markaðsráðarnir	eru	sjö	að	tölu	eða	p-in	sjö	 (e.	

the	 seven	 P’s);	 vara	 (e.	 product),	 verð	 (e.	 price),	 vettvangur	 (e.	 place),	 kynningar	 (e.	

promotion),	 fólk	 (e.	 people),	 ferli	 (e.	 process)	 og	 umhverfi	 (e.	 physical	 evidence)	 (Cant	

o.fl,	2009).		

Einn	 mikilvægasti	 þáttur	 markaðsráðanna	 er	 varan	 enda	 er	 það	 hún	 sem	 veitir	

neytandanum	ávinning.	Vara	 getur	 líka	 verið	 sú	þjónusta	 sem	 fyrirtækið	býður	upp	á.	

Hér	 er	 einnig	 verið	 að	 tala	 um	 óáþreifanlega	 þætti	 á	 borð	 við	 vörumerki,	 þjónustu,	

ímynd,	virði	og	fleira	.	Neytendur	kaupa	vöru	vegna	gæða	eða	annarra	eiginleika,	virðis	

eða	einhvers	konar	tengingar	(Boone	og	Kurtz,	2015).	

Verð	 er	 kostnaðurinn	 sem	 neytendur	 bera	 í	 skiptum	 fyrir	 vöru	 eða	 þjónustu	

fyrirtækisins.	 Þær	 ákvarðanir	 sem	 teknar	 eru	 í	 tengslum	 við	 verð	 hafa	 bein	 áhrif	 á	

hagnað	 og	 markaðshlutdeild	 fyrirtækisins.	 Því	 er	 það	 áskorun	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 finna	

jafnvægi	á	milli	þess	að	 fullnægja	þörfum	neytenda	og	að	vera	með	 rétt	verð	og	 skila	

afgangi.	Mikilvægt	er	að	verð	vörunnar	sé	rétt	og	að	það	höfði	 til	þess	markhóps	sem	

varan	er	ætluð.	Ef	verð	vörunnar	er	of	lágt	getur	neytandinn	metið	það	sem	svo	að	gæði	

vörunnar	 séu	 ekki	 eins	 mikil	 og	 þau	 eru	 í	 raun.	 Ef	 verð	 vörunnar	 er	 of	 hátt	 getur	

neytandinn	metið	það	sem	svo	að	varan	sé	yfirverðlögð	og	leitað	annað	(Lamb,	Hair	og	

McDaniel,	2008;	Ramaswamy	og	Namakumari,	2013).	

Vettvangur	 eða	 dreifileiðir	 snýst	 um	 það	 hvernig	 fyrirtækið	 kemur	 vöru	 sinni	 til	

neytenda.	 Góðar	 og	 vel	 ígrundaðar	 dreifileiðir	 auka	 líkurnar	 á	 að	 samkeppnisforskot	

myndist	 og	 geta	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækisins.	 Vöruhús,	 flutningsleiðir	 og	

dreifingaraðilar	er	eitthvað	sem	fyrirtækið	þarf	að	íhuga	vel	(Lamb	o.fl.,	2008).	

Með	kynningum	geta	fyrirtæki	komið	eiginleikum	vörunnar	á	framfæri	og	byggt	upp	

virði	vörumerkisins.	Ef	ekki	væri	 fyrir	kynningar	myndi	neytandinn	ekki	þekkja	vöruna,	

kosti	 hennar	 og	 tilgang.	 Kynningar	 gera	 vöruna	 eftirsóknaverða	 í	 huga	 neytandans.	

Fyrirtæki	 notast	 oftast	 við	 auglýsingar,	 persónulega	 sölumennsku,	 almannatengsl	 og	

samfélagsmiðla	(Kotler	og	Armstrong,	2001;	Lamb	o.fl.,	2008).	
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Þegar	talað	er	um	fólk	er	átt	við	alla	þá	aðila	sem	tengjast	þjónustuferlinu,	svo	sem	

almennt	 starfsfólk,	 stjórnendur	 og	 neytendur.	 Mikilvægt	 er	 að	 fyrirtæki	 hafi	 rétta	

starfsmenn	 í	 starfi	 enda	 eru	 það	 þeir	 sem	 eru	 í	 framlínunni	 og	 þeirra	 hlutverk	 er	 að	

koma	 vörunni	 eða	 þjónustunni	 til	 skila	 til	 neytenda.	 Góð	 frammistaða	 starfsfólksins	

eykur	 líkurnar	 á	 að	 neytendur	 verði	 ánægðir	 og	 það	 hefur	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækisins	

(Cant,	Strydom,	Jooste	og	Plessis,	2009).		

Ferli	snýr	að	því	hvernig	vörunni	eða	þjónustunni	er	komið	til	skila.	Ferlið	hefst	með	

fyrstu	samskiptum	fyrirtækisins	og	neytandans	og	endar	á	því	augnabliki	þegar	varan	er	

komin	 í	 hendurnar	 á	neytandanum.	Ef	 ferlið	 er	 ekki	 nógu	gott	 eru	 líkur	 á	 að	það	hafi	

áhrif	 á	 upplifun	 neytandans	 og	 þar	með	 ímynd	 fyrirtækisins	 í	 huga	 neytandans	 (Cant	

o.fl.,	2009).	

Umhverfið	 er	 vettvangurinn	 þar	 sem	 þjónusta	 fyrirtækisins	 fer	 fram.	 Öll	 samskipti	

fyrirtækisins	og	neytandans	 fara	 fram	á	þessum	vettvangi.	Umhverfið	verður	að	vera	 í	

samræmi	 við	 þjónustu	 fyrirtækisins.	 Neytandinn	 upplifir	 frammistöðu	 fyrirtækisins	 í	

gegnum	uppstillingu,	lýsingu,	starfsfólkið	og	fleira	(Stokes	og	Lomax,	2008).	

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	markaðsráða.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	vörumerki,	

fyrirtækjavörumerki	og	vörumerkjavirði.		
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5 Vörumerki	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 ítarleg	 umfjöllun	 um	 vörumerki,	 þar	 með	 talin	 hugtökin	

fyrirtækjavörumerki	og	vörumerkjavirði.		

Tilgangur	vörumerkja	er	margþættur,	þau	einfalda	val,	gefa	 loforð	um	gæði,	byggja	

traust	 og	minnka	 áhættu	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Vörumerki	 byggir	 á	 vörunni	 sjálfri	 og	

aðgreinir	hana	frá	öðrum	vörum	á	markaði	(Keller	og	Lehmann,	2006).		

Keller	(2013,	bls.	30)	skilgreinir	vörumerki	á	eftirfarandi	hátt:	

Vörumerki	 er	 nafn,	 hugtak,	merki,	 tákn,	 hönnun,	 eða	 samblanda	 af	 þessu,	
sem	ætlað	er	að	bera	kennsl	á	vöru	og	þjónustu	af	einum	seljanda	eða	hópi	
seljanda	 og	 til	 að	 aðgreina	 þá	 frá	 samkeppninni.	 Tæknilega	 séð	 hefur	
fyrirtæki	eða	markaðsfræðingur	 sem	býr	 til	 nafn,	merki	 eða	 tákn	 fyrir	nýja	
vöru,	skapað	nýtt	vörumerki.		

	

Við	 kaup	 og	 upplifun	 neytandans	 á	 vörumerkinu	 skipar	 varan	 sér	 einstakan	 sess	 í	

huga	hans.	Þannig	endurspeglar	vörumerkið	upplifun	neytandans	á	vörunni.	Neytandinn	

ákvarðar	 hvaða	 vörumerki	 fullnægir	 hans	 eigin	 þörfum	 og	 hvaða	 vörumerki	 gera	 það	

ekki.	Þetta	hefur	áhrif	á	kaupferli	neytandans	og	ákvörðunarferli	neytandans	um	val	á	

vörumerki	 styttist	 (Keller,	 2013).	 Í	 markaðssetningu	 fyrirtækja	 gegna	 vörumerki	

mikilvægu	hlutverki.	Vörumerkið	er	auðlind	fyrirtækisins	og	eitt	af	því	verðmætasta	sem	

það	á	(Keller	og	Lehmann,	2006).	

Fyrirtæki	þurfa	að	huga	að	nokkrum	atriðum	þegar	byggja	á	upp	vörumerkjavirði.	Hér	

er	átt	við	eiginleika	vörumerkisins.	Svo	árangur	náist	þarf	vörumerkið	í	fyrsta	lagi	að	vera	

minnisstætt,	 það	 er	 að	 þegar	 neytandinn	 kaupir	 vöruna	 eða	 þjónustuna	 þá	 eigi	 hann	

auðvelt	með	að	þekkja	hana	eða	kalla	hana	upp	í	huga	sér.	Í	öðru	lagi	þarf	það	að	vera	

þýðingarmikið,	 að	 það	 sé	 lýsandi	 og	 sannfærandi	 fyrir	 það	 sem	 varan	 eða	 þjónustan	

stendur	 fyrir.	 Í	 þriðja	 lagi	 þarf	 það	 að	 vera	 viðkunnanlegt,	 að	 neytandinn	 meti	

vörumerkið	 skemmtilegt,	 ánægjulegt	 og	 áhugavert.	 Í	 fjórða	 lagi	 þarf	 það	 að	 vera	

yfirfæranlegt,	milli	menninga,	tungumála,	vöruflokka	og	landa.	Í	fimmta	lagi	þarf	það	að	

vera	aðlögunarhæft,	en	til	að	halda	samkeppnishæfni	verður	vörumerkið	að	bjóða	upp	á	

breytingar	og	uppfærslur	vegna	breytinga	á	markaði	 (Keller,	2013;	Keller	og	Lehmann,	

2006).	
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Vörumerkjaloforð	 (e.	 brand	 promise)	 er	 yfirlýsing	 frá	 fyrirtæki	 til	 handa	

viðskiptavinum	 sínum	 um	 hvers	 viðskiptavinir	 geta	 vænst	 af	 vöru	 þess	 og	 þjónustu.	

Vörumerkjaloforð	 er	 eitthvað	 sem	 er	 áþreifanlegt	 eða	 óáþreifanlegt	 en	 veitir	

viðskiptavinum	 fyrirtækisins	 hag	 og	 reynslu.	 Einhvers	 konar	 virðisyfirlýsing.	

Vörumerkjaloforð	er	mikilvægasti	þáttur	vörumerkisins,	það	endurspeglar	sérstöðu	þess	

og	 er	 það	 sem	 viðskiptavinir	 koma	 til	með	 að	muna	 eftir.	 Vörumerkjaloforð	 aðgreinir	

vöru	eða	þjónustu	 fyrirtækisins	 frá	vörum	eða	þjónustu	annarra	 fyrirtækja.	Það	býr	 til	

væntingar	 í	huga	viðskiptavina	með	því	 sem	 lofað	er	og	eykur	eftirspurn	viðskiptavina	

eftir	vörunni	eða	þjónustunni	(Campbell,	2002).		

5.1 Fyrirtækjavörumerki	
Skilgreiningin	á	fyrirtækjavörumerki	(e.	corporate	branding)	er	sú	sama	og	á	vörumerki	

nema	nafn	eða	merki	 fyrirtækis	er	notað	 í	heild	sem	vörumerking	fyrirtækisins	og	það	

notað	við	aðgreiningu	á	markaði	eða	markaðssetningu	(Argenti	og	Druckenmiller,	2004).	

Þegar	 nafn	 fyrirtækis	 er	 notað	 sem	 vörumerki	 þá	 ná	 fyrirtæki	 á	 fyrirtækjamarkaði	

betri	 árangri.	 Sérstaklega	 ber	 að	 nefna	 fyrirtæki	 sem	 eiga	 í	 viðskiptum	 við	 önnur	

fyrirtæki	 með	 auðlindir	 og	 þjónustu	 sína	 þar	 sem	 fyrirtækjavörumerki	 endurspeglar	

auðlindir	og	þjónustu	fyrirtækisins	(Argenti	og	Druckenmiller,	2004).	

Einnig	er	talað	um	að	fyrirtæki	sem	sérhæfa	sig	í	þjónustu	búi	yfir	þjónustuvörumerki	

þar	sem	eiginleikar	 fyrirtækisins,	 svo	sem	gæði	þjónustunnar	og	starfsfólkið,	 stuðla	að	

styrk	vörumerkisins.	Þjónustuvörumerkið	fullvissar	neytendur	um	gæðaþjónustu,	dregur	

úr	 flækjustigi	 ákvarðana	 og	 myndar	 aðgreiningu	 fyrirtækja	 (D.	 F.	 Davis,	 Golicic	 og	

Marquardt,	 2008).	 Það	 er	mikil	 áskorun	 að	 vörumerkja	 þjónustu	 þar	 sem	þjónusta	 er	

óáþreifanleg	 og	 ekki	 auðvelt	 að	 hafa	 stjórn	 á	 útkomu	 hennar	 þar	 sem	 hún	 veltur	 á	

gæðum	og	væntingum	sérhvers	neytanda.	Af	þessum	sökum	er	nauðsynlegt	að	fyrirtæki	

í	 þjónusturekstri	 noti	 vörumerkingu	 til	 að	 fást	 við	 óáþreifanleika	 þjónustu	 og	 þau	

vandamál	sem	honum	fylgja	(Keller,	2013).	

Í	viðskiptaumhverfi	þar	sem	neytendur,	starfsmenn	og	fjárfestar	standa	frammi	fyrir	

miklum	valmöguleikum	er	mikilvægi	vörumerkja	mikið.	Svo	árangur	náist	þarf	stjórnun	

vörumerkisins	 að	 vera	 skilvirk	 þar	 sem	 neytendur	 byggja	 væntingar	 og	 ímynd	 sína	 á	

vörumerkinu	(Argenti	og	Druckenmiller,	2004).	
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5.2 Vörumerkjavirði	
Vörumerkjavirði	 (e.	 brand	 equity)	 snýr	 að	 tengslum	 neytenda	 við	 vörumerki	 en	 þau	

verða	til	þegar	neytendur	byrja	að	þekkja	vörumerkið.	Hversu	sterkt	vörumerkjavirðið	er	

fer	eftir	því	hversu	einstök,	 sterk	og	hagstæð	 tengsl	eru	milli	neytenda	og	vörumerkis	

(Keller,	1993).	

Við	 markaðssetningu	 vörumerkis	 verða	 til	 ákveðin	 viðbrögð	 einstaklinga,	 sem	

stjórnast	af	vörumerkjaþekkingu,	sem	mynda	vörumerkjavirði.	Vörumerki	hafa	 jákvætt	

vörumerkjavirði	 ef	 neytandinn	 bregst	 betur	 við	 beitingu	 markaðsráða	 (verði,	 vöru,	

markaðssamskiptum	 og	 stjórnun	 dreifileiða)	 heldur	 en	 hann	 gerir	 gagnvart	 sömu	

beitingu	markaðsráðanna	ef	um	vöru	án	vörumerkis	er	að	ræða.		

Til	 þess	 að	 búa	 til	 vörumerkjavirði	 geta	 fyrirtæki	 notað	 svokallað	 CBBE	 líkan	 (e.	

customer	based	brand	equity)	sér	til	stuðnings.	Líkanið	gefur	til	kynna	hvaða	þætti	vert	

er	að	hafa	til	hliðsjónar	þegar	kemur	að	uppbyggingu	vörumerkjavirðis.	Líkt	og	mynd	9	

sýnir	þá	er	 líkanið	pýramídi	 sem	 skiptist	 í	 fjögur	 skref	 eða	þrep	 (e.	 brand	 ladder)	 sem	

samtals	innihalda	sex	þætti.	Hvert	skref	byggir	á	því	að	skrefinu	á	undan	sé	lokið.	Líkanið	

sýnir	 hvernig	 hægt	 er	 að	 byggja	 upp	 vörumerkjavirði	 í	 huga	 neytenda	 svo	 lengi	 sem	

hugað	 er	 að	 öllum	þáttum	 líkansins.	Notkun	 líkansins	 felst	 í	 að	 tryggja	 að	 neytandinn	

upplifi	aðgerðir	fyrirtækisins	á	réttan	hátt.	Líkanið	stuðlar	að	því	að	auðkenni	vörunnar	

verði	 skýrt,	 að	 merking	 ímyndar	 sé	 í	 samræmi	 við	 auðkenni	 vörunnar	 og	 styrkir	

sambandið	 við	 neytendur.	 Með	 líkaninu	 er	 hægt	 að	 svara	 tveim	 spurningum,	 annars	

vegar	„hvað	er	það	sem	gerir	vörumerki	sterkt?“	og	hins	vegar	„hvernig	á	að	byggja	upp	

sterkt	vörumerki?“	(Keller,	2013;	Þórhallur	Örn	Guðlaugsson,	2007).		

Öll	fjögur	þrep	pýramídans	stuðla	að	því	að	styrkja	eða	byggja	upp	sterkt	vörumerki.	

Öll	 snúast	 þau	 um	 að	 ná	 ákveðnu	 takmarki	 sem	 tengist	 núverandi	 og	 verðandi	

neytendum	 vörunnar.	 Þrepin	 fjögur	 eru	 vitund	 (e.	 brand	 identity),	 merking	 (e.	 brand	

meaning),	 svörun	 (e.	 brand	 responses)	 og	 samband	 (e.	 brand	 relationships).	 Þættir	

pýramídans	 eru	 einkenni	 og	 skýrleiki	 (e.	 brand	 salience),	 ímynd	 (e.	 brand	 imagery),	

frammistaða	 (e.	 brand	 performance),	 viðbrögð	 (e.	 brand	 judgements),	 tilfinningar	 (e.	

brand	feelings)	og	traust	(e.	brand	resonance).	Traust	er	mikilvægasti	þátturinn	en	það	

næst	með	því	að	framkalla	alla	hina	þætti	líkansins	(Keller,	2001).	
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Mynd	9.	CBBE	líkanið		

(Keller,	2001)	

Fyrsta	 þrep	 pýramídans,	 vitund,	 felur	 í	 sér	 að	 festa	 einkenni	 og	 skýrleika	

vörumerkisins	 í	 huga	neytandans	 í	 gegnum	ákveðinn	vöruflokk	eða	þarfir	 neytandans.	

Þetta	þrep	kemur	inn	á	vörumerkjavitund,	sem	fjallað	verður	um	í	kafla	6,	og	snýr	að	því	

hversu	 auðvelt	 neytandinn	 á	með	 að	 þekkja	 vörumerkið	 eða	 kalla	 það	 fram	 í	 hugann	

miðað	við	mismunandi	aðstæður	(Keller,	2001).	Hér	þurfa	fyrirtæki	að	spyrja:	Hver	ert	

þú?	 Markmið	 þessa	 þreps	 er	 að	 mynda	 breiða	 og	 djúpa	 vörumerkjavitund	 í	 huga	

neytandans.	Það	sem	átt	er	við	með	dýpt	í	vörumerkjavitund	er	að	neytandinn	hugsi	um	

vörumerkið	þegar	kemur	að	því	að	uppfylla	ákveðna	þörf,	til	dæmis	þegar	einstaklingur	

sem	 langar	 í	 kaldan	 drykk	 hugsar	 um	 Coca-cola.	 Það	 sem	 átt	 er	 við	 með	 breiðri	

vörumerkjavitund	er	þegar	neytandinn	hugsar	um	vörumerkið	til	að	uppfylla	fleiri	þarfir	

en	eina,	til	dæmis	að	drekka	Coca-cola	í	veislu,	í	partíum,	með	mat	eða	snakki.	Coca-cola	

er	því	ekki	einungis	svalandi	drykkur	heldur	drykkur	margra	tækifæra.	Af	þessum	sökum	

getur	falist	tækifæri	í	því	fyrir	fyrirtæki	að	skapa	breiðari	vörumerkjavitund	og	þar	með	

auka	notagildi	vörunnar	fyrir	fleiri	tækifæri	(Keller	o.fl.,	2012).		

Merking	er	annað	þrep	pýramídans	og	skipta	má	henni	 í	 tvo	hluta;	 frammistöðu	og	

ímynd.	Þrepið	felur	í	sér	það	ferli	að	skapa	rétta	merkingu	vörumerkis	í	huga	neytenda,	

hvað	 það	 þýðir	 og	 hvað	 það	 stendur	 fyrir.	 Frammistaða	 snýr	 að	 því	 hversu	 vel	

vörumerkið	mætir	 þörfum	 neytenda	 en	 frammistaða	 samanstendur	 af	 fimm	 flokkum;	

aðalinnihaldi	 og	 aukahlutum	 (e.	 primary	 characteristics	 and	 features),	 áreiðanleika,	

endingu	 og	 þjónustu	 sem	 tilheyrir	 vöru	 (e.	 product	 reliability,	 durability	 and	

serviceability),	skilvirkni,	samúð	og	árangri	þjónustu	(e.	service	effectiveness,	efficiency,	
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and	 empathy),	 stíl	 og	 hönnun	 (e.	 style	 and	 design)	 og	 verði	 (e.	 price)	 (Garvin,	 2000).	

Ímynd	 snýr	 að	 því	 hversu	 vel	 vörumerkið	 mætir	 þörfum	 neytenda	 á	 félags-	 og	

sálfræðilegum	 grundvelli.	 Ímynd	 neytandans	 getur	 annars	 vegar	 skapast	 beint,	 með	

eigin	 reynslu	 neytandans	 á	 vörunni,	 eða	 óbeint,	 í	 gegnum	 upplýsingar	 frá	 öðrum	

neytendum.	Hér	þurfa	fyrirtæki	að	spyrja	sig:	Hvað	ert	þú?	Með	þessu	er	sem	sagt	átt	

við	það	hvernig	fyrirtækið	ætlar	að	vera	samkeppnishæft	(Keller,	2001).	

Svörun	er	þriðja	þrep	pýramídans	og	einnig	má	skipta	því	 í	tvo	hluta;	tilfinningar	og	

viðbrögð.	Hér	þurfa	 fyrirtæki	 að	 spyrja	 sig:	Hvað	um	þig?	Því	markmið	þrepsins	 er	 að	

búa	 til	 jákvæðar	 tilfinningar	 í	 huga	 neytandans	 hvað	 varðar	 vörumerkið.	 Viðbrögð	

neytenda	byggja	á	ólíkri	reynslu	neytenda	af	fyrra	þrepi,	frammistöðu	og	ímynd.	Fjögur	

atriði	geta	haft	áhrif	á	viðbrögð	neytenda.		

Ø Gæði	(e.	quality):	Neytendur	dæma	vörur	út	frá	raunverulegum	og	skynjuðum	
gæðum	

Ø Áreiðanleiki	(e.	credibility):	Neytendur	meta	áreiðanleika	út	frá	þrem	þáttum,	
sérþekkingu	er	snertir	nýsköpun,	 trúverðugleika	og	hversu	vel	þeim	 líkar	við	
vöruna	

Ø Vangaveltur	 (e.	 consideration):	Neytendur	meta	 hversu	 vel	 varan	 samsvarar	
þörfum	þeirra	

Ø Yfirburðir	(e.	superiority):	Neytendur	meta	yfirburði	vörunnar	samanborið	við	
vöru	samkeppnisaðila		

	

Fyrirtæki	 þurfa	 að	 hugsa	 út	 í	 tilfinningar	 neytenda.	 Mikilvægt	 er	 að	 það	 sé	 rétt	

samband	 milli	 vörumerkis	 og	 neytenda.	 Mikilvægt	 er	 að	 neytandinn	 upplifi	 rétta	

tilfinningu	 þegar	 kemur	 að	 vörumerkinu	 því	 röng	 tilfinning	 getur	 skaðað	 upplifun	

neytandans	á	vörumerkinu	en	til	dæmis	vill	neytandi	finna	fyrir	öryggistilfinningu	fremur	

en	skemmtun	þegar	hann	hugsar	um	banka	(Keller,	2001).		

Samband	er	 fjórða	og	efsta	þrep	 í	pýramídans.	Það	snýst	um	traust	og	er	það	þrep	

sem	erfiðast	er	að	ná	og	 jafnframt	það	eftirsóttasta.	Hér	þurfa	 fyrirtæki	að	 spyrja	 sig:	

Hvað	um	þig	og	mig?	Markmið	þessa	þreps	er	að	mynda	gott	viðskiptasamband	sem	er	

virkt,	 sterkt	 og	 jákvætt.	Markmiðið	 er	 að	 viðskiptavinir	 sýni	 vörumerkinu	 hollustu	 og	

kaupi	vöruna	oftar	en	einu	sinni.	Sambandinu	má	skipta	upp	í	fjóra	flokka	(Keller,	2001):	
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Ø Hegðunarhollusta	 (e.	 behavioural	 loyalty):	 Snýr	 að	 því	 hversu	 oft	 og	 hversu	
mikið	neytandinn	kaupir	af	vörunni.	

Ø Viðhorfstengsl	 (e.	attitudinal	attachment):	Til	að	mynda	traust	þarf	meira	 til	
en	hegðunarhollustu.	Sumir	neytendur	eru	neyddir	til	að	kaupa	ákveðna	vöru	
en	slíkar	aðstæður	skapast	þegar	vara	eða	þjónusta	er	ein	í	sínum	vöruflokki.	
Til	þess	að	vörumerkjatraust	verði	til	þarf	persónuleg	tengsl	milli	neytenda	og	
vörumerkis.		

Ø Vörumerkjamenning	 (e.	 sense	 of	 community):	 Neytandinn	 finnur	 fyrir	
tengslum	eða	skyldleika	við	aðra	sem	nota	vöruna,	svo	sem	aðra	viðskiptavini	
eða	starfsfólk	sem	selur	vöruna.		

Ø Virk	 skuldbinding	 (e.	 active	 engagement):	 Hér	 er	 um	 að	 ræða	 öflugustu	
vörutryggðina.	 Neytandinn	 er	 vel	 tengdur	 vörumerkinu	 þrátt	 fyrir	 að	 hann	
hvorki	 kaupi	 né	 neyti	 vörunnar.	 Neytandinn	 skráir	 sig	 í	 klúbb	 sem	 tilheyrir	
vörunni,	tekur	þátt	í	vefspjalli	eða	viðburðum	tengdum	vörumerkinu.		

	

Röð	 þrepa	 pýramídans	 er	 engin	 tilviljun.	 Ekki	 er	 hægt	 að	 skapa	 rétta	 merkingu	

vörumerkis	í	huga	neytenda	án	þess	að	einkenni	og	skýrleiki	vörumerkisins	sé	til	staðar	í	

huga	 þeirra.	 Rétt	 viðbrögð	 neytenda	 koma	 ekki	 fram	 nema	 búið	 sé	 að	 skapa	 rétta	

merkingu	vörumerkis	í	huga	neytenda.	Samband	vörumerkis	og	neytenda	getur	ekki	átt	

sér	stað	nema	með	réttum	viðbrögðum	(Keller,	2001).	

Fyrirtæki	með	gott	 vörumerkjavirði	öðlast	 samkeppnisforskot	 sem	 felur	 í	 sér	aukna	

eftirspurn	 eftir	 vörumerkinu,	 möguleika	 á	 stækkun	 eða	 útvíkkun	 vörumerkis,	 betri	

samskipti	 við	 neytendur,	 aukinn	 hagnað	 og	 minni	 næmni	 gagnvart	 samkeppni	

(Bendixen,	Bukasa	og	Abratt,	2003).	

Í	 þessum	 kafla	 var	 fjallað	 um	 vörumerki,	 fyrirtækjavörumerki	 og	 vörumerkjavirði.	 Í	

næsta	kafla	verður	fjallað	um	vörumerkjaþekkingu	og	vörumerkjavitund.		
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6 Vörumerkjaþekking	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	vörumerkjaþekkingu	og	vörumerkjavitund.		

Forsenda	 vörumerkjavirðis	 er	 vörumerkjavitund	 (e.	 brand	 awareness)	 þar	 sem	

þekking	skapar	þá	aðgreiningu	sem	nauðsynleg	er.	Vörumerkjavitund	hefur	áhrif	á	það	

hversu	 vel	 vöru	 gengur	 og	 er	 nauðsynleg	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 móta	 velgengi	

vörumerkisins	 til	 framtíðar	þar	 sem	vitund	og	þekking	býr	 til	þá	mynd	sem	neytendur	

hafa	í	huga	sér	þegar	kemur	að	vörumerkinu	(Keller,	1993).	

Keller	 (1993)	 segir	 að	 vörumerkjaþekking	 byggi	 á	 vörumerkjavitund	 og	 ímynd	

vörumerkis.	Hér	að	aftanverðu	er	fjallað	um	vörumerkjavitund	en	ímynd	vörumerkis	er	

gerð	góð	skil	í	kafla	7.	

6.1 Vörumerkjavitund	
Vörumerkjavitund	 snýr	 að	 þekkingu	 neytenda	 á	 vörumerkinu	 út	 frá	 sérstöðu	 þess.	

Vörumerkjavitund	 segir	 fyrirtækinu	 að	 neytendur	 hafa	 séð	 nafn	 vörumerkisins	 og	 að	

þeir	geri	sér	grein	fyrir	eiginleikum	og	sérkennum	þess.	Það	að	skapa	vörumerkjavitund	

felur	ekki	bara	í	sér	að	vita	hver	vara	eða	þjónusta	er	heldur	felur	það	einnig	í	sér	að	búa	

til	 sérstöðu,	 það	 er	 að	 tengja	 ýmsa	 þætti	 vörumerkisins	 við	 sérstakan	 vöruflokk,	

ákveðnar	aðstæður	eða	eitthvað	neyslumynstur.	Vitund	neytenda	eykst	ekki	ef	kaup	á	

vöru	 eða	 þjónustu	 veita	 ekki	 neina	 eftirtekt.	 Varan	 eða	 þjónustan	 er	 þá	 eins	 og	

neytandinn	átti	von	á.	Mikilvægt	er	 fyrir	 fyrirtæki	að	koma	reglulega	með	nýjungar	en	

þó	ekki	svo	miklar	að	upprunaleg	vara	breytist	of	mikið.	Of	miklar	breytingar	geta	orðið	

til	þess	að	ánægja	neytenda	breytist	 til	hins	verra	og	eftirspurn	eftir	vörunni	minnkar.	

Hægt	er	að	auka	vitund	neytenda	með	því	að	láta	vöru	eða	þjónustu	fara	smávegis	fram	

úr	væntingum	neytenda	í	hvert	sinn	sem	þeir	kaupa	hana.	Þetta	er	til	dæmis	hægt	með	

framúrskarandi	þjónustu	eða	auknum	gæðum	(Keller	o.fl.,	2012).		

Eins	og	sést	á	mynd	10	skiptir	Keller	(1993)	vörumerkjavitund	í	tvennt,	annars	vegar	í	

þekkingu	 (e.	 brand	 recognition)	 og	 hins	 vegar	 í	 að	 kalla	 fram	 vörumerkið	 (e.	 brand	

recall).		
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Mynd	10.	Víddir	vörumerkjaþekkingar		

(Keller,	1993)	

Með	þekkingu	er	átt	við	að	neytendur	þekki	vörumerkið	í	sjón	út	frá	útliti	eða	lit.	Um	

er	að	ræða	hæfni	neytandans	að	geta	kallað	fram	ákveðið	vörumerki	þegar	hann	heyrir	

þann	vöruflokk	 sem	vörumerkið	 tilheyrir	nefndan.	Þegar	neytendur	eru	 farnir	 að	kalla	

fram	 vörumerkið	 út	 frá	 minningu	 þá	 er	 tengingin	 við	 vörumerkið	 orðin	 sterk	 (Keller,	

1993).	

Aaker	(1996)	talar	ekki	bara	um	að	vörumerkjavitund	sé	mikilvæg	heldur	vanmetinn	

hluti	af	vörumerkjavirði.	Hann	segir	vitund	hafa	áhrif	á	skynjun	og	afstöðu	neytenda	á	

vöru	og	þjónustu.	Vörumerkjavitund	er	skipt	upp	í	sex	þætti	að	mati	Aaker:		

	

Ø Þekking	vörumerkis	(e.	recognition)	

Ø Kalla	fram	vörumerki	(e.	recall)	

Ø Efst	í	huga	neytenda	(e.	top	of	mind)	

Ø Yfirráð	vörumerkis	(e.	brand	dominance)	

Ø Vörumerkjaþekking	(e.	brand	knowledge)	

Ø Álit	á	vörumerki	(e.	brand	opinion)	
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Fyrstu	tveir	þættirnir	hafa	sömu	merkingu	og	hjá	Keller	(1993)	hér	á	undan.	Að	vera	

efst	 í	 huga	 neytenda	 snýr	 að	 því	 hvaða	 vörumerki	 kemur	 fyrst	 upp	 í	 huga	 neytenda	

þegar	 þeir	 heyra	 ákveðin	 vöruflokk	 nefndan.	 Yfirráð	 vörumerkis	 snýr	 að	 því	 hvaða	

vörumerki	kemur	sífellt	upp	í	huga	neytenda	við	ólíkar	aðstæður.	Vörumerkjaþekking	er	

þegar	 neytendur	 vita	 fyrir	 hvað	 vörumerkið	 stendur.	 Álit	 á	 vörumerki	 er	 þegar	

neytendur	hafa	ákveðna	skoðun	eða	álit	á	vörumerkinu	(Aaker,	1996).	

Þegar	 kemur	 að	 ákvörðun	 um	 val	 neytenda	 á	 vörumerki	 þá	 er	 vörumerkjavitund	

mikilvæg.	 Líklegra	 er	 að	 neytendur	 kaupi	 það	 vörumerki	 sem	þeir	 þekkja.	 Það	 er	 ekki	

síður	mikilvægt	að	vörumerki	fyrirtækisins	komi	upp	í	huga	neytenda	þegar	vöruflokkur	

vörunnar	er	nefndur.	Vörumerkjavitund	hefur	áhrif	á	vörumerkjatengsl	í	huga	neytenda	

sem	og	ímynd	vörumerkis	(Keller,	1993).		

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	vörumerkjaþekkingu	og	vörumerkjavitund.	Í	næsta	kafla	

verður	fjallað	um	ímynd.		
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7 Ímynd	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	ímynd.	Farið	verður	í	skilgreiningu	hugtaksins,	mikilvægi	

og	uppruna	þess.	Fjallað	verður	um	muninn	á	ímynd,	orðspori	og	auðkenni	ásamt	því	að	

fyrirtækjaímynd	og	vörumerkjaímynd	verða	gerð	góð	skil.	Að	endingu	verður	farið	í	það	

hvernig	mæla	má	ímyndir.		

7.1 Mikilvægi	
Með	aukinni	samkeppni	og	minni	augljóslegum	mun	á	vörum	og	þjónustu	fyrirtækja	er	

mikilvægt	að	fyrirtæki	þekki	þarfir	og	hegðun	hópsins	sem	það	er	að	keppa	um.		

Engir	tveir	neytendur	skynja	fyrirtæki	og	ímynd	þeirra	á	sama	hátt	(Barich	og	Kotler,	

1991).	 Orðspor	 vörumerkis	 eða	 fyrirtækis	 hefur	mest	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytandans	

þegar	 lítill	 sjáanlegur	 munur	 er	 á	 verði,	 gæðum,	 hönnun	 og	 eiginleikum	 vörunnar	

(Christensen	og	Askegaard,	2001).	Mikilvægi	þess	að	skapa	 ímynd	er	því	ekki	ofmetið.	

Með	góðri	 ímynd	verður	 til	aðgreining	sem	hjálpar	 fyrirtækjum	 í	 samkeppni	við	önnur	

fyrirtæki.	Ímynd	fyrirtækisins	er	nokkurs	konar	skilaboð	til	neytenda.	Skilaboð	um	hvað	

fyrirtækið	 stendur	 fyrir	 og	 hver	 staða	 þess	 er	 á	markaði	 (Kotler	 og	Armstrong,	 2001).	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 þekkja	 þá	 eiginleika	 fyrirtækisins	 sem	 stuðla	 að	

samkeppnis-	og	hagnaðaryfirburðum	á	markaði.	Í	seinni	tíð	hafa	óáþreifanlegir	þættir	á	

borð	 við	 ímynd,	 orðspor	 og	 viðskiptavild	 fyrirtækja	 skipt	 miklu	 í	 þessum	 efnum.	

Niðurstöður	 kannana	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 gott	 orðspor	 fyrirtækja	 sé	 undirstaða	 góðs	

árangurs	fyrirtækja	að	mati	stjórnenda	(Schwaiger,	2004).	Porter	og	Kramer	(2011)	segja	

að	 þrýstingur	 frá	 ytri	 þáttum,	 eins	 og	 samfélagslegri	 ábyrgð,	 stjórni	 að	 miklu	 leyti	

orðspori	 fyrirtækja.	 Samfélagsleg	 ábyrgð	 sé	 nauðsynlegur	 kostnaður	 fyrirtækja	 og	 allt	

umfram	það	sé	sóun	á	fé	hluthafa.		

7.2 Uppruni	
Árið	1955	kom	Sidney	Levy	fram	á	sjónarsviðið	með	hugtakið	 ímynd	(Barich	og	Kotler,	

1991).	 Að	 sama	 skapi	 hafa	 nokkrar	 fræðigreinar	 fjallað	 um	 hugtakið	 og	 hafa	 greinar	

Boulding	 árið	 1956	 og	 Martineau	 árið	 1958	 haft	 áhrif	 á	 umfjöllun	 um	 hugtakið	 og	

tengingu	þess	við	fyrirtæki	(Balmer,	1998).	

Mælingar	 á	 ímynd	 og	 mótun	 ímyndar	 má	 rekja	 til	 rannsókna	 á	 sviði	 hugsýnar	 (e.	

imagery)	 innan	 sálfræðinnar.	 Hugsýn	 er	 ákveðin	 aðferð	 til	 að	 vinna	 úr	 og	 geyma	
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margskynjunarupplýsingar	 (e.	 multisensory	 integration)	 í	 vinnsluminni	 heilans.	

Hugsýnarúrvinnsla	 (e.	 imagery	 processing)	 byggir	 á	 heildrænni	 (e.	 holistic)	 aðferð	 við	

túlkun	 upplýsinga	 þar	 sem	 heildin	 er	 stærri	 en	 samtala	 allra	 hluta.	 Oft	 er	 talað	 um	

myndræna	hugsun	(e.	mental	picturing)	þar	sem	sjón	er	ekki	það	eina	sem	einstaklingur	

notar	við	túlkun	sína	heldur	hefur	bragð,	hljóð,	snerting	og	lykt	einnig	áhrif.	Rannsóknir	

á	sambandi	hugsýnarúrvinnslu	og	hegðunar	neytenda	benda	til	þess	að	einstaklingurinn	

noti	 blöndu	 af	 eiginleikum	 sínum	 og	 heildrænu	 viðbragði	 (e.	 holistic	 response)	 þegar	

kemur	að	skynjun	vörumerkis	eða	fyrirtækis	(Echtner	og	Ritchie,	1991).		

7.3 Hugtakið	ímynd	
Líkt	 og	 kom	 fram	 í	 kafla	 3.3.3.3	 skilgreina	 Barich	 og	 Kotler	 (1991)	 ímynd	 sem:	

„Samansafn	 skoðana,	 hugmynda	 og	 trúar	 sem	 viðkomandi	 einstaklingur	 eða	 hópur	

hefur	á	ákveðnum	hlut.	Slíkur	hlutur	getur	verið	 fyrirtæki,	vara,	vörumerki,	staður	eða	

persóna.	Hugmyndin	getur	verið	sönn	eða	röng,	raunveruleg	eða	ímynduð.“		

Að	 sama	 skapi	 telja	Barich	og	Kotler	 (1991)	 fyrirtæki	hafa	margar	 ímyndir.	 Það	 fari	

eftir	 því	 hvaða	 þætti	 fyrirtækisins	 verið	 er	 að	 skoða	 hver	 útkoman	 verður.	 Fyrirtæki	

verða	að	gera	sér	grein	fyrir	mikilvægi	þess	að	vita	hvar	ímynd	þeirra	er	sterkust	og	hvar	

hún	er	veikust	og	grípa	til	viðeigandi	aðgerða	til	að	bæta	ímynd	fyrirtækisins	þar	sem	við	

á.	Stundum	þurfa	fyrirtæki	að	bæta	gæði	vörunnar,	bæta	frammistöðu	sína	eða	jafnvel	

koma	betur	til	skila	til	neytenda	fyrir	hvað	fyrirtækið	stendur	fyrir.		

Að	mati	Barich	og	Kotler	(1991)	eru	til	fjórar	gerðir	af	ímynd.	Í	fyrsta	lagi	er	það	ímynd	

fyrirtækja	 (e.	 corporate	 image).	 Hún	 snýr	 að	 almennu	 viðhorfi	 einstaklinga	 til	

fyrirtækisins	 í	 heild.	 Þegar	 fyrirtæki	 miðla	 skýrum	 og	 góðum	 upplýsingum	 út	 á	

markaðinn	 þá	 byggir	 fyrirtækið	 upp	 góða	 ímynd.	 Í	 öðru	 lagi	 er	 það	 ímynd	 vöru	 (e.	

product	image).	Hún	snýr	að	viðhorfi	einstaklinga	til	ákveðinnar	vöru.	Í	þriðja	lagi	er	það	

ímynd	 vörumerkis	 (e.	 brand	 image).	 Hún	 snýr	 að	 því	 hvernig	 einstaklingar	 upplifa	 og	

skynja	 vörumerkið	 og	 samkeppnisstöðu	 þess.	 Í	 fjórða	 lagi	 er	 það	 markaðsímynd	 (e.	

marketing	 image).	 Hún	 snýr	 að	 því	 hvernig	 einstaklingar	 upplifa	 og	 skynja	

heildarmarkaðsstarf	fyrirtækis	og	samval	söluráða.		

Neytendur	meta	hvort	það	sé	þess	virði	að	eiga	í	viðskiptum	við	sérhvert	fyrirtæki	og	

af	þessu	virði	skapast	 ímynd	fyrirtækisins.	Virði	skapast	 til	dæmis	af	vöru,	þjónustu	og	

verði.		
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Barich	 og	 Kotler	 (1991)	 leggja	 áherslu	 á	 að	 bæði	 ímynd	 fyrirtækisins	 og	

markaðsímynd	 þess	 sé	 sterk	 á	 sama	 tíma.	 Sterk	 ímynd	 fyrirtækis	 ein	 og	 sér	 sé	 ekki	

ávísun	á	 velgengi	 fyrirtækja.	 Ímynd	 fyrirtækja	 snýr	 að	því	hvernig	 fyrirtæki	halda	utan	

um	 félagslega	 þætti,	 starfsmannamál,	 neytendur	 og	 aðra	 hagsmunaaðila	 á	 jákvæðan	

hátt.	 Fyrirtæki	 getur	 haft	 sterka	 fyrirtækjaímynd	 þar	 sem	 það	 er	 til	 fyrirmyndar	 í	

samfélaginu	og	styrkir	góð	málefni.	Ekki	er	öruggt	að	það	skili	sér	til	neytenda	einkum	og	

sér	 í	 lagi	 ef	 fyrirtækið	 er	 ekki	með	 sterka	markaðsímynd.	Markaðsímynd	 fyrirtækja	 er	

sýn	 neytandans	 á	 vörum	 fyrirtækisins	 og	 gæðum	 þeirra	 samanborið	 við	 vörur	

samkeppnisaðilans.	 Ef	 neytandinn	 telur	 sig	 fá	 mikið	 virði	 þegar	 hann	 kaupir	 vöru	

fyrirtækisins	þá	hefur	fyrirtækið	sterka	markaðsímynd.		

Bæði	 ímynd	 fyrirtækis	 og	markaðsímynd	eiga	 að	hafa	 áhrif	 á	 hegðun	markhópsins.	

Sterk	 ímynd	 fyrirtækis	 á	 að	 vera	 mótsagnalaus	 og	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	 almenning,	

viðskiptavini,	hluthafa	og	stjórnvöld	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Markaðsímynd	fyrirtækisins	á	

hvoru	tveggja	að	hvetja	neytendur	til	að	kaupa	vöru	og	þjónustu	fyrirtækisins	og	stuðla	

að	því	að	neytendur	mæli	með	henni	(Barich	og	Kotler,	1991).		

7.4 Ímynd,	orðspor	og	auðkenni	
Hugtakið	 ímynd	 tengist	 hugtökunum	 orðspori	 (e.	 reputation)	 og	 auðkenni	 (e.	 brand)	

náið.	 Hugtökin	 ímynd	 og	 orðspor	 tengjast	 hvor	 um	 sig	 ákveðinni	 sýn	 sem	 ólíkir	

hagsmunaaðilar	hafa	á	fyrirtækið	(Balmer,	1998).	Ímynd	er	sú	skynjun	sem	einstaklingar	

eða	hópar	hafa	á	ákveðnum	tíma	á	meðan	orðspor	er	sú	skynjun	sem	einstaklingar	eða	

hópar	hafa	á	ákveðnu	tímabili	(Balmer	og	Greyser,	2003).	

Auðkenni	(e.	branding)	aðgreinir	meðal	annars	vörur,	einstaklinga	og	staði,	stuðlar	að	

auknu	virði	fyrir	fyrirtæki	og	dregur	upp	mynd	í	huga	neytenda	sem	lýsir	þörfum	þeirra.	

Hlutverk	auðkennis	má	túlka	á	tvo	vegu.	Annars	vegar	rökrænt	og	áþreifanlegt	hlutverk	

sem	 segir	 til	 um	 virkni	 vörunnar	 eða	 þjónustunnar	 og	 hins	 vegar	 tilfinningalegt	 eða	

óáþreifanlegt	hlutverk	sem	segir	til	um	þýðingu	auðkennisins	í	huga	neytandans	(Kotler	

og	Keller,	2009).		

Til	 að	 gera	 greinarmun	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 samkeppnisaðilans	 er	 vörunni	 eða	

þjónustunni	gefið	ákveðið	auðkenni	 sem	felur	 í	 sér	ákveðið	nafn,	merki,	 tákn,	hönnun	

eða	einhverja	samsetningu	af	slíku.	Rekja	má	hugtakið	auðkenni	 langt	aftur	til	miðalda	

en	á	þeim	tíma	setti	fólk	auðkenni	á	handverk	sitt	svo	hægt	væri	að	aðgreina	verk	þeirra	
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frá	 verkum	 annarra.	 Enn	 í	 dag	 setja	 listamenn	 auðkenni	 á	 verk	 sín	 (Kotler	 og	 Keller,	

2009).	

Balmer	 og	 Gray	 (2003)	 segja	 að	 í	 breiðu	 samhengi	 ímyndar	 og	 orðspors	 þá	 sé	

auðkenni	einn	þáttur	í	því.	Þá	segja	Balmer	og	Greyser	(2006)	hugtökin	ímynd,	orðspor,	

auðkenni	 og	miðlun	 samskipta	 öll	 heyra	 undir	markaðsfærslu	 fyrirtækja	 (e.	 corporate	

marketing).	Þrátt	fyrir	að	tengsl	séu	á	milli	hugtakana	þá	er	möguleiki	á	að	munur	sé	á	

ímynd	og	orðspori	(Balmer,	1998).		

7.5 Fyrirtækjaímynd	
Sú	ímynd	sem	viðskiptavinir	hafa	í	huga	sér	um	tiltekið	fyrirtæki	kallast	fyrirtækjaímynd.	

Fyrirtækjaímynd	 getur	 verið	 breytileg	 eftir	 tíma	 og	 er	 háð	mörgum	 þáttum.	 Velgengi	

fyrirtækja	er	háð	ímynd	þeirra	og	af	þeim	sökum	er	áríðandi	að	fyrirtæki	geri	sér	grein	

fyrir	því	hvaða	lærdóm	neytendur	draga	af	vörumerkinu,	hver	tilfinning	þeirra	er,	hvaða	

sýn	 þeir	 hafa	 og	 hvað	 þeir	 heyra	 um	 vörumerkið	 (Rindell,	 2013).	 Mikilvægt	 er	 að	

fyrirtæki	 afli	 sér	 þekkingar	 á	 þörfum,	 löngunum	 og	 kauphegðun	 neytenda	 þar	 sem	

markaðir	fara	ört	stækkandi.	Af	þessum	sökum	er	mikilvægt	að	ímynd	fyrirtækisins	hafi	

eitthvað	umfram	ímynd	annarra	fyrirtækja	sem	eru	í	samkeppni	við	fyrirtækið	(Barich	og	

Kotler,	1991).		

Mikilvægt	er	að	 fyrirtæki	ákveði	 ímynd	sína	og	geri	 sér	grein	 fyrir	því	hver	hún	er	 í	

huga	 neytenda.	 Ímynd	 er	 mælanleg	 en	 með	 reglulegum	 mælingum	 geta	 fyrirtæki	

kannað	 hvort	 nauðsynlegt	 sé	 að	 bæta	 einhverja	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 ímynd	

fyrirtækisins	 gagnvart	 samkeppnisaðilum.	 Þannig	 geta	 fyrirtæki	 komist	 að	 því	 hvort	

ímynd	fyrirtækisins	í	huga	neytenda	samræmist	þeirri	ímynd	sem	fyrirtækið	vill	að	sé	til	

staðar.	 Ef	 samræmi	er	ekki	 til	 staðar	getur	 fyrirtækið	brugðist	 við	áður	en	það	verður	

fyrir	 skaða.	Reglulegar	mælingar	á	 ímynd	geta	gefið	 fyrirtækjum	upplýsingar	um	hvort	

markmið	 fyrirtækisins	 hvað	 varðar	 uppbyggingu	 á	 ímynd	 hafi	 skilað	 tilsettum	 árangri	

(Barich	og	Kotler,	1991).		

Líkt	 og	 mynd	 11	 ber	 með	 sér	 þá	 byggir	 fyrirtækjaímynd	 á	 mörgum	 mismunandi	

þáttum	 að	 mati	 Barich	 og	 Kotler	 (1991).	 Hver	 þáttur	 samanstendur	 af	 nokkrum	

eiginleikum.		
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Mynd	11.	Fyrirtækjaímynd		

(Barich	og	Kotler,	1991)	

Vara	 einkennist	 af	 eiginleikum,	 frammistöðu,	 afköstum,	 endingu,	 gæðum,	

áreiðanleika,	viðgerðarhæfni	og	útliti.	Við	uppbyggingu	á	ímynd	fyrirtækisins	þurfa	allir	

þessir	 þættir	 að	 stuðla	 að	því	 að	 sá	 árangur	 sem	 fyrirtækið	 stefnir	 á	 verði	mögulegur	

(Barich	og	Kotler,	1991).	

Ímynd	 fyrirtækis	úr	 fortíð	getur	haft	áhrif	 á	 ímynd	þess	 í	nútíð.	Persónuleg	hegðun	

neytenda	 og	 félagsleg	 samskipti	 þeirra	 hafa	 áhrif	 á	 ímynd	 en	 hér	 er	 hægt	 að	 nefna	

samskipti	 við	 vini,	 fjölskyldu,	 samstarfsfólk	 og	 fleiri	 aðila.	 Menningalegir	 þættir	 hafa	

einnig	 áhrif	 á	 ímynd.	 Þar	 sem	 þjóðfélög	 breytast	 með	 tímanum	 getur	 breyting	 á	

menningu	haft	áhrif	á	það	hvernig	neytendur	túlka	ímynd	fyrirtækisins.	Nauðsynlegt	er	

að	 fyrirtæki	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 því	 hvaða	 þættir	 í	 huga	 neytenda	 hafi	 áhrif	 á	 sýn	 og	

skynjun	neytandans	á	ímynd	fyrirtækisins.	Að	sama	skapi	er	mikilvægt	að	fyrirtæki	geri	

sér	grein	fyrir	því	hversu	langt	aftur	í	tímann	ímyndin	nær.	Það	er	hvaða	þættir	það	eru	

úr	 fortíð	 fyrirtækisins	 sem	 sitja	 fastir	 í	 huga	 neytandans.	 Neytendur	meta	 hegðun	 og	

gjörðir	fyrirtækisins	úr	fortíð	þrátt	fyrir	að	fyrirtæki	kappkosti	við	að	vera	framtíðarsækið	

(Rindell,	2013).	



	

48	

Hinar	ýmsu	uppákomur	í	fortíð	fyrirtækisins	geta	haft	áhrif	á	það	hversu	vel	tekst	að	

byggja	upp	eða	breyta	núverandi	 ímynd.	Mikilvægt	er	 að	 fyrirtæki	 taki	 strax	 í	 upphafi	

alla	 þá	 fyrirtækjaímynd	 sem	 þau	 hafa	 skapað	 sér	 í	 gegnum	 tíðina	 inn	 í	 myndina.	 Að	

byggja	ofan	 á	þessa	 ímynd	er	 ekki	 síður	mikilvægt	 í	 stað	þess	 að	byrja	 að	byggja	upp	

ímynd	 frá	grunni.	 Til	þess	að	 fyrirtæki	geti	bætt	 ímynd	sína	þurfa	þau	að	þekkja	hana	

(Rindell,	2013).	

Zinkhan,	Ganesh,	 Jaju	og	Hayes	 (2001)	segja	að	 ímynd	fyrirtækis	verði	 fyrir	áhrifum	

innri	og	ytri	þátta	og	samsetning	beggja	þátta	hafi	áhrif	á	skynjun	neytandans	á	ímynd	

fyrirtækisins.	Fyrirtækið	getur	haft	beina	stjórn	á	innri	þáttum	á	meðan	ekki	er	hægt	að	

hafa	beina	stjórn	á	ytri	þáttum	fyrirtækisins.	Fyrirtæki	geta	hins	vegar	haft	óbein	áhrif	á	

ytri	þætti	með	stjórnun	innri	þátta.	Á	mynd	12	má	sjá	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	ímynd	

fyrirtækja	(Zinkhan	o.fl.,	2001).		

	

	

Mynd	12.	Áhrifaþættir	og	ímynd	fyrirtækja		

(Zinkhan	o.fl.,	2001)	

Innri	 áhrifaþættir	 eru	 persónuleiki	 og	 kennimark	 fyrirtækis,	 auglýsingar,	 ímynd	

vörumerkis,	almannatengsl,	framkoma	og	vefsíða.	Ytri	áhrifaþættir	eru	ímynd	iðnaðarins	

og	upprunalands,	umtal	og	fréttaumfjöllun.		

Persónuleiki	 og	 kennimark	 fyrirtækis	 eru	 eiginleikar	 fyrirtækisins	 sem	aðgreina	 það	

frá	öðrum	fyrirtækjum	á	markaðnum.	Auglýsingar	eru	oftast	notaðar	til	að	bæta	ímynd	

fyrirtækisins.	 Fyrirtæki	 geta	breytt	 ímynd	 fyrirtækisins	 til	 hins	betra	með	 skilaboðum	 í	
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auglýsingum	 svo	 lengi	 sem	 skilaboðin	 koma	 til	 skila	 tengingu	 fyrirtækisins	 og	

vörumerkisins.	Auglýsingar	er	hægt	að	nota	sem	dreifileið	á	ímynd	fyrirtækisins	sem	og	

til	 að	 eyða	 neikvæðu	umtali	 tengdu	 fyrirtækinu.	 Ímynd	 vörumerkja	 hefur	 bein	 áhrif	 á	

ímynd	 fyrirtækisins,	 svo	 lengi	 sem	 hægt	 er	 að	 tengja	 vöruna	 við	 fyrirtækið.	

Almannatengsl	má	nota	til	að	mynda	jákvæða	umfjöllun	um	fyrirtækið.	Bein	tenging	er	á	

milli	framkomu	starfsmanna	og	líðanar	þeirra.	Með	ánægðum	starfsmönnum	er	líklegra	

að	hægt	sé	að	búa	til	 jákvæða	ímynd	þar	sem	starfsmenn	eru	oft	á	tíðum	eina	tenging	

fyrirtækisins	 við	 neytendur.	 Stór	 hluti	 fyrirtækja	 nota	 vefsíður	 sem	 samskiptatæki	 við	

viðskiptavini	sína.	Útlit	og	upplýsingar	sem	þar	er	að	finna	þurfa	að	vera	í	samræmi	við	

allt	annað	í	fyrirtækinu	(Zinkhan	o.fl.,	2001).	

Ímynd	 iðnaðarins	 getur	 hvort	 tveggja	 haft	 jákvæð	 og	 neikvæð	 áhrif	 á	 ímynd	

fyrirtækisins.	 Slæm	 ímynd	 iðnaðar	 er	 líkleg	 til	 að	 yfirfærast	 á	 ímynd	 fyrirtækisins.	

Niðurstöður	 rannsókna	 hafa	 bent	 til	 að	 ímynd	 upprunalands	 getur	 haft	 áhrif	 á	 ímynd	

fyrirtækja	 og	 ímynd	 vörumerkis.	 Þá	 hefur	 slæmt	 umtal	 og	 neikvæður	 fréttaflutningur	

bein	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja	(Zinkhan	o.fl.,	2001).	

Hagsmunaaðilar	 fyrirtækisins	 eru	 hluti	 af	 mótunarferli	 fyrirtækjaímyndar.	 Ímynd	

fyrirtækis	 byggir	 á	 heildarskynjun	 hagsmunaaðila	 á	 starfsemi	 fyrirtækisins	 og	 er	

jafnframt	 huglæg	 mynd	 fyrirtækisins	 í	 huga	 þeirra.	 Hagsmunaaðilar	 geta	 verið	

stjórnendur,	 starfsfólk,	 hluthafar,	 birgjar,	 dreifiaðilar,	 neytendur	 og	 samfélagið.	

Hagsmunaaðilar	 eru	 ólíkir	 og	 allir	 skapa	 þeir	 mismunandi	 ímynd.	 Af	 þeim	 sökum	 er	

mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	skilja	alla	hagsmunaaðila,	skynjun	þeirra,	þarfir	og	væntingar	

(Zinkhan	o.fl.,	2001).		

Fombrun	 og	 Shanley	 (1990)	 tengja	 ímynd	 fyrirtækis	 við	 þætti	 á	 borð	 við	 stærð	

fyrirtækis,	fjölbreytni	í	rekstri,	arðsemi,	samfélagslega	ábyrgð,	framlög	til	góðgerðamála,	

starfsmannatengsl	og	auglýsingar	fyrirtækisins.	

7.6 Vörumerkjaímynd	
Skiptar	skoðanir	eru	á	meðal	fræðimanna	um	hvað	hugtakið	vörumerkjaímynd	stendur	

fyrir.	Ein	skilgreining	segir	að	vörumerkjaímynd	sé	skilningur	neytenda	á	vörumerki	sem	

verður	 til	 með	 þeim	 upplýsingum	 sem	 neytendur	 hafa	 öðlast	 um	 vörumerkið.	 Þessar	

upplýsingar	 endurspegla	 vörumerkjatengsl	 (e.	 brand	 associations)	 neytenda	 en	
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vörumerkjatengsl	eru	tenging	neytenda	við	vörumerkið	og	innihalda	skynjun	neytenda	á	

vörumerkinu	(Keller,	1993).	

Velgengni	vörumerkis	stjórnast	af	ímynd	þess,	þar	sem	vörumerkið	aðskilur	vöru	frá	

vöru	samkeppnisaðilans.	Ímynd	vörumerkis	hefur	áhrif	á	ímynd	fyrirtækis	einkum	og	sér	

í	lagi	þegar	vöruheitið	ber	sama	nafn	og	fyrirtækið	(Zinkhan	o.fl.,	2001).		

Til	 eru	 þrenn	 tengsl	 neytenda	 við	 vörumerkið,	 líkt	 og	 mynd	 10	 „Víddir	

vörumerkjaþekkingar“	sýnir.	Í	huga	neytenda	geta	þessi	tengsl	verið	hagstæð,	sterk	eða	

einstök	en	það	ræðst	af	því	hve	mikilla	upplýsinga	er	aflað	um	vörumerkið	(Keller,	1993).	

Hagstæð	 tengsl	 (e.	 favorability	 of	 brand	 associations)	 eru	 eiginleiki	 og	 virði	

vörumerkisins	 sem	 uppfylla	 þarfir	 neytandans.	 Sterk	 tengsl	 (e.	 strength	 of	 brand	

associations)	 verða	 til	 út	 frá	 því	 hversu	 móttækilegur	 neytandinn	 er	 gagnvart	

upplýsingum	og	hvernig	neytandinn	nær	að	halda	þessum	upplýsingunum	sem	hluta	af	

af	 ímynd	 vörumerkisins.	 Magn	 og	 gæði	 upplýsinga	 sem	 neytandinn	 innbyrðir	 um	

vörumerkið	 skera	 úr	 um	 hversu	 mikill	 styrkurinn	 er.	 Einstök	 tengsl	 (e.	 uniqueness	 of	

brand	associations)	eru	sú	sérstaða	sem	vörumerkið	hefur	og	auka	samkeppnisforskot	

þess	 á	markaðnum.	Meiri	 líkur	 eru	 á	 að	neytandinn	 velji	 vörumerki	 fyrirtækisins	 fram	

yfir	 vörumerki	 samkeppnisaðilans	 þegar	 vörumerkið	 hefur	 einstök	 tengsl	 við	

neytandann	sem	samkeppnisaðilinn	hefur	ekki	(Keller,	1993).	

Vörumerkjatengsl	 skiptast	 í	 þrjá	 flokka,	 líkt	 og	 mynd	 10	 sýnir.	 Þessir	 flokkar	 eru	

eiginleikar,	ávinningur	og	viðhorf	(Keller,	1993).		

Eiginleikar	 vörumerkis	 segja	 til	 um	 þá	 eiginleika	 sem	 vara	 eða	 þjónusta	 býr	 yfir.	

Flokka	 má	 eiginleika	 vörumerkis	 í	 tvo	 þætti	 út	 frá	 þeim	 ávinningi	 sem	 varan	 eða	

þjónustan	veitir.	Annars	vegar	út	frá	því	hvort	eiginleikarnir	eru	tengdir	vörunni	og	hins	

vegar	hvort	eiginleikarnir	eru	ekki	 tengdir	vörunni.	Talað	er	um	eiginleika	 tengda	vöru	

þegar	 eiginleikar	 vörunnar	 tengja	 neytandann	 um	 leið	 við	 þann	 vöruflokk	 sem	 varan	

heyrir	undir.	Talað	er	um	eiginleika	með	engri	tengingu	þegar	að	utanaðkomandi	þættir	

tengja	 neytandann	 við	 kaup	 eða	 neyslu	 vörunnar.	 Þessir	 þættir	 eru	 verð,	 umbúðir,	

notandi	 og	 notagildi	 vörunnar	 líkt	 og	mynd	10	 sýnir.	Notandi	 og	 notagildi	 snýr	 að	því	

hverjir	nota	vöruna,	hvar	og	í	hvaða	aðstæðum	(Keller,	1993).	

Þegar	talað	er	um	ávinning	vörumerkis	þá	er	átt	við	þann	persónulega	ávinning	sem	

neytandinn	 hefur	 af	 vörunni.	 Ávinningur	 skiptist	 í	 þrjá	 flokka	 því	 hann	 getur	 verið	
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hagnýtur,	upplifun	eða	táknrænn.	Þegar	neytandinn	notar	vöruna	til	að	leysa	ákveðinn	

vanda	 er	 talað	 um	 hagnýtan	 ávinning.	 Upplifun	 felur	 í	 sér	 þegar	 neytandinn	 notar	

vöruna	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 öðlast	 jákvæða	 upplifun	 af	 vörunni.	 Þegar	 varan	 veitir	 svo	

neytandanum	 einhvers	 konar	 táknræna	 tilfinningu,	 til	 dæmis	 sem	 stöðutákns	 í	

þjóðfélaginu,	þá	er	talað	um	táknrænan	ávinning	(Keller,	1993).	

7.7 Mælingar	á	ímynd	
Til	að	fylgja	eftir	staðfærslu	er	mikilvægt	að	mæla	ímynd.	Fræðimenn	eru	sammála	um	

að	ímynd	sé	mikilvæg	og	að	mikilvægt	sé	að	mæla	ímynd	reglulega	en	þeim	ber	þó	ekki	

saman	um	aðferð	mælinga.	Samkvæmt	Barich	og	Kotler	(1991)	þarf	ferlið	við	mælingu	á	

ímynd	að	vera	framkvæmanlegt,	viðráðanlegt	í	verði	og	hægt	þarf	að	vera	að	endurtaka	

það.	 Nauðsynlegt	 sé	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 koma	 sér	 upp	 einhvers	 konar	 kerfi	 sem	mælir	

ímynd,	 viðhorf	 og	 ólíkar	 skoðanir	 almennings.	 Kostir	 slíks	 kerfis	 yrðu	 þeir	 að	 fyrirtæki	

komast	fljótt	að	því	ef	neikvæð	breyting	verður	á	ímynd	fyrirtækisins	og	geta	því	gripið	

strax	 inn	 í	áður	en	 ímynd	 fyrirtækisins	 skaðast.	Með	kerfinu	gæti	 fyrirtækið	komist	að	

því	á	hvaða	sviði	frammistaða	þess	er	ekki	nægilega	góð	og	þannig	gripið	inn	í	og	bætt	

þá	þætti.	Einnig	gæti	fyrirtækið	séð	á	hvaða	sviði	fyrirtækið	stendur	keppinautum	sínum	

framar	og	nýtt	sér	þá	styrkleika	betur.	Að	lokum	gæti	fyrirtækið	séð	svart	á	hvítu	hvort	

þær	aðgerðir	sem	gripið	hefur	verið	til	hafi	skilað	árangri	og	bætt	ímynd	fyrirtækisins.		

Aðallega	hefur	verið	notast	við	tvær	aðferðir	við	mælingar	á	ímynd,	eigindlega	aðferð	

og	megindlega	aðferð	en	báðum	aðferðum	verða	gerð	góð	skil	í	kafla	10.		

Í	 kaflanum	 hér	 að	 framanverðu	 var	 fjallað	 um	 ímynd.	 Farið	 var	 í	 skilgreiningu	

hugtaksins,	 mikilvægi	 og	 uppruna	 þess.	 Fjallað	 var	 um	muninn	 á	 ímynd,	 orðspori	 og	

auðkenni	ásamt	því	að	skilgreina	fyrirtækjaímynd	og	vörumerkjaímynd.	Að	endingu	var	

farið	í	það	hvernig	mæla	má	ímynd.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	kauphegðun.		
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8 Kauphegðun	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	kauphegðun.	Farið	verður	yfir	kaupákvörðunarferlið	og	

þá	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun.	 Að	 endingu	 verður	 farið	 í	 þarfapýramída	

Maslow.		

Kauphegðun	neytenda	(e.	consumer	buying	behavior)	hefur	verið	skilgreind	sem	það	

ferli	sem	á	sér	stað	hjá	neytendum	þegar	þeir	kaupa	vöru	og	þjónustu	til	eigin	neyslu.	

Þær	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	á	kauphegðun	neytenda	hafa	það	að	markmiði	að	

fá	upplýsingar	um	það	hverjir	kaupa,	hvað,	hvernig,	hvenær,	hvar	og	hvers	vegna	(Kotler	

og	 Armstrong,	 2006).	 Kauphegðun	 neytenda	 er	 jafn	 mismunandi	 og	 neytendur	 eru	

margir.	Neytendur	verða	stöðugt	fyrir	áreiti	sem	hefur	áhrif	á	ákvarðanir	þeirra.	Að	auki	

hafa	menningarlegir,	félagslegir,	sálfræðilegir	og	persónulegir	þættir	áhrif	á	kauphegðun	

neytandans	(Kapoor,	2014).	Það	áreiti	sem	neytendur	verða	einna	helst	fyrir	kemur	frá	

ytra	umhverfi	neytandans	sem	og	frá	markaðsráðunum	sjö	(Jisana,	2014).	Eins	og	sjá	má	

á	 mynd	 13	 útskýrir	 svarti	 kassi	 neytandans	 (e.	 the	 black	 box	 model)	 kauphegðun	

neytenda.		

	

Mynd	13.	Kauphegðun	neytenda		

(Kotler	og	Armstrong,	2006)	
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Að	 mati	 Kotler	 og	 Armstrong	 (2006)	 hefst	 ferlið	 með	 áreiti	 frá	 ytra	 umhverfi	 og	

markaðsráðum	sem	hefur	svo	áhrif	á	svarta	kassa	neytandans.	 Innihald	svarta	kassans	

nær	um	áhrifaþætti	kauphegðunar	og	lýsingu	á	kaupákvörðunarferlinu	sem	neytandinn	

gengur	 í	 gegnum	 þegar	 kemur	 að	 ákvörðun	 um	 val	 á	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Eftir	 að	

neytandinn	er	búinn	að	fara	í	gegnum	allt	kaupákvörðunarferlið	og	kaupum	á	vöru	eða	

þjónustu	 er	 lokið	 er	 hægt	 að	 sjá	 viðbrögð	 neytandans,	 til	 dæmis	 hvað	 hann	 kaupir,	

hvenær	og	hversu	oft.	Einnig	er	hægt	að	fá	álit	neytandans	á	vörunni,	vörumerkinu	eða	

fyrirtækinu	(Jisana,	2014).	

8.1 Ákvörðunarferli	neytenda	
Fyrstu	rannsóknir	á	kauphegðun	gáfu	til	kynna	að	við	kaup	á	vöru	eða	þjónustu	reyndu	

neytendur	að	hámarka	ávinning	sinn	(Schiffman	og	Kanuk,	2004).	Síðari	rannsóknir	hafa	

aftur	 á	móti	 gefið	 til	 kynna	 að	 ákvarðanir	 neytenda	 taki	 skemmri	 tíma	 en	 áður	 og	 að	

neytendur	láti	auglýsingar	og	tengda	aðila,	líkt	og	fjölskyldu,	hafa	áhrif	á	kaupákvörðun	

sína.	Hugtakið	 kaupákvörðunarferli	 (e.	 consumer	decision	process)	 snýr	 að	því	 hvernig	

neytandinn	 eða	 hópur	 hefur	 í	 hyggju	 að	 eyða	 peningum	 sínum	 og	 tíma	 í	 vöru	 og	

þjónustu	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

Neytendur	 þurfa	 að	 taka	 ákvörðun	 um	 hvaða	 vöru	 eða	 þjónustu	 eigi	 að	 kaupa.	

Ákvarðanirnar	 geta	 verið	 mikilvægar	 á	 meðan	 aðrar	 skipta	 minna	 máli	 og	 taka	 til	

daglegrar	 notkunar	 neytenda	 á	 vörum	og	þjónustu.	 Þeir	 sem	koma	að	 kaupunum	eru	

nokkrir,	ekki	bara	notandi	vörunnar	heldur	einnig	þeir	sem	hafa	áhrif	á	kaupákvörðunina	

(Kotler	og	Armstrong,	2006).	Þeir	einstaklingar	sem	geta	komið	að	kaupákvörðunarferli	

neytandans	eru:	

	

Ø Upphafsmaður,	sá	sem	kemur	kaupferlinu	af	stað	

Ø Áhrifavaldur,	sá	sem	hefur	mikil	áhrif	á	kaupákvörðun	

Ø Ákvarðandi,	sá	sem	hefur	völdin	og	ákveður	hvað	á	að	kaupa	

Ø Kaupandi,	sá	sem	kaupir	vöruna	eða	þjónustuna	

Ø Notandi,	sá	sem	notar	vöruna	eða	þjónustuna	
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Allt	ákvörðunarferlið	getur	verið	 í	höndunum	á	einum	einstaklingi	eða	 til	dæmis	að	

fyrirkomulagið	 er	 þannig	 að	 nokkrir	 mismunandi	 aðilar	 koma	 að	 ferlinu,	 svo	 sem	

fjölskyldumeðlimir	eða	afgreiðslufólk	(Engel,	Blackwell	og	Miniard,	1990).	

Ákvörðunarferlið	getur	verið	misflókið	og	ræðst	það	af	því	hvað	er	verið	að	kaupa	á	

hverjum	tíma.	Kaupákvörðun	getur	verið	allt	 frá	því	að	kaupa	reglubundna	neysluvöru	

upp	í	að	kaupa	einbýlishús.	Samkvæmt	Kotler	og	Armstrong	(2006)	er	kaupferlinu	skipt	

upp	 í	 fjóra	 þætti;	 flókin	 kaup,	meðalflókin	 kaup,	 vanabundin	 kaup	 og	 breytileg	 kaup.	

Flókin	kaup	 (e.	complex	buying	behavior)	eiga	sér	 stað	þegar	neytandinn	 tekur	mikinn	

þátt	 í	 ferlinu,	 gerir	 mikinn	 greinarmun	 á	 vörumerkjum,	 varan	 er	 dýr,	 vörunni	 fylgir	

áhætta	 og	 varan	 ekki	 oft	 keypt.	 Meðalflókin	 kaup	 (e.	 dissonance-reducing	 buying	

behavior)	 eru	 þegar	 neytandinn	 er	 virkur	 í	 kaupferlinu	 en	 sér	 ekki	 greinarmun	 á	

vörumerkjum.	 Vanabundin	 kaup	 (e.	 habitual	 buying	 behavior)	 eru	 þegar	 neytandinn	

tekur	 lítinn	 þátt	 í	 ferlinu	 og	 varan	 er	 oft	 á	 tíðum	 ódýr,	 til	 dæmis	 ákveðin	 matvara.	

Neytandinn	kaupir	vöruna	út	af	vana,	síður	en	tryggð	við	vörumerkið.	Breytileg	kaup	(e.	

variety-seeking	buying	behavior)	eru	þegar	neytandinn	er	snöggur	að	taka	ákvörðun	um	

kaup	á	vörunni	og	gerir	mikinn	greinarmun	á	vörumerkjum.		

8.2 Kaupákvörðunarferlið	
Þegar	kemur	að	kaupum	á	vöru	eða	þjónustu	þurfa	neytendur	að	taka	ýmsar	ákvarðanir.	

Neytandinn	 reynir	 eftir	 fremsta	megni	 að	 taka	 rétta	 ákvörðun	 og	 flýta	 sér	 hægt.	 Svo	

lengi	sem	neytandinn	hefur	tíma	þá	reynir	hann	að	rifja	upp	gang	mála	 í	 fyrri	kaupum	

(Foxall,	 1999).	 Þegar	 neytandinn	 kaupir	 vöru	 eða	 þjónustu	 fer	 hann	 í	 gegnum	

kaupákvörðunarferlið	 (e.	 buyers	 decision	 process).	 Á	 mynd	 14	 er	 ferlinu	 skipt	 niður	 í	

fimm	stig	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

Í	 upphafi	 kaupákvörðunarferlisins	 metur	 neytandinn	 þörf	 fyrir	 vöruna	 eða	

þjónustuna.	 Eftir	 það	 þarf	 hann	 að	 leita	 upplýsinga	 um	 vöruna,	meta	 valkosti	 og	 loks	

kaupa	vöruna.	Að	lokum	metur	hann	áhrif	kaupanna.	Misjafnt	er	hvort	neytandinn	fari	í	

gegnum	öll	stig	kaupákvörðunarferlisins	en	slíkt	ræðst	af	því	hvernig	vöru	eða	þjónustu	

er	 verið	 að	 kaupa.	 Ef	 um	 reglulega	 neysluvöru	 er	 að	 ræða	 eru	 stig	

kaupákvörðunarferlisins	færri.	Þegar	verið	er	að	kaupa	vöru	í	fyrsta	skipti	eða	varan	er	

dýr	 þá	 fer	 neytandinn	 oftast	 í	 gegnum	 öll	 fimm	 stig	 ferlisins.	 Nauðsynlegt	 er	 fyrir	

fyrirtæki	að	búa	yfir	þekkingu	á	hvernig	hægt	er	að	kalla	fram	þörf	neytandans	fyrir	vöru	
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eða	þjónustu	fyrirtækisins.	Fyrirtæki	geta	m.a.	notað	auglýsingar	til	að	fá	neytendur	til	

að	uppgötva	þörfina	fyrir	nýjum	vörum	og	þannig	komið	kaupákvörðunarferli	neytenda	

af	stað	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

	

	

Mynd	14.	Kaupákvörðunarferlið		

(Kotler	og	Armstrong,	2006)	

8.2.1 Uppgötvun	á	þörf	

Fyrsta	 stig	 kaupákvörðunarferlisins	 er	 uppgötvun	 á	 þörf	 fyrir	 vöru	 eða	 þjónustu	 og	

verður	 hún	 fyrir	 áhrifum	 innri	 og	 ytri	 þátta.	 Dæmi	 um	 innri	 þátt	 er	 þegar	 neytandinn	

finnur	 fyrir	 hungurtilfinningu	 og	 kaupir	 mat.	 Dæmi	 um	 ytri	 þátt	 er	 þegar	 neytandinn	

finnur	matarlykt	sem	verður	til	þess	að	hann	verður	skyndilega	svangur	og	kaupir	mat	

(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

8.2.2 Upplýsingaleit	

Upplýsingaleit	 er	 annað	 stigið	 í	 kaupákvörðunarferlinu	 og	 hefst	 þegar	 neytendur	 hafa	

áttað	 sig	 á	 þörf	 sinni	 fyrir	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Ef	 neytandinn	 hefur	 ekki	 reynslu	 af	

kaupum	á	tiltekinni	vöru	er	hann	líklegri	til	að	leita	sér	upplýsinga	um	vöruna	heldur	en	

ef	hann	hefur	reynslu	af	kaupum	vörunnar.	Að	sama	skapi	er	neytandinn	 líklegri	 til	að	

leita	 sér	 upplýsinga	 um	 vöruna	 ef	 varan	 er	 dýr.	 Neytandinn	 er	 líklegri	 til	 að	 leita	 sér	

upplýsinga	 um	 verð	 og	 gæði	 sjónvarps	 heldur	 en	 súkkulaði	 (Moorthy,	 Ratchford	 og	

Talukdar,	1997).	

Upplýsingaleit	 skiptist	 í	 tvo	 flokka.	 Annars	 vegar	 ómeðvitaða	upplýsingaleit	 og	 hins	

vegar	virka	upplýsingaleit.	 Í	ómeðvitaðri	upplýsingaleit	er	neytandinn	opnari	fyrir	áreiti	
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og	samræðum	sem	tengjast	þörf	hans.	Virk	upplýsingaleit	felur	í	sér	að	neytandinn	leitar	

með	markvissum	hætti	í	heimildir	eftir	upplýsingum.	Heimildir	neytenda	flokkast	í	fjóra	

hluta:	

	

Ø Persónulegar	heimildir:	Upplýsingar	frá	vinum,	vinnufélögum	og	fjölskyldu	

Ø Auglýsingaheimildir:	Upplýsingar	sem	fást	með	auglýsingum,	sölumönnum	og	
á	Internetinu	

Ø Almennar	heimildir:	Frá	fjölmiðlum	og	fyrirtækjum	

Ø Reynsluheimildir:	Bein	meðhöndlun,	álit	og	notkun	neytandans	á	vörunni	

	

Það	 fer	 eftir	 neytandanum	 hversu	 mikið	 vægi	 hver	 flokkur	 hefur	 á	 hann.	 Sumir	

neytendur	leita	einungis	upplýsinga	í	persónulegum	heimildum	en	almennt	fá	neytendur	

mest	af	upplýsingum	í	auglýsingaheimildum	en	það	eru	þær	heimildir	sem	markaðsfólk	

stjórnar.	 Auglýsingaheimildir	 eru	 hins	 vegar	 ekki	 alltaf	 sá	 flokkur	 sem	 staðfestir	 kaup	

neytandans	þar	sem	neytandinn	leitar	oft	 í	persónulegar	heimildir	til	að	komast	að	því	

hversu	góð	varan	er	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

8.2.3 Mat	valkosta	

Mat	valkosta	er	þriðja	 stigið	 í	 kaupákvörðunarferlinu	og	hefst	þegar	neytandinn	hefur	

lokið	upplýsingaleit	tiltekinnar	vöru	eða	þjónustu.	Á	þessu	stigi	metur	neytandinn	aðra	

valkosti.	Neytendur	meta	valkosti	sína	á	eins	misjafnan	hátt	og	þeir	eru	margir	og	því	er	

ekki	 hægt	 að	 segja	 að	 einhver	 ein	 leið	 gildi	 fyrir	 allar	 kaupaðstæður	 (Kotler	 og	

Armstrong,	2006).	

Neytandinn	 leitast	 við	 að	 fullnægja	 ákveðinni	 þörf	 sem	 skilar	 honum	 ávinningi	 við	

kaup	á	vörunni.	Ávinninginn	getur	neytandinn	öðlast	með	eiginleikum	vörunnar.	Hljóð-	

og	 myndgæði	 eru	 dæmi	 um	 eiginleika	 sjónvarpstækis	 sem	 veita	 neytanda	 ávinning.	

Misjafnt	 er	 hversu	mikilvægir	 þessir	 eiginleikar	 eru	 í	 huga	 neytenda	 og	 fer	 mikilvægi	

þeirra	eftir	því	hversu	mikið	þessir	eiginleikar	uppfylla	þarfir	þeirra	(Kotler	og	Armstrong,	

2006).	

Eftir	að	hafa	farið	 í	gegnum	ákveðið	matsferli	hefur	neytandinn	komist	að	því	hvert	

viðhorf	hans	er	gagnvart	vörunni	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	 	
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8.2.4 Vörukaup	

Vörukaup	eru	fjórða	stig	kaupákvörðunarferlisins	og	hefjast	eftir	að	neytandinn	er	búinn	

að	meta	valkosti	og	ákveða	hvaða	vara	er	ákjósanlegust	fyrir	hann.	Tveir	þættir	geta	þó	

breytt	ákvörðun	neytandans	eftir	 að	ákvörðun	hefur	verið	 tekin,	það	er	álit	 annarra	á	

vörunni	 og	 óvæntir	 atburðir,	 til	 dæmis	 breyting	 á	 launum	 neytandans	 (Kotler	 og	

Armstrong,	2006).	

8.2.5 Eftirkaupaáhrif	

Eftirkaupaáhrif	 eru	 fimmta	 og	 síðasta	 stig	 kaupákvörðunarferlisins.	 Munurinn	 á	

væntingum	 neytenda	 á	 tiltekinni	 vöru	 og	 raunverulegum	 afköstum	 vörunnar	 ákvarða	

ánægju	 neytandans.	 Ef	 afköst	 vörunnar	 eru	 meiri	 en	 væntingar	 neytandans	 þá	 er	

neytandinn	 ánægður.	 Ef	 væntingar	 neytandans	 eru	 jafnar	 afköstum	 vörunnar	 þá	 er	

neytandinn	fullnægður	en	ef	væntingar	neytandans	eru	meiri	en	afköst	vörunnar	þá	er	

neytandinn	óánægður.	Upplýsingar	frá	vinum,	sölumönnum	og	öðrum	mynda	væntingar	

neytandans	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

8.3 Áhrifaþættir	kauphegðunar	
Áhrifaþáttum	 kauphegðunar	 er	 skipt	 upp	 í	 fjóra	 þætti;	 menningarlega	 (e.	 cultural	

factors),	 félagslega	(e.	social	 factors),	persónulega	(e.	personal	 factors)	og	sálfræðilega	

(e.	 psychological	 factors).	 Erfitt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 hafa	 áhrif	 á	 þessa	 þætti	 með	

markaðssetningu	 en	 engu	 að	 síður	 er	 mikilvægt	 fyrir	 þau	 að	 taka	 þessa	 þætti	 með	 í	

reikninginn	þegar	reyna	á	að	skilja	kauphegðun	neytenda	(Jobber	og	Fahy,	2009).	

Svo	markaðsstörf	og	markaðsáreiti	nái	tilsettum	árangri	er	mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	

skilja	 kauphegðun	 neytenda.	 Kauphegðun	 neytenda	 er	 eins	 ólík	 og	 neytendur	 eru	

margir,	hún	getur	verið	breytileg	eftir	dögum	og	jafnvel	líðan	neytenda.	Það	er	því	engin	

ein	 leið	 sem	 fyrirtæki	 geta	 stuðst	 við	 til	 að	 skilja	 kauphegðun	hvers	neytanda	 fyrir	 sig	

(Gardner,	1985).	

Hér	að	aftanverðu	er	farið	nánar	yfir	alla	fjóra	áhrifaþætti	kauphegðunar.	

8.3.1 Menningarlegir	þættir	

Kauphegðun	einstaklinga	verður	fyrir	áhrifum	af	ýmsum	menningarlegum	þáttum	og	er	

mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	átta	sig	á	hvaða	þættir	það	eru	sem	hafa	áhrif.	Menningu	er	

skipt	upp	 í	þrjá	 flokka;	menningu	 (e.	culture),	menningarkima	(e.	subculture)	og	stéttir	
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(e.	 social	 class).	Menning	 er	 safn	 grunngilda,	 viðhorfa,	 þarfa	 og	 langana	 eða	 einhvers	

konar	 hegðunarmynsturs	 þeirra	 aðila	 sem	 fyrirfinnast	 í	 ákveðnum	 samfélögum.	

Menning	er	eitthvað	 sem	einstaklingar	 læra	og	henni	er	 komið	áfram	á	milli	 kynslóða	

(Kotler	og	Armstrong,	2006;	Peter	og	Donnelly,	2004).		

Menningarkimi	 er	 hópur	 af	 fólki	 sem	hegðar	 sér	meðvitað	 eða	 ómeðvitað	 á	 ólíkan	

hátt	 en	 stór	 hluti	 fólks	 í	 samfélaginu.	 Áhrifavöld,	 auður	 og	 kunnátta	 einstaklinga	 eru	

þættir	 sem	mynda	menningarkima.	 Fólk	 af	 sama	 þjóðerni,	 aldurshópar	 og	 trúarhópar	

eru	dæmi	um	menningarkima	(Peter	og	Donnelly,	2004).		

Stéttaskipting	er	menningarlegur	þáttur	sem	algengur	er	í	samfélögum	og	hefur	áhrif	

á	kauphegðun	neytenda.	Einstaklingar	sem	tilheyra	sömu	stétt	hegða	sér	með	svipuðum	

hætti	 og	 áhugamál	 þeirra	 eru	 svipuð.	 Kauphegðun	 þeirra	 er	 af	 þeim	 sökum	 svipuð	

(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

8.3.2 Félagslegir	þættir	

Félagslegir	 þættir	 hafa	 einnig	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda.	 Félagslegir	 þættir	 eru	

viðmiðunarhópar	 (e.	 reference	 groups),	 fjölskylda	 (e.	 family)	 og	 staða	 og	 hlutverk	 (e.	

roles	 and	 status)	 neytandans.	 Einstaklingur	 er	 alltaf	 hluti	 af	 einhvers	 konar	 heild	 en	

misjafnt	 er	 að	 hve	 miklu	 leyti	 aðrir	 hafa	 áhrif	 á	 hegðun	 hans,	 slíkt	 fer	 eftir	

menningarheimum	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

Viðmiðunarhópar	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 og	 hegðun	 neytenda.	 Dæmi	 um	

viðmiðunarhópa	 eru	 fjölskyldur,	 vinir,	 vinnufélagar	 og	 skólafélagar.	 Áhrif	 sumra	

viðmiðunarhópa	 geta	 verið	 meiri	 en	 annarra.	 Neytendur	 verða	 fyrir	 áhrifum	

viðmiðunarhópa	með	þrennum	hætti.	 Í	 fyrsta	 lagi	 leita	neytendur	að	upplýsingum	um	

vöru	og	þjónustu	hjá	þeim.	Í	öðru	lagi	leita	neytendur	eftir	ákveðinni	viðurkenningu	frá	

þeim	með	því	að	kaupa	ákveðna	vöru	eða	þjónustu	og	í	þriðja	lagi	reyna	neytendur	að	

falla	inn	í	ákveðinn	hóp	með	því	að	kaupa	ákveðna	vöru	eða	þjónustu	(Solomon,	2002).	

Einstaklingar	verða	 fyrir	mestu	áhrifunum	af	hendi	 fjölskyldunnar.	 Fjölskyldunni	má	

skipta	í	nærfjölskyldu	(e.	family	of	procreation),	þ.e.	maka	og	börn	og	svo	stórfjölskyldu	

(e.	family	of	orientation),	þ.e.	foreldra	og	ættingja.	Það	hvernig	börn	eru	alin	upp	getur	

mótað	 kauphegðun	þeirra	 í	 framtíðinni.	 Að	 sama	 skapi	 hafa	 börn	 áhrif	 á	 kauphegðun	

foreldra	sinna	með	auglýsingaáhorfi.	Til	þess	að	geta	greint	kauphegðun	fjölskyldna	er	
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nauðsynlegt	fyrir	fyrirtæki	að	átta	sig	á	því	hvernig	fjölskyldur	tala	um	vörur	og	þjónustu	

og	hvernig	þær	taka	ákvarðanir	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

Félagsleg	staða	sérhvers	einstaklings	veltur	á	stöðu	og	hlutverki	einstaklingsins	innan	

hvers	 hóps,	 til	 dæmis	 innan	 fjölskyldunnar,	 fyrirtækisins	 eða	 íþróttafélagsins.	 Hverri	

stöðu	og	hverju	hlutverki	 fylgja	væntingar	um	ákveðna	frammistöðu.	Kona	sem	vinnur	

sem	fjármálastjóri	í	fyrirtæki	gegnir	tveim	hlutverkum,	það	er	sem	fjármálastjóri	og	sem	

móðir.	 Staða	 hennar	 og	 hlutverk	 munu	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 hennar	 (Kotler	 og	

Armstrong,	2006).	

8.3.3 Persónulegir	þættir	

Á	mynd	15	má	sjá	þá	persónulegu	þætti	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	(Kotler	

og	Armstrong,	2006).	

	

Mynd	15.	Persónulegir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun		

(Kotler	og	Armstrong,	2006)	

Í	fyrsta	lagi	hefur	aldur	(e.	age)	og	lífsskeið	(e.	lifecycle)	áhrif	á	kauphegðun	neytenda.	

Börn	 og	 unglingar	 velta	 til	 að	 mynda	 innihaldi	 og	 verði	 matvara	 lítið	 fyrir	 sér	 þegar	

kemur	að	kaupum.	Eldri	einstaklingar	velta	þessum	hlutum	aftur	á	móti	meira	fyrir	sér	

(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

Í	öðru	lagi	hefur	starf	(e.	occupation)	og	fjárhagsleg	staða	(e.	economic	cirumstances)	

áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda.	 Neytendur	 eru	 í	 mismunandi	 störfum	 og	 hafa	

mismunandi	tekjur.	Þegar	verið	er	að	greina	kauphegðun	þurfa	fyrirtæki	að	skoða	stöðu	

neytandans,	 er	 hann	 í	 lágtekju-	 eða	 hátekjuhóp,	 er	 hann	með	 stóra	 fjölskyldu	 eða	 er	

hann	að	greiða	niður	lán	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	

Í	þriðja	lagi	hefur	lífsstíll	(e.	lifestyle)	og	gildi	(e.	value)	áhrif	á	kauphegðun	neytenda.	

Lífsstíll	snýr	að	því	hvernig	neytandinn	lifir	 lífinu.	Dæmi	um	lífsstíl	er	þegar	neytandinn	
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kýs	 að	 vera	 grænmetisæta,	 borðar	 hollt	 eða	 stundar	 líkamsrækt	 reglulega.	 Lífsstíll	

neytandans	mótast	af	skoðunum,	áhugamálum	og	afþreyingu	hans.	Nauðsynlegt	er	því	

fyrir	 fyrirtæki	að	kanna	 lífsstíl	 neytenda	og	vera	meðvituð	um	áhuga	þeirra	 (Kotler	og	

Armstrong,	2006).	

Í	fjórða	lagi	hefur	sjálfsímynd	(e.	self-concept)	og	persónuleiki	(e.	personality)	áhrif	á	

kauphegðun	neytenda.	Neytendur	kaupa	ákveðnar	vörur	sem	samsvara	sjálfsímyndum	

þeirra	og	til	að	stuðla	að	ákveðinni	ímynd.	Sá	neytandi	sem	kaupir	dýra	merkjavöru	fram	

yfir	 ódýra	 vöru	 hefur	 til	 að	 mynda	 sterka	 sjálfsmynd.	 Það	 hvernig	 vörur	 neytandinn	

kaupir	 veltur	 að	 stórum	 hluta	 á	 því	 hvernig	 persónuleika	 neytandinn	 hefur	 að	 geyma	

(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

8.3.4 Sálfræðilegir	þættir	

Sálfræðilegir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	eru	hvatning	(e.	motivation),	

skynjun	(e.	perception),	lærdómur	(e.	learning)	og	viðhorf	(e.	attitudes).		

Hvatning	er	driffjöður	neytandans	sem	verður	til	þess	að	hann	getur	fullnægt	þörfum	

sínum.	Ef	neytanda	langar	í	ákveðna	vöru	þá	mun	hann	að	öllum	líkindum	kaupa	hana	til	

að	 fullnægja	 þörfum	 sínum.	 Ef	 neytandinn	 finnur	 hins	 vegar	 ekki	 fyrir	mikilli	 löngun	 í	

ákveðna	vöru	verður	hvati	til	upplýsingaleitar	ekki	til	staðar.		

Skynjun	 snýr	 að	 því	 hvernig	 neytandinn	 túlkar	 og	metur	 upplýsingar	 í	 umhverfinu.	

Fyrirtæki	nota	auglýsingar,	 vöruumbúðir	og	annað	áreiti	 til	 að	 fanga	athygli	neytenda.	

Skynjun	 getur	 hins	 vegar	 verið	 mismunandi	 eftir	 einstaklingum	 og	 aðstæðum	 og	 því	

getur	oft	verið	erfitt	fyrir	fyrirtæki	að	fanga	athygli	neytenda.		

Lærdómur	snýr	að	því	að	neytendur	læri	oftar	en	ekki	eitthvað	af	því	sem	þeir	gera.	

Breytingar	á	hegðun	og	viðhorfi	neytenda	má	oft	 rekja	 til	 einhvers	konar	 reynslu	 sem	

neytendur	hafa	öðlast.	 Sem	dæmi	þá	eru	auknar	 líkur	á	að	neytandi	kaupi	 sömu	vöru	

aftur	og	segi	öðrum	frá	henni	ef	honum	líkar	vel	við	hana.	

Viðhorf	 neytenda	 er	 skoðun	 hvers	 og	 eins	 á	 tiltekinni	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Viðhorf	

getur	 verið	 jákvætt	 og	 neikvætt.	 Dæmi	 um	 slíkt	 er	 að	 ef	 neytanda	 finnst	 ákveðin	

kjötvara	betri	 frá	 einum	 framleiðanda	þá	 er	 hann	ólíklegri	 til	 að	 kaupa	 kjötvöruna	 frá	

öðrum	framleiðanda	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		
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8.3.5 Þarfapýramídi	Maslow	

Þarfapýramídi	Abraham	Maslow	 (e.	Maslow’s	hierarchy	of	needs)	 sem	settur	 var	 fram	

árið	1943	hefur	gjarnan	verið	notaður	 til	að	kanna	og	skilja	þarfir	einstaklinga.	Líkt	og	

áður	hefur	verið	komið	inn	á	þurfa	fyrirtæki	að	skilja	neytendur,	þekkja	þarfir	þeirra	og	

vera	meðvituð	um	hvernig	skuli	fullnægja	þeim.		

Líkt	og	mynd	16	ber	með	sér	þá	 skiptist	þarfapýramídi	Maslow	 í	 fimm	þrep	og	eru	

þau	öll	misjafnlega	mikilvæg.	Fyrsta	þrep	pýramídans	og	jafnframt	það	mikilvægasta	eru	

líkamlegar	þarfir	(e.	physiological	needs).	Matur,	vatn,	svefn	og	kynlíf	falla	þar	undir.		

	

Mynd	16.	Þarfapýramídi	Maslow		

(Kotler	og	Armstrong,	2006)	

Annað	þrep	pýramídans	er	öryggi	 (e.	 safety	needs).	Hér	er	átt	við	 líkamlegt	öryggi,	að	

hafa	húsaskjól,	eiga	fjölskyldu	og	hafa	atvinnu.	Þriðja	þrep	pýramídans	er	kærleikur	(e.	

love	and	belonging).	Vinátta,	ást	og	umhyggja	falla	hér	undir.	Fjórða	þrep	pýramídans	er	

virðing	(e.	esteem	needs)	en	það	felur	í	sér	að	öðlast	virðingu	annarra,	að	virða	aðra	og	

að	virða	sjálfan	sig.	Að	endingu	þá	snýr	fimmta	þrep	pýramídans	að	sjálfsbirtingu	(e.	self-

actualization)	 en	 það	 felur	 í	 sér	 frumkvæði,	 sköpun,	 siðferði,	 úrlausn	 vandamála	 og	

fordómaleysi	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

Þarfapýramídi	Maslow	gerir	ráð	fyrir	að	einstaklingar	fullnægi	mikilvægustu	þörfinni	

fyrst.	Þegar	mikilvægustu	þörfinni	hefur	verið	fullnægt	hefur	hún	ekki	 lengur	hvetjandi	

áhrif	 á	 einstaklinginn	 og	 því	 flytur	 einstaklingurinn	 sig	 upp	 pýramídann	 og	 reynir	 að	

fullnægja	 næst	 mikilvægustu	 þörf	 sinni.	 Þannig	 gengur	 þetta	 upp	 allan	 pýramídann.	

Einstaklingur	sem	er	svangur	(þrep	1)	mun	til	dæmis	ekki	hafa	löngun	í	að	mála	listaverk	
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(þrep	5),	velta	sér	upp	úr	því	hvort	einhver	beri	virðingu	fyrir	honum	(þrep	4),	velta	sér	

upp	úr	því	hvort	einhver	sé	kynferðislega	tengdur	honum	(þrep	3)	eða	hvort	hann	hafi	

húsaskjól	 (þrep	 2)	 fyrr	 en	 hann	 hefur	 fullnægt	 líkamlegum	 þörfum	 sínum,	 það	 er	 að	

borða	(Kotler	og	Armstrong,	2006).		

Líkan	Maslows	af	þarfapýramídanum	hefur	ekki	verið	laust	við	gagnrýni	en	þó	nokkrir	

fræðimenn	hafa	efast	um	sannleiksgildi	líkansins.	Muchinsky	(2003)	vill	meina	að	ekki	sé	

hægt	að	prófa	kenningu	Maslows	þar	sem	engar	upplýsingar	liggi	fyrir	um	það	hvernig	

eigi	 að	 prófa	 kenninguna.	 Skoða	 þurfi	 hvort	 breytur	 á	 borð	 við	 aldur	 og	 fleira	 hafi	

einhver	áhrif	á	þarfir	einstaklinga.	Muchinsky	 telur	að	kenning	Maslows	byggi	meira	á	

innsæi	 hans	 í	 eðli	 mannsins	 en	 niðurstöður	 rannsókna.	 Að	 mati	 Wachter	 (2003)	 á	

kenningin	ekki	við	um	alla	menningarheima.	Kenningin	sé	lituð	af	bandarískri	menningu	

og	því	ekki	hægt	að	heimfæra	hana	yfir	á	menningarheim	Kínverja	svo	dæmi	sé	tekið,	

þar	sem	einstaklingshyggja	er	ekki	til	staðar	eins	og	í	Bandaríkjunum.		

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	kauphegðun.	Farið	var	yfir	kaupákvörðunarferlið	og	þá	

þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun.	 Að	 endingu	 var	 farið	 í	 þarfapýramída	Maslow.	 Í	

næsta	kafla	verður	farið	yfir	rannsókn	sem	gerð	var	á	ímynd	WOW	air	árið	2017.		
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9 Ímynd	WOW	air	2017	

Í	þessum	kafla	verður	sagt	frá	rannsókn	sem	gerð	var	árið	2017	á	ímynd	WOW	air.		

Í	 gegnum	árin	hafa	 verið	 gerðar	 ýmsar	 rannsóknir	 á	 ímynd	WOW	air	og	 Icelandair.	

Vorið	 2017	 gerði	 Oddný	 María	 Kristinsdóttir,	 nemi	 við	 viðskiptafræðideild	 Háskóla	

Íslands,	lokaverkefni	sitt	til	BS-prófs	þar	sem	hún	kannaði	ímynd	WOW	air	og	setti	fram	

rannsóknarspurninguna	 „Hver	 er	 ímynd	 flugfélagsins	 WOW	 air	 í	 huga	 almennings?“.	

Aðferðin	 sem	 Oddný	 notaðist	 við	 er	 í	 meginatriðum	 sú	 sama	 og	 notuð	 er	 við	 þessa	

rannsókn	 og	 verða	 niðurstöður	Oddnýjar	 því	 notaðar	 til	 samanburðar	 við	 niðurstöður	

þessarar	rannsóknar.		

Oddný	byrjaði	á	því	að	framkvæma	eigindlega	rannsókn	sem	fólst	í	því	að	taka	stutt	

óformleg	viðtöl.	Markmið	viðtalanna	var	að	ná	fram	hvaða	atriði	væru	einkennandi	fyrir	

flugfélög	og	voru	viðmælendur	beðnir	um	að	nefna	þá	 ímyndarþætti	 sem	þeir	 tengdu	

sterkast	 við	WOW	 air.	 Tólf	 ímyndarþættir	 úr	 forkönnuninni	 voru	 svo	 valdir	 og	 lagðir	

fram	með	megindlegri	 aðferð	 í	 formi	 spurningalista.	 Notaður	 var	 fimm	punkta	 Likert-

kvarði	og	þátttakendur	beðnir	um	að	taka	afstöðu	til	þess	hversu	veikt	eða	sterkt	þeir	

tengdu	WOW	air	við	þá	12	ímyndarþætti	sem	fengust	með	eigindlegu	rannsókninni.	Þar	

táknaði	1	„mjög	veikt“,	2	táknaði	„veikt“,	3	táknaði	„hvorki	né,	4	táknaði	„sterkt“	og	5	

táknaði	 „mjög	 sterkt“	 (Oddný	María	 Kristinsdóttir,	 2017).	 Nánar	 er	 fjallað	 um	 Likert-

kvarða	í	kafla	10.1.2.1.	Við	úrvinnslu	gagna	var	notast	við	meðaltal	og	staðalfrávik.	Hátt	

meðaltal	bendir	til	þess	að	þátttakendur	tengi	viðkomandi	þátt	sterkar	við	flugfélagið	á	

meðan	 lágt	 meðaltal	 bendir	 til	 að	 þátttakendur	 tengi	 viðkomandi	 þátt	 veikar	 við	

flugfélagið.	 Staðalfrávik	 segir	 til	 um	 hversu	 langt	 að	 meðaltali	 þátttakendur	 í	

gagnasafninu	víkja	frá	meðaltalinu	(Oddný	María	Kristinsdóttir,	2017).		

Niðurstöður	Oddnýjar	á	 ímynd	WOW	air	má	finna	 í	töflu	1.	Þeir	 ímyndarþættir	sem	

þátttakendur	Oddnýjar	 tengdu	 sterkast	 við	WOW	air	 voru	 framsækni	 (meðaltal	 3,86),	

sanngjarnt	 verð	 (meðaltal	 3,65)	 og	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 (meðaltal	 3,28).	 Þeir	

ímyndaþættir	sem	þátttakendur	Oddnýjar	tengdu	veikast	við	WOW	air	voru	mikil	gæði	

(meðaltal	 2,49),	 stundvísi	 (meðaltal	 2,71)	 og	 áreiðanleiki	 (meðaltal	 2,85).	 Staðalfrávik	

ímyndarþáttana	eru	ekki	ósvipuð	sem	segir	að	svörin	dreifast	jafnt	í	kringum	meðaltalið	

(Oddný	María	Kristinsdóttir,	2017).	
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Tafla	1.	Könnun	á	ímynd	WOW	air	árið	2017	(Oddný	María	Kristinsdóttir,	2017)	

	

Eftir	að	hafa	skoðað	niðurstöður	úr	þessari	könnun	á	ímynd	WOW	air	frá	árinu	2017	

er	tímabært	að	segja	frá	rannsókn	þessa	verkefnis	í	næsta	kafla.		
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10 Rannsókn	

Í	kaflanum	hér	að	aftanverðu	er	fjallað	um	þær	rannsóknaraðferðir	sem	notaðar	voru	til	

þess	 að	 afla	 gagna	 til	 að	 svara	 rannsóknarspurningum	 verkefnisins.	 Fjallað	 verður	 um	

eigindlega	 og	 megindlega	 aðferðafræði	 og	 ítarlega	 er	 sagt	 frá	 Likert-kvarða.	 Fjallað	

verður	 um	 þau	mælitæki	 sem	 notuð	 voru	 við	 rannsóknina,	 framkvæmd	 og	 úrvinnslu.	

Vert	er	að	ítreka	að	rannsókn	fór	fram	áður	en	flugfélagið	WOW	air	hætti	flugrekstri.		

	

Markmið	þessa	lokaverkefnis	er	að	svara	þrem	rannsóknarspurningum:	

1. Hver	er	ímynd	Icelandair	og	WOW	air?	
2. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja?	
3. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	kauphegðun?	

	

10.1 Aðferðafræði	
Í	 þessari	 rannsókn	 var	 notuð	megindleg	 aðferðafræði	 (e.	 quantitative	 research)	 og	 er	

fjallað	um	þá	aðferð	síðar	 í	kaflanum.	Eigindlegri	aðferðafræði	(e.	qualitative	research)	

verða	þó	 jafnframt	 gerð	 góð	 skil	 þar	 sem	 ímyndaþættir	 rannsóknarinnar	urðu	 til	með	

þeirri	 aðferð.	 Fræðimenn	hafa	 sagt	 að	bæði	þurfi	 að	nota	 eigindlegar	og	megindlegar	

rannsóknir	 svo	 að	 heilstæð	 þekking	 á	 sviði	 félagsvísinda	 verði	 til	 þar	 sem	 eigindleg	

rannsókn	leggur	grunn	að	megindlegri	rannsókn	(Vísindavefurinn,	2019).		

10.1.1 Eigindleg	aðferðafræði	

Eigindlegar	rannsóknir	byggja	á	viðtölum	við	fólk.	Úrtakið	(e.	sample)	er	oft	á	tíðum	lítið,	

fyrirfram	ákveðið	og	ekki	háð	tilviljunum.	Rannsakandinn	er	helsta	rannsóknartækið	en	

hann	safnar	gögnum	og	greinir	þau.	Hann	staðsetur	sig	á	vettvangi	viðmælenda	og	er	í	

góðum	tengslum	við	þá	(Merriam,	2009).	

Nota	 má	 eigindlegar	 rannsóknir	 til	 að	 dýpka	 skilning	 rannsakandans	 á	

rannsóknarefninu.	Rannsakandinn	reynir	að	öðlast	þekkingu	á	viðfangsefnum	sem	ekki	

eru	mælanlegir	með	hefðbundnum	mælitækjum	en	það	gerir	 hann	með	því	 að	 kanna	

tilfinningar	viðmælandans	um	hlutinn	eða	viðfangsefnið.		
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Mikilvægt	 er	 að	 viðmælandinn	 túlki	 veruleikann	 á	 virkan	 hátt.	 Með	 því	 að	 safna	

gögnum	 um	 merkingu	 og	 skilning	 viðmælandans	 á	 aðstæðum	 hans	 og	 reynslu	 getur	

rannsakandinn	útskýrt	athafnir	hans	(Cooper	og	Schindler,	2006).	

Eigindlegar	 rannsóknir	 skoða	 einstaklinga,	 hópa	 og	 aðstæður	 í	 heildarsamhengi	 og	

því	 er	 óraunhæft	 að	 smætta	 viðfangsefni	 rannsóknarinnar	 niður	 í	 breytur.	 Það	 skiptir	

rannsakandann	máli	hvernig	viðmælandinn	hugsar	og	hegðar	sér	í	daglegu	lífi.	Að	sama	

skapi	 er	 mikilvægt	 að	 sjónarhorn	 allra	 viðmælenda	 hafi	 jafnmikið	 vægi.	 Allir	

einstaklingar	og	allar	aðstæður	eru	þess	virði	að	rannsaka.	Skoðanir	rannsakandans,	trú,	

viðhorf	 og	 fyrirfram	 ákveðnar	 hugmyndir	 hans	 verða	 að	 vera	 settar	 til	 hliðar.	

Rannsakendur	 eigindlegra	 rannsókna	 geta	 alltaf	 dregið	 lærdóm	 af	 viðmælendum	 eða	

þeim	hóp	sem	þeir	rannsaka	(Taylor,	Bogdan	og	DeVault,	2015).		

Eigindlegar	 rannsóknir	 henta	 vel	 til	 að	 rannsaka	 viðkvæm	 málefni	 þar	 sem	

gagnkvæmt	traust	getur	skapast	milli	rannsakanda	og	viðmælanda	(Hennink,	Hutter	og	

Bailey,	2011).	

Einn	helsti	kostur	eigindlegra	rannsókna	er	sú	djúpa	nálgun	og	skilningur	sem	hægt	er	

að	fá	á	viðfangsefninu	sem	töluleg	gögn	veita	ekki.	Ef	rannsakandi	og	viðmælandi	eru	í	

sama	 rými	 gefst	 rannsakanda	 kostur	 á	 að	 lesa	 á	 milli	 línanna	 með	 því	 að	 upplifa	

svipbrigði	og	líkamstjáningar	viðmælandans.	Einnig	getur	rannsakandinn	brugðist	skjótt	

við	ósamræmi	eða	borið	 fram	 fleiri	 spurningar	 til	 að	 fá	dýpri	nálgun	á	viðfangsefninu.	

Einnig	hafa	eigindlegar	rannsóknir	töluvert	verið	notaðar	þegar	kemur	að	rannsóknum	á	

jaðar-	 og	 minnihlutahópum	 og	 í	 mannfræðilegum	 rannsóknum	 á	 framandi	

menningarheimum	(Cooper	og	Schindler,	2006).		

Einn	 af	 ókostum	 eigindlegra	 rannsókna	 felst	 í	 að	 aðferðin	 hentar	 síður	 þegar	

rannsókn	beinist	að	breiðu	sviði	eða	stórum	hópum.	Í	slíkum	tilfellum	hentar	megindleg	

rannsókn	 betur	 en	 það	 getur	 aftur	 á	 móti	 komið	 niður	 á	 dýptinni	 í	 rannsókninni	

(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2003).	Annar	ókostur	er	að	mannveran	getur	búið	yfir	fordómum	

og	það	litað	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Slíkt	er	hægt	að	forðast	ef	rannsakandinn	veit	

að	 fordómar	geta	verið	 til	 staðar	og	greinir	 frá	 slíku	við	upphaf	 rannsóknar	 (Merriam,	

2009).	Þar	sem	mannveran	er	hvoru	tveggja	rannsakandi	og	viðmælandi	þá	getur	þetta	

þó	 verið	 vandasamt.	 Það	 er	 því	 áskorun	 að	 viðhalda	 algjöru	 hlutleysi	 í	 eigindlegum	
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rannsóknum	 (Esterberg,	 2002).	 Enn	 annar	 ókostur	 er	 að	 eigindlegar	 rannsóknir	 geta	

verið	tímafrekar	og	dýrar	(Polit	og	Beck,	2006).	

10.1.2 Megindleg	aðferðafræði	

Megindlegar	rannsóknir	fela	í	sér	að	mæla	tiltekið	viðfangsefni	þar	sem	markmið	slíkra	

rannsókna	er	að	útskýra	og	lýsa	einhverju	sérstöku	eins	og	viðhorfi	og	skoðunum.		

Frá	 byrjun	 tuttugustu	 aldar	 hafa	 megindlegar	 rannsóknir	 verið	 meira	 áberandi	 í	

mörgum	 greinum	 félagsvísinda.	 Rannsóknir	 sem	 innihalda	 samanburð	 á	 athöfnum,	

viðhorfum	 og	 eiginleikum	 einstaklinga	 og	 hópa	 með	 tölulegum	 hætti	 eru	 orðnar	

útbreiddastar.	Rannsakandi	megindlegrar	rannsóknar	safnar	gögnum	sem	snerta	viðhorf	

einstaklinga	 til	 ákveðins	 viðfangsefnis.	 Rannsakandinn	 styðst	 við	 tölulegar	 upplýsingar	

og	reynir	að	sanna	ákveðna	tilgátu.	Með	því	að	leggja	fram	spurningalista	fyrir	ákveðið	

úrtak	 getur	 rannsakandi	 sett	 fram	 niðurstöður	 sem	 eiga	 að	 lýsa	 skoðunum	 ákveðins	

þýðis.	 Með	 tölfræðiútreikningum	 er	 hægt	 að	 túlka	 niðurstöður	 og	 mögulegt	 er	 að	

styðjast	við	gröf	og	töflur	til	útskýringa	(Bogdan	og	Biklen,	1998).	Hætta	er	á	að	úrtak	í	

megindlegum	rannsóknum	geti	verið	of	lítið	miðað	við	þýðið	og	endurspegli	þannig	ekki	

þá	skoðun	sem	þýðið	hefur	(McMillan,	2008).	Í	megindlegum	rannsóknum	er	oft	stuðst	

við	 kannanir	 (e.	 surveys)	 en	 með	 þeim	 er	 hægt	 að	 kanna	 viðhorf	 einstaklinga.	 Helsti	

kostur	 kannana	 er	 að	 þær	 lýsa	 heildarviðhorfi	 sérhvers	 hóps.	 Stjórnendur	 geta	 til	 að	

mynda	nýtt	 sér	 slíkar	niðurstöður	og	komist	að	því	hvað	megi	betur	 fara	 í	 fyrirtækinu	

(Dunham	og	Smith,	1979).		

Þeir	sem	hafa	gagnrýnt	megindlega	aðferðafræði	hafa	sagt	að	aðferðin	flokki	reynslu	

einstaklingsins	í	fá	hugtök	sem	rannsakandinn	skilgreinir	sjálfur	fyrirfram	og	geri	þannig	

lítið	úr	reynslu	einstaklingsins	(Polit	og	Beck,	2006).		

10.1.2.1 Likert	kvarði	

Notkun	Likert	kvarða	í	rannsóknum	er	frekar	algeng	þegar	kanna	á	viðhorf	og	skoðanir	

einstaklinga.	Rannsakandi	setur	fram	fullyrðingu	um	að	einstaklingurinn	sé	jákvæður	og	

á	 hann	 að	 taka	 afstöðu	 til	 fullyrðingarinnar.	 Likert	 kvarði	 flokkast	 sem	 raðkvarði	 (e.	

ordinal	 scales)	 þar	 sem	 svarmöguleikarnir	 eru	 á	 ákveðinni	 vídd.	 Víddirnar	 geta	meðal	

annars	verið	frá	sammála	yfir	í	ósammála	eða	frá	mjög	jákvæður	yfir	í	mjög	neikvæður.	

Hvorki	er	hægt	að	gefa	svarkostum	eitthvað	ákveðið	tölugildi	né	segja	til	um	hvort	bilin	á	

milli	gilda	á	kvarðanum	séu	jöfn	(Edmondson,	2005).		
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Félagssálfræðingurinn	Rensis	Likert	kom	fyrst	fram	með	Likert	kvarðann	árið	1932	þar	

sem	hann	taldi	kvarðann	ákjósanlegan	til	að	mæla	viðhorf	einstaklinga.	Við	mælingu	á	

viðhorfi	 einstaklinga	 til	 svartra	 Bandaríkjamanna,	 alþjóðahyggju	 og	 heimsvaldastefnu	

gerði	 Likert	 prófanir	 á	 kvarða	 sínum	 á	 móti	 kvarðanum	 já,	 veit	 ekki,	 nei	 kvarða	 og	

Thurstone-kvarðanum.	 Við	 hverja	 fullyrðingu	 í	 prófunum	 Likert	 voru	 fimm	 svarkostir;	

mjög	 sammála,	 sammála,	 óákveðin/n,	ósammála	 og	mjög	 ósammála.	Mjög	 sammála	

fékk	 gildið	 5,	 sammála	 gildið	 4	 og	 svo	 framvegis.	 Því	 hærra	 sem	 gildið	 var,	 því	meira	

sammála	 var	 einstaklingurinn	þeirri	 fullyrðingu	 sem	 sett	 var	 fram.	Niðurstaða	prófana	

Likert	 leiddi	 í	 ljós	að	Likert	kvarðinn	reyndist	búa	yfir	miklum	helmingunaráreiðanleika	

og	því	reyndist	mun	betra	að	setja	fram	fullyrðingar	með	þessum	svarkvarða	heldur	en	

Thurstone-kvarðanum.	 Ýmsir	 aðrir	 kostir	 heldur	 en	 sammála	 og	 ósammála	 hafa	 litið	

dagsins	ljós	á	raðkvarðanum	og	það	nefnt	Likert	kvarði.	Svarmöguleikarnir	fara	allir	frá	

hæsta	huglæga	gildi	í	það	lægsta	á	viðkomandi	viðhorfsvídd.	Þó	svo	að	5	stiga	kvarði	sé	

algengastur	 hefur	 hann	þróast	 í	 7	 stiga	 kvarða	með	miðju	og	 4	 stiga	 kvarða	 án	miðju	

(Likert,	1932).	Likert-kvarðinn	hefur	fengið	ýmsa	gagnrýni	og	hafa	fræðimenn	til	dæmis	

nefnt	að	meðaltalsgildið	af	„sammála“	og	„mjög	sammála“	sé	ekki	„sammála	og	hálft“	

(Kuzon,	Urbanchek	og	McCabe,	1996).	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	flokkast	Likert	

kvarðinn	 sem	 raðkvarði	 .	 Þrátt	 fyrir	 það	 er	 ekki	mögulegt	 að	 gefa	 sér	 fjarlægð	 á	milli	

möguleikanna	 og	 því	 ómögulegt	 að	 segja	 að	 möguleikarnir	 séu	 dreifðir	 jafnt	 á	

kvarðanum.	

10.2 Þátttakendur	
Þegar	 þátttakendur	 voru	 valdir	 var	 ákveðið	 að	 nota	 hentugleikaúrtak	 en	

spurningalistanum	 var	 deilt	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook.	 Rannsakanda	 fannst	 sú	

aðferð	 líklegust	 til	 að	 fá	 sem	 flesta	 þátttakendur.	 Alls	 tóku	 239	 þátttakendur	 þátt	 í	

könnuninni	

10.3 Mælitæki	
Eins	 og	 kom	 fram	 í	 kafla	 9	 -	 Ímynd	 WOW	 air	 2017,	 hóf	 Oddný	 María	 Kristinsdóttir	

vegferð	sína	með	eigindlegri	rannsóknaraðferð	þar	sem	tólf	ímyndarþættir	urðu	til	sem	

svo	 voru	 notaðir	 í	 megindlegri	 rannsókn	 til	 að	 kanna	 ímynd.	 Við	 gerð	 þessarar	

rannsóknar	 voru	 þessir	 tólf	 ímyndarþættir,	 ásamt	 fleiri	 spurningum,	 lagðir	 fram	með	

megindlegri	aðferð	í	formi	spurningalista.	Eftirfarandi	ímyndarþættirnir	voru	notaðir:		
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Ø Ánægðir	viðskiptavinir	

Ø Áreiðanleiki	

Ø Fjárhagslegur	stöðugleiki	

Ø Framsækni	

Ø Góð	þjónusta	

Ø Hreinskilni	

Ø Jákvætt	orðspor	

Ø Leiðandi	á	markaði	

Ø Mikil	gæði	

Ø Samfélagsleg	ábyrgð	

Ø Sanngjarnt	verð	

Ø Stundvísi	

	

Alls	voru	20	spurningar	lagðar	fyrir	þátttakendur	og	var	spurningalistanum	skipt	upp	í	

þrjá	hluta.	Í	fyrsta	hluta	voru	nokkrar	almennar	spurningar	um	flug.	Í	öðrum	hluta	voru	

spurningar	 sem	 tengdust	 flugfélögunum	 Icelandair	 og	WOW	 air	 og	 í	 þriðja	 hlutanum	

voru	 bakgrunnsspurningar.	 Þátttakendur	 gátu	 ekki	 sleppt	 einstökum	 spurningum	 og	

þurftu	því	að	svara	öllum	spurningum	spurningalistans.	

Þegar	könnuninni	var	lokið	var	þátttakendum	boðið	að	koma	með	athugasemdir	sem	

þeir	vildu	koma	á	framfæri.		

	Í	 fyrstu	 spurningu	 könnuninnar	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 nefna	 það	

vörumerki	flugfélags	sem	fyrst	kæmi	upp	í	huga	þeirra.	Um	opna	spurningu	var	að	ræða	

og	gátu	þátttakendur	skrifað	hvað	sem	var.	Markmiðið	var	að	kanna	vitund	og	þekkingu	

þátttakenda	á	vörumerkjum	flugfélaga.		

Áður	 en	 farið	 var	 að	 kanna	 ímynd	 flugfélaganna	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 að	 því	

hvort	 þeir	 þekktu	 flugfélagið	 Icelandair	 annars	 vegar	 og	 WOW	 air	 hins	 vegar.	 Þeir	

þátttakendur	 sem	 þekktu	 ekki	 viðkomandi	 flugfélag	 fengu	 ekki	 að	 svara	 frekari	

spurningum	tengdum	því	flugfélagi	og	voru	færðir	sjálfkrafa	í	næsta	hluta.		
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Til	 að	 mæla	 ímynd	 flugfélaganna	 var	 notast	 við	 fimm	 punkta	 Likert	 kvarða	 og	

þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 taka	 afstöðu	 til	 þess	 hversu	 veikt	 eða	 sterkt	 þeir	 tengdu	

flugfélögin	 við	 þá	 12	 ímyndarþætti	 sem	 nefndir	 voru	 hér	 að	 framanverðu,	 þar	 sem	 1	

táknaði	 „mjög	veikt“,	2	 táknaði	 „veikt“,	3	 táknaði	 „hvorki	né“,	4	 táknaði	 „sterkt“	og	5	

táknaði	„mjög	sterkt“.	Við	úrvinnslu	gagna	var	notast	við	meðaltal.	Hátt	meðaltal	bendir	

til	 þess	 að	 þátttakendur	 tengi	 viðkomandi	 þátt	 sterkar	 við	 flugfélagið	 á	 meðan	 lágt	

meðaltal	 bendir	 til	 þess	 að	 þátttakendur	 tengi	 viðkomandi	 þátt	 veikar	 við	 flugfélagið.	

Staðalfrávik	segir	til	um	hversu	langt	að	meðaltali	þátttakendur	í	gagnasafninu	víkja	frá	

meðaltalinu.	

Áður	en	byrjað	 var	 að	 kanna	 ímynd	 flugfélaganna	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	

svara	 því	 hversu	 veikt	 eða	 sterkt	 þeir	 tengdu	 ímyndarþættina	 við	 flugfélög	 almennt.	

Með	 því	 er	 hægt	 að	 komast	 að	 því	 hver	 ímynd	 hins	 almenna	 flugfélags	 er	 í	 huga	

þátttakenda	 og	 bera	 þær	 niðurstöður	 saman	 við	 niðurstöður	 á	 ímynd	 Icelandair	 og	

WOW	air.		

Þátttakendur	voru	spurðir	að	því	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	þeir	teldu	að	þeir	myndu	

kaupa	flugmiða	á	næstu	sex	mánuðum.	Einnig	voru	þátttakendur	spurðir	að	því	hversu	

líklegt	eða	ólíklegt	þeir	teldu	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	með	Icelandair	annars	vegar	

og	WOW	air	hins	vegar	á	næstu	sex	mánuðum.	Að	því	loknu	voru	þátttakendur	spurðir	

að	því	hvort	staða	félaganna	á	markaði	hefði	áhrif	á	það	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	það	

væri	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	hjá	félögunum	á	næstu	sex	mánuðum.		

Að	endingu	voru	bakgrunnsspurningar	lagðar	fyrir	þátttakendur	þar	sem	spurt	var	um	

kyn,	aldur,	menntun,	hjúskap,	fjölda	barna	og	tekjur.	

10.4 Framvæmd	
Við	 framkvæmd	 könnunarinnar	 var	 notast	 við	 vefsíðuna	 www.surveymonkey.com.	

Hlekk	 með	 spurningalistanum	 var	 deilt	 á	 tímalínu	 höfundar	 á	 samskiptamiðlinum	

Facebook	 þann	 15.	 febrúar	 2019.	 Spurningalistanum	 var	 lokað	 10	 dögum	 seinna	 eða	

þann	24.	 febrúar.	Á	þessum	tíma	var	WOW	air	 í	 fullum	rekstri,	þó	svo	 félagið	sé	hætt	

flugrekstri	í	dag,	en	niðurstöður	könnunarinnar	miðast	við	þá	stöðu	sem	var	á	þeim	tíma	

sem	könnunin	fór	fram.		

Við	upphaf	könnunarinnar	voru	þátttakendur	upplýstir	um	að	rannsóknin	væri	liður	í	

lokaverkefni	rannsakanda	í	meistaranámi	í	viðskiptafræði	við	Háskóla	Íslands.	Jafnframt	
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að	markmið	könnunarinnar	væri	að	kanna	ímynd	flugfélaga	og	kauphegðun	almennings.	

Þátttakendur	voru	upplýstir	um	að	könnunin	væri	nafnlaus	og	að	svörin	yrðu	ekki	rekin	

til	einstaklinga.		

10.5 Úrvinnsla	
Tölfræðileg	 úrvinnsla	 gagna	 fór	 fram	 í	 forritinu	 Rstudio	 og	 niðurstöður	

spurningakönnunarinnar	skoðaðar	með	lýsandi	tölfræði.		

Rannsakandi	er	meðvitaður	um	þá	gagnrýni	 sem	Likert	kvarðinn	hefur	 fengið.	Engu	

að	síður	gaf	rannsakandi	sér	að	möguleikarnir	væru	dreifðir	jafnt	á	kvarðanum.	Eins	og	

áður	hefur	verið	nefnt	þá	var	notast	við	meðaltal	og	staðalfrávik	við	úrvinnslu	gagna	úr	

Likert	kvarðanum	í	stað	tölfræðilegar	greininga	á	borð	við	dreifigreiningu	(e.	ANOVA).		

Í	 þessum	 kafla	 var	 farið	 yfir	 þær	 rannsóknaraðferðir	 sem	 notaðar	 voru	 til	 þess	 að	

svara	 rannsóknarspurningum	 verkefnisins.	 Fjallað	 var	 um	 eigindlega	 og	 megindlega	

aðferðafræði	og	Likert	kvarða	gerð	góð	skil.	Farið	var	yfir	þau	mælitæki	sem	notuð	voru	

við	 rannsóknina,	 framkvæmd	 og	 úrvinnslu.	 Í	 næsta	 kafla	 verður	 farið	 í	 niðurstöður	

rannsóknarinnar.		
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11 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verða	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar.	Í	stað	þess	að	fara	yfir	

niðurstöður	 spurningalistans	 í	 heild	 verður	 einungis	 rýnt	 í	 þær	 niðurstöður	 sem	 geta	

svarað	 rannsóknarspurningum	verkefnisins.	 Farið	 verður	 yfir	 niðurstöður	 sem	 tengjast	

vitund	og	þekkingu	þátttakenda	á	flugfélögum	ásamt	því	að	niðurstöður	á	mælingum	á	

ímynd	flugfélaganna	verða	kynntar.	Farið	verður	yfir	niðurstöður	á	því	hversu	líklegt	eða	

ólíklegt	þátttakendur	telja	að	þeir	muni	kaupa	flugmiða	með	Icelandair	annars	vegar	og	

WOW	air	hins	vegar	á	næstu	sex	mánuðum	og	hvort	staða	flugfélaganna	á	markaði	hafi	

áhrif	á	ákvörðun	þeirra.		

Heildarhlutfall	brottfallsgilda	í	gögnunum	var	8,8%.	Mest	brottfall	var	hjá	spurningum	

sem	snéru	að	WOW	air.	Eflaust	var	það	vegna	þess	að	spurningar	sem	snéru	að	WOW	

air	komu	seinast	í	spurningalistanum	og	fólk	hefur	tilhneigingu	til	að	hætta	að	nenna	að	

svara.		

Upphaflegt	 gagnasafn	 samanstóð	 af	 239	 þátttakendum.	 205	 þátttakendur	 kláruðu	

allan	spurningalistann	og	miðast	niðurstöður	könnunarinnar	við	þann	 fjölda	en	öðrum	

þátttakendum	var	sleppt	(e.	listwise	deletion).	Þetta	þýðir	að	brottfall	var	14,4%.	Rökin	

fyrir	 því	 að	 sleppa	 þeim	 þátttakendum	 sem	 ekki	 kláruðu	 könnunina	 eru	 þau	 að	

rannsakanda	 finnst	 ekki	 skynsamlegt	 að	 byggja	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 á	

misstórum	úrtökum.		

Eins	 og	 áður	 hefur	 verið	 nefnt	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 að	 því	 hvort	 þeir	 þekktu	

flugfélagið	 Icelandair	 annars	 vegar	 og	 WOW	 air	 hins	 vegar.	 Þeir	 þátttakendur	 sem	

þekktu	ekki	viðkomandi	 flugfélag	 fengu	ekki	að	 svara	 frekari	 spurningum	tengdum	því	

flugfélagi	og	voru	færðir	sjálfkrafa	 í	næsta	hluta.	Allir	205	þátttakendur	könnunarinnar	

þekktu	 bæði	 flugfélög	 og	 tóku	 afstöðu	 til	 allra	 spurninga	 er	 tengdust	 báðum	

flugfélögum.	

11.1 Þátttakendur	
Af	 205	 þátttakendum	 voru	 82	 (40%)	 karlar	 og	 123	 (60%)	 konur.	 Stærsta	 hlutfall	

þátttakenda	var	á	aldrinum	35-44	ára	eða	39%	(79)	svarenda.	Flestir	þátttakendur	voru	

með	 framhaldsmenntun	 í	 háskóla	 eða	31%	 (64).	 Í	 heildina	 voru	42%	 (87)	þátttakenda	
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giftir	og	flestir	áttu	1-2	börn	eða	42%	(70).	Þá	voru	flestir	með	tekjur	á	bilinu	350.000	kr.	

–	550.000	kr.	eða	26%	(54).	Bakgrunnsbreytur	má	sjá	á	mynd	17.		

	

	 	

	 	

	 	

Mynd	17.	Bakgrunnsbreytur	

11.2 Vitund	og	þekking	
Í	fyrstu	spurningu	könnunarinnar	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	nefna	það	vörumerki	

flugfélags	sem	fyrst	kæmi	upp	 í	huga	þeirra.	Spurningin	var	opin	og	gátu	þátttakendur	

skrifað	hvað	sem	er.	Líkt	og	mynd	18	sýnir	nefndi	mikill	meirihluti	þátttakenda	eða	80%	

Icelandair,	13%	nefndu	WOW	air	en	7%	nefndu	önnur	flugfélög	á	borð	við	Wizz	Air,	Easy	

Jet,	Air	 Iceland	Connect,	Delta,	Etihad	Airways,	 Scandinavian	Airlines,	Bluebird	Nordic,	

Cargolux,	Pan	American	World	Airways,	British	Airways	og	Lufthansa.		
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Mynd	18.	Þegar	þú	hugsar	um	flugfélag,	hvaða	vörumerki	dettur	þér	fyrst	í	hug?	

11.3 Niðurstöður	tengdar	ímynd	
Hér	á	eftir	verður	rýnt	í	niðurstöður	tengdar	spurningum	um	ímynd	Icelandair	og	WOW	

air	en	fyrst	verður	skoðað	hversu	sterkt	eða	veikt	þátttakendur	tengdu	12	ímyndarþætti	

sem	lágu	til	grundvallar	við	flugfélög	almennt.	 Í	töflu	2	má	sjá	meðaltal	og	staðalfrávik	

hvers	ímyndarþáttar.	Þátttakendur	tengja	áreiðanleika	(meðaltal	4,36),	sanngjarnt	verð	

(meðaltal	 4,29)	 og	 jákvætt	 orðspor	 (meðaltal	 4,18)	 sterkast	 við	 flugfélög	 almennt.	

Þátttakendur	tengja	hins	vegar	flugfélög	veikast	við	ímyndarþættina	leiðandi	á	markaði	

(meðaltal	3,2),	samfélagslega	ábyrgð	(meðaltal	3,43)	og	framsækni	(meðaltal	3,45).		

Tafla	2.	Hversu	veikt	eða	sterkt	tengir	þú	eftirfarandi	þætti	við	val	á	flugfélagi	þegar	kemur	að	ákvörðun	
um	kaup	á	flugmiða?	
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11.3.1 Icelandair	
Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 svara	 því	 hversu	 sterkt	 eða	 veikt	 þeir	 tengdu	

ímyndarþættina	 við	 Icelandair.	 Líkt	 og	 meðaltölin	 gefa	 til	 kynna	 í	 töflu	 3	 þá	 tengja	

þátttakendur	 könnunarinnar	 Icelandair	 sterkast	 við	 áreiðanleika	 (meðaltal	 4,31),	 góða	

þjónustu	 (meðaltal	 4,31)	 og	 jákvætt	 orðspor	 (meðaltal	 4,1).	 Þátttakendur	 tengja	

sanngjarnt	 verð	 (meðaltal	 3,12),	 framsækni	 (meðaltal	 3,48)	 og	 hreinskilni	 (meðaltal	

3,68)	 veikast	 við	 flugfélagið.	 Niðurstöður	 sýna	 ekki	 mikinn	 mun	 á	 meðaltölum	

ímyndarþáttana	þar	sem	gildin	raðast	á	milli	svarmöguleika	3	og	5	á	jafnbilakvarðanum.	

Út	 frá	 staðalfrávikinu	 má	 sjá	 að	 þátttakendur	 víkja	 að	 meðaltali	 0,63	 til	 0,91	 frá	

meðaltalinu.	

Tafla	3.	Hversu	veikt	eða	sterkt	tengir	þú	Icelandair	við	eftirfarandi	þætti?	

	

	

Af	 þeim	 þremur	 ímyndarþáttum	 sem	 þátttakendur	 tengja	 sterkast	 við	 flugfélög	

almennt	ríma	tveir	þeirra	við	niðurstöður	ímyndarþátta	Icelandair,	þetta	eru	áreiðanleiki	

og	 jákvætt	 orðspor.	 Þriðji	 ímyndarþátturinn	 sem	 þátttakendur	 tengja	 sterkast	 við	

flugfélög	 almennt	 er	 sanngjarnt	 verð	 en	 þann	 þátt	 tengja	 þátttakendur	 veikast	 við	

Icelandair.		

11.3.2 WOW	air	

Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 svara	 því	 hversu	 sterkt	 eða	 veikt	 þeir	 tengdu	

ímyndarþættina	 við	 WOW	 air.	 Líkt	 og	 meðaltölin	 gefa	 til	 kynna	 í	 töflu	 4	 þá	 tengja	

þátttakendur	 könnunarinnar	 WOW	 air	 sterkast	 við	 sanngjarnt	 verð	 (meðaltal	 4,06),	

framsækni	 (meðaltal	 3,37)	 og	 góða	 þjónustu	 (meðaltal	 3,01).	 Þátttakendur	 tengja	
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fjárhagslegan	stöðugleika	(meðaltal	1,72),	jákvætt	orðspor	(meðaltal	2,6)	og	mikil	gæði	

(meðaltal	 2,63)	 veikast	 við	 flugfélagið.	 Niðurstöður	 sýna	 mikinn	 mun	 á	 meðaltölum	

ímyndarþáttana	 þar	 sem	 gildin	 raðast	 nánast	 þvert	 yfir	 allan	 jafnbilakvarðann.	

Staðalfrávik	ímyndarþáttana	eru	ekki	ósvipuð	sem	segir	að	svörin	dreifist	jafnt	í	kringum	

meðaltalið.	

Tafla	4.	Hversu	veikt	eða	sterkt	tengir	þú	WOW	air	við	eftirfarandi	þætti?	

	

	

11.4 Flugferðir	
Allir	205	(100%)	þátttakendur	könnunarinnar	höfðu	flogið	með	Icelandair	á	meðan	178	

þátttakendur	höfðu	flogið	með	WOW	air	eða	86,8%.		

Þátttakendur	voru	spurðir	að	því	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	þeir	teldu	að	þeir	myndu	

kaupa	 flugmiða	 á	 næstu	 sex	 mánuðum.	 Líkt	 og	 mynd	 19	 sýnir	 þá	 töldu	 82%	 (168)	

þátttakenda	það	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	kaupa	sér	flugmiða	á	næstu	sex	

mánuðum	á	meðan	11%	(22)	þátttakenda	töldu	það	frekar	eða	mjög	ólíklegt.		

Af	 þeim	 168	 sem	 sögðu	 að	 það	 væri	 frekar	 eða	mjög	 líklegt	 að	 þeir	myndu	 kaupa	

flugmiða	á	næstu	6	mánuðum	sögðu	80,4%	(135)	þátttakenda	það	vera	frekar	eða	mjög	

líklegt	 að	 þeir	myndu	 kaupa	 flugmiða	 hjá	 Icelandair	 á	meðan	 24,4%	 (41)	 þátttakenda	

töldu	það	vera	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	hjá	WOW	air.	

Eins	og	áður	hefur	 komið	 fram	höfðu	allir	 þátttakendur	 könnunarinnar	 (205)	 flogið	

með	Icelandair.	Í	heildina	töldu	67,3%	(138)	þeirra	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	

fljúga	aftur	með	 Icelandair	á	næstu	6	mánuðum	á	meðan	19%	 (39)	þátttakenda	 töldu	
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það	 frekar	 eða	 mjög	 ólíklegt	 að	 þeir	 myndu	 fljúga	 aftur	 með	 Icelandair	 á	 næstu	 sex	

mánuðum.	

	

	

Mynd	19.	Hversu	líklegt	eða	ólíklegt	telur	þú	að	þú	munir	kaupa	flugmiða	á	næstu	6	mánuðum?	

Hlutfall	þátttakenda	sem	höfðu	flogið	með	WOW	air	var	86,8%	(178).	Af	þeim	töldu	

23,6%	(42)	það	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	fljúga	aftur	með	WOW	air	á	næstu	

sex	mánuðum	á	meðan	53,9%	 (96)	þátttakenda	 töldu	það	 frekar	eða	mjög	ólíklegt	að	

þeir	myndu	fljúga	aftur	með	WOW	air	á	næstu	sex	mánuðum.		

11.5 Staða	á	markaði	
Þátttakendur	 voru	 spurðir	 að	 því	 annars	 vegar	 hvort	 núverandi	 staða	 Icelandair	 á	

markaði	 hefði	 áhrif	 á	 það	 hversu	 líklegt	 eða	 ólíklegt	 það	 væri	 að	 þeir	 myndu	 kaupa	

flugmiða	 með	 félaginu	 á	 næstu	 sex	 mánuðum	 og	 hins	 vegar	 hvort	 núverandi	 staða	

WOW	air	á	markaði	hefði	áhrif	á	það	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	það	væri	að	þeir	myndu	

kaupa	 flugmiða	með	 félaginu	 á	 næstu	 sex	mánuðum.	Niðurstöður	má	 sjá	 á	mynd	 20.	

Meirihluti	 þátttakenda	 eða	 63,9%	 töldu	 stöðu	 Icelandair	 ekki	 hafa	 áhrif	 á	 það	 hversu	

líklegir	eða	ólíklegir	þeir	væru	til	að	kaupa	flugmiða	með	Icelandair	á	næstu	6	mánuðum	

á	meðan	64,4%	þátttakenda	 töldu	 stöðu	WOW	air	hafa	áhrif	 á	það	hversu	 líklegt	eða	

ólíklegt	það	væri	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	með	WOW	air	á	næstu	sex	mánuðum.		
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Mynd	20.	Hefur	núverandi	staða	flugfélagsins	á	markaði	áhrif	á	það	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	það	er	að	
þú	munir	kaupa	flugmiða	með	félaginu	á	næstu	6	mánuðum?	

Einnig	 var	 skoðað	 með	 hliðsjón	 af	 bakgrunnsbreytum	 hvort	 staða	 flugfélaganna	 á	

markaði	 hefði	 áhrif	 á	 það	 hversu	 líklegir	 eða	 ólíklegir	 þátttakendur	 væru	 til	 að	 kaupa	

flugmiða	hjá	viðkomandi	flugfélagi	á	næstu	6	mánuðum.		

Þegar	 bakgrunnsspurningar	 sem	 snéru	 að	 Icelandair	 voru	 skoðaðar	 var	 lítið	 um	 að	

einstakir	hópar	stæðu	upp	úr.	Þó	er	hægt	að	sjá,	líkt	og	mynd	21	ber	með	sér,	að	staða	

Icelandair	á	markaði	hafði	áhrif	á	fleiri	þátttakendur	eftir	því	sem	fjöldi	barna	var	meiri	

en	60%	þeirra	sem	áttu	fjögur	börn	eða	fleiri	töldu	stöðu	Icelandair	á	markaði	hafa	áhrif	

á	hvort	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	með	Icelandair	á	næstu	6	mánuðum.	Ca.	30%	þeirra	

sem	 áttu	 annað	 hvort	 ekkert	 barn	 eða	 1-2	 börn	 töldu	 hins	 vegar	 stöðu	 Icelandair	 á	

markaði	hafa	áhrif	á	mat	þeirra.		
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Mynd	21.	Eftir	bakgrunnsbreytum:	Hefur	núverandi	staða	Icelandair	á	markaði	áhrif	á	það	hversu	líklegt	
eða	ólíklegt	það	er	að	þú	munir	kaupa	flugmiða	með	flugfélaginu	á	næstu	6	mánuðum?	

Þegar	bakgrunnsspurningar	sem	snéru	að	WOW	air	voru	skoðaðar,	 líkt	og	mynd	22	

ber	 með	 sér,	 þá	 hafði	 staða	 WOW	 air	 áhrif	 á	 fleiri	 þátttakendur	 eftir	 því	 sem	

menntunarstigið	 var	 meira.	 Í	 heildina	 töldu	 77%	 þeirra	 sem	 voru	 með	

framhaldsmenntun	í	háskóla	til	að	mynda	að	staða	WOW	air	á	markaði	hefði	áhrif	á	mat	

þeirra	 á	meðan	 einungis	 47%	 þeirra	 sem	höfðu	 grunnskólapróf	 töldu	 stöðu	WOW	air	

hafa	áhrif	á	mat	þeirra.		

Einnig	 má	 sjá	 að	 staða	 WOW	 air	 hafði	 áhrif	 á	 fleiri	 þátttakendur	 í	 tekjuhærri	

hópunum	heldur	en	tekjulægri	hópunum.	Um	79%	þeirra	sem	voru	með	tekjur	á	bilinu	

750.001	kr.	til	950.000	kr.	á	mánuði	töldu	til	dæmis	að	staða	WOW	air	á	markaði	hefði	
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áhrif	á	mat	þeirra	á	meðan	einungis	59%	þeirra	sem	höfðu	lægri	en	350.000	kr.	í	tekjur	á	

mánuði	töldu	stöðu	WOW	air	hafa	áhrif	á	mat	þeirra.		

	

	 	

	 	

	 	

Mynd	22.	Eftir	bakgrunnsbreytum:	Hefur	núverandi	staða	WOW	air	á	markaði	áhrif	á	það	hversu	líklegt	
eða	ólíklegt	það	er	að	þú	munir	kaupa	flugmiða	með	flugfélaginu	á	næstu	6	mánuðum?	

Að	auki	má	sjá	að	staða	WOW	air	hafði	áhrif	á	fleiri	þátttakendur	eftir	því	sem	fjöldi	

barna	var	meiri.	Um	55%	þeirra	sem	áttu	engin	börn	töldu	stöðu	WOW	air	hafa	áhrif	á	

val	þeirra	á	meðan	70%	þeirra	sem	áttu	fleiri	en	fjögur	börn	töldu	stöðu	WOW	air	hafa	

áhrif	á	mat	þeirra.		

Í	þessum	kafla	var	 farið	yfir	helstu	niðurstöður	könnunarinnar.	 Í	næsta	kafla	verður	

rannsóknarspurningum	verkefnisins	svarað.		
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12 Umræða	

Við	 upphaf	 rannsóknarinnar	 var	 markmiðið	 að	 svara	 eftirfarandi	 þrem	

rannsóknarspurningum:		

1. Hver	er	ímynd	Icelandair	og	WOW	air?	
2. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja?	
3. Hefur	fjárhagslegur	stöðugleiki	áhrif	á	kauphegðun?	

	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 í	 að	 svara	 rannsóknarspurningunum	 og	 dregnar	 fram	

ályktanir.	Fyrst	verður	rætt	um	vitund	og	þekkingu	almennings	á	Icelandair	og	WOW	air.	

Eftir	 það	 verður	 rætt	 um	 ímynd	 flugfélaganna	 og	 því	 svo	 svarað,	 út	 frá	 fyrirliggjandi	

gögnum,	hvort	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 hafi	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækja.	 Því	 næst	 verður	

því	svarað	hvort	fjárhagslegur	stöðugleiki	hafi	áhrif	á	kauphegðun.		

12.1 Vitund	og	þekking	
Vörumerkjavitund	 snýr	 að	 þekkingu	 neytenda	 á	 vörumerkinu	 út	 frá	 sérstöðu	 þess.	

Vörumerkjavitund	segir	 fyrirtækinu	að	neytendur	hafa	séð	nafn	vörumerkisins,	að	þeir	

þekkja	eiginleika	og	sérkenni	þess.	Það	að	skapa	vörumerkjavitund	felur	ekki	bara	í	sér	

að	vita	hver	varan	eða	þjónustan	er	heldur	felur	það	einnig	í	sér	að	búa	til	sérstöðu,	það	

er	að	tengja	ýmsa	þætti	vörumerkisins	við	sérstakan	vöruflokk,	ákveðnar	aðstæður	eða	

eitthvað	 neyslumynstur.	 Þegar	 neytendur	 eru	 farnir	 að	 kalla	 fram	 vörumerkið	 út	 frá	

minningu	 þá	 er	 tenging	 við	 vörumerkið	 orðin	 sterk	 (Keller,	 1993).	 Í	 rannsókninni	 var	

styrkur	vörumerkja	flugfélaganna	í	huga	þátttakenda	mældur	út	frá	því	hvaða	flugfélag	

kom	fyrst	upp	í	huga	þátttakenda	þegar	hugsað	var	um	flugfélag.	Niðurstöðurnar	gefa	til	

kynna	að	íslensku	flugfélögin	Icelandair	og	WOW	air	séu	ofarlega	í	huga	þátttakenda	og	

ber	Icelandair	nokkuð	af	svo	segja	mætti	að	sérstaða	félagsins	sé	einstök	sbr.	mynd	18.	

Miðað	 við	 niðurstöðurnar	 er	 tenging	 þátttakenda	 við	 vörumerkið	 Icelandair	 töluvert	

sterkari	en	tenging	þeirra	við	WOW	air.	Líkt	og	Keller	(1993)	talar	um	þá	er	 líklegra	að	

neytendur	 kaupi	 vörumerki	 sem	 þeir	 kannast	 við	 og	 það	 hafi	 áhrif	 á	 velgengni	

vörumerkisins.	 Þetta	 rímar	 við	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 en	 skv.	 mynd	 18	 er	

vörumerkjavitund	Icelandair	töluvert	sterkari	en	WOW	air	og	af	þeim	168	sem	sögðu	að	

það	 væri	 frekar	 eða	mjög	 líklegt	 að	þeir	myndu	 kaupa	 flugmiða	 á	 næstu	 6	mánuðum	

sögðu	80,4%	(135)	þátttakenda	það	vera	 frekar	eða	mjög	 líklegt	að	þeir	myndu	kaupa	
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flugmiða	hjá	Icelandair	á	meðan	24,4%	(41)	þátttakenda	töldu	það	vera	frekar	eða	mjög	

líklegt	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	hjá	WOW	air.	

Þó	svo	að	WOW	air	sé	það	flugfélag	sem	nefnt	var	næst	oftast	á	eftir	Icelandair	þá	er	

hlutfall	þeirra	sem	nefna	WOW	air	einungis	brot	af	þeim	sem	nefna	Icelandair.	Það	má	

eflaust	 segja	 að	 þetta	 sé	 ójafn	 leikur	 þar	 sem	 Icelandair	 á	 að	 baki	 rúmlega	 80	 ára	

flugsögu	á	meðan	WOW	air	hafði	ekki	starfað	í	nema	sjö	ár.	Til	að	auka	vitund	neytenda	

hefði	 WOW	 air,	 skv.	 Keller	 (2013),	 til	 dæmis	 getað	 bætt	 þjónustu	 og	 aukið	 gæði	 og	

þannig	farið	fram	úr	væntingum	neytenda.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 til	 kynna	 að	 vörumerkjaþekking	 Icelandair	 sé	

töluvert	sterkari	en	vörumerkjaþekking	WOW	air.		

12.2 Ímynd	flugfélaganna	
Hugmyndir,	 skoðanir	 og	 trú	 neytenda	 á	 viðfangsefninu	 mynda	 ímynd	 á	 vörunni,	

vörumerkinu,	 fyrirtækinu,	 staðnum	 eða	 persónunni	 sem	 um	 ræðir.	 Ímynd	 er	 byggð	 á	

nokkrum	 þáttum,	 s.s.	 ímynd	 fyrirtækja,	 ímynd	 vöru,	 vörumerkjaímynd	 og	 ímynd	

markaðar.	 Fyrirtækjaímynd	 snýr	 að	 heildarviðhorfi	 neytenda	 á	 fyrirtækinu.	 Fyrirtæki	

geta	byggt	upp	jákvæða	ímynd	fyrirtækisins	með	því	að	senda	skýr	og	góð	skilaboð	út	á	

markaðinn.	Ef	neytendur	meta	það	sem	svo	að	það	skapi	virði	að	eiga	í	viðskiptum	við	

fyrirtækið	þá	hefur	það	jákvæð	áhrif	á	ímynd	fyrirtækisins.	Virði	skapast	meðal	annars	af	

þáttum	 á	 borð	 við	 vöru,	 þjónustu	 og	 verð	 (Barich	 og	 Kotler,	 1991).	 Fyrirtækjaímynd	

getur	verið	breytileg	eftir	tíma	og	er	háð	mörgum	þáttum.	Þá	er	velgengi	fyrirtækja	háð	

ímynd	þeirra	(Rindell,	2013).		

Til	 þess	 að	 geta	 áttað	 sig	 á	mismunandi	 ímynd	 flugfélaganna	 hafa	 töflur	 2,	 3	 og	 4	

verið	sameinaðar	í	töflu	7.		

Þeir	 ímyndarþættir	 sem	þátttakendur	 tengja	 sterkast	 við	 Icelandair	 eru	áreiðanleiki	

(meðaltal	 4,31),	 góð	 þjónusta	 (meðaltal	 4,31)	 og	 jákvætt	 orðspor	 (meðaltal	 4,1).	 Þeir	

ímyndarþættir	 sem	 þátttakendur	 tengja	 veikast	 við	 Icelandair	 eru	 sanngjarnt	 verð	

(meðaltal	 3,12),	 framsækni	 (meðaltal	 3,48)	 og	 hreinskilni	 (meðaltal	 3,68).	 Af	 þeim	

þremur	 ímyndarþáttum	 sem	 þátttakendur	 tengja	 sterkast	 við	 flugfélög	 almennt	 ríma	

tveir	 þeirra	 við	niðurstöður	 ímyndarþátta	 Icelandair,	 þetta	 eru	 áreiðanleiki	 og	 jákvætt	

orðspor.	Báðir	þættir	hafa	svipað	meðaltal	hvort	heldur	sem	litið	er	á	ímynd	flugfélaga	

almennt	eða	ímynd	Icelandair.	Þriðji	ímyndarþátturinn	sem	þátttakendur	tengja	sterkast	
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við	 flugfélög	 almennt	 er	 sanngjarnt	 verð	 (meðaltal	 4,29)	 en	 þann	 þátt	 tengja	

þátttakendur	 veikast	 við	 Icelandair	 (meðaltal	 3,12).	 Þetta	 gefur	 til	 kynna	 að	

flugmiðaverð	Icelandair	sé	of	hátt	að	mati	almennings.		

Tafla	5.	Samanburður	á	ímynd	Icelandair	og	WOW	air	

	

	

Eins	 og	 kom	 fram	 í	 kafla	 2.1.3	 leggur	 Icelandair	 mikla	 áherslu	 á	 að	 lágmarka	

umhverfisáhrif.	Með	nýjum	og	sparneytari	flugvélum	telur	félagið	sig	leggja	metnað	í	að	

draga	úr	mengandi	útblæstri	flugvéla	(Icelandair,	2019g).	Það	sem	vekur	mesta	athygli	í	

niðurstöðum	á	ímynd	Icelandair	er	að	þátttakendur	tengja	samfélagslega	ábyrgð	veikar	

við	Icelandair	(meðaltal	3,69)	heldur	en	aðra	þætti.	Ef	samfélagsleg	ábyrgð	er	skilgreind	

á	 einfaldan	hátt	 þá	er	 talað	um	ábyrgð	 fyrirtækja	 vegna	þeirra	 áhrifa	 sem	þau	hafa	 á	

umhverfi	og	samfélög,	jafnframt	að	þau	starfi	eftir	ábyrgum	stjórnunarháttum.	Fyrirtæki	

sýna	ábyrgð	gagnvart	umhverfinu	með	því	að	lágmarka	mengun,	losun	úrgangs	og	rasks	

á	náttúruna	með	sjálfbærni	að	 leiðarljósi	svo	komandi	kynslóðir	geti	 líka	nýtt	sér	gæði	

jarðar	 (Festa	 samfélagsábyrgð,	 2019).	 Icelandair	 er	með	 34	 flugvélar	 í	 rekstri.	 Stærsti	

hluti	flotans	er	af	gerðinni	Boeing	757	en	vélarnar	voru	teknar	í	notkun	á	árunum	1989	

til	1993	og	því	komnar	til	ára	sinna.	Þessar	flugvélar	eyða	37%	meira	eldsneyti	heldur	en	

nýjustu	vélar	félagsins,	Boeing	737	MAX	8	og	9	og	að	auki	þá	er	hávaðamengun	töluvert	

meiri	 eða	 sem	nemur	 40%.	 Innleiðing	 nýju	 vélanna	 er	 í	 raun	 rétt	 nýhafin	 en	 einungis	

þrjár	 vélar	 af	 sextán	 hafa	 verið	 teknar	 inn	 í	 rekstur	 félagsins	 (Icelandair,	 2019f).	

Almenningur	er	því	 í	 raun	ekki	byrjaður	að	upplifa	þær	breytingar	 sem	eiga	 sér	 stað	 í	

umhverfismálum	 félagsins.	 Það	 eitt	 og	 sér	 gæti	 skýrt	 þá	 niðurstöðu	 að	 þátttakendur	

tengja	ímyndarþáttinn	samfélagslega	ábyrgð	ekki	sterkar	við	Icelandair	en	raun	ber	vitni.	
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Það	má	því	draga	þá	ályktun	að	almenningur	meti	það	þannig	að	á	meðan	Icelandair	er	

með	gamlar	vélar	í	rekstri	þá	sýni	félagið	ekki	nægilega	mikla	samfélagslega	ábyrgð.	

Niðurstaðan	er	því	að	þegar	á	heildina	er	litið	er	ímynd	Icelandair	sterk.	Að	meðaltali	

skora	 allir	 ímyndarþættir	 Icelandair	 frekar	 hátt	 á	 jafnbilakvarðanum	 þar	 sem	 lægsta	

meðaltalið	er	3,12.	Icelandair	hefur	náð	að	staðsetja	sig	í	hugum	fólks	sem	áreiðanlegt	

fyrirtæki,	með	góða	þjónustu	og	jákvætt	orðspor	en	niðurstöður	kannana	hafa	sýnt	fram	

á	að	gott	orðspor	er	undirstaða	góðs	árangurs	fyrirtækja	að	mati	stjórnenda	(Schwaiger,	

2004).	

Þeir	 ímyndarþættir	 sem	 þátttakendur	 tengja	 sterkast	 við	WOW	 air	 eru	 sanngjarnt	

verð	 (meðaltal	4,06),	 framsækni	 (meðaltal	3,37)	og	góð	þjónusta	 (meðaltal	3,01).	Þeir	

ímyndarþættir	 sem	 þátttakendur	 tengja	 veikast	 við	 WOW	 air	 eru	 fjárhagslegur	

stöðugleiki	 (meðaltal	 1,72),	 jákvætt	 orðspor	 (meðaltal	 2,6)	 og	 mikil	 gæði	 (meðaltal	

2,63).	 Það	 sem	 er	 mest	 áberandi	 við	 þessar	 niðurstöður	 er	 annars	 vegar	 hátt	

meðaltalsgildi	 á	 ímyndarþættinum	 sanngjarnt	 verð	 og	 hins	 vegar	 lágt	meðaltalsgildi	 á	

ímyndarþættinum	fjárhagslegur	stöðugleiki.		

Líkt	og	Þórhallur	Örn	Guðlaugsson	 (2007)	kemur	 inn	á	þá	geta	myndast	þrjár	ólíkar	

sviðsmyndir	 þegar	 kemur	 að	 tengslum	 aðgreiningar	 og	 ímyndar.	 Ein	 af	 þessum	

sviðsmyndum	 er	 þegar	 ímynd	 er	 í	 samræmi	 við	 aðgreiningaráform	 fyrirtækisins.	 Sú	

staða	 kemur	 upp	 þegar	 fyrirtæki	 hafa	 skýra	 aðgreiningu	 og	 beita	 vel	 skipulögðum	

aðgerðum	 við	 að	 koma	 aðgreiningunni	 til	 skila.	 WOW	 air	 gerði	 sig	 út	 fyrir	 að	 vera	

lágfargjaldaflugfélag	 og	 samkvæmt	 einu	 af	 vörumerkjaloforðum	 félagsins	 skuldbatt	

félagið	 sig	 til	 þess	 að	 vera	 með	 lægsta	 verðið	 (WOW	 air,	 2019c).	 Miðað	 við	 að	

þátttakendur	tengi	 ímyndarþáttinn	sanngjarnt	verð	sterkast	við	WOW	air	má	draga	þá	

ályktun	að	ímynd	WOW	air	sé	í	samræmi	við	aðgreiningaráform	félagsins	þegar	kemur	

að	sanngjörnu	verði.	Þátttakendur	meta	það	sem	svo	að	það	verð	sem	borgað	er	 fyrir	

flugmiða	félagsins	sé	í	samræmi	við	það	sem	þeir	fá	til	baka.		

Miðað	 við	 þá	 fjölmiðlaumfjöllun	 sem	WOW	 air	 hafði	 fengið	 frá	 haustinu	 2018	 um	

fjárhag	 félagsins	 þá	 kemur	 það	 ekki	 á	 óvart	 að	 þátttakendur	 tengi	 fjárhagslegan	

stöðugleika	og	jákvætt	orðspor	veikt	við	WOW	air.	Umtal,	orðspor	og	fréttaumfjöllun	er	

hluti	af	þeim	ytri	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja	og	eins	og	áður	hefur	verið	

nefnt	tengjast	ytri	þættir	ekki	beint	stjórn	fyrirtækja	 líkt	og	 innri	þættir	gera.	Fyrirtæki	
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geta	 hins	 vegar	 haft	 áhrif	 á	 ytri	 þætti	 með	 óbeinum	 hætti	 með	 því	 að	 stjórna	 innri	

þáttum	 fyrirtækisins	 (Barich	 og	 Kotler,	 1991).	 Fyrirtæki	 geta	 sent	 skilaboð	 með	

auglýsingum	 til	 að	 bæta	 ímynd	 sína,	 skilaboðin	 verða	 hins	 vegar	 að	 innihalda	 tengsl	

fyrirtækisins	og	vörumerkisins.	Auglýsingar	má	nota	sem	dreifileið	á	ímynd	fyrirtækisins	

sem	 og	 til	 að	 eyða	 neikvæðu	 umtali	 tengdu	 fyrirtækinu	 (Zinkhan	 o.fl.,	 2001).	 Að	 því	

sögðu	hefði	WOW	air	 til	 dæmis	 getað	 reynt	 að	bæta	umtal,	 fréttaflutning	og	orðspor	

félagsins	með	auknum	almannatengslum	eða	auglýsingum.		

Eins	og	áður	sagði	þá	geta	myndast	þrjár	ólíkar	sviðsmyndir	þegar	kemur	að	tengslum	

aðgreiningar	 og	 ímyndar.	 Ein	 af	 þeim	 er	 þegar	 ímynd	 er	 ekki	 í	 samræmi	 við	

aðgreiningaráform	 þó	 svo	 að	 aðgreining	 fyrirtækisins	 sé	 skýr	 og	 fyrirtækið	 hafi	 beitt	

aðgerðum	til	þess	að	koma	þeirri	aðgreiningu	til	skila.	Þá	hefur	fyrirtækið	annað	hvort	

ekki	 farið	 rétt	 að	 tengt	 markaðsstarfinu	 eða	 samkeppnisaðili	 hefur	 með	 aðgerðum	

sínum	haft	áhrif	 á	upplifun	neytandans	af	 vörum	eða	þjónustu	 fyrirtækisins	 (Þórhallur	

Örn	 Guðlaugsson,	 2007).	 Líkt	 og	 hjá	 Icelandair,	 þá	 tengja	 þátttakendur	 samfélagslega	

ábyrgð	(meðaltal	2,71)	 frekar	veikt	við	WOW	air	þrátt	 fyrir	að	umhverfismál	hafi	verið	

hluti	af	vörumerkjaloforði	félagsins	og	félagið	hafi	verið	með	nýjar	sparneytnar	flugvélar	

í	rekstri.	WOW	air	var	annt	um	náttúru	Íslands	og	vildi	gera	breytingar	fyrir	náttúruna.	

Stefna	 félagsins	 var	að	 litlar	breytingar	gætu	breytt	miklu	 fyrir	 jöklana,	 fossana,	 fjöllin	

hraunbreiðurnar,	eldfjöllin,	svörtu	sandstrendurnar	og	hverasvæðin	(WOW	air,	2019d).	

Ekki	er	hægt	að	segja	að	stefna	WOW	air	í	umhverfismálum	blasi	við	viðskiptavinum	því	

viðskiptavinir	 þurfa	 að	 leita	 hana	 uppi	með	 því	 að	 fara	 inn	 á	 vefsíðu	 félagsins.	 Út	 frá	

niðurstöðunum	má	túlka	að	 ímynd	WOW	air	sé	ekki	 í	 samræmi	við	aðgreiningaráform	

félagsins	 þegar	 horft	 er	 til	 samfélagslegrar	 ábyrgðar	 (Barich	 og	 Kotler,	 1991).	

Niðurstöðurnar	gefa	til	kynna	að	umhverfisstefnu	WOW	air	hafi	ekki	verið	gerð	nægilega	

góð	skil	og	mætti	félagið	auglýsa	stefnu	sína	betur	í	þeim	málum.		

Að	vera	á	réttum	tíma	var	einnig	hluti	af	vörumerkjaloforði	WOW	air.	Þátttakendur	

tengdu	 stundvísi	 frekar	 sterkt	 við	 félagið	 (staðalfrávik	 2,93)	 og	 því	 er	 hægt	 túlka	

niðurstöðurnar	 á	 þann	 veg	 að	 ímynd	 WOW	 air	 hafi	 verið	 í	 samræmi	 við	

aðgreiningaráform	félagsins	þegar	kom	að	stundvísi.		

Fjórða	vörumerkjaloforð	WOW	air	var	bjartasta	brosið.	Að	allt	sem	félagið	gerði	væri	

skemmtilegt	 og	 það	 ætti	 að	 smitast	 til	 viðskiptavina	 fyrirtækisins	 (WOW	 air,	 2019c).	
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Þátttakendur	tengja	ímyndarþáttinn	ánægðir	viðskiptavinir	(meðaltal	2,89)	frekar	sterkt	

við	félagið	og	hægt	er	að	segja	að	ímynd	WOW	air	sé	í	samræmi	við	aðgreiningaráform	

félagsins	hvað	þetta	varðar	(Barich	og	Kotler,	1991).	

Niðurstaðan	úr	 samanburði	á	 ímynd	 félaganna	 tveggja	er	 sú	að	 ímynd	WOW	air	er	

töluvert	lakari	en	Icelandair.	Meðaltalsgildi	ímyndarþátta	WOW	air	eru	töluvert	lægri	en	

meðaltalsgildi	Icelandair.	Flest	raða	þau	sér	undir	meðaltalsgildið	3	á	jafnbilakvarðanum	

hjá	 WOW	 air	 á	 meðan	 þau	 raða	 sér	 flest	 í	 kringum	 meðaltalsgildið	 4	 á	

jafnbilakvarðanum	 hjá	 Icelandair.	 WOW	 air	 náði	 að	 staðsetja	 sig	 í	 hugum	 fólks	 sem	

framsækið	 fyrirtæki	 sem	 veitti	 sanngjarnt	 verð	 og	 góða	 þjónustu.	 Fjárhagslegur	

stöðugleiki	og	jákvætt	orðspor	var	hins	vegar	ekki	það	sem	almenningur	tengdi	sterkast	

við	félagið.		

Munurinn	 á	 ímynd	 Icelandair	 og	WOW	 air	 er	 sá	 að	 á	 meðan	 þátttakendur	 tengja	

sanngjarnt	 verð	 sterkast	 við	 WOW	 air	 þá	 tengja	 þeir	 sanngjarnt	 verð	 veikast	 við	

Icelandair	 sbr.	 töflu	 7.	 Það	 sama	 má	 segja	 um	 framsækni	 því	 þátttakendur	 tengja	

framsækni	 frekar	 sterkt	 við	WOW	air	 á	meðan	 þeir	 tengja	 framsækni	 frekar	 veikt	 við	

Icelandair.	Að	einhverju	leyti	má	draga	þá	ályktun	að	skýringin	á	þessu	sé	tilraun	WOW	

air	 til	 að	 hefja	 áætlunarflug	 til	 Asíu	 á	 síðasta	 ári	 en	 sem	 kunnugt	 er	 hóf	 félagið	

áætlunarflug	til	Indlands	í	desember	síðastliðnum	þó	svo	að	það	hafi	fengið	skjótan	endi	

(Fréttablaðið,	2018a;	Mbl,	2018).	Á	hinn	bóginn	hefur	Icelandair	mestmegnis	haldið	sig	á	

markaði	 N-Evrópu	 og	 N-Ameríku	 (Icelandair,	 2019a).	 Þá	 tengja	 þátttakendur	

fjárhagslegan	 stöðugleika	 og	 jákvætt	 orðspor	 töluvert	 sterkar	 við	 Icelandair	 en	WOW	

air.		

12.3 Fjárhagslegur	stöðugleiki	og	ímynd	
Líkt	og	kom	fram	í	kafla	9	gerði	Oddný	María	Kristinsdóttir	rannsókn	á	ímynd	WOW	air	

með	 sambærilegum	 hætti	 árið	 2017	 (Oddný	 María	 Kristinsdóttir,	 2017).	 Til	 að	 bera	

saman	niðurstöður	á	ímynd	WOW	air	í	þessari	rannsókn	við	niðurstöður	Oddnýjar	hafa	

töflur	1	og	4	verið	sameinaðar	í	töflu	8.		

Ef	litið	er	á	niðurstöður	á	ímynd	WOW	air	frá	árinu	2017	í	töflu	8,	þegar	fjárhagsstaða	

félagsins	var	allt	önnur,	má	sjá	að	fjárhagslegur	stöðugleiki	var	einn	af	þeim	þáttum	sem	

þátttakendur	 tengdu	 sterkast	 við	WOW	air,	með	meðaltal	 upp	á	 3,28	 samanborið	 við	

1,72	árið	2019.	Breytingin	er	töluverð	og	áberandi	hvað	þessi	ímyndarþáttur	er	með	lágt	
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meðaltalsgildi	 miðað	 við	 hina	 ímyndarþættina.	 Einnig	 tengja	 þátttakendur	 jákvætt	

orðspor	veikar	 (meðaltal	2,60)	við	WOW	air	árið	2019	heldur	en	þeir	gerðu	árið	2017	

(meðaltal	 3,03).	 Ástæðan	 fyrir	 þessu	 er	 að	 öllum	 líkindum	 neikvæður	 fréttaflutningur	

tengdur	fjárhagstöðu	félagsins	mánuðina	fyrir	gagnaöflunina.		

Meðaltalsgildi	átta	af	tólf	ímyndarþáttum	lækka	á	milli	rannsókna	sem	bendir	til	þess	

að	 ímynd	WOW	 air	 sé	 lakari	 heldur	 en	 árið	 2017.	 Sanngjarnt	 verð	 og	 framsækni	 eru	

ímyndarþættir	 sem	 þátttakendur	 tengja	 enn	 sterkast	 við	 WOW	 air	 samanborið	 við	

niðurstöður	frá	árinu	2017.		

Tafla	6.	Samanburður	á	ímynd	WOW	air	árin	2019	og	2017	

	

Niðurstaðan	er	því	sú	að	frá	árinu	2017,	þegar	fjárhagsstaða	WOW	air	var	allt	önnur	og	

betri	 heldur	en	þegar	nýja	 könnunin	 var	 framkvæmd,	þá	hefur	 ímynd	 félagsins	breyst	

töluvert.	 Það	 er	 því	 niðurstaðan	 að	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 hafi	 áhrif	 á	 ímynd	

fyrirtækja.		

12.4 Fjárhagslegur	stöðugleiki	og	kauphegðun	
Eins	og	áður	hefur	komið	fram	höfðu	allir	þátttakendur	könnunarinnar	(205)	flogið	með	

Icelandair.	 Í	 heildina	 töldu	 67,3%	 (138)	 þeirra	 frekar	 eða	mjög	 líklegt	 að	 þeir	 myndu	

fljúga	aftur	með	 Icelandair	á	næstu	6	mánuðum	á	meðan	19%	 (39)	þátttakenda	 töldu	

það	 frekar	 eða	 mjög	 ólíklegt	 að	 þeir	 myndu	 fljúga	 aftur	 með	 Icelandair	 á	 næstu	 sex	

mánuðum.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	 flogið	með	WOW	air	var	86,8%	(178).	Af	þeim	töldu	

23,6%	(42)	það	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	fljúga	aftur	með	WOW	air	á	næstu	

sex	mánuðum	á	meðan	53,9%	(96)	þátttakenda	töldu	það	frekar	eða	mjög	ólíklegt.		
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Niðurstöðurnar	 gefa	 til	 kynna	 að	 hlutfall	 þeirra	 sem	 hafði	 flogið	með	 annað	 hvort	

Icelandair	eða	WOW	air	og	taldi	frekar	eða	mjög	líklegt	að	þeir	myndu	gera	það	aftur	er	

hærra	í	tilfelli	Icelandair	heldur	en	WOW	air.	Ekki	er	hægt	að	segja	með	afgerandi	hætti	

af	 hverju	 niðurstaðan	 er	 þessi	 en	 nokkrir	 þættir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 kauphegðun	

einstaklinga.	Sálfræðilegir	þættir	á	borð	við	skynjun	og	lærdóm	geta	til	dæmis	haft	áhrif	

á	kauphegðun	 (Kotler	og	Armstrong,	2006).	Hvað	varðar	skynjun	þá	geta	einstaklingar	

litið	 svo	 á	 að	 miðað	 við	 alla	 þá	 umræðu	 sem	 átt	 hafði	 sér	 stað	 í	 þjóðfélaginu	 um	

fjárhagsstöðu	WOW	air	þá	gæti	áhætta	verið	fólgin	í	því	að	kaupa	flugmiða	hjá	félaginu.	

Hvað	varðar	 lærdóm	þá	getur	upplifun	einstaklingsins	af	 fyrri	kaupum	haft	áhrif	á	þau	

næstu.	 Eftirkaupaáhrif	 er	 fimmta	 og	 síðasta	 stig	 kaupákvörðunarferlisins.	Munurinn	 á	

væntingum	neytenda	 á	 tiltekinni	 vöru	og	 raunverulegum	afköstum	vörunnar	 ákvarðar	

ánægju	 neytandans.	 Ef	 afköst	 vörunnar	 eru	 meiri	 en	 væntingar	 neytandans	 þá	 er	

neytandinn	 ánægður.	 Ef	 væntingar	 neytandans	 eru	 jafnar	 afköstum	 vörunnar	 þá	 er	

neytandinn	„fullnægður“.	Ef	væntingar	neytandans	eru	meiri	en	afköst	vörunnar	þá	er	

neytandinn	óánægður.	Upplýsingar	frá	vinum,	sölumönnum	og	öðrum	mynda	væntingar	

neytandans	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	Draga	má	þá	ályktun	að	meirihluti	þeirra	sem	

höfðu	 flogið	með	 Icelandair	hafi	 verið	ánægður	og	metið	það	að	afköst	 vörunnar	hafi	

verið	 meiri	 en	 væntingar.	 Að	 sama	 skapi	 að	 meirihluti	 þeirra	 sem	 höfðu	 flogið	 með	

WOW	 air	 hafi	 verið	 óánægður	 og	 metið	 það	 að	 afköst	 vörunnar	 hafi	 verið	 minni	 en	

væntingar.		

Til	að	kanna	kauphegðun	einstaklinga	og	athuga	hvort	fjárhagslegur	stöðugleiki	hafi	

áhrif	á	kauphegðun	voru	þátttakendur	spurðir	að	því	hvort	staða	Icelandair	og	WOW	air	

á	markaði	hefði	áhrif	á	það	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	væru	til	að	kaupa	flugmiða	

hjá	 flugfélögunum	 á	 næstu	 6	 mánuðum.	 Líkt	 og	 mynd	 20	 sýnir	 þá	 taldi	 meirihluti	

þátttakenda	eða	63,9%	stöðu	Icelandair	ekki	hafa	áhrif	á	það	hversu	líklegir	eða	ólíklegt	

þeir	 væru	 til	 að	 kaupa	 flugmiða	með	 Icelandair	 á	 næstu	 6	mánuðum	á	meðan	 64,4%	

þátttakenda	töldu	stöðu	WOW	hafa	áhrif	á	það	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	það	væri	að	

þeir	myndu	kaupa	flugmiða	með	WOW	air	á	næstu	sex	mánuðum.		

Áhrifaþáttum	 kauphegðunar	 er	 skipt	 upp	 í	 fjóra	 þætti;	 menningarlega,	 félagslega,	

persónulega	og	sálfræðilega	þætti	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	Skynjun	er	einn	af	þeim	

sálfræðilegum	 þáttum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun.	 Skynjun	 snýr	 að	 því	 hvernig	
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neytandinn	 túlkar	 og	metur	 upplýsingar	 í	 umhverfinu.	 Skynjun	 getur	 hins	 vegar	 verið	

mismunandi	 eftir	 einstaklingum	 og	 aðstæðum	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2006).	

Fréttaflutningur	 af	 fjárhagsstöðu	WOW	 air	 hafði	 verið	 frekar	 neikvæður	 allt	 frá	 því	 á	

haustmánuðum	2018.	 Þegar	 könnunin	 var	 lögð	 fyrir	 þátttakendur	 var	WOW	air	 enn	 í	

flugrekstri	og	hafði	 töluverð	umfjöllun	 í	 fjölmiðlum	átt	 sér	 stað	um	 fjárhagslega	 stöðu	

félagsins	 nokkra	 mánuði	 á	 undan.	 Hvað	 varðar	 Icelandair	 þá	 hafði	 móðurfélagið	

Icelandair	Group	hafið	viðræður	við	WOW	air	um	möguleg	kaup	á	síðarnefnda	félaginu	í	

nóvember	árið	áður	en	ekkert	orðið	að	því	(Fréttablaðið,	2018b).	Það	eitt	og	sér	benti	til	

þess	að	fjárhagsstaða	Icelandair	hafi	verið	töluvert	sterkari	en	hjá	WOW	air.	 Icelandair	

hafði	 þó	 sent	 frá	 sér	 árshlutauppgjör	 fyrir	 fjórða	 ársfjórðung	 ársins	 2018	 einungis	

nokkrum	dögum	áður	en	könnunin	var	framkvæmd.	Þar	kom	fram	að	afkoma	félagsins	

hefði	verið	talsvert	verri	en	spár	hefðu	gert	ráð	fyrir	og	að	árið	2019	yrði	eins	erfitt	fyrir	

félagið	 og	 árið	 2018.	 Fjárhagsstaða	 Icelandair	 var	 þó	 sögð	 sterk	 þó	 svo	 töluvert	 flökt	

hefði	verið	á	hlutabréfum	félagsins	mánuðina	áður	(Fréttablaðið,	2019).	Miðað	við	það	

sem	Kotler	og	Armstrong	(2006)	tala	um	varðandi	skynjun	þá	má	túlka	niðurstöðurnar	á	

mynd	 20	 á	 þann	 veg	 að	 almenningur	 hafi	 metið	 þær	 upplýsingar	 sem	 komu	 fram	 í	

fjölmiðlum	og	 talið	 að	meiri	 áhætta	 væri	 fólgin	 í	 því	 að	 kaupa	 flugmiða	 hjá	WOW	air	

vegna	fjárhagsstöðu	félagsins	heldur	en	Icelandair.	Út	frá	þessum	niðurstöðum	er	hægt	

að	segja	að	fjárhagslegur	stöðugleiki	hafi	áhrif	á	kauphegðun.		

Einnig	 var	 skoðað	 með	 hliðsjón	 af	 bakgrunnsbreytum	 hvort	 staða	 flugfélaganna	 á	

markaði	 hefði	 áhrif	 á	 það	 hversu	 líklegir	 eða	 ólíklegir	 þátttakendur	 væru	 til	 að	 kaupa	

flugmiða	hjá	viðkomandi	flugfélagi	á	næstu	6	mánuðum.		

Þegar	 bakgrunnsspurningar	 sem	 snéru	 að	 Icelandair	 voru	 skoðaðar	 var	 lítið	 um	 að	

einstakir	hópar	stæðu	upp	úr.	Meirihluti	nær	allra	hópa	taldi	stöðu	Icelandair	á	markaði	

ekki	hafa	áhrif	á	það	hversu	líklegt	eða	ólíklegt	það	væri	að	þeir	myndu	kaupa	flugmiða	

hjá	 félaginu.	 Þó	má	 sjá,	 líkt	 og	mynd	21	ber	með	 sér,	 að	 hærra	 hlutfall	 þátttakenda	 í	

fjórum	 einstökum	 hópum	 taldi	 stöðu	 Icelandair	 hafa	 áhrif	 á	 val	 þeirra.	 Þetta	 eru	

hóparnir	55	ára	og	eldri,	ekkja/ekkill,	þeir	sem	voru	einungis	með	grunnskólapróf	og	þeir	

sem	áttu	 fleiri	 en	 fjögur	börn.	Hægt	að	draga	það	 í	 efa	að	um	marktækan	mun	 sé	að	

ræða.		
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Eins	 og	 áður	 sagði	 eru	menningarlegir	 og	 persónulegir	 þættir	 hluti	 af	 áhrifaþáttum	

kauphegðunar.	Kunnátta	einstaklinga	og	auður	eru	dæmi	um	menningarlega	þætti	sem	

hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun.	 Þeir	 sem	 búa	 yfir	 auð	 hafa	 til	 að	 mynda	 allt	 annað	

hegðunarmynstur	heldur	en	aðrir	(Kotler	og	Armstrong,	2006;	Peter	og	Donnelly,	2004).	

Hvað	varðar	persónulega	þætti	þá	hefur	 starf	og	 fjárhagsleg	 staða	einstaklinga	áhrif	 á	

kauphegðun	neytenda	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	Eins	og	sjá	má	á	mynd	22	þá	hafði	

staða	 WOW	 air	 áhrif	 á	 fleiri	 þátttakendur	 eftir	 því	 sem	 menntunarstigið	 var	 meira.	

76,6%	þeirra	 sem	voru	með	 framhaldsmenntun	 í	 háskóla	 töldu	 til	 að	mynda	að	 staða	

WOW	air	á	markaði	hefði	áhrif	á	mat	þeirra	á	meðan	einungis	47,4%	þeirra	sem	höfðu	

grunnskólapróf	 töldu	 stöðu	WOW	 air	 hafa	 áhrif	 á	mat	 þeirra.	 Einnig	má	 sjá	 að	 staða	

WOW	 air	 hafði	 áhrif	 á	 fleiri	 þátttakendur	 í	 tekjuhærri	 hópunum	 heldur	 en	 tekjulægri	

hópunum,	 til	 dæmis	 töldu	 78,8%	 þeirra	 sem	 voru	með	 tekjur	 á	 bilinu	 750.001	 kr.	 til	

950.000	 kr.	 á	mánuði	 að	 staða	WOW	air	 á	markaði	 hefði	 áhrif	 á	mat	 þeirra	 á	meðan	

einungis	 58,6%	 þeirra	 sem	 höfðu	 lægri	 en	 350.000	 kr.	 í	 tekjur	 á	mánuði	 töldu	 stöðu	

WOW	air	hafa	áhrif	á	mat	þeirra.	Út	frá	þessum	niðurstöðum	má	sjá	að	staða	WOW	air	á	

markaði	hafði	áhrif	á	fleiri	einstaklinga	eftir	því	sem	menntun	er	meiri	og	tekjur	hækka.	

Þar	sem	fjárhagsstaða	WOW	air	var	ekki	góð	og	að	almenningur	taldi	miðaverð	WOW	air	

vera	 sanngjarnt,	 sbr.	 töflu	 4,	 þá	 er	 hægt	 að	 túlka	 niðurstöðurnar	 á	 þann	 veg	 að	

tekjuminni	einstaklingar	væru	tilbúnir	að	taka	áhættu	og	líta	framhjá	stöðu	WOW	air	á	

markaði	 þegar	 kæmi	 að	 kaupum	 á	 flugmiðum	 enda	 hafa	 þeir	minna	 á	milli	 handana.	

Einnig	 er	 hægt	 að	 túlka	 niðurstöðurnar	 á	 þann	 veg	 að	 þeir	 sem	eru	meira	menntaðir	

hafa	meiri	þekkingu	á	því	hvað	felst	í	fjárhagsvanda	fyrirtækja	og	meta	það	sem	svo	að	

aukin	eigin	áhætta	fylgi	því	að	eiga	í	viðskiptum	við	fyrirtæki	í	fjárhagsvanda.		

Að	endingu	má	sjá	á	mynd	22	að	staða	WOW	air	hafði	áhrif	á	fleiri	þátttakendur	eftir	

því	sem	fjöldi	barna	var	meiri.	Af	þeim	sem	áttu	engin	börn	töldu	55%	stöðu	WOW	air	

hafa	 áhrif	 á	 val	 þeirra	 á	meðan	70%	þeirra	 sem	áttu	 fleiri	 en	 fjögur	 börn	 töldu	 stöðu	

WOW	air	hafa	áhrif	á	mat	þeirra.	Staða	og	hlutverk	er	dæmi	um	félagslegan	þátt	sem	

hefur	áhrif	á	kauphegðun	(Kotler	og	Armstrong,	2006).	Sá	sem	á	fjögur	börn	er	í	annarri	

stöðu	og	hlutverki	heldur	en	sá	sem	á	ekkert	barn.	Hægt	er	að	túlka	þessar	niðurstöður	

á	þann	veg	að	þeir	sem	eiga	fleiri	börn	séu	síður	tilbúnir	að	taka	áhættu	með	miðakaup	

þar	 sem	 fjárhagslegt	 tjón	 þeirra	 verður	meira	með	 auknum	 fjölda	 barna	 ef	 fyrirtæki	 í	

fjárhagslegum	erfiðleikum	fer	í	þrot.		
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Miðað	 við	 alla	 þá	punkta	 sem	hér	 að	ofan	hafa	 verið	nefndir	 er	 niðurstaðan	 sú	 að	

fjárhagslegur	stöðuleiki	hafi	áhrif	á	kauphegðun.		
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13 Lokaorð	

Blikur	hafa	verið	á	lofti	í	 íslenskum	flugresktri	að	undanförnu.	Breytt	efnahagsumhverfi	

hefur	 leitt	 til	 þess	 að	 Icelandair	 og	 WOW	 air	 hafa	 farið	 frá	 því	 að	 skila	 hagnaði	

undanfarin	ár	yfir	 í	að	skila	 tapi.	Staða	WOW	air	var	 í	 raun	orðin	það	slæm	að	 félagið	

hætti	 flugrekstri	undir	 lok	mars	á	þessu	ári.	Framkvæmd	rannsóknarinnar	og	úrvinnsla	

gagna	var	þó	unnin	áður	en	WOW	air	hætti	flugrekstri.		

Þegar	á	heildina	er	 litið	er	 ímynd	 Icelandair	sterk.	 Icelandair	hefur	náð	að	staðsetja	

sig	í	huga	fólks	sem	áreiðanlegt	fyrirtæki,	með	góða	þjónustu	og	jákvætt	orðspor.	Ímynd	

WOW	air	 var	 lakari	 þar	 sem	 slæm	 fjárhagstaða	 félagsins	hafði	 sitt	 að	 segja	 en	 félagið	

náði	þó	að	staðsetja	sig	í	huga	fólks	sem	framsækið	fyrirtæki	sem	veitti	sanngjarnt	verð	

og	góða	þjónustu.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gáfu	 til	 kynna	 að	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 fyrirtækja	

hafi	áhrif	á	ímynd	fyrirtækja	ásamt	því	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda.		

Helstu	 takmarkanir	 rannsóknarinnar	 tengjast	úrtakinu.	Úrtak	 rannsóknarinnar	 gefur	

ekki	 nægilega	 góða	 mynd	 af	 þýðinu,	 einkum	 vegna	 þess	 að	 notast	 var	 við	

hentugleikaúrtak	 sem	 telja	 má	 að	 endurspegli	 þýðið	 ekki	 nægilega	 vel.	 Stærra	 úrtak	

hefði	 verið	 ákjósanlegra	 og	 jafnari	 aldursdreifing	 hefði	 verið	 betri.	 Einungis	 3%	

þátttakenda	voru	á	aldrinum	24	ára	eða	yngri	og	stór	hluti	þátttakenda	eða	39%	var	á	

aldrinum	 35-44	 ára.	 Þessa	 skekkju	má	 rekja	 til	 þess	 að	 spurningalistanum	 var	 deilt	 á	

samfélagsmiðlinum	 Facebook	 en	 vinir	 rannsakanda	 eru	 í	 meirihluta	 á	 sama	 aldri	 og	

rannsakandinn	 eða	 á	 aldrinum	35-44	 ára.	Af	 þessum	 sökum	er	 erfitt	 að	 alhæfa	út	 frá	

niðurstöðunum	en	niðurstöðurnar	geta	þó	gefið	einhverjar	vísbendingar.		

Við	úrvinnslu	gagna	var	einungis	notast	við	 lýsandi	 tölfræði	en	dreifigreiningu	hefði	

mátt	nota	við	úrvinnslu	þegar	verið	var	að	bera	saman	hópa.	Af	þessum	sökum	var	ekki	

hægt	að	fullyrða	hvort	um	marktækan	mun	var	að	ræða.	

Þó	svo	að	könnunin	og	úrvinnsla	gagna	hafi	verið	framkvæmd	áður	en	WOW	air	hætti	

flugrekstri	þá	getur	verið	að	rannsóknin	sé	á	einhvern	hátt	lituð	af	þeirri	staðreynd.		

Þó	 svo	 að	 hér	 hafi	 verið	 taldar	 upp	 helstu	 takmarkanir	 rannsóknarinnar	 þá	 telur	

rannsakandi	 rannsóknina	 gefa	 rétta	 mynd	 af	 ímynd	 Icelandair	 og	 WOW	 air	 í	 huga	

almennings.	Að	sama	skapi	er	rannsóknin	talin	hafa	getað	svarað	því	hvort	fjárhagslegur	
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stöðugleiki	 hafi	 áhrif	 á	 ímynd	 fyrirtækja	 og	 hvort	 fjárhagslegur	 stöðugleiki	 hafi	 áhrif	 á	

kauphegðun.	

Í	kjölfar	þessarar	rannsóknar	væri	áhugavert	að	kanna	 ímynd	Icelandair	að	ári	 liðnu	

þar	sem	samkeppnisumhverfi	félagsins	hefur	breyst	eftir	að	WOW	air	hvarf	af	markaði.	

Áhugavert	væri	að	sjá	hvort	almenningur	myndi	tengja	ímyndarþættina	sem	hér	lágu	til	

grundvallar	sterkar	eða	veikar	við	félagið	að	ári	liðnu.	Að	sama	skapi	væri	áhugavert	að	

bera	saman	 ímynd	 Icelandair	við	þau	 fjölmörgu	erlendu	flugfélög	sem	fljúga	til	 Íslands	

um	þessar	mundir.		
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