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Formáli	
Ritgerð	þessi	Flugmarkaður	á	Islandi	-	Rekstrarumhverfi	og	rekstrarform	íslenskra	

flugfélaga	er	12	ECTS	eininga	lokaverkefni	til	B.S.	náms	við	Viðskiptadeild	Háskóla	

Íslands.		

Leiðbeinandi	í	verkefninu	var	Ásta	Dís	Óladóttir,	lektor	við	Háskóla	Íslands	og	er	henni	

þakkað	fyrir	samstarfið.	Einnig	vil	ég	þakka	Björgólfi	Jóhannssyni	og	Daníel	Snæbjörnssyni	

fyrir	að	taka	sér	tíma	 í	að	svara	spurningum	mínum	og	kann	ég	þeim	bestu	þakkir.	Að	

lokum	 við	 ég	 þakka	móður	 minni,	 Sigurbjörgu	 Dagmar	 Hjaltadóttur,	 og	 stjúpmömmu	

minni,	Önnu	Jónsdóttur,	fyrir	yfirlestur	á	verkefninu.		
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Útdráttur	

Flugmarkaður	 einkennist	 af	 mikilli	 samkeppni	 og	 undanfarin	 ár	 hefur	 verið	 mikil	

samkeppni	 á	 flugmarkaði	 til	 og	 frá	 Íslandi,	 þar	 sem	 Ísland	 gegnir	 lykilhlutverki	 sem	

tengilflugvöllur	 milli	 Evrópu	 og	 Ameríku.	 Flugfélög	 keppast	 við	 að	 fá	 sem	 flesta	

viðskiptavini	og	gera	núverandi	viðskiptavini	að	viðskiptavinum	framtíðarinnar.	Flugfélög	

geta	 verið	 eins	 ólík	 og	 þau	 eru	 mörg,	 en	 flest	 vinna	 þau	 þó	 eftir	 einhverjum	

rekstrarformum	sem	áður	hafa	verið	notuð	og	reynst	arðbær.		

Í	þessari	ritgerð	eru	rekstrarform	Icelandair	og	WOW	air	borin	saman	við	skilgreiningar	

um	 hefðbundin	 flugfélög	 og	 lággjaldaflugfélög.	 Markmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	

rekstrarumhverfi	flugfélaga	og	kanna	hvort	að	skilgreining	flugfélaganna	tveggja	á	sínum	

rekstri	samræmist	skilgreiningum	um	hefðbundin	flugfélög	og	lággjaldaflugfélög.	Farið	er	

yfir	stöðu	á	íslenskum	flugmarkaði,	sem	og	framtíðarhorfur	flugmarkaðar	á	Íslandi.	Til	að	

öðlast	 meiri	 dýpt	 á	 viðfangsefninu	 voru	 Björgólfur	 Jóhannsson,	 fyrrverandi	 forstjóri	

Icelandair,	 og	Daníel	 Snæbjörnsson	þáverandi	 framkvæmdastjóri	Network	og	planning	

hjá	 WOW	 air	 fengnir	 til	 að	 svara	 spurningum.	 Reynt	 var	 að	 fá	 svör	 hjá	 núverandi	

stjórnendum	Icelandair	án	árangurs	þrátt	fyrir	ítrekaðar	tilraunir.	

Samkvæmt	 þeim	 skilgreiningum	 sem	 að	 höfundur	 vann	 eftir	 gefa	 niðurstöður	

verkefnisins	til	kynna	að	Icelandair	starfar	á	mitt	á	milli	rekstrarforms	lággjaldaflugfélaga	

og	hefðbundinna	flugfélaga	sem	er	í	samræmi	við	þær	skilgreiningar	sem	þeir	gefa	sjálfir	

upp.	Þegar	WOW	air	var	sem	stærst	þá	hafði	það	vikið	frá	mörgum	þáttum	sem	einkenna	

lággjaldaflugfélög	og	var	að	mörgu	leyti	farið	að	haga	sér	eins	og	hefðbundið	flugfélag	eða	

eins	og	blanda	af	hefðbundu-	og	lággjaldaflugfélagi.	Virkur	markaður	virðist	vera	til	staðar	

fyrir	lággjaldaflugfélag	á	Íslandi	en	hvort	það	verði	raunin	skal	ósagt	látið.	
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1 	Inngangur	

Þegar	Wright	bræður	flugu	fyrstu	flugvélinni	árið	1903	(History,	2019)	óraði	þá	örugglega	

ekki	 fyrir	 því	 hversu	 þróaðar	 flugvélar	 væru	 orðnar	 rúmum	 hundrað	 árum	 seinna	 og	

hversu	 mikilvægu	 hlutverki	 þær	 áttu	 eftir	 að	 gegna.	 Tæplega	 4,5	 milljarður	 manna	

ferðaðist	með	 flugi	 árið	 2018	 og	 hefur	 sú	 tala	 vaxið	 stöðugt	 frá	 árinu	 2004	 (Statista,	

2019b).	Svipaða	sögu	er	að	segja	um	fjölgun	farþega	á	Íslandi	en	hann	hefur	um	það	bil	

fimmfaldast	 frá	 árinu	 2009	 (Isavia,	 e.d.a).	Mikið	 hefur	 verið	 rætt	 um	 rekstrarumhverfi	

flugfélaga,	en	þrátt	fyrir	þennan	mikla	fjölda	flugfarþega	er	flugrekstur	ein	af	erfiðustu	

atvinnugreinum	sem	hægt	er	að	vera	 í	nú	 til	 dags.	Mikil	 samkeppni	 ríkir	um	 farþega	 í	

greininni	og	sveiflur	á	eldsneytisverði	hafa	sett	mörg	flugfélög	í	erfiða	fjárhagsstöðu	og	

hafa	mörg	flugfélög	í	heiminum	orðið	gjaldþrota	á	síðustu	árum,	þar	á	meðal	á	Íslandi.	

Undanfarin	ár	hafa	Icelandair	og	WOW	air	verið	stærstu	flugfélögin	á	Íslandi	og	voru	þau	

árið	2018	með	um	80%	allra	farþega	sem	fóru	um	Keflavíkurflugvöll	(Greiningadeild	Arion	

Banka,	2018)	og	því	lá	beinast	við	að	einblína	á	þessi	félög	við	gerð	þessa	verkefnis.		

	

Rannsóknarspurningarnar	sem	unnið	er	með	í	verkefninu	eru:	

Hvernig	 samræmast	 Icelandair	 og	WOW	air	 hugmyndum	 um	 hefðbundin	 flugfélög	 og	

lággjaldaflugfélög?	

Hvernig	er	rekstrarumhverfi	flugfélaga	á	Íslandi?	

Hverjar	eru	framtíðarhorfur	flugmarkaðar	á	Íslandi?	
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2 Flugmarkaður	til	og	frá	Íslandi	

Þar	sem	Ísland	er	eyja	í	miðju	Atlantshafi	eru	einungis	tvær	leiðir	til	að	ferðast	til	og	frá	

landinu,	annars	vegar	sjóleiðis	og	hins	vegar	flugleiðis.	Samkvæmt	Ferðamálastofu	komu	

tæplega	 99%	 af	 heildarfjölda	 ferðamanna	 til	 landsins	 með	 flugi	 árið	 2017	

(Ferðamálastofa,	e.d.).	Fjölgun	ferðamanna	hefur	verið	umtalsverð	seinustu	ár	og	farið	

fram	úr	öllum	spám,	en	fjöldi	farþega	sem	fór	um	Keflavíkurflugvöll	rúmlega	þrefaldaðist	

á	árunum	2012	til	2017	(Isavia,	e.d.a).		

Icelandair	var	lengst	af	eina	flugfélagið	sem	sá	um	millilandaflug	frá	Íslandi.	Eins	og	oft	

þegar	um	einokun	er	að	ræða	var	verð	á	flugmiðum	hátt	og	því	ansi	dýrt	fyrir	Íslendinga	

að	 ferðast.	 Einokun	 Icelandair	 var	 þó	 rofin	 árið	 2003	þegar	 Iceland	 Express	 flaug	 sína	

fyrstu	ferð	(Víkurfréttir,	2003).	Þar	sem	Iceland	Express	var	lággjaldaflugfélag	hafði	tilkoma	

þeirra	miklar	breytingar	 í	 för	með	sér	 fyrir	bæði	 Íslendinga	 í	 ferðahug	sem	og	erlenda	

ferðamenn	sem	ætluðu	sér	að	heimsækja	Ísland	eða	millilenda	á	Íslandi.		

Innkoma	Iceland	Express	á	íslenska	flugmarkaðinn	varð	til	þess	að	Icelandair	þurfti	að	

aðlaga	sig	að	breyttu	samkeppnisumhverfi.	Meðal	breytinga	sem	Icelandair	gerði	var	að	

bjóða	möguleika	á	að	kaupa	aðra	 leiðina	á	 lágu	verði	og	hina	 leiðina	á	hærra	verði,	 til	

dæmis	á	Saga	Class.	(Mbl.is,	2007).	Einnig	neyddist	Icelandair	til	að	lækka	verð	sín	þar	sem	

þeir	voru	nú	komnir	í	samkeppni	við	Iceland	Express	um	flugfarþega.		

Árið	2011	var	stofnað	annað	lággjaldaflugfélag,	WOW	air,	sem	varð	til	þess	að	Iceland	

Express	ekki	bara	í	samkeppni	við	Icelandair	heldur	einnig	WOW	air	(Mbl.is,	2011).	Þessi	

aukna	samkeppni	þyngdi	róðurinn	töluvert	hjá	Iceland	Express	og	leiddi	til	þess	að	WOW	

air	tók	yfir	starfsemi	og	leiðarkerfi	Iceland	Express	árið	2012.		
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3 	Farþegafjöldi	um	Keflavíkurflugvöll	

Fjöldi	erlendra	ferðamanna	hefur	aukist	gífurlega	undarfarin	ár.	Tæplega	þrjár	milljónir	

farþega	fóru	um	Keflavíkurflugvöll	árið	2012	(Isavia,	e.d.a).	Sá	fjöldi	var	kominn	í	tæplega	

9	milljónir	árið	2017	og	farþegaspár	fyrir	2018	gerðu	ráð	fyrir	að	10	milljóna	múrinn	yrði	

brotinn.	 Sú	 varð	 þó	 ekki	 raunin	 en	 farþegar	 voru	 9,8	milljónir	 árið	 2018	 (Daníel	 Freyr	

Birkisson,	2019).	

	

Mynd	1.	Skipting	farþega	um	Keflavíkurflugvöll	árin	2012	–	2017.	Verk	höfundar	byggt	á	(Isavia,	e.d.a)	

Farþegaspá	fyrir	árið	2019	gerir	ráð	fyrir	fækkun	ferðamanna	í	fyrsta	skipti	frá	árinu	

2009	en	gert	er	ráð	fyrir	tæpri	9%	fækkun	flugfarþega	á	árinu	(Isavia,	2019a).	Fækkunin	

fyrstu	þrjá	mánuði	ársins	2019	hefur	þó	verið	aðeins	minni	en	spá	Isavia	segir	til	um,	þrátt	

fyrir	að	fall	WOW	air	hafi	verið	yfirvofandi	(Isavia,	2019b).	Hversu	mikil	fækkunin	verður	á	

komandi	mánuðum	fer	þó	eftir	því	hversu	vel	öðrum	flugfélögum	gengur	að	fylla	upp	í	

það	skarð	sem	WOW	air	hefur	skilið	eftir.	Ekki	hefur	einungis	orðið	fjölgun	á	farþegum	

um	Keflavíkurflugvöll	á	undanförnum	árum,	heldur	hefur	fjölda	flugfélaga	sem	eiga	leið	

um	 flugvöllinn	 einnig	 fjölgað	mikið.	 Árið	 2012	 voru	 17	 flugfélög	með	 áætlunarflug	 til	

Íslands	yfir	sumartímann	(Isavia,	2013).	Sá	fjöldi	var	kominn	upp	 í	28	flugfélög	sumarið	

2017	 (Isavia,	 e.d.b).	 Isavia	 gerir	 ráð	 fyrir	 að	 24	 flugfélög	 sinni	 áætlunarflugi	 um	

Keflavíkurflugvöll	sumarið	2019	en	sá	fjöldi	gæti	aukist	eftir	fall	WOW	air	(Isavia,	e.d.c).	
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4 Innra	umhverfi	

Hlutverk	stjórnenda	fyrirtækja	er	að	byggja	upp	gott	og	traust	samband	milli	fyrirtækis	og	

viðskiptavina.	Það	er	gert	með	því	að	búa	til	virði	og	ánægju	fyrir	viðskiptavininn.	Til	þess	

að	ná	árangri	í	markaðsstarfi	þarf	að	byggja	upp	gott	samband	við	innra	umhverfið.	Innra	

umhverfi	 fyrirtækis	 tilheyra	 aðrar	 deildir	 fyrirtækisins,	 birgjar,	 markaðsmiðlarar,	

samkeppnisaðilar,	almenningur	og	viðskiptavinir.	Allir	þessir	þættir	hafa	áhrif	á	möguleika	

fyrirtækisins	 til	að	búa	til	virði	og	samband	við	viðskiptavini	þess	 (Kotler	og	Armstrong,	

2012).		

4.1 Fyrirtækið	
Allar	 deildir	 fyrirtækisins	 verða	 að	 vinna	 í	 sameiningu	 að	 því	 að	 skapa	 virði	 fyrir	

viðskiptavininn.	Stjórnendur	fyrirtækja	setja	fram	stefnu	og	markmið	sem	unnið	er	eftir	

og	eiga	að	vera	í	huga	allra	stjórnenda	þegar	ákvarðanir	eru	teknar	(Kotler	og	Armstrong,	

2012).		

4.2 Birgjar	
Birgjar	eru	mikilvægur	hlekkur	 í	keðjunni	sem	býr	 til	virði	 fyrir	viðskiptavininn.	Þeir	sjá	

fyrirtækinu	fyrir	þeim	auðlindum	sem	fyrirtækið	notar	til	að	bjóða	fram	vöru	og	þjónustu.	

Komi	til	vandræða	á	borð	við	framleiðslugalla	eða	seinkana	á	afhendingu	hjá	birgja	getur	

það	haft	veruleg	áhrif	á	 starfsemi	 fyrirtækis.	Birgjar	hafa	 töluverð	áhrif	á	verðmyndun	

fyrirtækja,	hækki	verð	hjá	birgjum	er	mjög	líklegt	að	fyrirtæki	neyðist	til	að	hækka	verð	á	

vöru	eða	þjónustu	sem	gæti	 lækkað	eftirspurn	eftir	vörunni	eða	þjónustunni	(Kotler	og	

Armstrong,	2012).	

4.3 Markaðsmiðar	
Markaðsmiðlar	eru	þeir	sem	hjálpa	fyrirtækjum	að	kynna,	selja	og	dreifa	vöru	sinni	eða	

þjónustu.	 Þetta	 geta	 verið	 endursöluaðilar,	 flutningsaðilar,	 fyrirtæki	 sem	 veita	

markaðsráðgjöf	og	fjármálastofnanir	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

4.4 Samkeppnisaðilar	
Markaðshugtakið	segir	að	til	þess	að	ná	árangri	verði	fyrirtæki	að	bjóða	viðskiptavinum	

meira	 virði	 og	meiri	 ánægju	 en	 samkeppnisaðilar	 gera.	 Þannig	 verði	 fyrirtæki	 að	 gera	

meira	 en	 bara	 aðlagast	 þörfum	 markhópa	 sinna,	 það	 verði	 líka	 að	 ná	 forskoti	 á	
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samkeppnisaðila	 með	 því	 að	 búa	 til	 ímynd	 um	 sína	 eigin	 vöru	 sem	 hefur	 sterkari	

staðsetningu	í	huga	viðskiptavina	en	vara	samkeppnisaðila	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

4.5 Almenningur	

Markaðsumhverfi	fyrirtækja	samanstendur	af	mörgum	mismunandi	hópum	almennings.	

Það	 eru	 hópar	 sem	 hafa	 raunverulegan	 eða	 mögulegan	 áhuga	 eða	 áhrif	 á	 getu	

fyrirtækisins	til	að	ná	sínum	markmiðum	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

4.6 Viðskiptavinir	
Viðskiptavinir	eru	mikilvægasti	þáttur	 innra	umhverfis	fyrirtækja.	Án	viðskiptavina	væri	

fyrirtækið	sennilega	ekki	starfandi	eins	og	markaðsfræðingarnir	Don	Peppers	og	Martha	

Rogers	sögðu:	

	„The	only	value	your	company	will	ever	create	is	the	value	that	comes	from	
customers—	the	ones	you	have	now	and	the	ones	you	will	have	in	the	future.	
Businesses	succeed	by	getting,	keeping,	and	growing	customers.	Customers	
are	the	only	reason	you	build	factories,	hire	employees,	schedule	meetings,	lay	
fiber-optic	lines,	or	engage	in	any	business	activity.	Without	customers,	you	
don’t	have	a	business	(Kotler	og	Armstrong,	2012	bls	21).“	

Með	 þessu	 eiga	 þau	 við	 að	 allt	 það	 virði	 sem	 fyrirtæki	 skapa	 er	 komið	 til	 vegna	

viðskiptavina,	 hvort	 sem	 það	 eru	 núverandi	 viðskiptavinir	 eða	 framtíðarviðskiptavinir.	

Fyrirtæki	ná	árangri	með	því	að	ná	í	viðskiptavini,	gera	þá	að	framtíðarviðskiptavinum	og	

stækka	viðskiptavinahópinn.			
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5 Ytra	umhverfi	

Ytra	 umhverfi	 fyrirtækja	 eru	 allir	 þeir	 samfélagslegu	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 innra	

umhverfi	fyrirtækja	og	skapa	tækifæri	þeirra	og	ógnanir.	Ytra	umhverfið	er	flokkað	í	sex	

þætti	en	þeir	eru	oftar	en	ekki	kynntir	undir	ensku	skammstöfuninni	PESTEL	sem	stendur	

fyrir	lýðfræðilega-	(e.	social)-,	efnahagslega-	(e.	economical),	stjórnmálalega-	(e.	political),	

tæknilega-	 (e.	 technological),	 umhverfislega-	 (e.	 environmental)	 og	 lagalega	 (e.	 legal)	

þætti	(Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	og	Regner,	2017).		

5.1 Lýðfræðilega	umhverfið	
Lýðfræðilegir	þættir	ytra	umhverfis	eru	til	dæmis	stærð,	þéttleiki,	staðsetning,	aldur	eða	

önnur	tölfræði	sem	fyrirtæki	geta	notað	til	að	hluta	niður	umhverfið	(Kotler	og	Armstrong,	

2012).	 Þessi	 flokkun	býður	 fyrirtækjum	upp	 á	 að	 flokka	markhópa	 sína	 niður	 í	 smærri	

einingar	og	auðvelda	þannig	að	ákveða	fyrir	hvaða	tilteknu	hópa	á	að	miða	vöru	sína	eða	

þjónustu	við	til	að	hámarka	viðskipti.	Breytingar	á	aldurssamsetningu	og	fjölbreytileika	

heimsins	þýða	breytingar	á	mörkuðum	og	þar	með	breytingar	á	markaðsstarfi	(Kotler	og	

Armstrong,	2012).	

5.2 Efnahagslega	umhverfið	
Til	efnahagslega	umhverfisins	teljast	þeir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kaupmátt	neytenda	og	

neyslumynstur	 þeirra.	 Efnahagslega	 umhverfið	 getur	 bæði	 boðið	 upp	 á	 ógnanir	 og	

tækifæri	 (Kotler	og	Armstrong,	2012).	Lykilþátturinn	 í	þessu	umhverfi	er	kaupmáttur	en	

það	sem	hefur	áhrif	á	kaupmátt	neytenda	eru	tekjur,	vöruverð,	sparnaður	og	lánshæfi.	

Kreppan	árið	2008	sýndi	að	breytingar	á	kaupmætti	neytenda	geta	haft	veruleg	áhrif	á	

fyrirtæki,	sérstaklega	þau	sem	miða	vörum	sínum	til	hátekjufólks	og	neytenda	sem	eru	

viðkvæmir	fyrir	verðbreytingum	(Kotler	og	Keller,	2012).		

Fyrirtæki	 þurfa	 að	 fylgjast	 vel	 með	 hvernig	 tekjur	 dreifast	 á	 ákveðnum	

markaðssvæðum	og	nota	þá	vitneskju	til	að	hjálpa	sér	að	ákveða	á	hvaða	markaði	á	að	

selja	vöru	sína	og	þjónustu.	Markaðssérfræðingar	hafa	skilgreint	markaði	í	fimm	flokka	

eftir	því	hvernig	tekjudreifingin	er	á	viðkomandi	svæði.	Þeir	flokkar	eru:	mjög	lágar	tekjur,	

að	mestu	leyti	lágar	tekjur,	mjög	lágar	og	mjög	háar	tekjur,	lágar,	meðal	og	háar	tekjur,	

meðaltekjur	að	mestu	leyti.	Þessa	flokkun	geta	fyrirtæki	nýtt	sér	við	að	velja	nýja	markaði	
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fyrir	vöru	sína	eða	þjónustu	og	greina	hvort	að	þeir	muni	ná	markaðsráðandi	stöðu	(Kotler	

og	Keller,	2012).	

5.3 Umhverfislega	umhverfið	
Í	 dag	 er	 umhverfislegi	 þátturinn	 alltaf	 að	 verða	 stærri	 og	 mikilvægari	 þar	 sem	 mikil	

vitundavakning	 hefur	 orðið	 á	 seinustu	 árum	 hvað	 varðar	 umhverfismál	 og	

gróðurhúsaáhrif.	 Fyrirtæki	 þurfa	 að	 vera	 vakandi	 fyrir	 auknum	 skorti	 á	 hráefnum	 sem	

notuð	 eru	 í	 vörur	 þeirra,	 aukinni	 mengun	 og	 auknum	 inngripum	 ríkisvalds	 í	

umhverfismálum.	Neytendur	hafa	orðið	meðvitaðari	um	sjálfbærni	og	umhverfisvernd	

síðustu	ár	og	því	er	þetta	eitthvað	sem	fyrirtæki	þurfa	að	leggja	áherslu	á	(Johnson	o.	fl.,	

2017).	

5.4 Tæknilega	umhverfið	
Tæknilega	umhverfið	er	sennilega	sá	þáttur	sem	hefur	mest	áhrif	á	umhverfi	fyrirtækja	í	

dag.	Við	það	markaðskerfi	 sem	 flest	 lönd	búa	 við	þá	þurfa	 fyrirtæki	 að	 vera	 tilbún	að	

bregðast	hratt	við	breytingum	og	þola	þá	skapandi	eyðileggingu	sem	tæknin	býr	til	svo	að	

framþróun	 verði.	 Bílar	 tóku	 markað	 frá	 járnbrautalestum,	 sjónvarp	 tók	 markað	 frá	

dagblöðum	og	veraldarvefurinn	tók	markað	frá	hvoru	tveggja.	Neiti	fyrirtæki	að	horfast	í	

augu	hraða	þróun	í	tækni	mun	það	hafa	áhrif	á	rekstur	þeirra	(Kotler	og	Keller,	2012).	

Verðmætasköpun	framtíðarinnar	er	í	tæknigeiranum	og	því	er	mikilvægt	að	fyrirtæki	

fylgist	vel	með	hvernig	tæknin	er	að	þróast,	en	tíminn	frá	því	að	vara	er	kynnt	og	þangað	

til	 framleiðsla	 nær	 hámarki	 er	 alltaf	 að	 styttast.	 Tækifæri	 til	 tækniþróunar	 eru	 nánast	

óteljanleg	 og	 mörg	 stjórnvöld,	 þar	 á	 meðal	 íslensk,	 hafa	 verið	 að	 auka	 stuðning	 við	

tæknifrumkvöðla	og	rannsakendur	með	auknum	styrkjum	og	endurgreiðslu	(Þórður	Snær	

Júlíusson,	2018a).	

Á	 18.	 og	 19.	 öld	 voru	 dagblöðin	 ráðandi	 í	 markaðssetningu.	Með	 20.	 öldinni	 kom	

útvarpið	 og	 opnaði	 nýja	 möguleika	 í	 markaðssetningu	 fyrirtækja.	 Þar	 á	 eftir	 kom	

sjónvarpið	 og	 breytti	 landslaginu	 enn	 frekar	 þangað	 til	 internetið	 kom	 fram	 undir	 lok	

aldarinnar	 og	 kom	 með	 nýtt	 tímabil	 markaðssetningar,	 tímabil	 stafrænnar	

markaðssetningar	(Ryan	og	Jones,	2009).	Í	dag	fer	markaðssetning	flestra	fyrirtækja	fram	

á	veraldarvefnum,	hvort	sem	það	er	í	gegnum	samfélagsmiðla	eða	netmiðla.	Hver	veit	þó	

hvað	tækni	framtíðarinnar	ber	í	skauti	sér.	
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5.5 Stjórnmálalega-	og	lagalega	umhverfið	
Stjórnmálalega	umhverfið	og	lagaumhverfið	er	oft	fellt	saman	í	eitt	enda	eru	þau	nátengd.	

Innan	 þessa	 umhverfis	 eru	 lög,	 stjórnvöld	 og	 þrýstihópar.	 Flestir	 eru	 sammála	 um	 að	

markaðir	með	einhvern	regluramma	virki	best.	Gott	og	vel	hugsað	regluverk	getur	örvað	

samkeppni	 og	 búið	 þannig	 til	 sanngjarnan	 markað	 með	 vöru	 og	 þjónustu.	

Fríverslunarsamningar	geta	opnað	ný	viðskiptatækifæri	en	stjórnvaldsákvarðanir	á	borð	

við	viðskiptahindranir	geta	verið	hamlandi	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

Stjórnmálaumhverfið	snýst	um	hvernig	og	að	hvaða	leyti	stjórnvöld	skipta	sér	af	ytra	

umhverfi	 fyrirtækja	 í	því	 landi	sem	það	starfar.	Reglugerðir,	 ríkjandi	stjórnmálastefnur,	

pólitískur	 stöðugleiki,	 utanríkisstefna	 og	 viðskiptahömlur	 eru	 allt	 dæmi	 um	

stjórnmálalega	þætti	sem	geta	haft	áhrif	á	fyrirtæki	og	hvernig	þau	starfa	(Johnson	o.fl.,	

2017).	

Mikilvægt	er	fyrir	fyrirtæki	að	fylgjast	vel	með	löggjöfum	og	breytingum	sem	kann	að	

vera	á	þeim	þar	sem	þau	hafa	mikil	áhrif	áhrif	á	starfssemi	fyrirtækis.		

Þegar	fyrirtæki	hefur	greint	bæði	 innra-	og	ytra	umhverfi	sitt	þá	getur	það	sett	upp	

yfirlit	þar	sem	það	sér	hver	staðan	er	í	dag	og	hvaða	þætti	þarf	að	taka	tillit	til,	til	að	ná	

árangri	í	framtíðinni.	
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6 SVÓT	

SVÓT	greining	er	mat	á	niðurstöðum	sem	fást	úr	greiningunum	sem	hafa	verið	gerðar	á	

innra-	og	ytra	umhverfi	fyrirtækis.	SVÓT	er	skammstöfun	þáttanna	sem	greiningin	byggir	

á	 og	 stendur	 fyrir	 styrkleika,	 veikleika,	 ógnanir	 og	 tækifæri.	 Styrkleikar	 og	 veikleikar	

fyrirtækis	 koma	 úr	 innra	 umhverfi	 fyrirtækja,	 en	 ógnanir	 og	 tækifæri	 koma	 úr	 ytra	

umhverfi	 fyrirtækja.	Markmið	SVÓT	greiningar	er	að	 láta	styrkleika	fyrirtækis	passa	við	

tækifæri	í		umhverfinu	og	í	leiðinni	útrýma	eða	sigrast	á	veikleikum	og	lágmarka	ógnanir	

fyrirtækjaumhverfisins	(Kotler	og	Armstrong,	2012).	

Styrkleikar	eru	þeir	eiginleikar	sem	fyrirtæki	býr	yfir	og	getur	notað	á	jákvæðan	hátt	til	

að	styrkja	sína	stöðu	á	markaði.	Þessir	eiginleikar	geta	verið	innri	þekking,	auðlindir	og	

jákvæðar	aðstæður	sem	geta	hjálpað	fyrirtæki	við	að	þjóna	viðskiptavinum	sínum	og	ná	

þannig	settum	markmiðum	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

Veikleikar	 eru	 takmarkanir	 innan	 fyrirtækis	 og	 neikvæðar	 aðstæður	 sem	 geta	

takmarkað	 frammistöðu	 fyrirtækis	og	hamlað	því	 að	ná	markmiðum	 sínum.	Veikleikar	

geta	til	dæmis	verið	slæm	fjárhagsstaða	(Kotler	og	Armstrong,	2012).	

Tækifæri	eru	þættir	eða	þróun	í	ytra	umhverfi	fyrirtækis	sem	það	getur	nýtt	sér	til	að	

ná	markmiðum	sínum	og	forskoti	á	samkeppnisaðila	(Kotler	og	Armstrong,	2012).		

Ógnanir	 eru	 þættir	 í	 ytra	 umhverfi	 sem	 geta	 hindrað	 fyrirtæki	 í	 að	 ná	

samkeppnisforskoti	og	skapað	því	vandræði	(Kotler	og	Armstrong,	2012).	
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7 Fimm	krafta	líkan	Porters	

	

	

Mynd	2.	Fimm	krafta	líkan	Porters	(Porter,	1980).	

Michael	 E.	 Porter	 setti	 fram	 kenninguna	 og	 líkanið	 um	 fimm	 krafta	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

samkeppnishæfni	 fyrirtækja.	 Fimm	 krafta	 líkanið	 er	 oft	 notað	 til	 að	 meta	

samkeppnishæfni	 markaða	 og	 hvort	 innganga	 á	markaðinn	 sé	 arðbær.	 Sameiginlegur	

styrkur	 þessara	 krafta	 ræður	 hvernig	 fyrirtæki	 vegnar	 og	 hvernig	 ávöxtun	 fjárfesta	 og	

eigenda	 fyrirtækja	 verður	 til	 lengri	 tíma.	Markmið	 fyrirtækja	 er	 að	 finna	 stöðu	 í	 þeirri	

atvinnugrein	sem	það	starfar	þar	sem	það	getur	best	varið	sig	fyrir	þessum	kröftum	eða	

nýtt	þá	sér	í	hag.	Eins	og	sjá	má	á	mynd	3	eru	þessir	fimm	kraftar	ógn	af	nýjum	aðilum	á	

markaði,	 styrkur	kaupenda,	ógn	af	 staðkvæmdarvörum,	 styrkur	birgja	og	 samkeppni	á	

markaði	(Porter,	1980).	

Við	 innkomu	nýrra	 aðila	 á	markað	 verður	 til	 samkeppni	 um	markaðshlutdeild.	Nýir	

aðilar	koma	oft	með	nýja	getu	og	aðra	eiginleika	og	reyna	að	notfæra	sér	þá	getu	til	að	ná	

sem	mestri	markaðshlutdeild.	Hversu	mikil	ógn	stafar	af	nýjum	aðilum	fer	eftir	því	hvort	
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einhverjar	aðgangshindranir	séu	til	staðar	og	hvernig	núverandi	aðilar	á	markaði	bregðast	

við.	Séu	miklar	aðgangshindranir	þá	er	ógnin	af	nýliðum	á	markaði	lítil.	Helstu	tegundir	

aðgangshindrana	eru	(Porter,	1980):	

Ø Stærðarhagkvæmni:	Stór	fyrirtæki	með	mikla	framleiðslugetu	geta	framleitt	í	

miklu	magni	og	þar	með	lækkað	einingakostnað.	Markaðsráðandi	fyrirtæki	sem	

hafa	mikla	stærðarhagkvæmni	geta	neytt	nýja	aðila	til	að	koma	inn	stærri	en	þeir	

hefðu	annars	gert	sem	kallar	fram	aukin	viðbrögð	núverandi	aðila	á	markaði.	

Einnig	geta	nýir	aðilar	komið	litlir	á	markaðinn	og	tekið	á	sig	hærri	

einingakostnað.	Báðar	leiðir	eru	óæskilegar	(Porter,	1980).	

Ø Vöruaðgreining:	Núverandi	fyrirtæki	á	markaði	eru	þekkt	vörumerki	í	huga	

neytenda	og	með	trygga	viðskiptavini.	Aðgreining	býr	til	hindranir	þar	sem	nýir	

aðilar	þurfa	að	eyða	miklum	fjármunum	í	auglýsingar,	þjónustu	við	viðskiptavini,	

aðgreina	sína	vöru	frá	núverandi	vörum	á	markaði	og	byggja	upp	vörumerki	sitt	

(Porter,	1980).	

Ø Fjármagnskröfur:	Nýir	aðilar	þurfa	að	fjárfesta	mikið	til	að	vera	samkeppnishæfir.	

Þetta	býr	til	aðgangshindrun,	sérstaklega	ef	að	fjármagnið	fer	í	auglýsingar	eða	

rannsóknir	og	þróun	(Porter,	1980).		

Ø Skiptikostnaður:	Kostnaður	fyrirtækis	við	að	skipta	frá	einum	birgja	til	annars.	

Þetta	getur	verið	kostnaður	við	að	endurþjálfa	starfsfólk	eða	kostnaður	við	að	

skipta	út	vélum	sem	henta	vörum	frá	nýjum	birgja	(Porter,	1980).		

Ø Aðgangur	að	dreifileiðum:	Aðgangshindrun	getur	orðið	til	ef	nýir	aðilar	á	markaði	

þurfa	að	tryggja	dreifikefi	fyrir	sína	vöru.	Dreifileiðir	eru	nú	þegar	notaðar	af	

núverandi	fyrirtækjum	á	markaði	og	þurfa	því	ný	fyrirtæki	að	sannfæra	

dreifiaðila	um	sína	vöru	með	ýmsum	kostnaði	sem	dregur	úr	hagnaði	

fyrirtækisins	(Porter,	1980).		

Ø Stefna	stjórnvalda:	Stjórnvöld	geta	sett	takmarkanir	og	jafnvel	bann	á	fjölda	

nýrra	aðila	á	ákveðnum	mörkuðum.	Þessar	takmarkanir	geta	verið	í	formi	

ákveðins	fjölda	leyfa	eða	takmörkun	á	aðgengi	að	hráefnum.	Einnig	geta	þetta	

verið	umhverfisskattar	eða	leyfisskylda	sem	er	háð	mörgum	skilyrðum	(Porter,	

1980).	
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Samkeppni	um	markaðshlutdeild	er	alltaf	í	gangi	á	mörkuðum	sem	innihalda	fleiri	en	

einn	aðila.	Samkeppnin	getur	verið	í	formi	verðsamkeppni,	baráttu	í	auglýsingaherferðum	

og	aukinnar	þjónustu	við	viðskiptavini.	Samkeppni	verður	til	þegar	einn	eða	fleiri	aðilar	á	

markaði	 finna	 fyrir	pressu	eða	sjá	 tækifæri	 til	 að	bæta	stöðu	sína	á	markaði.	Aðgerðir	

þessara	fyrirtækja	hafa	yfirleitt	áhrif	á	önnur	fyrirtæki	sem	starfa	á	sama	markaði	sem	

hvetur	þau	til	að	svara	með	gagnaðgerð.	Þannig	eru	fyrirtæki	á	sama	markaði	háð	hvoru	

öðru	(Porter,	1980).	Nokkrir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	samkeppni	aðila	á	markaði	eru:	

Ø Margir	aðilar	á	markaði	eða	jafvægi	aðila	á	markaði:	Þegar	margir	aðilar	eru	á	

markaði	eykur	það	líkur	á	því	að	einhver	aðili	sé	óánægður	og	fari	að	haga	sér	

öðruvísi	en	aðrir	eða	fyrirtæki	haldi	að	þau	geti	framkvæmt	einhverjar	aðgerðir	

án	þess	að	önnur	fyrirtæki	taki	eftir	þeim.	Jafnvel	á	markaði,	þar	sem	fá	fyrirtæki	

sem	eru	svipuð	að	stærð	og	hafa	svipaðar	auðlindir,	skapast	óstöðugleiki	þar	

sem	þau	herja	baráttu	(Porter,	1980).		

Ø Hægur	vöxtur:	Hægur	vöxtur	markaðar	eykur	samkeppni	um	markaðshlutdeild	

hjá	fyrirtækjum	sem	vilja	stækka	(Porter,	1980).	Markaður	sem	vex	hratt	er	með	

mikla	samkeppni	sem	yfirleitt	er	kostnaðarsöm	á	meðan	markaður	sem	er	með	

minnni	vöxt	byggir	samkeppni	sína	oftast	á	grundvelli	vöruverðs	(Johnson	o.fl.,	

2017).	Með	því	að	halda	í	við	vöxt	markaðarins	eykur	fyrirtæki	líkur	sínar	á	að	ná	

árangri	(Porter,	1980).	

Ø Hár	fastur	kostnaður	eða	geymslukostnaður:	Hár	fastur	kostnaður	setur	mikla	

pressu	á	fyrirtæki	að	hámarka	framleiðslugetu	sem	leiðir	oft	til	hraðar	

verðlækkunar	þegar	umframmagn	er	til	staðar.	Þetta	umframmagn	veldur	því	að	

geymslukostnaður	fyrirtækisins	hækkar	og	því	gæti	orðið	enn	meiri	hvati	fyrir	

fyrirtæki	að	lækka	verð	sem	minnkar	hagnað	fyrirtækisins	(Porter,	1980).		

Ø Fjölbreyttir	samkeppnisaðilar:	Samkeppnisaðilar	geta	verið	mismunandi	í	

áherslum,	stefnum	og	uppruna	og	hafa	því	mismunandi	markmið	og	stefnur	um	

hvernig	samkeppni	á	að	eiga	sér	stað.	Það	veldur	því	að	árekstrar	geta	orðið	á	

þeirri	vegferð	og	erfiðlega	gæti	gengið	lesa	hverjar	áætlanir	samkeppnisaðilanna	

eru		(Porter,	1980).	

Ø Háir	útgönguþröskuldar:	Útgönguþröskuldar	eru	hagrænir,	stefnumarkandi	og	

tilfinningalegir	þættir	sem	halda	fyrirtækjum	inni	á	mörkuðum	jafnvel	þótt	
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arðsemi	fjárfestingarinnar	sé	lítil	eða	neikvæð.	Þegar	útgönguþröskuldar	eru	háir	

þá	fer	offramboð	framleiðslugetu	ekki	af	markaðnum	og	fyrirtæki	sem	tapa	

samkeppnisbardögum	gefast	ekki	upp,	heldur	halda	áfram	og	beita	

örvæntingarráðum	til	að	komast	yfir	veikleika	sína.	Arðsemi	alls	markaðarins	

getur	því	haldist	lág	og	óstöðug	vegna	þess	(Porter,	1980).	

Í	víðtækum	skilningi	má	segja	að	öll	fyrirtæki	á	ákveðnum	markaði	séu	í	samkeppni	

við	aðra	aðila	markaðarins	með	staðkvæmdarvöru.	Sem	dæmi	má	nefna	fólksflutninga.	

Innan	 þeirra	 eru	 reiðhjól,	 bifhjól,	 bifreiðar,	 lestir,	 ferjur	 og	 flugvélar.	 Allir	 þessir	

farmöguleikar	eru	staðkvæmdarvörur.	Staðkvæmdarvörur	takmarka	mögulega	ávöxtun	

markaðarins	með	því	að	setja	þak	á	verðlag	sem	fyrirtæki	á	markaði	geta	rukkað	og	komið	

út	í	hagnaði.	Staðkvæmdarvörur	eru	aðrar	vörur	sem	hafa	sömu	virkni	og	geta	komið	að	

fullu	 eða	 einhverju	 leyti	 í	 stað	 þeirar	 vöru	 sem	 fyrir	 er	 á	 markaði	 (Porter,	 1980).	

Staðkvæmdarvörur	eru	alltaf	til	staðar	en	það	getur	verið	auðvelt	að	líta	fram	hjá	þeim	

þar	sem	þær	geta	verið	ólíkar.	Ef	framleiðendur	aðgreina	sig	ekki	frá	staðkvæmdarvörum	

í	vörueiginleikum,	markaðssetningu,	með	verði	eða	með	öðrum	hætti	þá	mun	það	hafa	

áhrif	 á	 arðsemi	 og	 vaxtarmöguleika.	 Ógn	 af	 staðkvæmdarvörum	 getur	 verið	 mikil	 ef	

staðkvæmdarvaran	 býður	 upp	 á	 meira	 verðmæti	 miðað	 við	 verð	 en	 aðrar	 vörur	

markaðarins	og	ef	skiptikostnaður	kaupenda	er	lágur	(Porter,	2008).	

Kaupendur	standa	að	samkeppni	við	markaðinn	með	því	að	þrýsta	niður	verði,	krefjast	

meiri	 gæða	eða	betri	 þjónustu	og	 leika	 samkeppnisaðila	 á	móti	 hvorum	öðrum,	 allt	 á	

kostnað	arðsemi	markaðarins	(Porter,	1980).	Samningsstaða	kaupenda	er	sterk	þar	sem	

þeir	 eru	 viðkvæmir	 fyrir	 verði	 og	nota	 styrk	 sinn	 til	 að	 knýja	 fram	 lægra	 verð.	 Styrkur	

kaupenda	er	mikill	ef	(Porter,	2008):	

Ø Mikilvægi	hvers	kaupanda	í	rektri	fyrirtækis	er	mikið	ef	fyrirtæki	hefur	fáa	

kaupendur.	Einnig	er	mikilvægi	hvers	kaupanda	mikið	ef	fáir	kaupendur	eru	með	

mikinn	hluta	af	sölum	fyrirtækisins.	(Porter,	1980).		

Ø Ef	vara	er	stöðluð	eða	óaðgreind	býr	hún	til	lágan	skiptikostnað	fyrir	kaupendur.	

Ef	kaupendur	halda	að	þeir	geti	alltaf	fundið	jafngilda	vöru	þá	geta	þeir	stillt	

seljendum	upp	á	móti	hvorum	öðrum	(Porter,	2008).		

Ø Ef	kaupendur	standa	frammi	fyrir	litlum	skiptikostnaði	þá	eru	þeir	líklegri	til	að	

kaupa	aðra	vöru	(Porter,	2008).		
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Ø Þegar	kaupandi	er	vel	upplýstur	um	eftirspurn,	raunverulegt	markaðsverð	og	

jafnvel	kostnaðarverð	vara	þá	hefur	hann	meiri	styrk	gagnvart	seljanda	heldur	en	

illa	upplýstur	kaupandi	(Porter,	1980).	

Birgjar	geta	sýnt	styrk	sinn	með	því	að	hóta	að	hækka	verð	eða	draga	úr	gæðum	vöru	

eða	þjónustu	sem	fyrirtæki	á	tilteknum	markaði	kaupa	af	þeim.	Þannig	geta	birgjar	haft	

neikvæð	áhrif	á	arðsemi	markaðar	ef	fyrirtæki	geta	ekki	velt	hækkandi	hráefnaverði	yfir	á	

verð	vörunnar	(Porter,	1980).	Því	aðgreindari	sem	hráefni	og	vörur	birgjans	eru	því	meiri	

styrk	hefur	hann	(Johnson	o.fl.,	2017).	Styrkur	birgja	er	mikill	ef	 fáir	birgjar	sinna	öllum	

markaðnum	og	ef	birginn	treystir	ekki	einungis	á	einn	markað	fyrir	tekjur	sínar.	Birgjar	

sem	sinna	mörgum	mörkuðum	í	einu	hika	ekki	við	að	ná	hámarkságóða	frá	hverjum	og	

einum	(Porter,	2008).	Fyrirtæki	á	markaði	standa	frammi	fyrir	skiptikostnaði	við	það	að	

skipta	um	birgja,	þar	sem	oft	er	búið	að	fjárfesta	í	sérhæfðum	búnaði	tengdum	vöru	frá	

einum	birgja	sem	hentar	ekki	fyrir	vöru	frá	öðrum	birgja.	Einnig	getur	verið	búið	að	þjálfa	

starfsfólk	við	að	nota	vöru	frá	ákveðnum	birgja	og	þarf	því	að	eyða	bæði	tíma	og	fjármagni	

í	þjálfun	á	vöru	nýja	birgjans	(Porter,	2008).		
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8 Hefðbundin	flugfélög	

Hefðbundin	flugfélög	(e.	Legacy	carriers	eða	Full-service	carriers)	eru	flugfélög	sem	hafa	

að	hluta	til	eða	að	öllu	leyti	verið	í	ríkiseigu	á	einhverjum	tímapunkti.	Rekstrarkostnaður	

hefðbundinna	flugfélaga	er	yfirleitt	mun	hærri	en	lággjaldaflugfélaga.	Þessi	flugfélög	eru	

oft	með	vöruflutninga	sem	hliðarstarfssemi,	hvort	sem	hún	er	með	sérstaklega	útbúnum	

fraktflutningsvélum	 eða	 með	 því	 að	 fylla	 farangursrými	 farþegaflugvéla	 af	 frakt.	

Grundvöllur	hefðbundinna	flugfélaga	er	að	veita	eins	góða	þjónustu	og	völ	er	á	og	eru	

flest	 öll	 þægindi	 á	 borð	 við	 afþreyfingarkerfi,	 mat,	 og	 þráðlausa	 nettengingu	 yfirleitt	

innifalin	 í	 verði	 flugmiðans.	 Það	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 lítið	 er	 um	 hliðartekjur	 hjá	

hefðbundnum	flugfélögum	(O´Connell	og	Williams,	2005)	(Doganis,	2006).	

Hefðbundin	 flugfélög	 fljúga	 í	 flestum	 tilvikum	 til	 aðalflugvalla	 áfangastaða	 sinna.	

Aðalflugvellir	eru	stórir	flugvellir	sem	eru	nálægt	miðbæ	eða	stórborgarsvæði	og	eru	með	

auðveldar	samgöngur	til	og	frá	flugvellinum.	Lendingargjöld	eru	þess	vegna	yfirleitt	há	á	

aðalflugvöllum	 og	 flugumferð	 mikil.	 Mikil	 flugumferð	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	

viðdvalartími	flugvéla	eykst	en	það	er	sá	tími	sem	það	tekur	fyrir	flugvél	að	lenda,	hleypa	

farþegum	frá	borði,	hreinsa	flugvélina,	hleypa	nýjum	farþegum	um	borð	og	taka	aftur	á	

loft.	 Hefðbundin	 flugfélög	 eru	 oftast	 með	 nokkrar	 tegundir	 flugvéla	 sem	 gerir	

starfsmannakostnað	 háan	 þar	 sem	 starfsfólk	 er	 yfirleitt	 einungis	 þjálfað	 á	 eina	

flugvélategund	 og	 er	 því	 bundið	 við	 þá	 tegund.	Hefðbundin	 flugfélög	 bjóða	 farþegum	

sínum	sem	eru	að	ferðast	áfram	á	aðra	áfangastaði	með	tengiflugi	að	innrita	farangur	sinn	

alla	 leið	 og	 bera	 oft	 ábyrgð	 á	 því	 þegar	 farþegar	 ná	 ekki	 tengiflugi	 sínu	 (O´Connell	og	

Williams,	2005)	(Doganis,	2006).		

Hefðbundin	flugfélög	eru	oft	með	söluskrifstofur	opnar	þar	sem	fólk	getur	annað	hvort	

komið	 inn	og	bókað	 flug	eða	hringt	 inn	 í	þjónustuver	og	bókað	 í	gegnum	það.	Einnig	eru	

hefðbundin	flugfélög	oft	í	samstarfi	við	ferðaskrifstofur	og	aðra	markaðsmiðla	sem	sjá	um	að	

selja	flug	fyrir	þau.	 	 Innritun	hefðbundinna	flugfélaga	fer	yfirleitt	fram	við	innritunarborð	í	

flugstöð.	 Hefðbundin	 flugfélög	 rukka	 yfirleitt	 verð	 í	 samræmi	 við	 þá	 þjónustu	 sem	

viðskiptavinur	fær.	Þar	af	leiðandi	eru	verð	hefðbundinna	flugfélaga	yfirleitt	í	hærri	kantinum.	

Hefðbundin	 flugfélög	 eru	 oftar	 en	 ekki	með	margar	 tegundir	 flugvéla	 í	 flota	 sínum	enda	

yfirleitt	með	fjölbreytt	leiðarkerfi.	Einnig	eru	flugvélarnar	hefðbundinna	flugfélaga	útbúnar	
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tveimur	 eða	 fleiri	 farrýmum	 sem	gerir	mögulegan	 sætafjölda	minni	 í	 flugvélum	þeirra	

heldur	en	hjá	lággjaldaflugfélögum	(O´Connell	og	Williams,	2005)	(Doganis,	2006).	

Hefðbundin	flugfélög	hafa	neyðst	til	að	gera	umfangsmiklar	breytingar	á	rekstri	sínum	

undanfarin	ár	með	tilkomu	og	vexti	lággjaldaflugfélaga.	Þeir	þættir	sem	helst	fóru	illa	með	

hefðbundin	flugfélög	voru	(Doganis,	2006):	

Ø Fjárhagsörðugleikar:	Mörg	hefðbundin	flugfélög	hafa	verið	í	miklum	

fjárhagserfiðleikum	og	taprekstur	þeirra	hefur	oft	verið	meiri	enn	kemur	fram	á	

pappírum	þar	sem	einhver	þeirra	hafa	fengið	óbeinan	styrk	frá	ríkisstjórnum,	t.d.	

niðurfelling	lendingagjalda,	sem	fegrar	slæman	rekstur	þeirra	(Doganis,	2006)	.		

Ø Afskipti	stjórnvalda:	Stjórnvöld	vilja	oft	á	tíðum	hafa	of	mikið	að	segja	um	rekstur	

og	stjórnun	hefðbundinna	flugfélaga.	Þau	setja	þá	ákveðin	skilyrði	sem	

flugfélagið	verður	að	gangast	við	í	skiptum	fyrir	lán	fyrir	flugvélakaupum	

(Doganis,	2006).	

Ø Styrkur	verkalýðsfélaga:	Í	Evrópu	er	styrkur	verkalýðsfélaga	mikill	þar	sem	margir	

starfshópar	geta	sett	rekstur	í	pattstöðu	með	verkfallshótunum	(Doganis,	2006).	

Á	Íslandi	eru	sýnileg	dæmi	með	flugmenn,	flugumferðarstjóra,	flugvirkja	og	aðra	

flugvallarstarfsmenn.	

Ø Yfirmönnun	starfsfólks:	Bein	afleiðing	of	mikilla	áhrifa	stjórnvalda	og	

verkalýðsfélaga.	Verkalýðsfélög	hafa	oft	barist	fyrir	vinnuaðstæðum	sem	minnka	

framleiðni	vinnuaflsins.	Air	Lingus,	flugfélag	sem	er	rekið	af	írska	ríkinu,	er	gott	

dæmi	um	en	milli	áranna	2001	og	2003	fækkaði	það	starfsfólki	um	þriðjung	en	

náði	samt	að	halda	sama	þjónustustigi	(Doganis,	2006).	

Ø Skortur	á	stefnumörkun:	Flest	hefðbundinna	flugfélaga	hafa	enga	skýra	

stefnumörkun	hvað	varðar	þróun	félagsins.	Þetta	á	sér	skýringu	í	of	tíðum	

skiptum	á	stjórnendum	og	miklum	afskiptum	stjórnvalda	(Doganis,	2006).	

Ø Skrifræði:	Mörg	hefðbundin	flugfélög	einkennast	af	skrifræði	og	of	miðstýrðri	

stjórnun.	Yfirmönnun	starfsfólks,	tíð	skipti	stjórnenda	og	endurtekin	afskipti	

stjórnvalda	hafa	búið	til	vinnustaðarmenningu	þar	sem	stjórnendur	eru	hræddir	

við	að	taka	ákvarðanir	og	skrifræði	kemur	í	veg	fyrir	frumkvæði	stjórnenda	

(Doganis,	2006).	
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Ø Léleg	þjónusta:	Mörg	ríkisrekin	flugfélög	bjóða	upp	á	lélega	þjónustu,	bæði	í	lofti	

og	á	jörðu.	Margir	þættir	stuðla	að	þessu	lélega	þjónustustigi,	en	þeir	geta	bæði	

verið	menningalegir	og	skipulagslegir.	Vanhæfni	til	að	skipta	út	lélegum	

starfskröftum	vegna	afskipta	stjórnvalda	og/eða	sterkra	verkalýðsfélaga	er	þar	

stór	þáttur	(Doganis,	2006).	

	 	



	

27	

9 Lággjaldaflugfélög	(e.	Low	Cost	Carriers)	

	

Mynd	3.	Southwest	módelið.	Verk	höfundar	byggt	á	(Doganis,	2006)	

Árið	1967	varð	bylting	á	 flugmarkaðnum	en	þá	var	 flugfélagið	Southwest	stofnað	fyrst	

allra	lággjaldaflugfélaga	(Doganis,	2006).	Félagið	var	fyrst	stofnað	til	að	sinna	flugi	innan	

Texas	ríkis	í	Bandaríkjunum	en	flugfélagið	lagði	upp	með	að	koma	farþegum	sínum	á	milli	

staða	 á	 tíma,	 fyrir	 lægsta	 mögulega	 verð	 og	 að	 farþegarnir	 hefðu	 ánægju	 að	 fluginu	

(Southwest	Media,	e.d.).	

Southwest	 hefur	 valið	markaði	 sem	enginn	 hefur	 verið	 að	 þjóna,	markaði	 þar	 sem	

hefur	verið	minni	þjónusta	en	þörf	er	á	eða	markaði	þar	sem	of	hátt	verð	er	á	fargjöldum.	

Southwest	hefur	komið	 inn	á	þá	markaði	með	meira	en	helmingi	 lægri	 fargjöld	en	hjá	

þeim	 flugfélögum	 sem	 fyrir	 eru	 á	 markaði	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 ná	 ríkjandi	
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markaðshlutdeild	 með	 aukinni	 tíðni	 og	 lágum	 verðum	 (Doganis,	 2006).	 Árið	 2018	 var	

Southwest	 orðið	 jafnt	 American	Airlines	 í	markaðshlutdeild	 á	 innanlandsflugum	 innan	

Bandaríkjanna	 með	 17,8%	 markaðshlutdeild.	 Næst	 lággjaldaflugfélaga	 kemur	 JetBlue	

Airways	með	5,6%	markaðshlutdeild	(Statista,	2019a).		

Markmið	 lággjaldaflugfélaga	er	að	 flytja	 farþega	 frá	einum	stað	 til	 annars	 fyrir	 sem	

lægst	verð.	Til	að	geta	boðið	upp	á	lág	verð	er	allt	gert	sem	einfaldast	og	borga	þarf	fyrir	

alla	auka	þjónustu.	Lággjaldaflugfélög	vilja	helst	hámarka	hliðartekjur	sínar	af	rekstrinum	

(Doganis,	2006).	 Hliðartekjur	 eru	 allar	 tekjur,	 fyrir	 utan	 flugmiðann,	 sem	 er	 aflað	með	

beinni	sölu	til	farþega	eða	óbeinni	sölu	sem	hluti	af	ferðaupplifun.	Þessar	hliðartekjur	geta	

verið	kaup	á	farangursheimild,	sætisval,	sala	á	mat	og	drykk	um	borð	og	auglýsingatekjur	

svo	eitthvað	sé	nefnt	(O´Connell	og	Williams,	2005)	(Doganis,	2006).	

Til	 að	 lágmarka	 rekstrar-	 og	 viðhaldskostnað	 nota	 lággjaldaflugfélög	 einungis	 eina	

tegund	flugvéla.	Lággjaldaflugfélög	reyna	að	hámarka	nýtingu	þeirra	flugvéla	sem	þau	eru	

með	til	að	ná	inn	sem	mestum	tekjum	og	dreifa	föstum	kostnaði	á	hvert	sæti	á	fleiri	flug.		

Til	 þess	 að	 hámarka	 nýtingu	 flugflotans	 og	 halda	 rekstrarkostnaði	 niðri	 fljúga	

lággjaldaflugfélög	oftast	til	aukaflugvalla	sem	eru	staðsettir	í	útjaðri	borga	og	bera	lægri	

lendingargjöld	en	aðalflugvellir.	Minni	 flugvellir	eru	ekki	með	eins	mikla	flugumferð	og	

aðalflugvellir	sem	gerir	flugfélögum	kleift	að	stytta	viðdvalartíma	sinn	og	koma	flugvélum	

aftur	í	loftið	innan	30	mínútna	eftir	lendingu.	Einungis	er	unnið	með	eina	flugvélategund	

til	að	ná	sem	mestu	út	úr	starfsfólki	sínu	og	 flugvélunum.	Þannig	ná	 lággjaldaflugfélög	

lægri	launa-	og	þjálfunarkostnaði	starfsfólks.	Starfsemi	lággjaldaflugfélaga	snýst	að	miklu	

leyti	um	svokallaða	,,point-to-point”	hugmyndafræði	en	hún	snýst	um	að	öll	ferðalög	eru	

einungis	frá	einum	stað	til	annars,	engin	tengiflug	eru	í	boði.	Þannig	að	ef	einstaklingur	

vill	 ferðast	 á	 áfangastað	þar	 sem	hann	þarf	 fleiri	 en	 eitt	 flug	 getur	 hann	ekki	 innritað	

farangur	sinn	alla	leið,	heldur	þarf	hann	að	sækja	farangurinn	og	innrita	hann	aftur.	Þetta	

á	við	jafnvel	þótt	viðkomandi	hafi	bókað	bæði	flugin	með	sama	flugfélagi	(O´Connell	og	

Williams,	2005)	(Doganis,	2006).	

Eitt	einkenni	lággjaldaflugfélaga	er	að	þau	reyna	að	selja	sem	mest	í	beinni	sölu	án	allra	

milliliða.	Í	nútímanum	hefur	þetta	þróast	út	í	að	sala	fer	að	mestu	eða	öllu	leyti	fram	á	

heimasíðu	 viðkomandi	 flugfélags.	 Tækniframfarir	 hafa	 einnig	 hjálpað	

lággjaldaflugfélögum	 með	 möguleikanum	 á	 að	 innrita	 sig	 í	 gegnum	 veflausnir	 eða	 í	
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sjálfvirkri	 innritunarvél	 þegar	 komið	 er	 á	 flugvöllinn.	 Þetta	 sparar	 kostnað	 og	 hjálpar	

lággjaldaflugfélögum	 að	 bjóða	 lágt	 verð.	 Lággjaldaflugfélög	 bjóða	 upp	 á	 einungis	 eitt	

farrými	til	að	koma	sem	flestum	sætum	fyrir	í	sínum	vélum.	Farþegum	lággjaldaflugfélaga	

býðst	 þó	 oft	 sá	 kostur	 að	 geta	 keypt	 sér	 sæti	 við	 neyðarútgang,	 en	 þau	 hafa	 meira	

fótapláss	en	venjuleg	sæti	(O´Connell	og	Williams,	2005)	(Doganis,	2006).	

	Þessum	þáttum	fylgir	Southwest	mjög	vel	en	það	hefur	750	Boeing	737	vélar	í	flugflota	

sínum	sem	gerir	flotann	að	stærsta	Boeing	flota	heimsins.	Þótt	flugfélagið	sé	með	þrjár	

mismunandi	týpur	af	Boeing	737	vélum	þá	er	hægt	að	nota	sama	starfsfólkið	á	allar	þessar	

flugvélar	án	sérstakrar	þjálfunar	sem	gerir	þeim	kleift	að	ná	sem	mestu	úr	starfsfólkinu.	

Samþætting	allra	þessa	þátta	hefur	gert	það	að	verkum	að	Southwest	hefur	skilað	hagnaði	

í	46	ár	í	röð	og	flutti	120	milljónir	manns	árið	2018.	Margir	tengja	lággjaldaflugfélög	við	

lélega	þjónustu	en	Southwest	hefur	frá	upphafi	lagt	mikla	áherslu	á	þjónustulund	og	þótt	

að	rukkað	sé	fyrir	margt	aukalega	þá	kostar	kurteisi	ekki	neitt	og	það	skilaði	þeim	til	að	

mynda	í	fyrsta	sæti	í	ánægjukönnun	sem	Samgöngustofnun	Bandaríkjanna	gerði	árið	2017	

(Southwest	Media,	e.d.).	

Sá	góði	árangur	sem	Southwest	hefur	náð	hefur	orðið	til	þess	að	margir	hafa	reynt	að	

leika	þeirra	leik	eftir	með	misgóðum	árangri,		en	flest	öll	flugfélög	sem	eru	stofnuð	í	dag	

eru	 lággjaldaflugfélög.	 Í	 Evrópu	 er	 Ryanair	 stærsta	 lággjaldaflugfélagið.	 Ryanair	 var	

stofnað	 árið	 1985	 sem	 venjulegt	 flugfélag	 í	 samkeppni	 við	 Air	 Lingus	með	 flugleiðina	

London	–	Dublin.	Rekstur	Ryanair	var	þó	mjög	erfiður	fyrstu	árin	þar	sem	lágt	verð	stóð	

ekki	undir	kostnaði	á	hvern	farþega	og	var	fjárhagsstaða	félagsins	vægast	sagt	slæm.	Eftir	

að	 hafa	 farið	 í	 gegnum	 fimm	 framkvæmdarstjóra	 á	 fyrstu	 6	 árunum	 áttuðu	 eigendur	

Ryanair	sig	á	því	að	eitthvað	varð	að	breytast.	Árið	1991	fóru	nýju	stjórnendur	félagsins	í	

heimsókn	til	Southwest	og	eftir	þá	heimsókn	ákvað	félagið	að	herma	eftir	hugmyndafræði	

Southwest	með	því	að	vera	með	einungis	eina	tegund	flugvéla,	bæta	í	tíðni	flugferða,	taka	

út	allar	innifaldar	máltíðir	og	það	mikilvægasta,	bjóða	upp	á	lægsta	verðið	(Doganis,	2006).	

Í	 dag	 er	 Ryanair,	 eins	 og	 áður	 sagði,	 stærsta	 lággjaldaflugfélag	 Evrópu	 og	 flutti	 130	

milljónir	farþega	árið	2018	(Ryanair,	e.d.).		

Þróun	lággjaldaflugfélaga	var	mun	hægari	í	Evrópu	en	í	Bandaríkjunum.	Árið	1999	var	

samanlagður	 floti	evrópskra	 lággjaldaflugfélaga	minni	en	helmingur	 flota	Southwest.	Á	

21.	öldinni	 fór	þó	hagur	evrópskra	 lággjaldaflugfélaga	að	vænkast	með	hraðri	stækkun	
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Ryanair	og	EasyJet	(Doganis,	2006).	Á	Íslandi	var	það	Iceland	Express	sem	reið	á	vaðið,	tók	

upp	lággjalda	stefnuna	og	fór	í	samkeppni	við	Icelandair	með	flugi	til	Kaupmannahafnar	

og	Stansted	flugvallar	í	London	(Víkurfréttir,	2003).	Í	október	árið	2012	ákvað	WOW	air	að	

kaupa	rekstur	Iceland	Express	og	taka	yfir	flugáætlun	þess.	Það	varð	byrjunin	á	gríðarlegu	

flugi	WOW	air	sem	verður	rekið	hér	síðar	(Vísir.is,	2012).	
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10 Aðferðarfræði	

Markmið	ritgerðarinnar	er	að	kanna	rekstrarumhverfi	flugfélaga	á	Íslandi	og	sjá	hvernig	

rekstur	Icelandair	og	WOW	air	hefur	verið	í	samanburði	við	skilgreiningar	um	hefðbundin	

flugfélög	og	 lággjaldaflugfélög.	Einnig	er	skoðað	hver	staðan	á	 flugmarkaði	er	 í	dag	og	

framtíðarhorfur	 flugmarkaðar	 á	 Íslandi.	 Skilgreiningar	 O´Connell	 og	 Williams	 sem	 og	

Richard	Doganis	um	hefðbundin	flugfélög	og	lággjaldaflugfélög	eru	notaðar	til	hliðsjónar	

því	markmiði.	Við		gerð	verkefnisins	er	notast	við	eigindlegar	aðferðir	og	lögð	fram	rafræn	

viðtöl.	Við	rannsóknarvinnuna	voru	Björgólfur	Jóhannsson	fyrrverandi	forstjóri	Icelandair,	

sem	 lét	 af	 störfum	 í	 lok	 ágústmánaðar	 árið	 2018,	 og	 Daníel	 Snæbjörnsson	 þáverandi	

framkvæmdastjóri	Network	 og	 planning	 hjá	WOW	air	 fengnir	 til	 að	 svara	 spurningum	

höfundar.	 Með	 viðtölunum	 vill	 höfundur	 ná	 meiri	 dýpt	 í	 verkefnið	 og	 sjá	 hvernig	

innanbúðarmenn	 horfa	 á	 þá	 stöðu	 sem	 uppi	 var	 á	 markaði.	 Viðtölin	 varpa	 ljósi	 á	

rekstrarumhverfi	félaganna	og	hvernig	þau	skilgreina	sig	á	markaði.		

10.1 Val	á	aðferð	
Megindlegar	aðferðir	eru	oft	notaðar	við	rannsóknir	þar	sem	unnið	er	eftir	formföstu	og	

kerfisbundnu	ferli	þar	sem	tölulegum	upplýsingum	er	safnað	um	fyrirfram	ákveðið	úrtak	

og	þær	notaðar	til	að	alhæfa	tilgátu	um	úrtakið.	Spurningalistar	með	fyrirfram	ákveðnum	

svarmöguleikum	eru	algengasta	form	megindlegra	aðferða	og	henta	þeir	vel	til	að	ná	til	

sem	flestra	(Burns	og	Bush,	2014).	Eigindlegar	aðferðir	eru	oft	notaðar	til	að	fá	einstaklinga	

til	að	túlka	sína	sýn	og	hvernig	hann	metur	aðstæður	sínar	og	reynslu.	Til	þess	eru	tekin	

viðtöl	þar	sem	viðmælendur	fá	að	miðla	sinni	upplifun	á	ákveðna	hluti	og	málefni	(Jón	

Gunnar	Bernburg,	2005).		

Eigindleg	aðferðarfræði	hentar	best	til	að	komast	að	því	hvernig	stjórnendur	horfa	á	

sitt	félag	og	markaðinn	í	heild	sinni	þar	sem	höfundur	telur	meiri	líkur	á	að	fá	nákvæmari	

útskýringar	með	viðtölum	heldur	en	spurningarlista.		

10.2 Framkvæmd	og	úrvinnsla		
Svörin	 úr	 viðtölunum	 eru	 borin	 saman	 við	 skilgreiningar	 um	 hefðbundin	 flugfélög	 og	

lággjaldaflugfélög.	 Ásamt	 því	 að	 nota	 svörin	 úr	 viðtölunum	 notast	 höfundur	 við	

heimasíður	 flugfélaganna,	 gamlar	 auglýsingar	 og	 fréttir	 tengdar	 flugrekstri.	 	 Úr	 þeim	
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gögnum	 og	 voru	 unnar	 töflur	 sem	 sýna	 hvernig	 rekstrarform	 flugfélaganna	 var	 í	

samanburði	við	skilgreiningar	O´Connell	og	Williams	sem	og	skilgreiningar	Doganis.		
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11 Icelandair	

Saga	Icelandair	nær	alla	leið	aftur	til	ársins	1937	en	þá	var	Flugfélag	Akureyrar	stofnað.	

Flugfélagið	færði	höfuðstöðvar	sínar	til	Reykjavíkur	árið	1940	og	breytti	nafninu	í	Flugfélag	

Íslands.	 Félagið	 sinnti	 einungis	 innanlandsflugi	 til	 að	 byrja	 með	 en	 árið	 1945	 bauð	

Flugfélag	Íslands	í	fyrsta	skipti	upp	á	millilandaflug,	til	Skotlands	og	Danmerkur.	Árið	1973	

sameinuðust	 Flugfélag	 Íslands	 og	 Loftleiðir,	 sem	 hafði	 boðið	 upp	 á	 lággjaldaflug	 yfir	

Norður-Atlantshafið,	í	nýtt	fyrirtæki	sem	fékk	nafnið	Flugleiðir.	Árið	1979	var	svo	ákveðið	

að	 taka	 upp	 nafnið	 Icelandair	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi.	 Flugleiðir	 breyttust	 í	

eignarhaldsfyrirtæki	 árið	 2003	með	 11	 dótturfyrirtæki	 og	 var	 Icelandair	 stærst	 þeirra.	

Nafni	 Flugleiða	 var	 breytt	 í	 FL	 Group	 árið	 2005	 og	 varð	 fjárfestingarstarfssemi	

aðalviðfangsefni	 fyrirtækisins.	 Við	 breytinguna	 var	 eignum	 og	 dótturfyrirtækjum	 skipt	

niður	í	hluta	og	til	varð	Icelandair	Group.	FL	Group	seldi	Icelandair	Group	árið	2006	og	var	

það	skráð	í	Kauphöll	Íslands	í	desember	sama	ár	(Icelandair,	e.d.a).		

Flugfloti	 Icelandair	samanstendur	af	fjórum	Boeing	767	breiðþotum,	þremur	Boeing	

737	 MAX	 vélum	 og	 26	 Boeing	 757	 vélum.	 Flugflotinn	 mun	 þó	 væntanlega	 	 taka	

breytingum	á	næstu	árum	þar	sem	Icelandair	gerir	ráð	fyrir	að	árið	2021	verði	félagið	með	

16	Boeing	737	MAX	flugvélar	í	rekstri	(Icelandair,	e.d.b).	Ákvörðun	félagsins	um	að	kaupa	

16	Boeing	737	MAX	var	þó	 frekar	umdeild	þar	 sem	margir	 telja	að	Airbus	bjóði	upp	á	

hagkvæmari	 flugvélar	 sem	 henti	 leiðarkerfi	 Icelandair	 betur	 en	 Boeing	 737	 MAX	

(Viðskiptablaðið,	2017).	Icelandair	ákvað	hins	vegar	að	halda	áfram	sem	Boeing	flugfélag	

en	það	gæti	þó	breyst	á	næstu	árum	þar	sem	Boeing	757	vélar	Icelandair	eru	að	koma	til	

ára	 sinna	 og	 hefur	 félagið	 óskað	 eftir	 formlegum	 viðræðum	 við	 Boeing	 og	 Airbus	 um	

möguleg	kaup	á	nýjum	þotum	(Stefán	E.	Stefánsson,	2019).	Nokkrir	flugmenn	Icelandair	

telja	 þó	 töluverðar	 líkur	 á	 því	 að	 félagið	 gangi	 til	 samninga	 við	 Airbus	 og	 noti	 þotur	

framleiðandans	 sem	arftaka	mikils	hluta	757	vélanna	og	hefur	 kyrrsetning	Boeing	737	

MAX	í	kjölfar	tveggja	flugslysa	einungis	ýtt	undir	þá	sviðsmynd		(munnleg	heimild,	6.	Apríl	

2019).		
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12 WOW	air	

Í	október	árið	2011	kom	út	tilkynning	um	að	Skúli	Mogensen,	Matthías	Imsland	og	fleiri	

aðilar	hefðu	stofnað	nýtt	flugfélag	sem	fékk	heitið	WOW	air		(Mbl.is,	2011).	WOW	air	birti	

sína	fyrstu	auglýsingu	í	mars	árið	2012	sem	var	kynnt	með	textanum:		

„WOW	air	er	á	 leiðinni	 í	 loftið.	Við	erum	nýtt	og	 ferskt	 flugfélag	og	ætlum	
okkur	að	koma	ánægðum	flugfarþegum	frá	einum	stað	til	annars,	með	gott	
verð,	 framúrskarandi	 þjónustu	 og	 öryggi	 að	 leiðarljósi.	 Við	 fljúgum	 til	 13	
áfangastaða	í	Evrópu,	til	að	byrja	með	og	ætlum	að	njóta	flugsins	með	ykkur	
(WOW	air,	2012).“	

	WOW	air	lagði	upp	með	að	vera	fyrsta	alvöru	lággjaldaflugfélagið	á	Íslandi	og	fylgja	

eftir	hugmyndafræði	annarra	lággjaldaflugfélaga	í	Evrópu	á	borð	við	Ryanair	og	EasyJet,	

en	einn	liðurinn	í	þeirri	stefnu	var	að	hafa	einungis	handfarangur	innifalinn	í	verði	(Ingvar	

P.	Guðbjörnsson,	2012).		

Kaflaskil	 urðu	þegar	WOW	air	 tók	 yfir	 allan	 flugrekstur	 Iceland	Express	 seinni	hluta	

ársins	2012	og	ári	síðar	fékk	félagið	fyrsta	útgefna	flugrekstrarleyfið	á	Íslandi	í	um	30	ár	

(WOW	air,	e.d.a).	Á	næstu	tveimur	árum	tvöfaldast	félagið	að	stærð,	það	fór	úr	því	að	

vera	með	3	flugvélar	og	165	starfsmenn	í	lok	árs	2013	í	það	að	vera	með	6	flugvélar	og	

295	starfsmenn	í	lok	árs	2015.	Einnig	fór	félagið	frá	því	að	flytja	412	þúsund	farþega	árið	

2013	í	að	flytja	740	þúsund	farþega	árið	2015.	Árið	2015	var	einnig	fyrsta	árið	sem	WOW	

air	skilaði	hagnaði	en	það	hagnaðist	um	1,5	milljarð	króna	árið	2015	(Mbl.is,	2019a).	Eftir	

viðsnúning	 í	 rekstri	 félagsins	 árið	 2015	 voru	 stjórnendur	 stórhuga	 og	 tilkynntu	 um	

fyrirhugað	flug	til	vesturstrandar	Bandaríkjanna	og	í	kjölfarið	að	félagið	fengi	þrjár	nýjar	

Airbus	A330	 breiðþotur,	 þær	 stærstu	 sem	notaðar	 hafa	 verið	 í	 áætlunarflug	 til	 og	 frá	

Íslandi	(Mbl.is,	2018).	WOW	air	hélt	áfram	að	stækka	árið	2016	en	þá	rúmlega	tvöfaldaði	

félagið	farþegafjöldann	sinn	frá	árinu	áður,	sem	og	það	tvöfaldaði	flugvélaflotann	sem	var	

þá	kominn	í	12	flugvélar.	Hagnaður	ársins	2016	var	4,3	milljarðar	króna	og	allt	virtist	vera	

í	blóma	hjá	WOW	air.	Á	seinni	hluta	ársins	2017	ollu	rekstrarvandræði	Kortaþjónustunnar	

því	að	WOW	air	lenti	í	miklum	lausafjárvanda	sem	endaði	með	því	að	félagið	neyddist	til	

að	selja	og	endurleigja	tvær	flugvélar	til	að	tryggja	fjármögnun	félagsins	til	skamms	tíma	

(Mbl.is,	2019a).	

Eftir	tvö	ár	af	góðum	hagnaði	tapaði	WOW	air	2,4	milljörðum	króna	árið	2017.	Þrátt	

fyrir	taprekstur	hélt	WOW	air	áfram	að	stækka	og	flutti	á	fyrstu	tveimur	mánuðum	ársins	
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2018	fleiri	farþega	en	Icelandair	á	sama	tíma.	Á	þessum	tímapunkti	var	félagið	með	22	

flugvélar	og	um	1400	starfsmenn.	En	rekstrarörðugleikar	WOW	air	voru	þrátt	fyrir	það	

ekki	úr	sögunni	og	reyndi	félagið	að	tryggja	sér	fjármagn	með	skuldabréfaútboði	haustið	

2018,	þar	sem	söfnuðust	50	milljónir	evra	(Mbl.is,	2019a).	Það	virtist	ekki	vera	nóg	því	að	

innan	 við	 tveimur	 mánuðum	 frá	 því	 að	 skuldabréfaútboðinu	 lauk	 var	 tilkynnt	 um	 að	

Icelandair	hafði,	með	fyrirvara,	keypt	allt	hlutafé	WOW	air	(Mbl.is,	2019a).	Icelandair	féll	

þó	frá	kaupunum	tæpum	mánuði	síðar,	en	þá	kom	bandaríska	eignarhaldsfélagið,	Indigo	

Partners,	 að	 borðinu	 og	 skrifaði	 undir	 bráðabirgðasamkomulag	 um	 kaup	 á	 49%	 hlut	 í	

WOW	air.	Þar	sem	Indigo	Partners	er	þaulreynt	fjárfestingum	í	flugfélögum	ríkti	bjartsýni	

um	að	rekstri	WOW	air	væri	þar	með	borgið.	Í	samráði	við	Indigo	Partners	hóf	WOW	air	

endurskipulagningu	á	 rekstri	 sínum	og	 fækkaði	 flugvélum	úr	20	niður	 í	 11.	 Taprekstur	

félagsins	hélt	áfram	og	tapaði	það	22	milljörðum	króna	árið	2018.	Eftir	því	sem	drógst	á	

langinn	að	ganga	frá	fjárfestingu	Indigo	Partners	í	WOW	air	örlaði	á	meiri	svartsýni.	Þann	

21.	mars	2019	slitu	Indigo	Partners	viðræðum	við	WOW	air	og	stefndi	allt	í	að	tími	WOW	

air	væri	að	líða	undir	lok.	Eftir	þá	stormasömu	viku	í	mars	árið	2019	þar	sem	stjórnendur	

WOW	air	leituðu	allra	leiða	til	að	tryggja	félaginu	framtíð,	meðal	annars	með	samræðum	

við	Icelandair	og	stjórnvöld,	skiluðu	forsvarsmenn	WOW	air	flugrekstrarleyfi	sínu	inn	til	

Samgöngustofu,	um	fimm	og	hálfu	ári	eftir	að	það	var	útgefið	(Mbl.is,	2019a).				
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13 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	eru	niðurstöður	kynntar.	Kaflanum	er	skipt	upp	í	sex	hluta	þar	sem	verður	

greint	frá	niðurstöðum	hvers	hluta	fyrir	sig	og	rannsóknarspurningum	svarað.	Leitast	er	

eftir	að	greina	rekstrarumhverfi	 flugfélaga	sem	og	að	greina	rekstrarform	WOW	air	og	

Icelandair.	 Niðurstöður	 úr	 samanburði	 á	 rekstrarformi	 flugfélagana	 við	 skilgreiningar	

O´Connell	 og	 Willams	 og	 Doganis	 eru	 settar	 fram	 í	 töflu	 þar	 sam	 má	 sjá	 hvernig	

rekstarform	flugfélaganna	samræmist	skilgreiningum	þeirra	

13.1 Innra	umhverfi	flugfélaga	

13.1.1 Birgjar	
Birgjar	hafa	mikil	áhrif	á	innra	umhverfi	flugfélaga.	Það	eru	tveir	framleiðendur	sem	sjá	

öllum	helstu	flugfélögum	heims	fyrir	farþegaþotum	og	varahlutum	í	þær,	Boeing	og	Airbus	

(Sprague,	2019).	Boeing	og	Airbus	hafa	verið	í	mikilli	samkeppni	undanfarin	ár	og	keppst	

við	að	koma	með	nýjar	og	endurbættar	flugvélar	á	markað.	Við	þær	aðstæður	verður	að	

varast	að	fara	ekki	framúr	sér	og	slaka	á	gæðakröfum.	Það	hafa	verið	tilgátur	um	að	Boeing	

hafi	 flýtt	 framleiðsluferlinu	 og	 flughæfnisvottun	 á	 nýju	 737	MAX	 vélunum	 en	 á	 fimm	

mánuðum	fórust	tvær	farþegaþotur	af	þeirri	tegund	vegna	galla	í	nýju	kerfi	sem	var	sett	

upp	í	þessum	vélum	(Webb,	2019).	Þessi	flugslys	hafa	valdið	því	að	allar	Boeing	737	MAX	

flugvélar	hafa	verið	kyrrsettar	um	óákveðinn	tíma.	Vegna	þessa	hefur	Icelandair	þurft	að	

fella	niður	ferðir	og	taka	á	leigu	flugvélar	til	þess	að	reyna	halda	flugáætlun	sinni	gangandi	

með	tilheyrandi	kostnaði	fyrir	félagið	(Mbl.is,	2019b).		Þetta	hefur	gert	það	að	verkum	að	

Icelandair	vinnur	að	því	að	endurskoða	hvort	félagið	skipti	frá	Boeing	yfir	í	Airbus	og	gætu	

fleiri	fylgt	því	fordæmi	(Brynjólfur	Þór	Guðmundsson,	2019).		

Þótt	að	Boeing	og	Airbus	séu	stærstu	framleiðendur	farþegavéla	 í	heiminum	þá	eru	

önnur	fyrirtæki	sem	framleiða	hreyflana	og	varahluti	í	þá.	Þar	eru	General	Electrics,	Rolls	

Royce,	 CFM	 International	 og	 Pratt	 and	 Whitney	 stærstu	 framleiðendurnir	 (Statista,	

2019c).	Nýlega	hafa	 komið	upp	atvik	þar	 sem	seinkun	hefur	orðið	á	 afhendingu	nýrra	

flugvéla	vegna	vandamála	með	hreyfla	bæði	hjá	flugvélum	Airbus	og	Boeing	(Allt	um	flug,	

2016)	 (Allt	um	flug,	2017).	Slík	atvik	geta	verið	kostnaðarsöm	fyrir	 flugfélög	sem	þurfa	

annað	hvort	að	fella	niður	flug	eða	taka	aðrar	flugvélar	á	leigu	tímabundið.		
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13.1.2 Markaðsmiðlar	

Áhrif	markaðsmiðla	á	borð	við	endursöluaðila	á	flugfélög	geta	verið	mjög	mismunandi	og	

er	misjafnt	hversu	mikið	 flugfélög	sækja	 í	þessa	markaðsmiðla.	Sum	flugfélög	kjósa	að	

vinna	með	 ferðaskrifstofum	 sem	 selja	 pakkaferðir	 en	 Icelandair	 vinnur	 til	 dæmis	með	

ferðaskrifstofunni	Vita,	 sem	er	 rekin	af	 Feria	dótturfélagi	 Icelandair	Group	 (Vita,	 e.d.).	

Vefsíður	á	borð	við	Dohop,	leitarvélar	sem	sýna	ódýrustu,	bestu	eða	styðstu	flugleiðirnar,	

eru	einnig	sterkir	markaðsmiðlar	fyrir	flugfélög.	

13.1.3 Samkeppnisaðilar	

Flugfélög	 reyna	 að	 ná	 forskoti	 á	 samkeppnisaðila	 sína	 með	 ýmsum	 hætti,	 hvort	 sem	

áhersla	er	 lögð	á	þægindi,	þjónustu	eða	verð.	 Icelandair	hefur	undanfarin	ár	 til	dæmis	

unnið	að	þeirri	ímyndaruppbyggingu	að	það	að	fljúga	með	þeim	sé	eins	og	vera	heima	í	

stofu.	 Þeir	 eiga	 við	 að	 með	 því	 að	 fljúga	 með	 þeim	 ertu	 í	 þæginlegu	 sæti	 með	

afþreyingarskjá	fyrir	framan	þig	og	borgar	ekkert	fyrir	óáfenga	drykki,	nánast	eins	og	þú	

sért	heima	hjá	þér.	

13.1.4 Almenningur	
Margir	hópar	almennings	geta	haft	áhrif	á	flugfélög.	Íslendingar	hafa	sýnt	mikinn	áhuga	á	

þeim	flugfélögum	sem	hér	hafa	starfað.	Varla	hefur	mátt	verða	seinkun	á	flugi	án	þess	að	

fjölmiðlar	 landsins	 flytji	af	því	 fréttir.	Tíðar	 fréttir	af	 slíkum	toga	geta	valdið	neikvæðri	

ímynd	 almennings	 í	 landinu	 og	 geta	 valdið	 því	 að	 almenningur	myndi	 sér	 skoðun	 um	

flugfélag	án	þess	að	hafa	flogið	með	því.		
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13.1.5 Viðskiptavinir	
Til	þess	að	búa	til	virði	er	mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	átta	sig	á	því	hvað	fer	í	gegnum	huga	

viðskiptavina	þegar	þeir	taka	ákvörðun	um	með	hvaða	flugfélagi	eigi	að	fljúga.	Samkvæmt	

International	Airlines	Group,	 IAG,	 sem	er	 eigandi	Air	 Lingus,	 British	Airways,	 Iberia	 og	

Vueling	eru	þrír	þættir	 sem	hafa	áhrif	 á	 val	 viðskiptavina	þegar	 kemur	að	 flugi.	 Þessir	

þættir	eru	vörumerki,	flugáætlun	og	verð	(IAG,	2018).	Eins	og	sést	á	mynd	4	spilar	verðið	

stærsta	hlutverkið,	svo	flugáætlunin	og	loks	vörumerkið.		

Mynd	4.	Áhrifaþættir	við	val	viðskiptavina	á	flugfélagi.	(IAG,	2018)	

Eins	og	markaðsfræðingarnir	Peppers	og	Rogers	lögðu	fram	ná	fyrirtæki	árangri	með	

því	 að	 ná	 í	 viðskiptavini,	 gera	 þá	 að	 framtíðarviðskiptavinum	 og	 stækka	

viðskiptavinahópinn.	 Flugfélög	 geta	 farið	 mismunandi	 leiðir	 til	 að	 gera	 núverandi	

viðskiptavini	að	framtíðarviðskiptavinum.	Ein	leið	er	að	vera	með	vildarklúbb	(e.	frequent	

flyer	 club)	 en	 Icelandair	 er	 eitt	 fjölmargra	 flugfélaga	 sem	 býður	 upp	 á	 slíka	

viðskiptaþjónustu	með	Saga	Club	vildarklúbbi	sínum.	Með	vildarklúbbnum	geta	meðlimir	

safnað	vildarpunktum	með	viðskiptum	við	félagið	og	samstarfsaðila	þeirra	um	allan	heim.	

Vildarpunkta	er	hægt	að	nota	til	að	borga	fyrir	flug,	uppfærslur	á	farrými	eða	til	að	greiða	

fyrir	vörur	og	mat	um	borð	(Icelandair,	e.d.c).	WOW	air,	eins	og	önnur	lággjaldaflugfélög,	

lagði	höfuðáherslu	á	lágt	verð	frekar	en	hátt	þjónustustig.	Lágt	verð	var	notað	til	að	sækja	

nýja	viðskiptavini	og	vonaðist	flugfélagið	til	að	þeir	viðskiptavinir	myndu	aftur	sækja	í	lágt	

verð	félagsins	í	framtíðinni	(Daníel	Snæbjörnsson,	munnleg	heimild,	20.	mars	2019).		
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13.2 Ytra	umhverfi	flugfélaga	

13.2.1 Lýðfræðilega	umhverfið	
Landfræðileg	 staðsetning	 Íslands	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 hér	 er	 hægt	 að	 byggja	 upp	

flugfélag	sem	byggir	á	minni	flugvélum	og	notar	Ísland	sem	miðpunkt	þar	sem	hægt	er	að	

bjóða	upp	á	flug	frá	Evrópu	til	Bandaríkjanna	á	viðráðanlegu	verði	með	stoppi	á	Íslandi.	

Ný	flugtækni	gæti	þó	undið	ofan	af	þeirri	sérstöðu	við	staðsetningu	sem	Ísland	gegnir	í	

flugi	yfir	Atlantshafið	(Björgólfur	Jóhannsson,	munnleg	heimild,	23.	desember	2018).	

Lýðfræðilega	umhverfið	býður	fyrirtækjum	að	flokka	markhópa	sína	eftir	ákveðnum	

þáttum	 á	 borð	 við	 aldur,	 stærð	 og	 staðsetningu.	 Þannig	 geta	 fyrirtæki	 auðveldað		

ákvarðanir	um	hvaða	þjónustu	á	að	miða	við	hvern	tiltekinn	hóp.	Fyrir	einstaklinga	sem	

ferðast	 til	 þess	 að	 fara	 í	 frí	 þá	 miðar	 Icelandair	 vöru	 sína	 við	 fólk	 á	 eftirlaunaaldri,	

fjölskyldur,	 unga	 náttúruunnendur	 og	 ,,baby	 boomers”	 kynslóðina	 (Helgi	 Már	

Björgvinsson,	 2008).	 Samkvæmt	 Daníel	 Snæbjörnssyni	 þáverandi	 framkvæmdastjóra	

Network	 og	 planning	 hjá	 WOW	 air	 var	 flugfélagið	 ekki	 með	 ákveðinn	 skilgreindan	

markhóp	en	út	frá	markaðsaðgerðum	félagsins,	sem	voru	aðallega	á	samfélagsmiðlum,	

þá	var	yngri	kynslóðin	þeirra	helsti	markhópur	(Daníel	Snæbjörnsson,	munnleg	heimild,	

20.	mars	2019).		

Nýjar	kynslóðir	koma	fram	með	breytt	neyslumynstur	og	þurfa	fyrirtæki	að	aðlaga	vöru	

sína	 og	 þjónustu	 að	 þeirra	 þörfum	 ætli	 þau	 að	 fá	 þessar	 kynslóðir	 til	 viðskipta.	

Aldamótakynslóðin	hefur	til	dæmis	aðrar	kröfur	og	væntingar	til	flugfélaga	en	foreldrar	

þeirra	hafa.	Í	dag	vill	ungt	fólk	komast	frá	einum	stað	til	annars	fyrir	sem	minnstan	pening	

og	borga	fyrir	þá	aukaþjónustu	sem	þau	óska	eftir	(Kolbeinn	Tumi	Daðason,	2017).		

13.2.2 Efnahagslega	umhverfið	

Ísland	býr	við	þann	veruleika	að	vera	með	sinn	eigin	gjaldmiðil,	íslensku	krónuna.	Þegar	

efnahagslegt	 umhverfi	 íslenskra	 flugfélaga	 er	 skoðað	er	 ekki	 hægt	 að	 líta	 framhjá	því.	

Flugfélögin	 hafa	 notað	Bandaríkjadollar	 við	 uppgjör	 sín	 og	 við	 þær	 aðstæður	 getur	 sá	

óstöðugleiki	sem	íslenska	krónan	veldur	bæði	verið	jákvæður	og	neikvæður,	eftir	því	hvort	

krónan	veikist	eða	styrkist.	Launakostnaður	flugfélaganna	hefur	verið	í	íslenskum	krónum	

og	gengisstyrking	á	borð	við	þá	sem	varð	2018	hafði	því	veruleg	neikvæð	áhrif	á	uppgjör	

Icelandair	(Björgólfur	Jóhannsson,	munnleg	heimild,	23.	desember	2018).	Efnahagskrísur	

á	borð	við	kreppuna	2008	rýra	kaupmátt	neytenda	sem	fyrir	vikið	ákveður	að	draga	úr	



	

40	

notkun	á	lúxusvörum	á	borð	við	utanlandsferðir.	Það	sést	glögglega	þegar	farþegatölur	

fyrir	árin	2008	og	2009	eru	skoðaðar	en	flugfarþegum	um	Keflavíkur	flugvöll	fækkaði	um	

tæp	10%	árið	2008	og	um	rúm	16%	árið	2009	(Isavia,	e.d.a).		

Ferðaþjónusta	hefur	byggst	upp	á	árunum	eftir	hrun	og	er	í	dag	stærsta	atvinnugrein	

þjóðarinnar.	 Í	 þessari	 uppbyggingu	 gengdu	 flugfélögin	 lykilhlutverki	 og	 urðu	 meðal	

stærstu	vinnustaða	 landsins.	Áhrif	 flugfélaganna	á	 íslenskt	efnahagslíf	 eru	því	mikil	 en	

fækkun	 ferðamanna	 getur	 sett	 rekstur	 margra	 ferðaþjónustufyrirtækja	 og	 tengdra	

fyrirtækja	á	hliðina	og	getur	kælt	verulega	á	íslensku	hagkerfi.	Við	fall	WOW	air	misstu	

allir	 starfsmenn	 fyrirtækisins	vinnuna	en	þeir	 voru	um	1000	 talsins.	Einnig	þurfti	 fjöldi	

annarra	 fyrirtækja	 að	 segja	 upp	 starfsfólki	 sem	 voru	 annaðhvort	 í	 afleiddum	 rekstri	

flugfélaganna	 eða	 vegna	 væntinga	 um	 kólnandi	 hagkerfi	 (Helgi	 Bjarnason,	 Baldur	

Arnarson	og	Stefán	Einar	Stefánsson,	2019).		

13.2.3 Umhverfislega	umhverfið	

Umhverfislega	umhverfið	hefur	sennilega	aldei	verið	mikilvægra	en	nú	en	hlýnun	jarðar	

og	losun	gróðurhúsalofttegunda	eru	á	alla	vörum	í	dag	enda	eitt	mikilvægasta	verkefni	

framtíðarinnar	 að	 minnka	 losun	 þeirra.	 Samhliða	 auknu	 mikilvægi	 ferðaþjónustu	 í	

hagkerfi	 Íslands	hefur	 losun	koltvísýrings	aukist	mikið	 í	þeirri	atvinnugrein	og	meira	en	

tvöfaldaðist	á	árunum	2012	–	2016	(Hagstofa	Íslands,	2018).	Flugiðnaður	spilar	þar	stórt	

hlutverk.	 Flugiðnaður	 verður	 seint	 talinn	 umhverfisvænn	 þar	 sem	 flugvélar	 losa	mikið	

magn	koltvísýrings	með	notkun	sinni.	Umræður	hafa	skapast	um	allann	heim	um	áhrif	

flugvéla	 á	 umhverfið	 og	 hefur	mikil	 vitundavakning	 skapast	meðal	 fólks	 um	 að	 fljúga	

minna	 eigi	 það	 kost	 á	 því.	 Flugfélög	 geta	 verið	 misumhverfisvæn,	 og	 flest	 eru	 þau	

meðvituð	um	áhrif	umhverfisstefnu	á	ímynd	sína.	Stór	þáttur	er	hvernig	flugvélar	félögin	

nota	og	hversu	gamlar	þær	eru.	Icelandair	er	með	margar	gamlar	vélar	í	sínum	flugflota	

og	brenna	þær	þar	af	leiðandi	meira	eldsneyti	en	nýrri	vélar.	WOW	air	var	hins	vegar	með	

mjög	ungan	flugflota,	en	nýjustu	vélar	þeirra	brenndu	25%	minna	eldsneyti	en	þær	Boeing	

757	 vélar	 sem	 Icelandair	 byggir	 að	 mestu	 leyti	 á	 og	 skilja	 þar	 af	 leiðandi	 minna	

umhverfisspor	 eftir	 sig	 (Daníel	 Snæbjörnsson,	 munnleg	 heimild,	 20.	 mars	 2019).	

Icelandair	Group	hefur	mótað	sér	umhverfisstefnu	en	hún	er	 í	 fjórum	hlutum:	minnka	

kolefnisspor	félagsins	og	auka	umhverfisvitund,	auka	endurvinnslu	og	minnka	sorp,	stuðla	

að	ábyrgri	notkun	auðlinda	og	að	auka	notkun	á	umhverfisvænum	vörum	og	þjónustu	
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(Björgólfur	Jóhannsson,	e.d.).	Flugvélar	þeirra	hafa	verið	útbúnar	vængflipum	sem	hjálpa	

við	 að	 draga	 úr	 eldsneytiskostnaði	 og	 þar	 með	 útblæstri	 (Icelandair,	 e.d.d),	 en	

eldsneytiseyðsla	á	hvern	seldan	tonn	kílómeter	hefur	minnkað	um	7%	frá	árinu	2013	og	

var	áætlað	að	sú	tala	minnki	enn	frekar	með	komu	nýju	Boeing	737	MAX	vélanna	inn	í	

flota	félagsins.	(Björgólfur	Jóhannsson,	e.d.).		

13.2.4 Tæknilega	umhverfið	
Í	 flugrekstri	hefur	ný	tækniþróun	hjálpað	gríðarlega	til	við	að	minnka	eldsneytisnotkun	

flugvéla	 sem	 skilar	 sér	 annaðhvort	 í	 meiri	 hagnaði	 fyrir	 eigendur	 eða	 lægra	 verði	 til	

neytenda.	Þróun	í	orkugjöfum	gæti	gert	flugvélar	enn	sparsamari	á	næstu	árum	komi	á	

markaðinn	 flugvélar	 sem	 einungis	 eru	 knúnar	 af	 rafmagni	 (Björgólfur	 Jóhannsson,	

munnleg	 heimild,	 23.	 desember	 2018).	 Flugfélög	 verða	 að	 vera	 vakandi	 fyrir	 nýjum	

flugvélagerðum	 og	 vera	 stöðugt	 að	 skoða	 hvort	 það	 borgi	 sig	 að	 uppfæra	 í	 nýrri	 og	

sparsamari	flugvélar.	Tækninýjungar	hafa	ekki	einungis	hjálpað	flugfélögum	við	að	gera	

flugvélar	hraðfleygari	og	 sparsamari	á	eldsneyti	heldur	hafa	þær	einnig	hjálpað	við	að	

stytta	biðtíma	farþega	á	 flugvöllum.	 Innritun	hefur	á	mörgum	flugvöllum	verið	stytt	 til	

muna	 þar	 sem	 farþegar	 geta	 annað	 hvort	 innritað	 sig	 í	 gegnum	 veraldarvefinn	 eða	 í	

svokölluðum	sjálfs-innritunarvélum	sem	staðsettar	eru	á	mörgum	flugvöllum.		

13.2.5 Stjórnmálalega-	og	lagalega	umhverfið	

Stjórmálaumhverfi	getur	verið	breytilegt	eins	og	 Íslendingar	hafa	 fengið	að	kynnast	en	

engin	af	seinustu	þremur	ríkisstjórnum	hefur	náð	að	klára	út	sín	fjögur	kjörtímabil.	Mikil	

ólga	hefur	einnig	verið	í	stjórnmálaumhverfi	erlendis	þar	sem	breska	ríkisstjórnin	hefur	

verið	 að	 reyna	 koma	 sér	 úr	 Evrópusambandinu	 og	 þá	 hefur	 Donald	 Trump	

Bandaríkjaforseti	 einnig	 mikið	 ratað	 í	 fyrirsagnir	 fjölmiðla	 með	 ákvörðunum	 sínum.	

Viðskiptahindranir	 á	 borð	 við	 tolla	 	 og	 önnur	 gjöld	 geta	 komið	 niður	 á	 bæði	 rekstri	

fyrirtækja	og	neytendum	þar	sem	þau	annaðhvort	skila	fyrirtækjum	minni	hagnaði	eða	

neytendum	hærra	verði.	Bandaríkjaforsetinn	kynnti	í	apríl	árið	2019	áætlanir	að	leggja	á	

mikla	 tolla	 Airbus	 framleiðandann,	 flugvélar	 þeirra	 og	 þá	 hluti	 sem	 þeir	 flytja	 inn	 til	

Bandaríkjanna	 til	 að	 setja	 saman	 flugvélar.	 Evrópusambandið	 hefur	 svarað	 þeim	

áætlunum	með	svipuðum	hætti	þar	sem	þeir	áætla	mikla	tolla	á	Bandarískar	vörur	á	borð	

við	Boeing	vélar	(BBC,	2019).	Slík	viðskiptastríð	geta	komið	sér	illa	fyrir	flugrekstraraðila.		
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Launakostnaður	á	Íslandi	er	einn	sá	hæsti	innan	OECD	ríkjanna	og	er	það	veruleiki	sem	

flugfélög	á	Íslandi	þurfa	að	búa	við	(OECD,	2019).		Launakostnaður	sem	hlutfall	af	tekjum	

var	34,2%	árið	2018	hjá	Icelandair	samanborið	við	7,6%	hjá	lággjaldaflugfélaginu	Wizz	Air	

(Mbl.is,	2019c).	Hægt	er	að	ná	launakostnaði	niður	að	einhverju	leyti	með	því	að	útvista	

hluta	 þjónustunnar	 til	 landa	 þar	 sem	 launakostnaður	 er	 lægri	 og	 flutti	 Icelandair	 t.d.	

innhringiver	 sitt	 til	Asíu	og	hluta	bak-	og	bókhaldsvinnu	 til	dótturfélags	 í	 Eistlandi	árið	

2018.	Björgólfur	telur	að	þessi	þróun	geti	haldið	áfram	að	einhverju	leyti	en	telur	samt	

sem	áður	að	eigendur	félagsins	sjái	hag	þess	betur	borgið	að	vera	íslenskt	félag	þar	sem	

íslenskir	 starfsmenn	 eru	 uppistaðan	 (Björgólfur	 Jóhannsson,	 munnleg	 heimild,	 23.	

desember	2018).	

		Flugrekstraraðilar	þurfa	að	uppfylla	kröfur	flugöryggisstofnunar	Evrópu,	EASA,	til	að	

geta	 fengið	 flugrekstrarleyfi	 (Samgöngustofa,	 e.d.).	 Samgöngustofa	 sinnir	 eftirliti	 með	

handhöfum	flugrekstrarleyfis	og	kannar	reglulega	hvort	öllum	skilyrðum	sé	uppfyllt,	þar	

með	talið	þeim	fjárhagsskilyrðum	sem	félögin	þurfa	að	uppfylla	(þingskjal	nr.	413/2013-

2014).	Ríkisfyrirtækið	Isavia	hefur	verið	harlega	gagnrýnt	fyrir	að	leyfa	WOW	air	að	safna	

upp	2.	milljarða	skuld	á	lendingargjöldum	á	meðan	önnur	flugfélög	hafa	ekki	fengið	slíkar	

ívilanir	og	hafa	þurft	að	standa	skil	á	sínum	gjöldum.	Flugvél	flugfélagsins	Ernis	var	til	að	

mynda	kyrrsett	fyrir	tæplega	100	milljóna	króna	skuld	en	Isavia	kaus	að	aðhæfast	ekkert	

í	máli	WOW	air	(Framsýn,	2019).	Við	fall	WOW	air	kyrrsetti	Isavia	flugvél	sem	WOW	air	

hafði	 verið	með	 á	 leigu	 hjá	 bandaríska	 flugvélaleigufyrirtækinu	Air	 Lease	 Corporation.	

Isavia	hefur	mátt	sætta	mikillar	gagnrýni	fyrir	að	kyrrsetja	vél	í	eigu	þriðja	aðila.	Bogi	Nils	

forstjóri	 Icelandair	 segir	 að	 framganga	 Isavia	 í	 því	máli	 eigi	 á	 hættu	 að	 skaða	orðspor	

Íslands	sem	flugrekstrarlands	og	að	íslenskum	flugfélögum	gæti	boðist	verri	fjármunakjör	

við	leigu	á	flugvélum	í	framtíðinni	vegna	þessa	(Nadine	Guðrún	Yaghi,	2019).		



	

43	

13.3 Meðvindur	eða	mótvindur?	

	

Mynd	5.	Svót	yfirlit	flugmarkaða.	Verk	höfundar	

13.3.1 Styrkleikar	
Styrkleikar	flugfélaga	eru	nokkrir.	Vaxandi	tekjur	jarðarbúa	og	stækkandi	millistéttir	eru	

einn	 af	 styrkleikum	 flugfélaga.	 Tekjur	 einstaklinga	 og	 ráðstöfunartekjur	 hafa	 vaxið	

undanfarin	ár	og	samhliða	því	hefur	fjöldi	flugfarþega	vaxið	á	hverju	ári	frá	árinu	2010	

(Statista,	2019b).	

Flugfélög	 geta	 verið	 með	 sömu	 flugleiðina	 en	 samt	 verið	 að	 miða	 á	 mismunandi	

markhópa.	 Ef	 skoðuð	er	 flugleiðin	New	York	–	Reykjavík	 geta	bæði	 Icelandair	og	áður	

WOW	air	flogið	þessa	flugleið,	en	samt	verið	að	miða	á	ólíka	markhópa.	WOW	air	miðaði	

á	 lágtekju-	og	millistétt	 sem	vildi	 kaupa	 flug	á	 sem	ódýrustu	verði	 á	meðan	 Icelandair	

miðar	á	milli-	og	hátekjustétt	sem	velur	þægindi	fram	yfir	verð. 

Auknar	 vinsældir	 Íslands	 sem	 ferðamannastaðar	 er	 mikill	 styrkleiki	 fyrir	 íslensk	

flugfélög	 og	 hafa	 þau	 undanfarin	 ár	 verið	 að	 brjóta	 hvert	 metið	 á	 fætur	 öðru	 í	

farþegaflutningum.	 
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Vel	er	fylgst	með	öryggi	flugvéla	og	eru	miklar	öryggiskröfur	gerðar	til	flugfélaga	en	flug	

er	víðast	hvar	talinn	mjög	öruggur	ferðamáti,	sama	hvort	flugfélögin	einblíni	á	lágt	verð	

eða	þjónustu	um	borð.		

13.3.2 Veikleikar	
Einn	helsti	veikleikinn	í	flugiðnaði	er	að	uppbygging	innviða	er	mjög	tímafrek	og	getur	það	

hamlað	 vexti	 flugfélaga	 ef	mikil	 eftirspurn	 ríkir	 eftir	 flugi	 til	 einhvers	 áfangastaðar	 en	

innviðir	geta	ekki	sinnt	þeirri	eftirspurn.	Þessir	innviðir	geta	verið	flugbrautir,	stæði	fyrir	

flugvélar,	samgöngur	til	og	frá	flugvelli	og	bílastæði	við	flugvöll	svo	dæmi	séu	tekin.	Þetta	

kannast	flugrekstraraðilar	hér	á	Íslandi	við	en	forsvarsmenn	bæði	Icelandair	og	WOW	air	

hafa	 gagnrýnt	 hæga	 uppbyggingu	 Keflavíkurflugvallar	 á	meðan	 farþegafjöldi	 um	 hann	

hefur	 rokið	upp	á	 seinustu	 árum.	Þeir	 eru	 sammála	um	að	upplifun	 farþeganna	hefur	

fengið	að	gjalda	fyrir	það.	Björgólfur	Jóhannson,	fyrrverandi	forstjóri	Icelandair,	segir	að	

of	mikil	áhersla	hafi	verið	á	uppbyggingu	stæða	í	stað	gólfpláss	fyrir	farþegana	sem	koma	

úr	flugvélunum.		Bæði	Björgólfur	og	Daníel	Snæbjörnsson,	þáverandi	framkvæmdarstjóri	

Network	og	planning	hjá	WOW	air,	hafa	verið	sammála	um	að	uppbyggingin	hefði	gengið	

hraðar	 og	 verið	 með	 öðrum	 hætti	 ef	 Keflavíkurflugvöllur	 væri	 í	 rekstri	 einkaaðila	

(Björgólfur	 Jóhannsson,	 munnleg	 heimild,	 23.	 desember	 2018)	 (Daníel	 Snæbjörnsson,	

munnleg	heimild,	20.	mars	2019).	

Flugvélar	 eru	mjög	 dýrar	 og	 til	 að	 reka	 flugfélag	 þarf	 að	 leggja	 til	 mikið	 fjármagn.	

Listaverð	á	Airbus	A321	eins	og	var	 í	meirihluta	af	 flota	WOW	air	er	um	118	milljónir	

Bandaríkjadollara	 (Airbus,	 2018).	 Ef	 ekki	 er	 beitt	 viðeigandi	 markaðssetningu	 og	

nákvæmar	 áætlanir	 gerðar	 getur	 arðsemi	 fjárfestingarinnar	 fljótlega	 orðið	 önnur	 en	

upphaflega	var	lagt	með.	

Flugfélög	eru	fljót	að	tapa	á	vannýtingu	flugsæta.	Þegar	flugvél	með	tómt	sæti	fer	úr	

hlaði	og	tekur	á	loft	eru	þær	tekjur	sem	það	sæti	gæti	gefið	af	sér	tapaðar.	Flugfélög	þurfa	

að	hámarka	sætanýtingu	flugvéla	sinna	svo	að	reksturinn	geti	staðið	undir	sér.	Sætanýting	

WOW	air	var	til	dæmis	93%	í	júní	árið	2018	(Víkurfréttir,	2018)	á	móti	84%	hjá	Icelandair	

á	sama	tíma	(Icelandair	Group,	2018).		
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13.3.3 Tækifæri	

Í	dag	eru	íbúar	jarðarinnar	rúmlega	7,6	milljarðar.	Búist	er	við	að	þeir	verði	8,6	milljarðar	

árið	2030	og	um	9,8	milljarðar	árið	2050	(United	Nations,	Department	of	Economic	and	

Social	Affairs,	2017).	Þessi	stöðuga	fólksfjölgun	veldur	því	að	ferðamönnum	á	heimsvísu	

fjölgar	 og	nýjum	mögulegum	viðskiptavinum	 flugfélaga	 fjölgar	 (Björgólfur	 Jóhannsson,	

munnleg	heimild,	23.	desember	2018).		

Flugfélög	geta	vaxið	og	útvíkkað	starfsemi	sína	til	margra	staða,	brotið	sér	leið	inn	á	

nýja	markaði	og	nýtt	sér	landfræðilega	staðsetningu	til	að	bjóða	fólki	upp	á	ódýr	flug	yfir	

Atlantshafið.	Íslensku	flugfélögin	höfðu	ætlað	sér	einmitt	þetta	með	Indlandsflugi	en	bæði	

félögin	hættu	við	það.	Einnig	hafa	íslensk	og	rússnesk	stjórnvöld	komist	að	samkomulagi	

sem	heimilar	 íslenskum	flugfélögum	að	 fljúga	yfir	Síberíu	og	því	gætu	 íslensk	 flugfélög	

farið	að	bjóða	upp	á	beint	flug	til	Japan	eða	Kína	(Viðskiptablaðið,	2018).	Það	væri	risastórt	

tækifæri	fyrir	flugfélög	að	vaxa	enn	frekar.		

Tæknin	hefur	tekið	gífurlegum	framförum	undanfarin	ár	og	er	ekki	að	sjá	að	eitthvað	

lát	 verði	 á	 þeirri	 þróun	 á	 næstu	 árum.	 Tækniframfarir	 geta	 gert	 flugvélar	 ennþá	

sparsamari	 í	 eldsneytisnotkun,	 jafnvel	 þróast	 út	 í	 rafknúnar	 flugvélar.	 Airbus	 hefur	

áætlanir	um	að	koma	með	nýja	tegund	af	A321	flugvélinni,	og	mun	hún	kallast	A321XLR,	

Hún	 verður	 enn	 sparneytnari	 en	 núverandi	 vélar	 og	 getur	 flogið	 lengra.	 Þannig	 gæti	

lággjaldaflugfélag	 byggt	 upp	 flota	 sinn	 með	 vélum	 af	 þeirri	 týpu	 og	 þannig	 flogið	 til	

fjarlægri	áfangastaða	á	borð	við	Los	Angeles	án	þess	að	vera	með	aðrar	tegundir	í	flugflota	

sínum	 (Daníel	 Snæbjörnsson,	 munnleg	 heimild,	 20.	 mars	 2019).	 Einnig	 gætu	

tækniframfarir	gert	flugfélögum	kleift	að	bjóða	upp	á	betri	þjónustu	um	borð	í	vélunum.	

Hraðari	nettenging	og	betri	afþreyfingarkerfi	eru	dæmi	um	þægindi	sem	gætu	aukist.	Allt	

gæti	þetta	aukið	hagnað	flugfélaganna	með	lægri	útgjöldum	og	hærri	tekjum.		

13.3.4 Ógnanir	
Ein	helsta	ógnin	við	flugfélög	er	efnahagskrísa	þar	sem	kaupmáttur	fólks	minnkar.	Þegar	

kaupmáttur	 fólks	 minnkar	 sker	 það	 einna	 helst	 niður	 í	 notkun	 á	 lúxusvörum	 líkt	 og		

utanlandsferðir	 (Björgólfur	 Jóhannsson,	 munnleg	 heimild,	 23.	 desember	 2018).	 Það	

myndi	koma	niður	á	afkomu	flugfélaganna	á	því	tímabili.		

Eldsneytisverð	er	stór	gjaldaliður	hjá	flugfélögum	og	er	íþyngjandi	fyrir	rekstur	þeirra.	

Eldsneytisverð	hækkaði	stöðugt	frá	júní	2017	en	er	loksins	farið	að	lækka	aftur	(Markets	
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Insider,	2019).	 Flugfélög	verða	þá	að	velja	hvort	þau	 taki	það	 tap	á	 sig	 sem	hækkandi	

eldsneytisverð	veldur,	eða	hvort	þau	geti	 velt	hækkun	eldsneytisverðs	út	 í	 verðlagið	á	

flugmiðum.	Annar	stór	gjaldaliður	er	launakostnaður	flugfélaga	en	hann	hefur	einnig	verið	

mjög	vaxandi	undanfarin	ár.	Núverandi	forstjóri	Icelandair,	Bogi	Nils	Bogason,	hefur	sagt	

í	viðtölum	að	það	hafi	verið	of	ódýrt	að	fljúga	(Þorbjörn	Þórðarson,	2018)	og	Björgólfur	er	

sammála	arftaka	sínum.	Björgólfur	segir	að	fargjöld	hafi	ekki	fylgt	hækkun	kostnaðar	upp	

á	síðkastið	og	benti	á	að	árið	2015	hafi	fargjald	verið	of	hátt	miðað	við	eldsneytisverð	og	

vildi	meina	að	yfir	tíma	myndi	þessi	liður	leita	jafnvægis	(Björgólfur	Jóhannsson,	munnleg	

heimild,	23.	desember	2018).	

Aukin	afskipti	ríkisins	í	formi	nýrra	reglna	eða	gjalda	geta	haft	áhrif	á	flugfélögin	sem	

gætu	þá	þurft	að	hækka	verðin	sín.	Hér	á	Íslandi	hefur	verið	umræða	að	setja	á	sérstök	

komugjöld	við	komu	í	Keflavík	sem	flugfélög	gætu	þurft	að	velta	út	í	verðið	hjá	sér,	en	það	

myndi	skila	sér	í	hærra	verði	til	neytenda	(Sunna	Valgerðardóttir,	2018).				

Flugiðnaður	 er	 mjög	 viðkvæmur	 fyrir	 veðurfarslegum	 breytingum	 og	 geta	

veðurstormar	 og	 náttúruhamfarir	 leitt	 til	 þess	 að	 aflýsa	 þurfi	 flugum	 með	 auknum	

kostnaði	og	tilheyrandi	tekjutapi.	Þetta	er	raunveruleg	ógn	fyrir	íslensk	flugfélög	þar	sem	

Ísland	er	eldfjallaeyja	og	í	dag	eru	þónokkur	eldfjöll	komin	á	tíma	er	varðar	eldgos.	Því	

verða	þau	flugfélög	sem	fljúga	til	Íslands,	sem	og	þau	sem	fljúga	yfir	Ísland	á	leið	sinni	yfir	

Atlantshafið,	að	vera	tilbúin	með	aðgerðaráætlun	þegar	slíkt	gerist.		

Einnig	geta	hryðjuverk	gert	flugfélögum	grikk	en	eftirspurn	eftir	flugi	til	áfangastaða	

þar	 sem	 viðkvæmt	 ástand	 ríkir	 er	 yfirleitt	 ekki	 mikil	 (Daníel	 Snæbjörnsson,	 munnleg	

heimild,	20.	mars	2019).	Sem	dæmi	um	það	má	nefna	að	ferðamönnum	fækkaði	mikið	í	

París	og	Brussel	eftir	hryðjuverkin	sem	áttu	sér	stað	þar	á	árunum	2015	og	2016	(Borgþór	

Arngrímsson,	2016).	

Þótt	tækniframfarir	séu	að	mestu	talin	tækifæri	framtíðarinnar	þá	gætu	þær	gert	það	

að	verkum	að	landfræðileg	staðsetning	Íslands,	sem	hefur	verið	aðal	styrkleiki	 landsins	

undanfarin	ár	þegar	 kemur	að	 flugi,	 verði	minna	mikilvæg	þegar	nýjar	 sparneytnar	og	

langdrægar	 flugvélar	 koma	 á	 markað	 (Björgólfur	 Jóhannsson,	 munnleg	 heimild,	 23.	

desember	2018).	
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13.4 Samkeppni	og	ekki	samkeppni	
Nýir	aðilar	sem	koma	inn	á	markaði	gera	sér	í	flestum	tilvikum	væntingar	um	arðssemi	

eftir	ákveðinn	tíma.	Í	flugiðnaði	er	það	þó	ekki	öruggt.	Richard	Branson	stofnandi	Virgin	

Atlantic	Airways	á	eina	frægustu	tilvitnun	um	flugrekstur	en	hann	sagði	að	ef	maður	vildi	

verða	 milljónamæringur	 af	 flugrekstri	 þyrfti	 maður	 að	 byrja	 sem	 milljarðamæringur.	

Nokkrar	 aðgangshindanir	 eru	 á	 flugmarkði	 og	 beinast	 þær	 að	 miklu	 leyti	 að	

fjármagnskröfum	en		flugvélar	eru	mjög	dýrar	og	því	er	upphafskostnaður	flugfélaga	mjög	

mikill,	 sérstaklega	ef	þau	 kaupa	 sínar	 eigin	 vélar	 í	 stað	þess	 að	 leigja	þær.	 Listaverð	á	

Airbus	 A321	 vél	 eins	 og	 WOW	 air	 byggði	 flota	 sinn	 á	 er	 rúmar	 118,3	 milljónir	

Bandaríkjadollara	 (Airbus,	 2018).	 Flugvellir	 hafa	 takmarkað	 magn	 af	 hliðum	 og	

landgöngum	og	því	getur	það	verið	aðgangshindrun	þar	sem	fá	en	mjög	stór	 flugfélög	

stjórna	flestum	hliðum	á	stærstu	flugvöllunum	og	því	getur	verið	erfitt	fyrir	ný	flugfélög	

að	komast	þar	að.	Einnig	þarf	að	verja	bæði	fjármagni	og	tíma	í	að	fá	öll	tilskilin	leyfi	til	

flugreksturs	sem	og	að	þjálfa	starfsfólk	á	tilteknar	flugvélar	félagsins.	Skiptikostnaður	fyrir	

viðskiptavini	 flugfélaga	 er	 lítill	 en	 aftur	 á	móti	mjög	hár	 fyrir	 flugfélög.	Vegna	þessara	

aðgangshindrana	 er	 ekki	 mikil	 ógn	 fyrir	 starfandi	 flugfélög	 á	 markaði	 af	 nýjum	

flugfélögum.		

Mikil	samkeppni	ríkir	meðal	flugfélaga.	Flugmarkaður	er	með	hægum	vexti	og	byggist	

yfirleitt	hægt	og	þétt	upp	í	átt	að	einhverju	jafnvægi.	Ísland	er	undantekning	á	þessu,	en	

fjöldi	 farþega	 um	 Keflavíkurflugvöll	 hefur	 vaxið	 mjög	 hratt	 undanfarin	 ár.	 Vöxtur	

Icelandair	hefur	verið	nokkuð	stöðugur,	en	á	árunum	2011	–	2018	var	meðal	vöxur	á	ári	

hjá	þeim	13,8%.	Aldrei	fór	þó	vöxturinn	yfir	20%	á	ári.	Miklar	sveiflur	voru	þó	í	vexti	WOW	

air	á	árunum	2014	–	2018	en	á	því	tímabili	var	meðalvöxtur	á	ári	59,5%.	Á	sama	tímabili	

var	vöxtur	Icelandair	13,1%.	(Icelandair	Group,	2018)	(WOW	air,	2018)	(WOW	air,	e.d.b).	

Daníel	er	á	báðum	áttum	með	hvort	vöxtur	WOW	air	hafi	verið	of	hraður.	Hann	segir	það	

hafa	 verið	mistök	að	 taka	 inn	A330	vélarnar	þar	 sem	 leiðarkerfið	hafi	 ekki	 verið	nógu	

þroskað	þegar	kom	að	tengimöguleikum,	og	á	hann	þar	við	að	tengimöguleikarnir	hafi	

ekki	 verið	 nógu	margir.	Hann	 segir	 einnig	 að	þeir	 áfangastaðir	 sem	 félagið	 bætti	 við	 í	

Norður	Ameríku	árið	2018	hafi	ekki	verið	nógu	arðsamir.	Daníel	telur	vöxtinn	ekki	hafa	

verið	of	hraðan	þar	sem	félagið	var	að	búa	til	nýtt	leiðarkerfi	frá	grunni	og	til	þess	að	fá	

ákveðnar	tengingar	og	pláss	á	flugvöllum	þá	þurfti	vöxturinn	að	gerast	á	ákveðnum	hraða	

(Daníel	Snæbjörnsson,	munnleg	heimild,	20.	mars	2019).		
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Fastur	 kostnaður	 er	 stór	 hluti	 útgjalda	 flugfélaga	 og	 býr	 þannig	 til	 háan	

útgönguþröskuld	 þar	 sem	 flugfélög	 eru	 annaðhvort	 með	 langtímalán	 fyrir	 kaupum	 á	

flugvélum	eða	með	flugvélar	í	langtímaleigu.	Nýting	flugvéla	þarf	að	vera	mikil	og	það	er	

dýrt	fyrir	flugfélög	að	láta	flugvél	standa	óhreyfða	á	flugvelli	og	hafa	hana	ekki	í	notkun.		

Mikil	 verðsamkeppni	 ríkir	 meðal	 flugfélaga	 og	 hefur	 verð	 á	 flugmiðum	 lækkað	 mikið	

undanfarin	 ár.	 Skúli	 Mogensen	 forstjóri	 WOW	 air	 sagði	 oft	 að	 félagið	 væri	 ekki	 í	

samkeppni	við	Icelandair	til	langstíma	heldur	væri	hann	að	horfa	til	Norwegian	sem	helsta	

samkeppnisaðila	 (Auður	Albertsdóttir,	 2017).	 Þótt	 Skúli	 segist	 ekki	 hafa	 séð	 Icelandair	

sem	samkeppnisaðila	þá	voru	flugfélögin	í	samkeppni.	Bæði	voru	einhverjar	af	flugleiðum	

félaganna	á	sömu	áfangastaði,	sem	og	eftir	því	sem	markaðshlutdeild	WOW	air	hækkaði	

þá	minnkaði	markaðshlutdeild	Icelandair	(Túristi.is,	2018a).	Þrátt	fyrir	brottfall	WOW	air	

af	 markaði	 ríkir	 ennþá	 samkeppni	 um	 flug	 til	 og	 frá	 Íslandi,	 en	 24	 flugfélög	 fljúga	 til	

landsins	sumarið	2019.	Ef	dagsetningin	19.	Júlí	2019	er	skoðuð	þá	eru	fjögur	flugfélög	sem	

fljúga	 frá	 Keflavík	 til	 London	 (Dohop.is,	 e.d.a).	 Ef	 sama	 dagsetning	 er	 skoðuð	 fyrir	

flugleiðina	Keflavík	til	New	York	kemur	í	 ljós	að	þrjú	flugfélög	bjóða	upp	á	beint	flug	til	

New	York	þann	dag	(Dohop.is,	e.d.b).	

Icelandair	 og	WOW	 air	 voru	 ekki	 einungis	 í	 samkeppni	 við	 hvort	 annað	 og	 önnur	

flugfélög	um	flug	til	og	frá	Íslandi,	heldur	voru	þau	einnig	í	samkeppni	við	önnur	flugfélög	

sem	bjóða	upp	á	beint	flug	frá	Evrópu	til	Bandaríkjanna.	Helsti	samkeppnisaðili	þeirra	á	

þeim	markaði	var	Norwegian	en	þeir	bjóða	til	dæmis	upp	á	fjölda	áfangastaða	um	alla	

Evrópu	frá	New	York	(Norwegian,	e.d.b).	

Flugfélög	sem	eiga	í	erfiðleikum	með	rekstur	halda	yfirleitt	áfram	þangað	til	aðrir	aðilar	

segja	stopp.	Þessir	aðilar	geta	verið	leigusalar	en	þeir	geta	kyrrsett	flugvélar	berist	þeim	

ekki	greiðslur	samkvæmt	 leigusamningi.	Einnig	geta	þetta	verið	eftirlitsaðilar	sem	geta	

svipt	 félög	 flugrekstrarleyfi	 ef	 þau	 uppfylla	 ekki	 lengur	 þau	 fjárhagsskilyrði	 sem	 eru	

forsenda	 flugrekstrarleyfis.	 Þannig	 má	 segja	 að	 það	 séu	 háir	 útgönguþröskuldar	 í	

flugrekstri.	

Ekki	er	mikil	ógn	af	staðkvæmdarvörum	í	farþegaflutningum	fyrir	flugféglög.	Stundum	

er	vissulega	hægt	að	keyra,	taka	lest	eða	fara	með	báti	á	aðfangastað	en	það	getur	verið	

dýrara	að	nota	þá	ferðamáta	en	að	fara	með	flugi.	Aðalþátturinn	er	hins	vegar	tíminn,	flug	
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er	 yfirleitt	 skjótasti	 fararmátinn.	 Á	 Íslandi	 koma	 um	 99%	millilandafarþega	 með	 flugi	

þannig	ógnin	af	staðkvæmdarvörum	fyrir	íslensku	flugfélögin	er	engin.	

Kaupendur	flugfargjalda	eru	flestir	viðkvæmir	fyrir	verði	og	það	er	lítill	skiptikostnaður	

fyrir	 kaupendur	 þannig	 þeir	 geta	 skipt	 milli	 flugfélaga	 eftir	 því	 hvaða	 flugfélag	 býður	

lægsta	 verð,	 sé	 það	 það	 sem	þeir	 leitast	 eftir.	 Hinsvegar	 er	mikill	 fjöldi	 kaupenda	 hjá	

hverju	flugfélagi	þannig	mikilvægi	hvers	og	eins	kaupanda	er	ekki	mikið.		

Það	eru	tveir	meginframleiðendur	á	flugvélum	í	heiminum,	Boeing	og	Airbus	og	því	er	

styrkur	þeirra	mikill.	Þessi	fákeppni	gerir	þeim	kleift	að	setja	það	verð	á	vörur	sínar	sem	

þeir	vilja.	Mjög	hár	skiptikostnaður	er	fyrir	flugfélög	að	skipta	um	birgja.	Við	það	að	skipta	

um	flugvélaframleiðanda	þarf	að	þjálfa	allt	starfsfólk	upp	á	nýtt	sem	kostar	bæði	tíma	og	

fjármagn.	 Vinnuafl	 á	 borð	 við	 flugmenn,	 áhöfn,	 flugvirkja	 og	 flugumferðarstjóra	 hafa	

einnig	mikinn	 styrk	 en	 verkföll	 þeirra	 geta	 sett	miklar	 skorður	 í	 flugáætlun	 og	 rekstur	

flugfélaga.	

Eldsneytiskostnaður	er	mjög	stór	hluti	af	útgjöldum	flugfélaga	og	því	geta	breytingar	á	

olíuverði	 haft	mikil	 áhrif	 á	 afkomu	þeirra.	 Þetta	hefur	 sést	 undanfarið	þar	 sem	miklar	

sveiflur	 hafa	 verið	 á	 verði	 á	 þotueldsneyti	 og	 hafa	 þær	 haft	 víðamikil	 áhrif	 á	 rekstur	

flugfélaga.	Flugfélög	geta	takmarkað	þessar	sveiflur	í	eldsneytisverði	með	því	að	kaupa	

eldsneyti	fram	í	tímann	á	fyrirfram	ákveðnu	verði.	Slíkir	samningar	eru	hagstæðir	þegar	

olíverð	hækkar	líkt	og	gerðist	á	árunum	2017	og	2018	en	geta	einnig	verið	óhagstæðir	ef	

eldsneyti	 lækkar	 í	 verði	eins	og	 raunin	var	árin	2015	og	2016	 (Markets	 Insider,	2019).	

WOW	air	varði	sig	ekki	gegn	eldsneytishækkunum	en	54%	af	eldsneytiskaupum	Icelandair	

eru	varin	til	12	mánaða	(Túristi.is,	2018b).		

13.5 Hefðbundin	flugfélög	eða	lággjaldaflugfélög	
Þegar	 Icelandair	 er	 skoðað	 samkvæmt	 skilgreiningum	 um	 lággjaldaflugfélög	 og	

hefðbundin	flugfélög	hér	að	ofan,	má	segja	að	það	sé	einhversstaðar	í	miðjunni	þ.e.	hvorki	

lággjaldaflugfélag	né	hefðbundið	flugfélag,	sem	passar	við	þeirra	skilgreiningu	á	félaginu	

(Stefán	E.	 Stefánsson,	 2017).	 Eins	og	 sjá	má	 í	 töflu	1	eru	þó	margir	 rekstrarþættir	 hjá	

Icelandair	sem	svipar	til	hefðbundinna	flugfélaga.	Þau	flugfélög	sem	skilgreina	sig	á	milli	

hefðbundinna	flugfélaga	og	lággjaldaflugfélaga	eru	kölluð	,,value	carriers“	(International	

Airlines	Group,	2018).	
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Icelandair	 er	 með	 fraktstarfsemi,	 Icelandair	 Cargo,	 sem	 og	 farþegaflugvélar	 þeirra	

fljúga	 oft	 með	 ýmsa	 frakt.	 Einnig	 er	 félagið	 með	 ferðaskrifstofuna	 Iceland	 Travel	 og	

hótelkeðjuna	 Icelandair	 Hotels.	 Sala	 hótelkeðjunnar	 er	 þó	 á	 lokametrunum	en	 félagið	

stefnir	samt	sem	áður	eiga	einhvern	hlut	í	henni	áfram	(Mbl.is,	2019d).	Icelandair	er	með	

afþreyfingarkerfi	 í	 öllum	 sínum	 flugvélum	 sem	 farþegar	 njóta	 endurgjaldslaust.	 Einnig	

býður	félagið	upp	á	þráðlausa	nettengingu	gegn	vægu	gjaldi	og	farþegar	á	Saga	Premium	

farrými	Icelandair	fá	mat	á	meðan	flugi	stendur.		

Icelandair	flýgur	til	aðalflugvalla	áfangastaða	sinna	sem	eru	með	dýrari	lendingagjöld	

en	 aukaflugvellir,	 og	 fyrir	 vikið	 verður	 viðdvalartími	 flugvéla	 lengri	 vegna	 mikillar	

flugumferðar.	 Icelandair	 býður	 upp	 á	 þrjú	 farrými,	 Economy	 Light,	 Economy	 og	 Saga	

Premium.	Þar	er	Icelandair	bæði	sem	hefðbundið	flugfélag	þar	sem	öll	þjónsta	(farangur,	

sætaval	og	matur)	er	innifalin	(Saga	Premium)	og	sem	eins	konar	lággjaldaflugfélag	þar	

sem	 hægt	 er	 að	 bóka	 flug	 án	 þess	 að	 innritaður	 farangur	 sé	 innifalinn	 í	 fargjaldinu	

(Economy	Light)	(Icelandair,	e.d.e).	Sú	ákvörðun	að	bjóða	upp	á	Economy	Light	var	tekin	

til	þess	að	geta	boðið	lægra	verð	og	um	leið	komast	inn	á	ákveðnar	leitarvélar	(Björgólfur	

Jóhannsson,	munnleg	 heimild,	 23.	 desember	 2018).	 Icelandair	 býður	 farþegum	 sínum	

sem	 eru	 í	 tengiflugi	 að	 innrita	 farangur	 sinn	 alla	 leið.	 Einnig	 býður	 Icelandair	 upp	 á	

,,stopover“	 en	 það	 er	 þjónusta	 þar	 sem	 farþegum	 Icelandair	 sem	 eru	 að	 fljúga	 yfir	

Atlantshafið	gefst	kostur	á	að	stoppa	á	Íslandi	 í	1-7	daga	án	aukakostnaðar	(Icelandair,	

e.d.f).		

Icelandair	 hefur	 verið	 í	 samstarfi	 við	 ferðaskrifstofuna	 Vita	 með	 sölu	 á	 ferðum	 og	

flugsætum,	en	Vita	er	 í	eigu	dótturfélags	 Icelandair	 (Vita,	e.d.).	 Innritun	 í	 flug	fer	bæði	

fram	við	 innritunarborð	 á	 flugvelli	 sem	og	 í	 gegnum	heimasíðu	 Icelandair.	 Einnig	 geta	

farþegar	notað	sjálfs-innritunarvélar	á	þeim	flugvöllum	þar	sem	það	er	í	boði.	Eins	og	áður	

hefur	komið	fram	er	Icelandair	með	þrjár	mismunandi	tegundir	af	Boeing	flugvélum	sem	

samrýmist	skilgreiningum	um	hefðbundin	 flugfélög	og	gerir	 flugfélaginu	erfiðara	að	ná	

sem	mestri	nýtingu	út	úr	hverjum	starfsmanni.	
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Tafla	1.	Rekstrarform	Icelandair	samanborði	við	skilgreiningar	(O´Connell	og	Williams,	2005)	og	
(Doganis,	2006).	Verk	höfundar.	

WOW	air	skilgreindi	sig	sem	lággjaldaflugfélag	og	hélt	svo	sannarlega	uppi	lágu	verði	á	

sínum	 lífstíma.	 En	 það	 er	 spurning	 hvort	 að	 félagið	 var	 lággjaldaflugfélag	 samkvæmt	

skilgreiningum	um	lággjaldaflugfélög	og	hefðbundin	flugfélög.	Þegar	WOW	air	var	sem	

stærst	árið	2017	þá	var	það	í	raun	blanda	af	hefðbundnu	flugfélagi	og	lággjaldaflugfélagi	

eins	og	sjá	má	í	töflu	2.		WOW	air	var	ekki	með	hliðarstarfsemi	á	borð	við	fraktflutninga	

en	átti	hinsvegar	helmingshlut	í	ferðaskrifstofunni	Gaman-Ferðum.	Grundvallarstarfsemi	

WOW	air	 var	 að	bjóða	upp	á	 flug	 yfir	Atlantshafið	 á	 lágu	verði	 (Daníel	 Snæbjörnsson,	

munnleg	heimild,	20.	mars	2019).	WOW	air	var	að	ná	inn	miklum	viðbótartekjum	með	

sölu	á	annarri	þjónustu	en	flugmiðanum,	en	árið	2017	var	flugfélagið	að	fá	að	meðaltali	

tæpa	50	dollara	á	hvern	farþega	í	viðbótartekjur.	Til	viðbótartekna	telst	öll	sala	til	farþega	

fyrir	utan	flugmiðann	(WOW	air,	2018).	

		Árið	2017	var	WOW	air,	líkt	og	Icelandair		með	þrjár	tegundir	flugvéla.	Flugfloti	þeirra	

samanstóð	 þá	 af	 Airbus	 A320,	 A321	 og	 A330(WOW	 air,	 2018).	 Fjölbreytni	 flotans	

samrýmist	 ekki	 hugmyndum	 fremstu	 lággjaldaflugfélagana	 á	 borð	 við	 Southwest	 og	

Ryanair	þar	sem	ekki	næst	hámarksnýting	á	starfsfólki	og	viðhaldskostnaður	hækkar.	Ekki	

er	einungis	mikil	áhersla	á	að	ná	sem	mestu	úr	starfsfólkinu	heldur	einnig	úr	flugvélunum.	
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Airbus	A321	vélar	WOW	air	voru	að	meðaltali	12,6	klukkustundir	í	flugi	á	dag	sem	er	meiri	

notkun	en	Southwest	er	með	á	sínum	vélum	(WOW	air,	2018)	(Southwest	Media,	e.d.).	

WOW	 air	 flaug	 að	 mestu	 leyti	 til	 aukaflugvalla	 eða	 til	 staða	 þar	 sem	 einungis	 einn	

flugvöllur	er	í	boði.	Þó	voru	nokkrir	flugvellir	sem	WOW	air	flaug	til	þar	sem	aðrir	minni	

og	væntanlega	ódýrari	kostir	voru	í	boði.	Helst	ber	þar	að	nefna	Charles	De	Gaulle	í	París	

og	 Gatwick	 flugvöllinn	 í	 London	 (WOW	 air,	 e.d.c).	 Ekki	 eru	 bara	 dýr	 lendingargjöld	 á	

svokölluðum	aðalflugvöllum	heldur	er	oft	mikil	flugumferð	á	þeim	sem	gerir	viðdvalartíma	

flugfélaga	 lengri,	 en	 meðalviðdvalartími	 á	 Gatwick	 flugvellinum	 er	 90	 mínútur	 fyrir	

millilandaflug	 (Massey,	 2019).	 Á	 Keflavíkurflugvelli	 var	 WOW	 air	 með	 45	 mínútna	

viðdvalartíma	sem	er	töluvert	lengra	en	til	dæmis	Southwest	og	Ryanair	sem	stefna	á	15-

25	mínútna	viðdvalartíma	(WOW	air,	2018)	(Doganis,	2006)	(Elliott,	2018).	Þegar	WOW	air	

vann	að	endurskipulagningu	á	rekstrinum	seldu	þeir	lendingarleyfi	sín	á	Gatwick	flugvelli	

en	þau	voru	líklega	rúmlega	800	milljóna	virði	miðað	við	gengi	Evrunnar	í	lok	apríl	2019	

(Þóroddur	Bjarnason,	2018).	WOW	air	bauð	farþegum	sínum	sem	voru	að	fara	í	flug	frá	

Bandaríkjunum	til	Evrópu,	og	öfugt,	að	innrita	farangur	sinn	alla	leið	og	fylgdi	þannig	ekki	

þeirri	 ,,point	 to	 point”	 hugmyndafræðinni	 sem	 Southwest	 byrjaði	 með	 og	 önnur	

lággjaldaflugfélög	tóku	upp	(WOW	air,	e.d.d).		

WOW	air	seldi	70%	allra	flugmiða	í	gegnum	sína	eigin	heimasíðu	og	alls	voru	90%	allra	

flugmiða	seldir	í	gegnum	veraldarvefinn.	Farþegar	WOW	air	gátu	valið	um	að	innrita	sig	á	

innritunarborði	 í	 flugstöð,	 í	 gegnum	 heimasíðu	 WOW	 air,	 WOW	 appið	 eða	 í	 sjálfs-

innritunarvélum.	 65%	 allra	 farþega	 innritaði	 sig	 í	 gegnum	heimasíðu	WOW	air,	WOW	

appið	eða	í	sjálfs-innritunarvél	sem	minnkar	þörf	á	starfsfólki	í	flugsstöð	og	sparar	þannig	

kostnað	 (WOW	air,	2018).	WOW	air	 lagði	 fyrst	upp	með	einungis	eitt	 farrými	þar	sem	

hægt	var	að	kaupa	sæti	með	meira	fótaplássi.	Seinna	meir	bættist	við	Comfy	valmöguleiki	

í	bókunarkerfi	WOW	air	þar	sem	innifalið	var	innritaður	farangur,	handfarangur,	sætaval	

og	 sæti	með	meira	 fótaplássi.	WOW	air	 fór	 síðan	 í	 samkeppni	 við	önnur	 flugfélög	um	

viðskiptafarþega	þegar	þeir	bættu	við	WOW	Premium	farrými	þar	sem	var	í	boði	stærra	

og	breiðara	sæti,	innritaður	farangur,	handfarangur	og	ótakmarkaður	matur	og	drykkur	

um	borð.	Einnig	var	 forgangur	 í	öryggisleit	og	 forgangur	um	borð	 innifalinn	 (Þorsteinn	

Friðrik	Halldórsson,	2018).	Þegar	þetta	var	kynnt	sagði	Skúli	Mogensen	forstjóri	WOW:	
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	 „Við	höfum	fundið	fyrir	miklum	áhuga	hjá	fyrirtækjum	sem	vilja	geta	boðið	
starfsfólki	 sínu	sem	ferðast	aðgang	að	stærri	og	breiðari	 sætum	með	meiri	
þægindum	en	samt	á	mun	hagstæðari	kjörum	en	hingað	til	hefur	tíðkast	fyrir	
viðskiptafargjöld.	 
	 Það	sem	skiptir	mig	máli	þegar	ég	ferðast	er	að	fá	fljótan	aðgang	í	gegnum	
flugvöll	og	sömuleiðis	fljóta	afgreiðslu	af	flugvelli	en	ég	vil	síður	mæta	mörg-
um	klukkutímum	fyrir	brottför	til	þess	að	sitja	í	setustofu	á	flugvellinum.	Frekar	
nota	ég	tímann	með	fjölskyldunni	eða	til	þess	að	vinna	og	þetta	er	það	sem	
við	höfum	verið	að	heyra	frá	farþegum	okkar	auk	þess	að	þeir	vilji	geta	valið	
um	stærri	og	betri	sæti.	

	 Við	teljum	okkur	geta	boðið	viðskiptafarrýmið	á	helmingi	lægra	fargjaldi	en	
þekkist	í	dag	og	erum	sannfærð	um	að	það	muni	vekja	lukku	(Þorsteinn	Friðrik	
Halldórsson,	2018).“	

Einungis	 8	 mánuðum	 síðar	 hætti	 WOW	 air	 að	 bjóða	 upp	 á	 þessa	 þjónustu	 og	

viðurkenndi	Skúli	að	með	því	að	bæta	A330	breiðþotum	í	reksturinn	og	bæta	við	Premium	

og	Comfy	bókunarmöguleikum	væri	WOW	air	að	haga	sér	eins	og	hefðbundið	flugfélag	

og	væri	búið	að	fjarlægjast	þá	lággjaldahugmyndafræði	sem	var	lagt	upp	með	í	upphafi	

(Þórður	Snær	Júlíusson,	2018b).		

	

Tafla	2.	Rekstrarform	WOW	air	þegar	það	var	sem	stærst	árið	2017	samanborið	við	skilgreiningar	
(O´Connell	og	Williams,	2005)	og	(Doganis,	2006).	Verk	höfundar.	
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13.6 Staðan	í	dag	og	framtíðarhorfur	
Það	skarð	sem	WOW	air	skilur	eftir	sig	hefur	ekki	enn	verið	 fyllt.	Erlend	flugfélög	hafa	

bætt	við	flugferðum	til	Íslands	en	ekkert	á	borð	við	umfang	leiðaráætlunar	WOW,	sem	þó	

var	búin	að	dragast	töluvert	saman	áður	en	félagið	hætti	störfum.	Mikil	umræða	og	áhugi	

hefur	verið	meðal	íslensku	þjóðarinnar	um	að	stofna	flugfélag	sem	hefur	það	hlutverk	að	

fylla	 í	 skarð	WOW	air	 en	 ekkert	 hefur	 þó	 enn	 litið	 dagsins	 ljós.	Hreiðar	Hermannsson	

eigandi	 Stracta	 hótelsins	 á	 Hellu	 segist	 vera	 kominn	 með	 leiðaráætlun	 fyrir	 nýtt	

lággjaldaflugfélag	og	að	samtöl	við	fagfjárfesta	hefjist	innan	skamms.	Hreiðar	sagði	samt	

að	það	þyrfti	að	skoða	það	verulega	hvort	að	hægt	væri	að	starfrækja	félagið	frá	Íslandi	

vegna	hás	launakostnaðar	(Andri	Yrkill	Valsson,	2018).	Bæði	Daníel	og	Björgólfur	komu	

inn	 á	 hán	 launakostnað	 og	 sögðu	 hann	 vera	 hamlandi	 í	 rekstri	 sínum,	 sérstaklega	 hjá	

lággjaldaflugfélagi.	 WOW	 air	 var	 ekki	 eina	 lággjaldaflugfélagið	 sem	 hefur	 verið	 í	

rekstrarerfiðleikum	á	undanförnum	árum	en	Primera	Air	fór	í	greiðslustöðvun	í	október	

2018	og	Norwegian	hefur	átt	í	erfiðleikum	upp	á	síðkastið	(Annas	Jón	Sigmundsson,	2019).	

Icelandair	er	eins	og	er	eina	íslenska	flugfélagið	á	markaði.	Icelandair	er	fjárhagslega	sterkt	

sem	setur	þá	í	góða	stöðu	til	þess	að	takast	á	við	breytingar	á	markaði	(Björgólfur	viðtal).	

Icelandair	hyggst	bæta	í	flugáætlun	sína	til	Suður-Evrópu,	og	ætlar	þar	að	nota	vélar	sem	

eru	einungis	með	eitt	farrými,		almennt	(economy)	farrými.	Það	gefur	þeim	færi	á	að	hafa	

fleiri	sæti	í	vélunum	sem	um	leið	lækkar	kostnað	á	hvert	sæti.	Icelandair	hefur	hins	vegar	

þurft	að	glíma	við	vélaskort	vegna	kyrrsetningar	á	Boeing	737	MAX		vélunum,	sem	hefur	

sett	áætlun	félagsins	aðeins	út	af	sporinu	en	það	ákvað	í	framhaldinu	að	taka	þrjár	vélar	

á	leigu	en	þurfti	einnig	að	fella	niður	um	100	flug	(Mbl.is,	2019b).	Helstu	framtíðartækifæri	

íslenskra	flugfélaga	í	er	að	landfræðileg	staðsetning	þeirra	til	að	veita	góða	þjónustu	og	

byggja	upp	stórt	tengikerfi	með	smærri	flugvélum.	Þannig	geta	þau	sótt	djúpt	á	markaði	

og	boðið	upp	á	fleiri	áfangastaði	(Björgólfur	Jóhannsson,	munnleg	heimild,	23.	desember	

2018).	

Björgólfur	 vonaðist	 til	 þess	 að	 það	 kæmi	 fjársterkur	 aðili	 sem	 myndi	 bjarga	

rekstrargrundvelli	WOW	air	og	sagði	það	mikilvægt	fyrir	íslenska	ferðaþjónustu	að	bæði	

flugfélögin	hefðu	lifað.	Mörg	flugfélög	hafa	verið	í	rekstrarerfiðleikum	undanfarin	misseri	

og	um	það	segir	hann:	,,Félögin	þurfa	að	undirbúa	sig	vel	til	breytinga,	vera	sveigjanleg	og	

tilbúin	að	takast	á	við	breytta	framtíðarsýn.	Eitt	er	öruggt,	þessi	rekstrarheimur	sem	flugið	
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býr	við	tekur	áfram	miklum	breytingum,	nýjir	aðilar	koma	inn	á	markaðinn	og	aðrir	hverfa”	

(Björgólfur	Jóhannsson,	munnleg	heimild,	23.	desember	2018).	
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14 Umræður	

Athyglisvert	er	að	skoða	hvernig	rekstrarform	Icelandair	og	WOW	air	kemur	út	þegar	það	

er	 borið	 saman	 við	 skilgreiningar	 um	 lággjaldaflugfélög	 og	 hefðbundin	 flugfélög.	

Icelandair	hefur	verið	að	þróast	meira	í	áttina	að	lággjaldaflugfélagi	með	nýju	farrými	þar	

sem	töskur	eru	ekki	 innifaldar	en	samkvæmt	skilgreiningum	eru	þeir	samt	ennþá	 líkari	

hefðbundnu	flugfélagi.	Vöxtur	 lággjaldaflugfélaga	hefur	hins	vegar	gert	það	verkum	að	

hefðbundin	 flugfélög	 verði	 að	 leita	 leiða	 til	 að	 bjóða	 upp	 á	 samkeppnishæf	 verð.	

Athyglistvert	 væri	 að	 gera	 könnun	 á	 þvi	 hvort	 farþegar	 Icelandair	 haldi	 að	 félagið	 sé	

hefðbundið	flugfélag	eða	 lággjaldaflugfélag	þar	sem	Íslendingar	og	erlendir	 ferðamenn	

virðast	hafa	ólíka	ímynd	af	Icelandair.	Í	huga	Íslendinga	er	Icelandair	hefðbundið	flugfélag	

en	í	huga	annarra	virðist	það	vera	lággjaldaflugfélag.	Þegar	WOW	air	var	sem	stærst	var	

það	komið	langt	frá	þeirri	lággjaldahugmynd	sem	það	lagði	upp	með	í	byrjun	og	ljóst	að	

það	var	búið	að	hverfa	frá	mörgum	þeim	gildum	sem	lággjaldaflugfélög	vinna	eftir.	WOW	

air	er	ekki	eina	dæmið	um	það	en	það	má	segja	að	Norwegian	hafi	 farið	nákvæmlega	

sömu	leið,	en	það	fór	að	bjóða	upp	á	fría	þráðlausa	nettengingu	í	sínum	flugum	ásamt	því	

að	 taka	 inn	 stærri	 flugvélar	 og	 bjóða	 upp	 á	 Premium	 farrými.	 (Norwegian,	 e.d.b)	

(Norwegian,	 e.d.c).	 Það	 er	 því	 ljóst	 að	 bilið	 hjá	 mörgum	 hefðbundum	 og	

lággjaldaflugfélögum	er	að	minnka,	hinsvegar	eru	ennþá	 flugfélög	á	borð	við	Emirates	

sem	halda	fast	í	sitt	rekstrarform	sem	hefðbundið	flugfélag.	

Rekstrarumhverfi	íslenskra	flugfélaga	er	krefjandi.	Íslenska	krónan	og	breytilegt	gengi	

hennar	 getur	 haft	 veruleg	 áhrif	 á	 rekstrarafkomu	 íslenskra	 flugfélaga	 þar	 sem	

launakostnaður	 er	 yfirleitt	 í	 íslenskum	 krónum	 á	 meðan	 uppgjör	 eru	 yfirleitt	 í	

Bandaríkjadollar.	Þau	flugfélög	sem	starfa	eða	hafa	starfað	á	Íslandi	eru	ekki	öfundsverð	

vegna	þess	gífurlega	launakostnaðs	sem	því	fylgir	að	hafa	starfsemi	hér	á	landi.	Áhugavert	

væri	 að	 sjá	 hvort	 hér	 gæti	 starfað	 lággjaldaflugfélag	 sem	 væri	 þó	 með	 höfuðstöðvar	

annarsstaðar	en	á	Íslandi.	Ásamt	launakostnaði	er	eldsneytiskostnaður	hæsti	gjaldaliður	

flugfélaga	og	sú	hækkun	sem	hefur	verið	á	eldsneytisverði	undanfarin	tæp	tvö	ár	hefur	

gert	rekstrarumhverfi	flugfélaga	verra	svo	um	munar.	Viðskiptavinir	flugfélaganna	hafa	

fengið	að	gjalda	fyrir	hæga	uppbyggingu	á	Keflavíkurflugvelli	og	hefði	verið	athyglisvert	

væri	að	sjá	hvernig	staðan	væri	í	dag	ef	byggð	hefði	verið	ný	stærri	flugstöð	í	stað	þess	að	

leggja	áherslu	á	uppbyggingu	stæða.	Mikil	samkeppni	ríkir	í	flugi	yfir	Atlantshafið	og	þurfa	
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íslensk	flugfélög	að	vera	vel	í	stakk	búin	til	að	takast	á	við	þá	samkeppni.	Þessi	samkeppni	

sem	hefur	aukist	mikið	undanfarin	ár	hefur	gert	það	að	verkum	að	rekstrarafkoma	margra	

flugfélaga	hefur	versnað.	Lítil	ógn	er	af	nýliðum	á	flugmarkaði	þar	sem	yfirleitt	tekur	tíma	

að	 byggja	 upp	 leiðarkerfi	 og	 viðskiptavinahóp.	 Sú	mikla	 samkeppni	 sem	 hefur	 verið	 í	

flugheiminum	getur	 leitt	til	 lítillar	arðsemi.	Styrkur	byrgja	er	mikill	 í	 flugiðnaði	þar	sem	

stærstu	 framleiðendurnir	 ráða	 lögum	 og	 lofum	 og	 gæti	 hann	 aukist	 við	 núverandi	

dómsmál	Isavia	og	ALC	þar	sem	flugrekstraraðilum	gætu	boðist	verri	kjör	á	leiguvélum	í	

framtíðinni.	Lítill	skiptikostnaður	er	fyrir	viðskiptavini	en	á	móti	kemur	að	viðskiptavinir	

eru	 margir	 og	 því	 hefur	 hver	 og	 viðskiptavinur	 takmarkaðan	 styrk.	 Þar	 sem	 engin	

staðkvæmdarvara	er	til	staðar	verður	alltaf	markaður	fyrir	flug	á	Íslandi.	Hvort	hann	sé	

líklegur	til	að	skila	góðri	afkomu	skal	ekki	sagt	látið.	

Miðað	við	viðbrögð	almennings	við	falli	WOW	air	virðist	sem	íslenskir	neytendur	séu	

sammála	 um	 að	 hér	 á	 landi	 þurfi	 að	 vera	 starfrækt	 lággjaldaflugfélag	 og	 hefur	 verið	

athyglisvert	 að	 fylgjast	 með	 umræðunni	 undanfarna	 mánuði.	 Það	 væri	 jákvætt	 fyrir	

neytendur	ef	það	kæmist	á	laggirnar	flugfélag	sem	nær	að	fylgja	betur	eftir	þeim	þáttum	

sem	einkenna	lággjaldaflugfélög	en	WOW	gerði	seinustu	árin	því	það	sýndi	fyrstu	árin	að	

það	er	svo	sannarlega	markaður	fyrir	lággjaldaflugfélag	á	Íslandi.		

Flugiðnaður	 er	 gífurlega	 mikilvægur	 til	 að	 halda	 uppi	 þeirri	 miklu	 uppbyggingu	 og	

fjárfestingu	sem	hefur	orðið	í	ferðaþjónustu	á	Íslandi.	Landfræðileg	staðsetning	Íslands	er	

sérstaða	og	lykilatriði	í	áframhaldandi	starfssemi	flugfélaga	á	Íslandi	og	með	fólksfjölgun	

jarðarinnar	og	vænkandi	hagi	jarðarbúa	geta	leynst	ímyss	konar	tækifæri.	Ljóst	er	að	þau	

flugfélög	 sem	 hér	 á	 landi	 starfa,	 bæði	 nú	 og	 í	 framtíðinni,	 þurfa	 að	 halda	 áfram	 að	

markaðssetja	 sig	 með	 áherslu	 á	 góða	 landfræðilega	 staðsetningu	 sem	 bjóði	 flug	 yfir	

Atlantshafið	á	 lágu	verði.	Vilji	 fólk	gera	sér	stopp	á	 leið	sinni	yfir	Atlantshafið	skemmir	

náttúran	ekki	fyrir.	
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