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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS einingar og hluti af BS-námi í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vil ég þakka Ellert Rúnarsyni, aðjúnkt sem var 

leiðbeinandi ritgerðarinnar fyrir samstarfið og aðstoðina sem hann veitti. Einnig vil ég 

þakka unnusta mínum Hilmari Þór fyrir þann ómetanlega stuðning sem hann veitti, ásamt 

því vil ég þakka föður mínum fyrir prófarkalestur. Síðan vil ég þakka vinum mínum og 

fjölskyldu fyrir þá hvatningu og samstöðu sem þau veittu í gegnum námsferilinn.  
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Útdráttur 

Hamingja hefur lykilatriði að gegna þegar kemur að ímynd fyrirtækja, ef viðskiptavinir og 

starfsmenn eru ekki hamingjusamir í starfi og kaupum mun ímynd fyrirtækisins versna. 

Það er því upp á fyrirtæki komið að halda starfsmönnum og viðskiptavinum 

hamingjusömum með aðgerðum sínum ef þeir vilja betrumbæta ímynd sína. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er um þær aðgerðir sem fyrirtæki þurfa að taka og hvernig hamingja tengist 

þeim aðgerðum.   

Til að komast að þeim aðgerðum er fyrst farið í að skilgreina markaðsfærslu, þá er 

sérstaklega farið í að skilgreina markaðsfærslu þjónustu og miðaða markaðsfærslu sem 

snýst um það að mynda loforð til þeirra viðskiptavina sem fyrirtækið velur sér. Þaðan er 

farið í að greina ímynd fyrirtækja og skilja hvað það er sem hefur áhrif á hana. Úr því 

kemur að skynjun viðskiptavina og starfsmanna eru nátengd hvor öðrum og ætti því að 

bæta innri starfsemi fyrirtækisins til að styrkja ímynd viðskiptavina á fyrirtækinu. Það er 

gert með „happiness managment“, að breyta verkferlum til að stuðla að hamingju 

starfsmanna og ýta þannig undir þeirra persónulega vöxt og þroska.  

  



6 
 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ....................................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 9 

2 Markaðsfærsla .................................................................................................................. 10 

2.1 Markaðsfærsla þjónustu .......................................................................................... 10 

2.1.1 Ytri markaðsfærsla ........................................................................................... 12 

2.1.2 Gagnvirk markaðsfærsla ................................................................................... 12 

2.1.3 Innri markaðsfærsla .......................................................................................... 13 

2.2 Miðuð markaðsfærsla .............................................................................................. 13 

2.2.1 Markaðshlutun ................................................................................................. 13 

2.2.2 Markaðsmiðun .................................................................................................. 15 

2.2.3 Staðfærsla ......................................................................................................... 15 

3 Ímynd fyrirtækja ................................................................................................................. 17 

3.1 Birtingamynd Kotler og Barich ................................................................................. 17 

3.2  Fyrirtækjaímynd, Fyrirtækja-sjálfsmynd og Orðspor ............................................. 18 

3.3 Starfsmenn eru einnig viðskiptavinir ....................................................................... 18 

3.3.1 „Trading Places“ ................................................................................................ 19 

4 Hamingja ............................................................................................................................ 21 

4.1 Hvernig verður maður hamingjusamur? .................................................................. 22 

4.1.1 Bros er smitandi ................................................................................................ 24 

4.2 Gleði Starfsmanna .................................................................................................... 24 

4.2.1 Bætum líðan með því að bæta innri verkferla ................................................. 25 

4.2.1.1  Fyrri rannsóknir ............................................................................................ 25 

4.2.1.2  Aðgerðir ........................................................................................................ 26 

4.3 Gleði Viðskiptavina ................................................................................................... 27 

4.3.1 Virði Viðskiptavina ............................................................................................ 28 



7 
 

4.3.2 Eitthvað fór úrskeiðis! ...................................................................................... 29 

4.3.2.1  Hvar gerast mistökin? .................................................................................. 29 

5 Umræða og lokaorð ........................................................................................................... 31 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 33 

 

  



8 
 

Myndaskrá 

Mynd 1. Markaðsþríhyrningurinn. (Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 2000b). ................................. 12 

Mynd 2. Þarfapýramídi Maslow's. (Maslow, 1943) ................................................................. 21 

Mynd 3. Gæðalíkan þjónustu. (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985) ................................. 30 

 

  

https://reiknistofnun.sharepoint.com/sites/BSritger/Shared%20Documents/General/Sigrún/Því%20ekki%20að%20taka%20lífinu%20létt.docx#_Toc70540148
https://reiknistofnun.sharepoint.com/sites/BSritger/Shared%20Documents/General/Sigrún/Því%20ekki%20að%20taka%20lífinu%20létt.docx#_Toc70540149


9 
 

1 Inngangur 

Það búa allir yfir ákveðnari ímynd, hvort sem það er sjálfsímynd eða hvernig aðrir sjá 

mann. Flestir vilja vera að vinna í því að bæta ímynd sína og fara langar leiðir til þess, en 

það eru ekki aðeins einstaklingar heldur einnig fyrirtæki sem vilja bæta ímynd sína. 

Í þessari ritgerð er markmiðið að greina þær aðgerðir sem fyrirtæki þurfa að taka til að 

halda starfsmönnum og viðskiptavinum hamingjusömum svo að ímynd fyrirtækisins muni 

styrkjast.  

Fyrst er farið í að skilgreina hvað markaðsfærsla felur í sér, svo er markaðsfærsla 

þjónustu könnuð og markaðsþríhyrningurinn skilgreindur. Þar koma í ljós þau loforð sem 

fyrirtæki gefa viðskiptavinum og eiga þau að sjá til þess að þeim sé framfylgt af bestu 

getu. Einnig er kynnt hvernig fyrirtæki velja sér markhóp í gegnum miðaða markaðsfærslu 

og byrja að undirbúa og byggja upp þá sterku, jákvæðu og einstöku ímynd sem þau vilja 

hafa. 

Næsti hluti ritgerðarinnar er um ímynd fyrirtækja, en þótt að fyrirtækin geta byrjað að 

velja sér hvernig ímynd þau vilja þá geta þau ekki stjórnað henni alveg, þar sem að ímynd 

fyrirtækja er skynjun viðskiptavinarins á fyrirtækinu og öllum þeim gjörðum sem fyrirtæki 

gera. Skynjun viðskiptavinarins er nátengd starfsmönnum fyrirtækisins, þar sem þjónusta 

fer fram og vörur eru keyptar. Ef starfsmenn eru með slæma ímynd á fyrirtækinu og 

framfylgja ekki loforðinu á sem bestan máta er hætta á að skynjun viðskiptavinarins 

versni. 

Seinasti hluti ritgerðarinnar fjallar um skilgreiningu á hamingju og hvernig skal öðlast 

langvarandi hamingju, bæði í persónulegu lífi einstaklinga og innan fyrirtækja. Farið er í 

hvernig fyrirtæki þurfa að bæta þá verkferla innvortis svo að hamingja starfsmanna 

styrkist og hvað fyrirtæki þurfa að einblína á til að ýta undir hamingju viðskiptavina.  
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2 Markaðsfærsla  

Markaðsfærsla er með margvíslegar skilgreiningar, sem hafa komið upp í gegnum árin, en 

allar hafa þær sama rauða þráðinn. American Marketing Association kom með 

skilgreiningu árið 2017, sem segir: „Markaðsfærsla er sú athöfn, safn stofnanna og ferli til 

þess að búa til, miðla, skila og skiptast á tilboðum sem hafa gildi fyrir viðskiptavini, 

samstarfsaðila og samfélagið í heild.” (AMA, e.d.). Önnur skilgreiningin kemur frá Kotler  

„Markaðsfærsla eru þau vísindi og listir sem kanna, skapa og skila verðmætum til að 

fullnægja þörfum markaðarins með hagnaði.” (Kotler Marketing Group, e.d.). John Fahy 

og David Jobber komu með skilgreininguna að markaðsfærsla felst í því að „ná 

markmiðum í rekstri með því að koma á móts við, og fara fram úr væntingum 

viðskiptavina betur en samkeppnin.“ (Fahy og Jobber, 2015). Rauði þráðurinn í gegnum 

þessar skilgreiningar er að fyrirtæki fullnægi þörfum viðskiptavina svo að þeir fari ánægðir 

út og mynda þannig hagnað og aukið virði fyrir fyrirtækið.   

Til þess að hægt sé að framfylgja þessum skilgreiningum, þá eru þrjú atriði sem þarf að 

hafa í huga: ánægja viðskiptavina verður að vera í fyrirrúmi, starfsfólk þarf að bera ábyrgð 

á því auka ánægju viðskiptavina, og fyrirtækið þarf að trúa því að markmiðum sé náð með 

ánægju viðskiptavina (Fahy og Jobber, 2015). Þessi atriði eru afar mikilvæg þegar kemur 

að markaðsfærslu og hægt er að sjá þau í gegnum þá mismunandi ferla sem 

markaðsfærsla felur í sér. 

2.1 Markaðsfærsla þjónustu 

Rétt eins og markaðsfærsla þá er hægt að skilgreina þjónustu á margan veg, ein 

skilgreiningin frá Zeithaml hljómar svona „þjónusta eru þau verk, ferlar og gjörningar sem 

veitt eru, framleidd í sameiningu, eða sameinuð af einum aðila fyrir eða með öðrum 

aðila.“ (Zeithaml o.fl., 2018). Þórhallur Örn kom einnig með skilgreiningu „Allar þær 

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

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

þjónustunnar eitthvert virði sem í eðli sínu er óáþreifanlegt.“ (Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 

2000a).  
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Þó það sé hægt að skilgreina þjónustu á mismunandi hátt eiga þær allar fjóra hluti 

sameiginlega, það sem kallast Ó-in Fjögur: Óáþreifanleiki, Óstöðugleiki, Óaðskiljanleiki og 

Óvaranleiki. Það er þó vert að taka fram að þjónusta getur stuðst við þessa eiginleika mis 

mikið, þar sem að þjónustur geta verið með vöru eiginleika í sér. Þegar kemur að þannig 

þjónustum og vörum, þá er hægt að nota orðskýringarnar frá Lehtinen (2015), „þjónustu-

líkt“ og „vöru-líkt“. 

Óáþreifanleiki felst í því að ekki er hægt að snerta, sjá, heyra eða lykta af þjónustu áður 

en hún er keypt. Óstöðugleiki, þar sem að þjónusta er framkvæmd af mismunandi aðilum, 

viðskiptavinum og því er ekki hægt að reiða sig á það að þjónustan sé sú sama í hvert 

skipti, þar sem mannfólk er svo frábrugðið hvort öðru. Þar sem þjónusta er framleidd og 

neytt á sama tíma þá er hún óaðskiljanleg, það er ekki hægt að framleiða hana fyrir fram 

og geyma eins og vörur. Óvaranleiki, þar sem þjónusta er framleidd og neytt samtímis, þá 

endist hún ekki fram yfir þann tíma sem þjónustan tekur. Ólíkt vöru sem hægt er að geyma 

og selja seinna, þá er ekki hægt að geyma þjónustu, selja seinna eða skila. Út frá því er 

afar erfitt að stilla saman framboði og eftirspurn (Lehtinen og Jarvinen, 2015).  

Með þeirri aðgreiningu sem á sér stoð á milli þjónustu og vöru þá eru ýmsar spurningar, 

sem geta vaknað meðal stjórnenda sem þarf að svara. Markaðsþríhyrningurinn er 

árangursrík leið til þess að átta sig á þeim spurningum og verkefnum sem þarf að huga 

að. Hann skiptist í þrjár gerðir af markaðsfærslu: Ytri, Innri og Gagnvirka. Þar kemur fram 

að þjónusta felst í því að fyrirtæki og stofnanir setja fram loforð til viðskiptavina, 

framkvæma þau og sjá til þess að þeim sé fylgt af bestu getu.  
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Mynd 1. Markaðsþríhyrningurinn. (Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 2000b). 

2.1.1 Ytri markaðsfærsla 

Á hægri hlið þríhyrningsins fer fram greining á væntingum og þörfum viðskiptavina. Þegar 

þær þarfir og væntingar eru vel skilgreindar myndar fyrirtækið ákveðið loforð til 

viðskiptavina um hvernig þjónustan mun vera og hverju viðskiptavinir ættu að búast við. 

Loforðin koma fram sem öll þau samskipti sem fyrirtækið á við viðskiptavini áður en 

þjónustan á sér stað, þar er hægt að  nefna sem dæmi auglýsingar, aðgerðir og 

almannatengsl (Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 2000b).  

2.1.2 Gagnvirk markaðsfærsla 

Neðri hlið þríhyrningsins er gagnvirk markaðsfærsla og þar fer fram framkvæmd 

loforðsins úr Ytri markaðsfærslu. Hér fara fram aðallega samskipti á milli starfsmanna og 

viðskiptavinarins varðandi framkvæmd þjónustunnar, ef hún er ekki vel framkvæmd þá 

gæti það leitt til verri útkomna heldur en ef engu hefði verið lofað (Þórhallur Ö. 

Guðlaugsson, 2000b). 
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2.1.3 Innri markaðsfærsla 

Á vinstri hliðinni fara fram allar þær aðgerðir, samskipti og hvatningar sem stuðla að því 

að starfsfólk fyrirtækisins geta eflt loforðið sem var gefið (Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 

2000b). 

Í raun snúast innri samskipti um það að hagræða þeim samskiptum sem eiga sér stað 

milli starfsmanna og viðskiptavina. Samskiptin eru séð sem leið til að hafa hóf á þeim 

samskiptum sem gerast þar á milli, þar sem að mál og hegðun starfmannsins er túlkuð 

sem ímynd fyrirtækisins af viðskiptavininum. Oft er aðhald þeirra samskipta erfið og er 

það því mikilvægt fyrir fyrirtæki að stuðla að góðum innri samskiptum svo að starfsmenn 

öðlist viðskiptavinamiðuð gildi (Egan, 2015).  

Vel útfærðar innri samskipta stefnur hvetja starfsmenn til að tjá þau skilaboð og loforð 

sem gefin eru á skýran og samrænan hátt hvort sem það er utan eða innan vinnutíma. Því 

skýrari og vandaðri sem stefnurnar eru því meiri ávinningur er fyrir fyrirtækin. Rannsókn 

sem gerð var af Kippenberger (1998), lýsti því hvernig aukin samskipti létu starfsmenn 

finna fyrir minna stressi, líða betur í vinnunni, og vera líklegri til að vilja halda starfinu sínu 

í fyrirtækinu, treysta fyrirtækinu betur og gera störfin sín betur.  

2.2 Miðuð markaðsfærsla  

Miðuð markaðsfærsla er eitt af þeim allra mikilvægustu skrefum þegar það kemur að 

markaðsfærslu. Þar er farið í að skipta heildarmarkaðnum upp í smærri flokka og hópa út 

frá mismunandi einkennum og þörfum, með þeirri flokkun geta fyrirtæki og stofnanir 

valið sér einn eða fleiri markhópa sem henta þeirra þörfum (Fahy og Jobber, 2015). Í 

miðaðri markaðfærslu er þriggja þrepa ferli notað til þess að ákvarða hvaða markhópar 

eru bestir fyrir fyrirtækin, þau þrep gegna mismunandi störfum en eru öll jafn mikilvæg í 

ferlinu. Þrepin skiptast niður í markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu (Þórhallur Ö. 

Guðlaugsson, 2000b).  

2.2.1 Markaðshlutun 

„Markaðshlutun svarar þeirri einföldu markaðsspurningu: Hvaða viðskiptavinum munum 

við þjóna.“ (Kotler og Armstrong, 2017). Fyrsta skrefið er að skipta markaðnum niður í 

smærri einingar með svipaðar þarfir svo að hægt ná til þeirra á skilvirkari hátt. Þónokkrar 
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leiðir eru til að aðstoða fyrirtæki við að aðgreina hvern hóp frá öðrum, þær eru 

Landfræðileg, Lýðfræðileg, Sálfræðileg og Hegðun. 

Landfræðileg skipting er þegar markaðurinn er flokkaður eftir þeim landfræðilegu 

einkennum sem eiga við þá einstaklinga, þeir geta verið miðað við búsetu, hvort sem það 

er borgarlega séð, hverfislega eða jafn vel út frá þjóðarlandinu sjálfu. Megin reglan er sú 

að það fer eftir því hvar viðskiptavinir búsetja sig. Lýðfræðileg skipting gengur út frá þeim 

lýðfræðilegu einkennum sem viðskiptavinir búa yfir, þar á við aldur, kyn, stærð fjölskyldu, 

staða í fjölskyldu, innkomu, trúarbrögðum og fleira. Lýðfræðileg skipting er algengasta 

leiðin til að skipta markaðnum niður. Sálfræðileg skipting skiptir markaðnum upp í hópa 

miðað við lífstíl þeirra og persónuleg einkenni sem ákvarðar kauphegðun viðskiptavina 

(Þórhallur Ö. Guðlaugsson, 2000b). Ef við tökum framleiðslu bíla til að skilgreina þetta 

betur, einstaklingur sem býr í borginni en elskar að fara út á land myndi kaupa bíl sem 

hentar utan-vegs akstri til að henta hans þörfum og lífstíl, einstaklingur sem býr í sama 

hverfi og fyrsti einstaklingurinn en fer aldrei utan-bæjar myndi ekki kaupa sama bílinn þar 

sem að hann hentar ekki hans þörfum og lífstíl. Hegðunarleg skipting skiptir 

viðskiptavinum í flokka út frá þeirri kunnáttu sem þeir búa yfir gagnvart vörunni og 

samkeppnisvörum, því viðhorfi sem þeir hafa gagnvart fyrirtækinu, vörumerkinu og 

vörunni, og viðbrögðum þeirra við notkun vörunnar og eftirkaupsáhrifa (Kotler og 

Armstrong, 2017).  

Þetta eru helstu leiðirnar til að skipta markaðnum upp í þær einingar sem fyrirtæki 

geta stuðst við. Fyrirtæki geta einblínt á eina eða fleiri aðferðir til að skipta markaðnum 

niður, en það fer eftir þeim þörfum sem fyrirtæki hafa og þarfnast út frá sinni vöru eða 

þjónustu. Til þess að fyrirtæki geti verið viss um að rétt leið sé valin og að markaðshlutunin 

sé gagnleg þarf allavega að hafa í huga fjórar forsendur, leiðin verður að vera 

Framkvæmanleg, Mælanleg, Aðgengileg og Arðbær. Einnig bætir Kotler við fimmtu 

leiðinni sem þarf að hafa í huga, hún þarf að vera aðgreinanleg, en hún er einnig sjáanleg 

hjá Fahy og Jobber, en þeir nefndu það Áhrifarík og felst hún í því sama og skilgreiningin 

hjá Kotler.  

Framkvæmanleg felst í því að fyrirtækin verða að eiga nógu mikið að auðlindum til þess 

að geta þjónað og náð til þeirra markhópa sem þau velja. Til þess að fyrirtæki geta 

markaðssett og þjónað viðskiptavinum á sem bestan máta þá verða þau að eiga 
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áreiðanlegar upplýsingar. Markhópurinn verður því að vera mælanlegur, þá er hægt að 

safna saman upplýsingum um ýmis einkenni markhópsins, svo sem stærð, kaupmátt og 

prófíl. Þrátt fyrir að fyrirtæki búa yfir áreiðanlegum upplýsingum til að markaðssetja þá 

þýðir það ekkert ef viðskiptavinir sjá ekki eða komast ekki í þjónustuna. Það er því 

mikilvægt fyrir gagnlega markaðshlutun að hún sé aðgengileg, að fyrirtækin viti hvernig 

þau eiga að nálgast markhópinn og þjóna honum. Arðbær snýst um að markhópurinn 

verður að vera nógu stór til þess að fyrirtækin komi út í hagnaði við það að markaðssetja 

til þeirra (Camilleri, 2017). Þegar Kotler talar um að hún þurfi að vera aðgreinanleg og 

Fahy og Jobber um að hún verði að vera áhrifarík, þá er meiningin sú að markhópurinn 

verður að vera tiltölulega svipaður innan síns hóps, en frábrugðinn öðrum hópum svo að 

hægt sé að markaðssetja gagnvart þeim á sem áhrifaríkastan hátt. Ef markaðssetningin 

virkar fyrir mismunandi hópa á jafnan hátt þá er ekki um mismunandi markhópa að ræða 

(Kotler og Armstrong, 2017; Fahy og Jobber, 2015).  

2.2.2 Markaðsmiðun 

Markaðsmiðun er annað skrefið og svarar spurningunni „Hvaða viðskiptavinum mun 

fyrirtækið þjóna?“ Í markaðshlutun var búið að greina hvaða markaðshlutar eru til staðar, 

markaðsmiðun fer í það að greina hvern markaðshluta og velja sér markhóp, ekki þarf að 

velja aðeins einn markhóp heldur eru valdnir eins margir og fyrirtækið treystir sér í að 

þjóna (Kotler og Armstrong, 2017). Markaðsmiðun er hægt að skipta niður í þrjú skref, 

greiningu á því hvað það er sem gerir hvern hluta áhugaverðan og mögulegan hagnað 

sem þeim hluta fylgir. Greiningin er gerð svo að fyrirtæki geti vitað hvernig þau ættu að 

þjóna viðskiptavinum, hvernig samskipti milli fyrirtækis og viðskiptavina ættu að fara fram 

og hver skiptikostnaður kaupanda sé. Annað skrefið er að velja markhóp sem býður upp 

á mestan hagnað og seinasta skrefið er að finna mögulega viðskiptavini innan 

markhópsins (Lilien og Rangaswamy, 2004).  

2.2.3 Staðfærsla     

Staðfærsla er þriðja og seinasta skrefið og hún svarar spurningunni „Hvernig mun 

fyrirtækið þjóna viðskiptavinum“ (Kotler og Armstrong, 2017). Nú þegar búið er að velja 

markhópinn þá fer í gang þriggja skrefa ferli í staðfærslu, aðgreining, aðgerðir og ímynd 

(Lilien og Rangaswamy, 2004). Í aðgreiningu þarf fyrirtækið að greina hvað það er sem 

aðgreinir vöruna frá öðrum á sama markaði, þá er meðal annars hægt að nota SVÓT líkan 
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til að greina þá styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem fyrirtækið býr yfir (Þórhallur, 

2008). Út frá þeim greiningum kemur að skrefi tvö, að velja þær aðgreiningar sem 

fyrirtækið mun styðjast við þegar kemur að því að markaðssetja vöruna. Mikilvægt er að 

velja þá eða þær aðgreiningar sem hafa möguleikann á að mynda hagnað fyrir fyrirtækið, 

Kotler (2017), talar um að aðgreiningin sé þess virði að einblína á ef að hún sé mikilvæg, 

sérstæð, framúrskarandi, skýr, fyrirbyggjandi, arðbær og á viðráðanlegu verði.  

Seinasta skrefið er að skapa sterka, jákvæða og einstaka ímynd af fyrirtækinu og 

vörunni í huga neytenda (Keller, 1993). Trout og Al Ries (1981) komu með eina algengustu 

skýringuna á staðfærslu „það er ekki að búa til eitthvað nýtt og öðruvísi heldur að vinna 

með það sem er nú þegar í huganum, að ná þeim tengingum sem nú þegar eru til.“ Með 

öðrum orðum, það er ekki að breyta vörunni sjálfri, heldur að breyta vörunni í huga 

neytandans. Mörg markaðstól eru til staðar til að breyta og ýta undir þá ákveðnu ímynd 

sem fyrirtæki sækjast eftir, gott er að hafa í huga söluráðin sjö til að aðstoða við hvernig 

nota skal markaðstólin (Booms og Bitner, 1981); vara, verð, vettvangur, vegsauki, ferli, 

umhverfi og fólkið.  
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 3 Ímynd fyrirtækja  

Ímynd er hvernig markaðurinn og neytendur hans sjá fyrirtækið eða vörumerkið í huga 

sínum út frá þeirra skoðunum og viðhorfum. Sidney Levy, er einn af þeim helstu 

markaðsfræðingum sem stuðst er við þegar kemur að ímynd, en hann kynnti hugtakið 

„ímynd“ árið 1955 (Barich og Kotler, 1991). Það var kynnt sem „Hver vara eða vörumerki 

eru til staðar í huga fólks sem táknræn eining, þau eru samþætt afleiðing af allri þeirra 

reynslu af henni á markaðnum.“ (Levy, 2003). Meiningin er sú að neytendur fara í gegnum 

mismunandi atvik og upplifanir í gegnum lífsleiðina, þeir eru með mismunandi staðla, 

persónuleika og aðila sem umgangast þá, af þeim og fleiri ástæðum túlka neytendur 

vörur, þjónustu, fyrirtæki og fólk á mismunandi veg.  

Ímynd er því afar breytilegur hlutur í huga markaðsins og erfitt er að stjórna hvernig 

ímyndin ætti að vera, fyrirtæki verða þó að sækjast í það að ímyndin sé sterk, jákvæð og 

einstök (Keller, 1993). Fyrirtæki sem búa yfir þessum eiginleikum finna fyrir ýmsum 

ávinningum, meðal þeirra er aukin tryggð og traust meðal neytenda sem ýtir undir aukin 

viðskipti, einnig getur það laðað að sér hágæða starfsfólk og stutt að hvatningu þeirra 

(Christensen og Askegaard, 2001). Það er því ekki furða að fyrirtæki ættu að einblína á 

sterka, jákvæða og einstaka ímynd þar sem hún býður upp á aukinn gróða og jákvæða 

umfjöllun. 

3.1 Birtingamynd Kotler og Barich  

Til að auðvelda fyrirtækjum og einstaklingum í að stjórna ímynd þarf að vera með góða 

yfirsýn á hver ímyndin sé. Barich og Kotler (1991) greindu frá fjórum birtingarmyndum 

ímyndar, fyrirtækja-, vöru-, vörumerkja- og markaðsímynd. Vöruímyndin er sú ímynd sem 

fólk hefur á ákveðnari vöru eða vöruflokki. Vörumerkjaímynd er ímyndin sem fólk hefur 

gagnvart vörumerki sem er í samkeppni við önnur merki. Markaðsímynd er ímyndin sem 

fólk hefur yfir gæðin sem samval söluráða og heildar markaðsframboð bjóða upp á.  

Fyrirtækjaímynd er sú ímynd sem við styðjumst við en hún er heildar ímyndin sem fólk 

hefur á fyrirtækinu, hún einkennist af því hvernig almenningur horfir á aðgerðir fyrirtækis 

gagnvart samfélaginu, starfsmönnum, viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.  
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Barich og Kotler (1991) halda því fram að fyrirtæki ættu að greina hverja ímynd með því 

að hanna og fara eftir ímyndarakningar- og stjórnunarkerfi. Kerfið ætti að safna saman 

upplýsingum um hvernig fólk túlkar þá helstu eiginleika sem fyrirtækið býr yfir og greina 

þær upplýsingar til að fá heildar mynd af hverri ímynd fyrir sig. Þetta mun auðvelda þeim 

að skilja hvar þeir þurfa að bæta sig til að betrumbæta ímynd sína.  

3.2  Fyrirtækjaímynd, Fyrirtækja-sjálfsmynd og Orðspor 

Þegar kemur að því að bæta fyrirtækjaímynd þá þarf að vera með skýra sýn á það hvernig 

fólk sér fyrirtækið. Gott er að skipta fyrirtækjaímynd í tvo parta til að aðgreina hana betur 

og auðvelda aðgerðir til að bæta hana. Sú ímynd sem fyrirtæki hafa á sjálfum sér og vilja 

að aðrir sjá sig sem kallast fyrirtækja-sjálfsmynd og myndi flokkast undir þau innri 

samskipti sem eiga sér stað innan fyrirtækisins. Fyrirtækjaímynd er hvernig fólk og tengdir 

aðilar sjá fyrirtækið á tilteknum tíma miðað við aðgerðir þeirra, hún flokkast undir þær 

ytri samskiptaleiðir sem eiga sér stað gagnvart fyrirtækinu (Christensen og Askegaard, 

2001).  

Margulies (1977) kom með skilmerkilega skýringu á sjálfsmynd og ímynd fyrirtækja 

„Sjálfsmynd er samþætting allra aðgerða sem fyrirtæki velja til að bera kennsl á sig sjálfan 

fyrir samfélagið, viðskiptavini, starfsmenn, núverandi og hugsanlega hluthafa, 

öryggisgreiningaraðila og fjárfestingabanka. Ímynd er hins vegar skynjun fyrirtækisins af 

þessum aðilum.“  

Orðspor fyrirtækis er nátengt fyrirtækjaímyndinni, bæði hugtökin tengjast þeirri sýn 

sem neytendur hafa gagnvart aðgerðum fyrirtækis. Munurinn fellst í því að 

fyrirtækjaímynd er núgildandi skoðun neytenda á fyrirtæki, orðspor er hins vegar 

samanlögð skynjun neytenda yfir langt tímabil (Nguyen og Leblanc, 2001).  

3.3 Starfsmenn eru einnig viðskiptavinir  

Þrátt fyrir að það sé hægt að skilgreina fyrirtækjaímynd og sjálfsmynd sem þau innri og 

ytri samskipti sem eiga sér stað, þá er farið að verða erfiðara að greina mörkin þar á milli 

(Christensen og Askegaard, 2001). Eins og áður var nefnt þá er ímynd neytenda á fyrirtæki 

tengt upplifunum og samskiptum þeirra í gegnum lífsleiðina og þeim aðgerðum sem 

fyrirtæki taka að sér, þær aðgerðir innihalda meðal annars samskipti starfsmanna 

fyrirtækisins, hvort sem það er þjálfun eða hvatning. Þær aðgerðir hafa bein áhrif á gæði 
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þjónustunnar sem starfsmenn veita viðskiptavinum og hefur það í för með sér hvernig 

viðskiptavinir skynja fyrirtækið út frá þeirri þjónustu. Samskiptin þar á milli gera 

fyrirtækjum það erfitt að greina hvar innri og ytri samskipta mörkin eru þar sem 

starfsmenn hafa sína eigin ímynd á fyrirtækinu og eiga í samskiptum við neytendur innan 

starfstíma og utan þess (Hatch og Schultz, 1997).  

Ana Verčič og Dejan Verčič (2007) gerðu rannsókn með því að bera saman tvö svipuð 

fyrirtæki með því að nota persónuleika-kvarða þróaðan til að mæla sjálfsmynd sem innri 

skynjun og ímynd sem ytri skynjun. Stuðst var við skynjun starfsfólks, nemenda, 

fréttamanna og atvinnufélaga. Niðurstöðurnar úr þeirra rannsókn sýndu að greinarmunur 

er á innri og ytri skynjun fyrirtækja, það er að segja að starfsfólk var með aðra ímynd en 

aðrir tengdir aðilar. Það er því hægt að segja að þar sem starfsmenn búa yfir annarri 

skynjun heldur en neytendur, að þau samskipti sem gerast þar á milli geta haft áhrif á 

skynjun neytenda á fyrirtækinu. Það þarf því að hafa yfirsýn á því hver ímynd starfsmanna 

er á fyrirtækinu.  

3.3.1 „Trading Places“ 

Þegar misræmi á ímyndinni á sér stað þá þarf að huga að því hvernig skal lagfæra og 

samhæfa hana. Ein leið er að hugsa um starfsmenn sem viðskiptavini og viðskiptavini sem 

starfsmenn, Bowers og Martin (2007) skilgreindu það sem „Trading Places“, sem snýst um 

að þróa markaðsferli gagnvart starfsmönnum með hliðstæðum þáttum og ytra 

markaðsferli býr yfir gagnvart utanaðkomandi, hefðbundnum viðskiptavinum. Þá fer fram 

markaðsrannsókn til að kynnast einkennum, þörfum og getu starfsmanna, út frá því er 

hægt að styrkja sambönd starfsmanna. Dæmi um hvernig það er hægt er að bjóða 

hlunnindi út frá þörfum þeirra, bjóða upp á bætur miðað við frammistöðu þeirra við 

viðskiptavini og nota markaðssetningu til að hvetja starfsmenn til að hafa samband við 

viðskiptavini. 

Þegar kemur að viðskiptavinunum þá er aukin þátttaka þeirra á starfsstaðnum leið til 

að lækka kostnað og mögulega auka gæði, gegn því að viðskiptavinir vita hvað skal gera, 

samþykkja það og að lokum umbunað. Sem dæmi eru sjálfsafgreiðslur leið til að auka 

þátttöku þeirra sem starfsmenn eða að taka sína eigin diska af borðum og skila þeim. 

Hægt er að horfa til Ikea og Build-a-bear, þau auka þátttöku viðskiptavina með því að láta 

þá setja vörurnar saman sjálf, bæði lækkar það kostnað fyrirtækisins og eykur 
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tilfinningalegt virði viðskiptavina gagnvart vörunni og fyrirtækinu (Norton, Mochon og 

Ariely, 2012). Það geta komið upp vandamál með aukinni þátttöku viðskiptavina, en það 

er hægt að fyrirbyggja það með því að hafa vel þjálfaða starfsmenn til staðar. 
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4 Hamingja  

Sjálft orðið „Hamingja“ merkir gæfa, heill og gifta, þar að auki vísar hamingja til 

verndarvætta eða heilladísa (Guðrún, 2008) sem fylgdu mönnum áður og veittu þeim 

gæfu. Flestir vita hvað hamingja er og tengja það við tilfinningar á við gleði, stolt og 

þakklæti, það hefur hins vegar verið afar erfitt að skilgreina hvað hamingja í sjálfum sér 

er og hvernig hægt er að verða hamingjusamur. Megin hugsunin er þó sú að hamingja er 

ekki aðeins tilfinning heldur sú vellíðan sem kemur með því að lifa góðu lífi fullt af tilgangi 

og gleði (Pshycology today, e.d.).  

Leiðin að því að verða hamingjusamur getur verið erfið og löng en flest allir leitast eftir 

því að verða hamingjusamir á lífsleiðinni. Þar sem að fólk er afar mismunandi þá er ekki 

furða að leiðin að hamingju er öðruvísi eftir hverjum og einum, þar sem þeirra skynjun á 

hamingju er frábrugðin öðrum. Hins vegar er grunnurinn sá sami, til þess að verða 

hamingjusamur þarf að uppfylla grunnlífsskilyrði. Maslow (1943) kom með líkan sem 

útskýrir mismunandi mikilvægi þarfa og í hvaða röð þær þurfa að vera uppfylltar, líkanið 

kallast Þarfapýramídi Maslow‘s. Pýramídinn skiptist niður í þrjá hluta, grunnþarfir, 

Mynd 2. Þarfapýramídi Maslow's. (Maslow, 1943) 
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sálrænar þarfir og sjálfsuppfyllingarþarfir, til þess að geta komist á efsta part pýramídans 

þarf fyrst að uppfylla skilyrði neðri partana og vinna sig upp.  

Þarfapýramídi Maslow‘s einkennist því af öllum þeim aðgerðum sem fólk gerir til að 

uppfylla þarfir sínar með því markmiði að styrkja sína eigin ímynd. Maslow tók einnig fram 

að áhugaverður vinkill af mannfólki og gleði tengist því hvar í pýramídanum það sé, 

manneskja sem er hungruð myndi vera fullkomlega sátt með að vera tryggður matur alla 

sína ævi og gæti flokkað „Utopia“ sem stað með nóg af mat (Maslow, 1943). Rétt eins og 

manneskja sem á engan til staðar myndi verða ánægð með að eignast vini, gleði og 

hamingja er því afar huglægur hlutur. 

Heimsspekingurinn Aristotle lagði fram að allar aðgerðir manna voru með ákveðinn 

tilgang, sem leiddi að eitthverju góðu. Hvort sem það leiddi að eitthverju góðu út frá sér 

eða léti fólki líða vel að innan, eða öllu heldur gladdi það.  

Now such a thing happiness, above all else, is held to be; for this we choose 

always for self and never for the sake of something else, but honour, pleasure, 

reason, and every virtue we choose indeed for themselves (for if nothing resulted 

from them we should still choose each of them), but we choose them also for the 

sake of happiness, judging that by means of them we shall be happy. Happiness, on 

the other hand, no one chooses for the sake of these, nor, in general, for anything 

other than itself. – Aristotle (2009) 

Hann taldi það að hamingja væri ekki líkamlegt ástand heldur athöfn, sú athöfn að lifa 

lífinu á þann hátt sem gerir okkur kleift að nýta og þróa skynsemina okkar. En skynsemin 

gerir okkur kleift að skilja hvað það er sem gerir okkur ánægð, með þeim skilningi er hægt 

að lifa lífinu á þann hátt sem gerir menn hamingjusama (Burton, 2013).  

4.1 Hvernig verður maður hamingjusamur? 

Aristotle var ekki sá eini sem hafði áhuga á þessu en margir aðrir fræðingar vildu vita hvað 

það er sem gerir fólk hamingjusamt. Í raun varð leitin að hamingju það vinsæl að árið 1998 

varð Martin Seligman formaður bandarísku sálfræðisamtakanna (e. APA, American 

Marketing Association) og eitt af stærstu frumkvæðum hans var að kynna nýtt svið í 

vísindarannsóknum, það svið hefur síðan notið vinsælda og orðið stærra en áður (Positive 

Pshycology Center, e.d. a). Sviðið var nefnt Jákvæð sálfræði og fjallar um þá styrkleika 

sem fólk býr yfir sem gerir þeim kleift að lifa og dafna. Jákvæð sálfræði trúir því að fólk vill 
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ekki aðeins enda þjáningu heldur vill fólk lifa innihaldsríku lífi, verða besta útgáfa af 

sjálfum sér, mynda ástríðufull sambönd og dást af náttúrunni (Positive Pshycology Center, 

e.d. b).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á hamingju og hvað orsakar hana, ein rannsókn 

gerð af Lyubomirsky, Sheldon og Schkade (2005) greindi frá þremur þáttum í kenningunni 

sinni „Sustainable Happiness Model“, sem hafa áhrif á langvarandi hamingju, þeir þættir 

voru: lífsaðstæður og lýðfræði, einkenni og tilhneiging og vísvitandi hegðun. Rannsóknin 

sýndi fram á að ef vilji er fyrir því að verða hamingjusamur þurfa einstaklingar að finna sér 

athafnir sem þeir hafa áhuga á og eru sniðuð eftir þeirra gildum. Þær athafnir ættu ekki 

að vera tengd því að eignast hluti eða mögulegum aðstæðum sem gætu gerst, heldur 

athöfnum sem ýta undir persónulegan vöxt og þroska. Athafnirnar geta þó bæði verið 

breytilegar og tilfallandi, sem dæmi geta þær verið að sýna góðvild gagnvart ókunnugum, 

lýsa þakklæti eða njóta þeirra lífsatburða sem verða á vegi manns. Ef við horfum til 

kenningu Aristotle á hamingju þá er hún sú sama, rétt eins og Maslow gaf til kynna, að 

athafnir sem einstaklingar gera til að betrumbæta sjálfan sig geta leitt til hamingju.  

Vert er að taka fram að þrátt fyrir að einstaklingar stunda þessar athafnir þá geta allir 

orðið daprir á lífsleiðinni, atburðir gerast sem maður býst ekki við, sem hafa slæm áhrif á 

líðan hjá einstaklingum og það er venjulegt. Það sem einkennir þó þá sem taka virkan þátt 

í að bæta sjálfan sig og verða hamingjusamir er sú tilfinningalega seigla sem þeir búa yfir 

(Haybron, 2005). Þessi seigla eða þrautsegja aðstoðar fólk við að takast á við þá ýmsu 

lífsatburði sem geta valdið streitu eða óhamingju með því að auðvelda þeim að taka 

ákvarðanir og aðgerðir sem leiða til jákvæðara viðhorfs og upplifana (Folkman og Lazarus, 

1985). Með því að betrumbæta sig líkamlega, persónulega og andlega, þá auðveldar það 

leiðina að hamingju.  

Rétt eins og við sögðum áðan, þá er leiðin löng, en hún er þess virði, því er ekki  ráðlagt 

að fara auðveldu leiðina til að stytta þá vegalengd. Seligman (2002) nefndi í bókinni sinni 

„Authentic Happiness“ að ef reitt sig er á auðveldu leiðina til að öðlast hamingju frekar 

en að æfa sína styrkleika og dyggðir, þá mun það leiða til „tómleika, ótrúverðugleika, 

þunglyndis og þá uppgötvun við öldrun að við erum eirðarlaus þar til við deyjum.“ Þannig 

að þrátt fyrir að einstaklingar verða ánægðir með því til dæmis að, kaupa nýja tösku eða 
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vera með flottasta úrið, þá varir sú ánægja aðeins í stutta stund og leiðir ekki til 

langvarandi hamingju.  

4.1.1 Bros er smitandi     

Flest allir kannast við það að vera gagntekinn þörfinni að geispa þegar einhver geispar 

nálægt manni, en það sama á við tilfinningar og svipbrigði. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að undirmeðvitund einstaklinga tekur eftir umhverfinu mun meira en menn myndu halda. 

Fólk á það til að herma eftir hreyfingum annarra í kringum sig og ef einstaklingurinn er 

góður í að tjá tilfinningar sínar í svipbrigðum þá eiga aðrir það til að herma eftir þeim 

einstaklingi (Hatfield, Cacioppo og Rapson, 1992; Lundqvist og Dimberg, 1995). Þegar 

kemur að tilfinningum sem tengjast hamingju þá er áhugavert að hún smitar mun meira 

út frá sér frekar en vanlíðan. Rannsókn gerð af rannsakendum úr læknaskóla Harvard og 

Háskóla Kaliforníu, San Diego, á um það bil 5.000 þátttakendum yfir 20 ár, sýndi fram á 

það að hamingja væri ekki aðeins tengd eigin aðgerðum og athöfnum heldur einnig 

hamingju þeirra í kring um sig. Það einkennilega við það var að ekki aðeins þeir sem voru 

nánir manni fundu fyrir meiri hamingju heldur einnig vinir þeirra og vinir vina þeirra, 

hamingju tilfinningin var því smitandi í allt að þrjá liði lengra en vanlíðan, áhrifin gátu síðan 

varað í eitt ár  (Cameron, 2008).   

Það er því ekki furða að samskipti starfsmanna og viðskiptavina hafi áhrif á hvort annað 

og gerir það enn mikilvægara fyrir fyrirtæki að gleðja starfsmenn og viðskiptavini til að 

styrkja sína eigin ímynd, þá sérstaklega þar sem þau samskipti sem einkennast af gleði og 

hamingju geta haft enn meiri áhrif út frá sér heldur en slæm samskipti.  

4.2 Gleði Starfsmanna  

Við vitum núna að hamingju er náð með því að vinna í persónulegum þroska og smitar sú 

hamingja út frá sér. Rannsóknir frá Heskett og fleirum (2008), sem sýndu fram á að ánægja 

starfsmanna hafði bein áhrif á ánægju viðskiptavina á þjónustu, því vitum við að samskipti 

starfsmanna og viðskiptavina hafa áhrif á hvort annað, sem í för með sér hefur áhrif á 

ímynd fyrirtækja. Henry Stewart (2010), „Chief Happiness Officer“ hjá Happy Ltd, tók 

saman gögn sem sýndu fram á að góður vinnustaður með hamingjusömu og virku 

starfsfólki hafi góð áhrif á reynslu viðskiptavina og velgengni í viðskiptum. En hvað er það 
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sem hefur áhrif á hamingju starfsmanna og leiðir þá til að styrkja sambönd og gæði 

þjónustunnar við viðskiptavini, sem í för með sér eykur gróða og velgengni fyrirtækja?  

Í grein sem Brooks, W. Randy (2000) tók saman komst hann að því að innri 

markaðsfærsla fyrirtækja er ein helsta leiðin sem fyrirtæki ættu að nota og styrkja til að 

stuðla að ánægju viðskiptavina og starfsmanna.  

4.2.1 Bætum líðan með því að bæta innri verkferla  

Ef við miðum við það að hamingju er náð með persónulegum þroska þá ættu fyrirtæki að 

búa til umhverfi innan fyrirtækisins sem stuðlar og auðveldar starfsmönnum að vinna í 

sjálfum sér og leiða til persónulegan þroska og vöxt. Þegar fyrirtæki vinna með hamingju 

starfsmanna fremst í huga er hægt að líkja því við „Happiness Managment“ líkanið. 

Eiginleikar líkansins er að fyrirtæki búa til glaðlegt umhverfi þar sem starfsmönnum er 

treyst fyrir krefjandi og skemmtilegum verkefnum sem efla tilfinningagreind þeirra og 

persónulegan vöxt, starfsmönnum líður eins og vinnan sem þeir gera skiptir máli og að 

þeir séu partur af heildinni (Guojuan, Shuling og Junli, e.d.). 

„Chief Happiness Officer“ er nýr starfstitill innan mannauðssviðs fyrirtækja sem er 

hægt að tengja við „Happiness Managment“.  Aðal starf þeirra er að styrkja 

fyrirtækjamenningu og upplifun starfsmanna með því að sjá um þær stefnumarkanir og 

ferla sem tengjast uppbyggingu og viðhaldi starfsmanna (Goldstein, 2019). Þessi titill er 

þó nokkuð nýr og því ekki mikið af einstaklingum í þeirri stöðu, það er þó hægt að nefna 

það að nýlega hefur þessi starfstitill verið tekinn upp á Íslandi í fyrirtækinu Gleðipinnar. 

Þar er titillinn kallaður móralskur leiðtogi og er hlutverk hans að ferðast á milli starfsstaða 

Gleðipinna, fylgjast með starfsánægjunni og eiga ýmis konar samtöl við starfsmenn, síðan 

mun hann miðla upplýsingum frá yfirmönnum til starfsmanna og  frá starfsmönnum til 

yfirmanna (Gleðipinnar, 2021).  

 

4.2.1.1  Fyrri rannsóknir  

Það fyrsta sem fyrirtæki ættu þá að gera til að undirbúa það umhverfi, væri að setja í gang 

markaðsrannsókn á starfsmönnum til að þekkja einkenni, getu og þarfir þeirra eins og 

kom fram í „Trading Places“ undirkaflanum. Til að auðvelda þá vinnu er hægt að horfa til 
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fyrri rannsókna til að fá heildarsýn yfir þau gildi sem starfsmenn telja mikilvæg og hafa 

áhrif á getu þeirra í vinnu. 

Rannsókn gerð af Oakley (2011) á starfsmönnum sem eru ekki í beinum persónulegum 

samskiptum við viðskiptavini, sýndi fram á að hvatning starfsmanna hefði meiri áhrif á 

viðbrögð viðskiptavina fremur en ánægja þeirra. Bradburn (1969) fékk ýmsar niðurstöður 

úr rannsókn sinni á vellíðan almennings, sem dæmi komst hann að því að ónóg 

starfsánægja og að líða ófullnægjandi í starfi sínu hafi neikvæð áhrif á líðan starfsmanna. 

Þar að auki kom fram að sú sýn sem aðrir hafa gagnvart starfi einstaklinga hafi áhrif á 

hamingju þeirra. Önnur rannsókn gerð af Norton og Whillans (2020) sýnir að virðið sem 

starfsmenn og samfélagið hafa gagnvart störfum geta aukið eða minnkað stress hjá 

einstaklingum, sem í för með sér minnkar hamingju þeirra, er það í líkindum við 

niðurstöður úr rannsókninni hjá Bradburn. Annie McKee (2014) nefnir þrenna hluti sem 

fólk talar um þegar þau vilja vera ánægð í vinnu, fyrsti hluturinn er að vera með 

þýðingarmikla framtíðarsýn, sem felur í sér að fyrirtæki ættu að vera með vel miðlaða og 

skýra framtíðarsýn sem er í líkindum við persónulega sýn starfsmanna. Annar hluturinn 

er að finna fyrir tilgangi, fólk vill að starf sitt sé mikilvægt, að það sem þau gera hafi áhrif 

á stóru myndina og hjálpi fyrirtækjum að ná markmiðum sínum. Seinasti hluturinn er að 

fólk vill eiga náin, traust og stuðningrík sambönd við samstarfsmenn og yfirmenn. Síðan 

var rannsókn Kippenberger (1998) sem lýsti því hvað skýr og góð samskipti meðal allra 

eykur vellíðan, starfsvilja og starfsgetu.  

4.2.1.2  Aðgerðir   

Út frá þessum rannsóknum er hægt sjá ákveðin gildi sem starfsmenn leggja áherslu á og 

hægt er að velja þær aðgerðir sem verða notaðar til að hanna gott og hamingjusamt 

umhverfi. Dr. Azra Ishrat (2013) nefnir að leiðin að hamingjusamari vinnustað inniheldur 

meðal annars, góð vinnusamönd við samstarfsmenn og yfirmenn; vera heiðarlegur, 

sanngjarn og gengsær í starfi; starfið þarf að hafa meiningu og þroskandi vinnuumhverfi; 

þróa jákvætt viðhorf.  

Asha Binu Raj (2018) kemur með fimm aðgerðir sem eru nauðsynlegar fyrir aukna 

vellíðan í starfi, þá nefnir hann að skapa ætti vinnumenningu sem stuðlar að bættri 

vinnuhegðun og vellíðan. Önnur aðgerðin er um þær viðurkenningar sem boðið er upp á 

og er hægt að flokka þær í fjóra liði. Bætur eða laun, þær þurfa að uppfylla grunnskilyrði 
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og þróa ytra, innra og einstaklingsbundið eigið fé. Ávinningur, það felur í sér leiðir til að 

hvetja starfsfólk án penings, þar á meðal bætur, dagpössunaraðstaða, skólastyrkir, 

veikindaleyfi og jafn vel sveigjanlegan vinnutíma og vinnustað. Nám og þróun, þar auka 

starfsmenn þekkingu sína til að stuðla að betri vinnufærni, þá sem dæmi: þjálfun, rafrænt 

nám, árangursstjórnun og starfsþróun. Vinnuumhverfi, samskiptin sem starfsmenn eiga 

við yfirmenn og samstarfsmenn hafa áhrif á vinnuumhverfið, þar fara fram 

viðurkenningar um verk starfsmanna og hversu mikið frelsi þeir fá í sínum störfum og 

verkum. Þriðja aðgerðin er að gæði vinnulífsins verði að tryggja heilbrigt vinnuumhverfi 

og hvetja fólk til að sinna sínum félagslegu og sálrænu þörfum. Fjórða aðgerðin fjallar um 

góð og skýr samskipti sem þurfa að eiga sér stað. Seinasta aðgerðin snýst um góða og 

sterka félagsmótun innan vinnuumhverfisins.  

Það er því ljóst að ýmsar aðgerðir eru til staðar til að bæta hamingju starfsmanna og 

það er upp á fyrirtækjunum komið að finna þær og innleiða. 

4.3 Gleði Viðskiptavina  

„Without customers you would not exist“ er byrjunin á bloggfærslu útbúið sem opið bréf 

til allra forstjóra fyrir hönd viðskiptavina alls staðar (Golding, 2014), þar er skrifað að ef 

fyrirtæki taka sig ekki á og huga að þeim atriðum sem fæla viðskiptavini burt þá munu 

þau ekki geta starfað mikið lengur. Mikill sannleikur er í þeirri færslu og þurfa fyrirtæki að 

huga að því hvernig þau eiga að halda viðskiptavinum hamingjusömum svo að þeir haldi 

sig í viðskiptum við þá. Kotler og Armstron (2017) nefna að ánægðir viðskiptavinir eru 

líklegri til að kaupa vörur aftur í staðin fyrir að versla við samkeppnisaðila, þeir eru einnig 

líklegir til að tala vel um fyrirtækið og vöruna við þá sem eru í kring. 

Við vitum að ímynd fyrirtækja er byggð út frá skynjun neytenda á fyrirtækinu út frá 

sinni reynslu og skoðunum, það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda viðskiptavinum 

sínum ánægðum. Hamingja er byggð á því að betrumbæta sig líkamslega, persónulega og 

andlega, og með því að gera það styrkir það tilfinningalega seiglu einstaklinga sem leiðir 

til jákvæðara viðhorfs og upplifana. Við gætum því sagt að því hamingjusamari sem 

viðskiptavinir eru því betur skynja þeir fyrirtækið og taka betur í það ef óhöpp eða mistök 

gerast við þjónustu eða kaup á vörum. En hvað er það sem fyrirtæki þurfa að huga að 

gagnvart skynjun viðskiptavina svo að þeir séu hamingjusamari.  
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4.3.1 Virði Viðskiptavina  

„Virðissköpun er máttarstoð markaðssetningar“(Mizik og Jacobson, 2003), meiningin á 

bakvið þá setningu er, að ef viðskiptavinir skynja ekki ákveðið virði við að versla við 

fyrirtæki þá munu viðskiptavinir versla annarsstaðar. Kotler og Armstron (2017) nefndu 

að „Virði viðskiptavina og gleði viðskiptavina eru lykilatriði í þróun og umsjón 

viðskiptavina sambanda.“ og með því að „skila yfirburða viðskiptavina virði skapar það 

afar ánægða viðskiptavini sem munu kaupa meira og kaupa aftur.“ Það er því í hag 

fyrirtækja að þekkja þau virði sem viðskiptavinir þeirra einblína á og reyna að fara fram 

úr þeirra væntingum. Margar skýringar hafa komið á því hvað virðið er og hefur verið 

algengt að tengja það við formúluna „viðskiptavina virði = skynjaður ávinningur – skynjuð 

fórn“ (Fahy og Jobber, 2015). Viðskiptavinir eru því að velja þau fyrirtæki sem bjóða upp 

á hæsta virðið fyrir þau miðað við samkeppnina, ávinningurinn og fórnin er ekki endilega 

dæmd út frá nákvæmum eða hlutlægum gildum, heldur eru þau oft dæmd út frá þeirra 

persónulega skynjuðum gildum (Kotler og Armstron, 2017). 

Fernández og Bonillo (2007) tóku saman grein sem skýrði hver persónuleg skynjun 

viðskiptavina væri miðað við þær rannsóknir og  hugtök sem hafa komið fram. Aðal 

niðurstöður skýrslunnar voru meðal annars að persónuleg skynjun á virði er byggð út frá 

þeirri lífsreynslu og persónulegu einkennum viðskiptavina; og hún felur í sér samspil 

neytenda og vöru eða starfsmanna fyrirtæki. 

Viðskiptavinir mynda sér því ákveðnar væntingar út frá þeim virðum sem þeir hafa, 

einnig geta þessar væntingar orðið til vegna markaðsaðgerða fyrirtækisins og 

persónulegu þörfum, menningu og orðrómum innan samfélagsins (Kotler og Armstron, 

2017). Það er hægt að hugsa um það sem sú óska eða ásættanleg þjónusta sem 

viðskiptavinir hafa (Wilson og Zeithaml, 2012).  

Óska þjónusta er sú þjónusta eða þær væntingar sem viðskiptavinir vonast til að fá, 

með það í huga hvað er mögulegt fyrir fyrirtækið, hérna er talað um efri mörk 

frammistöðu. Ef þjónusta er það góð að hún fer fram úr væntingum gagnvart óska 

þjónustu hefur það jákvæð áhrif á skynjun viðskiptavinarins á fyrirtækinu.  

Ásættanleg þjónusta er það sem viðskiptavinir telja vera ásættanlegt eða fullnægjandi 

þjónusta, hér er talað um neðri mörk frammistöðu. Ef þjónusta er verri en væntingarnar 

sem búist er við hér verður skynjun viðskiptavinarins verri á fyrirtækinu.  
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Umburðarlyndi er bilið sem myndast á milli óska og ásættanlegrar þjónustu, allt það 

sem á sér stað innan þess bils hefur lítil sem engin áhrif á skynjun viðskiptavinarins 

(Wilson og Zeithaml, 2012). Umburðarlyndi getur verið mismunandi eftir einstaklingum, 

þá sérstaklega ef við miðum við að hamingjusamir einstaklingar búa yfir meiri 

tilfinningalegri seiglu en aðrir. 

4.3.2 Eitthvað fór úrskeiðis!  

Ef að þjónusta fer undir neðri mörk frammistöðu þá er hætta á að viðskiptavinir verði 

ósáttir. Ólíkt hamingjusömum viðskiptavinum þá eru þeir líklegir til að versla annarsstaðar 

og tala illa um fyrirtækið og vöruna (Kotler og Armstron, 2017). Svo að það gerist ekki 

þurfa starfsmenn að koma með rétt viðbrögð þegar við á. Ferlið gæti verið lýst á þennan 

máta (Zeithaml o.fl., 2018); 

Bregðast hratt við og viðurkenna mistök 

Koma með viðeigandi skýringu, ekki kenna neinum um, viðurkenna mistök 

Koma fram við viðskiptavin á sanngjarnan hátt  

Rækta samband við viðskiptavin eftir mistök 

Læra af reynslunni 

Læra af þeim sem hætta í viðskiptum 

Gera þjónustuna þannig að það verði ekki mistök 

Hvetja viðskiptavin til að hafa samband ef mistök verða 

Þegar fyrirtæki eru fljót að bregðast við þeim kvörtunum og mistökum sem gerast á 

góðan og sanngjarnan hátt er möguleiki að það myndast „service recovery paradox“ eða 

þversögn í þjónustumistökum. Það er afar háð samhengi og aðstæðum en ef þær eru 

réttar geta viðskiptavinir hugsað betur til fyrirtækisins heldur en þeir gerðu áður en 

mistökin áttu sér stað (Magnini, Ford, Markowski og Honeycutt, 2009).  

4.3.2.1  Hvar gerast mistökin?  

Það er þó í hag fyrirtækisins að koma í veg fyrir að viðskiptavinir verða ósáttir, en þeir 

verða ósáttir þegar munur er á milli vænti þjónustu og þeirri þjónustu sem viðskiptavinir 

upplifa, þá er talað um þjónustugap. Til að hjálpa fyrirtækjum að skilja hvernig á að 

koma í veg fyrir þjónustugap er hægt að styðjast við Gap líkan þjónustu, það gefur góða 
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sýn á því hvar mistök eru að gerast í þjónustuferlinu og hvað skal laga (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1985).   

Líkanið er skipt niður í fimm hluta, eitt viðskiptavinagap og fjögur framkvæmdargöp, 

sinna þarf þessum göpum til að auka gæði þjónustunnar og hamingju viðskiptavina 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

Í framkvæmdargapi 1 vitum við ekki hvaða væntingar viðskiptavinir hafa. 

Í framkvæmdargapi 2 eru staðlar og hönnun ekki góð.  

Í framkvæmdargapi 3 er þjónustan ekki rétt framkvæmd miðað við staðla. 

Í framkvæmdargapi 4 eru loforðin sem gefin voru ekki rétt framkvæmd. 

Ef fyrirtæki ná að greina hverjar væntingar viðskiptavina eru og sjá til þess að enginn 

mismunur er á þeim væntingum og upplifun munu viðskiptavinir að mestu líkindum fara 

glaðir út, fyrirtæki þurfa aðeins að fylgjast með og sjá til þess að ytri, innri og gagnvirk 

markaðsfærsla er rétt með farin. 

 

Mynd 3. Gæðalíkan þjónustu. (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985) 
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5 Umræða og lokaorð 

Markmiðið með þessari ritgerð var að greina þær aðgerðir sem fyrirtæki þurfa að taka til 

að stuðla að hamingju starfsmanna og viðskiptavina, með það í huga að ímynd 

fyrirtækisins nátengd þeirri hamingju.  

Hamingja er eitthvað sem flest allir leitast eftir, en það er erfitt og tímafrekt að finna 

hana. Ef einstaklingur vill verða hamingjusamur þá þarf hann að gera það með sínum eigin 

gjörðum, hamingja er ekki eitthvað sem birtist, hún er erfiðis vinna sem skilar miklu frá 

sér. Það að vera hamingjusamur hefur sýnt fram á að bæta tilfinningalega seiglu, styrkja 

sjálfsímynd, minnka stress og bæta hamingju annarra í kringum sig.  

Ímynd er í sjálfu sér afar huglægur hlutur, mynduð út frá fyrri reynslu og samskiptum 

samfélagsins, síbreytileg. Það getur því verið erfitt fyrir fyrirtæki að halda þeirri ímynd 

sem þau hafa efst í huga og gerir það því enn mikilvægara fyrir fyrirtæki að vita hvernig á 

að gleðja starfsmenn og viðskiptavini.  

Með tilliti til þeirra rannsókna að ofan og þeirra aðgerða sem var nefnt getum við sett 

saman mikilvægustu aðgerðirnar sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga gagnvart 

starfsmönnum sínum til að halda þeim hamingjusömum. Þær myndu vera: 

Vinnu-umhverfi. Skapa skal jákvætt umhverfi sem hvetur starfsfólk til að hugsa 
um sína líkamslegu, félagslegu og sálrænu heilsu. Fyrirtæki ættu að hvetja 
starfsfólk til að hugsa sjálfstætt og gefa þeim krefjandi verkefni sem ýta undir 
þeirra persónulega vöxt. Þau verkefni verða þó að vera skemmtileg og láta 
starfsmenn líða eins og það sem þau eru að gera hafi meiningu og áhrif á markmið 
fyrirtækisins. 

Vinnusambönd. Styrkja skal vinnusambönd með því að stuðla að félagsmótun 
og ýta undir skýr, traust, jákvæð og heiðarleg samskipti. Það væri hægt að gera 
með því að bjóða upp á viðburði og teymisvinnu.  

Samskipti. Þau samskipti sem eiga sér stað þurfa að vera skýr, jákvæð og 
nákvæm, það þarf að vera öruggt að allir innan fyrirtækisins eru samstíga þegar 
kemur að verkferlum og markmiðum fyrirtækisins. Starfsmenn verða að finna fyrir 
því að hlustað sé á þau, að það sé tekið mark á því sem þau segja og að tekið er 
eftir þeirra framförum. 

Viðurkenningar. Til að hvetja starfsmenn í að starfa sem best þarf að bjóða upp 
á umbun, bætur og viðurkenningar þegar við á. Meðal annars er hægt að bjóða 
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upp á ýmsa styrki, þjálfun, launahækkanir og viðurkenningar, það þarf að vera í 
takt við það þau gildi og þær þarfir sem starfsmenn hafa. 

Þegar kemur að þeim aðgerðum sem fyrirtæki skulu hafa í huga til að halda 

viðskiptavinum hamingjusömum þá ættu þeir fyrst og fremst að sjá til þess að allar 

aðgerðir eru rétt framkvæmdar og efla loforðin sem var gefið viðskiptavinum. Vitanlega 

þurfa fyrirtæki að þekkja viðskiptavininn og hans þarfir til að geta þjónað þeim á sem 

bestan máta, en ef staðlarnir eru ekki réttir og loforðin brotin þá skiptir ekki máli hversu 

vel fyrirtækin þekkja viðskiptavininn, ímynd hans á fyrirtækinu mun versna. Fyrirtæki 

ættu því að horfa innvortis til að bæta ímynd viðskiptavina.  

Ef fyrirtæki taka mið af þessum atriðum, munu þau finna fyrir því að ímynd þeirra 

bætist og að gróði fyrirtækisins eykst, það er því engin ástæða til þess að fyrirtæki ættu 

ekki ýta undir hamingju starfsmanna og taka lífinu létt. 
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