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Ágrip 
 

Neytendur gera kröfur til fyrirtækja um að viðskipti geti farið fram hratt og örugglega og að 

vandamál séu auðleyst. Undanfarin ár hafa fyrirtæki svarað kalli neytenda með því að leggja 

aukna áherslu á stafræna þjónustu. Stafrænar tækninýjungar gera neytendum kleift að eiga í 

viðskiptum við fyrirtæki í gegnum snjalltæki sín hvar og hvenær sem er. 

Markmiðið með þessari skýrslu er að varpa ljósi á það hver ávinningur flugfélaga er af því 

að innleiða stafræna þjónustu og um leið skoða ávinning neytandans. 

Fyrirliggjandi gögn voru skoðuð og flugfélögin Icelandair og Play voru borin saman. Play 

býður viðskiptavinum sínum aðeins að hafa samband í gegn um stafrænar leiðir en Icelandair 

býður aftur á mót einnig uppá að geta hringt í þjónustuver.  

Tekin voru viðtöl við hina ýmsu sérfræðinga í þjónustu og stafrænni þróun ásamt því að 

spurningakönnun var lögð fram á samfélgasmiðlunum Instagram og Facebook.  

Niðurstöður sýndu fram á að bæði neytendur og fyrirtæki töldu það röskun á daglegu lífi ef 

bið eftir þjónustu er löng. Stafræn þjónusta er gott verkfæri fyrir fyrirtæki til þess að geta 

tileinkað sér hraða þjónustu en með henni er hægt að þjónusta marga viðskiptavini á sömu 

mínútu. Fyrirtæki spara þannig bæði mannskap og tíma með því að tala við marga viðskiptavini 

í einu og er neytandinn ánægðari fyrir vikið með styttri biðtíma og fljótari afgreiðslu. 

 

 

Lykilorð: Þjónusta, Stafræn þjónusta,  Spjallmenni, Flugiðnaður. 
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Abstract 
With modern digital solutions, consumers emphasize being able to do their business rapidly 

and securely as well as information being accessible, and problems easily solved. 

In recent years, companies have been responding to consumers' demands by placing 

greater emphasis on digital services. 

The purpose of this study is to shed light on the benefits of implementing digital services 

as an airline as well as the benefits for the consumer.  

The author analyzed current data as well as compared the airlines Icelandair and Play. Play 

only offers its customers digital services but Icelandair allows consumers to communicate both 

via digital media as well as through phone services. 

Interviews were conducted with experts from the service- and digital development 

industry, as well as a questionnaire, was presented on social media platforms such as Facebook 

and Instagram. 

The results showed that both consumers and companies considered it a disruption of daily 

life if the wait for service is long. A digital service is therefore a good tool for companies to be 

able to adapt fast service. Digital services allow companies to serve many customers in the 

same minute. Companies thus save both manpower and time by talking to many customers at 

once and the consumer is happier as a result of shorter waiting times and faster delivery. 

 
 
Keywords: Service, Digital Service, Chatbot, Aviation industry
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Formáli 
Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri og er metið til 12 ECTS eininga.  

Frá árinu 2016 hef ég unnið í flugiðnaðinum við hinu ýmsu störf með hinum ýmsu 

flugfélögum. Síðastliðin 3 ár hef ég tekið þátt í því að byggja upp Þjónustudeild (e. Service 

Delivery) flugfélagsins Play og kveikti það áhuga minn á þjónustu og þá sérstaklega stafrænni 

þjónustu. Því lá það beinast við að umfangsefni þessa lokaverkefnis tengdist stafræni þjónustu 

og hvort ávinningur væri af því að innleiða hana.  
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1 Inngangur 
Neytendur leggja sífellt meiri áherslu á að geta klárað viðskipti sín í snjall tækjum sínum án 

nokkurra vandamála. Stafrænar tækninýjungar gera þeim kleift að stunda viðskipti sín fljótt og 

auðveldlega. Í vaxandi mæli nota neytendur hefðbundnar verslanir sem eins konar sýningarsali 

þar sem hægt er að skoða og þreifa á vörunni en fara svo heim og leita að hagstæðasta verðinu 

á netinu. 

Neytendur gera kröfur til fyrirtækja varðandi auðvelt aðgengi að upplýsingum ásamt því að 

samskiptin séu einföld og að vandamál séu auðleyst. Fyrirtæki svara þessum kröfum með því 

að leggja aukna áherslu á stafræna þjónustu og leyfa viðskiptavinum sínum að klára nánast hvað 

sem er í símanum án nokkurra vandamála, hvort sem það er upplýsingaleit, vörukaup eða 

samtal við starfsmann.  

Í þessari ritgerði mun höfundur gera grein fyrir því hvort flugfélög njóti góðs af því að færa 

sína þjónustu yfir í stafræna þjónustu og um leið varpa ljósi á ávinning neytandans. 

Rannsóknarspurningarnar afmarkast af íslenskum markaði og eru: 

- Hver er ávinningur flugfélaga við innleiðingu stafrænnar þjónustu?  

- Hver er ávinningur neytandans þegar kemur að stafrænni þjónustu hjá flugfélögum? 

 

Höfundur rannsakaði fyrirliggjandi gögn í upphafi hvað varðar þjónustu í flugbransanum og 

hvernig hún hefur þróast út í stafræna þjónustu og ákvað í kjölfarið að framkvæma tvíþætta 

rannsókn. Annars vegar var framkvæmd megindleg rannsóknaraðgerð í formi 

spurningakönnunar og hins vegar í formi eigindlegrar rannsóknaraðgerðar þar sem opin viðtöl 

voru tekin við þrjá einstaklinga. 
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2 Flugiðnaðurinn 
Flugsagan er yfir tvö þúsund ára gömul saga sem byrjaði á einföldum flugdrekum sem knúnir 

voru áfram af vindkrafti, en hefur nú meðal annars þróast yfir í hágæða Airbus eða Boeing 

flugvélar. Fyrsta farþega flugfélag heims hét Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft og var 

þýskt flugfélag stofnað árið 1909 og starfaði til ársins 1935 (Airshops, e.d.).  

Skilgreiningin á flugfélagi er fyrirtæki sem veitir flutningaþjónustu á farþegum eða vörum 

og notast við flugvélar til þess að veita þessa þjónustu. Til þess að mega hefja starfsemi sína 

þurfa flugfélög að hljóta viðurkennt flugrekstrarskírteini og viðeigandi leyfi sem gefin eru út af 

opinberum flugmálastofnunum (Hunter, 2006).   

Farþega flugiðnaðurinn í dag einkennist iðulega af tveimur viðskiptalíkönum, annars vegar 

hágjalda viðskiptalíkan (e. Full service business model) og hins vegar lággjalda viðskiptalíkan (e. 

Low cost business model). Með hágjalda viðskiptalíkani er átt við að fargjaldsverðið sé hærra til 

að mæta kostnaði af mögulegri aukaþjónustu sem farþegar þurfa á að halda svo sem farangur 

eða sæti. Markmið lággjalda flugfélaga er hins vegar að ná fram samkeppnisforskoti með því að 

bjóða uppá annars konar þjónustu. Lággjalda flugfélög leggja áherslu á að bjóða viðskiptavinum 

sínum lágt verð og ganga út á það að neytandinn borgi aðeins fyrir það sem hann þurfi. Ólíkt 

hágjalda flugfélögum leggja lággjalda flugfélög áherslu á þær hliðartekjur sem viðskiptavinir 

kunna að þurfa að kaupa aukalega. Farþeginn getur því valið að ferðast ódýrt með því að sleppa 

öllum auka kostnaði svo sem töskum eða sætum og aðeins greitt fyrir farmiðann sjálfan. Þessi 

tvö líkön eru sterkar andstæður í viðskiptum og samkeppnisstefnu og eru mjög ólík (Hunter, 

2006).  

Á síðast liðnum árum hefur það þótt auðveldara fyrir neytendur að ferðast, en áður fyrr 

tíðkaðist það að safna fyrir einni stórri utanlandsferð sem farin var einu sinni á ári. Með tilkomu 

lággjalda flugfélaga varð auðveldara fyrir neytendur að gera sér lítið fyrir og skreppa til útlanda 

og er markaðurinn í dag því ólíkur því sem áður var.  

Markaðurinn tekur stöðugum breytingum þar sem tækniþróunin er gríðarlega hröð. En 

með upplýsingatækni koma aukin tækifæri og nýjar dreifileiðir. Í dag eru til kynslóðir sem þekkja 

ekki lífið án þess að vera með snjallsíma við höndina og kýs unga fólkið frekar að nota netið og 

þjónustuna sem í boði er þar. Mikilvægt er því að fyrirtæki og markaðsstjórar þeirra fylgist með 
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nýjum tækninýjungum og skilji hvað tæknin er mikilvæg og hvað hún býður uppá, bæði í nær- 

og fjærumhverfi. Innleiðing og notkun tækninnar skal vera beint að neytandanum og skal veita 

honum aukið virði (Kotler og Keller, bls 21-24, 2009). 

 

2.1 Flugiðnaðurinn á Íslandi 
Í kjölfar krísunnar á Íslandi árið 2008 varð íslenski gjaldmiðillinn afar veikur og því hagstætt að 

ferðast til landsins. Markaðurinn samanstendur ekki aðeins af fólki því kaupmáttur þarf einnig 

að vera til staðar. Kaupmáttur fer eftir tekjum, skuldum, lánamöguleikum og verðlagi. Það hefur 

því mikil áhrif á viðskipti við fyrirtæki hvernig efnahagur neytandans er (Whittington o.fl., bls 

48-49, 2021). Mikilvægt er því að skoða bæði tekju- og eyðslumynstur  neytenda, en ef breyting 

verður þar á gæti það mögulega haft áhrif á viðskipti við flugfélög. Það þýðir að ef 

ráðstöfunartekjur mögulegra viðskiptavina minnka, gæti það leitt til þess að neytendur fari 

sjaldnar erlendis og kaupi þar af leiðandi ekki miða til útlanda. Einnig getur það leitt til þess að 

neytendur kjósi að ferðist léttar og sleppi að kaupa aukaþjónustu, sem leiðir til minni 

hliðartekna fyrir lággjalda flugfélög. Hins vegar ef tekjur aukast, er ekki aðeins möguleiki á nýjum 

viðskiptavinum, heldur fleiri ferðum og/eða auknum hliðartekjum.  

Eins og sjá má á myndinni hér að neðan, samkvæmt hagstofu Íslands, fór 

ferðamannaiðnaðurinn á Íslandi að aukast upp úr 2010. En það var gosið í Eyjafjallajökli sem gaf 

Íslendingum mikla umfjöllun og vakti markaðsherferðin Inspired by Iceland mikla lukku. 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur verið uppávið eftir það þó svo heimsfaraldurinn COVID-19 hafi 

verið mikið högg alls staðar í heiminum.  
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Íslenskur markaður einkennist af ýmsum tegundum flugfélaga svo sem áætlunarflugfélög, 

leiguflugfélög og fraktflugfélög. Áætlunarflug (e. Schedule flight) er yfirleitt það fyrsta sem 

kemur til hugar þegar neytendur íhuga að kaupa sér flugmiða. Flogið er eftir reglulegri áætlun 

og getur neytandinn valið sér það flug sem hentar best úr því úrvali sem til er og eru miðar seldir 

í flugin þar til vélarnar eru fullar (The Difference Between Jet Charter and Scheduled Flights, 

2022). 

 Leiguflug (e. Charter flight) er öðruvísi að því leiti til að engin flugáætlun á sér stað svo 

neytandinn getur ekki, líkt og í áætlunarflugi, valið sér það flug sem hentar best. Hins vegar er 

það neytandinn sjálfur sem stillir upp flugáætlun eftir eigin þörfum og er hægt að nota 

einkaþotur eða aðra flugleigur (The Difference Between Jet Charter and Scheduled Flights, 

2022). Fraktflug (e. Cargo flight) snýr svo að vöruflutningum. Neytandinn getur ekki keypt sér 

sæti þar sem gólfið í farþegarými er þakið rúllum og læsingum til þess að halda niðri kössum og 

vörum (The Difference Between Jet Charter and Scheduled Flights, 2022).  

Þegar kemur að íslenskum farþegaflutningum eru það tvö flugfélög sem hafa verið hvað 

mest áberandi í dag og heita þau Icelandair og Play og tilheyra þau bæði áætlunar flugi.  

Play er nýtt íslenskt lággjaldaflugfélag sem stofnað var vorið 2019. Félagið leggur áherslu á 

að bjóða lágt verð til áfangastaða bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og flýgur þangað á nýlegum 

Airbus flugvélum. Markhópur félagsins er ekki aðeins erlendir ferðamenn heldur einnig 

Íslendingar og talar félagið um mikilvægi þess veita samkeppni á íslenskum markaði á ný og taka 

þátt í uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi til frambúðar (Urður Örlygsdóttir, 2020, 25. maí).  

Icelandair er rótgróið íslenskt flugfélag sem stofnað var árið 1937 en þá bar flugfélagið 

nafnið Flugfélag Akureyrar. Það var svo árið 1940 sem félagið tók upp alþjóðlega nafnið 

Icelandair og sama ár flutti það höfuðstöðvar sínar til Reykjavíkur. Flug floti Icelandair eru alls 

28 Boeing þotur eða 25 Boeing 757-200, ein Boeing 757-300 og tvær Boeing 767-300 

(Icelandair, e.d.)  
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3 Hvernig er þjónusta aðgreind frá vöru? 
Vara er í hinni einföldustu mynd eitthvað sem neytandi kaupir til þess að uppfylla þarfir sínar. 

Varan veitir neytandanum ákveðið virði í stað tíma eða peninga og getur verið bæði 

áþreifanlegur hlutur, þjónusta eða samblanda af hvoru tveggja. Í grunninn er þjónusta 

ætlunarverk, ferlar og frammistaða (Wilson o.fl., bls. 44, 2016). Neytandinn upplifir öll skref 

þjónustuferilsins þar sem umhverfið hefur gríðarleg áhrif á upplifunina.  

Hægt er að útskýra þjónustu með eftirfarandi hætti: 

„Allar þær hagrænu aðgerðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða einhverskonar 

framkvæmd, hún 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“ (Wilson 

o.fl., bls. 45, 2016). 

Til þess að skilgreina þjónustu betur frá áþreifanlegri vöru er lögð áhersla á megin eiginleika 

þjónustu eða Ó-in fjögur eins og það er oft kallað, óáþreifanleiki, óstöðugleiki, óaðskiljanleiki og 

óvaranleiki. 

3.1 Óáþreifanleiki 
Lykil munurinn á vöru og þjónustu er óáþreifanleiki þjónustunnar. Ekki er hægt að geyma 

þjónustuna inni á lager líkt og áþreifanlegar vörur en tengjast þessi tvö hugtök þó í mörgum 

tilvikum þar sem þjónusta felst oft í afhendingu á vöru (Wilson o.fl., bls. 47, 2016).  

Þegar neytendur kaupa sér flugmiða eru þeir að greiða fyrir þjónustu sem felst í því að 

ferðast frá einum stað til annars. Þessi þjónusta fellst í upplifun og er því óáþreifanleg. 

 

3.2 Óstöðuleiki 
Þegar áþreifanlegar vörur eru framleiddar er hægt að gera kröfur um að þær séu ávallt 

framleiddar eins og að útlit þeirra sé sambærilegt. Þjónusta getur hins vegar verið óstöðug og 

getur hún yfirleitt ekki farið fram nákvæmlega eins tvisvar og er orsök þess að mestu leyti 

mannleg samskipti.  
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Framlínustarfsmenn miðla þjónustu út á við til neytandans og eru oft sagðir vera andlit 

fyrirtækisins. Framlínustarfsmenn flugfélaga eru iðulega flugliðar eða starfsmenn í 

þjónustuveri. Mikil áhersla er lögð á að framlínustarfsmenn séu vingjarnlegir með gott viðmót 

og jafnvel brosa í margar klukkustundir í senn og þurfa einnig að búa við þeim hæfileika að geta 

skilið einkalíf sitt eftir fyrir utan vinnustaðinn og sett sig í ákveðið hlutverk fyrir fyrirtækið. 

Frammistaða þeirra getur því verið mismunandi frá degi til dags (Wilson o.fl.,bls. 66, 2016). 

 

3.3 Óaðskiljanleiki 
Þegar talað er um vörur eru þær lang flestar framleiddar fyrst, þá seldar og síðan neytt. Þvert á 

móti eru flestar þjónustur seldar fyrst, síðan framleiddar og svo neyttar og getur framleiðsla og 

neysla oft á tíðum átt sér stað samtímis. Þetta þýðir líka að viðskiptavinurinn sé til staðar á 

meðan þjónustan er framleidd (Wilson o.fl., bls. 67, 2016).   

Þegar neytendur eiga í viðskiptum við flugfélög greiða þeir fyrir flugmiðann áður en þeir 

neyta þjónustunnar. Framleiðsla þjónustunnar og þjónustan sjálf eiga sér svo stað samtímis á 

meðan flugi stendur.  

Óaðskiljanleiki getur einni þýtt að viðskiptavinir munu oft hafa samskipti hvert við annað í 

þjónustuframleiðsluferlinu og geta þannig haft áhrif reynslu hvers annars (Wilson o.fl., bls. 67, 

2016). 

 

3.4 Óvaranleiki 
Óvaranleiki vísar til þess að ekki er hægt að vista, geyma, endurselja eða skila þjónustu. 

Óvaranleiki er í mótsögn við áþreifanlegar vörur sem hægt er að geyma á birgðum eða 

endurselja annan dag, eða jafnvel skila ef neytandinn er óánægður (Wilson o.fl., bls. 68, 2016).   

Gott dæmi um óvaranleika í flugiðnaði er að þjónustan er aðeins í boði á ákveðnum tíma á 

ákveðnum stað og eru flugfélög ekki með þjónustu sína geymda á lager þar sem hægt er að 

sækja hana þegar neytandinn krefst þess.  
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3.5 Að markaðssetja þjónustu 
Árið 1960 setti hinn bandaríski rithöfundur og prófessor í markaðsfræði, E. Jerome McCarthy, 

fram fyrstu hugmyndina og skilgreininguna á markaðsblöndu. Markaðsblandan innihélt fjóra 

söluráða sem kölluðust P-in fjögur og var notað sem verkfæri fyrir fyrirtæki til þess að fullnægja 

markhópi sínum og skilja hann sem best. Þessi fjögur P standa fyrir vara (e. product), verð (e. 

price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) (Lahtinen o.fl., 2020).  

Það var svo árið 1981 þegar þeir Booms og Bitner áttuðu sig á því að þegar um er að ræða 

þjónstu er mikilvægt að útvíkka þessa söluráða og bæta við þremur P-um til viðbótar, það er, 

fólk (e. people), ferli (e. process) og umhverfi (e. physical evidence) (Rafiq og Ahmed, 1995). 

 Markaðsblandan er í dag eitt af grunnhugtökum markaðssetningar og skilgreinir þá þætti 

sem fyrirtækið getur notað til þess að fullnægja og eiga í samskiptum við viðskiptavini sína.  

Þættir markaðsblöndunar birtast sem kjarna-ákvörðunarbreytur í markaðsáætlun og felur 

hugmyndafræðin í sér að allar breyturnar séu tengdar innbyrðis og háðar hver annarri (Wilson 

o.fl., bls. 71, 2016).  

Vara er lykilþáttur markaðsblöndunar og vísar bæði til áþreifanlegrar vöru eða 

óáþreifanlegrar þjónustu sem neytandinn er tilbúinn að greiða fyrir (Singh, M., 2012). Vara 

flugfélaga er óáþreyfanleg þjónusta og er flugmiði til áfangastaða félagsins. Þessi lykilþáttur snýr 

að eiginleikum þjónustunnar og hvernig hún er framsett til neytandans. 

Með verði er átt við þá upphæð sem neytandinn þarf að greiða til þess að fá vöruna. 

Verðlagning á vörum og þjónustu getur veirð mismunandi og fer ýmist eftir kostnaðarverði, 

útgjöldum fyrirtækis vegna dreifingar og auglýsingakostnað (Singh, M., 2012). Verðlagnin á 

flugmiðum getur því farið eftir því hvort félagið fari eftir hágjalda eða lággjalda viðskiptalíkani. 

Vettvangur eru þær dreifileiðir sem farið er til þess að koma vörunni eða þjónustunni til 

neytandans svo sem vöruhús, flutningamáta eða birgðaeftirlit. Dreifileiðir hafa mikil áhrif á 

arðsemina og þurfa fyrirtæki því að ganga út skugga um að aðfangakeðjan sé frammúrskarandi 

(Singh, M., 2012). Vettvangur flugfélaga getur ýmist verið heimasíða félagsins, þar sem kaup á 

flugmiða fer fram. Hann getur jafnvel verið flugvélarnar sjálfar, þar sem þjónustan fer fram, eða 

sá flugvöllur sem félagið ákveður að nota á hverjum áfangastað fyrir sig. 

Vegsauki fjallar um kynningarstarfsemi vörunnar eða þjónustunnar og snýr að 

almannatengslum og kynningarmálum. Vegsauki hjálpar til við að staðsetja vöruna og þjónustu 
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á markaði og hvetja þannig neytendur til þess að kaupa hana (Singh, M., 2012). Auglýsing er 

öflugur þáttur í vegsauka þar sem meginmarkmiðið er að búa til og þróa ímynd flugfélagsins á 

markaðnum. 

Fólk höfðar til allra sem taka þátt í að veita þjónustuna og hafa áhrif á skynjun neytandans, 

svo sem starfsfólk, viðskiptavinurinn sjálfur, ásamt öðrum viðskiptavinum í þjónustuumhverfinu 

(Wilson o.fl., bls. 73, 2016). Viðskiptavinir flugfélaga geta haf mikil áhrif á hvorn annan, til dæmis 

á meðan flugi stendur.  

Ferli fjallar um þjónustuferlið sjálft og þær aðferðir sem farið er til þess að afhenda 

þjónustuna (Wilson o.fl., bls. 73, 2016). Mikilvægt er því að flugfélög tileinki sér viðeigandi 

þjónustuhring þar sem viðskiptavinurinn nýtur góðs af og leiðir til þess að hann fara í gegnum 

hringinn aftur og aftur.  

Umhverfi höfðar til umhverfisins þar sem þjónustan er veitt og samskiptin milli fyrirtækis 

og neytandans eiga sér stað (Wilson o.fl., bls. 73, 2016). Ef flugfélög leggja áherslu á upplifun 

farþegans og að honum líði vel í því umhverfi sem félagið leggur upp með, verður til einskonar 

samtal sem leiðir til farsæls viðskiptasambands. 

 

Markaðssetning Play 

Eins og komið hefur fram hér að ofan skilgreinir markaðsblandan þætti sem fyrirtæki geta nýtt 

sér til þess að fullnægja og eiga í góðum samskiptum við neytendur. Til þess að skoða þessa 

þætti nánar förum við með Play í gegnum markaðsblönduna.  

Vara Play er flugþjónusta fyrir farþega til ákveðinna áfangastaða. Farþegar geta valið úr 

dagsetningum sem hentar þeim sem best og skipulagt sína ferð eftir eigin þörfum.  

Þar sem Play fer eftir lággjalda viðskiptalíkaninu geta neytendur valið að fljúga ódýrt með 

því að greiða aðeins fyrir farmiðann. Það þýðir að Play hækkar ekki fargjaldsverðið sitt til að 

mæta kostnaði af mögulegri aukaþjónustu og ef neytandinn þarf á aukaþjónustu að halda 

greiðir hann aukalega fyrir það.  

Vettvangur Play fer fram á hinum ýmsu stöðum. Í fyrsta lagi fer hann fram á heimasíðu 

félagsins þar sem neytandinn kaupir sér þjónustuna. Á heimasíðu þeirra ríkir mikil 

sjálfsafgreiðsla þar sem Play leggur mikla áherslu á stafræna þjónustu og öll samskipti fara fram 
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á netinu. Vettvangur Play er einnig í flugvélinni sjálfri þar sem þjónustan er framkvæmd og svo 

á flugvellinum sem lent er á að þjónustu lokinni.  

Þegar kemur að kynningarstarfsemi notast Play við ódýrari kosti og leggur áherslu á 

stafræna markaðssetningu ásamt tengsl sín við fréttamiðla. Forstjóri Play, Birgir Jónsson, hefur 

verið mjög áberandi í fjölmiðlum og kemur meðal annars þannig upplýsingum til neytandans.  

Þjónustuferli Play er strípað og áhersla lögð á að farþeginn afgreiði sig sjálfur. Ekki er mikið 

af tengiliðum í ferlinu, hvorki við kaup á miða né á flugvellinum sjálfum. 

Umhverfi Play hefur einnig vakið mikla athygli bæði í stafrænni markaðssetningu og í 

fjölmiðlum en félagið leggur mikið upp úr upplifun farþegans til og frá áfangastaða og gerir út á 

það að að Play sé einskonar leikvöllur í háloftunum þar sem öryggi er þó ávallt í fyrsta sæti, með 

grunngildin stundvísi, einfaldleika, hamingja og lágt verð að leiðarljósi. Þá hafa búningar hjá 

áhöfninni einnig vakið mikla athygli en hefð hefur verið fyrir því að flugfreyjur gangi í þröngum 

kjólum, hælaskóm og flugþjónar í jakkafötum með bindi. Play tók stórt skref í sögu flugiðnaðaris 

hér á landi og gengur nú áhöfn Play í strigaskóm og þægilegum fatnaði, konur sem karlar.  

Fólkið á bakvið Play er fámennt en góðmennt. Play leggur áherslu á reynslumikinn 

starfskraft en á sama tíma er ferli þjónustunnar hlynnt sjálfsafgreiðslu.  

 

Markaðssetning Icelandair 

Vara Icelandair er líkt og hjá Play, flugþjónusta fyrir farþega til áfangastaða félagsins. Farþegar 

geta valið sér úr þeim tímasetningum sem Icelandair býður uppá, eftir því hvað best hentar 

hverju sinni. 

Félagið leggur áherslu á að hafa aukaþjónustu innifalda í heildarverðinu, svo sem farangur, 

sætaval og vildarpunktasöfnunar. En yfir 90% af farþegum Icelandair eru eldri en 25 ára með 

góða kaupgetu (Icelandair, e.d.). Því má segja að verð á flugmiðum hjá félaginu sé í samræmi 

við það.  

Vettvangur Icelandair fer í fyrsta lagi fram þegar flugmiði er keyptur, sem getur verið annars 

vegar á vefsíðu félagsins og hins vegar í gegn um símaþjónustu. Í öðru-lagi er það upplifun 

farþega í flugvélinni á meðan flugi stendur og í þriðja lagi á flugvellinum eftir að flugi er lokið.  
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Icelandair leggur mikið upp úr kynningarstarfsemi sinni og hefur félagið fengið mikið lof 

fyrir vel heppnaðar herferðir (Ólason, S. K., 2014). Félagið leggur áherslu á stafræna 

markaðssetningu og birtir auglýsingar á helstu samfélagsmiðlum. Félagið hefur einnig verið að 

herja á bandarískan markað og auglýsti félagið á stóru auglýsingaskilti á Times Square í New 

York í apríl, 2021 (Jónsdóttir, K., 2021).  

Icelandair leggur áherslu að efla faglega þróun fólksins á bakvið félagið svo starfsmenn geti 

sinnt starfi sínu vel og ráði við þær breytingar sem geta átt sér stað á markaðnum.  

Þó félagið leggi áherslu á sjálfsafgreiðslu að mörgu leiti er þjónustuferlið þó ekki strípað 

niður. Félagið býður viðskiptavinum sínum meðal annars uppá hefðbundið þjónustuver þar sem 

hægt er að hringja og fá aðstoð. Á leið sinni inn í flugvél geta viðskiptavinir einnig fengið teppi 

og kodda sér til þæginda að kostnaðarlausu. 

Umhverfi Icelandair er fágað og áhersla lög á bláa litinn. Sem dæmi skulu flugfreyjur ganga 

í kjólum, hælaskóm og sokkabuxum og flugþjónar í jakkafötum með bindi og í lakkskóm. 
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4 Væntingar 
Væntingar neytandans eru viðmið sem notuð eru til þess að meta gæði þjónustunnar við 

afhendingu hennar. Viðmiðin eru á mörkum þess hvað viðskiptavinirnir þrá og hvað þeir telja 

ásættanlegt. Að vita hvers viðskiptavinurinn væntir er fyrsta og mikilvægasta skrefið í að veita 

góða þjónustu og ná forskoti á samkeppnisaðila (Wilson o.fl., bls. 122, 2016).  

Þótt fyrirtæki geti haft góða tilfinningu fyrir væntingum neytandans geta þær þó verið 

mismunandi og er því mikilvægt að skilgreina þær til þess að skilja, mæla og stjórna þeim. 

Væntingar neytandans byggja annars vegar á þáttum sem hægt er að hafa áhrif á, svo sem þau 

söluloforð sem sett eru fram. Því er mikilvægt lofa ekki því sem ekki er hægt að upplifa. Hins 

vegar byggja væntingar neytandans einnig á þáttum sem takmarkað er hægt að hafa áhrif á líkt 

og tilboð hjá samkeppnisaðilum eða umtal (Wilson o.fl., bls. 122, 2016).  

Sem dæmi má nefna, söluloforð Play eru stundvísi, einfaldleika, gleði og hagstætt verð. Svo 

gera má ráð fyrir því að væntingar neytandans séu að hann geti bókað ódýran flugmiða með 

félaginu á einfaldan hátt og að flugið sjálft sé ávallt á áætlun. Gæði félagsins fara svo eftir því 

hvort það standist þessar væntingar eða ekki. 
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5 Gæði 
Í flugiðnaðinum er það aðeins viðskiptavinurinn sem getur skilgreint gæði þjónustunnar. Erfitt 

er að lýsa og mæla gæði flugþjónustu vegna þess hve ólík hún er, óáþreifanleg og óaðskiljanleg 

(Yu-Hern og Chung-Hsing, 2002). Segja má að þjónustugæði séu í raun frammistaða 

fyrirtækisins að mati neytandans. Þjónustugæðin geta því verið mismunurinn á milli væntinga 

neytanda á þjónustunni og veittri þjónustu (Wilson o.fl., bls. 121-122, 2016).  

Gæði snúast því ekki aðeins að því að fyrirtæki bjóði uppá hágæða vörur heldur að afhenda 

vöru sem samræmist þeirri þjónustu sem lofað er. Hægt er að auka verðmæti vörumerkja enn 

þá meira og skapa tryggð við neytandann með því að veita framúrskarandi þjónustu og fara 

frammúr væntingum neytandans. Þegar neytandinn leggur mat á þjónustu miðar hann hana við 

sínar eigin væntingar og skiptir því máli að mæla þær (Wilson o.fl., bls. 121-122, 2016). 

 

5.1 Gæðavíddir 
Gæðavíddirnar fimm, áreiðanleiki (e. reliability), traust (e. assurance), svörun (e. 

responsiveness), umhyggja (e. empathy), og áþreifanleiki (e. tangibles) eru tól sem notuð eru 

til þess að greina gæði í þjónustu, fyrirtæki þurfa því að skoða þessar víddir vel og átta sig á 

þeim. Rannsóknir benda til þess að neytendur skynji ekki gæði út frá einni vídd heldur dæma 

gæði út frá mörgum þáttum sem teljast viðeigandi fyrir samhengið (Wilson. o.fl., bls. 167, 2016). 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki er hæfni fyrirtækja í að framkvæma þjónustu sem lofað hefur verið á traustan og 

réttan hátt. Áreiðanleiki er talin vera ein mikilvægasta víddin en hún er hæfni til að framkvæma 

lofaða þjónustu hvað varðar afhendingu, úrlausn vandamála eða verðlagningu (Wilson o.fl., bls. 

89-90, 2016).  

Þegar neytendur kaupa þjónustu af flugfélagi er nauðsynlegt að hafa áreiðanleika að 

leiðarljósi. Farþegar setja traust sitt í hendur flugfélaga og ganga út frá því að flug fari á tilsettum 

tíma.  
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Mikilvægt er að hafa þó í huga að ef eitthvað fer úrskeiðis er nauðsynlegt að upplýsa 

viðskiptavini og leiðrétta þau mistök sem orðið hafa (Wilson o.fl., bls. 89-90, 2016). 

Trúverðugleiki 

Trúverðugleiki er þekking starfsfólks á vörunni og geta þeirra til þess að framkvæma þjónustuna 

svo hægt sé að treysta henni. Á meðan á flugi stendur eiga farþegar til dæmis að geta treyst því 

að flugliðar viti nákvæmlega hvort aðstæður séu öruggar og að viðbrögð þeirra séu ávallt rétt.  

Traust í viðskiptum er því mikilvægur hlekkur í viðskiptasamböndum og segir framkoma 

starfsmanna og færni þeirra til að hvetja til viðskiptasambands á traustum grunni mikið til um 

það (Wilson o.fl., bls. 90-91, 2016). 

Svörun 

Svörun er mælikvarði á því hvernig starfsmenn hjálpa neytendum, og veita fullnægjandi 

þjónustu. Með svörun er lögð áhersla á að bregðast rétt við beiðnum viðskiptavinarins, hvort 

sem um er að ræða spurningar eða vandamál. Fyrirtæki geta skarað frammúr með því að geta 

sett sig í spor viðskiptavinarins og skoðað eða metið afhendingu á þjónustu út frá þeirra 

sjónarhorni en ekki fyrirtækisins (Wilson o.fl., bls. 90, 2016). 

Þegar viðskiptavinir flugfélaga hafa samband er mikilvægt að þeir fái rétt svör innan við 

ákveðins tíma ramma sem gefinn hefur veirð upp á heimasíðu félagsins. Vandamál viðskiptavina 

geta verið eins ólík og þau eru mörg, því mikilvægt að starfsmenn þekki vöruna vel og geti gefið 

rétt svör. 

Umhyggja 

Fyrirtæki sýna neytendum umhyggju með því að gera honum grein fyrir því að hann sé 

einstaklingur en ekki númer á blaði. Mikilvægt er að hlusta á þarfi einstaklingsins og að 

starfsmenn gefi honum alla athygli sína.  

Lítil fyrirtæki eru líklegri til þess að byggja upp persónulegri tengsl við viðskiptavini heldur 

en þau stærri þar sem lítil fyrirtæki eiga auðveldara með að þekkja inn á viðskiptavini sína og 

mæta kröfum þeirra (Wilson o.fl., bls. 90, 2016). 

Sem dæmi má nefna geta neytendur verið ósáttir við seinkun á flugi sem átti upphaflega að 

fara á ákveðnum tíma. Þá er mikilvægt að starfsmenn flugfélagsins hlusti og skilji gremju 

viðskiptavinarins svo hann finni fyrir því að hann skipti máli. 
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Áþreifanleiki 

Áþreifanleiki, eins og orðið gefur til kynna er allt það sem er áþreifanlegt sem viðkemur 

þjónustunni svo sem staður, tæki, lykt eða starfsmenn. Áþreifanlegir hlutir svo sem útlit, 

hreinlæti, starfsfólk, búnaður eða rafrænir miðlar geta haft áhrif á hvernig neytendur upplifa 

þjónustuna, sem og mögulega nýja viðskiptavini (Wilson o.fl., bls. 90, 2016). 

Flugfélög á Íslandi hafa notað áþreifanleika til þess að búa til svokallaða stemmningu sem 

viðskiptavinir sjá og heyra og nota viðskiptavinir þessa þætti meðal annars til að meta gæði 

þjónustunnar. Fái viðskiptavinir leiðinlegt viðmót frá starfsfólki eða hreinlæti er ábótavant hefur 

það áhrif á ákvarðanatöku viðskiptavinarins um hvort stofnað verði til viðskiptasambands eða 

ekki. 
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6 Stafræn þjónusta 
Stafræn þróun síðustu ár hefur skilað sér í nýjum rafrænum þjónustuleiðum (e. e-service) sem 

fyrirtæki nýta sér í auknum mæli til þess að eiga í samskiptum við neytendur (Murphy, 2003). 

Fyrir ekki svo löngu voru tölvupóstar aðal verkfæri stafrænnar þjónustu en með árunum 

hefur það þróast yfir á samfélagsmiðla, svo sem Twitter eða Facebook (Bacile, 2020). Bæði 

netspjöll og tölvupóstar eru í dag talin vera áræðanlegt verkfæri til þess að efla viðskiptatengsl 

milli fyrirtækja og neytandans (Murphy, 2003). Mikil aukning, bæði hjá neytendum og 

fyrirtækjum, hefur verið við að nota samfélagsmiðla sem rafræna þjónustuleið. Með tilkomu 

netsamskipta minnkar félagslegi þrýstingur neytandans og auðveldara getur verið fyrir þá að 

koma sinn skoðun á framfæri í gegnum netspjall frekar en eigin persónu (Bacile, 2020). Fleiri 

neytendur kjósa því stafræn samskipti fremur en að þurfa að tala við lifandi starfsmann 

(Hollandar, 2018). 

Með stafrænni umbreytingu var gögnum og upplýsingum breytt yfir í stafrænt form sem 

gerir það auðveldara að varðveita, nálgast og deila slíkum gögnum. Segja má að stafræn þróun 

endurmóti þannig viðskiptaheiminn þar sem stafræn væðing fellst í raun í því að hagræða 

kostnaði, bæta upplifun viðskiptavina og nýrra tekjustrauma. Upplýsingar eru því eins og áður 

kom fram færðar yfir á stafræn snið og viðskiptaferlar staðlaðir í átt að lækkun kostnaðar og 

auka þannig rekstrarárangur. (Venkatesh, 2019).  

 

6.1 Spjallmenni 
Spjallmenni, betur þekkt sem Chatbot á ensku, er stafrænt vélmenni sem þjálfað er upp eins og 

starfsmaður í þjónustuveri. Spjallmennið notast við samræðugreind (e. conversational ai) til 

þess að halda uppi samræðum við viðskiptavini og getur þannig veitt hraða þjónustu allan 

sólarhringinn.  
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Spjallmenni kemur sér vel fyrir fyrirtæki á álagstímum þar sem það getur sinnt 

ótakmörkuðum fjölda viðskiptavina samtímis. Svör spjallmenna eru stöðluð og eru í raun fyrir 

fram skrifað handrit og bjóða því uppá gott svigrúm fyrir mikil gæði (Advania, e.d.) 

 Í samtölum við spjallmenni er mikilvægt að lögð sé áhersla á friðhelgi einkalífs neytandans 

og byggist traust neytandans til spjallmenna meðal annars á framsetningu, þá hversu vel 

spjallmennið bregst við fyrirspurnum eins og manneskja ásamt faglegu útliti. Hægt er að tengja 

spjallmenni við manneskjulega hegðun með því að nota manneskjuleg nöfn, hanna sjálfsmyndir 

(e. selfies) af spjallmenninu og hanna svör spjallmennisins svo þau líkist manneskjulegu máli.  

Spjallmenni eru þó enn í stöðugri þróun og skortir enn að skilja samúð og eru ekki eins fær 

og manneskjur um að skilja undirtóna í samræðum. En þróunin síðastliðin ár er gríðarlega hröð 

og fljótlega munu spjallmenni ekki aðeins skilja fyrirspurnir neytandans heldur einnig 

tilfinninguna á bakvið orðin. Segja má að í framtíðinni munum við lifa í heimi þar sem 

spjallmenni geta verið manneskjur eða spjallmenni og í mörgum tilfellum mun neytandinn ekki 

átta sig á eða hafa skoðun á því hvort hann sé að tala við vélmenni eða manneskju 

(Adamopoulou , 2020). 

 

 

6.2 Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar (e. social media) er góður vettvangur fyrir fyrirtæki til þess að ná til neytandans 

og á sama tíma geta neytendur komið skoðunum sínum á framfæri við fyrirtækið (Bílgíler, 

2020). Fyrir tíma samfélagsmiðla fóru samskipti að mestu leiti fram annars vegar í persónu og 

hins vegar símleiðis en í dag færist þróunin sífellt meira yfir í stafræna miðla og með tilkomu 

þeirra eiga neytendur auðveldar með að deila upplifun sinni með öðrum og því auðveldara fyrir 

fyrirtækin að verða sýnilegri (Yujuan , 2020).  

Í gegnum tíðina hefur hefðbundin þjónusta við viðskiptavini lagt áherslu á upplýsingaþarfir 

neytandans en rannsóknir sýna hins vegar fram á að yfir 40% af fyrirspurnum á Twitter tengjast 

tilfinningum neytandans og hans upplifun. Þetta leiðir í ljós nýja hugmyndafræði um samskipti 

við neytandann þar sem hann er ekki alltaf að leitast eftir ákveðnum upplýsingum heldur að tjá 
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tilfinningar eða upplifun. Samfélagsmiðlar gera neytendum því kleift að deila sinni reynslu af 

vörumerkjum (Xu, 2017). 

 

6.3 Whatsapp og tölvupóstar 
Whatsapp er snjall forrit þar sem neytendur geta notað til þess að senda smáskilaboð á milli sín 

eða fyrirtækja. Með Whatsapp myndast mikilvæg samskipti viðskiptavina við fyrirtæki í gegn 

um netspjall og við það eflist viðskiptasambandið (Nagaraj o.fl., 2019). En ekki geta allir haft 

samband innan hefðundins opnunartíma eða hafa tíma til þess að spjalla við Þjónustuteymi í 

gegn um netspjall.  

Mikilvægt er að neytendur geti haft samband við fyrirtæki utan hefðbundins opnunartíma 

þó svo ekki sé búist við svari strax. Ein elsta og algengasta stafræna samskiptaleið er 

tölvupóstur. Ferðamenn leita upplýsinga á heimasíðu fyrirtækja og senda svo tölvupóst með 

spurningum sínum og stjórna þannig hraða samtalsins (Murphy , 2003). 

6.4 Stafræn þjónusta Play 
Play leggur ríka áherslu á stafræna þjónustu og býður hvorki uppá hefðbundið símaver né 

móttöku fyrir viðskiptavini sína. Viðskiptavinir félagsins geta því aðeins haft samband í gegn um 

netið og telur Play samskiptin auðveldari fyrir vikið og biðtími styttri.  

Spjallmenni (e. Chatbot) Play, Playfin, stendur vaktina allan sólarhringinn, allt árið um kring 

og svarar öllum helstu spurningum viðskiptavina í gegnum spjallglugga á heimasíðunni. Playfin 

er uppfærður regluleg og er í stöðugri þróun. Einnig geta viðskiptavinir sótt sér þjónustu í gegn 

um Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp eða með tölvupósti. Hópur starfsmanna starfar á 

bak við skjáinn við svara fyrirspurnum viðskiptavina alla virka daga milli klukkan 05:00 og 20:00 

á íslenskum tíma (Play airlines, e.d.). 

Play er einnig á öðrum stafrænum miðlum svo sem TikTok og Youtube þar sem félagið deilir 

efni með fylgjendum og geta þeir skilið eftir stuttar athugasemdir og jafnframt deilt með vinum. 

Þar sem félagið leggur einnig ríka áherslu á sjálfsafgreiðslu geta viðskiptavinir skráð sig inná sinn 

aðgang (e. MyPLAY) hjá félaginu og bætt þar við farangri eða sætum og jafnvel innritað sig.  

Á heimasíðu Play bendir félagið viðskiptavinum sínum einnig á að hægt sé að fylla út 

þjónustubeiðni þegar kemur að því að breyta bókun eða óska eftir að afbóka flug (Play airlines, 
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e.d.). Þá er einnig hægt að senda inn þjónustubeiðni til þess að kaupa gjafabréf, senda inn 

kvörtun eða kröfur, ef bóka á hópabókun eða fylgd fyrir börn sem ferðast ein og jafn vel senda 

inn almenna spurningu (Play airlines, e.d.).  

Spjallmenni Play 

Play hefur þróað Spjallmennið Playfin í samstarfi við Advania og Boost.ai. Boost.ai er 

skandinavískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í samtalsgreind og þróar spjallmennalausn sína þannig 

að fyrirtæki eignist í raun rafrænan aðstoðarmann sem getur bæði veitt upplýsingar og ýmsa 

aðstoð í gegnum textaspjall. Áhersla er lögð á að viðskiptavinurinn finni fyrir mannlegri upplifun 

frá spjallmenninu og að flæðið á samtalinu sé eðlilegt (Advania, e.d.). Advania er 

upplýsingatæknifyrirtæki sem brúar bilið á milli Play og Boost.ai og tengir þau saman með 

snjallri nýtingu á upplýsingatækni. 

Áður fyrr höfðu spjallmenni aðeins þann tilgang að benda viðskiptavinum á hvað 

upplýsingar er að finna en í dag hefur mikil þróun átt sér stað og umbreyting í notendaupplifun. 

Spjallmenni framkvæma verkefni fyrir hönd viðskiptavina líkt og mannlegur þjónustufulltrúi 

gerir (Advanie, e.d.). Í dag getur spjallmenni Play, Playfin, aðstoðað viðskiptavini á netinu allan 

sólarhringinn og veitt upplýsingar meðal annars um félagið, flugferðir og hvernig bókunarflæðið 

virkar, þá er stefnt að því að hann getir aðstoðað viðskiptavini við að bóka flug, bæta töskum 

við bókanir og velja sér sæti í framtíðinni.  

Play leggur ríka áherslu á hlýja, glaða, hraða og persónulega þjónustu og er því mikilvægt 

að Playfin deili sömu gildum og er hann því búinn til frá grunni með það efst í huga. Spjallmennið 

býr til dæmis yfir þeim skemmtilegu eiginleikum að geta sagt viðskiptavinum brandara óski þeir 

eftir því. Playfin er skemmtilegur þjónustulundi með stóran persónuleika og er mikilvægur 

hlekkur í því að gera þjónustu Play að því sem hún er í dag. 

Þótt Playfin svari fyrirspurnum strax og er alltaf til staðar er auðvelt að ná sambandi við 

þjónustuteymi Play í gegnum spjallið  með því að biðja um þjónustufulltrúa til þess að tala við. 

Ef fyrirspurnin berast utan opnunartíma, býður Playfin viðskiptavinum uppá að skilja eftir 

skilaboð og hafa þá ráðgjafar samband við fyrsta tækifæri  (Advania, e.d.). 

Samfélagsmiðlar Play 

Eins og komið hefur verið inná leggur PLAY áherslu á stafræna þjónustu og býður hvorki uppá 

hefðbundið símaver né móttöku fyrir viðskiptavini sína. Play notast við samfélagsmiðlana 
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Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube og Instagram og deilir þar markaðsefni með fylgjendum 

sínum svo sem myndum eða myndböndum. Neytandinn getur þá skoðað efnið, sett stuttar 

athugasemdir við eða deilt því áfram og skapast þannig umræða í kring um markaðsefnið. 

Neytendur geta einnig átt í samskiptum við fyrirtækið í gegnum spjallrásir 

samfélagsmiðlana og fengið upplýsingar um flugin sín eða jafnvel breytt þeim eða afbókað (Play 

airlines, e.d.). 

 

Whatsapp og tölvupóstur hjá Play 

Play býður viðskiptavinum sínum upp á að senda inn fyrispurn í Whatsapp númerið +354 860-

4500 og geta þeir fengið svör við öllum helstu spurningum sínum ásamt því að ganga frá 

breytingum á flugi sínu eða jafnvel afbóka það.  

Þá notast Play við netfangið flyPlay@flyPlay.com og geta neytendur sent póst á hvaða 

tímasólarhrings þó svarið berist aðeins á hefðbundnum opnunartíma félagsins, milli klukkan 

05:00 og 20:00 (Play airlines, e.d.). 

 

6.5 Stafræn þjónusta Icelandair 
Icelandair býður viðskiptavinum sínum uppá að hafa samband í gegn um stafræna miðla sem 

og í gegn um síma. Viðskiptavinir félagsins geta haft samband í gegnum samfélagsmiðlana 

Facebook og Twitter en þar eru þjónustufulltrúar til þjónustu reiðubúnir alla virka daga frá 

07:00 til 17:00 og um helgar frá 07:00 til 16:00 (Icelandair, e.d.). Þá er einnig hægt að hringja í 

númerið 5050100 og er símaverið opið milli klukkan 07:00 og 16:30 á daginn (Icelandair, e.d.). 

Spjallmenni Icelandair, Saga, er einnig til staðar fyrir viðskiptavini allan sólarhringinn, allt 

árið um kring í gegnum spjallglugga á vefsíðu félagsins. Þá geta viðskiptavinir einnig aðstoðað 

sig sjálfir í gegn um mínar síður á vefsíðu félagsins, en þar er hægt að bæta við farangri eða 

sætum, breyta bókun og jafnvel innrita sig í flug (Icelandair, e.d.). Hægt er að sækja snjallforrit 

Icelandair en þar geta viðskiptavinir bókað flug, innritað sig og sótt brottfararspjaldið sitt. Snjall 

forritið er einnig leið Icelandair til þess að koma mikilvægum upplýsingum til viðskiptavina 

(Icelandair, e.d.).  

mailto:flyplay@flyplay.com
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Samfélagsmiðlar og Spjallmenni Icelandair 

Icelandair notast við spjallrásir á samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter og geta viðskiptavinir 

haft samband þar og sótt sér aðstoð. Félagið er einnig á Youtube og Instagram og deilir þar 

markaðsefni með fylgjendum sínum (Icelandair, e.d.). Líkt og áður hefur verið nefnt geta 

neytendur sett stuttar athugasemdir við efnið eða jafnvel deilt því áfram. 

Eins og komið var inná hér að ofan notast Icelandair einnig við spjallmenni. Þegar leitast var 

eftir upplýsingum um spjallmenni Icelandair var fátt um svör og bar leitin lítinn árangur. En 

þegar spjallmennið var prófað kom í ljós að það búi yfir öðrum eiginleikum en spjallmenni Play.  

Spjallmenni Icelandair, Saga, virðist aðeins svara spurningum sem við koma bókunum, 

flugum eða flugrekstri félagsins. Ólíkt Playfin getur Saga ekki létt fólki stundirnar og sagt 

brandara og er persónuleiki hennar ekki jafn manneskjulegur og hjá spjallmenni Play. 

Ef vandamál koma upp og samskiptin við Sögu ganga ekki vel er hægt að fá samband við 

þjónustufulltrúa í gegn um spjallið, en þó aðeins á opnunartímum þjónustuversins. Saga býr 

ekki yfir þeim eiginleikum að geta tekið við skilaboðum frá viðskiptavinum og fengið 

þjónustuverið til þess að hafa samband næsta dag. Utan opnunartíma eru viðskiptavinir beiðnir 

um að hringja í þjónustuver félagsins sem höfundi þótti þó áhugavert þar sem símaver félagsins 

er opið á sama tíma og þjónustuver netspjalls. 
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7 Rannsóknir 
Við gerð ritgerðar var annars vegar framkvæmd megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar 

sem var lögð fram á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Hins vegar var framkvæmd 

eigindleg rannsókn þar sem hálf opin viðtöl voru tekin við 4 einstaklinga. Í næstu tveimur köflum 

verður farið yfir útkomu rannsókna.  

 

7.1 Viðtöl 
Tekin voru hálf stöðluð viðtöl við þrjá einstaklinga, Hildi Haarde, Forstöðumaður þjónustu Play, 

Lissie Egilsdóttur, Þjónusturáðgjafi Play og Sigurð Óla Árnason, Vörustjóra Advania. 

Reynt var að fá viðtal við Þjónustustjóra Icelandair án árangurs. Viðmælendur veittu innsýn 

bæði inn í þróun stafrænnar þjónustu ásamt mikilvægi stafrænnar tæknivæðingar. Markmiðið 

með þessum viðtölum var að varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar og sýna fram á bæði 

ávinning fyrirtækja og neytandans. 

 

Hildur Haarde 

Hildur Haarde starfar sem forstöðumaður þjónustu hjá flugfélaginu Play og ber ábyrgð á allri 

þjónustuupplifun viðskiptavina félagsins. Viðtalið við Hildi var tekið þann 24. mars , 2022 í litlu 

fundar herbergi í höfuðstöðvum Play. Hún byrjar viðtalið á að útskýra þjónustustefnu 

flugfélagsins og segir að þjónustan gangi út á að veita skilvirka og hraða þjónustu í gegn um 

stafræna miðla.  

„Frá upphafi hefur það verið markmið félagsins að fara aðrar leiðir en áður hefur verið 

þekkt í flugbransanum, þ.e. að breyta áherslum í þjónustunni með því að hafa hvorki síma 

né hefðbundna söluafgreiðslu.“  

Hildur talar um að þessi stefna hafi mikla þýðingu fyrir Play og að félagið sé að einhverju 

leiti setja fordæmi. Hún telur að ef lagt sé áhersla á traust viðskiptasamband við neytandann 



 

 24 

frá byrjun sé hægt að byggja upp góðan grunn fyrir stafræna þjónustu. Hildur tekur þó fram að 

það sé alltaf ákveðin áhætta sem fylgir því að þora að breyta og fara nýjar leiðir.  

Í kjölfarið var Hildur spurð hvort hún telji að stafræn þjónusta komi sér vel fyrir neytandann 

og svarar hún því játandi. Hún segir að það geti þó verið mismundandi milli ákveðinna 

neytendahópa, til dæmis eigi eldra fólk oft erfiðara með að tileinka sér slíka þjónustu. Yfir 

heildina litið segir Hildur að það komi sér þó mun betur fyrir meirihlutann þar sem biðtími 

verður styttri og áreiti minna. Ef neytandinn þarf að bíða í 30 til 40 mínútur í símanum eftir 

aðstoð telur Hildur það vera verulega truflun í daglegu lífi neytenda og að þar sé búið að brjóta 

þjónustuupplifun hans áður en samband næst við starfsmann.  

Hildur segir þjónustuna ekki verða ópersónulegri jafnvel þótt hún fari alfarið fram í gegnum 

tölvusamskipti og þar sem félagið leggi mikið púður í að passa að svo gerist ekki. Það er gert 

með því að hafa mikla þekkingu á efninu sem verið er að tala um ásamt því að persónugera öll 

svör. Hildur telur stafræna þjónustu vera kjörið tækifæri til þess að setja örlítið meira kjöt á 

beinin þannig að hvert svar sé ýtarlegra, til dæmis með því að setja tengihlekk eða nota 

myndræn tákn (e. emoji) til þess að persónugera svarið enn þá betur. Stafræn þjónusta gerir 

starfsmönnum Play einnig kleift að tala við fleiri en einn einstakling á sömu mínútunni og þar af 

leiðandi er hægt að veita hraðari þjónustu. En það er ekki hægt í gegn um símaþjónustu.  

Hildur telur að með stafrænni þróun verði einnig til mikil sjálfvirkni í þjónustu (e. self 

service) sem ýtir undir að neytandinn þjónusti sig sem mest sjálfur. Hluti af þeirri vegferð var 

að þróa spjallmenni.  Hildur telur það hafa verið lykilþátt í þeirra stafrænu þjónustuvegferð þar 

sem spjallmennið getur veitt þjónustu allan sólarhringinn og gefið sömu svör og 

þjónustufulltrúar því svörin í spjallmenninu er skrifuð í takt við svör þjónustufulltrúa Play.  

Í lok viðtals er Hildur spurð hvort hún vilji koma einhverju á framfæri sem ekki hefur verið 

talað um hér. Hún svarar játandi og segir að neytendur eigi að vera óhræddir að hafa samband 

við fyrirtæki sem hafa aðeins stafræna þjónustu og endilega þora að hoppa á þennan vagn og 

upplifa þjónustuna og hversu mikil gæði eru í henni. 
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Lissie Egilsdóttir 

Lissie Egilsdóttir hefur starfað sem þjónusturáðgjafi hjá Play frá árinu 2021. Viðtalið byrjar á 

spurningu varðandi þjónustustefnu Play og segir Lissie hana vera einföld og hröð þjónusta með 

áherslu á stafræna miðla.  

„Öll þjónusta Play fer fram á netinu í gegnum tölvupóst, samfélagsmiðla eða vefspjall á 

heimasíðunni og er markmiðið að farþeginn geti gert  lang flest sjálfur í gegn um sitt svæði 

á heimasíðunni.“ 

Lissie segir að með stafrænni þjónustu geti starfsmenn áorkað meira í vinnunni og tekið á 

móti fleiri viðskiptavinum á sama tíma. Þetta sparar ekki fyrirtækið bara pening heldur verður 

biðtími viðskiptavina mun styttri fyrir vikið. Lissie segir það vera mikinn ávinning fyrir starfsmenn 

að geta veitt þjónustuna alfarið í gegnum stafræna miðla þar sem auðveldara er að finna réttar 

upplýsingar og senda viðskiptavinum. Á sama tíma minnki álag á þeim og meiri tími gefst til þess 

að gefa sem mestu upplýsingar til viðskiptavina.  

Lissie segir í kjölfarið að mikilvægt sé að hafa í huga að þótt þjónustan sé alfarið rafræn sé 

mikil áhersla lögð á að hún sé hlý og persónuleg. Lissie telur að viðskiptavinir Play taki almennt 

vel í að þjónustan fari alfarið fram á netinu en það hafi þó komið fyrir að eldra fólk kvarti yfir því 

að ekki sé hægt að hringja og að þau kunni ekki á samfélagsmiðla. Lissie segir þó að með því að 

sýna fram á hversu hröð og skilvirk þjónustan virkilega er enda samskiptin yfirleitt þannig að 

viðskiptavinurinn fari sáttur frá borði. 

 Í viðtalinu kemur Lissie inná það hvers vegna Play ákvað að innleiða spjallmenni. Hún segir 

starfsmenn í þjónustuveri iðulega fá sömu spurninguna aftur og aftur og með innleiðingu á 

spjallmenni fær neytandinn svar á örfáum sekúndum. Starfsmenn geti þá einbeitt sér að flóknari 

málum.   

Í lok viðtals var Lissie spurð hvort hún vilji koma einhverju á framfæri sem ekki hefur komið 

fram nú þegar og segist hún þá mæla með því að fólk prufi að nýta sér stafræna þjónustu hjá 

fyrirtækjum og sjá hvernig þeim líkar við hana. 
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Sigurður Óli Árnason 

Sigurður útskrifaðist úr meistaranámi í gervigreind og starfar nú sem vörustjóri yfir 

spjallmennum hjá Advania. Hann segir það fela meðal annars í sér að finna leiðir til þess að 

aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að innleiða spjallmenni. Í upphafi viðtals er Sigurður beðinn 

um að lýsa viðhorfi fyrirtækja gagnvart stafrænni þjónustu og segist hann finna fyrir miklum 

auknum áhuga á stafrænum lausnum, þá sérstaklega eftir COVID-19. En Sigurður segir að mikil 

aukning hefur verið á áhuga á netspjalli.  

Sigurður var spurður út í hvort áhersla á stafrænar leiðir komi sér vel fyrir neytandann og 

svarar hann því að lang flest fyrirtæki á Íslandi hugsi stafræna vegferð sem lið í að auka þjónustu 

stig frekar en sem sparnaðarleið. Sigurður telur neytandann yfirleit vilja þjónusta sig sjálfur þar 

sem hann fær mun hraðari þjónustu, til dæmis með að eiga samtal við spjallmenni, frekar en 

að eiga samtal við stafsfólk. Hann segir þó að alltaf séu einhverjir inn á milli ósáttir við að ekki 

sé manneskja að veita þjónustu. Næstu fimm árin sér Sigurður fyrir sér að stafrænar lausnir 

muni aukast mikið og þá sérstaklega þar sem stafræn skilríki eru orðin útbreidd á Íslandi og 

tekur hann þá dæmi um rafrænar þinglýsingar sem hafa verið mjög bundin pappír.  

Þegar Sigurður er beðinn um að útskýra spjallmenni svarar hann að hugmyndin sé sú að oft 

geti verið mikið álag á netspjalli hjá fyrirtækjum og að mikið sé af einföldum spurningum. Þá er 

hægt að nota gervigreind til þess að átta sig á hvað neytandinn er að spyrja um og gefa honum 

svar. Ef spjallmennið getur ekki svarað spurningunni er neytandinn fluttur yfir til manneskju. 

Spjallmenni eru þannig oft notuð til þess að sigta út stóru vandamálin frá þeim litlu og geta 

starfsmenn þá einbeitt sér að þeim stóru. Sigurður segir tæknina enn í þróun og að spjallmenni 

geti ekki alltaf svarað öllum flóknu spurningunum.  

Þegar Sigurður er spurður um neytandann og hvort hann fái ópersónulegri þjónustu i 

gegnum spjallmenni svarar hann neitandi og telur það heldur ópersónulegra að fyrirtæki séu 

aðeins með heimasíðu og ekkert spjallmenni. Sigurður segir stafrænar lausnir óumflýjanlegar 

og þá kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki að skapa áhugaverðan karakter og manneskjulegt spjall þótt 

það sé í raun tölva að tala.  

Að lokum veltir Sigurður fyrir sér hvort þessar klassísku (e. classic) vefsíður séu að verða 

úreltar og segir í kjölfarið að upplýsingaleit á heimasíðu vera ónáttúrulegt. Hann segir 

áhugaverð vangavelta hvort heimurinn sé að færast inn í tímabil þar sem fólk er vant því að 
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skrifa allar upplýsingar inn í Google leitarvél og fengið niðurstöður strax. Sem er einmitt eins og 

Spjallmenni virkar. Sigurður telur að fáar íslenskar vefsíður búi yfir greinagóðri leitarvél og að 

fólk velji í raun að nota Google til að finna réttu upplýsingarnar á vefsíðum heldur en að leita á 

vefsíðunni sjálfri. 

 

7.2 Samantekt viðtala 
Markmið þessara viðtala var að fá enn frekari innsýn inn í stafræna þróun og í hvaða átt hún 

stefnir, bæði í flugiðnaði ásamt á hinum almenna markaði. 

Þessi viðtöl leiða í ljós að viðmælendur eru sammála því að spjallmenni eru gríðarlega 

mikilvægur liður í betri og hraðari þjónustu og sjálfsafgreiðslu. Það er svo álit viðmælenda að 

neytendur mættu vera duglegri við að nýta sér spjallmenni þar sem þau eru mun hæfari en 

neytendur þori að trúa. 

Áhugavert að sjá hvað spjallmenni aðstoða starfsmenn gríðarlega við vinnuálag og svar 

megninu af þeim einföldu spurningum sem viðskiptavinir spyrja. Þetta gefur stafsmönnum 

aukið tækifæri til þess að einbeita sér betur að stærri og erfiðari málum og geta þannig veitt 

viðskiptavinum hraðari þjónustu. 

Sigurður setti fram afar áhugaverðan punkt varðandi heimasíður fyrirtækja og að þær séu 

mögulega að verða úreltar. Neytendur noti frekar leitarvél Google til þess að finna upplýsingar 

í stað þess að eyða tíma í að finna upplýsingar á vefsíðu fyrirtækja. 
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7.3 Spurningakönnun 

Þátttakendur 

Þátttakendur spurningakönnunarinnar voru valdur út frá hentugleikaúrtaki sem vísar til þess að 

þátttakendur sem eru valdir eru aðgengilegir og eru í raun á réttum stað á réttum tíma. En 

könnuninni var deilt á Facebook og Instagram þar sem fólk gat tekið þátt með því að ýta á hlekk. 

Úrtak könnunarinnar endaði með 377 þátttakendum. Kynjahlutfall þátttakenda var 139 karlar 

(36,9%), 234 konur (62,1%) og 3 af öðru kyni (0,8%) og aðeins einn einstaklingur vildi ekki segja 

til um kyn.  

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má á myndinni hér að neðan var aldursdreifingin mikil milli þátttakenda. Flestir 

þátttakendur voru á aldursbilinu 26 til 33 ára (24,7%) en beint á eftir því kom aldurshópurinn 

18 til 25 ára (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Mynd 2: Kyn þátttakenda 

Mynd 3: Aldursdreifing þátttakenda 
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Mælitæki og rannsóknarsnið 

Í upphafi verkefnisins var rannsóknarspurningin „Hver er ávinningur flugfélaga við innleiðingu 

stafrænnar þjónustu“ lögð fram. Tilgangur spurningakönnunarinnar var að fá svar við þessari 

spurning ásamt því að varpa ljósi á ávinning neytandans í leiðinni.  

Gerð var spurningakönnun þar sem hannaður var spurningalisti með 26 spurningum, þar af 

voru 24 lokaðar fjölvalsspurningar og tvær opnar spurningar. Könnunin byrjaði á tveimur 

bakgrunns spurningu um kyn þátttakenda og aldur.  

Því næst voru þátttakendur beðnir um að gera grein fyrir fjölda utanlandsferða á ári, en 

áttu að svara án tillits til COVID-19 faraldurs sem hefur haft gríðarleg áhrif síðastliðin ár. Því 

næst voru þátttakendur beiðnir um að svara því hvort fyrir valinu verði hágjalda eða lággjalda 

flugfélög og beint í kjölfarið kom spurning hvort flugfélagið Play eða Icelandair yrði fyrir valinu 

þegar leiðin liggur erlendis.  

Þrjár raðkvarða spurningar (e. ordinal scale) komu í beinu framhaldi og fjölluðu þær um 

þjónustu í flugiðnaðinum almennt, óháð flugfélögum. Kvarðarnir voru fimm, allt frá mjög 

sammála yfir í mjög ósammála.   

Næstu sjö spurningar fjölluðu um þjónustu hjá flugfélaginu Play og voru annars vegar 

fjölvalsspurningar og hins vegar já og nei spurningar. Næstu sex spurningar á eftir fjölluðu um 

þjónustu hjá flugfélaginu Icelandair og voru það fjölvalsspurningar, raðkvarða spurningar og já 

og nei spurningar. Í kjölfarið voru fimm spurningar um netspjöll og spjallmenni.  

Að lokum voru tvær opnar spurningar þar sem þátttakendur gátu komið á framfæri sínum 

skoðunum annars vegar varðandi Play og hins vegar um flugfélög almennt, til dæmis varðandi 

þjónustu í gegnum netið, bókunarkerfi, upplýsingaflæði eða þjónustu um borð.  

Til þess að skoða þessa spurningakönnun betur og greina nánar verða niðurstöður úr settar 

fram í kaflanum Úrvinnsla á myndrænan hátt svo auðvelt sé að skilja. 

Framkvæmd 

Við undirbúning á spurningakönnuninni var notast við forritið Google Forms. Könnunin var sett 

saman út 26 spurningum og dreif um samfélagsmiðlana Instagram og Facebook. Þegar smellt 

var á hlekk könnunarinnar voru þátttakendur færðir yfir á Google Forms síðu þar sem þau gátu 

byrjað að svara spurningum.  
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Spurningakönnuninni var forprófuð á Instagram þann 18. mars, 2022 og ítrekuð þann 21. 

mars, 2022. Þá var könnuninni deilt inná Facebook vegg höfundar þann 18. mars, 2022 ásamt í 

hópnum Góða systir, Markaðsnördar, Flugnördar og Beauty tips þann 29. mars, 2022. 

Könnuninni var lokað þann 4. apríl, 2022. 

 

Úrvinnsla og greining gagna 

 Við úrvinnslu á þessari spurningakönnun verður meðal annars notast við kökurit sem sýnir 

niðurstöður úr hverri spurningu fyrir sig. Fyrstu tvær spurningar voru bakgrunns upplýsingar 

þátttakenda og var farið yfir þær í kaflanum Þátttakendur. 

 

Spurning 3 

Í spurningu þrjú voru þátttakendur beðnir um að haka í þann möguleika sem á best við fjölda 

ferða til útlanda á ári. Þátttakendur er beðnir um að taka ekki tillit til COVID-19 faraldurs til þess 

að varpa ljósi á venjur þátttakenda undir eðlilegum kringumstæðum en ekki í miðjum 

heimsfaraldri. Niðurstöður sýna að yfir helmingur eða 53.6% þátttakenda ferðat á bilinu 1 sinni 

til 2 sinnum á ári. 

 

Mynd 4: Útlandaferðir þátttakenda 

 

Spurning 4 

Með spurningu fjögur var markmiðið að sjá hvort þátttakendur gerðu greinamun á milli hágjalda 

eða lággjalda flugfélögum og hvort það skipti máli yfir höfuð hvað verði fyrir valinu. Niðurstöður 

sýndu að 151 (40%) valdi möguleikann „Alveg sama“. Þá voru 123 (32,7%) sem velja frekar 

lággjalda flugfélög en (103) 27,3% velja hágjalda. 
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Spurning 5 

Með spurningu fimm var reynt að kafa aðeins dýpra og þátttakendur spurðir hvort Icelandair 

eða Play yrði fyrir valinu, en einnig var hægt að haka í valmöguleikann „Alveg sama“. Eins og 

sést hér að neðan voru 204 (54,1%) sem völdu Icelandair en aðeins 63 (16,7%) völdu Play. Þá 

voru 110 (29,2%) sem hökuðu í „Alveg sama“. 

 

Mynd 5: Hvaða íslenska flugfélag kjósa þátttakendur 

 

Spurning 6  

Spurning sex var fyrsta spurningin tengd þjónustu, en spurt var um hvort þátttakendum finnist 

mikilvægt að íslensk flugfélög tileinki sér hraða þjónustu. Yfir helmingur þátttakenda var mjög 

sammála því eða 195 (51,7%) þátttakendur. Þá voru 145 (38,5%) frekar sammála og 35 (9,3%) 

hökuðu við hvorki né. Þó voru einhverjir þátttakendur ekki sammála þessu og hakaði einn í 

„frekar ósammála“ og annar í „mjög ósammála“. 

 

Mynd 6: Er mikilvægt að tileinka sé hraða þjónustu? 
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Spurning 7 

Spurning sjö fjallaði um símaþjónustu og hversu sammála þátttakendur eru því að mikilvægt sé 

að íslensk flugfélög að tileinka sér símaþjónustu svo hægt sé að hringja og ná í aðila. Útkoman 

var sú að 194 (51,5%) þátttakendur voru mjög sammála því, 89 (23,6%) voru frekar sammála og 

53 (14,1%) hökuðu við hvorki né. Þó voru einstaklingar ósammála þessari staðhæfingu og voru 

29 (7,7%) þátttakendur sem hökuðu í „frekar ósammála“ og 12 (3,2%) þátttakendur hökuðu í 

„mjög ósammála“. 

 

Spurning 8 

Spurning átta veitti innsýn inn í það hvort þátttakendum finnist mikilvægt að hægt sé að mæta 

í útibú flugfélaga og fengið þjónustu þar varðandi flugið sitt. Útkoman sýnir freka jafna skiptingu 

milli allra 5 valkosta. 70 (18,6%) þátttakendur voru mjög sammála því og 67 (17,8%) voru frekar 

sammála. Þá hökuðu 94 (24,9%) við svarmöguleikann hvorki né. 63 þátttakendur voru frekar 

ósammála og 83 (22%) hökuðu við mjög ósammála. 

 

Mynd 7: Telja þátttakendur mikilvægt að mæta í útibú 

 

Spurning 9 

Spurning níu fjallaði um það hvort þátttakendur bóki sér flugmiða í gegnum netið. Lang flestir 

voru mjög sammála því eða 281 (74,5%) þátttakendur. Þá voru 68 (18%) þátttakendur frekar 

sammála en 22 (5,8%) þátttakendur völdu valmöguleikann hvorki né og voru 4 (1,1%) frekar 

ósammála og 2 (0,5%) mjög ósammála. 
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Spurning 10 

Spurning 10 fjallaði um upplifun þátttakenda á flugfélaginu Play. Spurningin var einföld, en 

þátttakendur áttu að svara því hvort þeir hefðu keypt flugmiða með Play. 243 (64,5%) 

þátttakendur svöruðu því neitandi en 134  (35,5%) játandi. 

 

Mynd 8: Hafa þátttakendur keypt flugmiða með Play? 

 

Spurning 11 

Spurning 11 fjallaði um ánægju þátttakenda af því að þjónusta Play fari alfarið fram í gegn um 

netið. Þá voru 218 þátttakendur af þeim 377 sem höfðu aldrei keypt flug með Play og gátu því 

ekki gefið sitt álit á þessari spurningu. Hins vegar voru 76 (20,2%) sem voru mjög sammála því 

að vera ánægð með þjónustu Play þrátt fyrir að hún fari einungis fram á netinu. 44 (11,7%) 

þátttakendur voru frekar sammála og 21 (5,6%) hökuðu við hvorki né. Þá voru 11 (2,9%) 

þátttakenda frekar ósammála og 7 (1,9%) þátttakenda mjög ósammála. 

 

Mynd 9: Ánægja af stafrænni þjónustu Play 
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Spurning 12 

Spurning 12 fjallaði um heimasíðu Play og hversu sammála þátttakendur væru að hún væri 

þægileg í notkun. 191 (50.7%) af 377 þátttakendum höfðu ekki keypt flugmiða hjá Play og gátu 

því ekki gefið svar og hökuðu þar af leiðandi í valmöguleikann „Hef ekki keypt flugmiða hjá Play“. 

En 53 (14,1%) þátttakendur voru mjög sammál og 74 (19,6%) frekar sammála. Þá voru 21 (5,6%) 

sem hökuðu við hvorki né valmöguleikann og 27 (7,2%) voru frekar ósammála en 11 (2,9%) 

mjög ósammála. 

 

Spurning 13 

Spurning 13 fjallar um þjónustu Play og hversu sammála þátttakendur voru því að hún sé hröð 

og fumlaus. 225 (59,7%) þátttakendur höfðu ekki keypt flugmiða hjá Play og hökuðu því við 

valmöguleikann „Hef ekki keypt flugmiða hjá Play“. En 53 (14,1%) þátttakendur voru mjög 

sammála. Einnig voru 53 (14,1%) þátttakenda frekar sammála og 35 (9,3%) hökuðu við „hvorki 

né“. Þá voru 6 (1,6%) sem hökuðu við frekar ósammála en 5 (1,3%) voru mjög ósammála.  

 

Mynd 10: Er þjónusta Play hröð og fumlaus? 

 

Spurning 14 

Þá var þátttakendur spurðir hvort þeir höfðu flogið með Play áður. 256 (67,9%) svöruðu því 

neitandi en 121 (32,1%) játandi. 

 

Spurning 15 

Spurning 15 fjallaði um þjónustu um borð og hversu vel þátttakendum líkaði við hana. 249 (66%) 

þátttakendur höfðu aldrei flogið með Play og gátu þar af leiðandi ekki svarað og hökuðu við 

valmöguleikann „Hef ekki flogið með Play“. Þá voru 79 (21%) mjög sammála en 32 (8,5%) voru 
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frekar sammála. 14 (3,7%) þátttakendur völdu möguleikann hvorki né. 2 (0,5%) þátttakendur 

voru frekar ósammála og aðeins einn (0,3%) sem var mjög ósammála. 

 

Spurning 16 

Spurning 16 var tengdist hversu jákvæð upplifun þátttakenda væri af Play heilt yfir. Þá voru 232 

þátttakendur sem höfðu aldrei keypt miða með Play og gátu því ekki svarað þessari spurningu. 

Hins vegar voru 80 (21,2%) þátttakendur mjög sammála því og 40 (10,6%) þátttakendur frekar 

sammála. Það voru 19 (5%) sem völdu hvorki né valmöguleikann en aðeins 2 (0,5%) voru frekar 

ósammála og 4 (1,1%) voru mjög ósammála.  

 

Mynd 11: Jákvæð upplifun af þjónustu Play 

 

Spurning 17 

Spurning 17 var fyrsta spurningin sem um flugfélagið Icelandair og voru þátttakendur spurðir 

hvort þeir höfðu keypt flugmiða hjá Icelandair áður. 369 (97,9%) af 377 svöruðu því játandi og 

því aðeins 8 (2,1%) neitandi. 

 

Mynd 12: Hafa þátttakendur keypt flugmiða með Icelandair? 
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Spurning 18 

Í spurningu 18 voru þátttakendur spurðir hvar viðskipti þeirra við Icelandair fóru fram. Lang 

flestir eða 355 (94,2%) manns svöruðu á netinu. Aðeins 3 (1,1%) hökuðu við í gegn um síma og 

aðeins 2 (0,5%) hökuðu við ég mætti í útibú Icelandair. Þá voru 6 (1,6%) sem hökuðu við annað. 

10 höfðu aldrei keypt flug með Icelandair. 

 

Mynd 13: Hvar fara viðskipti þátttakenda við Icelandair fram? 

 

Spurning 19 

Spurning 19 fjallaði um þjónustu Icelandair og hvort þátttakendur væri sammála því að hún 

væri hröð og fumlaus. 134 (35,5%) þátttakendur voru mjög sammála því og 160 (42,4%) frekar 

sammála. 47 (12,5%) hökuðu við hvorki né. Þá voru 22 (58%) þátttakendur sem hökuðu við 

frekar ósammál og 6 (1,6%) hökuðu við Mjög ósammála. 8 þátttakendur höfðu ekki keypt miða 

með Icelandair. 

 

Mynd 14: Er þjónusta Icelandair hröð og fumlaus? 
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Spurning 20 

Spurning 20 fjallaði um heimasíðu Icelandair og hversu sammála þátttakendur eru því að hún 

sé þægileg í notkun. 132 (35%) þátttakendur voru mjög sammála og 145 (38,5%) voru frekar 

sammála. Þá hökuðu 51 (13,5%) við valmöguleikann hvorki né en 32 (8,5%) voru frekar 

ósammála en 10 (2,7%) mjög ósammála. 7 (1,9%) þátttakendur merktu við valmöguleikann „Hef 

aldrei keypt flugmiða hjá Icelandair“. 

  

Spurning 21 

Með spurningu 21 voru þátttakendur spurðir hvort þeir höfðu flogið með Icelandair áður. Nær 

allir eða 373 (98,9%) þátttakendur höfðu flogið með Icelandair og aðeins 4 (1,1%) svöruðu því 

neitandi.  

 

Spurning 22 

Í spurningu 22 var spurt um þjónustu Icelandair um borð og hversu vel þátttakendum líkar við 

hana. 209 (55,4%) þátttakendur svöruðu mjög sammála og 127 (33,7%) voru frekar sammála. 

Þá voru 21 (5,6%) sem hökuðu við valmöguleikann hvorki né. 11 (2,9%) svöruðu frekar 

ósammála en 6 (1,6%) voru mjög ósammála. 3 (0,8%) þátttakendur hökuðu við valmöguleikann 

„Hef aldrei flogið með Icelandair“ 

 

Mynd 15: Líkar þátttakendum við þjónustu Icelandair um borð? 
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Spurning 23 

Spurning 23 fjallaði um netspjöll og hversu vel þátttakendum líkar við slík spjöll. Flestir hökuðu 

við valmöguleikann hvorki né eða 165 (43,8%) þátttakendur en 104 (27,6%) þátttakendur voru 

frekar sammála.  64 (17%) hökuði við valmöguleikann mjög sammála og 23 (6,1%) við 

valmöguleikann frekar ósammála en 21 (5,6%) voru mjög ósammála. 

 

Mynd 16: Líkar þátttakendum við netspjöll? 

Spurning 24 

Spurning 24 spurði þátttakendur hvort þeir höfðu talað við spjallmenni áður. Stór meirihluti 

svaraði játandi eða 236 (62,6%) manns en 114 (30,2%) svöruðu neitandi. Þá voru 27 sem vissu 

ekki hvort þau höfðu talað við spjallmenni áður. 

 

Mynd 17: Hafa þátttakendur talað við spjallmenni áður? 
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Spurning 25 

Spurning 25 var opin spurning  þar sem þátttakendur gátu skrifað í sínum eigin orðum það sem 

að þeirra mati hafið ekki verið komið inná í þessari spurningakönnun varðandi Þjónustu Play. Til 

dæmis hluti varðandi þjónustu í gegnum netið, bókunarkerfi eða þjónustu um borð. 

Meðal svara sem fengust frá þátttakendum við þessa spurningu voru: 

„Þjónustan var góð í gegnum netið þótt Playfinn hafi ekki skilið mig fyrst, emailum var 

svarað mjög fljótt og fljót þjónusta við breytingu a flugum. En persónulega finnst mér samt 

gott að geta hringt og talað við manneskju í símann“ 

„Hef ekki flogið með Play en hef heyrt hjá fólki sem hefur flogið með þeim að þeim líkaði 

vel. Þarf að prófa!“ 

„Þjónusta Play er frammúrskarandi. Miklu betra að tala við þau á netinu, ég fæ alltaf svör 

innan 10 mínútna.“ 

„Frábær og góð þjónusta. Fagleg, kurteis en samt skemmtileg. Öllum spurningum svarað 

og á mettíma.“ 

„Væri til í að sjá flugin sem ég valdi án þess að skrá inn, þegar maður er bara prufa.“ 

„Hætti alltaf bókunarferli þegar ég get ekki séð endanlegt verð fyrr en ég skrái netfang.“ 

„Bókaði flug hjá þeim í vikunni og allt gekk vel fyrir sig.“ 

„Ömurlegt að þurfa að stofna aðgang áður en maður sé verð.“ 

„Góð þjónusta og auðvelt að breyta flugi = góð upplifun.“ 

„Það væri gott að geta náð í einhvern í síma þegar þarf.“ 

„Skemmtilegt fólk, öðruvísi og létt upplifun.“ 

„Það er ekki sniðugt að heimta að fólk geri aðgang hjá flugfélagi. Það detta út einhverjar 

fáar prósentur við það en það eru tekjur sem er óþarfi að neita félaginu um.“ 

„Bókunarsíða ekkert sérstaklega notendavæn.“ 

„Heilt yfir bara góð reynsla, hingað til.“ 

„Svara messenger mjög fljótt og vel.“ 
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„Er búin að bóka miða með Play en flugið er ekki strax svo ég get engu svarað með þjónustu 

um borð og slíkt... en mér fannst þægilegt að bóka flugið og mjög mikill kostur að geta séð 

hvað flug kostaði hvern dag i kringum dagana sem við vorum að spá i flugi.“ 

„Finnst vanta að maður geti sett inn farangur áður en maður þarf að setja inn upplýsingar 

um farþega, svo maður sjái heildarupphæð áður en maður skuldbindur sig við ferðina, sem 

upplifunin er þegar maður þarf að skrifa inn upplýsingar um sig.“ 

 

Svör þátttakenda voru frekar tvískipt, annars vegar vildu þátttakendur koma ánægju sinni 

á framfæri, þá bæði hversu hröð og góð þjónustan er. Hins vegar voru þó nokkrir sem kvörtuðu 

undan viðmóti vefsíðu Play, þá helst að geta ekki bókað flug án þess að búa til aðgang hjá 

félaginu. En félagið leyfir viðskiptavinum sínum að skoða heimsíðuna að vild en um leið og bóka 

á flugmiða verða þeir að stofna aðgang.  

Þó var dæmi um það að þátttakendur minntust á mikilvægi þess að geta hringt í félagið ef 

eitthvað kæmi uppá. En slík dæmi voru afar fá. 

 

 

Spurning 26 

Spurning 26 var opin spurning  þar sem þátttakendur gátu skrifað í sínum eigin orðum það sem 

að þeirra mati hafið ekki verið komið inná í þessari spurningakönnun varðandi þjónustu hjá 

flugfélögum, en er mikilvægt varðandi jákvæða upplifun að þeirra mati. 

Meðal svara sem fengust frá þátttakendum við þessa spurningu voru: 

„Verðið á flugmiðanum ræður hvort ég kaupi miða hjá há- eða lággjaldaflugfélagi, stundum 

er munurinn næstum enginn. Ég kaupi gjarnan hjá lággjaldaflugfélagi en þá oft dýrasta 

kostinn, með öllu innifalið og mér finnst mikilvægt að hafa þann kost. Það skiptir mig miklu 

að geta náð í aðstoð í gegnum síma og talað við manneskju sem getur hjálpað mér ef 

eitthvað kemur upp á. Hins vegar ef ég gæti náð fljótt og vel í manneskju í gegnum netspjall 

sem gæti hjálpað mér þá væri það líka gott. Kosturinn við það er að þá er allt skriflegt.“ 

„Mer finnst ótrúlega mikilvægt að flugfélög séu liðleg og skilji hlið viðskiptavinarins. Það er 

oft stress í kringum flug og því mikilvægt að þjónustan sé þannig að það sé lausn við öllu, 

en ekki að maður lendi a vegg eða að manni sé ekki svarað eða að maður sé númer 13 í 

röðinni í símanum. Hröð svörun OG lausn er lykillinn.“ 

„Það er mikilvægt að geta gert sem flest sjálfur í bókunar og breytingarferlinu, en það er 

ekki síður mikilvægt að ef eitthvað klikkar, þá sé hægt að ná beint sambandi við einhvern 

sem leysir hlutina hratt og vel. Of mörg félög virðast ekki fatta að taka þetta á réttan hátt í 

sundur, en fækkun framlínufólks þökk sé stafrænum lausnum, kallar m.a. á öðruvísi 
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starfshlutverk þeirra sem eftir eru og oftar en ekki fjölgun á þjónustuhliðinni sem sinnir 

breytingum og fyrirspurnum.“ 

„Gera sömu kröfur til sjálfs sín og viðskiptavina. Þeir ætlast til að við greiðum flug við bókun 

og allt sé upp á 10 okkar megin. Þeir verða þá líka að vera með snögga svörun þegar kemur 

að endurgreiðslu, tjónamálum eða einhverjum frávikum. Selja vörur (sæti) sem svo ekki 

stenst. Icelandair er hræðilegt með þetta allt saman. Skelfilegt að eiga í viðskiptum við það 

fyrirtæki þó svo að það sé gott að fljúga með þeim.“ 

„Að starfsmenn séu lausnamiðaðir og samskipti við farþega sé fumlaus og oft þegar seinkun 

verður. Segja sannleikann um hvað orsaki tafir, veður, bilanir, veikindi í áhöfn og hvernig 

eigi að leysa þau mál. Oftar en ekki eru engin samskipti við farþega klukkutímum saman við 

tafir. Taka Easy Jet módelið upp.“ 

„Kostur þess að bóka hjá félagi eins og Icelandair er að þeir eru með fjölda 

samstarfsflugfélaga sem verður til þess að ef það verður röskun a fluginu þá koma þeir þér 

á áfangastað með öðru félagi. Eitthvað sem lággjaldafélög gera ekki.“ 

„Icelandair ætti að taka Play til fyrirmyndar. Þjónusta upp á 10. Ekki mörg flugfélög eins og 

Play sem svara innan sólahrings og vel það.“ 

„Ef ég hringi í þig, ekki láta mig bíða í að meðaltali 30 mín eftir svari.....(mín upplifun af 

seinustu 15 símtölum sem ég hef hringt!).“ 

„Væri gott að geta náð sambandi við lifandi fólk ef vantar að fá upplýsingar, ekki allir sem 

geta nýtt sér tölvusamskipti!“ 

„Mikilvægt að geta náð í manneskju á neti eða síma ef eitthvað kemur uppá eða er óskýrt.“ 

„Að hringja inn í þjónustuver flugfélaganna, hef lent í 100 mínútna bið hjá Iceair. 

„Mikilvægt að spjallenni sé vel starfhæft. Annað er uppspretta mikils pirrings.“ 

„Bottar er ekki rétta leiðin til að greiða úr vandræðum í flugsamgöngum.“ 

 

Svörin við þessari spurningu voru afar ólík og mismunandi. Þátttakendur komu meðal 

annars inn á það að ef flugfélög ætla að tileinka sér síma er mikilvægt að biðtíminn sé stuttur.  

Einnig minntust nokkrir þátttakendur á spjallmenni og að þeir væru ósammála því að þetta 

væri leiðin þar sem upp gæti komið mikill pirringur af hálfu viðskiptavina ef spjallmennið skilur 

ekki viðkomandi.  

Lang flestir svöruðu þó spurningunni með því að leggja áherslu á mikilvægi þess að fá aðstoð 

á stuttum tíma. Þátttakendur töldu það afar mikilvægt að flugfélög tileinki sér hraða svörun og 

lausn á vandamálum, sama hvar eða hvernig samskiptin eiga sér stað. 
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8 Niðurstöður  
Í upphafi ritgerðar var gert grein fyrir fyrirliggjandi gögnum svo sem, fræðigreinar, rannsóknir, 

tímarit og bækur. Í kjölfarið voru viðtöl tekin við hina ýmsu sérfræðinga í þjónustu og stafrænni 

þróun, ásamt því að spurningakönnun var lögð fram þar sem 377 manns tóku þátt. Út frá þeim 

upplýsingum sem liggja fyrir er ljóst að neytendur geri kröfur um að fá hraða og góða þjónustu. 

Bæði neytendur og flugfélög telja það röskun á daglegu lífi ef bið eftir þjónustu er löng. 

Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningar: 

 

Hver er ávinningur flugfélaga við innleiðingu stafrænnar þjónustu? 

Hver er ávinningur neytandans þegar kemur að stafrænni þjónustu hjá flugfélögum? 

 

Til þess að svara þessum spurningu voru tvö íslensk flugfélög borin saman og kom í ljós að 

áherslur þeirra á stafrænni þjónustu eru afar ólíkar. Play býður viðskiptavinum sínum 

aðeins uppá stafræna þjónustu og leggur mikið upp úr því að viðskiptavinir þeirra nýti sér 

netspjöll og spjallmenni. Icelandair býður hins vegar bæði uppá að hafa samand í gegnum 

stafræna miðla en leggur einnig áherslu á að viðskiptavinir geti hringt í þjónustuver.  

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningakönnun tekur meiri hluti neytenda ekki afstöðu til 

þess hvort þjónustan fari fram í gegnum netspjall eða í persónu svo lengi sem hún er hröð. En 

það getur reynst erfitt að bjóða uppá hraða þjónustu ef flugfélög bjóða uppá símaþjónustu þar 

sem viðskiptavinir þurfa iðulega að bíða í margar mínútur svo röðin komi að þeim. 

Flugfélög spara bæði mannskap og tíma með því að nota stafræna miðla og geta talað við 

marga viðskiptavini í einu. Álag á starfsmönnum minnkar þar sem næði gefst til þess að svara 

fyrirspurnum og verður upplýsingagjöfin til neytandans nákvæmari þar sem hún getur vísað 

beint á heimasíðu eða í leiðbeiningar. Neytendur eru ánægðari fyrir vikið með styttri biðtíma, 

fljótari afgreiðslu og nákvæmari upplýsingagjöf. 

Flugfélög njóta einnig góðs af því að innleiða spjallmenni þar sem það er til staðar fyrir 

viðskiptavini allan sólarhringinn, allan ársins hring. Hægt er að nota spjallmenni sem eins konar 

síu fyrir flugfélög, þannig að ef fyrirspurnin er of flókin og spjallmennið getur ekki hjálpað, færist 

samtalið til Þjónustuteymisins. Með þessu getur Þjónustuteymið einbeitt sér að stærri málum 
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því spjallmennið tæklar öll einföldu málin fyrir þau eins og til dæmis „hvað er innifalið í miðanum 

mínum?“. 

Með því að þróa spjallmenni verða viðskiptavinir sjálfkrafa mun sjálfstæðari þar sem þeir 

geta í mörgum tilfellum þjónustað sig sjálfir án þess að þurfa á nokkrum þjónusturáðgjafa að 

halda.  

Útfrá þessu má því draga þá ályktun að mikill ávinningur skapist bæði fyrir neytendur og 

flugfélög við innleiðingu á stafrænni þjónustu. 

 

8.1 Umræða 
Velta má fyrir sér hversu tilbúnir neytendur eru til þess að treysta alfarið á stafrænar lausnir 

þegar upp koma vandamál. Út frá þeim viðtölum sem tekin voru við hina ýmsu sérfræðinga 

ásamt þeirri spurningakönnun sem lögð var fyrir þátttakendur, kom í ljós að neytendur eru 

smeykir við að treysta stafrænum samskiptum þegar upp koma vandamál. Neytendur grípa 

iðulega í það að hringja og bíða við símann í margar mínútur, jafnvel þótt það þýði að biðin  komi 

þeim í vont skap.  

Þátttakendur spurningakönnunarinnar gátu skrifað í sínum eigin orðum það sem að þeirra 

mati hafið ekki verið komið inná varðandi þjónustu hjá flugfélögum. Margir hverjir sögðu það 

mikilvægt að geta náð í aðstoð í gegnum síma og talað við manneskju ef eitthvað kemur upp á. 

En þó voru einnig einhverjir sem sögðu að mikilvægt væri að geta náð í manneskju í gegnum 

netspjall eða síma ef eitthvað kemur uppá eða er óskýrt.  

Með þessu er hægt að undirstrika það að neytendum er í raun sama hvar þeir fá aðstoð, 

svo lengi sem hún er hröð og fumlaus. Eins og kom fram í niðurstöðukaflanum getur hver 

starfsmaður Þjónustuteymis talað við fleiri en einn viðskiptavin í einu ef samskiptin fara fram í 

gegnum netið. Því er stafræn þróun augljós kostur að mati höfundar. 

Play tekur stórt skref með því að vera fyrsta íslenska farþega flugfélagið til þess að notast 

einungis við stafræna þjónustu. Félagið kennir þannig viðskiptavinum sínum frá upphafi að 

aðeins sé hægt að hafa samband i gegnum stafræna miðla, sama hversu stórt vandamálið er. 

Félagið fullvissar viðskiptavini sína um þjónustan sé bæði hröð og áreiðanleg þrátt fyrir að 

samskiptin fari ekki fram í persónu.  
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Það getur vissulega tekið tíma að kenna neytendum að treysta á stafræna miðla og erfitt 

getur verið fyrir rótgróið fyrirtæki eins og Icelandair að breyta verkferlum og hætta með 

símaþjónustu sem hefur verið í boði fyrir viðskiptavini félagsins í tugi ára. En þó væri áhugavert 

að sjá hvort neytendur fengju hraðari þjónustu ef stóra skrefið yrði tekið.  
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