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Ágrip 

 

Að veita góða þjónustu ætti ætíð að vera ofarlega í huga stjórnenda þjónustufyrirtækja. Eitt af 

meginmarkmiðum fyrirtækja í harðri samkeppni er að reyna eftir fremsta megni að uppfylla 

þarfir og væntingar viðskiptavina og veita sem besta þjónustu hverju sinni. Ef þjónustuferlar 

eru ekki miðaðir út frá væntingum viðskiptavina geta þeir leitt til ómarkvissrar þjónustu og 

mögulega óánægju meðal þeirra.  

Höfundur gerði þjónustukönnun fyrir Vörð tryggingar hf. þar sem kannaðar voru væntingar 

viðskiptavina til þjónustu fyrirtækisins og einnig upplifun þeirra af þjónustunni og voru 

niðurstöður bornar saman. Könnunin byggði á Servqual-líkaninu sem mælir upplifun og 

væntingar viðskiptavina til þjónustu út frá fimm þekktum víddum þjónustugæða. Víddirnar 

fimm eru svörun, trúverðugleiki, hluttekning, áþreifanleiki og áreiðanleiki. Könnunin var lögð 

fyrir viðskiptavini Varðar trygginga hf. og var stærð úrtaks 3.178 en alls fengust 748 marktæk 

svör sem er 24% hlutfall.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að viðskiptavinir Varðar trygginga hf. eru 

almennt frekar jákvæðir gagnvart veittri þjónustu félagins. Þegar skoðaður var samanburður 

milli upplifunar viðskiptavina Varðar trygginga hf. af þjónustu fyrirtækisins og væntingum í 

heild sinni var niðurstaðan sú að upplifunin fer fram úr væntingum. Einnig kemur það 

glögglega í ljós frá ábendingum viðskiptavinar Varðar trygginga hf. að margir eru mjög 

ánægðir með þá þjónustu sem þeim er veitt. Þó uppfyllti samanburður á upplifun og 

væntingum á þjónustuvíddinni áreiðanleika ekki væntingar viðskiptavina Varðar trygginga 

hf. Sú fullyrðing sem hafði mest áhrif á þær niðurstöður var: „Starfsfólk Varðar upplýsir þig 

vel um nýja þjónustuþætti.“ Einnig mátti sjá frá ábendingum viðskiptavina Varðar trygginga 

hf. að óánægja væri með hve starfsfólk sýndi lítið frumkvæði í að kynna fyrir þeim nýjungar. 

Niðurstöður gefa því tilefni til aðgerða og frekari rannsókna á umræddri þjónustuvídd. Einnig 

væri hægt að nota þjónustuvíddirnar fimm til að fylgjast með árangri fyrirtækisins varðandi 

þjónustugæði til lengri tíma litið. 

 

 

 



 
 

 
 

Formáli 

 

Ég, undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst, vann þetta lokaverkefni til B.Sc.-prófs í 

viðskiptafræðum haustmisserið 2009. Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er tvíþætt, annars 

vegar að fjalla fræðilega um hugtakið þjónustugæði og hins vegar að framkvæma 

þjónustukönnun á væntingum og upplifun þjónustu úr viðskiptamannahópi tryggingafélagsins 

Varðar.  

Vinnsla skýrslunnar fór fram í Reykjavík frá 20. september 2009 til 15. janúar 2010. 

Heimildaöflun fór fram á bókasafni Háskólans á Bifröst, bókasafni Háskólans í Reykjavík, 

Þjóðarbókhlöðunni og netinu. 

Skýrslan var unnin með það að markmiði að setja fram greinargóða umfjöllun um þjónustu og 

þjónustugæði og að könnunin sem framkvæmd var myndi gefa stjórnendum Varðar trygginga 

hf. vísbendingu um þjónustu og viðhorf viðskiptavina til fyrirtækisins. Einnig er von höfundar 

að niðurstöður könnunarinnar eigi eftir að nýtast stjórnendum Varðar trygginga hf. til að bæta 

þá þjónustu sem viðskiptavinir eru óánægðir með. 

Leiðbeinandi skýrslunnar var Einar Svansson og eru honum færðar bestu þakkir fyrir alla þá 

aðstoð sem hann veitti höfundi.  

Höfundur vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem veittu tilsögn við vinnslu 

skýrslunnar. Ragnheiður Stefánsdóttir, Þóra Ásgeirsdóttir og María Sæmundsdóttir fá bestu 

þakkir fyrir yfirlestur og veitta aðstoð. Sérstakar þakkir fær fjölskylda mín fyrir þolinmæðina 

og umburðarlyndið sem hún sýndi meðan á skýrslusmíði stóð.  

 

Kópavogi, 19. janúar 2010 

 

___________________________ 

Berglind Björg Harðardóttir 
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1. Inngangur 

Vægi þjónustu innan fyrirtækja fer sífellt vaxandi og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að bjóða 

upp á góða og hnitmiðaða þjónustu til þess að viðskiptavinurinn upplifi hana í samræmi við 

þær væntingar sem hann ber til hennar. Því er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að bjóða upp á góða 

þjónustu, annars gæti viðskiptavinurinn orðið óánægður með fyrirtækið og jafnvel hætt að 

treysta því.
1
  

Viðfangsefni þessarar skýrslu er tvíþætt og skiptist skýrslan því í tvo hluta. Í fyrri hluta 

hennar verður fjallað fræðilega um hugtakið þjónusta. Fjallað verður ítarlega um 

þjónustugæði. væntingar og skynjun á þjónustu auk þess verður fjallað um helstu aðferðir sem 

hægt er að mæla og viðhalda góðri þjónustu. Í seinni hluta skýrslunnar verður kynnt 

framkvæmd og niðurstöður þjónustukönnunar á upplifun og væntingum viðskiptavina Varðar 

trygginga hf. til þjónustu fyrirtækisins. Markmiðið er að skýrslan nýtist stjórnendum Varðar 

trygginga hf. til að bæta eða viðhalda gæðum á þjónustu þeirra. Sérstök áhersla verður lögð á 

skoða væntingar og upplifun viðskiptavina á veittri þjónustu og þar með tengja könnunina við 

fræðilega umfjöllun um þjónustu.  

1.1. Tilgangur og markmið skýrslunnar  

 Að setja fram greinagóða umfjöllun um hugtakið þjónusta og helstu áhrifavalda 

hennar. 

 Að skýrslan og úrvinnsla könnunarinnar verði fræðandi og komi til með að gefa 

stjórnendum Varðar trygginga hf. vísbendingu um heildarmynd af viðhorfi 

viðskiptavina til þjónustu fyrirtækisins. 

 Að stjórnendur Varðar trygginga hf. geti nýtt niðurstöðurnar til að bæta þá þætti 

þjónustu sem viðskiptavinir eru óánægðir með. 

 Að höfundur öðlist meiri þekkingu á viðfangsefninu og á sviði markaðsrannsókna og 

þjónustustjórnun almennt.  

 Að reyna eftir bestu getu og kunnáttu að svara rannsóknarspurningunni með 

greinargóðum hætti. 

 Að vinna skýrslu með það að markmiði að hún verði fræðandi, áreiðanleg og fullnægi 

kröfum skólans.  

                                                             
1 Svafa Grönfeldt og Strother (2006). Bls 24. 
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Eftirfarandi rannsóknarspurning hefur verið sett fram af höfundi svo mögulegt sé að ná 

fyrrgreindum markmiðum: 

 

„Hvernig eru væntingar viðskiptavina Varðar trygginga hf. til þjónustu 

fyrirtækisins í samanburði við upplifun þeirra?“ 

 

1.2. Ástæður fyrir efnisvali 

Nokkrar ástæður eru fyrir því að höfundur valdi að taka viðkomandi viðfangsefni fyrir í 

skýrslu sinni. Í fyrsta lagi hefur höfundur lengi haft áhuga á námsefni sem tengist 

þjónustustjórnun og markaðsfræði og hefur meðal annars unnið misserisverkefni tengd 

þessum fræðum. Í öðru lagi fékk höfundur nýlega vinnu hjá Verði tryggingum hf. og í 

kjölfarið hófust umræður um veitta þjónustu hjá félaginu og fann höfundur fyrir áhuga hjá 

stjórnendum félagsins að láta framkvæma þjónustukönnun. Í þriðja lagi taldi höfundur að 

þetta verkefni myndi bæði verða fræðandi og til þess að auka þekkingu á þeim áhugasviðum 

sem höfundur hefur mestan áhuga á. Í fjórða lagi hafði höfundur áhuga á að vinna verkefni 

sem væri í beinum tengslum við atvinnulífið og vildi eiga þátt í að vinna verkefni sem gæti 

nýst viðkomandi fyrirtæki. 

1.3. Aðferðafræði  

Kafli þessi mun skýra frá þeirri aðferðafræði sem stuðst var við vinnslu skýrslunnar, en 

skýrsla sem þessi krefst mikillar undirbúningsvinnu og skipulags. Gjarnan er talað um að 

viðfangsefnið ákvarði rannsóknaraðferðina og að eðli rannsóknarspurningarinnar ákvarði að 

mestu leyti hver besta leiðin sé til upplýsingaöflunar.
2
 Mjög mikilvægt er að nota 

viðurkenndar aðferðir við hönnun og framkvæmd rannsókna sem á að framkvæma.
3
 

Rannsóknir eru oftast unnar út frá megindlegri eða eigindlegri rannsókn og hefur löngum 

verið deilt um hvor aðferðin sé betri. Í raun eru báðar aðferðirnar hentugar á sinn hátt en 

mestu máli skiptir að sú aðferð sem valin er henti rannsókninni. Rannsóknir eru þó yfirleitt 

ekki annaðhvort eigindlegar eða megindlegar heldur sambland af báðum aðferðum.
4
  

                                                             
2 Ghauri, Grönhaug og Kristianslund (1995). Bls. 88–89. 
3 Ghauri, Grönhaug og Kristianslund (1995). Bls. 1. 
4 Ghauri, Grönhaug og Kristianslund (1995). Bls. 83–84. 
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Tilgangur rannsókna getur verið afar misjafn, þ.e. að útskýra, lýsa, skilja, sjá fyrir, gagnrýna 

eða skilgreina þekktar staðreyndir eða fyrirbæri í umhverfinu, og af þeirri ástæðu eru 

rannsóknir mismunandi.
5
  

Við vinnslu skýrslunnar var stuðst við aðferðafræði sem byggist á rannsóknarþrepum Philips 

Kotler sem sett er fram á mynd 1.
6
  

Mynd 1 – Rannsóknarþrep Philips Kotler 7 

Í fyrstu skrefum var viðfangsefnið afmarkað, skilgreint og út frá því var rannsóknarspurning 

sett fram. Við hönnun rannsókna þarf að taka ákvarðanir um hvernig heimildir eigi að nota, 

hvaða rannsóknaraðferð skal beitt, hvernig uppbyggingin á að vera og hvert eigi úrtakið að 

vera. Rannsakendur geta notast við afleiddar heimildir, frumheimildir eða sambland beggja.
8
  

Við upplýsinga- og heimildaöflun notaði höfundur bæði afleiddar heimildir sem og 

frumheimildir. Frumheimildir eru heimildir sem hafa ekki áður komið fram og skapast við 

rannsóknina sjálfa.
9
 Þeirra var aflað með spurningakönnun hjá viðskiptavinum Varðar 

trygginga hf. Afleiddar heimildir eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð.
10

 

Höfundur studdist að mestu við fræðibækur, áður útgefnar skýrslur og upplýsingar af 

veraldarvefnum. Þegar búið var að afla upplýsinga, var leitast við að vinna úr þeim á 

gagnrýninn hátt með það að markmiði að fá sem skýrasta niðurstöðu á viðfangsefnið. 

Þjónustukönnunin var framkvæmd með vefkönnunarforritinu Questionpro og út frá því voru 

niðurstöður könnunarinnar greindar. Í 5. kafla er gerð samantekt á skýrslunni í heild sinni, 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum hennar auk þess er rannsóknarspurningunni svarað.  

 

 

                                                             
5 Ghauri, Grönhaug og Kristianslund (1995). Bls. 6. 
6 Kotler og Kellar (2006). Bls. 103. 
7 Kotler og Kellar (2006). Bls. 104. 
8 Kotler og Kellar (2006). Bls. 106. 
9 Sekaran (2000). Bls. 59. 
10 Sekaran (2000). Bls. 59. 
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1.4. Uppbygging skýrslunnar 

Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að í kafla 2 er hugtakið þjónusta skilgreind og 

fjallað um mikilvægi góðrar þjónustu, í lok kaflans er fjallað um virðiskeðju þjónustu og áhrif 

starfsánægju á þjónustu.  Í kafla 3 verður fjallað fræðilega um þjónustugæði og gæðavíddir, 

væntingar og skynjun þjónustugæða. Að því loknu verður gerð grein fyrir líkaninu sem 

inniheldur þjónustubilin fimm en það sýnir með myndrænum hætti ef upplifun 

viðskiptavinarins á þjónustu er ekki í samræmi við væntingar hans. Að lokum er Servqual-

líkanið kynnt til sögunnar og notkun þess. Í kafla 4 verður stuttlega gerð grein fyrir starfsemi 

Varðar trygginga hf., því næst er gerð grein fyrir þeirri þjónustukönnun sem höfundur vann að 

og sendi viðskiptavinum Varðar trygginga hf. Í kafla 5 eru niðurstöður þjónustukönnunarinnar 

greindar og rannsóknarspurningunni svarað. Í kafla 6 er sett fram lokaorð og ráðleggingar til 

stjórnenda Varðar trygginga hf. 
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2. Þjónusta 

Á undanförnum árum hefur áhersla á þjónustu farið ört vaxandi, viðskiptavinurinn hefur orðið 

kröfuharðari á góða þjónustu og hefur vægi þjónustuþátta innan fyrirtækja aukist í kjölfarið. 

Góð þjónusta er mikilvæg, bæði fyrir viðskiptavini og fyrirtæki, og á það jafnt við um 

hefðbundin þjónustufyrirtæki og fyrirtæki sem framleiða og selja áþreifanlega vöru.
11

 Fyrstu 

kynni viðskiptavina af fyrirtæki eru mikilvæg þar sem þeir mynda sér skoðun strax í upphafi. 

Viðmótið sem viðskiptavinir fá í upphafi, hvort sem það er í síma eða beinum samskiptum, 

getur ráðið úrslitum um það hvort viðskiptavinir mynda langtímasamband við fyrirtækið og 

verða tryggir viðskiptavinir eða ekki. Fyrirtæki eiga það á hættu ef starfsfólk veitir ekki góða 

þjónustu að viðskiptavinir snúi sér annað, jafnvel til samkeppnisaðila.
12

  

Kröfur neytandans hafa aukist á undanförnum árum, bæði til vöru og þjónustu, og því er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta greint og mælt þjónustugæði, ánægju og tryggð 

viðskiptavina til þjónustunnar og þróun hennar. Þjónusta er mikið notað hugtak sem erfitt er 

að útskýra þar sem virði hennar getur tengst huglægum þáttum eins og vellíðan og 

þægindum.
13

 Margar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu þjónustu en allar 

skilgreiningarnar eiga það þó sameiginlegt að lýsa þjónustu sem óáþreifanlegu ferli sem leiðir 

af sér frammistöðu sem viðskiptavinurinn metur á sinn hátt.
14

 Í flestum af þeim 

skilgreiningum sem settar hafa verið fram um þjónustu er eitt helsta einkennið að um 

óáþreifanlega vöru er að ræða þ.e. ekki er unnt að „snerta“ heldur aðeins upplifa og er 

skilgreining Svöfu Grönfeldt á þjónustu þar engin undantekning: 

„Þjónusta er aðgerð eða röð aðgerða, meira og minna óáþreifanlega eðlis, hún á sér stað í 

samskiptum viðskiptavina og þjónustuaðila og/eða óáþreifanleg verðmæti/vörur og/eða kerfi 

þjónustugjafa, sem eru útveguð sem lausn á vandamálum viðskiptavina.“
15

 

 

Samkvæmt skilgreiningu Svöfu Grönfeldt er þjónusta óáþreifanleg og í augum viðskiptavina 

felst þjónusta í frammistöðu starfsmannsins og hversu vel hann uppfyllir þarfir hans og 

væntingar.
16

 Óáþreifanleiki er eitt af lykilatriðum þegar skilgreina á hvort um þjónustu sé að 

ræða eða ekki. Mikilvægt er að hafa í huga að mjög fáar vörur eru algjörlega óáþreifanlegar 

eða algjörlega áþreifanlegar. Þjónusta er meira óáþreifanleg en framleiddar vörur og þar með 

                                                             
11 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 92. 
12 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 101. 
13 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 102. 
14 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 4. 
15 Svafa Grönfeldt og Strother (2006). Bls. 27. 
16 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 5. 
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eru framleiðsluvörur meira áþreifanlegar en þjónusta, sem dæmi má nefna að sala á bifreiðum 

er mun áþreifanlegri en tryggingaráðgjöf sem myndi flokkast sem óáþreifanlega þjónustu.
17

 

Í undirköflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir frekari skilgreiningum á þjónustu og hún 

metin, því næst verður umfjöllun um virðiskeðju þjónustu og í síðasta undirkaflanum verður 

greint frá áhrifum starfsánægju á þjónustu.  

 

2.1. Skilgreiningar og mat á þjónustu 

Erfitt að segja til hvað einkennir góða þjónustu þar sem flestir þættir hennar eru huglægir og 

virði þjónustunnar getur tengst huglægum þáttum eins og þægindum og vellíðan.
18

 Til að 

útskýra hinn huglæga þátt þjónustunnar hafa fræðimenn tínt til fjögur einkenni hennar og 

greint hana þannig frá vöru, en þau eru óáþreifanleiki, óstöðugleiki, óaðskiljanleiki og 

óvaranleiki.
19

 Með óáþreifanleika er átt við að við að þjónusta er ekki snertanleg, ekki er hægt 

að setja þjónustuna á lager eða fá einkaleyfi á hana líkt og ef um vöru væri að ræða. Með 

óstöðugleika er átt við að oft getur verið erfitt að staðla þjónustuna þar sem viðskiptavinurinn 

er oft hluti af henni.
20

 Þar sem þjónusta er fyrst og fremst ákveðið framkvæmdarferli, oftast 

unnið af starfsmanni fyrirtækisins, er ljóst að þjónustan getur aldrei verið nákvæmlega eins. 

Nákvæmlega sama þjónusta verður ekki veitt aftur og kemur viðskiptavinurinn því ekki til 

með að upplifa sömu þjónustu oftar en einu sinni. Þetta getur átt við í tryggingafélögum en 

þar byggist þjónustan að mestu upp á ráðgjöf til viðskiptavina og eru þarfir þeirra eins 

misjafnar og þeir eru margir.
21

 Þjónusta er óaðskiljanleg að því leyti að hún er veitt og þegin á 

sama tíma, yfirleitt augliti til auglitis eða í síma. Þjónusta er því, í mun ríkari mæli en vörur, 

sniðin að þörfum neytandans, hún er vinnuaflsfrek þar sem um persónulega þjónustu eða 

flókin ferli er að ræða í samanburði við vöruframleiðslu.
22

 Síðasta einkenni þjónustu er 

óvaranleiki, en með því er átt að þjónustu er ekki hægt að geyma, spara, endurselja eða skila. 

Þjónusta leiðir sjaldan til eignarhalds á áþreifanlegum afurðum, eins og þegar við kaupum 

                                                             
17 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 5. 
18 Lovelock (2001). Bls. 3. 
19 Grönroos (1990). Bls. 28–29. 
20 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 20. 
21 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 21. 
22 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 22. 
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tæki, bíl eða aðrar vörur. Við eignumst ekki neina afurð þegar við fljúgum eða förum í 

leikhús.
23

 

Það er augljóst að erfiðara er að meta þjónustu en vöru vegna hinna óáþreifanlegu eiginleika 

hennar. Mynd 2 sýnir mismuninn á því hversu auðveldlega viðskiptavinir meta vöru og 

þjónustu. Suma eiginleika er unnt að meta fyrirfram eins og liti, lykt, áferð, staðsetningu og 

verð. Slíka eiginleika er auðvelt að bera saman hvern við annan þegar leitað er að vöru. Þar 

sem erfitt er að meta þjónustu fyrirfram verður matið að byggjast á reynslu og er auðvelt að 

meta reynslu á máltíð á veitingastað sem farið er á í fyrsta sinn. Þannig er unnt að dæma 

upplifunina eftir því hvort bið eftir matnum hafi verið viðunandi, hvort starfsfólkið var 

kurteist eða maturinn góður. Hins vegar byggist mat á tryggingaráðgjöf á trausti vegna þess að 

viðskiptavininn skortir þekkingu á tryggingarskilmálum og veit því ekki hvort hann sé að 

kaupa tryggingu sem hentar honum eða hvað sé bótaskylt í tryggingunni. Viðskiptavinurinn 

verður því treysta starfsmanni tryggingafélagsins til þess að hann ráðleggi honum eins vel og 

hægt er. Aðrir þættir sem erfitt er að meta og byggja á trausti eru til dæmis fjármálaþjónusta, 

kennsla og sjónvarpsviðgerðir.
24

  

 

                                 Mynd 2 – Mat á vörum og þjónustu25 

 

 

 

 

                                                             
23 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 20. 
24 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 22. 
25 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 238.  
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2.2. Virðiskeðja þjónustu 

Allri starfsemi fylgir þjónusta af einhverju tagi, vegna þeirra samskipta sem eiga sér stað. 

Persónuleg þjónusta byggist á frammistöðu starfsmanna og ræðst af þekkingu, hæfni og 

þjónustulund þeirra hvernig hún er veitt. Margt getur haft áhrif á þjónustuveitingu eins og 

fyrirtækjamenning og persónuleiki starfsmanns. En það er þó ekki eingöngu starfsmaðurinn 

sem hefur áhrif á þjónustuna því sá sem þiggur hana getur haft talsverð áhrif þar á, 

sérstakalega ef streita og tímaskortur eiga í hlut.
26

  

Mynd 3 – Virðiskeðja þjónustu27
 

Mynd 3 sýnir vel tengsl milli ánægju starfsmanna og viðskiptavina og áhrif á þjónustugæði. 

Rannsóknir sýna að ánægðir viðskiptavinir auka vöxt og arðsemi fyrirtækja. Þjónustugæðin 

felast í persónulegri þjónustu og því að viðskiptavinurinn sé alltaf í fyrsta sæti. Færni og geta 

starfsfólks næst með góðri þjálfun þar sem lögð er áhersla á að allir fái sömu þjálfun frá 

byrjun, allir geti gripið í þau verkefni sem þörf er á hverju sinni og gott upplýsingastreymi sé 

milli aðila. Einnig færni í að viðhalda persónulegri þjónustu með góðum félagsanda á 

vinnustað og svigrúm til að leysa úr verkefnum. Góður félagsandi og færni leiða af sér meiri 

ánægju starfsfólks sem líður betur og verður til þess að það verður hollara fyrirtækinu og það 

skilar sér með aukinni framleiðni. Hollusta og aukin framleiðni leiða af sér enn betri þjónustu, 

meiri gæði auðlinda.
 
 

                                                             
26 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 187. 
27 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 188. 
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Samnýting auðlinda, geta og hæfni innan fyrirtækisins skipta verulegu máli þegar horft er til 

frammistöðu þess. Ef innri starfsemi fyrirtækis er góð þá verða starfsmennirnir ánægðari og 

skila auknu virði þjónustunnar. Með auknu virði þjónustunnar í formi persónulegrar þjónustu 

nær fyrirtækið þar með að viðhalda þeirri þjónustuhugmynd sinni að viðskiptavinurinn sé 

alltaf í fyrsta sæti. Það er vitað mál að ánægðir viðskiptavinir koma aftur og segja öðrum frá 

góðri þjónustu fyrirtækisins og nýir bætast við vegna góðrar afspurnar.
28

 

 

2.3. Áhrif starfsánægju á þjónustu  

Starfsmenn þjónustufyrirtækja þurfa oft og tíðum að vera í nánum samskiptum við 

viðskiptavini og hagsmunir slíkra fyrirtækja eru því fólgnir í því að starfsmenn veiti 

viðskiptavinum góða þjónustu. Rannsóknir benda til þess að ánægðir starfsmenn hafi áhrif á 

ánægju og hollustu viðskiptavina vegna þess að ánægðir starfsmenn séu líklegri til að vera 

vinalegir, framtakssamir og móttækilegir sem viðskiptavinurinn kann að meta. Ánægðir 

starfsmenn eru ekki eins gjarnir á að skipta um starf og viðskiptavinir kunna að meta það 

vegna þess að þeir kjósa oft að sami starfsmaður sjái um þeirra mál og leita til aðila sem þeir 

kannast við og hafa góða reynslu af. Ef fyrirtæki uppfylla þessar þarfir viðskiptavina sinna þá 

eykur það tryggð þeirra og ánægju þeirra með viðskiptin. Mörg fyrirtæki hafa áttað sig á 

mikilvægi þess að hafa ánægt fólk í vinnu og setja sér það markmið að byggja upp 

starfsánægju meðal starfsmanna sinna. Þessi fyrirtæki leitast við að ráða fólk sem hefur 

vinalegt viðmót, þjálfa starfsfólkið í að veita góða þjónustu, verðlauna þá fyrir vel unnin störf 

og framkvæma reglulega viðhorfskönnun meðal starfsmanna til að kanna starfsánægju.
29

 

                                                             
28 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 188. 
29 Robbins (2003). Bls. 83. 
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3. Þjónustugæði 

Þjónustugæði er hugtak sem mörgum hefur þótt erfitt að skilgreina og mæla. Margar 

skilgreiningar hafa verið settar fram af fræðimönnum en allar eiga það þó sameiginlegt að í 

gæðum felist ákveðið virði sem skapar ánægju hjá viðskiptavininum, með öðrum orðum að 

þjónustugæði náist þegar þjónustan mætir þörfum viðskiptavinarins því einmitt þá hefur tekist 

að gera hann ánægðan. Viðskiptavinirnir ákvarða þjónustugæðin með því að bera saman þá 

þjónustu sem þeir búast við að fá og þá þjónustu sem þeir fengu og er því gjarnan talað um 

vænta þjónustu og veitta þjónustu. Frávikin þar á milli gefa til kynna þjónustugæðin, hvort 

sem þau eru meiri eða minni. Mikilvægasta skrefið í þjónustugæðum er vitund fyrirtækja um 

væntingu viðskiptavina sinna. Ef fyrirtæki greinir ekki þarfir viðskiptavinarins eða uppfyllir 

þær ekki eru miklir möguleikar á því að fyrirtækið missi viðskiptavininn.
30

 Leiðir til að meta 

þjónustugæði eru margþættar en allar eiga þær það sameiginlegt að meta það sem máli skiptir 

varðandi þjónustu út frá sjónarhorni þeirra sem þjónustunnar njóta.
31

 Gæði þjónustu byggist 

að mestu á frammistöðu starfsmanna og ræðst af þjónustuvilja þeirra hvernig þjónustan er 

veitt. Frammistaða starfsmanns getur haft afgerandi áhrif á það hvernig einstakir 

viðskiptavinir meta gæði vörunnar sem þeir fá. Gæði þjónustu er í flestum tilvikum lykillinn 

að samkeppnisforskoti sem flest fyrirtæki sækjast eftir að ná. Því er unnt að öðlast 

samkeppnisforskot með því að leggja áherslu á hvernig staðið er að því að veita þjónustu. 

Forsenda góðrar þjónustu er kurteisi, sveigjanleiki, hæfni, hraði, öryggi, stöðugleiki og vilji til 

að veita viðskiptavininum sem besta þjónustu. Nái fyrirtæki ekki að uppfylla væntingar 

viðskiptavina þá upplifa þeir slæma þjónustu sem hefur slæm áhrif á fyrirtækið. Sala getur 

minnkað vegna þess að viðskiptavinir koma sjaldnar, traust þeirra á fyrirtækinu og 

starfsmönnum minnkar og í sumum tilfellum snúa þeir sér annað með viðskipti sín. Óánægðir 

viðskiptavinir tala illa um fyrirtækið og þjónustu þess á markaðnum og vara aðra við að eiga 

viðskipti við fyrirtækið. Þannig stuðla þeir að verri ímynd fyrirtækisins. Ef viðskiptavinir eru 

óánægðir þá fá starfsmenn fleiri kvartanir og álag á þá eykst. Það getur leitt til meiri 

starfsmannaveltu sem þýðir aukinn ráðninga- og þjálfunarkostnað. Meiri starfsmannavelta 

getur líka þýtt að viðskiptavinir upplifi verri þjónustu vegna þess að það eru alltaf ný og ný 

andlit sem mæta þeim og enginn virðist þekkja viðskiptavininn þrátt fyrir margra ára 

                                                             
30 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 35–36.  
31 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 5. 
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viðskipti. Þannig veldur slæm þjónusta auknum kostnaði og minni tekjum. Með því að 

uppfylla væntingar viðskiptavina koma fyrirtækin í veg fyrir þennan skaða.
32

 

 

3.1. Væntingar og þjónustugæði 

Eins og fyrr segir má mæla þjónustugæði sem bilið milli skynjaðar þjónustu og væntinganna 

sem gerðar eru til þjónustunnar. Til að átta sig á því hvernig þetta bil verður til er nauðsynlegt 

að skilgreina hvað er átt við með væntingum en það er umfjöllunarefni þessa kafla. 

Það að gera sér grein fyrir væntingum viðskiptavina, í hverju þær felast og hvernig hafa má 

áhrif á þær gegnir lykilhlutverki í þjónustu. Sé leitast við að minnka bilið milli væntrar 

þjónustu og raunverulegrar skynjaðrar þjónustu má minnka hið svokallaða þjónustubil í 

gæðalíkani þjónustu sem nánar verður farið í kafla 3.4. Þar sem þarfir og væntingar neytenda 

taka breytingum frá einum tíma til annars er mikilvægt að fylgjast grannt með þeim og mæta 

með viðeigandi hætti. Með því að leggja áherslu á að skilgreina þessar væntingar má finna 

leiðir til að uppfylla þær og fá þar með fleiri til að nýta sér þjónustuna. Væntingar verða til 

vegna þátta sem alla jafna er hægt að stjórna með markaðsaðgerðum eins og verðlagningu, 

auglýsingum og söluaukum, en einnig þáttum sem erfitt er að hafa áhrif á eins og 

persónulegum þörfum, orðrómi, menningu og öðrum tilboðum á markaðnum. Í fullkomnum 

heimi væri jafnvægi milli væntinga og skynjunar, þ.e. viðskiptavinirnir myndu skynja að þeir 

fengu það sem þeir vilja og ættu að fá. Hins vegar er það sjaldnast svo í raunveruleikanum þar 

sem oftast er eitthvert bil milli væntinga og skynjunar.
33

 

 

3.1.1.Tvö stig væntinga 

Til eru tvenns konar gerðir af væntingum viðskiptavina. Óskaþjónusta er sú þjónusta sem 

viðskiptavinurinn vonast til að fá, þ.e. ósk um frammistöðu þess er veitir þjónustuna. Þetta 

tekur mið af því sem viðskiptavinurinn telur að hægt sé að gera og ætti að gera. Oftast er það 

þó þannig að væntingarnar fara út fyrir það sem hægt er að búast við. Flestir gera sér grein 

fyrir því að aldrei verður að fullu komið til móts við óskir og langanir. Af þeim sökum er til 

staðar lægra stig væntinga sem kallast ásættanleg þjónusta. Ásættanleg þjónusta er sú 

                                                             
32 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 6. 
33 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 66–68. 
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Ásættanleg

þjónusta

Umburðarlyndi

Óskaþjónusta

þjónusta sem viðskiptavinurinn telur ásættanlega og fullnægjandi. Fari frammistaða 

starfsmanns hins vegar niður fyrir þessi mörk upplifir viðskiptavinurinn þjónustufall í formi 

ófullnægjandi þjónustu.
34

  

Ótal þættir hafa áhrif á þjónustu, en þeir þættir sem hafa áhrif á óskaþjónustu eru hins vegar 

miklu færri en þeir sem hafa áhrif á ásættanlega þjónustu. Meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á 

óskaþjónustu eru félagslegir, sálrænir og persónulegir. Þeir þættir sem hafa hins vegar áhrif á 

ásættanlega þjónustu eru til að mynda skammtímamikilvægi, valmöguleikar, skynjun á eigið 

hlutverk, aðstæður og fyrirsjáanleg frammistaða. Skammtímamikilvægi er eins og felst í 

orðinu tímabundið.
35

  

 

3.1.2. Umburðarlyndi 

Bilið milli óskaþjónustu og ásættanlegrar þjónustu er kallað umburðarlyndi, þ.e. 

viðskiptavinir umbera einhver frávik frá óskaþjónustunni. Á mynd 4 má sjá bilið milli 

óskaþjónustu og ásættanlegrar þjónustu. Eins og sjá má þá hefur umburðarlyndi efri og neðri 

mörk. Frammistaða, sem lendir innan þessa marka, vekur ekki neina sérstaka eftirtekt hjá 

viðskiptavininum, þ.e. allt er eins og við er að búast og hægt er að ætlast til. Þetta bil hefur því 

stundum verið kallað áhugaleysisbil. Frammistaða sem lendir utan þessa marka, kallar hins 

vegar fram viðbrögð. Ef þjónustan er mun betri en viðskiptavinir bjuggust við þá verða þeir 

ánægðir og hæla hugsanlega þjónustunni. Ef hún er hins vegar verri en viðskiptavinir bjuggust 

við, og utan neðri marka umburðarlyndis, þá verða þeir óánægðir, vilja 

kvarta og hallmæla jafnvel þjónustunni. Viðskiptavinirnir eru 

misumburðarlyndir og sami viðskiptavinurinn getur haft mismikið 

umburðarlyndi gagnvart sömu frammistöðu, en sálrænt ástand og 

aðstæður hafa þar áhrif. 
36

      

Mynd 4 – Bilið milli óskaþjónustu og ásættanlegrar þjónustu37 

 

                                                             
34 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 65.  
35 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 66–68. 
36 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 20. 
37 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 21.  
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Ýmsir þættir geta haft áhrif á umburðarlyndi viðskiptavinarins, skynjun hans og þörf fyrir 

þjónustuna. Sem dæmi má nefna hefur viðskiptavinur flugfélags í litlum bæ alla jafna meira 

umburðarlyndi gagnvart frammistöðu flugfélagsins en sá sem er staddur í stórborg og getur 

valið úr flugfélögum sem koma honum á áfangastað. Þriðji þátturinn sem hefur áhrif á 

ásættanlega þjónustu er skynjun viðskiptavinarins á þátttöku sinni í þjónustuferlinu. Sem 

dæmi má nefna er það ef viðskiptavinur fer nákvæmlega yfir það við þjóninn hversu lítið 

steikt hann vill kjötið, og kjötið kemur svo mjög vel steikt, verður hann líklega óánægðari en 

ef hann hefði ekki rætt þetta áður við þjóninn. Aðstæður hafa einnig áhrif á umburðarlyndi 

viðskiptavina. Ef viðskiptavinurinn skynjar að léleg frammistaða er ekki sök fyrirtækisins, 

heldur vegna ófyrirsjáanlegra atburða, þá eykst umburðarlyndi hans.
38

 

 

3.2. Skynjun 

Það hvernig viðskiptavinurinn leggur mat á gæði veittrar þjónustu og hvort hann sé ánægður 

með þann virðisauka sem honum hlotnast í kjölfar viðskiptanna er viðfangsefni þessa hluta. 

Mikilvægt er að skilja vel hvernig og með hvaða hætti viðskiptavinurinn leggur mat á veitta 

þjónustu. Viðskiptavinir geta skynjað þjónustu á mjög mismunandi hátt, það sem einum þykir 

gott þykir öðrum vont. Skynjun er það hvernig viðskiptavinurinn leggur mat á gæði 

þjónustunnar og hvort hann sé ánægður með það sem hann fær út úr viðskiptunum. Hafa þarf í 

huga að skynjun á gæðum veittrar þjónustu er í beinu sambandi við þær væntingar sem gerðar 

eru. Þess vegna getur matið verið breytilegt frá einum tíma til annars, frá einni persónu til 

annarrar og frá einu menningarsvæði til annars.
39

 

Viðmót starfsfólk sem veitir þjónustuna er það sem hefur mest áhrif á mat viðskiptavinarins. 

Ýmsir aðrir þættir hafa áhrif á skynjun viðskiptavinarins á þeirri þjónustu sem hann fær. 

Þessir þættir eru áþreifanlegir þættir, ímynd og verð. Þegar talað er um skynjun viðskiptavina 

á gæðum veittrar þjónustu er ekki gerður greinarmunur á innri og ytri viðskiptavinum. Ytri 

viðskiptavinir eru allir þeir sem kaupa vörur eða þjónustu skipulagsheildarinnar. Innri 

viðskiptavinir eru aftur á móti þeir starfsmenn fyrirtækisins sem þurfa á þjónustu annarra 

starfsmanna að halda til að geta unnið starf sitt vel.
40

 

                                                             
38 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 66–68. 
39 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 86–87. 
40 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 88.  
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3.3. Gæðavíddir  

Viðskiptavinir styðjast ekki aðeins við eitt atriði þegar þeir skynja og meta gæði þjónustu 

heldur verður að hafa fleiri þætti til hliðsjónar, allt eftir væntingum, aðstæðum og mikilvægi. 

Gæðavíddir þjónustu eiga saman sinn þátt í heildaránægju viðskiptavinar með þjónustuna. 

Þessar gæðavíddir eru fimm og eru svörun, trúverðugleiki, hluttekning, áþreifanleiki og 

áreiðanleiki þjónustu. Hver vídd er eftirfarandi samsafn nokkurra þátta sem hægt er að leggja 

sjálfstætt mat á: 

1. Svörun má skilgreina sem viljann til að hjálpa viðskiptavininum og veita honum 

fullnægjandi og skjóta þjónustu. 

2. Trúverðugleika má skilgreina sem þekkingu, kurteisi, hæfni starfsmanna og færni 

þeirra og fyrirtækisins til að skapa traust. Þessi þjónustuþáttur er sérstaklega 

mikilvægur fyrir fyrirtæki eins tryggingafélög þar sem viðskiptavinir eiga erfitt með 

að meta endanlega niðurstöðu. 

3. Hluttekningu má skilgreina sem þá umhyggju sem fyrirtækið sýnir viðskiptavinum 

sínum. Hér skiptir meginmáli að viðskiptavinurinn sé meðhöndlaður sem 

einstaklingur, fremur en númer á lista.  

4. Áþreifanleika má skilgreina sem allt sem tengist aðstöðu fyrirtækisins, tækjum, efni 

og starfsmönnum. Áþreifanleiki þjónustu gefur viðskiptavinum vísbendingu um gæði 

þjónustunnar. 

5. Áreiðanleika má skilgreina sem hæfnina til að framkvæma þá þjónustu sem lofað var, 

á traustan og réttan hátt. Þessi vídd skiptir viðskiptamenn alla jafna miklu máli.
41

 

 

3.4. Gæðalíkan í þjónustu 

Upplýsingar sem koma fram við mælingar á þjónustugæðum eru mikilvægar til að meta gæði, 

stýra þeim og auka. Þegar viðskiptavinur fær ekki þá þjónustu sem hann átti von á verður 

hann óánægður. Þessi mismunur á væntingum viðskiptavina og veittri þjónustu er kallaður 

þjónustubil. Sé bil milli væntinga og veittrar þjónustu er mikilvægt að finna leiðir til að loka 

því og veita viðskiptavinum þá þjónustu sem þeir gerðu ráð fyrir að fá.
42

 

                                                             
41 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 109. 
42 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 111. 
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Í þessum kafla verður kynnt gæðalíkan þjónustu (e. The Gaps Model of Service Quality) en í 

því er gerð grein fyrir þeim grundvallarþáttum sem hafa áhrif á þjónustubilið sem áður hefur 

verið fjallað um. Líkanið er notað í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að svokölluð bil myndist 

í framkvæmd þjónustu. Það atriði sem skiptir hvað mestu máli fyrir þjónustufyrirtæki er að 

veita þá þjónustu er loforð var gefið fyrir. Þjónustuferli getur verið flókið ferli og hver 

hlekkur keðjunnar þarf að vera traustur. Margir aðilar koma þar að og þarf því að huga vel að 

skipulagningu hvað varðar starfsfólk, viðskiptavini og aðra viðkomandi. Í líkaninu er talað um 

fimm bil (framkvæmdabil) sem áhrifaþætti á þjónustu og myndast þau ef tengslin milli 

þáttanna eru ekki nægilega virk. Segja má að mest áhersla sé lögð á fimmta bilið til að koma í 

veg fyrir mistök en það bil er gjarnan kallað viðskiptavinabilið. Fimmta bilið myndast 

einungis ef ekki hefur almennilega verið unnið að því að loka hinum fjórum. Til að hjálpa 

stjórnendum að greina ástæður vandamála er líkaninu skipt upp í fjögur þjónustubil. 

Þjónustubilin gefa innsýn í mismunandi ástæður þess að fyrirtæki veita ekki þá þjónustu sem 

viðskiptavinir gera ráð fyrir að fá og eru eftirfarandi:  

 

 Þjónustubil 1: Ekki vitað hverjar væntingarnar eru. 

 Þjónustubil 2: Hönnunarstaðlar ekki réttir. 

 Þjónustubil 3: Þjónustan ekki rétt framkvæmd. 

 Þjónustubil 4: Frammistaða ekki í samræmi við loforð. 

 

Ef eitthvert af þessum bilum opnast þá er þjónustunni ábótavant og viðskiptavinurinn fær ekki 

þá þjónustu sem hann væntir. Hins vegar er unnt að fyrirbyggja að bilin myndist ef tryggt er 

að skynjun og væntingar viðskiptavina séu í fullu samræmi.
43

 

 

3.4.1. Þjónustubil 1 

Það að fyrirtæki þekki ekki væntingar viðskiptavina sinna er meginorsök þess að það uppfyllir 

ekki þarfir þeirra. Þjónustubil eitt sýnir muninn milli raunverulegra væntinga viðskiptavina til 

þjónustu og skilnings fyrirtækis á væntingum þeirra. Það er í hlutverki stjórnenda að útrýma 

þessu misræmi. Sú ástæða sem getur legið að baki er þekkingarleysi eða misskilningur 

stjórnenda á væntingum viðskiptavina sinna. Til dæmis getur verið að stjórnendur hafi ekki 

bein samskipti við viðskiptavini sína, þeir séu tregir til að spyrja um væntingar þeirra eða séu 

                                                             
43 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 531–532. 
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einfaldlega ekki undir það búnir að taka á vandamálinu. Jafnframt geta rangar áherslur verið 

lagðar til grundvallar í sambandi milli stjórnenda og viðskiptavina og má sem dæmi nefna að 

meiri áhersla er lögð á viðskipti fremur en samskipti við viðskiptavini. Stjórnendur verða að 

hafa vökul augu með því hverjar þarfir og væntingar viðskiptavina eru. Ánægðir 

viðskiptavinir gefa fyrirtækinu rekstrargrundvöll og því er það skylda stjórnendanna að sinna 

þessum grunnþáttum á sem arðbærastan hátt. Mikilvægt er að viðskiptavinurinn gleymist ekki 

í gróðavon fyrirtækisins. 

Mögulegt er að loka þessu bili með eftirfarandi hætti: 

 Framkvæma reglulega þjónustukannanir. 

 Byggja upp betra samband milli stjórnenda og viðskiptavina svo stjórnendur öðlist 

betri þekkingu á væntingum þeirra. 

 Fyrirtæki geta haldið utan um kvartanir í gagnagrunni og bætt þjónustu þess með þær 

að leiðarljósi. 

 Leggja aukna áherslu á langtímasamband við viðskiptavini.
44

 

 

3.4.2. Þjónustubil 2 

Þjónustubil tvö gengur út á það að fyrirtæki þekki væntingar viðskiptavina en takist ekki að 

uppfylla þær vegna þess að fyrirtækið hefur hvorki hannað né staðlað þjónustuna eftir 

væntingum þeirra. Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki sem þekkir væntingar viðskiptavina sinna að 

setja sér þjónustumarkmið sem uppfylla þessar væntingarnar. Bilið opnast meðal annars 

vegna þess að fyrirtæki útfæra þjónustu út frá sínum eigin þörfum fremur en þörfum 

viðskiptavina. Jafnframt gæti fyrirtækinu þótt væntingar viðskiptavina ósanngjarnar eða 

óraunhæfar. Enn fremur geta fyrirtæki látið stjórnast af fjárhagslegum 

skammtímasjónarmiðum, fyrirtækinu gæti þótt það of kostnaðarsamt að halda uppi góðri 

þjónustu og áttar sig ekki á því að til lengri tíma litið gæti það skilað árangri.  

 

 

                                                             
44 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 532–534. 
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Mögulegt er að loka þessu bili með eftirfarandi hætti: 

 Hafa leiðbeinandi þjónustustaðla fyrir starfsmenn með kröfur viðskiptavina í huga og 

gæðaþjónustu að leiðarljósi. 

 Hanna umgjörð þjónustunnar með því að gefa viðskiptavini vísbendingu um það 

hverju hann getur átt von á.
45

 

 

3.4.3. Þjónustubil 3 

Það nægir ekki fyrir þjónustufyrirtæki að vera með rétt hannað og vel skipulagt þjónustuferli 

ef ekki er unnið eftir því. Þjónustubil þrjú lýsir ósamræmi milli hönnunar og stöðlunar 

fyrirtækis á þjónustu annars vegar og frammistöðu starfsfólks við að veita þjónustuna hins 

vegar. Fyrirtæki þekkir þarfir viðskiptavina en getur ómögulega komið þjónustunni til skila. 

Ástæðurnar geta verið margþættar og má sem dæmi nefna skort á tækni eða hvatningu, óvant 

eða óhæft starfsfólk og lélega samvinnu. Þátttaka viðskiptavinarins getur einnig haft áhrif á 

það hvernig þjónustan er framkvæmd. Viðskiptavinir geta haft áhrif hver á annan, bæði á 

jákvæðan og neikvæðan hátt. Oft geta venjulegir hlutir raskað upplifun viðskiptavinarins því 

það sem einn viðskiptavinur telur truflun tekur annar ekki eftir. Grundvallaratriði er að 

starfsmenn séu áhugasamir og reiðubúnir til að leggja sitt af mörkum hvað varðar markmið 

fyrirtækisins. 

Mögulegt er að loka þessu bili með eftirfarandi hætti: 

 

 Fyrirtæki getur skilgreint nákvæmlega hvernig þjónustu það ætlar að veita. 

 Fyrirtæki útbýr starfsmannastefnu sem tekur á vinnuaðstöðu, samvinnu, hæfni 

starfsfólks, starfshlutverki, tækni til að framfylgja áætluninni og svo framvegis.
46

 

 

3.4.4. Þjónustubil 4 

Þjónustubil fjögur myndast ef frammistaða er ekki í samræmi við loforð, þ.e. þegar munur 

verður á framkvæmd þjónustunnar og ytri samskiptum við viðskiptavini eða markaðsfærslu. 

                                                             
45 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 534–535. 
46 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 536–537. 
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Ef fyrirtæki lofar umfram getu sína skilar það sér með óánægðum viðskiptavinum sem er 

óhagstætt fyrir fyrirtækið. Fyrirtæki skal gæta þess að gefin loforð séu í samræmi við gæði 

veittrar þjónustu. Viðskiptavinur getur orðið fyrir vonbrigðum standi fyrirtækið ekki við gefin 

loforð. Þetta vandamál skapast af sífellt auknum kröfum viðskiptavina. Fyrirtæki eru 

nauðbeygð til að fylgja þessum auknu kröfum viðskiptavinarins því annars verða þau undir í 

samkeppninni. Þetta á það til að valda því að fyrirtæki gefa loforð sem þau geta ekki staðið 

við og það er verra en að gefa engin loforð. 

Mögulegt er að loka þessu bili með eftirfarandi hætti: 

 

 Fyrirtækið standi ávallt við gefin loforð. 

 Fyrirtækið getur unnið að bættum samskiptum innan fyrirtækisins sem og utan þess. 

 Fyrirtækið ætti að vera áhrifavaldur á væntingar viðskiptavina svo þeir verði ekki fyrir 

vonbrigðum.
47

 

 

                                                             
47 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 536–537. 
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3.4.5. Að loka hringnum 

 

 

Mynd 5 – Gæðalíkan í þjónustu48 

Þegar horft er á öll bilin í heild eru skilaboðin til stjórnenda skýr ef þeir vilja bæta gæði 

þeirrar þjónustu sem fyrirtækið býður upp á. Lykillinn að því að loka þjónustubilunum er að 

loka bilum eitt til fjögur og halda þeim lokuðum. Fimmta bilið sem jafnframt er það 

mikilvægasta er bilið milli væntingar til þjónustu og upplifunar á þjónustunni. Ef bil fimm 

myndast er ljóst að upplifun viðskiptavina er ekki í samræmi við það sem þeir vænta. 

Meginmarkmið þjónustufyrirtækja er að leita leiða til að uppfylla þarfir og væntingar 

viðskiptavina sinna sem leiðir til aukinnar velgengni fyrirtækisins. Til þess að þetta geti átt sér 

stað verður að loka bili fimm.
49

 

Á mynd 5 má sjá hvernig öll bilin fimm mynda eitt samþætt líkan. Sú vitneskja að ef eitthvað 

af þessum bilum er fyrir hendi þá er þjónustan ekki eins og best verði á kosið og er hvatning 

til stjórnenda til þess að setja af stað verkefni sem hafa það að markmiði að loka þessum 

bilum. 

 

                                                             
48 Fitzsimmons og Fitzsimmons (2008). Bls. 109. 
49 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 14.  
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3.5. Mælitækið Servqual  

Mæling á þjónustugæðum felst í samanburði á upplifun viðskiptavinar á veittri þjónustu og 

þeirra væntinga sem viðskiptavinurinn ber til þeirrar þjónustu, eins og áður hefur komið fram. 

Settar hafa verið fram nokkrar kenningar um það hvernig best er að framkvæma slíkar 

mælingar en í seinni tíð hafa tvær aðferðir notið mestrar hylli meðal þeirra er stunda 

rannsóknir á þessu sviði.
50

 Annars vegar er um að ræða hið svokallaða norræna líkan þar sem 

lagt er upp með að neytandi upplifi þjónustu eftir tveimur víddum, tæknilegri framkvæmd 

þjónustunnar og virkni þjónustunnar.
51

 Hins vegar er sú aðferð sem tekið var mið af við gerð 

þjónustukönnunarinnar í þessari skýrslu er nefnist Servqual-líkanið og fylgir nánari útlistun á 

því hér á eftir. 

 

3.5.1. Líkanið sett fram  

Árið 1985 settu Parasuraman, Zeithaml og Berry fram líkan til mælinga á þjónustugæðum. 

Líkanið byggðist á ítarlegum viðtölum við stjórnendur fyrirtækja í ólíkum rekstri og 

rannsóknum á könnunarhópum úr röðum viðskiptavina þessara fyrirtækja. Þrátt fyrir að um 

ólíkan rekstur væri að ræða voru margir þættir sameiginlegir þegar viðskiptavinir voru beðnir 

um að meta þjónustu þessara fyrirtækja. Höfundarnir einangruðu tíu sameiginlega þætti 

(víddir) sem væntingar viðskiptavina um gæði þjónustu miðuðust við. Rannsóknin leiddi 

einnig í ljós hvar bil geta myndast milli væntinga og upplifunar viðskiptavina á þjónustunni 

sjálfri. Árið 1988 var fyrrgreint líkan endurskoðað af höfundunum og varð Servqual, líkan til 

þjónustukönnunar, afurð þeirrar vinnu. Þessar fimm víddir sem fjallað var um í kafla 3.3 og 

eftir standa eru taldar hafa mest áhrif á mat viðskiptavina á þjónustugæðum hjá fyrirtækjum 

sem veita þjónustu af ýmsu tagi.
52

 Þær eru svörun, trúverðugleiki, hluttekning 

áþreifanleiki og áreiðanleiki. Út frá þessum þáttum metur viðskiptavinurinn hvort hann sé 

ánægður með þjónustuna eða ekki, en jafnframt hafa aðstæður og persónulegir hagir áhrif á 

ánægju viðskiptavinarins.
53

 

 

                                                             
50 Brady og Cronin (2001). Bls. 34–49. 
51 Grönroos (1984). Bls. 36–44. 
52 Parasuraman, Zeithaml og Berry (1988). Bls. 44–46. 
53 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 7. 
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3.5.2. Uppbygging Servqual 

Líkanið er tvíþætt og tekur annars vegar til upplifunar viðskiptavinar af veittri þjónustu og 

hins vegar til þeirra væntinga sem viðskiptavinurinn hefur til þjónustunnar. Þegar líkanið er 

notað til mælinga á þjónustugæðum er framkvæmd þjónustukönnun og eru þá lagðar fyrir 

viðskiptavini, eða úrtak af viðskiptavinum, listar með fullyrðingum og spurningum sem þeir 

eru beðnir um að taka afstöðu til og svara. Algengt er að lagðar séu fram tvær til fjórar 

fullyrðingar úr hverri af víddunum fimm og á afstaða svarenda til fullyrðinganna að draga 

fram upplifun viðskiptavina af þjónustunni. Í framhaldi af þessu eru lagðar fyrir spurningar 

sem mæla eiga væntingar viðskiptavina til þjónustunnar og gefa þátttakendur til kynna 

væntingar sínar til hennar með sama hætti og gert er í upplifunarhlutanum. 

Svarmöguleikarnir eru gjarnan einkunnarskalar, annaðhvort í formi tölulegra einkunna eða 

andstæðra póla. Pólarnir geta til dæmis verið: mjög sammála – mjög ósammála, og þrír til 

fimm möguleikar á milli þeirra. Þegar svör úr væntingahluta könnunarinnar eru borin saman 

við svör úr upplifunarhluta má sjá hvort bil sé í þjónustu fyrirtækis. 
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4. Þjónustukönnun 

Þjónustukönnun þessi er unnin með það að markmiði gefa stjórnendum Varðar trygginga hf. 

vísbendingu um heildarmynd af viðhorfi viðskiptavina til þjónustu fyrirtækisins. Rannsóknin 

var framkvæmd af skýrsluhöfundi sem lagði spurningakönnun á veraldarvefnum fyrir 

viðskiptavini Varðar trygginga hf. Könnunin var fyrst send út 4. desember 2009, ítrekun var 

send viku seinna, eða 10. desember 2009 og lokað var fyrir svörun 13. desember 2009. 

Tegund könnunarinnar var í formi tölvupósts og var hún send á netföng viðskiptavina. Notast 

var við Questionpro-forritið eins og áður hefur komið fram.  

Hér verður fjallað stuttlega um sögu og starfsemi Varðar trygginga hf. og því næst um það 

hvaða hlutverki höfundur gegndi við vinnslu könnunarinnar. Jafnframt verður gerð grein fyrir 

hverjir þátttakendur hennar voru, gerð og innihald spurningalistans, framkvæmd, úrvinnslu, 

og svarhlutfall. 

 

4.1. Vörður tryggingar hf. 

Fyrirtækið sem um ræðir á sér langa sögu en félagið var stofnað árið 1926 og hét þá 

Vélbátasamtryggingar Eyjafjarðar en var síðar nefnt Vélbátatryggingar Eyjafjarðar GT og enn 

síðar Vörður vátryggingafélag hf. Árið 2002 var Íslandstrygging hf. stofnað og bar félagið 

þetta nafn allt til ársins 2004 er viðræður hófust milli forsvarsmanna Varðar vátryggingafélags 

hf. og Íslandstrygginga hf. um samruna. Baugur eignaðist 100% hlutafjár í Verði 

vátryggingafélagi hf. í tengslum við fyrirhugaðan samruna og þegar samruninn var á lokastigi 

seldi Baugur allt hlutaféð til VÍS. Þá ákváðu VÍS og eigendur Íslandstryggingar hf. að halda 

áfram með samrunann og var tekin ákvörðun um það í lok ársins 2004. Þann 1. janúar 2005 

voru fyrirtækin sameinuð undir einu nafni og fékk félagið nafnið Vörður Íslandstrygging hf. 

En 11. júní 2007 var nafni þess breytt í Vörður tryggingar hf., hér eftir nefnt Vörður, og var 

það gert í kjölfar eigendaskipta á félaginu. Fyrirtækið var keypt af Eignarhaldsfélaginu með 

98% hlut en að baki því stóðu SP-Fjármögnun hf. með 49% hlut, Landsbanki Íslands með 

26% hlut og Sparisjóður vélstjóra með 25% hlut.
54

 

Þann 26. nóvember 2009 var gengið frá kaupum Føroya Banka á 51% hlut í Verði. 

Heildarfjárfesting Føroya Banka í Verði nam 1.150 milljónum króna og fólst hún í kaupum á 

                                                             
54 Saga Varðar trygginga hf. 
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hlutafé fyrir 550 milljónir króna og 600 milljóna króna hlutafjáraukningu. Við kaupin styrktist 

staða Varðar til muna. Með þeim er eiginfjárstaða félagsins orðin um 1.300 milljónir króna og 

uppfyllir Vörður þar með þær gjaldþolskröfur sem til félagsins eru gerðar. Hluthafar Varðar 

auk Føroya Banka eru SP-Fjármögnun hf., NBI hf. og Byr sparisjóður.  

Vörður hefur verið í mikilli sókn á undanförnum árum. Síðastliðin þrjú ár hefur félagið 

tvöfaldast að stærð og eykst nú styrkur þess til áframhaldandi sóknar á íslenskum 

tryggingamarkaði. Viðskiptavinir Varðar eru nú liðlega 28.000 og er markaðshlutdeild 

félagsins á einstaklingsmarkaði um 13% en heildarhlutdeild í iðgjöldum á 

vátryggingamarkaði er um 9%.
55

 Þann 18. júní 2007 flutti Vörður í nýtt og glæsilegt húsnæði 

við Borgartún 25 og er þar í dag.  

 

4.2. Hlutverk höfundar við vinnslu könnunarinnar 

Sumarið 2009 hóf höfundur störf hjá tryggingafélaginu Verði sem sumarstarfsmaður. Þegar 

líða tók á sumarið var honum boðið áframhaldandi starf hjá félaginu sem hann svo þáði. Á 

þeim tíma var höfundur að huga að efnisvali fyrir BS-lokaverkefni og setti sig í samband við 

stjórnendur Varðar. Stjórnendur sýndu verkefninu mikinn áhuga og var það sameiginleg 

ákvörðun að leggja þjónustukönnun fyrir viðskiptavini Varðar. Höfundur vill koma á framfæri 

þakklæti til stjórnenda Varðar sem veittu bæði aðstoð sína sem og sýndu verkefninu mikinn 

áhuga. 

 

4.3. Gerð og innihald spurningalista 

Í útsendri könnun voru settar fram fullyrðingar varðandi upplifun af þjónustu Varðar og voru 

þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þeirra. Fullyrðingarnar spönnuðu allar fimm víddir 

þjónustu sem Servqual-líkanið byggir á. Svarmöguleikum var stillt upp samkvæmt fimm 

punkta skala og merktu þátttakendur við þann svarmöguleika sem þeim þótti gefa sitt álit best 

til kynna. Tveir aðrir svarmöguleikar voru fyrir hendi í könnuninni og voru: Hef ekki reynslu 

af því/Veit ekki. Þessum svarmöguleikum var bætt við til að koma í veg fyrir að þeir sem ekki 

geta tekið afstöðu til fullyrðingarinnar merki við aðra möguleika og skekki þannig ekki 

                                                             
55 Kaup Føroya banka í Verði lokið. 
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niðurstöður. Einnig voru þátttakendur beðnir um að gefa til kynna væntingar sínar til þjónustu 

Varðar með því að svara spurningum varðandi væntingar til þjónustunnar.
56

 

Alls voru fjórar bakgrunnsspurningar í umræddri könnun, en að auki var ein opin spurning 

sem stjórnendur Varðar óskuðu eftir að lögð yrði fyrir úrtakið en hún var: „Getur Vörður gert 

eitthvað til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini?“  

 

4.4. Forkönnun spurningalistans 

Spurningalistinn var forprófaður af tíu einstaklingum til þess að kanna orðalag, tímamæla 

hversu lengi var verið að svara og hvort markmiði könnunarinnar væri fullnægt. Einnig lagði 

höfundur áherslu á skýra framsetningu spurninga í þeim tilgangi að þær svöruðu markmiði 

könnunarinnar.  

 

4.5. Úrvinnsla 

Úrvinnsla var algjörlega í höndum höfundar. Notast var við tölvuforritið Questionpro við 

úrvinnslu og tölfræði unnin þaðan. Öll súlurit og töflur voru unnar í gagnagrunninum 

Microsoft Ecxel og voru niðurstöður settar upp í köku- og súlurit.  

Við úrvinnslu könnunarinnar í kafla 5.4 voru þeir sem ekki tóku afstöðu til fullyrðinga ekki 

teknir með í útreikninga á upplifun og væntingum. Öðrum svörum voru gefnar einkunnir á 

skalanum 1–5, efsti svarmöguleiki fær einkunnina fimm, næstefsti svarmöguleiki fær 

einkunnina fjóra og svo framvegis. Reiknað var út vegið meðaltal af hverri einkunnargjöf í 

upplifunarhluta og væntingahluta og þessir tveir hlutar bornir saman. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna hvort þjónusta fyrirtækisins uppfylli þær væntingar sem þátttakendur hafa til 

þjónustunnar.  

 

 

 

                                                             
56 Sjá spurningalistann í fylgiskjali 1. 
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Heildarfjöldi þátttakenda 3709

Fjöldi netfanga sem komust ekki til skila 531

Stærð úrtaks 3178

Fjöldi sem opnuði könnunina 1004

Fjöldi sem byrjaði á könnunni 814

Marktæk svör 748

Svarhlutfall 23,5%

Stærð úrtaks og svörun

Mynd 6 – Stærð úrtaks og svörun  
 

4.6. Svarhlutfall 

Könnunin var send á 3.709 netföng sem voru skráð í tölvukerfi Varðar, en af þeim komst 531 

ekki til skila sem skýrist af því að umrædd netföng voru ekki virk eða rangt skráð í tölvukerfi 

Varðar. Fjöldi þeirra sem fóru inn á heimasíðuna og skoðuðu spurningarnar var 1.004 manns, 

af þeim byrjuðu 814 á könnuninni en 748 einstaklingar luku við að svara og er það marktæk 

svörun. Svarhlutfallið er því 24%. 
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60%

40%

Kynjahlutfall

Karl

Kona

4%

22%

29%

27%

18%

Aldurshlutfall

17-24 ára

25-34 ára

35-44 ára

45-54 ára

55 eða eldri

1. Hver er aldur þinn?

Svar Fjöldi Hlutfall

Karl 444 60%

Kona 292 40%

Alls 736 100%

Tafla 1  – Hlutfall kvenna og karla

Mynd 8 – Hver er aldur þinn? 
 

5. Niðurstöður könnunarinnar 

Í þessum kafla leitast skýrsluhöfundur við að útskýra helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Byrjað verður á að skoða niðurstöður bakgrunnsbreyta, því næst frammistöðu og væntingar til 

þjónustu Varðar, greint frá meðaltali helstu þjónustuþátta sem spurt var um í rannsókninni 

sem og þjónustubilum sem myndast. Í kafla 5.4 verða niðurstöður kynntar út frá 

þjónustuvíddunum fimm og í lok kaflans verður greint frá ábendingum viðskiptavina. 

 

5.1. Niðurstöður bakgrunnsbreyta  

 

 

 

Alls svöruðu 736 þessari spurningu og af þeim voru 444 karlar en aðeins 292 konur. Þegar 

skoðað var hlutfall þeirra sem tryggja hjá Verði var það sambærilegt en þar eru 58% karla 

skráðir með tryggingu á móti 42% kvenna. 

 

 

  

 

 

2. Hver er aldur þinn?

Svar Fjöldi Hlutfall

17-24 ára 26 4%

25-34 ára 165 22%

35-44 ára 215 29%

45-54 ára 199 27%

55 eða eldri 133 18%

Alls 738 100%

Tafla 2  –  Hlutfall eftir aldri

Mynd 7 – Hvert er kyn þitt?  
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lengur

Lengd viðskipta

Mynd 9 – Hvar býrð þú?  
 

Mynd 10 – Hversu lengi hefur þú verið í 
viðskiptum við Vörð?  

 

Samkvæmt könnunni voru aðeins 4% sem svöruðu á aldrinum 17–24 ára, nokkuð jöfn 

skipting er í hinum aldurshópunum, allt frá 18% sem eru 55 ára eða eldri og sá fjölmennasti 

sem var 29% á aldrinum 35–44 ára. 

 

 

 

Langstærsti hluti þátttakenda í könnuninni býr í Reykjavík og nágrenni eða um 72%. Alls búa 

7% á Akureyri og nágrenni og 21% í öðrum sveitarfélögum. 

 

 

 

 

 

Mjög hátt hlutfall þeirra sem svöruðu könnunni voru þeir sem voru búnir að vera í viðskiptum 

við Vörð skemur en tvö ár eða um 36%, einnig voru áberandi margir búnir að vera í 

viðskiptum lengur en fimm ár eða um 26%.  

 

 

 

3. Hvar býrð þú?  

Svar Fjöldi Hlutfall

Reykjavík og nágrenni 524 72%

Akureyri og nágrenni 53 7%

Önnur sveitarfélög 150 21%

Alls 727 100%

Tafla 3  – Hlutfall eftir búsetu

4.  Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við Vörð? 

Svar Fjöldi Hlutfall

Skemur en 2 ár 264 36%

2 ár 131 18%

3 ár 89 12%

4 ár 56 8%

5 ár eða lengur 194 26%

Alls 734 100%

Tafla 4  – Hlutfall eftir lengd viðskipta

72%

7%
21%

Búseta

Reykjavík og 
nágrenni

Akureyri og 
nágrenni

Önnur 
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Væntingar og upplifun

Væntingar

Upplifun

Mynd 11 – Væntingar og upplifun viðskiptavina Varðar 
 

5.2. Frammistaða og væntingar til þjónustu 

Þegar skoðaður er samanburður milli upplifunar viðskiptavina Varðar af þjónustu 

fyrirtækisins og væntingum í heild sinni er niðurstaðan sú að upplifunin fer fram úr 

væntingum. Eins og sjá má á mynd 11 töldu 18,15% að væntingar hefðu brugðist en fór aftur 

á móti fram úr væntingum hjá 24,05% viðskiptavina. Að sjálfsögðu er æskilegt að 

frammistaða fari fram úr væntingum.  
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Mynd 12 – Samanburður á meðaltali væntinga og 

upplifun þjónustu 
 

Mynd 13 – Þjónustubil  
 

5.3. Meðaltöl þjónustuþátta 

Eins og fram hefur komið er hugtakið þjónustugæði skilgreint af höfundum Servqual sem 

þjónusta sem mætir eða fer fram úr væntingum viðskiptavina og er unnt að mæla sem bilið 

milli væntinga og skynjaðrar þjónustu. Til að mæla þjónustugæði Varðar er meðaltal hverrar 

fullyrðingar sem fellur innan þjónustuvídda reiknuð út. Þar sem mismunur finnst, telst vera 

þjónustubil.  

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má á mynd 12 fer meðaltal af veittri þjónusta yfir meðaltal væntrar þjónustu í 

fjórum af fimm þjónustuvíddum. Þjónustuvíddin áreiðanleiki er sú vídd sem skynjuð þjónusta 

mætir ekki væntingum viðskiptavina Varðar og er því um þjónustubil að ræða á þjónustu 

Varðar. 

Þjónustubil segir til um heildargæði þjónustunnar. Sé 

bilið neikvætt standast væntingar ekki upplifun 

þjónustunnar og því er þörfin á að laga þann þjónustuþátt 

mikil. Sjá má að töluvert þjónustubil myndast í 

þjónustuvíddinni áreiðanleika. Þjónustuvíddin svörun er 

sú vídd sem kemur best út hjá Verði og fer yfir 

væntingar hjá viðskiptavinum. Þjónustubilin í 

áþreifanleika og hluttekningu fara einnig töluvert yfir 

væntingar viðskiptavina á meðan víddin svörun fer 

naumlega yfir væntingar viðskiptavina. 
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Mynd 14 – Þjónustuvídd: Svörun 

 

5.4. Niðurstöður út frá þjónustuvíddum 

Í þessum kafla eru niðurstöður úr hverri vídd kynntar sérstaklega. Sett er fram súlurit í hverri 

umfjöllun sem sýnir samanburð á upplifun þeirra þátttakenda sem tóku afstöðu til fullyrðinga 

og væntinga sem þeir hafa til þessarar víddar. Einnig verður fjallað stuttlega um niðurstöður 

hverrar spurningar fyrir sig, bæði þeirra sem tóku afstöðu og þeirra sem svöruðu „hef ekki 

reynslu af því“ eða „veit ekki“. 

 

5.4.1. Greining gagna út frá svörun 

Svörun er viljinn til að aðstoða viðskiptavininn. Í þessari vídd er lögð áhersla á natni við 

viðskiptavini og viðbragðsflýti við afgreiðslu á erindum þeirra. Viðskiptavinurinn metur 

svörun til dæmis eftir því hve lengi hann þarf að bíða eftir þjónustu eða hve lengi hann bíður 

eftir svörum við fyrirspurnum sínum.
57

 Víddin fangar einnig sveigjanleika fyrirtækis gagnvart 

viðskiptavininum og hæfni til að sérsníða þjónustu að óskum hans.
58

 Viðskiptavinir fyrirtækja 

í upplýsingaþjónustu telja að svörun felist í lágmarksskrifræði, skjótum viðbrögðum og að 

bregðast strax við vandamálum.
59

 

 

Þegar skoðaður er samanburður úr víddinni svörun,  

milli upplifunar viðskiptavina Varðar af þjónustu 

fyrirtækisins og væntingum, er niðurstaðan sú að 

upplifunin fer töluvert fram úr væntingum eins og 

sjá má á súluritinu í mynd 14.  

 

 

 

 

 

                                                             
57 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 97. 
58 Margrét Reynisdóttir (2006). Bls. 7. 
59 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 95–97. 
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Mynd 15 – Starfsmenn Varðar eru ávallt 

reiðubúnir að hjálpa þér 

 

Mynd 16 – Starfsmenn Varðar veita þér 

skjóta þjónustu 

 

Mynd 17 – Eru starfsmenn Varðar fljótir eða lengi 

að bregðast við erindum þínum? 

 

Hér til hliðar má sjá að af þeim 798 sem svöruðu 

þessari fullyrðingu var 61% viðskiptavina mjög 

sammála eða frekar sammála því að starfsmenn Varðar 

væru ávallt reiðubúnir að hjálpa. Aftur á móti voru 8% 

mjög ósammála eða frekar ósammála þessari 

fullyrðingu. Hlutfall þeirra sem ekki tóku afstöðu til 

þessarar fullyrðingar var 15%.  

 

 

Önnur fullyrðingin í þessari vídd var „starfsmenn Varðar 

veita þér skjóta þjónustu“. Af þeim sem tóku afstöðu til 

hennar voru 60% mjög eða frekar sammála. Þeir sem 

voru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni voru 

18%. Frekar og mjög ósammála fullyrðingunni voru 

9%,en alls höfðu 14% enga reynslu af því hvort 

starfsmenn veiti skjóta þjónustu eða vissu það ekki. 

  

 

Spurt var hvort starfsmenn Varðar væru fljótir eða 

lengi að bregðast við erindum viðskiptavina og 

svöruðu 740 þessari spurningu, af þeim þóttu 52% 

starfsmenn fljótir eða mjög fljótir. Ekki töldu nema 

8% viðskiptavina starfsmenn vera lengi eða mjög 

lengi að bregðast við erindum þeirra. Alls svöruðu 

16% „hef ekki reynslu/veit ekki“. 
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Mynd 18 – Eru þeir fljótari eða lengur en þú áttir 

von á? 

Þá var spurt hvort starfsmenn Varðar væru fljótari 

eða lengur en viðskiptavinir áttu von á, en þessi 

spurning tekur til væntinga viðskiptavina. Þessari 

spurningu svöruðu 737 viðskiptavinir en af þeim 

var 21% sem þótti starfsmenn Varðar vera fljótari 

eða mun fljótari að bregðast við erindum þeirra og 

er það sá fjöldi þar sem frammistaða fer fram úr 

væntingum. Alls þóttu 45% hraði þjónustunnar vera 

eins og þeir bjuggust við, á meðan 21% tók ekki 

afstöðu til þessarar spurningar. 

 

5.4.1.1. Helstu niðurstöður úr svörun 

Þegar niðurstöður úr víddinni svörun eru skoðaðar má sjá að hátt hlutfall þeirra sem afstöðu 

taka eru ánægðir með þjónustulund starfsfólks og hraða þjónustunnar. Yfir 60% þeirra sem 

tóku afstöðu til fullyrðinganna voru mjög eða frekar sammála því starfsmenn Varðar væru að 

veita þeim skjóta þjónustu og væru hjálpsamir við viðskiptavini sína. Eitt af gildum Varðar er 

snerpa og virðast starfsmenn Varðar uppfylla þau gildi ef marka má niðurstöður úr þessari 

þjónustuvídd. 
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Mynd 19 – Þjónustuvídd: Trúverðugleiki 

Mynd 20 – Starfsmenn Varðar búa yfir þeirri  

þekkingu sem þarf til að svara spurningum þínum 

varðandi þjónustu 

5.4.2. Greining gagna út frá trúverðugleika 

Þessi vídd tekur til kunnáttu og framkomu starfsmanna og færni þeirra til að skapa traust 

meðal viðskiptavina sinna. Þessi vídd er sérstaklega mikilvæg þegar um er að ræða þjónustu 

sem viðskiptavinurinn telur að geti haft áhættu í för með sér, til dæmis bankaviðskipti, 

lögfræðiþjónustu og tryggingaráðgjöf.
60

  

 

Við samanburð á upplifun og væntingum viðskiptavina í 

víddinni trúverðugleiki má sjá að Vörður kemur almennt vel 

út. Súluritið sýnir jafnframt að þeir sem tóku afstöðu upplifa 

þennan þátt þjónustunnar betur en þeir gerðu ráð fyrir. 

Vörður fer þannig fram úr væntingum viðskiptavina sinna í 

trúverðugleika.  

 

Þeirri fullyrðingu um það hvort starfsmenn Varðar 

búi yfir þeirri þekkingu sem þurfi til að svara 

spurningum varðandi þjónustu svaraði 761, en af 

þeim voru 55% mjög sammála eða frekar sammála 

fullyrðingunni. Aftur á móti voru 9% frekar eða 

mjög ósammála þessari fullyrðingu. Þeir sem voru 

hvorki sammála né ósammála voru 18% og 

sömuleiðis tóku 18% ekki afstöðu til þessarar 

fullyrðingar.  

 

 

 

 

                                                             
60 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 97. 
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Mynd 21 – Framkoma starfsfólks Varðar er 

traustvekjandi 

Mynd 22 – Berðu traust til starfsmanna Varðar? 

Mynd 23 – Berðu meira eða minna traust en þú áttir 

von á? 

Við skoðun á svörum þeirra sem afstöðu tóku til 

fullyrðingarinnar „framkoma starfsfólks Varðar er  

traustvekjandi“ má sjá að 58% voru mjög eða 

frekar sammála, 24% voru hvorki sammála né 

ósammála, 8% voru frekar eða mjög ósammála og 

10% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar.  

 

 

Spurt var hvort viðskiptavinir bæru traust til 

starfsmanna Varðar. Alls báru 46% mjög mikið 

traust eða frekar mikið traust til starfsmanna Varðar. 

Alls 31% svaraði hvorki mikið né lítið traust, en 

11% báru frekar lítið eða mjög lítið traust til 

starfsmanna Varðar.  

  

 

Af þeim sem svöruðu spurningunni „berðu meira 

eða minna traust til starfsmanna en þú áttir von 

á?“, sem tók til væntinga viðskiptavina, báru 46% 

eins mikið traust til starfsmanna eins og þeir áttu 

von á, 28% báru meira eða mun meira traust til 

starfsmanna Varðar en þeir áttu von á og 15% báru 

minna eða mun minna traust til starfsmanna en þeir 

áttu von á.  
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Mynd 24 – Þjónustuvídd: Hluttekning 

5.4.2.1. Helstu niðurstöður úr trúverðugleika  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr víddinni trúverðugleiki sést að bilið milli væntingar og 

upplifunar er ekki mikið. Vörður stendur sig ágætlega í þessari vídd, en meirihluti þeirra sem 

taka afstöðu eða 58% er frekar eða mjög sammála því að starfsfólk Varðar sé traustvekjandi. 

Mikilvægt er fyrir Vörð að uppfylla væntingar viðskiptavina sinna í þessari vídd þar sem 

víddin tekur til kunnáttu og færni starfsfólks til að skapa traust meðal viðskiptavina sinna. 

Hlutverk Varðar er meðal annars að veita ráðgjöf og því er mikilvægt að traust sé til staðar.  

 

5.4.3. Greining gagna út frá hluttekningu 

Hluttekning felur í sér að fyrirtækið sýni viðskiptavinum sínum athygli á þann hátt að 

viðskiptavinurinn skynji að hann sé sérstakur og skipti máli í augum fyrirtækisins. Þessi vídd 

er sérstaklega mikilvæg í smærri fyrirtækjum sem keppa um viðskiptavini við stærri fyrirtæki 

líkt og Vörður gerir. Viðskiptavinir fyrirtækja í upplýsingaþjónustu telja að hluttekning felist 

helst í því að starfsfólk skilji þarfir þeirra og sýni að viðkomandi skipti máli.
 61

  

 

Við samanburð á væntingum og upplifun þessarar víddar 

má sjá að upplifun viðskiptavina fer fram úr væntingum. 

Viðskiptavinurinn virðist skynja það að hann skipti Vörð 

máli og að starfsfólk veiti viðskiptavinum sínum 

persónulega þjónustu. Flestir fá þá hluttekningu sem þeir 

bjuggust við, en hjá 442 svarendum af 559 er upplifunin 

eins og þeir bjuggust við eða meiri, en 117 telja Vörð 

ekki standa undir væntingum. 

 

 

                                                             
61 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 96–98. 
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Upplifun - hluttekning

Mynd 25 – Starfsmenn Varðar veita þér persónulega 

þjónustu 

Mynd 26 – Starfsmenn Varðar sýna þér tillitssemi 

hafir þú einhverjar sérþarfir varðandi þjónustu 

Mynd 27 – Veita starfsmenn Varðar þér 

persónulega þjónustu? 

Fyrsta fullyrðingin í þessari vídd sem lögð var fyrir í 

könnuninni er hvort „starfsmenn Varðar veita þér 

persónulega þjónustu“. Sjá má að flestir þeirra sem 

afstöðu tóku voru frekar sammála eða 55%. Mjög 

fáir voru ósammála þessari fullyrðingu og aðeins 

10% voru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni, 

en 21% svaraði hvorki sammála né ósammála. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu „hef ekki reynslu/veit 

ekki“ var 13%.  

 

 

Önnur fullyrðingin í þessari vídd var hvort „starfsmenn 

Varðar sýni þér tillitssemi hafir þú einhverjar sérþarfir 

varðandi þjónustu“. Athyglisvert var að 40% svöruðu 

annaðhvort „hef ekki reynslu“ eða „veit ekki“ og er 

það mjög hátt hlutfall. Sjá má að 32% þeirra sem tóku 

afstöðu voru mjög eða frekar sammála á meðan 9% 

voru mjög eða frekar ósammála. Alls voru 19% hvorki 

sammála né ósammála fullyrðingunni.  

 

 

Þá var spurt hvort „starfsmenn Varðar veita 

persónulega þjónustu“ og voru alls 45% á þeirri 

skoðun að starfsmenn veiti mjög eða frekar 

persónulega þjónustu, á meðan 9% þótti starfsmenn 

Varðar veita mjög eða frekar ópersónulega þjónustu. 

Alls svaraði 21% þessari spurningu „hef ekki 

reynslu/veit ekki“. 



 
 

37 

 

3%
10%

47%

9%
6%

24%

Mun meiri Meiri Eins og ég 
átti von á

Minni Mun minni Hef ekki 
reynslu af 
því / veit 

ekki

Væntingar - hluttekning

Mynd 28 – Er sú persónulega þjónusta sem þér 

er veitt meiri eða minni en þú áttir von á? 

 

Þegar skoðuð eru svörin sem taka til væntinga 

viðskiptavina Varðar, en spurt var hvort „sú 

persónulega þjónusta sem þér er veitt er meiri eða 

minni en þú áttir von á“, má sjá að flestir svara því að 

persónulega þjónustan sé eins og þeir áttu von á eða 

47%. Þeir sem svöruðu mun meiri eða meiri 

persónuleg þjónusta en þeir áttu von á voru 13% en 

16% svara minni eða mun minni persónuleg þjónusta. 

Alls voru 24% sem svöruðu þessari spurningu „hef 

ekki reynslu/veit ekki“. 

 

5.4.3.1. Helstu niðurstöður úr hluttekningu 

Hluttekningarvíddin kom vel út hjá Verði og fóru upplifun töluvert yfir væntingar 

viðskiptavina. Meirihluti eða 55% var frekar eða mjög sammála því starfsmenn Varðar veittu 

þeim persónulega þjónustu. Áhugavert var að sjá hve margir höfðu ekki reynslu eða vissu 

ekki hvort starfsmenn Varðar sýndu þeim tillitssemi varðandi sérþarfir. Þar sem Vörður er 

minnsta tryggingafélagið á markaðnum í dag og keppir því við þau stærri telur 

skýrsluhöfundur mikilvægt að veita viðskiptavinum persónulega þjónustu. Með því að gera 

það er þessari vídd haldið fyrir ofan væntingar. 
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Mynd 29 – Þjónustuvídd: Áþreifanleiki 

Mynd 30 – Vinnuumhverfi starfsmanna Varðar er 

traustvekjandi 

5.4.4. Greining gagna út frá áþreifanleika 

Áþreifanleiki er skilgreindur sem ásýnd fyrirtækis, útlit vinnustaðar, tækjabúnaðar og 

starfsfólks. Einnig er tekið til útlits á útsendu efni frá fyrirtækinu, bæklingum, fréttabréfum og 

svo framvegis.
62

  

 

Við samanburð á upplifun og væntingum þessarar víddar má 

sjá að upplifun fer fram úr væntingum eins og sjá má á 

súluritinu í mynd 29. Alls töldu 458 ásýndina vera eins og þeir 

áttu von á eða meiri, en 119 töldu hana vera minni en þeir 

bjuggust við. 

 

 

Fullyrðingunni „vinnuumhverfi starfsmanna Varðar 

er traustvekjandi“ svöruðu 769 viðskiptavinir. Það 

sem er áhugaverðast við þessa fullyrðingu er að 

34% vissu ekki hvort vinnuumhverfi starfsmanna 

Varðar væri traustvekjandi, 33% voru mjög 

sammála eða frekar sammála þessari fullyrðingu en 

aðeins 6% viðskiptavina voru frekar ósammála eða 

mjög ósammála henni. 
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Mynd 31 – Heimasíða Varðar er auðveld í notkun 

Mynd 32 – Hversu traustvekjandi er ásýnd fyrirtækisins? 

Mynd 33 – Er ásýndin meira eða minna 

traustvekjandi en þú áttir von á? 

Önnur fullyrðingin var „heimasíða Varðar er 

auðveld í notkun“. Mest áberandi við svörin við 

þessari fullyrðingu er að 49% höfðu ekki 

reynslu af heimasíðu Varðar. Af þeim sem 

afstöðu tóku voru 29% frekar eða mjög 

sammála fullyrðingunni, 3% frekar eða mjög 

ósammála og alls 19% voru hvorki sammála né 

ósammála fullyrðingunni.  

 

 

Þá var spurt „hversu traustvekjandi ásýnd 

fyrirtækisins væri“ og þóttu 54% ásýnd 

fyrirtækisins vera mjög eða frekar 

traustvekjandi. Alls voru 27% sem svöruðu 

hvorki traustvekjandi né ótraustvekjandi, en 8% 

þóttu ásýndin vera frekar eða mjög 

ótraustvekjandi. Hins vegar vissu 11% ekki 

hver ásýnd fyrirtækisins væri. 

 

 

Þegar skoðuð eru svörin sem taka til væntingar 

viðskiptavina Varðar, þ.e. hvort „ásýndin væri 

meira eða minna traustvekjandi en þú áttir von á“ 

má sjá að flestir svöruðu því að ásýndin væri 

eins og þeir áttu von á eða 46%. Þeir sem 

svöruðu mun meira eða meira en þeir áttu von á 

voru 15% en 16% svöruðu minna eða mun 

minna. Alls svöruðu 23% „hef ekki reynslu“ eða 

„veit ekki“. 
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Mynd 34 – Þjónustuvídd: Áreiðanleiki 

 

5.4.4.1. Helstu niðurstöður úr áþreifanleika 

Þegar skoðuð er víddin áþreifanleiki má sjá að 34% þátttakenda vissu ekki hvort 

vinnuumhverfi starfsmanna Varðar væri traustvekjandi. Bendir þetta til þess að hátt hlutfall 

viðskiptavina Varðar sé ekki í beinni snertingu við fyrirtækið heldur nýti sér þá þjónustu sem 

fyrirtækið býður upp á milliliðalaust með rafrænum hætti. Einnig var athyglisvert að sjá að 

einungis 49% vissu ekki hvort heimasíða Varðar væri auðveld í notkun en af þeim sem 

svöruðu voru 223 viðskiptavinir almennt sammála því að hún væri auðveld í notkun eða 30%. 

Það gefur til kynna að fáir hafi kynnt sér heimasíðuna en þeir sem noti síðuna finnist hún 

auðveld í notkun. Eins og fyrr segir fer upplifun fram úr væntingum viðskiptavina Varðar í 

þessari þjónustuvídd. 

 

5.4.5. Greining gagna út frá áreiðanleika 

Skilgreina má áreiðanleika sem hæfni til að standa við gefin loforð og framkvæma þjónustu 

tímanlega og á réttan hátt. Sérstaklega á þetta við um loforð varðandi afhendingu, 

verðlagningu, úrlausn vandamála og frumkvæði til að kynna nýja þjónustuþætti. 

Viðskiptavinir fyrirtækja í upplýsingaþjónustu telja að áreiðanleiki felist helst í því að réttar 

upplýsingar séu veittar um leið og þeirra er óskað.
63

  

 

Við samanburð á upplifun og væntingum í þessari 

þjónustuvídd má sjá á mynd 34 að upplifun nær ekki 

væntingum viðskiptavina Varðar. Sú spurningin sem hafði 

mest áhrif á þessar niðurstöður var hvort „starfsfólk Varðar 

upplýsi viðskiptavini vel um nýja þjónustuþætti“.  

                                                             
63 Zeithaml, Valarie og Bitner (2003). Bls. 95–97. 
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Mynd 36 – Starfsfólk Varðar stendur við gefin loforð 

varðandi þjónustu 

Mynd 35 – Starfsfólk Varðar upplýsir þig vel um nýja 
þjónustuþætti 

 

Mynd 37 – Hversu góð eða slæm er þjónustan sem 

þú færð hjá Verði? 

Í þessari vídd var sett fram fullyrðingin 

„starfsfólk Varðar upplýsir viðskiptavini vel 

um nýja þjónustuþætti“ og voru 23% frekar 

eða mjög sammála henni en 25% voru hvorki 

sammála né ósammála. Fleiri voru ósammála 

þessari fullyrðingu en sammála, en alls voru 

28% frekar eða mjög ósammála 

fullyrðingunni. Alls svöruðu 25% þessari 

fullyrðingu „hef ekki reynslu/veit ekki“. 

 

„Starfsfólk Varðar stendur við gefin loforð 

varðandi þjónustu“ var næsta fullyrðing. Sjá 

má að hlutfall þeirra sem tóku afstöðu og voru 

mjög eða frekar sammála er 48%. Hlutfall 

þeirra sem voru hvorki sammála né ósammála 

er 23%. Þeir sem voru mjög eða frekar 

ósammála fullyrðingunni voru 9%. Frekar hátt 

hlutfall þátttakenda taldi sig ekki geta tekið 

afstöðu til fullyrðingarinnar eða 20%. 

 

Spurt var „hversu góð eða slæm væri sú 

þjónusta sem viðkomandi fengi hjá Verði“. 

Mynd 37 sýnir að 59% töldu sig fá mjög góða 

eða frekar góða þjónustu á meðan 9% töldu sig 

fá frekar eða mjög slæma þjónustu. Alls voru 

11 sem svöruðu „hef ekki reynslu“ eða „veit 

ekki“. 
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Mynd 38 – Er þjónustan betri eða verri en þú áttir von á? 

Mynd 39 – Starfsfólk upplýsir þig vel um nýja 

þjónustuþætti út frá kynjahlutfalli 

Þegar skoðuð eru svör við spurningunni 

hvort „þjónustan sem þú færð hjá Verði sé 

betri eða verri en þú áttir von á“, sem tekur 

til væntinga viðskiptavina, taldi 21% hana 

vera mikið betri eða betri en þeir áttu von 

á. Um helmingur eða 51% taldi hana eins 

og þeir áttu von á, 14% töldu hana vera 

verri eða mikið verri og alls voru 14% 

sem tóku ekki afstöðu til þessarar 

fullyrðingar. 

 

5.4.5.1. Helstu niðurstöður úr áreiðanleika 

Samkvæmt framangreindu kemur víddin áreiðanleiki ekki nógu vel út fyrir Vörð og hefur 

spurningin sem snýr að því upplýsa viðskiptavini um nýja þjónustuþætti mestu áhrifin. Þar 

voru 23% viðskiptavina frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að starfsfólk legði sitt af 

mörkum við að upplýsa viðskiptavini um nýja þjónustuþætti. Hins vegar voru fleiri eða 27% 

frekar eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Eins og fyrr segir er bil milli væntinga og 

upplifunar viðskiptavina Varðar í þessari vídd og vilji Vörður bæta þjónustu sína telur 

skýrsluhöfundur þar af leiðandi skynsamlegast að veita þessari vídd sérstaka athygli. 

Jafnframt var ákveðið að kanna hvaða hópur út frá bakgrunnsbreytum væri mjög/frekar 

ósammála og einnig mjög/frekar sammála fullyrðingunni um að starfsfólk Varðar upplýsi 

viðskiptavini um nýja þjónustuþætti. 

 

Á mynd 39 má sjá að bæði 28% karla og kvenna voru 

ósammála því að starfsfólk Varðar upplýsti 

viðskiptavini um nýja þjónustuþætti og er því engin 

marktækur munur þar á milli.  
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Mynd 40 – Starfsfólk upplýsir þig vel um nýja 

þjónustuþætti út frá aldri 

Mynd 41 – Starfsfólk upplýsir þig vel um nýja 

þjónustuþætti út frá lengd viðskipta 

Eins og sjá má á súluritinu hér til hliðar er það 

helst fólk á aldrinum 25–34 ára sem er ósammála 

fullyrðingunni „starfsfólk upplýsir þig vel um nýja 

þjónustuþætti út frá aldri“ á meðan að þeir sem 

komnir eru yfir 45 ára aldur eru frekar sammála 

eða mjög sammála fullyrðingunni. Dregur 

skýrsluhöfundur þá ályktun að þeir sem eru í 

þessum aldurshópi hafi meiri þörf fyrir 

endurskoðun á tryggingaþörf sinni. Helst ber að 

nefna breytt fjölskyldumynstur sem kallar 

stundum á stærra húsnæði og stærri og fleiri bíla. Einnig er algengt að á þessum árum fari fólk 

að huga að tryggingum sem tryggja afkomu þeirra og fjölskyldunnar komi til slysa, veikinda 

eða fráfalls. 

 

 

Þegar fullyrt var að „starfsfólk Varðar upplýsi 

viðskiptavini vel um nýja þjónustuþætti“ var 

engin munur milli þeirra sem höfðu verið tvö til 

þrjú ár í viðskiptum eða 34%. Þeir sem voru 

búnir að vera fjögur ár voru aðeins óánægðari 

með þessa fullyrðingu og voru 35% mjög eða 

frekar ósammála henni. Þeir sem hafa verið 

styst í viðskiptum við Vörð voru þeir sem voru 

almennt mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni. Skýrsluhöfundur dregur þá ályktun að þeir sem hafa ekki verið lengi í 

viðskiptum hafi ekki eins mikla reynslu og þeir sem hafa verið lengur og því skiljanlegt að 

þeir sem hafa verið lengur en tvö ár séu dómbærari á þessa spurningu. 
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Mynd 42 – Getur Vörður gert eitthvað til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini?  

 

5.5. Skriflegar ábendingar frá viðskiptavinum  

Ein opin spurning var lögð fyrir viðskiptavini Varðar til að fá skýrari mynd af því hvað 

Vörður gæti gert til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini. Við þessari spurningu voru ekki 

gefnir valmöguleikar heldur gátu viðskiptavinir svarað að eigin vild. Alls bárust 167 

ábendingar en 588 svöruðu ekki spurningunni. Vegna mikilla dreifinga svara voru 

hlutfallstölur því reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku afstöðu. Eins og við má búast voru 

þessar ábendingar af ýmsum toga og voru svörin flokkuð til að reyna að draga fram þau atriði 

sem viðskiptavinir leggja mesta áherslu á þegar kemur að því að bæta þjónustu Varðar.
64

 

 

 

Eins og sjá má töldu flestir það vera mikilvægast fyrir Vörð að hækka ekki 

vátryggingariðgjöld og lækka verð, en það voru 24 ábendingar eða 14%. Tryggingariðgjöld 

eru einn af stærstu kostnaðarliðum hverrar fjölskyldu á Íslandi og þarf því engan að undra að 

viðskiptavinir telji þetta mikilvægasta þáttinn í því að gera þjónustuna betri eða eins og einn 

viðskiptavinur orðaði það: „Lækkað verðið á tryggingum, það er þjónusta fyrir viðskiptavini.“ 

                                                             
64 Sjá ábendingar frá viðskiptavinum í fylgiskjali 2. 
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Eins og fram hefur komið stenst upplifun viðskiptavina Varðar ekki væntingar þeirra í 

þjónustuvíddinni áreiðanleika sem kemur meðal annars að því að upplýsa viðskiptavini um 

nýja þjónustuþætti og styðja 7% af athugasemdum þá niðurstöðu. Til að mynda greindi einn 

viðskiptavinur frá því að „það sem þeir verða að bæta er upplýsingagjöf til viðskiptavina, 

sérstaklega þegar viðskiptavinir leita eftir ráðum um hvaða trygging hentar þeim“. 

Alls voru 26 athugasemdir í flokki sem skýrsluhöfundur kaus að nefna „annað nefnt“ en eins 

og nafnið gefur til kynna eru þar athugasemdir sem ekki áttu heima í öðrum flokkum. Í þeim 

flokki mátti finna ábendingu eins og „verið bara heiðarleg og þá mun farnast vel. Ekki falla í 

þá gryfju að taka ímynd fram yfir raunverulega þjónustu.“ Einnig voru nokkrir sem höfðu 

skoðun á kaupum Føroya Banka á 51% hlut í Verði eins og þessi athugasemd gefur til kynna:  

„Auka vægi færeyskra eigenda, því það er tvöfalt sterkara en allt sem heitir íslenskt 

eignarhald. Vörður á tækifæri núna til að stíga fram og skara fram úr.“ 

Þegar litið er til fólks sem gengur milli tryggingafélaga í leit að besta tilboðinu er ljóst að sá 

hópur er nokkuð stór og síður en svo líklegur til þess að vera í viðskiptum til lengri tíma. Það 

verður því að segjast að þessi tiltekni hópur er ekki sá hópur sem ætti að njóta bestu kjaranna, 

hvað þá á meðan aðrir borga uppsett verð ár eftir ár. Það var því ekki að undra að margar 

ábendingar voru þess eðlis að fólk fannst að umbuna ætti tryggum og tjónlausum 

viðskiptavinum en það voru 5% sem voru á þeirri skoðun, eða eins og einn viðskiptavinurinn 

nefndi: „Ekki nógu miklir bónusar, afslættir eða fríðindi fyrir fólk sem er með mikið tryggt, 

tjónlausir og hafa verið það lengi.“ 

Mjög margir voru ánægðir með þjónustuna eins hún er og höfðu litlu við að bæta líkt og þessi 

viðskiptavinur greindi frá: „Vonandi verður Vörður áfram lítið fyrirtæki sem veitir 

persónulega þjónustu eins og gert er núna.“ Það að svo margir sjái ástæðu til að skrifa niður 

texta sem felur í sér ánægju með þjónustuna er nokkuð óvænt en um leið ánægjulegt.  

Fjölmargar ábendingar komu frá viðskiptavinum Varðar sem áhugavert er að skoða og taka 

mið af þegar reynt er að leita leiða til að skilja þarfir viðskiptavinarins því það er einmitt hann 

sem upplifir þjónustuna og metur gæði hennar.
65
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5.6. Heildarniðurstöður 

Megintilgangur þessarar könnunar var að kanna hvort upplifun viðskiptavina Varðar af 

þjónustu fyrirtækisins stæðist væntingar. Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að Vörður 

uppfylli fjórar af fimm víddum, þ.e. svörun, trúverðugleika, hluttekningu og áþreifanleika. Í 

öllum þessum víddum náðu væntingar upplifun og fóru jafnvel vel yfir þær. Hins vegar leiddi 

könnunin í ljós að í víddinni áreiðanleika uppfyllti upplifunin af þjónustu ekki væntingar. 

Könnunin leiddi því í ljós að ekki væri samræmi milli væntinga og upplifunar viðskiptavina í 

þeirri þjónustuvídd. Telur skýrsluhöfundur sig því hafa svarað rannsóknarspurningunni:  

„Hvernig eru væntingar viðskiptavina Varðar trygginga hf. til 

þjónustufyrirtækisins í samanburði við upplifun þeirra?“ 

Þótt væntingar viðskiptavina Varðar séu ekki í samræmi við veitta þjónustu i þjónustuvíddinni 

áreiðanleika er vert að geta þess að almennt voru viðskiptavinir Varðar ánægðir með veitta 

þjónustu. Niðurstöður sýndu meðal annars að Vörður fer lengst fram úr væntingum 

viðskiptavina í þjónustuvíddinni svörun af öllum þeim fimm víddum sem fjallað var um. Út 

frá því telur skýrsluhöfundur að afar vel sé staðið að þeirri þjónustu sem snýr að þeirri vídd.  

Í könnuninni var einnig lögð fyrir ein opin spurning, „Getur Vörður gert eitthvað til að bæta 

þjónustu sína við viðskiptavini?“, og fengust alls 167 ábendingar sem skýrsluhöfundi þótti 

afar áhugaverðar. Þótt mesta hlutfallið hafi verið að lækka vátryggingariðgjöld eða 14% var 

áberandi hversu margir svöruðu að þeir væru sáttir við þjónustuna eins og hún væri sem er 

jákvætt fyrir félagið. 
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6. Lokaorð 

Góð þjónusta er þegar upplifun viðskiptavinar samræmist væntingum hans og þörfum. Þegar 

starfsmaður sér fyrir þörfum þess sem þjónustuna þiggur áður en viðkomandi áttar sig á 

þörfinni sjálfur upplifir hann þá þjónustu sem hann óskar eftir. Sá sem upplifir þannig 

þjónustu kemur til með að koma aftur. Að veita góða þjónustu ætti ætíð að vera ofarlega í 

huga stjórnenda þjónustufyrirtækja. Eitt af meginmarkmiðum fyrirtækja í harðri samkeppni er 

að reyna eftir fremstra megni að uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina og veita sem besta 

þjónustu hverju sinni. Í raun er ekki er mögulegt að mæta öllum þörfum viðskiptavinar hvað 

sem það kostar. Því er mikilvægt að þekkja þarfir viðskiptavina og beina fjármagni í þá þætti 

sem mest skipta máli til aukinnar ánægju þeirra sem þiggja þjónustuna.  

Nú hefur rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi verið svarað eftir bestu getu 

af skýrsluhöfundi. Þegar öllu er lokið er tæplega hálft ár síðan fyrstu drög þessarar skýrslu litu 

dagsins ljós og hefur margt gerst á þeim tíma. Vonandi kemur öll sú vinna til með að skila sér 

í hagnýtri skýrslu. 

 

6.1. Ráðlegging til stjórnenda Varðar 

Til að geta uppfyllt væntingar viðskiptavina Varðar er mikilvægt fyrir stjórnendur að þekkja 

þarfir þeirra og miðla þeim áfram til starfsfólks. Stjórnendur Varðar þurfa að beita aðferðum 

til að komast að eiginleikum og uppsprettum væntinga viðskipta sinna. Það er unnt að gera 

meðal annars með markaðsrannsóknum eins og þessari og framkvæma hana með reglulegu 

millibili. Þegar mælingar eru framkvæmdar með reglubundum hætti er hægt að sjá hvort 

ástæður breytinga eru vegna þess að væntingar viðskiptavina breytast, frammistaða fyrirtækis 

breytist eða hvorutveggja. Skýrsluhöfundur mælir einnig með því að nota rýnihópa, en það er 

mjög gagnlegt til að fá að komast betur að því hverjar væntingar viðskiptavina eru. Þær 

upplýsingar gætu nýst vel við gerð breytinga á þjónustunni því kröfur neytenda breytast 

stöðugt í takt við þjóðfélagið.  

Jafnframt er mikilvægt fyrir stjórnendur Varðar að hvetja starfsfólk sitt til að gefa sér nægan 

tíma með hverjum viðskiptavini til að upplýsa hann um alla þætti þjónustuþætti sem 

fyrirtækið hefur upp á að bjóða, að „fara úr afgreiðslu í þjónustu“ er eitthvað sem starfsfólk 

ætti að tileinka sér. Mikilvægt er að starfsfólk sé meðvitað um að það sé í verkahring þess að 

ráðleggja viðskiptavinum að fyrra bragði varðandi tryggingavernd þeirra. Sé því takmarki náð 
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veitir fyrirtækið mun betri þjónustu og umfram allt skapar sér aukið traust. Einnig er 

mikilvægt að hvetja starfsfólk til að vera virkir hlustendur og tryggja að upplýsingar frá því 

berist til stjórnenda því starfsfólk býr yfir dýrmætum upplýsingum um væntingar og óskir 

viðskiptavina. 

Eins og áður hefur komið fram benda rannsóknir til þess að ánægt starfsfólk hefur áhrif á 

ánægju og hollustu viðskiptavina vegna þess að ánægt starfsfólk er líklegra til að vera 

vinalegt, framtakssamt og móttækilegt sem viðskiptavinurinn kann að meta. Mikilvægi 

hvatningar starfsfólks er óumdeilanlegt og kemur fram í viðhorfum, hugsun og hegðun. Þeir 

sem eru ánægðir í því sem þeir eru að gera eru líklegri til að leggja sig fram og sýna áhuga og 

ákveðni í að ná árangri. Skýrsluhöfundur leggur til að stjórnendur jafnt sem starfsmenn 

Varðar leggi það í vana sinn að hrósa þeim sem vinna gott starf, það skilar sér í aukinni 

starfsánægju og betri þjónustu. 

Að lokum bendir skýrsluhöfundur á að viðskiptavinur sem kvartar gefur fyrirtækinu tækifæri 

til að bæta fyrir mistökin, læra af mistökunum, bæta þjónustuna og vonandi halda 

viðskiptatryggð hans. Þannig væri auðveldlega hægt að koma fyrir á heimasíðu Varðar slóð til 

að koma á framfæri kvörtunum/ábendingum svo félagið geti bætt þjónustu sína.  
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Þjónustukönnun Varðar trygginga hf. 

Desember 2009 

 

Ágæti viðtakandi 

Þjónusta er afar mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja. Í tímans rás hefur þessi þáttur orðið æ 

mikilvægari og er það hagur bæði fyrirtækis og viðskiptavinar að veitt þjónusta sé með sem 

besta móti. Meginmarkmið eftirfarandi þjónustukönnunar er annars vegar að kanna viðhorf 

þitt til Varðar trygginga hf. og hins vegar hvaða væntingar þú hefur til félagsins.  

Meðfylgjandi er spurningalisti sem þú ert vinsamlegast beðin/n um að svara. Spurningarnar 

eru hluti af rannsókn undirritaðrar, sem unnin er í tengslum við lokaverkefni í viðskiptafræði 

við Háskólann á Bifröst. Það skal tekið fram að allar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og þar sem könnunin er nafnlaus er ekki hægt að rekja svörin. 

Til að hefja þátttöku smellir þú á hnappinn hér að neðan. 

 

 

Með fyrirfram þökk 

Berglind Björg Harðardóttir 

Nemi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst 

 

 

  

 

  

Hefja könnun 
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Vinsamlegast takið afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga 

  

 

1. Á heildina litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með þjónustu Verði? 

Mjög ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

Frekar óánægð(ur) 

Mjög óánægð(ur) 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

2. Starfsfólk Varðar upplýsir þig vel um nýja þjónustuþætti 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

3. Starfsfólk Varðar stendur við gefin loforð varðandi þjónustu 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

4. Starfsmenn Varðar eru ávallt reiðubúnir að hjálpa þér 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

5. Starfsmenn Varðar veita þér skjóta þjónustu 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

 

 



 
 

55 

 

6. Vinnuumhverfi starfsmanna Varðar er traustvekjandi 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Veit ekki 

 

7. Heimasíða Varðar er auðveld í notkun 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

 

8. Framkoma starfsfólks Varðar er traustvekjandi 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Veit ekki 

 

9. Starfsmenn Varðar búa yfir þeirri þekkingu sem þarf til að svara spurningum 

þínum varðandi þjónustu 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

10. Starfsmenn Varðar veita þér persónulega þjónustu 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 
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11. Starfsmenn Varðar sýna þér tillitssemi hafir þú einhverjar sérþarfir varðandi 

þjónustu 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

12. Hversu traustvekjandi er ásýnd fyrirtækisins? 

Mjög traustvekjandi 

Frekar traustvekjandi 

Hvorki traustvekjandi né ótraustvekjandi 

Frekar ótraustvekjandi 

Mjög ótraustvekjandi 

Veit ekki 

 

13. Er ásýndin meira eða minna traustvekjandi en þú áttir von á? 

Mun meira 

Meira 

Eins og ég átti von á 

Minna 

Mun minna 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

14. Veita starfsmenn Varðar þér persónulega þjónustu? 

Mjög persónulega þjónustu 

Frekar persónulega þjónustu 

Hvorki persónulega né ópersónulega þjónustu 

Frekar ópersónulega þjónustu 

Mjög ópersónulega þjónustu 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

15. Er sú persónulega þjónusta sem þér er veitt meiri eða minni en þú áttir von á? 

Mun meiri 

Meiri 

Eins og ég átti von á 

Minni 

Mun minni 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 
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16. Eru starfsmenn Varðar fljótir eða lengi að bregðast við erindum þínum? 

Mjög fljótir 

Fljótir 

Hvorki lengi né fljótir 

Lengi 

Mjög lengi 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

17. Eru þeir fljótari eða lengur en þú áttir von á? 

Mun fljótari 

Fljótari 

Eins og ég átti von á 

Lengur 

Mun lengur 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

18. Berðu traust til starfsmanna Varðar? 

Mjög mikið traust 

Frekar mikið traust 

Hvorki mikið né lítið traust 

Frekar lítið traust 

Mjög lítið traust 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

19. Berðu meira eða minna traust en þú áttir von á? 

Mjög mikið traust 

Frekar mikið traust 

Hvorki mikið né lítið traust 

Frekar lítið traust 

Mjög lítið traust 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

 

20. Hversu góð eða slæm er þjónustan sem þú færð hjá Verði? 

Mjög góð 

Frekar góð 

Hvorki góð né slæm 

Frekar slæm 

Mjög slæm 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 
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21. Er þjónustan betri eða verri en þú áttir von á? 

Mikið betri 

Betri 

Eins og ég átti von á 

Verri 

Mikið verri 

Hef ekki reynslu af því 

Veit ekki 

 

22. Getur Vörður gert eitthvað til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini? 

 

  

 

  

   

 

23. Ert þú? 

Karl 

Kona 

 

24. Hver er aldur þinn? 

17–24 ára 

25–34 ára 

35–44 ára 

45–54 ára 

55 eða eldri 

 

25. Hvar býrð þú?  

Reykjavík og nágrenni 

Akureyri og nágrenni 

Önnur sveitarfélög 

 

26. Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við Vörð? 

Skemur en 2 ár 

2 ár 

3 ár 

4 ár 

5 ár eða lengur 

 

 

 

 

Takk fyrir hjálpina 

Berglind Björg Harðardóttir 
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Fylgiskjal 2 
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Getur Vörður gert eitthvað til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini? 

 

Lækka verð/ekki hækka 

1. Já, hætt að hækka iðgjöld, hækkanir á miðju tímabili eru illa séðar.  

2. Þeir mega lækka verðið hjá sér takk. 

3. Lækkað iðgjöldin. 

4. Lækka gjaldskrána. 

5. Of dýrir, ég ætla að hætta að tryggja, þeir eru of dýrir. 

6. Mætti vera ódýrari. 

7. Ódýrari tryggingar. 

8. Lækka verð. 

9. Bjóða betri verð. 

10. Lækkað tryggingagjöld meira en aðrir. 

11. Lækkað verðið á tryggingum, það er þjónusta fyrir viðskiptavini. 

12. Já, lækkað iðgjöld. 

13. Ekki vera með nákvæmlega sömu verð og hin tryggingafélögin. Annaðhvort gefa meira og þá vera 

dýrari eða gefa minna og kosta á minna. 

14. Hætta sjálfvirkum hækkunum ef ekki er kvartað. 

15. Já, til dæmis lækkun iðgjalds til öryrkja. 

16. Er varla orðin samkeppnishæft í verðum. Verðin voru best um tíma en ekki núna. 

17. Lækka iðgjöld sem um munar. Iðgjöldin hafa farið úr öllum böndum. 

18. Lækkað iðgjöldin. 

19. Þetta snýst nú meira og minna um verð og trúverðugleika verðlagningar. Ég fór til Varðar á sínum tíma 

til að styðja við samkeppnina og njóta um leið ódýrari trygginga. Hef verið fastur í því síðan, þ.e. ekki 

viljað skipta um tr.félag. Mér sýnist að það kunni að breytast. Látum „þjónustuna“ sjálfa liggja á milli 

hluta, allir hlutir eru komnir back to basics: krónur og aura. 

20. Já, slakað á árlegum iðgjaldahækkunum.  

21. Lækka tryggingagjöldin. 

22. Lækkað verð á tryggingum.  

23. Látið af þeim leiða vana allra tryggingafyrirtækja að stórhækka tryggingareikninginn á hverju ári og 

láta mann alltaf þurfa að þrátta hann niður aftur. Tryggingar á Íslandi eru of dýrar fyrir. 

24. Gera verðhækkanir gagnsærri, þ.e. senda tilkynningar eða eitthvað í þá áttina. Óþægilegt að sjá verð 

hækka þetta mikið án augljósra ástæðna. 

 

Annað nefnt  

25. Auka vægi „færeyskrar“ eigendaímyndar því það er tvöfalt sterkara en allt sem heitir íslenskt 

eignarhald. Því mun fylgja aukið traust. Ekki myndi skemma ef félagið gengi í lið með viðskiptavinum 

sínum og greiddi bætur af fyllstu sanngirni en ekki berjast í réttarsölum til að tefja mál og berja niður 

kröfur eins og „staðallinn“ segir til um. Vörður á tækifæri núna til að stíga fram og skara fram úr hinum 
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tryggingarfélögunum vegna eignarímyndar þeirra og bakgrunns, sem er glæpsamlegur því miður, en 

einmitt í því felst tækifæri Varðar í dag.  

26. Verið bara heiðarleg og þá mun farnast vel. Ekki falla í þá gryfju að taka ímynd fram yfir raunverulega 

þjónustu. 

27. Ekki miða allar tryggingar við barnafjölskyldu, t.d heimilistrygginguna. Svo gætu þeir haft ódýrari 

tryggingar fyrir bara bíl. Mér finnst fáránlegt að þegar tveir bílar eru á sama nafninu og annar kannski 

konubíll svo lendir hún í tjóni og það hækka tryggingar á báðum bílum, húsi og öllu saman. 

28. Já, það mætti vera með milligöngu um betri kjör á barnabílstólum og öðrum öryggisbúnaði eins og flest 

önnur tryggingafyrirtæki, myndi klárlega setja þá í fremstu röð. 

29. Hætta að reyna að selja fólki tryggingapakka og ganga út frá því að allar tryggingar gangi upp, svo ef 

einhver trygging er ekki samþykkt, þá er þjónustan sem veitt er svo léleg að mann langar alls ekki að 

vera í viðskiptum. 

30. Breyta greiðsluþjónustunni. 

31. Minnka auglýsingar og lækka iðgjöld sem því nemur. 

32. Geðþóttaákvarðanir með bílatryggingar sem er ekki traustvekjandi. 

33. Veitt bílalán, þá er ég að tala um kannski 2 til 3 milljónir að hámarki. 

34. Sem betur fer hef ég ekki lent í neinu tjóni frá því að ég flutti tryggingarnar yfir til Varðar og því enga 

reynslu af því hvernig þjónustan er ef á reynir. Það sem ég hefði viljað sjá frá Verði er að þau sannfæri 

sína kúnna um að þeir séu ávallt að fá hagstæðustu kjörin á tryggingunum. Ég hafði þá tilfinningu hjá 

því tryggingafélagi sem ég var áður hjá að eftir að ég var kominn í viðskipti þá smá versnuðu mín kjör 

miðað við það sem maður heyrði hjá þeim sem eru í kringum mann. 

35. Víðtækari tryggingar - tryggja mann án smáa letursins. Þegar maður les skilmálana efast maður um það 

að fá nokkurn tímann nokkuð út tryggingum þrátt fyrir heilsuleysi og dauða. 

36. Já, ég er með tryggingapakka frá Verði og lét skipta iðgjaldinu af honum jafnt, þannig að ég greiði í 

stað einnar greiðslu. Það sem mér finnst vanta er að sjá þessa greiðslu í netbankanum mínum. Þegar hún 

er sett inn, til dæmis inni í ógreiddir reikningar en hún birtist bara á yfirliti þegar hún hefur verið dregin 

af reikningnum mínum. 

37. Bjóða mætti upp á eldvarnarþjónustu, árlega skoðun á húsnæði, athugun á öryggistæki og viðbrögð. 

38. Skipta um stjórn. 

39. Vörður er að helmingshluta í eigu SP fjármögnunar sem er á við 3. flokks „underground“ lánafyrirtæki, 

það að SP skuli eiga í Verði, rýrir allt traust á Verði. 

40. Já, til dæmis leyft fólki að tryggja hjá sér gróðurhús úti í garði (4,5mx3,0m). 

41. Jákvæðari viðhorf. Kröfur sendar í INTRUM umsvifalaust með fylgjandi aukakostnaði, engin 

skilningur ef fólk getur ekki staðið í skilum á réttum tíma, þar að auki krefst Vörður fyrirframgreiðslu 

fyrir komandi ár sem er einhliða ákvörðun og að auki eru dráttarvextir ofan á fyrirframgreiðslur ef ekki 

er greitt strax. Þessi aðferð er ekki í samræmi við alla almenna viðskiptahætti. Tryggingar eru dýrar 

saman í stórri heild þegar um nokkrar tryggingar er að ræða. Ekki bætir úr skák nú þegar laun hafa 

lækkað og allur annar kostnaður hækkað. Það er enginn skilningur fyrir þessum breytingum hjá Verði. 

Þess vegna gef ég VERÐI ALGJÖRLEGA falleinkunn.  
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42. Ég þarf að tryggja lítið eins og er, vegna lítillar tryggingaþarfar koma starfsmenn Varðar illa fram við 

mig. Ég veit að ég þarf á meiri tryggingum að halda í framtíðinni en er á báðum áttum hvort ég vilji 

eiga viðskipti við félagið. 

43. Ef fólk er statt annars staðar en á Íslandi og samt með tryggingar hjá fyrirtækinu þá væri gott að það 

fengi upplýsingar um sín mál, en auðvitað er það undir því komið að starfsmenn Varðar séu með e-mail 

eða heimilisfang viðkomandi erlendis. 

44. Haft Vegvernd þegar maður lendir í óhappi. 

45. Auglýsingar fyrirtækisins um þessar mundir í ljósvakamiðlum, eru í besta falli „flopp“. 

46. Tekið tillit til aðstæðna, skoða hvert mál fyrir sig. 

47. Fækka undanþágum frá bótaskyldu og minnka smáa letrið í skilmálunum. 

48. Græða hóflega á viðskiptavinum sínum. Ekki bjóða upp á þjónustu sem ekki er hægt að standa við 

(viðskiptavinur telur sig tryggðan þegar hann er það ekki).  

49. Betri eftirfylgni með tilboðum sem hafa verið send út. 

50. Vera heiðarleg. 

 

Hef ekki reynslu/veit ekki 

51. Er ekki búinn að vera nógu lengi í viðskiptum við þá til að geta svarað þessari spurningu. 

52. Ég hef lítið þurft að hafa samband nema þegar ég keypti tryggingarnar á sínum tíma, það gekk allt vel, 

hef ekki reynslu af þjónustu ef eitthvað kemur upp á. 

53. Er nýkomin til liðs við Vörð - hef litla reynslu af samskiptum við fyrirtækið. 

54. Geri mér ekki grein fyrir því. 

55. Veit ekki. 

56. Veit ekki. 

57. Er búinn að vera með tryggingu hjá Verði aðeins í eitt ár og hef ekki þurft að leita til félagsins á þessu 

ári. 

58. Hef lítið af því að segja, þetta er í lagi. 

59. Það er stutt síðan ég kom í Vörð og hef ekki kynnt mér það kannski nógu vel. 

60. Veit ekki. 

61. Veit ekki. 

62. Ekkert sem mér dettur í hug. 

63. Veit ekki. 

64. Ég veit það ekki, hef eiginlega enga reynslu af þeim. 

65. Hef verið bara eitt ár hjá félaginu svo of snemmt er að segja til um það. 

66. Hef ekki verið það lengi með tryggingar til að geta metið það. 

67. Veit ekki. 

68. Lét þjónustufulltrúa í bankanum mínum sjá um að færa tryggingarnar yfir í Vörð, hef ekki haft samband 

við þá sjálfur. 
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Gott eins og það er 

69. Allt í góðu. 

70. Ég er sáttur. 

71. Mér hefur verið tekið vel og fengið fína þjónustu. 

72. Það er alltaf hægt að gera betur, en ég hef ekki yfir neinu að kvarta. 

73. Nei, en vonandi verður Vörður áfram lítið fyrirtæki sem veitir persónulega þjónustu eins og gert er 

núna. 

74. Fyrir mína parta er þjónusta Varðar í góðu lagi, en þar fyrir má eflaust bæta hana. 

75. Tel ekki svo vera. En kannski má alltaf gott bæta. 

76. Er mjög sáttur, fæ það sem ég bið um þannig á þetta að vera. 

77. Ég fæ mjög góða þjónustu hjá Verði. 

78. Kom í viðskipti við Vörð í október síðastliðnum og er ánægður með þá þjónustu sem ég hef fengið á 

Akureyri. 

79. Flott eins og þetta er, fín þjónusta og verð á tryggingum mjög ásættanlegt miðað við samkeppnisaðila. 

80. Mér finnst þjónustan hjá Verði mjög einstaklingsbundin. Ég er mjög ánægð með þjónustufulltrúann 

minn, en ef hún er í fríi er þjónustan ekki nógu góð.  

81. Nei. 

82. Þjónustan er góð þó sagt sé að alltaf sé hægt að bæta veit ég ekki hvað það ætti að vera sérstaklega. 

 

Upplýsingagjöf til viðskiptavina 

83. Sjálfsagt alltaf hægt að veita meiri upplýsingar um ýmis mál til viðskiptavina. 

84. Veita meiri upplýsingar um starfsemina, til dæmis í formi fréttabréfs. Mætti líka vera meira um tilboð 

fyrir félaga sína sem veitt væru í samstarfi við samstarfsfyrirtæki, til dæmis tilboð á vörum og þjónustu 

sem snerta fjölskylduna, heimilið og bílinn. 

85. Ég hef góða reynslu af því litla sem ég hef þurft að sækja til þeirra. Það sem þeir verða að bæta er 

upplýsingagjöf til viðskiptavina, sérstaklega þegar viðskiptavinir leita eftir ráðum um hvaða trygging 

hentar þeim. 

86.  Veitt manni upplýsingar af breytingum sem verða á tryggingaskilmálum, ef þeir verða og einnig nýrri 

þjónustu. 

87. Upplýst um þjónustu, kjör og fleira sem fær viðskiptavini til að trúa því að þeir skipti máli, ekki bara 

peningarnir þeirra. 

88. Hafa frumkvæði að gera betur fyrir viðskiptavininn. 

89. Upplýsa mann betur um nýjungar í tryggingum. 

90. Sent tölvupósta til viðskiptavina til að kynna nýjar tryggingar og þjónustu. 

91. Já, til dæmis hafa samband að fyrra bragði við viðskiptavini og benda á það sem betur mætti fara. 

92. Já, veitt betri upplýsingar til viðskiptavina og persónulegri þjónustu. Að starfsmenn þekki betur hvaða 

úrræði eru í boði. 

93. Meira af beinum upplýsingum.  

94. Allt í lagi að láta fólk vita af óskyldum þáttum sem geta haft áhrif ef ekkert er gert þó haft sé upphaflega 

samband út af öðru. 
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Yfirfara tryggingar  

95. Yfirfara mætti tryggingasamninga reglulega til þess að skapa traust viðskiptavinar varðandi besta verð. 

96. Meiri eftirfylgni með viðskiptavinum sínum, þú kemur í viðskipti og svo bara borga - engin samskipti 

þess á milli ... reyndar er þetta svona hjá öllum hinum líka, en þetta leiðist mér alla vega mjög. 

97. Komið með ábendingar eða tilboð um lækkun iðgjalda áður en samkeppnisaðilarnir koma með tilboð í 

lægri heildariðgjöld. 

98. Að gera viðskiptavinum sínum grein fyrir breytingum á samningi þeirra þegar það á við og senda þeim 

upplýsingar um breytingar á verðum vátrygginga. 

99. Eflaust margt en til að byrja með þá mætti tilkynna fólki með meiri fyrirvara þær breytingar sem í 

vændum eru eða jafnvel þær hugmyndir sem eru í smíðum. Þá getur maður undirbúið sig frekar fyrir 

komandi hækkanir, þá annaðhvort með því að gera fyrr ráð fyrir þeim eða þá að hreinlega að leita 

annað.  

100. Gert mér tilboð um tryggingapakka að fyrra bragði, reynt að „halda“ viðskiptum mínum. 

101. Já, þeir geta byrjað á því að standa við það sem ákveðið er í byrjun, a.m.k. látið vita ef hækka á 

iðgjöldin. Svo mega þeir vera duglegri að hlusta á hvað kúnninn er að segja. Það er ástæða fyrir því að 

við hættum hjá þeim í viðskiptum! 

102. Staðið betur að tilboðum í tryggingar. 

103. Senda út tilboð í tryggingar áður en það er sendur nýr gíróseðill. 

104. Já, það þarf að hringa á hverju ári og semja um iðgjaldið því það gildir aðeins í eitt ár hverju sinni, hafa 

áfram sama afslátt. 

 

Bæta þjónustulund 

105. Já, verið kurteisari við viðskiptavini, bregðast við beiðni um endurskoðun með jákvæðari hætti, þá ekki 

endilega þannig að hægt verði að endurskoða tryggingar en láta fólk alla vega finnast þeir tilbúnir til að 

skoða það en ekki svara með fruntalegum hætti að svona sé þetta bara. Fólk er að leggja ótrúlega mikla 

peninga í tryggingar en upplifir alltof oft að þurfa að skrökva til að fá hlutina bætta. Einnig er skrítið að 

hægt sé að bjóða alls konar gylliboð um verðskrá en svo hækkar hún allt í einu og ekki hægt að 

endurskoða það nema fólk hóti að skipta um annað félag eða sé nýtt í tryggingunum. 

106. Þegar að beðið er um einhverja þjónustu, til dæmis hagstæðari tryggingu eða fyrirgreiðslu, á 

viðkomandi starfsmaður ekki að vitna í einhvern annan starfsmann til þess að fría sig ábyrgð. Eins gildir 

það um flest öll tryggingafélögin að vera alltaf í vörn um leið og viðskiptavinurinn ber fram ósk um bót 

á einhverju. Yfirleitt fær maður það ekki á tilfinninguna að tryggingafélagið standi við hlið mans ef 

eitthvað bjátar á. 

107. Brosa meira. 

108. Já, sinna hverjum kúnna eins og hann sé sá eini, þ.e. hver kúnni skiptir máli og það á að leggja meiri 

áherslu á að halda í núverandi viðskiptavini heldur en að ná í nýja. 

109. Hætta að hafa mjög uppáþrengjandi sölufólk í vinnu hjá sér. 

110. Þarf að fara að skipta um tryggingafélag vegna óánægju minnar með þjónustu Varðar. Hef hvergi mætt 

meiri dónaskap, þjónustufulltrúi heitir x. Hef blessunarlega lítið þurft á tryggingafélaginu að halda, bara 

borgað en síðast þegar ég þurfti á þeim að halda missti ég bæði traust og álit á þeim. 



 
 

65 

 

111. Samræma þjónustulund. Flestir sem ég hef talað við eru mjög liprir. Gott að vita maður fær alltaf gott 

viðmót. Er þá ekki eins hikandi að hringja og spyrja um hluti. Aðeins einu sinni sem ég talaði við 

þjónustufulltrúa í síma sem var ekki svo lipur heldur pirraður. 

112. Finnst vanta meiri jákvæðni, jafnvel þó að maður spyrji leiðindaspurninga eins og hvort maður geti 

fengið lækkun á iðgjaldi. Það er til jákvæð aðferð við að segja nei. 

113. Ráðið til sín þjónustulundaða einstaklinga sem hafa þann þroska að sýna viðskiptavinum sínum fyllstu 

kurteisi er þeir leita aðstoðar í sárum. 

 

Þættir sem koma að tjónaafgreiðslu 

114. Meta ökutæki eftir tjón á eðlilegu verði. 

115. Þegar ákvörðun er tekin um bætur og ekkert ósamkomulag er til staðar, að greiða strax en ekki eftir 

margar vikur, þótt viðkomandi starfsmaður hafi farið í langt frí. 

116. Það er asnalegt ef maður lendir í grjótkasti frá öðrum bíl og ljós brotnar að kaskótrygging dekki það 

ekki, það finnst mér skrítið. 

117. Starfsfólk Varðar þarf að ganga mikið á eftir að gögn berist vegna tjóns frá lögreglunni. Er eitthvað 

hægt að bæta þau samskipti á einhver hátt?  

118. Já, fyrirtækið á að veita þjónustu þegar viðskiptavinur lendir í tjóni sem er tryggt hjá þeim. Ég var í 

100% rétti og var mjög óánægð með að þurfa að sinna öllu sjálf varðandi að fá bætur frá öðru 

tryggingafélagi. Mér var bara bent á að hringja sjálf í viðkomandi tryggingafélag, en þetta er eitthvað 

sem mér finnst að Vörður eigi að sjá um sem milliliður, svo ég þurfi ekki að hafa samskipti við 

tryggingafélag (þriðja aðila) sem ég hef engan áhuga á samskiptum við. Mér finnst að ég eigi yfir höfuð 

ekki að þurfa að eiga nein samskipti eða viðskipti við annað tryggingafélag en Vörð - og þ.a.l. finnst 

mér að bæturnar sem ég á rétt á eigi fyrst að greiðast frá viðkomandi tryggingafélagi til Varðar, og svo 

frá Verði til mín. Þar að auki var ég ekki ánægð með viðbrögð starfsmanns í símanum þegar ég hafði 

lent í tjóni og viðkomandi starfsmaður benti mér bara á heimasíðuna. Ég var fljótari en starfsmaður að 

finna upplýsingar um verkstæði á henni. En mér finnst mjög óþægilegt að geta ekki fengið meiri aðstoð, 

og til dæmis að benda á hvaða verkstæði myndi henta mér, þegar þetta er að gerast í fyrsta sinn að ég 

þarf á réttingu á bílnum að halda. 

119.  Bæta mætti viðhorf starfsmanna í tjónadeild. 

120. Já, útvega bílaleigubíl meðan verið er að meta tjón ökutækis og þar til þú ert komin á annan. 

121. Reynsla: Gamall hitaveituofn lak vatni á parket í forstofu sem var sambyggð stofu. Vörður bætti 

forstofuna en ekki stofuna svo litaskil urðu við boga á milli rýmanna en engin hurð né þröskuldur var 

þar á milli og kom því nýtt parket á móti gömlu!!! Vörður var sanngjarn varðandi bílatryggingar. 

122. Ekki taka út tryggingar án þess að láta vita, ekki refsa kúnna fyrir margra ára óhöpp og ekki heldur fyrir 

óhöpp þar sem kúnni þeirra er í rétti og ég gæti lengi talið upp það sem ég hef lent í hjá þeim. 

 

Umbuna tryggum og tjónlausum viðskiptavinum 

123. Haldið áfram með besta verðið og verðlauna þá sem eru tjónalausir.  
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124. Bjóða traustum viðskiptavinum bestu kjörin. Láta viðskiptavin vita um betri leiðir í tryggingamálum er 

þær koma. Ekki að bíða eftir að viðskiptavinurinn finni það út sjálfur, í gegnum vini og kollega o.s.frv. 

eins og ég sjálfur fengið að reyna.  

125. Betri tilboð fyrir góða viðskiptavini og senda þeim það í sérstökum pósti. 

126. Til dæmis þeim sem eru búnir að vera lengi hjá þeim og eru bæði með sína nánustu líka og eru 

tjónlausir ættu til dæmis að vera boðið upp á eitthvað sérstakt. Frekar fúlt að fá himinháa reikninga og 

þurfa að fara til þeirra til að lækka greiðslur, ömurlegt. 

127. Ekki nógu miklir bónusar /afslættir/fríðindi fyrir fólk sem er með mikið tryggt, til dæmis nokkrar 

líftryggingar heimilis og innbústryggingu og nokkra bíla. 

128. Gæti boðið upp á meiri afslátt, bónus fyrir tjónlaus ár til þeirra sem augljóslega sýna varkárni i 

umferðinni og meðferð eigna, þ.e. til þeirra sem Vörður hefur ekki eða lítið þurft að greiða bætur til. 

Boða til sín þá aðila og bjóða betri kjör að fyrra bragði. 

129. Lækkað iðgjöldin umtalsvert ef viðskiptavinurinn er tjónalaus. 

130. Taka meira tillit til tjónaferils viðskiptavina, þá sérstaklega hvað varðar ökutækjatryggingu. 

131. Lækkað tryggingagjöldin hjá þeim sem sjaldan eru valdir að tjónum og verið með afslátt fyrir eldri 

borgara og öryrkja. 

 

Svöruðu einungis já og gáfu ekki skýringu 

132. Já. 

133. Já. 

134. Já. 

135. Mjög margt. 

136. Það má alltaf bæta sig. 

137. Já, en þeir verða að svara því. 

138. Já verulega. Það er í raun ekkert samband. 

 

Þættir í tengslum við útibú 

139. Hafa fulltrúa á svæðinu. 

140. Endurskoðað umboðsaðilann í Reykjanesbæ. Ég hef tryggt hjá Verði í mörg ár en finn fyrir afturför 

með þjónustu eftir nýr aðili tók við umboðið í Reykjanesbæ. Ég íhuga að skipta um félag fljótlega á 

næsta ári. 

141. Bý út á landi og það vantar þjónustuaðila ef eitthvað skyldi koma upp á. 

142. Ráða þjónustufulltrúa í Ísafjarðarbæ og sleppa fulltrúanum í Bolungarvík. 

143. Ég er fyrrverandi umboðsmaður á Egilsstöðum og mér finnst Vörður ekki sinna sínum viðskiptavinum á 

Austurlandi eftir að ég var látin hætta. 

144. Hafa fleiri útibú úti á landi. 

 

Tryggingabanki  

145. Hafa yfirlit aðgengilegt á netinu. Þannig að hægt sé að fá einhvers konar tryggingabanka. 

146. Útbúa „trygginga-hotline“ til að svara spurningum hvort viðskiptavinur er tryggður eða ekki?  
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147. Ég man ekki hvort þeir hafa „mín síða“ á vefsvæði sínu en það væri til bóta. 

148. Veit reyndar ekki hvort það standi til boða en það væri gott að geta skoðað stöðuna sína á netinu í 

gegnum heimabankann eins og önnur tryggingafélög bjóða upp á.  

 

Standa við orð sín 

149. Standa við gefin loforð; standa við verð á tryggingum. 

150. Standa við orð sín. 

151. Já, staðið við munnlega samninga, þannig að þurfi ekki að leiðrétta alla gíróseðla.  

152. Staðið við tilboð sem þeir gefa. 

 

Svara fyrirspurnum hraðar  

153. Mættu svara fyrirspurnum fyrr. 

154. Svara fyrirspurnum hraðar. 

155. Já, hef lent í því að ég fékk aldrei svar við fyrirspurn (var að biðja um nýja tryggingu) - fékk ekki svar 

fyrr en ég hafði samband við nýjan starfsmann. 

 

Bæta símaþjónustu  

156. Gert auðveldara að ná í viðkomandi útibú í síma. 

157. Svörun, tíma sem fyrirspurnir taka og almennt að þjálfa starfsfólkið betur. 

158. Símaþjónustan mætti vera betri. 

 

Hafa fastan þjónustufulltrúa 

159. Látið viðskiptavin fá einn þjónustufulltrúa. 

160. Haft fastan starfsmann. 

161. Með því að hafa vissa þjónustufulltrúa fyrir einstaklinga svipað og gerist í bönkum.  

 

Athugasemdir er varða aðstöðu 

162. Fyrirtæki í 2007 húsnæði er aldrei traustvekjandi. Aldrei. 

163. Mætti vera betri aðstaða, fyrir fólk sem er að bíða eftir þjónustunni á staðnum. 

 

Yfirlit skýrari/betri 

164. Yfirlit og tilboð sem maður fær mættu vera skýrari og betur sundurliðuð. 

165. Væri gott að fá heildaryfirlit yfir það hverjar tryggingar eru á einu blaði.  

 

Vera sýnilegri  

166. Fara að láta eins og þetta félag sé þátttakandi á markaði í stað þess að vera úti í horni og bíða eftir að 

fólk verði óánægt hjá stóru félögunum. Sækja í stað þess að bíða. 

167. Vera sýnilegri.    

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


