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Útdráttur 

Verðmætustu viðskiptavinirnir eru ekki endilega þeir sem kaupa endurtekið vörur og 

þjónustu fyrirtækisins heldur þeir sem einnig hegðar sér sem talsmenn og eru tilbúnir til 

að segja hverjum sem vill hlusta hversu gott það er að eiga viðskipti við fyrirtækið. 

Fyrirtæki þurfa viðskiptavini til að komast af á markaði og er brottfall arðsamra 

viðskiptavina ógn sem stjórnendur standa frammi fyrir. Að auka tryggð viðskiptavina og 

huga að varðveislu þeirra ætti að vera forgangsverkefni hjá fyrirtækjum því rannsóknir 

hafa sýnt fram á jákvætt samband árangurs fyrirtækja og tryggðar viðskiptavina. Ef 

væntingum viðskiptavina er mætt og sérstaklega ef upplifun þeirra er umfram 

væntingar aukast líkur á ánægju og tryggð þeirra og þar sem tryggingafélög veita 

margskonar þjónustu er sérstaklega mikilvægt að skilja vel þarfir og væntingar 

viðskiptavina og hvaða þættir liggja að baki tryggðarsambands. 

Viðskiptavinir geta sýnt tryggð á mismunandi hátt og geta flokkast á mismunandi stigi 

tryggðar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna stig tryggðar viðskiptavina TM og 

komast að því hvernig viðhorf og tengsl viðskiptavinir hafa til félagsins. Sú vitneskja 

getur auðveldað TM að haga samskiptum á viðeigandi hátt og hjálpað til við að svara því 

hvernig hægt sé að gera viðskiptavini verðmætari.  

Við rannsóknina voru notuð þrjú tryggðarlíkön til að ákvarða tryggð viðskiptavina TM 

og benda niðurstöður til þess að meirihluti viðskiptavina teljast vera tryggir en aðeins 

hluti af þeim eru á efsta stigi tryggðar og þannig tilfinninga tengdir og miklir talsmenn 

félagsins. Einnig er hluti tryggra viðskiptavina á neðsta stigi tryggðar og hluti sem teljast 

ekki tryggir og er dýrkeypt fyrir TM að halda óbreyttum samskiptum við þá. Skoðað var 

hvaða þættir geta legið að baki tryggðarsambands og virðist miklu máli skipta að 

viðskiptavinir hafi fastan þjónusturáðgjafa. Viðskiptalengd er ekki góður mælikvarði á 

tryggð og virðiseinkunn TM virðist ekki vera í samræmi við tryggðar stig viðskiptavina. 

Þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðis virðast frekar vera tryggir en aðrir og mesta 

tryggð sýna þeir sem eru 55 ára og eldri. 
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1  Inngangur 

Rannsóknir á ánægju viðskiptavina á síðasta áratug hafa orðið til þess að skilningur á 

gæðum þjónustu og væntingum viðskiptavina er orðinn mun dýpri og meiri en hann var 

áður (Curasi og Kennedy, 2002; Kandampully, 1998; Zeithaml, Berry og Parasuraman, 

1996). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á jákvæð tengsl ánægju og tryggðar 

viðskiptavina við arðsemi fyrirtækja (Anderson, Fornell og Lehmann, 1994; Bowen og 

Chen, 2001; Reichheld og Sasser, 1990; Zeithaml o.fl., 1996). Undanfarið hefur mikil 

áhersla verið lögð á að auka ánægju viðskiptavina en í kjölfarið hefur ekki endilega fylgt 

sú aukna arðsemi sem væntingar stóðu til um (Curasi og Kennedy, 2002). 

Raunveruleikinn er sá að viðskiptavinir færa viðskipti sín annað þrátt fyrir að vera 

ánægðir og óánægðir viðskiptavinir hætta ekki endilega í viðskiptum (Colgate og Norris, 

2001; Curasi og Kennedy, 2002; Jones og Sasser, 1995).  

Í vaxandi samkeppni og með sífellt auknum kröfum neytenda hafa stjórnendur áttað 

sig á því að samhliða aukinni ánægju viðskiptavina er mikilvægt að huga að varðveislu 

þeirra og að byggja upp tryggðarsamband (Curasi og Kennedy, 2002; Kandampully, 

1998). Það er kostnaðarsamt að sækja nýja viðskiptavini ásamt því að arðsemi af þeim 

verður oft á tíðum ekki jákvæð fyrr en á þriðja eða fjórða ári viðskiptasambandsins 

(Zeithaml o.fl., 1996). Aukið hlutfall tryggra viðskiptavina er því mikilvægur þáttur í 

árangri fyrirtækja og hjálpar til við að auka markaðshlutdeild eða ná yfirburðum á 

markaði (Chaudhuri og Holbrook, 2001; Kandampully, 1998; Oliver, 1999; Reichheld og 

Teal, 1996).  

Tryggð er mikilvægt hugtak meðal allra vöru- og þjónustufyrirtækja. Aðal markmið 

þjónustuaðilans er hið sama og þess sem selur áþreifanlegar vörur, en það er að þróa og 

veita tilboð sem uppfylla þarfir viðskiptavina. Til að geta það þurfa þjónustuaðilar að 

hafa skilning á því hvernig viðskiptavinir meta gæði þjónustu, hvers vegna þeir velja eina 

þjónustu í stað annarrar og hver megin ástæðan er fyrir endurteknum viðskiptum 

(Kandampully, 1998).  

Það getur verið erfitt fyrir viðskiptavini þjónustuaðila að meta gæði þjónustunnar því 

hún er ekki áþreifanlegur hlutur eins og vara sem keypt er í verslun. Sem dæmi þá er 
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auðveldara fyrir þann sem kaupir matvöru að meta gæði hennar en þess sem kaupir 

líftryggingu. Jafnvel þótt þjónustuaðili uppfylli þarfir viðskiptavinar á ánægjulegan hátt í 

eitt skipti er erfitt að ganga rú skugga um að viðskiptavinurinn fái nákvæmlega eins 

þjónustu næst þegar hann kemur þar sem þjónustan byggist að mestu á framkomu 

starfsfólksins (Gremler og Brown, 1996).  

Viðskiptavinir teljast ekki aðeins tryggir eða ekki tryggir heldur geta þeir verið á 

mismunandi stigi tryggðar þar sem til dæmis misjafnt er hvort endurtekin kaup 

viðskiptavina séu vegna tilfinningatengsla við fyrirtækið (Curasi og Kennedy, 2002; Jones 

og Sasser, 1995) eða vegna þess að þeir hafa ekki annan valkost en að eiga viðskipti við 

tiltekið fyrirtækið (Gupta og Zeithaml, 2006; TePeci, 1999). Viðskiptavinur sem verslað 

hefur við fyrirtækið til margra ára getur virkað sem hann sé mjög tryggur. Ef hann er 

óánægður og hefur ekki jákvætt viðhorf til fyrirtækisins getur hann til dæmis, með 

slæmu umtali, átt þátt í að skaða orðspor þess. Þessi viðskiptavinur er því að sýna 

fyrirtækinu falska tryggð. Því er mjög mikilvægt að vita á hvaða stigi ánægju og tryggðar 

viðskiptavinir eru til þess að komast að því hvernig og hjá hvaða viðskiptavinum þarf 

betur að uppfylla þarfir og væntingar þeirra til þjónustunnar (Jones og Sasser, 1995; 

Zeithaml o.fl., 2009).  

Það hafa ekki verið birtar margar greinar um tryggð viðskiptavina á íslenskum 

markaði (Auður Hermannsdóttir og Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2012) og hefur 

höfundur ekki rekist á neina rannsókn sem snýr sérstaklega að stigi tryggðar 

viðskiptavina. Rannsóknarspurningin er: „Á hvaða stig tryggðar dreifast viðskiptavinir 

TM?“. Svar við rannsóknarspurningunni getur veitt stjórnendum TM tækifæri til að sjá 

hvað það er helst sem þeir geta beint sjónum sínum að til að auka tryggð þeirra 

viðskiptavina sem eru arðvænlegir. Þar sem tryggingafélög veita margskonar þjónustu er 

mjög mikilvægt að skilja hvaða þættir liggja að baki tryggðarsambands. Áhersla þessarar 

rannsóknar verður á þjónustu en ekki áþreifanlegar vörur þar sem tryggingafélög eru 

fyrst og fremst þjónustuaðilar.  

Tryggingamarkaðurinn á Íslandi er ekki stór ef miðað er við tryggingamarkaði víða 

erlendis. Á Íslandi eru í dag fjögur tryggingafélög sem eru aðallega að sjá um 

skaðatryggingar fyrir Íslendinga. Þau tryggingafélög eru Vís, Sjóvá, TM og Vörður en sjá 

má markaðshlutdeild þeirra á mynd 1.  Vegna smæðar tryggingamarkaðarins ríkir mikil 
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samkeppni og er við slíkar aðstæður mjög mikilvægt að byggja upp tryggan 

viðskiptavinagrunn til að auka möguleika á forskoti á samkeppnisaðila (Rauyruen, Miller 

og Groth, 2009).  

 

 

Mynd 1. Markaðshlutdeild tryggingafélaganna 2011 (Fjármálaeftirlitið, 2013) 

 

Verkefnið skiptist þannig að fyrst er hugtakið tryggð skilgreint og farið yfir mikilvægi 

og virði tryggra viðskiptavina. Næst er farið yfir tengsl þjónustugæða og ánægju við 

tryggð og hugtökin skilgreind ásamt því hvaða hlutverki starfsmenn gegna í að auka 

tryggð viðskiptavina. Þá er næst fjallað um mismunandi stig tryggðar og kynntar tvær 

aðferðir sem hafa verið notaðar við mælingar á stigi tryggðar viðskiptavina. Þar á eftir er 

umfjöllun um mikilvægi þess að safna gögnum um viðskiptavini og eru kynntar hagnýtar 

aðferðir sem geta sameinað töluleg gögn saman við mælingar á hugarfari viðskiptavina.  

Þá er greint frá aðferðarfræði rannsóknarinnar þar sem sagt er frá þátttakendum, 

mælitæki og framkvæmd. Niðurstöður eru kynntar og síðan ræddar í umræðum þar sem 

þær eru settar fram með hliðsjón af fyrri rannsóknum á tryggð og ályktanir settar fram. 

Að lokum er greint frá takmörkunum og settar fram tillögur um frekari rannsóknir.   

Höfundur er starfsmaður TM og þekkir þar af leiðandi innviði og ferla af eigin raun. 

Sumar upplýsingar um slíkt eru settar fram og byggðar á þekkingu höfundar. 
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2 Tryggð 

Hugtakið tryggð (loyalty) er lykilhugtak í nútíma markaðsstarfi (Helgesen og Nesset, 

2007). Fyrstu rannsóknir sem gerðar voru á tryggð voru aðallega vegna hegðunar 

viðskiptavina eins og tíðni viðskipta og hugsanleg endurkaup (Cunningham, 1956; Day, 

1969). Í dag eru flestir fræðimenn sammála um að tryggð skiptist að minnsta kosti í tvær 

víddir, hegðunar vídd (behavioural loyalty) og hugræna vídd (attitudinal loyalty) sem 

báðar leiða til endurtekinna kaupa (Bowen og Chen, 2001; Gupta og Zeithaml, 2006; 

Jacoby og Kyner, 1973; McMullan, 2005; Russell-Bennett, McColl-Kennedy og Coote, 

2007; Söderlund, 2006).  

Margir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á hugtakinu tryggð og tryggð 

viðskiptavina (sjá til dæmis Bowen og Chen, 2001; Curasi og Kennedy, 2002; Y.Odin, 

N.Odin, Valette-Florence, 2001; Oliver, 1999; Reichheld, 2003; Söderlund, 2006) og nær 

skilgreining Auðar Hermannsdóttur (2011) vel utan um fyrri skilgreiningar um tengsl 

hegðunar og hugrænnar tryggðar:   

Tryggð viðskiptavina byggir á sambandi sem er viðvarandi yfir tíma og 
viðskiptavinurinn velur meðvitað að eiga viðskipti við tiltekið fyrirtæki 
umfram önnur. Tryggur viðskiptavinur hefur jákvætt viðhorf gagnvart 
fyrirtækinu, hefur áform um að halda viðskiptunum áfram og mælir með 
fyrirtækinu við aðra (Auður Hermannsdóttir, 2011, bls. 5). 

 

Með hegðunar vídd er átt við beina hegðun viðskiptavina sem hefur verið mæld sem 

endurtekin kaup, lengd viðskipta og umtal um fyrirtækið (Auður Hermannsdóttir, 2011; 

Auður Hermannsdóttir og Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2012). Hvernig viðskiptavinur 

hegðar sér til dæmis með endurkaupum segir ekki til um ástæðuna sem liggur að baki 

og því er ekki víst að um sálfræðileg tengsl sé að ræða. Viðskiptavinir geta keypt 

endurtekið vegna vana, þæginda eða að þeir hafa ekki val um annað til dæmis vegna 

staðsetningar eða lægra verðs (Gupta og Zeithaml, 2006; TePeci, 1999). Hegðun 

viðskiptavina dugar ekki ein og sér til þess að ákvarða um tryggð þeirra við fyrirtæki 

(Rannveig Tryggvadóttir, 2012) því það getur verið mjög ólíkt hvað viðskiptavinir hugsa 

og hvernig þeir svo hegða sér í raun (Hofmeyr og Rice, 2000). 

Hvernig tengsl viðskiptavinur hefur við fyrirtækið er hinsvegar það sem átt er við með 

hugrænni vídd og þá hvað hann áformar að gera (Boulding, Kalra, Staelin og Zeithaml, 
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1993; Curasi og Kennedy, 2002; Jakoby og Kyner, 1973; Taylor, Geluch og Goodwin, 

2004; Toh, Hu og Withiam, 1993). Þá er um er að ræða viðhorf, skuldbindingu og traust 

viðskiptavinar til fyrirtækis (Auður Hermannsdóttir, 2011) og er talið að viðhorf stýri því 

hvað skal keypt (Mellens, Dekimpe og Steenkampe, 1996). Tryggð í hugrænni vídd hefur 

meðal annars verið mæld með því að athuga hversu líklegur viðskiptavinur er til að 

mæla með vöru eða þjónustu við vini og vandamenn (Reichheld, 2003).  

Það hefur aukist að rannsakendur kanni bæði hegðunar og hugræna vídd tryggðar í 

rannsóknum sínum (Bowen og Chen, 2001; Helgesen og Nesset, 2007; Keiningham, 

Aksoy, Buoye og Williams, 2009; Mascarenhas, Kesavan, Bernacchi, 2006; Mellens o.fl., 

1996; McMullan, 2005; Rauyruen o.fl., 2009; TePepci, 1999). Að rannsaka báðar víddir 

samtímis er talið auka spágildi rannsókna (Bowen og Chen, 2001).  

2.1 Hvers vegna er tryggð mikilvæg? 

Viðskiptavinir eru líflína allra fyrirtækja því án þeirra hafa fyrirtæki engar tekjur, engan 

hagnað og þar af leiðandi ekkert gildi á markaði (Gupta og Zeithaml, 2006). 

Viðskiptavinir koma og fara og því er mikilvægt þegar fyrirtæki missa viðskiptavini að 

sækja nýja (Reichheld og Teal, 1996). En þar sem það er bæði dýrt og tímafrekt að sækja 

nýja viðskiptavini er hagkvæmt fyrir fyrirtæki að huga sérstaklega að því að auka 

varðveislu viðskiptavina (customer retention) (Reichheld og Teal, 1996; Zeithaml o.fl., 

1996).  

Að hafa tryggan hóp viðskiptavina hefur jákvæð áhrif á arðsemi meðal annars vegna 

þess að eyða þarf minni fjármunum í markaðssetningu til að sækja nýja viðskiptavini. 

Einnig með aukinni viðskiptalengd læra viðskiptavinir að þekkja vörur og þjónustu 

fyrirtækisins og því fer minni kostnaður og tími í að veita þeim þjónustu (Bowen og 

Chen, 2001; Reichheld og Sasser, 1990; Reichheld og Teal, 1996). Þar sem tryggir 

viðskiptavinir eru líklegri til að taka eftir auglýsingum fyrirtækis en þeir sem eru ekki 

tryggir hefur aukið hlutfall tryggra viðskiptavina jákvæð áhrif á markaðsstarf og hefur 

þau áhrif að auglýsingar fyrirtækisins verða áhrifaríkari (Hofmeyr og Rice, 2000).  

Ánægðir og tryggir viðskiptavinir velja fyrirtækið umfram önnur, hafa jákvætt viðhorf 

til þess og eru líklegri til að veita því jákvætt umtal (Bowen og Shoemaker, 1998; 

Reichheld og Sasser, 1990; Reichheld og Teal, 1996; Tepeci, 1999; Zeithaml o.fl., 1996). 

Það má segja að tryggir viðskiptavinir séu með jákvæðu umtali að stunda launalaust 
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kynningarstarf fyrir fyrirtæki með ráðleggingum til annarra varðandi ýmsa þjónustu og 

vörur sem eru í boði og þannig hvetja aðra til að versla við fyrirtækið (Bowen og Chen, 

2001; Boulding o.fl., 1993; Hofmeyr og Rice, 2000).  

Eftir því sem viðskiptavinir eru lengur í viðskiptum eykst arðsemi af þeim því með 

tímanum kaupa þeir almennt meira af þeim vörum og/eða þjónustu sem fyrirtækið 

býður uppá og eru einnig oft tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir en þeir sem eru ekki 

tryggir (Bowen og Shoemaker, 1998; Reichheld og Sasser, 1990).  

Tryggir viðskiptavinir eru ekki jafn verðnæmir og halda þannig viðskiptum áfram þrátt 

fyrir að fyrirtækið  bjóði ekki lægsta verðið á markaðnum (Boulding o.fl., 1993; Bowen 

og Shoemaker, 1998; Gupta og Zeithaml, 2006; Reichheld og Teal, 1996). Það er þá ekki 

eins líklegt að þeir fari yfir til samkeppnisaðila vegna lægra verðs (Bowen og Shoemaker, 

1998) eða þegar upp koma mistök (Colgate og Norris, 2001; Reichheld og Sasser, 1990).  

2.2 Virði tryggra viðskiptavina 

Rannsóknir sýna að tryggir viðskiptavinir eru ekki endilega alltaf arðvænir (Dowling og 

Uncles, 1997; Epstein og Westbrook, 2001; Keiningham o.fl.,2009) en þrátt fyrir að 

ýmsar efasemdir hafi verið uppi um ávinning af tryggð (Reinartz og Kumar, 2002) þá er 

mikill meirihluti fræðimanna sammála því að tryggð hefur jákvæð áhrif á arðsemi og 

rekstur fyrirtækja og er eitt af því mikilvægasta sem stjórnendur ættu að beina sjónum 

sínum að (Anderson o.fl., 1994; Bowen og Chen, 2001; Chaudhuri og Holbrook, 2001; 

Helgesen, 2006; Jones og Sasser, 1995; Rauyruen o.fl., 2009; Reichheld og Teal, 1996).  

Í flestum atvinnugreinum eru þau fyrirtæki sem hafa stærst hlutfall af tryggum 

viðskiptavinum með mestan hagnað (Reichheld, Markey og Hopton, 2000) og er dæmi 

um að hagnaður þeirra sé allt að tvisvar sinnum meiri en samkeppnisaðila þeirra 

(Reichheld og Markey, 2011).  

Á hverju ári hætta 15% - 20% viðskiptavina í viðskiptum og þó ekki sé hægt að koma í 

veg fyrir allt brottfall viðskiptavina er samt mikilvægt að gera allt sem hægt er til að 

halda því í lágmarki ( Reichheld og Sasser, 1990). Mikilvægt og mögulegt er að fylgjast 

með tíðni brottfalla, þar sem það er mælanleg eining (Reichheld og Sasser, 1990), en 

einnig ætti að kanna hverjar ástæður eru fyrir því að viðskiptavinir færa viðskipti sín 

(Colgate og Norris, 2001). Með því að fá viðbrögð frá fyrri viðskiptavinum eða 

viðskiptavinum sem eru að fara að hætta, geta stjórnendur grafist fyrir um veikleika í 
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þjónustu og ferlum. Með því að grípa til viðeigandi aðgerða getur það þannig komið í 

veg fyrir að fleiri hætti viðskiptum og þannig minnkað brottfall (Colgate og Norris, 2001). 

Það ætti að vera undirstöðu atriði að halda í alla þá viðskiptavini sem eru arðvænir en 

það þýðir ekki að það eigi að halda öllum viðskiptavinum hvað sem það kostar þar sem 

suma viðskiptavini er ekki arðvænlegt að halda í (Reichheld og Sasser, 1990).  

Viðskiptavinir tryggingafélaga á Íslandi þurfa að skila skriflegri uppsögn sé vilji til að 

hætta viðskiptum eða færa þau annað. Þar með hafa stjórnendur gott tækifæri til fá 

viðbrögð frá þeim sem hætta eða eru búnir að skila inn uppsögn. Þetta snýst þá aðallega 

um að afla gagnanna á skipulegan hátt.  

Niðurstöður rannsóknar Reichheld o.fl. (2000) benda til þess að 5% aukning í 

varðveislu viðskiptavina geti leitt til 25 - 100% aukningu hagnaðar. Þessi mikla aukning 

vakti áhuga þeirra á að skoða hvaða þættir liggja að baki og útskýra þessa miklu 

aukningu. Sérstakan áhuga höfðu þeir á að skoða hvers vegna fyrirtæki sem hafa hátt 

hlutfall tryggra viðskiptavina hafa einnig litla starfsmannaveltu og trygga fjárfesta. Svarið 

felst í flóknum tengslum tryggðar við ferli virðissköpunar (value creation) fyrirtækja þar 

sem aflið sem heldur rekstrinum gangandi eru viðskiptavinir, starfsmenn og fjárfestar. 

Tryggð er mælistika um hvort fyrirtækið hafi afhent úrvals virði til viðskiptavina þar sem 

þeir koma annaðhvort aftur til að kaupa meira eða þeir fara annað. Tryggð viðskiptavina 

hrindir af stað ferli sem verður til þess að virði fyrirtækisins eykst: 

 

1. Tekjur og markaðshlutdeild aukast við aukningu í varðveislu bestu 

viðskiptavinanna og þar af leiðandi aukningu í endurkaupum og jákvæðu 

umtali. 

2. Heildarkostnaður fyrirtækisins lækkar vegna lægri útgjalda við að sækja í nýja 

viðskiptavini og þjónusta þá. 

3. Starfsánægja og stolt minnkar starfsmannaveltu sem býr til hringrás sem eykur 

varðveislu viðskiptavina vegna náinna samskipta og betri þjónustu við þá. 

Aukning í fastráðningu starfsmanna leiðir til aukinnar framleiðni.  

4. Aukin framleiðni hjálpar til við að laða að og halda í trygga fjárfesta.   
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Eins og þetta viðskiptalíkan um virðissköpun gefur til kynna þá þurfa fyrirtæki sem vilja 

viðvarandi vöxt og hagnað sérstaklega að huga að mannauðinum og fara vel yfir 

samskipti við fjárfesta, starfsmenn og viðskiptavini. Þannig fá stjórnendur tækifæri til að 

veita þeim hvatningu til að verða tryggir fyrirtækinu sem getur aukið virði þess 

(Reichheld, 1997; Reichheld o.fl., 2000). 
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3 Þjónustugæði og ánægja  

Að veita gæða þjónustu er talið vera nauðsynlegt til þess að fyrirtæki nái góðri velgengni 

í þeirri miklu samkeppni sem er í dag (Reichheld og Sasser, 1990) og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að yfirburðir í þjónustu og ánægju viðskiptavina stuðla að aukinni arðsemi 

og markaðshlutdeild (Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 1996). Þau fyrirtæki sem vilja 

veita gæða þjónustu verða að skilja hvað það er sem viðskiptavinurinn vill og væntir 

þess að fá (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009).  

Væntingar eru viðhorf viðskiptavina á því sem þjónusta muni veita þeim (Boulding 

o.fl., 1993; Zeithaml o.fl., 2009) og myndast vegna fyrri reynslu, ráðgjafar frá öðrum og 

upplýsingum og loforðum í markaðsefni og frá samkeppnisaðilum (Kotler og Keller, 

2012). Ánægja er upplifun viðskiptavina á því hversu vel fyrirtæki uppfylla væntingar 

þeirra (Oliver, 1999).  

Skilgreiningar á ánægju og gæðum þjónustu snúast í megin atriðum um það sama en 

almenn skilgreining er samanburður viðskiptavina á væntingum þeirra um þjónustu og 

skynjun þeirra á veittri þjónustu (Boulding o.fl., 1993;  Helgesen og Nesset, 2007; Oliver, 

1999; Zeithaml, Berry og Parasuraman, 1993). Á mynd 2 má sjá tengsl skynjunar 

viðskiptavina á gæðum þjónustu og ánægju en myndin byggir á Gaps líkani um 

þjónustugæði eftir Zeithaml o.fl. (2009).  

 

 

Mynd 2. Tengsl væntinga, skynjunar á gæðum þjónustu og ánægju  
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Viðskiptavinir meta hvort það sem þeir létu af hendi fyrir það sem þeir fengu standist 

væntingar þeirra um frammistöðu og hvort það séu sanngjörn skipti. Ef frammistaðan 

stenst ekki væntingar verður viðskiptavinurinn fyrir vonbrigðum, ef frammistaðan stenst 

væntingar er viðskiptavinurinn ánægður en ef frammistaðan er umfram væntingar er 

viðskiptavinurinn mjög ánægður (Kotler og Keller, 2012).  

Þar sem væntingar verða til vegna margra mismunandi þátta er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að hafa gott samstarf og upplýsingaflæði milli starfsmanna. Sölumenn og 

auglýsingar eru oft á tíðum að lofa einhverju sem aðrir munu framkvæma og þá er 

spurning hvort loforðið verði efnt (Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2011). Á mynd 3 má 

sjá þjónustuþríhyrning Zeithaml o.fl. (2009) sem samanstendur af markaðssamspili 

fyrirtækis, starfsfólks og viðskiptavina. Stjórnendur fyrirtækja taka ákvarðanir, 

framlínustarfsfólk er í beinum tengslum við viðskiptavini og síðan eru það 

viðskiptavinirnir sjálfir sem njóta þjónustunnar.  

 

 

 

 

Mynd 3. Þjónustuþríhyrningurinn. þýðing Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011 

 



 

19 

Ef ná á árangri í gæðum þjónustu þurfa allar hliðar þjónustuþríhyrningsins að vera í 

jafnvægi. Ytri markaðsfærsla eru allar  upplýsingar sem fyrirtækið sendir til viðskiptavina 

í gegnum ýmsar boðleiðir eins og auglýsingar, markpóst og fleira. Þar skapast loforðin til 

viðskiptavina sem verða til þess að væntingar verða til. Innri markaðsfærsla er stjórnun 

á mannauði með þjálfun og hvatningu við að þjónusta viðskiptavini vel. Innri 

markaðsfærsla snýst þá um hvort möguleiki er að uppfylla væntingar sem búið er að 

stofna til með ytri markaðsfærslu. Þriðja hlið þríhyrningsins er gagnvirk markaðsfærsla 

milli starfsfólks og viðskiptavina sem snýst þá um hvort væntingum er mætt eða ekki. Ef 

væntingum er ekki mætt verður þjónustufall (service failure) þar sem viðskiptavinir 

upplifa mistök í þjónustu. Þessi hlið snýst þá um getu starfsmanna til að þjónusta 

viðskiptavini (Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 2009).  

3.1 Þjónustuvilji og ánægja starfsfólks 

Fá fyrirtæki geta lifað af án þess að koma á traustu sambandi við viðskiptavini sína og á 

það sérstaklega við í þjónustufyrirtækjum þar sem þörf er á miklum samskiptum milli 

starfsmanna og viðskiptavina (Gremler og Gwinner, 2000). 

Framúrskarandi þjónustufyrirtæki vita að jákvætt viðmót starfsfólks skilar sér í 

sterkara tryggðarsambandi við viðskiptavini. Að stilla starfsfólk inn á að hafa þarfir 

viðskiptavina að leiðarljósi (customer orientation) getur aukið starfsánægju og 

skuldbindingu og þá sérstaklega þeirra sem eru í miklum samskiptum við viðskiptavini 

(Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger, 1994; Kotler og Keller, 2012; Zeithaml 

o.fl., 2009).  

Viðskiptavinir þurfa að finna að á þá sé hlustað af einlægni og að fyrirtækið hafi 

áhuga á þörfum þeirra og kunni að meta ábendingar þeirra um það sem má betur fara 

(Grönroos, 2000). Það eykur skynjun viðskiptavina á ánægjulegum samskiptum ef 

starfsmenn sýna þeim samkennd og skilning (Gremler og Gwinner, 2000) og því getur 

það verið vænlegt til árangurs að ráða inn starfsfólk sem hefur ánægju af því að hugsa 

vel um aðra (Reichheld og Markey, 2011). Það má geta sér til um að mjög mikilvægt sé 

að starfsmenn tryggingafyrirtækja sýni samkennd og skilning hvort sem er í afgreiðslu 

við sölu trygginga eða tjónaafgreiðslu þar sem oft er um mjög viðkvæm og persónuleg 

mál að ræða. 
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 Þjónustuvilji starfsfólks getur aukið tryggð viðskiptavina (Grönroos, 2000, 2004) og 

því er mjög mikilvægt að ráða rétta fólkið til starfa og þá sérstaklega þegar um er að 

ræða þjónustufyrirtæki því það er frekar hægt að kenna tæknileg atriði en viðhorf 

(Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 2009). Því má segja að með því að ráða rétta 

starfsfólkið þá þarf ekki að borga þeim aukalega fyrir að gleðja viðskiptavini (Reichheld 

og Markey, 2011).  

3.2 Væntingar til tryggingafélaga 

Tryggingafélög veita mismunandi tegundir af þjónustu þar sem um er að ræða sölu- og 

ráðgjöf trygginga til einstaklinga og fyrirtækja, neytendalán, greiðsludreifingu og 

tjónaafgreiðslu. Líklega hafa því viðskiptavinir mismunandi væntingar eftir því um hvaða 

hluta þjónustunnar er að ræða.  

Ef marka má niðurstöðu erlendrar rannsóknar á væntingum viðskiptavina til 

tryggingafélaga eru það fimm atriði sem þeir helst vænta frá tryggingafélögum (Zeithaml 

o.fl., 2009). 

 

 Að þeir fái upplýsingar um breytingar á skilmálum og lögum.  

 Að staðið sé við hlið þeirra komi til tjóns.  

 Að viðskiptum verði ekki sagt upp í kjölfar tjónsatviks. 

 Að þeir hafi vernd gegn stórtjónum (catastophe). 

 Að uppgjör tjóna gangi hratt og vel fyrir sig. 

 

Þessi atriði eru öll þess eðlis að viðskiptavinir vilja vera öruggir með að þeir séu ekki 

yfirgefnir og standi einir komi til tjóns. Það má því segja að viðskiptavinir tryggingafélaga 

vilji hugarró sem er í takt við þjónustumarkmið TM sem er að veita viðskiptavinum 

hugarró og að viðskiptavinir upplifi að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti þeim betri 

vernd gegn áföllum. 
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4 Áhrif ánægju á tryggð 

Tryggir viðskiptavinir eru almennt ánægðir, en ánægðir viðskiptavinir eru ekki endilega 

tryggir (Anderson o.fl., 1994; Oliver, 1999). Það er því samband milli tryggðar og ánægju 

en það er ekki línulegt þar sem örlítil breyting á ánægju getur haft töluverð áhrif á 

tryggð (Bowen og Chen, 2001; Oliva, Oliver og McMillan 1992).   

Flestir stjórnendur gera sér grein fyrir að því meiri sem samkeppnin er því 

mikilvægara er að hafa ánægða viðskiptavini. Það sem flestir átta sig hinsvegar ekki á er 

hversu mikilvægt stig ánægju er þar sem samkeppni er mjög áköf eins og til dæmis á 

fjármálamarkaði. Þar er gríðarlega mikill munur á tryggð ánægðra viðskiptavina og mjög 

ánægðra (Jones og Sasser, 1995) og benda rannsóknir til þess að mjög ánægðir 

viðskiptavinir séu tryggari viðskiptavinir en þeir sem eru það ekki (Curasi og Kennedy, 

2002; Johnston, 2004). Á mynd 4 má sjá hversu mikilvægt samband ánægju og tryggðar 

er þar sem mikill munur er hvort viðskiptavinir eru ánægðir eða mjög ánægðir (Heskett 

o.fl., 1994).  

 

Mynd 4. Tengsl ánægju og tryggðar 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mjög 
óánægð(ur)

Óánægður Hvorki né Ánægð(ur) Mjög 
ánægð(ur)

Ánægja viðskiptavina

Varðveisla viðskiptavina 
- hlutfall tryggra 
viðskiptavina



 

22 

Á mynd 4 má sjá niðurstöður mælinga á ánægju á fimm stiga kvarða  þar sem efsta stigið 

er mjög ánægður viðskiptavinur og neðsta er mjög óánægður. Misjafnt er í rannsóknum 

á ánægju hvaða stig á kvarða er notað og er einnig algengt að nota sjö eða tíu stiga 

kvarða. Ef sjö stiga kvarði er notaður er efsta stigið fullkomlega ánægður og neðsta 

fullkomlega óánægður (Pallant, 2007). Því fleiri sem kvarðarnir eru því nákvæmara er 

hægt að segja til um ánægju viðskiptavina sem gefur fyrirtækjum enn dýpri sýn á heildar 

ánægju viðskiptavina (Jones og Sasser, 1995). 

Markaðsrannsóknir eru mikilvægar til þess að bera saman árangur fyrirtækja og geta 

rannsóknir á ánægju viðskiptavina veitt mikilvægar upplýsingar um hversu vel 

fyrirtækinu gengur að þjónusta viðskiptavini. Upplýsingarnar gefa vísbendingu um á 

hvaða stigi ánægju viðskiptavinir fyrirtækisins eru og er þannig hægt að sjá hvort 

meirihluti viðskiptavina eru ánægðir eða mjög ánægðir. Þá vita stjórnendur betur hversu 

mikil vinna er fyrir höndum til að gera meirihluta viðskiptavina mjög ánægða (Jones og 

Sasser, 1995).  

Í þriggja ára langsniðsrannsókn Reichheld (2003) á 20.000 viðskiptavinum gáfu 

niðurstöður það til kynna að árstekjur af þeim sem eru fullkomlega ánægðir eru 2,6 

sinnum meiri en vegna þeirra sem eru  nokkuð ánægðir og 14 sinnum meiri en þeirra 

sem eru nokkuð óánægðir. Þeir sem eru algjörlega óánægðir minnka tekjur allt að 

tvöfalt á við þá sem eru fullkomlega ánægðir viðskiptavinir.  

Fullkomlega ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að kaupa aftur vörur eða þjónustu 

en í rannsókn Jones og Sasser (1995) kom það fram að fullkomlega ánægðir 

viðskiptavinir eru sex sinnum líklegri til að kaupa aftur vörur eða þjónustu á næsta einu 

og hálfa ári en þeir sem eru nokkuð ánægðir.  Ef viðskiptavinir eru ekki fullkomlega 

ánægðir og hafa möguleika á að velja aðra þjónustu geta samkeppnisaðilar freistað 

þeirra. Þar af leiðandi ættu flestir stjórnendur að vera áhyggjufullir í stað þess að vera 

ánægðir ef meirihluti viðskiptavina þeirra falla í hóp þeirra sem eru ánægðir því þeir 

viðskiptavinir hafa ástæðu til að vera ekki fullkomlega ánægðir.  

Að vita á hvaða stigi ánægju viðskiptavinir eru hjálpar til við að ákvarða hvaða þætti 

fyrirtækið þarf að leggja áherslu á til að ná fram meiri tryggð frá viðskiptavinum sínum 

(Jones og Sasser, 1995). Í flestum tilfellum á það að vera aðal forgangur fyrirtækja að 
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gera viðskiptavini  fullkomlega ánægða (Bowen og Chen, 2001; Gremler og Brown, 1996; 

Jones og Sasser, 1995; Oliva o.fl., 1992). 

4.1 Áhrif óánægju  

Viðskiptavinir eru misjafnir eins og þeir eru margir og er því óumflýjanlegt þegar um 

þjónustu er að ræða að einhverjir viðskiptavinir verði óánægðir. Tengsl viðskiptavina við 

fyrirtæki getur haft áhrif á hvernig þeir bregðast við ef þeir upplifa mistök í þjónustu og 

benda niðurstöður rannsóknar Colgate og Norris (2001) til þess að viðskiptavinir sem 

hafa hugræn tengsl við fyrirtæki og upplifa mistök í þjónustu séu líklegri til að halda 

áfram í viðskiptum en þeir sem hafa ekki myndað hugræn tengsl.  

Það skiptir máli að þjónusta viðskiptavini vel bæði þegar vel gengur og einnig ef upp 

koma mistök. Fullkomlega óánægðir viðskiptavinir geta verið viðskiptavinir sem voru 

mjög ánægðir áður en þeir upplifðu þjónustufall. Ef frammistaða fyrirtækis er umfram 

væntingar viðskiptavina sem lenda í þjónustufalli af einhverju tagi þá er ekki aðeins búið 

að endurheimta trú viðskiptavinarins á fyrirtækinu heldur eykst hún enn frekar og þeir 

geta orðið tryggir talsmenn fyrirtækisins (Jones og Sasser, 1995). Þessu má líkja við þá 

viðskiptavini sem lenda í tjóni og fá góða þjónustu og úrlausn mála. Að lenda í tjóni er 

ekki beint þjónustufall en viðskiptavinir verða óánægðir því það er óþæginlegt  að lenda 

í tjóni og þá er mikilvægt að grípa til aðgerða sem helst mæta eða eru umfram 

væntingar þeirra.  

Óánægðir viðskiptavinir eiga það til að kvarta við hvern þann sem er tilbúinn að 

hlusta og jafnvel vara aðra við að eiga viðskipti við tiltekið fyrirtæki (Reichheld og 

Markey, 2011). Vegna breytinga á samfélagsmiðlum síðustu ár er mikil aukning í hversu 

hratt og vítt orð óánægðra getur breiðst út. Nú er það svo að óánægður viðskiptavinur 

segir tíu þúsundum „vinum“ frá í gegnum ýmsa samfélagsmiðla en ekki „aðeins“ 10 eins 

og var áður. Á móti kemur að þeir sem eru mjög ánægðir ná einnig að segja fleiri aðilum 

frá en áður (Reichheld og Markey, 2011) en því miður er það þannig að þeir óánægðu 

eru oft viljugri en þeir ánægðu til að tjá skoðun sína og þá yfirleitt til annarra en þeirra 

sem veittu þjónustuna (Jones og Sasser, 1995).  

Tæplega helmingur óánægðra viðskiptavina kvarta til framlínustarfsmanna og aðeins 

brot af þeim kvarta beint til yfirmanna. Þannig er um helmingur þeirra sem upplifa 

þjónustufall og verða óánægðir sem aldrei láta vita (Zeithaml o.fl., 2009). Því má segja 
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að þeir óánægðu viðskiptavinir sem fá möguleika á að láta í ljós viðhorf sitt séu í raun að 

veita fyrirtækjum tækifæri til að hljóta lærdóm af mistökum sínum (Colgate og Norris, 

2001). Þau fyrirtæki sem hvetja viðskiptavini til að segja frá upplifun sinni og gefa 

framlínustarfsmönnum vald til að bregðast við kvörtunum hafa sýnt fram á betri hagnað 

en þau fyrirtæki sem hafa ekki ferli kvartana og gott skráningarkerfi (Jones og Sasser, 

1995; Kotler og Keller, 2012; Reichheld og Sasser, 1990; Zeithaml o.fl., 2009).  

Viðskiptavinir TM fá send svokölluð tjónakort eftir að hafa fengið afgreiðslu frá 

tjónadeild þar sem þeir eru beðnir um að senda upplýsingar um upplifun þeirra af 

þjónustu og úrlausn mála vegna tjónsins. Viðskiptavinir eru almennt ánægðir með þetta 

fyrirkomulag þar sem með þessu móti fá þeir gott tækifæri til að lýsa upplifun sinni með 

afgreiðslu tjónamála og hafa mörg mál verið leyst á farsælan hátt. Að auki eru umsagnir 

tjónþola nýttar til hvatningar og upplýsingar fyrir starfsfólk sem fá reglulega sendar 

upplýsingar af tjónakortum. Vegna annarrar þjónustu TM er ekki reglubundið eða 

skipulagt ferli við kvartanir eða athugasemdir frá viðskiptavinum.  
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5 Mismunandi stig tryggðar 

Rannsóknir hafa bent til þess að viðskiptavinir sýna annaðhvort sanna langtíma tryggð 

eða falska tryggð. Það eru margir þættir sem geta myndað falska tryggð sem getur látið 

svo virðast sem viðskiptavinir séu mjög tryggir þegar þeir eru það í raun ekki. Þá má 

nefna reglur stjórnvalda sem takmarka samkeppni, háan skiptikostnað, takmarkaða 

valkosti og punktakerfi eins og til dæmis vildarkerfi flugfélaga. Viðskiptavinir halda því 

áfram viðskiptum þrátt fyrir að þeir séu óánægðir þar sem þeir sjá enga aðra valkosti 

(Jones og Sasser, 1995; Zeithaml o.fl., 2009).  

Í mörgum rannsóknum hefur verið fjallað um að viðskiptavinir falli í mismunandi 

flokka eftir því á hvaða stigi tryggðar þeir eru (sjá til dæmis Curasi og Kennedy, 2002; 

Gounaris og Stathakopoulos, 2004; Jones og Sasser, 1995;  Oliver, 1999; Rowley, 2005; 

Rundle-Thiele, 2005). Að flokka viðskiptavini eftir stigi tryggðar getur verið gagnlegt fyrir 

fyrirtæki til að geta mætt betur þörfum þeirra (Curasi og Kennedy, 2002).  

Ein ítarlegasta flokkun viðskiptavina eftir tryggðarstigi er líklega úr niðurstöðum 

rannsóknar Curasi og Kennedy (2002) á endurkaupum viðskiptavina þjónustuaðila. 

Markmið rannsóknarinnar var að skilja betur tryggð viðskiptavina við þjónustuaðila og 

þá þætti sem stuðla að sterkum tengslum þeirra í milli. Niðurstöður benda til þess að 

viðskiptavinir sem kaupa endurtekið þjónustu af sama þjónustuaðila flokkast á fimm 

mismunandi stigum tryggðar og ákvarðast stigin frá svörum við fjórum spurningum: 

 

 Hvernig eru tengslin sem viðhalda sambandi milli viðskiptavina og fyrirtækis? 

 Hvert er hlutverki ánægju á ákvarðanatöku viðskiptavina? 

 Hversu mikla skuldbindingu leggur viðskiptavinurinn í samband sitt við 
fyrirtækið? 

 Hvaða valmöguleikar eru mögulegir fyrir viðskiptavininn um aðra þjónustu? 

 

Lýsing á fimm stigum tryggðar eftir tryggðarlíkani Curasi og Kennedy má sjá í töflu 1 en á 

hverju stigi geta stjórnendur brugðist við til að mæta betur þörfum viðskiptavina í þeirri 

von að færa þá á hærra stig tryggðar. Efsta stigið eru postular en það neðsta eru fangar. 
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Tafla 1. Mismunandi stig tryggðar eftir tryggðarlíkani Curasi og Kennedy 

Stig tryggðar Lýsing 

Postular (apostles)  Sterk tilfinningatengsl til fyrirtækis.  

 Mikil ánægja og mikil tryggð. 

 Fyrirgefa mistök. 

 Horfa ekki til þjónustu samkeppnisaðila. 

 Talsmenn fyrirtækisins af ákafa og eldmóð. 

Ánægju trygglyndi 
(satisfied loyalist) 

 Tengsl vegna ánægju en ekki tilfinninga. 

 Meðal tryggð, engin sérstök ástæða að skipta. 

 Þörfum þeirra er mætt. 

 Gera verðsamanburð og elta hugsanlega lægra verð.  

Punkta trygglyndi 
(purchased loyalist) 

 Tengsl vegna hentugleika, fríðinda og lægra verðs. 

 Meðal ánægja og meðal eða lítil tryggð. 

 Fara ef lægra verð býðst annarsstaðar. 

Fáskiptin trygglyndi 
(detached loyalist)  

 Hagnýt tengsl. 

 Geta ýmist verið ánægðir eða óánægðir. 

 Telja skiptikostnað of háan til að skipta. 

 Endurkaup eru oft vegna þæginda og vana. 

 Fara ef það er hentugra að versla annarsstaðar. 

Fangar (prisoners)  Þvinguð tengsl. 

 Geta ýmist verið ánægðir eða óánægðir. 

 Eru fastir því þeir hafa ekki annað val eða finnst erfitt 
að skipta.  

 Nýta öll tækifæri til að kvarta.  

 Oft erfitt og kostnaðarsamt að þjónusta þá.  

 Veita fyrirtækinu neikvætt eða ekkert umtal. 

 

Postular er efsta stig tryggðar og það á að vera markmið hvers fyrirtækis að fá sem 

flesta viðskiptavini á það stig (Curasi og Kennedy, 2002; Jones og Sasser, 1995). Þessir 

viðskiptavinir eru mjög eða fullkomlega ánægðir og fara veitt þjónusta og væntingar 

þessara viðskiptavina mjög vel saman (Jones og Sasser, 1995). Það sem er sérstaklega 

mikilvægt við þessa viðskiptavini er jákvætt umtal þeirra um fyrirtækið við aðra og að 

þeir telja það ekki þess virði að skoða hvað samkeppnisaðilar hafa að bjóða því að þeirra 

mati jafnast ekkert á við það sem núverandi þjónustuaðili veitir. Þessir viðskiptavinir eru 

líklegir til að eiga áralöng ánægjuleg viðskipti við sama þjónustuaðilann þrátt fyrir að 

upp koma mistök í veittri þjónustu  (Curasi og Kennedy, 2002; Jones og Sasser, 1995). 
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Ánægju trygglyndi er stig tryggðar þar sem viðskiptavinir eru ánægðir því þeir upplifa að 

væntingum þeirra er mætt og þeir sjá enga sérstaka ástæðu til að skipta svo lengi sem 

þeir upplifa ekki þjónustufall. Ef þeir fá mjög gott tilboð frá öðrum þjónustuaðila eru 

þeir líklegir til að færa viðskipti sín því þeir hafa ekki myndað tilfinningatengsl til 

fyrirtækisins eins og þeir sem eru á stigi postula. Með því að taka skrefið lengra og fara 

umfram væntingar þessa hóps eru líkur til að þeir færist á efra stig tryggðar eða í hóp 

postula (Curasi og Kennedy, 2002). 

 

Punkta trygglyndi er stig tryggðar þar sem allt snýst um gott verð, tilboð og afslætti. 

Þeir viðskiptavinir sem eru á þessu stigi tryggðar færa viðskipti sín annað þrátt fyrir að 

þeir séu ánægðir. Þessir aðilar geta gert fyrirtækjum erfitt fyrir því þeir sýna fram á 

nokkra ánægju en eru ekki nógu lengi í viðskiptum til að fyrirtækið fari að hagnast á 

viðskiptunum (Jones og Sasser, 1995). Tryggingamarkaður er almennt mjög verðdrifinn 

og ekki er alltaf horft á verndina sem býr að baki. Mikið er um afslætti fyrir umfang 

viðskipta, viðskiptalengd, tjónleysi og inngönguávísanir og því er viðbúið að 

viðskiptavinir á þessu stigi flakki á milli þeirra sem býður best hverju sinni. 

 

Fáskiptin trygglyndi er stig tryggðar þar sem viðskiptavinir telja það ekki sérstaklega 

flókið eða erfitt að skipta um þjónustuaðila. Þeir meta það svo að hagkvæmara er að 

halda áfram í viðskiptum við núverandi þjónustuaðila en að leggja í leit að öðrum þrátt 

fyrir að þeir séu ekki ánægðir. Endurtekin viðskipti eru oft vegna vana og þæginda en 

það er líklegt að þeir láti til leiðast að skipta ef fær sölumaður gerir skiptin auðveld 

(Curasi og Kennedy, 2002). Á tryggingamarkaði er mikið um að sölumenn hringi og bjóði 

tilboð og því eru þeir viðskiptavinir sem eru á þessu stigi líklegir til að skoða slíkt. Með 

því að sannfæra þessa aðila um að þeir hafa valið rétt með að skipta við núverandi 

þjónustuaðila  eru líkur á að það auki ánægju stig þeirra og færi þá á hærra stig tryggðar, 

eða á stig ánægju trygglyndis (Curasi og Kennedy, 2002). Upplifun þeirra á þjónustufalli 

sem ekki er brugðist við verður líklega til þess að þeir færa viðskipti sín annað 

(Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2011).  
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Fangar eru viðskiptavinir sem telja sig fasta eða eru fastir í viðskiptum við tiltekinn 

þjónustuaðila. Þeir sem eru óánægðir á þessu stigi tryggðar eru tilbúnir að kvarta 

hvenær sem tækifæri gefst (Curasi og Kennedy, 2002; Jones og Sasser, 1995) og veita 

fyrirtækinu slæmt umtal sem getur skaðað orðspor þess (Jones og Sasser, 1995). Þessir 

viðskiptavinir geta hafa átt í áralöngum viðskiptum og því virðist sem þeir séu mjög 

tryggir sem þeir eru í raun ekki, tryggðin er því fölsk (Jones og Sasser, 1995; Zeithaml 

o.fl., 1996). Það er viðbúið að hluti viðskiptavina tryggingafélaga séu á stigi fanga þar 

sem þeir upplifa sig fasta því þeir telja það vera of flókið að skipta ásamt því að almennt 

er 12 mánaða binding og tryggingar aðeins lausar einn mánuð á ári. Að auki eru hluti af 

tryggingum lögboðnar og því þurfa þeir sem eiga ökutæki eða húsnæði að kaupa 

tryggingar lögum samkvæmt. Tækifæri felast í að auka ánægju þessara aðila með því að 

uppfylla þarfir þeirra betur og þannig auka tryggð þeirra en viðskiptavinum á þessu stigi 

finnst oft þjónustan vera of stöðluð og ekki nógu einstaklingsmiðuð (Curasi og Kennedy, 

2002).  

Það sem gerir tryggingafélögum erfitt fyrir og er öðruvísi en hjá annarskonar 

þjónustuaðilum er að þjónustan sem verið er að selja er allt annað en áþreifanleg. Það 

er sérstaklega vegna þess að í raun er verið að selja þjónustu sem bæði þjónustuaðilinn 

og viðskiptavinurinn sjálfur vonast til að komi aldrei til með að þurfa að nota. Ef til þess 

kemur að viðskiptavinur þarf að nota þjónustuna hefur að öllum líkum orðið tjón og þá 

hefur tryggingafélagið tækifæri til að mæta eða fara umfram væntingar.  

Margir upplifa mikla óánægju ef þeir fá tjón sitt ekki bætt og finnst ekki tiltöku mál að 

segja öðrum frá óánægju sinni. Samkvæmt rannsókn Jones og Sasser (1995) er einn 

hópur á stigi tryggðar sem þeir nefna hryðjuverkamenn (terrorist) en það eru 

viðskiptavinir sem hafa lent í slæmri þjónustu og geta ekki beðið með að segja öðrum 

frá. Með hverri sögu verða mistökin ýktari og staðreyndir fjarlægjast sannleikanum. 

Þetta eru þeir viðskiptavinir sem veita fyrirtækjum mestan skaða því þeir eru mun 

líklegri til að segja sína sögu en þeir sem eru á stigi postula. Það ætti að reyna að 

takmarka eins og hægt er að viðskiptavinir fara á stig hryðjuverkamanna en oft á tíðum 

dugar að sýna aðstæðum þeirra skilning og koma til móts við þá.   
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5.1 Tryggðarlíkanið Conversion Model  

Mikið notað líkan um allan heim í tryggðarmælingum er svokallað Conversion Model 

(CM). Líkanið á rætur sínar að rekja til rannsóknar höfundar þess, Jan Hofmeyr, á tryggð 

í tengslum við trúarbrögð í Afríku árið 1980 (Hofmeyr, 1990; Hofmeyr og Rice, 2000). Í 

framhaldi af rannsóknum á tryggð við trúarbrögð var líkanið notaði til að kanna tryggð í 

tengslum við pólitík og til að skilja betur hugarfar kjósenda. Árið 1990 var líkanið tekið til 

notkunar í Bandaríkjunum og í framhaldi hefur það verið notað í flestum löndum 

heimsins og þá bæði í tengslum við tryggð í pólitík og viðskiptum almennt.  

Með tryggðarlíkani CM er ánægja viðskiptavina mæld og tilfinningaleg tengsl þeirra 

við vöru og/eða þjónustu sem þeir nota. Þar er leitast við að læra að þekkja huga 

viðskiptavina og ef þeir eru með tilfinningaleg tengsl við fyrirtækið teljast þeir tryggir 

(committed) en ef tengslin eru ekki tilfinningalegs eðlis teljast þeir ekki tryggir 

(uncommitted) (Terblanche, 2007; Hofmeyr og Rice, 2000). Með því að skilja viðhorf og 

tryggð viðskiptavina er hægt að stjórna samskiptum við þá eftir því sem getur aukið 

árangur markaðsmála fyrirtækisins (Hofmeyr og Rice, 2000). Tryggð viðskiptavina í 

tryggðarlíkani CM er á fjórum stigum sem sjá má á mynd 5. 

 

Mynd 5. Stig tryggðar í tryggðarlíkani CM  

 

Þátttakendur í rannsóknum, þar sem tryggðarlíkan CM er notað, eru ekki aðeins 

viðskiptavinir þess fyrirtækis sem rannsóknin er framkvæmd fyrir heldur einnig 

neytendur almennt á þeirri vöru og/eða þjónustu sem verið er að kanna tryggð við. 

Þannig er kannað álit viðskiptavina samkeppnisaðila á vöru og/eða þjónustu þess 
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fyrirtækis sem rannsóknin er gerð fyrir og hversu opnir þeir eru fyrir því að skipta um 

fyrirtæki. Með þessum upplýsingum er hægt að staðsetja tryggð þinna viðskiptavina í 

samræmi við markaðinn í heild (Hofmeyr, 1990; Hofmeyr og Rice, 2000).  

Þar sem markmið þessa verkefnis er tryggð viðskiptavina verður aðeins fjallað um 

þann hluta hér en ekki farið í nánari útlistun á því hversu opnir viðskiptavinir 

samkeppnisaðila eru fyrir því að skipta, en það er einnig á fjórum stigum (Hofmeyr, 

1990; Hofmeyr og Rice, 2000). Í töflu 2 er hægt að sjá lýsingu á þeim fjórum stigum 

tryggðar fyrir viðskiptavini samkvæmt tryggðarlíkani CM. 

  

Tafla 2. Mismunandi stig tryggðar eftir tryggðarlíkani CM 

Stig tryggðar Lýsing 

Rígbundinn 
(entrenched) 

 Mikil ánægja og mikil tryggð.  

 Meðvitað val um viðskipti. 

 Sterk tengsl við fyrirtækið. 

 Horfa ekki til þjónustu samkeppnisaðila 

 Líkur á langtíma viðskiptum. 

Bundinn 
(average)  

 Meðal tryggð. 

 Geta ýmist verið ánægðir eða óánægðir. 

 Lengd viðskipta er oft til skamms tíma. 

 Eru tvístígandi í vali. 

Lausbundinn 
(shallow) 

 Lítil eða engin tryggð. 

 Geta ýmist verið ánægðir eða óánægðir. 

 Skoða hvað samkeppnisaðilar bjóða. 

 Val á þjónustu skiptir þá litlu máli, þeim er í raun sama. 

Lauslátur 
(convertible) 

 Óánægja, hafa lent í þjónustufalli. 

 Lítil eða engin tryggð. 

 Skoða hvað samkeppnisaðilar bjóða. 

 Val á þjónustu skiptir máli og þekking er ágæt. 

 

Þátttakendur eru beðnir að svara nokkrum spurningum þar sem svör við þeim leiða 

til þess að ákvarða tryggðarstig þeirra en í líkaninu eru mældir fjórir þættir sem eru 

grundvallaratriði til að ákvarða á hvaða stigi tryggðar viðskiptavinir eru (Hofmeyr og 

Rice, 2000). 
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1. Ánægja - hversu vel er væntingum og þörfum mætt? Því minni sem ánægja er 

hjá viðskiptavinum því minni líkur eru á tryggð og á móti því meiri ánægja því 

meiri líkur á tryggð. Ánægja er samt ekki góð forspá á framtíðar kauphegðun því 

að vita ánægju viðskiptavina hjálpar ekki að fullu við að skilja hvers vegna þeir 

gera það sem þeir gera. Ánægja er samt ómissandi þáttur í að skilja sambandið á 

milli viðskiptavina og fyrirtækja (Hofmeyr og Rice, 2000). 

2. Tengsl - skiptir þig máli að hafa val um hvar þú hefur viðskipti? Einn mikilvægasti 

þátturinn í mynda tryggð viðskiptavina að það skipti hann máli að hafa val um 

kaup á vöru eða þjónustu (Hofmeyr og Rice, 2000; Rusell-Bennett, 2007). Því 

meira sem það skiptir viðskiptavin máli að hafa val því líklegra er að hann hafi 

meira fyrir því að taka endanlega ákvörðun um við hvaða þjónustuaðila verður 

verslað og  myndar þannig ákveðin tengsl. Ef það verður þjónustufall og hann 

upplifir óánægju er því líklegra að hann hafi fyrir því að reyna að laga samskiptin í 

stað þess að skipta strax. Það má því segja að því tengdari sem viðskiptavinir eru 

þjónustuaðila því meiri óánægju þola þeir áður en þeir taka ákvörðun um að færa 

viðskipti sín annað (Hofmeyr og Rice, 2000). 

3. Valmöguleikar – hvaða aðrir valkostir standa til boða? Ein af ástæðunum hvers 

vegna óánægðir viðskiptavinir halda áfram í viðskiptum er að þeim finnst aðrir 

valkostir sem standa til boða alveg jafn slæmir og jafnvel verri. Þeim gæti sem 

dæmi fundist öll tryggingafélög vera eins og skynja ekki mun á milli þeirra. Þetta 

styður það að hátt stig ánægju þýðir ekki endilega að um langtíma viðskipti verði 

að ræða því ef viðskiptavinur skynjar að samkeppnisaðili bjóði betri eða hentugri 

þjónustu þá mun hann vera líklegur að skipta (Hofmeyr og Rice, 2000). 

4. Tvíbendni – Hvernig líkar þér við aðra valkosti sem standa til boða? Því meira 

sem viðskiptavinir eru óákveðnir um hvar þeir eiga að beina viðskiptum sínum er 

líklegra að lengri tími líður þar til þeir hafa tekið endanlega ákvörðun. Þegar það 

kemur að því að ákvörðun er tekin er það oft á staðnum, til dæmis þegar 

sölumaður hringir eða kemur í heimsókn. Því skiptir sýnileiki vöru, verð og 

þjónusta miklu máli og að upplýsingar séu aðgengilegar fyrir þá viðskiptavini sem 
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eru óákveðnir og fylgjast með hvað er í boði á markaðnum  (Hofmeyr og Rice, 

2000). 

Þessi fjögur atriði skipta máli í að ákvarða tryggð viðskiptavina samkvæmt tryggðarlíkani 

CM. Sem dæmi þá eru rígbundnir ánægðir viðskiptavinir þar sem val skiptir þá miklu 

máli og þeir eru sannfærðir um að það sem þeir kaupa í dag er mun betra en það sem 

samkeppnisaðilar bjóða. Þeir eru því ekki tvístígandi um val sitt (Hofmeyr og Rice, 2000).  

5.1.1 Mismunandi samskipti eftir tryggðarstigi CM 

Mikilvægt er að komast að því hvort þeir viðskiptavinir sem teljast arðsamir, til dæmis 

eftir virðisgreiningu fyrirtækja, séu í raun tryggir þannig að þeir hafi hugræna tengsl til 

fyrirtækisins. Viðhalda þarf samskiptum við þá sem eru tryggir en þeir sem eru ekki 

tryggir þurfa frekari aðgerða til að auka líkur á varðveislu þeirra (Hofmeyr og Rice, 

2000). 

Það er í raun einfaldast að stjórna sambandi við þá viðskiptavini sem teljast tryggir. 

Komast þarf að því hvað það er við þjónustuna sem stuðlar að tryggðinni og halda því 

áfram. Þessir aðilar eru flestir ánægðir, taka eftir auglýsingum og markaðsefni og eru 

ekkert sérstaklega verðnæmir. Þeir vilja fá reglulega staðfestingu á að þeir hafi valið rétt 

og hentar einstaklega vel að gera það með því að beina auglýsingaefni að þeim og 

þannig ná að staðfesta val þeirra og jafnvel að auka vissu þeirra enn frekar (Hofmeyr og 

Rice, 2000). 

Ástæður að baki þess að viðskiptavinir teljast ekki tryggir geta verið ýmis konar eins 

og til dæmis óánægja og hversu tengdir viðskiptavinir eru tilteknum vörum, þjónustu 

eða jafnvel vöruflokkum eða þjónustugeirum. Mikilvægt er að skilja ástæður sem liggja 

að baki þess að viðskiptavinir eru ekki tryggir því eftir þeim getur reynst nauðsynlegt að 

haga samskiptum á mismunandi máta við viðskiptavini (Hofmeyr og Rice, 2000).  

Viðskiptavinir sem teljast ekki tryggir geta ýmist verið tengdir (involved), ákvörðun 

um val skiptir þá máli eða ótengdir (uninvolved), ákvörðun um val skiptir ekki máli. Ef val 

skiptir ekki máli þá eru mun minni líkur á að tryggðarsamband myndist því þeim er í 

raun sama hvar þeir eru í viðskiptum (Hofmeyr og Rice, 2000). Viðskiptavinur 

tryggingafélags gæti sem dæmi ekki vitað hvar hann tryggir því það eina sem skiptir 

hann máli er að tryggja hjá einhverju tryggingafélagi sem býður best hverju sinni.  
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Það er mjög erfitt verkefni fyrir fyrirtæki að gera það sem þau bjóða mikilvægt og 

eftirsóknarvert í hugum þeirra sem gætu ekki verið meira sama. Það er því eyðsla á tíma 

og peningum að reyna að snúa huga þessara aðila og haga þarf frekar samskiptum við 

þá í takt við þeirra skoðanir. Að ná til þessara aðila með auglýsingaefni er til lítils 

árangurs þar sem þeir eru mjög ólíklegir til að taka eftir auglýsingum almennt frá 

fyrirtækjum í þessum tiltekna þjónustugeira (Hofmeyr og Rice, 2000), til dæmis frá 

tryggingafélögum almennt.  

Það sem getur einkennt viðskiptavini sem eru ótengdir er að þeir vilja einfaldlega ekki 

persónuleg samskipti vegna viðskipta og verða pirraðir þegar stöðugt er verið að 

þröngva uppá þá ýmsu markaðsefni og/eða símtölum. Best væri því að komast að því 

hvaða viðskiptavinir eru í þessum hópi og takmarka samskipti við þá eins og mögulegt er 

(Hofmeyr og Rice, 2000). 

Ef viðskiptavinir eru ekki tryggir en ákvörðun um val skiptir þá máli er líklegt að þeir 

hafi upplifað þjónustufall sem ekki var brugðist við. Það þarf að komast að ástæðunni að 

baki vandamálsins og réttar aðgerðir að koma í kjölfarið. Þessir aðilar teljast á stigi 

lauslætis og eru í mikilli hættu með að færa viðskipt sín annað. Þeir eru oft vel upplýstir 

um markaðinn og geta þannig gefið öðrum upplýsingar um hvað er í boði. Þeir taka eftir 

auglýsingum allra innan tiltekins vöruflokks eða þjónustugeira og því meiri og betri 

upplýsingar sem þeim eru veittar í gegnum auglýsingar og markaðsefni því betra. Þessi 

hópur telst oft vera lítill hluti af heildar markaði eða um 5% en þrátt fyrir það, ef 

markaðurinn er tiltölulega stór, þá gæti vöruþróun sem miðar sérstaklega að þörfum 

þessara aðila fengið þá til þess verða tryggir og þannig aukið við markaðshlutdeild 

fyrirtækis  (Hofmeyr og Rice, 2000). 
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5.2 Tryggðarlíkanið Net Promoter Score  

Önnur mikið notuð aðferð við að finna tryggðarstig viðskiptavina er mæling á líkum á 

meðmælum eða Net Promoter Score (NPS). Aðferð NPS kom fyrst fram í Harvard 

Business Review í lok árs 2003 og er eftir Frederick F. Reichheld. Um er að ræða einfalda 

og gagnlega leið til að flokka tryggð viðskiptavina byggða á svörum þeirra við aðeins 

einni spurningu. Spurning sem gjarnan er orðuð á þessa leið:  „Á kvarðanum 0-10,  

hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með okkur við vini eða ættingja?“. Í 

framhaldi leiðbeindi Reichheld einnig fyrirtækjum að bæta við spurningu: „Hver er 

helsta ástæðan fyrir þeirri einkunn sem þú gafst?“ en svör við henni geta gefið 

fyrirtækjum enn dýpri sýn á hvaða væntingar þarf að uppfylla svo líkur aukist á 

meðmælum viðskiptavina (Reichheld og Markey, 2011). Um er að ræða þrjú stig af sem 

sjá má lýsingu á í töflu 3. Capacent Gallup á Íslandi hefur síðustu ár gert NPS mælingar 

fyrir mörg íslensk fyrirtæki og eru þar almennt notuð ensk orðaheiti en þýðing er frá 

höfundi og verður notuð í verkefninu. 

 

Tafla 3. Mismunandi stig tryggðar eftir tryggðarlíkani NPS 

Stig tryggðar Lýsing 

Frömuðir 
(Promoters) 

 9-10 

 Mikil ánægja og mikil tryggð. 

 Samband við fyrirtækið hefur auðgað líf þeirra.  

 Talsmenn fyrirtækis af ákafa og eldmóð.  

 Veita fyrirtækinu aukinn kraft. 

Óvirkir 
(Passives) 

 7-8  

 Nokkur ánægja og lítil tryggð. 

 Fengu það sem þeir greiddu fyrir en ekkert meira.  

 Gefa sjaldan og þá látlaus meðmæli. 

 Eru líklegir til að elta tilboð frá samkeppnisaðilum. 

 Veita fyrirtækinu lítinn aukinn kraft.   

Skaðvaldar 
(Detractors) 

 0 -6 

 Óánægðir, líklega upplifað þjónustufall. 

 Veita fyrirtækinu neikvætt umtal. 

 Kvarta gjarnan. 

 Kostnaðarsamt að þjónusta þá, sérstaklega ef þeim finnst 
þeir fastir í viðskiptum. 
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Rannsókn Reichheld (2003) leiddi í ljós að þessi eina spurning reynist vera árangursrík leið til 

að ákvarða tryggð og getur þjónað sem gagnleg forspá um vöxt fyrirtækja í flestum 

atvinnugreinum. Hversu einföld mælingin er gerir fyrirtækjum kleift að gera fljótlegar 

mælingar á hvernig viðskiptavinum líður og viðhorfi þeirra. Opna spurningin sem fylgir 

gerir það að verkum að ástæður fyrir viðhorfi viðskiptavina kemur í þeirra eigin orðum. 

Þannig geta fyrirfram mótuð svör ekki haft áhrif á það hvernig þeir svara eins og algengt 

er í almennum ánægju könnunum (Reichheld, 2003; Reichheld og Markey, 2011). 

Hvert stig sýnir ólíkt mynstur af hegðun og viðhorfi og krefjast öll stigin mismunandi 

aðgerða frá fyrirtækinu (Reichheld og Markey, 2011). NPS stig tryggðar eru góð mæling 

á velgengni fyritækja því hátt hlutfall frömuða sýnir fram á góðan árangur í samskiptum 

við viðskiptavini. Viðskiptavinir gefa ekki einkunn upp á 9 eða 10 nema þeir séu að 

upplifa einstaka þjónustu sem lætur þeim líða vel með þá ákvörðun að eiga viðskipti við 

tiltekið fyrirtæki. Þeir sem eru á stigi óvirkra eru ánægðir en ekkert meira en það og 

skaðvaldar sýna fram á alvarlega bresti í vörum, þjónustu eða ferlum. Ónotaleg hegðun 

skaðvalda getur einnig átt þátt í að skemma fyrirstarfsanda og þá sérstaklega þeirra sem 

eru í framlínu (Reichheld og Markey, 2011).  

Hér fyrir neðan er tekið fram hvaða aðgerða fyrirtæki geta að gripið til sé vilji til að 

fjölga viðskiptavinum á stigi frömuða og fækka af stigi óvirkra og skaðvalda (Reichheld 

og Markey, 2011). 

 

 Frömuðir: Öll fyrirtæki ættu að vilja viðhalda eldmóði frömuða til að læra á 
hagsýnan hátt að sækja enn fleiri viðskiptavini sem hafa slíkt viðhorf og hegða 
sér á þann hátt. Þeir ættu að útvega viðurkenningu og verðlaun til þess hóps 
eða einstaklinga í röðum starfsmanna sem ýta undir aukningu frömuða. 

 Óvirkir: Hér þarf að auka þjónustuna, vörurnar eða ferla eins og hægt er eða 
þangað til það hefur glatt (delight) þessa viðskiptavini og fært einhverja af 
þeim yfir í hóp frömuða. 

 Skaðvaldar: Fyrirtæki verða að komast að því hvar rætur óánægju þessa hóps 
liggja. Þeir verða síðan að biðjast afsökunar og finna leiðir til að leysa 
vandamálið. Ef það finnst engin skynsamleg lausn á óánægju þessa hóps þá 
verður fyrirtækið að læra hvernig á að komast hjá því að fá þessa tegund 
viðskiptavina í viðskipti. 
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5.2.1 Útreikningur á NPS og leiðir til árangurs 

Að finna tryggðarstig viðskiptavina er aðeins fyrsta skrefið því það þarf að fá einfaldan 

og öflugan mælikvarða þar sem hægt er að fylgjast reglulega með hvernig fyrirtækinu 

miðar. Það er hægt með því að draga prósentuhlutfall skaðvalda frá prósentuhlutfalli 

frömuða. Ef hærra hlutfall viðskiptavina er á tryggðarstigi frömuða er NPS jákvætt en ef 

hærra hlutfall er á stigi skaðvalda er NPS neikvætt. NPS stig getur verið á bilinu -100 til 

100 þar sem 60 telst mjög gott. Með NPS er komin öflug leið til að mæla og stýra tryggð 

(Reichheld, 2003; Reichheld og Markey, 2011). 

Þegar búið er að finna NPS stig fyrirtækisins er nauðsynlegt að hvetja alla í 

fyrirtækinu til að gera þær ráðstafanir sem þarf til að fjölga viðskiptavinum í hópi 

frömuða og fækka í hópi skaðvalda. Með þessu móti verður NPS stig að NPS kerfi en það 

eru þrjú undirstöðuatriði sem fyrirtæki verða að gera svo árangur verði sem mestur 

(Reichheld og Markey, 2011). 

 

 Flokka þarf viðskiptavini kerfisbundið í tryggðarstig NPS.  

 Það verður að sjá til þess að tengja NPS kerfið inn í daglegan rekstur og af því 
skapist lærdómur og að ferlar lagist innan fyrirtækisins.  

 Stjórnendur verða að koma mikilvægi verkefnisins áleiðis til annarra 
starfsmanna. 

 

NPS kerfi snertir allar hliðar fyrirtækisins og nær frá framkvæmdastjórn til 

framlínustarfsmanna sem þjónusta viðskiptavini og því krefst kerfið þess að yfirmenn 

sýni því hollustu. Stuðningur og fastheldni frá æðstu stjórnendum er nauðsynlegur svo 

kerfið verði árangursríkt (Reichheld og Markey, 2011).  

Rannsókn Reichheld og Markey (2011) yfir tíu ára tímabil staðfestir að í flestum 

atvinnugreinum eru þau fyrirtæki sem hafa hæst hlutfall NPS stigs einnig með mestan 

hagnað og vöxt. Þessi fyrirtæki eyða einnig mun minna í markaðsstarf og aðferðir til að 

sækja nýja viðskiptavini en samkeppnisaðilar þeirra. Þeirra fókus er einnig að þjónusta 

fyrrverandi viðskiptavini og eru mjög vandlátir þegar velja á inn nýja viðskiptavini. 

Þau fyrirtæki sem hafa góð eða framúrskarandi NPS stig hljóta að vera að gera marga 

góða hluti. Mikilvæg framþróun væri þá að fá viðbrögð frá viðskiptavinum sem hluta af 
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daglegri starfsemi og síðan að loka hringnum með því að tala við einstaka viðskiptavini 

og taka til viðeigandi ráðstafana. Með viðeigandi ráðstöfunum er þá átt við viðbrögðum 

við þjónustufalli og að laga vandamál einstaklingsins. Það á einnig við að aðlaga vörur og 

ferla þannig að  upplifun viðskiptavina verði betri og að vandamál endurtaki sig ekki. 

Lykillinn er að hafa alla innan fyrirtækisins innaborðs í ferlinu og að þeir hljóti lærdóm af 

(Reichheld og Markey, 2011). 

5.2.2 Starfsmanna Net Promoter Score (eNPS) 

Spennandi þróun á NPS er svokallað eNPS eða NPS fyrir starfsmenn. Í mörg ár hafa 

fyrirtæki vitað að það eru tengsl á milli ánægju starfsmanna, sérstaklega þeirra sem 

starfa í framlínu og tryggðar viðskiptavina (Heskett o.fl., 1994; Reichheld og Markey, 

2011).  

Nokkur fyrirtæki sem þegar nota NPS kerfi fyrir viðskiptavini hafa þróað kerfið lengra 

og nota það einnig til að kanna tryggð starfsmanna þar sem þeir eru flokkaðir í sömu 

þrjú tryggðar stigin. Á mynd 6 er hægt að sjá hvernig ánægðir og virkir starfsmenn, 

frömuðir, knýja áfram hringrás tryggðar sem leiðir af sér aukinn vöxt og arðsemi. Þar má 

sjá mikilvægi þess að auka hlutfall frömuða á meðal starfsmanna og viðskiptavina 

(Reichheld og Markey, 2011).  

 

 

Mynd 6. Áhrif frömuða (promoters) á hringrás tryggðar 
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Starfsmenn eru spurðir spurningarinnar „á skalanaum 1-10, hversu líklegt er að þú 

munir mæla með þessu fyrirtæki sem vinnustað?“ og í framhaldi er opin spurning „Hver 

er aðal ástæðan fyrir einkunn þinni?“. Þegar það átti við voru starfsmenn einnig spurðir 

„Hversu líklegt er að þú munir mæla með vörum/þjónustu fyrirtækisins við vin?“. Þetta 

fyrirkomulag er að hjálpa fyrirtækjum að komast að því hvar tækifæri eru til endurbóta. 

Þessi nálgun er í þróun og hafa Reichheld og Markey mikla trú á að mun fleiri fyrirtæki 

átti sig á að þau þurfa nýja aðferð við að auka tryggð starfsmanna sinna, aðferð sem 

passar við NPS mælingar á tryggð viðskiptavina (Reichheld og Markey, 2011).  

Með því að gera tíðar mælingar samhliða á ánægju starfsmanna og viðskiptavina geta 

stjórnendur betur áttað sig á heildar stefnu og tengslum milli ánægju starfsmanna og 

viðskiptavina og hvaða áhrif það hefur á aukna tryggð viðskiptavina (Heskett o.fl., 1994).  
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6 Virðisgreining og úrvinnsla gagna 

Draumur hvers fyrirtækis er að finna hina fullkomnu leið til að nálgast viðskiptavini 

(Suman, Anuradha og Veena, 2011). Að vita hvað býr í huga viðskiptavinarins er 

mikilvægt til að skilja hvernig best er að haga samskiptum við hann og veita upplýsingar 

sem hæfa hverjum viðskiptavini á réttum tíma í gegnum réttar boðleiðir. Það getur verið 

allt frá því að þeir óska eftir nánast engum samskiptum yfir í að vilja fá tíð samskipti og 

nákvæmar upplýsingar um þjónustu og vörur (Hofmeyr og Rice, 2000).  

6.1 Gagnaöflun og mat 

Fyrirtæki þurfa að þekkja viðskiptavini sína og til þess að geta það þarf að safna saman 

upplýsingum um þá og geyma í gagnagrunni. Hægt er að nota upplýsingar um 

viðskiptavini til að koma á,  byggja upp og viðhalda sambandi við þá (Kotler og Keller, 

2012).  

Hjá TM eru skráð ýmis gögn um viðskiptavini og er ákveðin virðisgreining gerð þar 

sem virði hvers viðskiptavinar er merkt og skráð. Viðskiptavinir geta verið á stigi V, A, B 

og C þar sem V eru þeir viðskiptavinir sem skila mestri arðsemi. Upplýsingarnar sem 

endurspegla virðiseinkunn eru viðskiptalengd, tjónasaga, greiðslusaga og iðgjöld. Þetta 

eru upplýsingar sem segja til um afkomu viðskiptavina og er verið að vinna í ákveðinni 

vídd sem spáir til um líkur á því að viðkomandi lendi í tjóni.  

Það sem vantar í þessa tegund gagnasafns er að vita og skrá hvað býr í huga 

viðskiptavina. Í dag getur sá draumur hinsvegar orðið að veruleika þar sem dæmi eru um 

að fyrirtæki hafa tekið töluleg gögn sem þegar eru til um viðskiptavini og sameinað þau 

með viðeigandi mælingum á hvað býr í huga þeirra. þar eru breytur um hegðun og huga 

viðskiptavina sameinaðar í eina skrá (Hofmeyr og Rice, 2000).  

 Í mörgum löndum hefur verið deilt um persónuvernd og hvort það sé siðferðislega 

rétt að hafa ekki nafnleynd þegar persónulegum gögnum er safnað. Hinsvegar ef 

viðskiptavinir eru meðvitaðir um að gögnunum er safnað saman til hagsbóta fyrir þá eru 

dæmi um betri svörun en þegar nafnleyndar var lofað. Viðskiptavinir vilja betri þjónustu 

og að eftir þeim sé tekið og ef svör þeirra verða til þess að svo verði eru þeir tilbúnir að 

fórna nafnleynd  (Hofmeyr og Rice, 2000).  
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6.1.1 Raundæmi 

Lloyds TBS ásamt fleiri bönkum í Bretlandi hafa tekið upp kerfi sem mælir tryggð 

viðskiptavina sinna til þess að bera kennsl á þá sem eru líklegastir til að hætta 

viðskiptum eða halda áfram ásamt því að skilja ástæður fyrir yfirvofandi flótta. Lykilinn 

að kerfinu er að veita framlínustarfsmönnum vald til að grípa til aðgerða sem munu 

auka arðsemi bankanna. Spurningarlistar eru sendir til mismunandi viðskiptavina í 

hverjum mánuði og þeim boðið að tjá hug sinn til bankans og annarra banka sem eru í 

samkeppni. Meðfylgjandi spurningalista er bréf sem inniheldur upplýsingar um að ekki 

er um nafnleynd að ræða og að svör þeirra geti leitt til endurbóta þeim í hag. Áhugavert 

er að viðbrögð við svörun er tvöföld á við svipaðar rannsóknir þar sem nafnleyndar er 

lofað. Niðurstöður eru sameinaðar öðrum upplýsingum um viðskiptavininn úr 

gagnagrunni og settar saman í yfirlit sem hægt er að sjá í viðauka 1. Tryggðarstig hvers 

svaranda er metið og skráð ásamt virðismati og þannig er hægt að meta mikilvægi þess 

að hafa samband og gera það sem gera þarf til að halda honum í viðskiptum. Með þessu 

móti er hægt að skrá viðhorf viðskiptavina til bankans og banka í samkeppni. Þetta ferli 

að framleiða þessi samantektarblöð er alveg sjálfvirkt sem verður til þess að kerfið skilar 

fljótt og skilvirkt upplýsingum til stjórnenda (Hofmeyr og Rice, 2000).  

6.2 Hagnýt tölfræði um viðskiptavini  

Gagnavinnsla (data mining) er aðferð sem hefur notið mikilla vinsælda og snýst um að 

greina gögn frá mismunandi víddum og tengja saman upplýsingar. Rafrænar upplýsingar 

geta verið hagnýt viðbót við mat starfsmanna á virði viðskiptavina og getur orðið til þess 

að auka tekjur og lækka kostnað (Hofmeyr og Rice, 2000; Suman, Anuradha og Veena, 

2011).  

Mörg greiningartæki (analytical tool) eru til sem geta hjálpa til við að greina gögn. 

Útfrá slíkum gögnum er til dæmis hægt að setja upp ákvarðanatré sem sjá má á mynd 7 

sem getur hjálpað til við ákvarðanir um aðgerðir til að auka ánægju og virði 

viðskiptavina  (Suman o.fl., 2011).  
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Mynd 7. Ákvarðanatré byggt á tryggð viðskiptavina 

 

Hagnýt tölfræði um viðskiptavini (customer analytics) er slíkt greiningartæki sem fæst 

við að greina einkenni og hegðun viðskiptavina og setja saman í flokka. Sem viðbót við 

stjórnun viðskiptatengsla (CRM) fyrirtækja getur hagnýt tölfræði svarað spurningum 

eins og við hverja á að tala og hvað á að segja við þá. Hægt er að flokka viðskiptavini og 

útbúa einstaklingsmiðaðar tillögur að þjónustu og sölu sem koma af sjálfu sér. Þannig er 

hægt að auka ánægju valinna viðskiptavina og gera viðkomandi viðskiptavin 

verðmætari, til dæmis með kross- eða uppsölu sem eykur virði viðkomandi 

viðskiptavinar (Capacent, 2013; Halldór Valgeirsson, 2012).  

Aðferðin getur bætt meiri dýpt við virðisgreiningar sem mörg fyrirtæki gera í dag þar 

sem viðskiptavinir eru flokkaðir eftir fjárhagslegu virði þeirra. Upplýsingarnar verða 

þannig verðmætari og hagnýtari en áður þar sem hægt er að svara spurningum eins og 

hverjir eru líklegastir til að verða verðmætir ef fyrirtækið grípur til viðeigandi aðgerða. 

Sem dæmi hverjir úr viðskiptavinahópi B eru líklegir til að komast í hóp A. Skilningur á 

þörfum viðskiptavina og tækifærum sem eru fólgin í hverjum og einum viðskiptavini er 

hægt að ná fram með hagnýtri tölfræði (Halldór Valgeirsson, 2012).  
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7 Aðferð 

Í þessum kafla er farið yfir markmið rannsóknarinnar og þeim aðferðum sem notaðar 

voru. Þátttakendum er lýst, gerð er grein fyrir þeim mælitækjum sem notuð voru og 

framkvæmd útlistuð.  

Með þessari rannsókn leitast höfundur við að kanna hvernig viðhorf og tengsl 

viðskiptavinir TM hafa við félagið. Það er gert til þess að auðvelda TM að hafa samskipti 

á viðeigandi hátt við viðskiptavini, eiga möguleika á því að auka verðmæti þeirra ásamt 

því að auka tryggð þeirra viðskiptavina sem eru arðvænir. Til að kanna þetta var sett 

fram rannsóknarspurningin: „Á hvaða stig tryggðar dreifast viðskiptavinir TM“ og var 

rannsóknin framkvæmd til að svara henni. 

Við rannsóknina voru notuð þrjú tryggðarlíkön til að ákvarða stig tryggðar 

viðskiptavina TM. Það er tryggðarlíkan CM (Hofmeyr og Rice, 2000), tryggðarlíkan NPS 

(Reichheld, 2003) og tryggðarlíkan Curasi og Kennedy (2002). Ástæðan fyrir því að þessi 

þrjú tryggðarlíkön voru notuð er til þess að fá eins nákvæma niðurstöðu um tryggð 

viðskiptavina og mögulegt er. Þá er einnig hægt að bera saman niðurstöður til að sjá 

hvort samræmi sé þeirra í milli. Niðurstöður úr tryggðarlíkönum CM og NPS ásamt 

ánægju viðskiptavina eru notuð til að ákvarða tryggðarstig eftir tryggðarlíkani Curasi og 

Kennedy. 

Mælitækin er úr tveimur könnunum sem gerðar voru fyrir TM á vegum Capacent 

Gallup. Það er könnun með tryggðarlíkani CM sem framkvæmd var í maí 2012 og 

þjónustukönnun sem framkvæmd var í nóvember 2011 til mars 2012. Höfundur fékk 

ekki hrá gögn til úrvinnslu, það er gögnin voru í skýrslu formi þar sem búið var að gera 

greiningar til að athuga hvort munur sé tölfræðilega marktækur samkvæmt 5% 

marktæktarmörkum (p<0,05). Ekki var greint frá meðaltali í öllum tilvikum og því getur 

höfundur ekki tekið það fram þegar það á við.  

Höfundur ákvað að nota þessar tvær kannanir í rannsóknina þar sem upplýsingar úr 

þeim báðum veita mikilvægar upplýsingar til þess að svara rannsóknarspurningunni og 

hvaða þættir það helst eru hjá TM sem hafa áhrif á tryggð viðskiptavina. 

Þjónustukönnun hefur það umfram tryggðarmælingu CM að þar eru einnig breyturnar 

virðisgreining TM, hvort viðskiptavinur hafi fastan þjónustufulltrúa eða tengilið ásamt 

svörum þátttakenda um ánægju með ýmsa þjónustutengda þætti. Þar sem rannsóknir 
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hafa sýnt fram á að yfirburðir í þjónustu og ánægju viðskiptavina stuðla að aukinni 

arðsemi og markaðshlutdeild (Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 1996) var talið 

mikilvægt að skoða þessa þætti samhliða. Þar sem þau fyrirtæki sem vilja veita gæða 

þjónustu verða að skilja hvað það er sem viðskiptavinurinn vill og væntir þess að fá 

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009) geta svör þátttakenda í þjónustukönnun varpað ljósi 

á það hjá TM. Í báðum könnunum var kannað tryggðarstig NPS en ekki var í 

þjónustukönnun kannað tryggðarstig eftir tryggðarlíkani CM.  

7.1 Þátttakendur í könnun með tryggðarlíkani CM 

Þýðið í könnnun með tryggðarlíkani CM voru viðskiptavinir allra tryggingafélaganna. 

Úrtakið voru 1.450 manns á öllu landinu, 18 ára og eldri, og voru þeir handahófsvaldir úr 

viðhorfahópi Capacent Gallup. Í heildina svöruðu 767 manns könnuninni sem gerir 

svarhlutfall 52,9%. Þar sem 73 þátttakenda voru starfsmenn tryggingafélaga var talið að 

það hefði áhrif á svörun þeirra og voru svör þeirra því ekki tekin með. Endanlegur fjöldi 

nothæfra svara voru því 694. Í töflu 4 má sjá upplýsingar um þátttakendur. 

 

Tafla 4. Upplýsingar um þátttakendur í könnun með tryggðarlíkani CM 

 

 

Meðal þátttakenda voru 117 viðskiptavinir TM aðrir eru viðskiptavinir annarra 

tryggingafélaga en sjá má hlutfall þátttakenda eftir tryggingafélögum á mynd 8. 

Karlar 51%

Konur 49%

Aldur

18-24 ára 14%

25-34 ára 19%

35 - 44 ára 18%

45-54 ára 19%

55 ára og eldri 30%

Búseta

Höfuðborgarsvæðið 64%

Landsbyggðin 36%

Kyn
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Mynd 8. Hlutfall þátttakenda í tryggðarlíkan CM eftir tryggingafélagi 

 

7.2 Þátttakendur í þjónustukönnun 

Þýðið í þjónustukönnun voru viðskiptavinir TM á öllu landinu 18 ára og eldri. Úrtakið 

voru 1.817 handahófsvaldir aðilar úr viðskiptavinaskrá TM. Í heildina svöruðu 828 

manns könnuninni sem gerir 45,6% svarhlutfall. Í töflu 5 má sjá upplýsingar um 

þátttakendur. 

 

Tafla 5. Upplýsingar um þátttakendur í þjónustukönnun 

 

 

Ekki var spurt um búsetu í þjónustukönnun líkt og í könnun með tryggðarlíkani CM. 

Hlutfall þátttakenda eftir virðisgreiningu TM endurspeglar mjög vel hlutfall viðskiptavina 

TM eftir virðisgreiningu.  
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7.3 Mælitæki  

Í rannsókninni eru notuð tvö mælitæki úr tveimur könnunum. Annað mælitækið er 

spurningalisti sem notaður var í könnun með tryggðarlíkani CM þar sem áherslan var að 

mæla tryggð, ímynd og styrk vörumerkja. Hitt mælitækið eru spurningar úr 

þjónustukönnun þar sem áherslan var að kanna ánægju viðskiptavina með ýmsa 

þjónustutengda þætti og tryggð. Mælitækin eru að mæla ólíka þætti en eiga það 

sameiginlegt að í báðum er verið að kanna ánægju viðskiptavina og tryggð eftir 

tryggðarlíkani NPS.   

Útreikningur á NPS er reiknaður út frá svari við aðeins einni spurningu um líkur á því 

að þátttakendur mæli með TM við vini eða ættingja. Spurningin er á 10 stiga kvarða þar 

sem 10 merkir mjög líklegt og 0 mjög ólíklegt. Þeir þátttakendur sem svara á bilinu 9 - 10 

teljast á tryggðarstigi frömuða, þeir sem svara á bilinu 7 - 8 teljast á tryggðarstigi óvirkra 

og þeir sem svara á bilinu 0 - 6 eru á tryggðarstigi skaðvalda. Til þess að geta séð á 

einfaldan hátt stöðu TM og geta borið það saman við árangur samkeppnisaðila er 

reiknað út NPS stig eftir hlutfalli svara. Það er gert með því að draga prósentuhlutfall 

skaðvalda frá prósentuhlutfalli frömuða. Ef hærra hlutfall viðskiptavina er á tryggðarstigi 

frömuða er NPS jákvætt en ef það er lægra er NPS stig neikvætt. NPS stig getur verið á 

bilinu -100 til 100 þar sem stigið 60 telst vera mjög gott (Reichheld og Markey, 2011). 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir þeim mælitækjum sem notuð voru í könnun 

með tryggðarlíkani CM og þjónustukönnun. 

7.3.1 Mælitæki í könnun með tryggðarlíkani CM 

Spurningalistinn í heild sinni samanstendur af 40 spurningum um ímynd, ánægju, 

árangur, þjónustu og tryggð ásamt nokkrum grunnbreytum til greiningar.  

Í könnun sem notar tryggðarlíkan CM eru þátttakendur spurðir nokkurra spurninga 

sem svara eftirfarandi grundvallarspurningum til að ákvarða tryggðarstig þeirra eftir 

tryggðarlíkani CM: 

1. Hversu ánægð(ur) ertu með þitt aðaltryggingafélag? 

2. Er þetta eitthvað sem skiptir þig máli? 

3. Hvaða einkunn gefur þú þeim valkostum sem í boði eru? 
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4. Hvað er ólíkt með þeim valkostum sem í boði eru? 

Höfundur fékk í hendur tilbúna skýrslu þar sem búið var reikna út á hvaða stigi tryggðar 

viðskiptavinir TM og annarra tryggingafélaga eru og hefur því ekki nákvæmar 

upplýsingar um þær spurningar sem notaðar voru. 

 Að auki við þær spurningar sem tengjast beint tryggðarstigi CM var einnig spurt um 

NPS spurningu um líkur á meðmælum ásamt opinni spurningu sem þátttakendur fengu í 

kjölfarið. Einnig var spurt um aðaltryggingafélag, viðskiptalengd, ástæður fyrir vali, hvort 

þátttakendur hafi lent í tjóni ásamt fleiri spurningum. Í niðurstöðukafla eru niðurstöður 

útfrá þeim spurningum sem notaðar voru við þessa rannsókn en spurningalistann í heild 

sinni er í viðauka 2. 

Spurningarnar eru á tveggja til fimm stiga kvarða þar sem efsta stig merkir til dæmis 

mjög ánægður og neðsta mjög óánægður. Spurningarnar eru flestar lokaðar nema 

spurningar númer 22 og 25 a,b og c eru opnar.  Spurning 24 um líkur á meðmælum 

(NPS) er á 10 stiga kvarða þar sem 10 merkir mjög líklegt og 0 mjög ólíklegt. 

Grunnbreytur sem notaðar voru í rannsókninni eru kyn, aldur, búseta og menntun.  

7.3.2 Mælitæki í þjónustukönnun 

Spurningarlistinn í heild sinni samanstendur af 44 spurningum um þjónustutengd atriði 

hjá TM ásamt nokkrum grunnbreytum til greiningar. Í þjónustukönnun eru margar 

spurningar sem ekki beint tengjast stigi tryggðar og eru aðeins notaðar í rannsóknina 

spurningar sem höfundur telur að hefur áhrif á svar við rannsóknarspurningunni og 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á tryggð viðskiptavina TM. Spurningalistinn í heild 

sinni er í viðkauka 3 en þær spurningar sem notaðar voru í þessa rannsókn eru 

spurningar númer: 1, 20 – 29, 39 og 41 – 44. Grunnbreyturnar sem notaðar voru í 

rannsókninni voru  kyn, aldur og virðisgreiningarhópur ásamt því að borið var saman við 

viðskiptalengd og hvort svarendur hafa fastan þjónusturáðgjafa eða tengilið hjá TM. 

Spurningarnar eru flestar lokaðar spurningar á tveggja til fimm stiga kvarða.  Spurning 

39 um ánægju er á sjö stiga kvarða og spurning 42 um líkur á meðmælum (NPS) er á tíu 

stiga kvarða. Spurningar 42 til 44 voru opnar spurningar.  
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7.4 Framkvæmd í könnun með tryggðarlíkani CM 

Könnunin var framkvæmd gegnum netið með því móti að þátttakendur fengu senda 

vefslóð í tölvupósti sem vísaði á könnunina. Þátttakendur svöruðu á netþjóni á vegum 

Capacent Gallup auk þess sem samskipti voru varin gegn því að vera skoðuð af 

óviðkomandi aðilum (secure). Allt að tvær áminningar voru sendar á þátttakendur og 

voru þær bundnar við þá sem ekki höfðu svarað. Unnið var úr rannsókninni á tölulegan 

hátt í töflum og myndum og voru spurningar greindar eftir helstu grunnbreytum. 

Höfundur fékk til sín skýrslu með niðurstöðum úr könnun með tryggðarlíkani CM þar 

sem þær upplýsingar sem þurfti voru settar fram í niðurstöður til að svara 

rannsóknarspurningunni. Niðurstöður voru að lokum bornar saman við fræðilegt yfirlit 

sem er til umfjöllunar í umræðukafla. 

7.5 Framkvæmd í þjónustukönnun 

Framkvæmd og úrvinnsla þjónustukönnunar var eins og í CM mælingu að öðru leiti en 

því að hér var um blandaða könnun að ræða, sími og net. Hlutfall þeirra sem svöruðu í 

gegnum síma voru 46% og þeirra sem svöruðu í gegnum netið voru 54% sem er nokkuð 

jöfn skipting. Höfundur fékk til sín skýrslu með niðurstöðum úr þjónustukönnun þar sem 

þær upplýsingar sem þurfti voru settar fram í niðurstöður til að svara 

rannsóknarspurningunni. Niðurstöður voru að lokum bornar saman við fræðilegt yfirlit 

sem er til umfjöllunar í umræðukafla. 
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir markverðustu niðurstöður að mati höfundar úr könnun 

með tryggðarlíkani CM og Þjónustukönnun sem tengjast ánægju, tryggð og stigi tryggðar 

viðskiptavina TM. Út frá stigi tryggðar eftir tryggðarlíkani CM og tryggðarlíkani NPS 

ásamt ánægju viðskiptavina er ákvarðað tryggðarstig eftir tryggðarlíkani Curasi og 

Kennedy (2002). Eingöngu er talað um mun þegar hann er tölfræðilega marktækur 

samkvæmt 5% marktæktar mörkum (e. Sig, p<0,05).  

Niðurstöður skiptast þannig að fyrst er tekið fram niðurstöður um stig tryggðar 

viðskiptavina TM og er næst á eftir er farið yfir hvaða aðilar sýna helst tryggð og hvaða 

þættir hafa helst áhrif á tryggð viðskiptavina við TM.  

8.1 Stig tryggðar viðskiptavina TM 

Miðað við niðurstöður úr tryggðarlíkani CM þá teljast meiri hluti tryggingataka á Íslandi 

tryggir sínu tryggingafélagi. Á mynd 9 má sjá tryggðarstig viðskiptavina 

tryggingamarkaðsins á Íslandi og hjá TM miðað við niðurstöður tryggðarlíkans CM.  

 

Mynd 9. Tryggðarstig viðskiptavina tryggingafélaga á Íslandi og hjá TM miðað við tryggðarlíkan CM 

Rígbundnir eru tæplega helmingur af þeim sem eru tryggir eða 46% og 54% eru bundnir. 

Af þeim sem eru ekki tryggir er hlutfall lausbundinna 64% og hlutfall lauslátra 36%.  
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Í þjónustukönnun var spurt spurningarinnar „Þegar á heildina er litið hversu ánægður 

eða óánægður ertu með þjónustu TM?“. Fjöldi svara voru 767 og var meðaltal  5,2. Sjá 

má dreifingu svara á mynd 10 og er þar hægt að sjá að aðeins mjög lítill hluti 

þátttakenda eru fullkomlega ánægðir.  

 

 

Mynd 10. Ánægja viðskiptavina TM 

 

Í könnun með tryggðarlíkani CM var einnig spurt um ánægju og voru svarmöguleikar á 

fimm stiga kvarða. Þar var um svipaða svörun að ræða þar sem 82% þátttakenda svara 

því að þeir séu mjög eða frekar ánægðir. Ánægja þátttakenda var borin saman við hvort 

þeir teljast tryggir eða ekki tryggir og kom fram munur þar sem meðaltal þeirra sem eru 

tryggir er 4,3 til móts við 3,2 þeirra sem eru ekki tryggir.  

Dreifingu ánægju tryggra og ekki tryggra viðskiptavina er hægt að sjá á mynd 11 en 

fjöldinn skiptist þannig að þátttakendur í rannsókninni sem eru tryggir TM eru 97 talsins 

en fjöldi þeirra sem eru ekki tryggir eru 20.  
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Mynd 11. Ánægja eftir tryggðarstigi, tryggir og ekki tryggir 

 

Bæði í tryggðarlíkani CM og þjónustukönnun var spurt um líkur á meðmælum þar 

sem reiknað er út NPS stig eftir hlutfalli viðskiptavina sem falla í NPS 

tryggðarstigsflokkana frömuðir (promoters), óvirkir (passives) og skaðvaldar 

(detractors).  

Spurt var „Á kvarðanum 0 - 10 þar sem 0 merkir mjög ólíklegt en 10 mjög líklegt, 

hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með tryggingafélaginu þínu við vini eða 

ættingja?“.  

Fjöldi svara í könnun með tryggðarlíkani CM var 602 og var meðaltalið 6,6 fyrir öll 

tryggingafélögin. TM var með besta NPS stig af tryggingafélögunum í þessari rannsókn.  

Fjöldi svara í þjónustukönnun var 740, meðaltalið var 7,2. NPS stig í þjónustukönnun 

var aðeins lægra en það sem kom fram í könnun með tryggðarlíkani CM.  

Í töflu 6 má sjá hlutföll viðskiptavina tryggingamarkaðarins og viðskiptavina TM í NPS 

tryggðarstigs flokkum ásamt NPS stigi. 
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Tafla 6. Hlutfall viðskiptavina í NPS tryggðarstigshópum 

Tryggðarstig Tryggingamarkaðurinn 
í heild 

Viðskiptavinir TM  
(CM) 

Viðskiptavinir TM  
(þjónustukönnun) 

Frömuðir (9-10) 26,2% 37,0% 34,6% 

Óvirkir  (7-8) 32,9% 32,0% 35,0% 

Skaðvaldar  (0-6) 40,9% 31,0% 30,4% 

NPS stig -14,7 6,0 4,2 

 

TM hefur hærra hlutfall frömuða en skaðvalda enda með jákvætt NPS stig. Á stigi 

skaðvalda eru 30% - 31% viðskiptavina TM sem þarf að huga sérstaklega að.  

 

Munur kom fram á meðaltölum þeirra sem eru tryggir og ekki tryggir og því eru tryggir 

viðskiptavinir líklegri til að vera á stigi frömuða en þeir sem eru ekki tryggir. NPS stig 

tryggra viðskiptavina er 22 til móts við -90 hjá þeim sem eru ekki tryggir. Á mynd 12 má 

sjá hvernig tryggðarstig NPS skiptist eftir því hvort viðskiptavinir eru tryggir eða ekki.  

 

 

Mynd 12. Hlutfall tryggðarstigs NPS fyrir trygga og ekki trygga 
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Til þess að ákvarða á hvaða tryggðarstigi viðskiptavinir TM eru miðað við 

tryggðarlíkan Curasi og Kennedy (2002) eru niðurstöður um ánægju viðskiptavina, 

tryggðarstig eftir tryggðarlíkani CM og tryggðarstig eftir NPS tryggðarlíkani settar saman 

sem sjá má á mynd 13. Þar lengst til hægri er tekið fram hlutfall viðskiptavina TM á 

tryggðarstigum Curasi og Kennedy. 

 

 

Mynd 13. Hlutfall tryggra viðskiptavina eftir ánægju- og tryggðarstigi NPS, tryggðarlíkani CM og Curasi 
og Kennedy 

 

Þeir sem eru ekki tryggir eru ýmist á stigi lauslátra eða lausbundinna og skiptist hlutfall 

þeirra eftirfarandi: Þeir sem eru lausbundnir eru á stigi punkta trygglyndis og eru þeir 

64% af þeim sem eru ekki tryggir eða 12% af heildar viðskiptavinum TM. Lauslátir eru á 

stigi fáskiptin trygglyndi og eru 36% af þeim sem eru ekki tryggir eða 5% af heildar 

viðskiptavinafjölda TM.  

8.2 Hverjir sýna helst tryggð og hvaða þættir hafa áhrif? 

Svör tryggðarstigshópa úr tryggðarlíkani CM, svör viðskiptavina um ánægju og svör 

viðskiptavina eftir tryggðarstigi NPS voru borin saman við grunnbreytur til að athuga 

hvort munur væri á meðaltölum milli hópa og er aðeins talað um ef hann er tölfræðilega 

marktækur eftir 5% marktæktarmörkum (p<0,05). 
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Svör tryggðarstigshópa úr tryggðarlíkani CM voru borin saman við grunnbreytur til að 

athuga hvort munur var á meðaltölum milli hópa. Ekki voru til mælingar fyrir 

tryggðarhópa TM sérstaklega að þessu leyti en gert var ráð fyrir svipaðri svörun hjá TM 

og tryggingafélaga í heild.  

 Konur reynast tryggari en karlar með hærra hlutfall rígbundinna.  

 Þeir sem lokið hafa grunnskólaprófi og/eða framhaldskólaprófi reynast 
tryggari en þeir sem hafa lokið háskólaprófi. 

 Þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðis reynast tryggari en aðrir. 

 Þeir sem eru á aldrinum 55 ára og eldri sýna mesta tryggð. Tryggð virðist vera 
stighækkandi eftir aldri. 

 

 

Ánægjuspurningar voru bornar saman við grunnbreytur til þess að sjá hvort munur 

væri á meðaltölum milli hópa bæði í þjónustukönnun og könnun með tryggðarlíkani CM.  

 Hæst hlutfall ánægðra er hjá 55 ára og eldri.  

 Þeir sem hafa fastan þjónusturáðgjafa eða tengilið eru ánægðari en þeir sem 
hafa hann ekki.  

 Ekki kom fram munur vegna virðiseinkunnar TM og ánægju en þó er hærra 
meðaltal ánægðra í virðishópi V en annarra hópa.  

 Ekki kom fram munur á meðaltölum vegna viðskiptalengdar.  

 Tryggir viðskiptavinir eru ánægðari en þeir sem eru ekki tryggir.  

 

 

NPS spurningar í tryggðarlíkani CM og þjónustukönnun voru bornar saman við 

grunnbreytur til þess að sjá hvort munur væri á meðaltölum milli hópa. 

 Konur eru frekar á stigi frömuða en karlar og eru þær með mun betra NPS stig 
-9 til móts við -19,9 hjá körlum.  

 Þátttakendur utan höfuðborgarsvæðis eru frekar á stigi frömuða en aðrir með 
mun betra NPS stig -2,0 til móts við -21,2 hjá öðrum.  
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 Hæst hlutfall frömuða er hjá 55 ára og eldri. Þeir sem eru 18-24 ára hafa lang 
minnst meðaltal og NPS stig og virðast því mjög ólíklegir til að vera á stigi 
frömuða.  

 Þeir sem eru með fastan þjónusturáðgjafa eða tengilið eða ekki eru mun 
líklegri til að vera á stigi frömuða með NPS stig 23,6 á mót svið 4,2 stig hinna. 

 Ekki kom fram munur eftir virðisgreiningu TM og því eru þeir sem falla í 
virðishóp V ekki líklegri til að vera á stigi frömuða frekar en aðrir viðskiptavinir 
til dæmis í virðishópi C.  

 Ekki kom fram  munur eftir viðskiptalengd og því eru þeir sem hafa verið lengi 
í viðskiptum ekki líklegri til að vera á stigi frömuða en aðrir. 

 

 

 

Í framhaldi af spurningu um líkur á meðmælum voru viðbótar spurningar þar sem 

svarendur voru beðnir að útskýra afstöðu sýna í eigin orðum.  

Frömuðir eða þeir sem svöruðu á bilinu 9 - 10 fengu spurninguna „Hvaða atriði hefur 

mest áhrif á að þú sért líkleg(ur) til að mæla með TM?“.  Í mælingu með tryggðarlíkani 

CM var fjöldi aðspurðra 42 og tóku 30 afstöðu. Í þjónustukönnun var fjöldi aðspurðra 

256 og tóku 195 afstöðu.  

Óvirkir eða þeir sem svöruðu á bilinu 7 - 8 fengu spurninguna „Er eitthvað sem TM 

gæti bætt til að þú yrðir líklegri til að mæla með TM?“. Í mælingu með tryggðarlíkani CM 

var fjöldi aðspurðra 35 og tóku 19 afstöðu. Í þjónustukönnun var fjöldi aðspurðra 259 og 

tóku 101 afstöðu.  

Skaðvaldar eða þeir sem svöruðu á bilinu 0 - 6 fengu spurninguna „Hvaða atriði hefur 

mest áhrif á að þú ert ólíkleg(ur) til að mæla með TM?“. Í mælingu með tryggðarlíkani  

CM var fjöldi aðspurðra 35 og tóku 22 afstöðu. Í þjónustukönnun var fjöldi aðspurðra 

225 og tóku 126 afstöðu. Í töflu 7 er hægt að sjá helstu svör í réttri hlutfallsröð svara. 
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Tafla 7. Atriði sem TM hefur eða þarf að bæta til að auka líkur á meðmælum 

Spurningar Atriði sem TM hefur eða þarf að bæta 

Frömuðir - 

Hefur mest áhrif 
á góð meðmæli: 

 

 

 Áreiðanleg og góð þjónusta. 

 Góð tjónaþjónusta. 

 Góð reynsla/ánægja almennt. 

 Gott/þægilegt viðmót. 

 Heiðarleiki. 

 Gott verð. 

 Liðleg/hröð þjónusta. 

 Þjónustufulltrúinn. 

 Sanngjarnir. 

 Traust félag. 

Óvirkir – 

TM getur bætt 
til að auka líkur á 

meðmælum: 

 

 Betri kjör á tryggingum. 

 Hafa samband að fyrra bragði með tilboð í tryggingar. 

 Upplýsa betur um tryggingaskilmála. 

 Frumkvæði um að upplýsa um nýjungar t.d með símtali. 

 Umbuna tjónlausum viðskiptavinum. 

 Umbuna fyrir tryggð. 

 Betri /hraðari svörun í síma. 

 Meiri sveigjanleiki í heimilistryggingu. 

Skaðvaldar – 

Mest áhrif á að þú 
mælir ekki með 

TM: 

 

 Há iðgjöld. 

 Neikvæð reynsla af tjónamáli. 

 Hafa ekki frumkvæði í að lækka tryggingar. 

 Umbuna ekki fyrir tryggð. 

 Hef ekki reynslu af þjónustunni. 

 Lélegt viðmót/þjónusta. 

 Myndi aldrei mæla með tryggingafélagi. 

 Iðgjöld hækka án tilkynninga. 

 Sýna ekkert frumkvæði í þjónustu. 

 Erfitt að semja ef lendir í greiðsluvandræðum. 

 Langur biðtími eftir svörum. 

 Tryggingar ekki sniðnar að persónulegum þörfum. 
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Í tryggðarlíkani CM var spurt spurningarinnar „Hversu lengi hefur þú verið í 

viðskiptum við tryggingafélagið?“. Þeir sem svöruðu spurningu játandi um hvort þeir séu 

með aðaltryggingafélag voru spurðir þessarar spurningar og var endanlegur fjöldi svara 

586 og var meðaltalið 11,9 ár fyrir öll tryggingafélögin. Í þjónustukönnun var spurt sömu 

spurningar og tóku 791 afstöðu til spurningarinnar. Sjá má dreifingu svara á mynd 14. Ef 

marka má niðurstöður þá er dreifing viðskiptalengdar viðskiptavina hjá TM nokkuð 

svipuð og er á tryggingamarkaðnum almennt.  

 

 

Mynd 14. Viðskiptalengd þátttakenda 

 

Spurning um viðskiptalengd var borin saman við grunnbreytur til þess að sjá hvort 

munur væri á meðaltölum milli hópa. 

 

 Viðskiptavinir í Reykjavík eru með styttri viðskiptalengd en á öðrum stöðum á 
landinu. Meðaltalið í Reykjavík er 9,4 ár, í nágrannasveitafélögum Reykjavíkur 
er það 14,5 ár og á öðrum stöðum á landinu er það 13,1 ár. 

 Fram kom munur þar sem tryggir viðskiptavinir eru með lengri viðskiptalengd 
en þeir sem eru ekki tryggir.  
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Meðaltal viðskiptalengdar þeirra sem eru tryggir TM er 10,5 ár en þeirra sem eru ekki 

tryggir er 5,4 ár. Sjá má dreifingu svara úr mælingu með tryggðarlíkani CM á mynd 15 en 

þar voru fleiri viðskiptalengdarflokkar en í þjónustukönnun. Áhugavert er að 15% 

viðskiptavina sem eru ekki tryggir hafa verið í 13 ár eða lengur.  

 

 

Mynd 15. Viðskiptalengd eftir tryggðarstigi, tryggir og ekki tryggir  

 

 
Í þjónustukönnun var spurt um afstöðu svarenda við nokkrum spurningum vegna 

þjónustu TM. Fjöldi svara eru á bilinu 513 - 742. Spurningarnar eru á fimm stiga kvarða 

þar sem fimm merkir sem dæmi mjög mikið en einn mjög lítið.  

Með fylgnigreiningu (Perarsons´s r) var athugað hvort tengsl væru á milli 

þjónustuspurninga og heildaránægju og komu fram tengsl við fjórar spurningar af átta. 

Þau atriði þar sem tengsl komu fram eru mikilvægi þarfagreiningar (r=0,69, ), 

áreiðanleiki þjónustu (r=0,68), viðmót (r=0,68) og umhyggja (r=0,67). Sjá má meðaltöl á 

mynd 16 en súlurnar eru gráar þar sem tengsl komu fram.  
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Mynd 16. Meðaltöl svara vegna þjónustu TM 

 

Þátttakendur telja almennt lítið frumkvæmi starfsmanna við að kynna nýja vöru og 

þjónustu og eru aðeins 5,5% sem svara því að frumkvæði starfsmanna er mikið. Hafa 

þarf það í huga að þjónusta tryggingafélaga er almennt frekar stöðluð og ekki mikið um 

stöðugar nýjungar en starfsmenn geta bent á aðra þjónustu sem þeim gæti vantað. Það 

tengist þarfagreiningu þar sem 34,3% telja starfsmenn greina mjög vel þarfir sínar. 

 

Miðað við niðurstöður þá eru 31,3% svarenda með fastan þjónusturáðgjafa eða 

tengilið hjá TM og er almenn ánægja með hann eða 94,8%. Mjög ánægðir eru 69,4% og 

25,4% eru ánægðir. Fleiri karlar en konur eða 37% til móts við 25% eru með fastan 

þjónusturáðgjafa eða tengilið og munur kom fram þar sem hærra hlutfall V og A 

viðskiptavina hafa fastan ráðgjafa. 

  

3,91
4,08

4,27

3,27

4,02 4,12 3,99

2,47

0

1

2

3

4

5

6



 

59 

9  Umræður  

Í drauma heimi eru allir viðskiptavinir arðvænir, rígbundnir, postular sem tala af ákafa og 

eldmóð um fyrirtækið eins og þeim sem er á stigi frömuða er einum lagið (Curasi og 

Kennedy, 2002; Hofmeyr og Rice, 2000; Reichheld og Markey, 2011). 

Því miður er þetta nánast ómögulegt markmið vegna þess að sumir viðskiptavinir 

halda áfram viðskiptum þrátt fyrir mikla óánægju og aðrir hætta þrátt fyrir að þeir eru 

ánægðir (Curasi og Kennedy, 2002; Hofmeyr og Rice, 2000; Jones og Sasser, 1995). Það 

er samt mikilvægt að gera það sem hægt er til að auka varðveislu og tryggð 

viðskiptavina og halda brottfalli í lágmarki (Curasi og Kennedy, 2002; Reichheld og 

Sasser, 1990) því oft eru viðskiptavinir ekki farnir að skila arðsemi fyrr en á þriðja eða 

fjórða ári viðskiptasambandsins (Zeithaml ofl., 1996). Það er einnig dýrt og tímafrekt að 

sækja nýja viðskiptavini og hagstæðara að leggja áherslu á að halda í þá sem eru fyrir og 

eru líklegir til að skila arðsemi (Reichheld og Teal, 1996; Zeithaml ofl., 1996). 

Viðskiptavinir geta sýnt tryggð á mismunandi hátt og geta flokkast á mismunandi stigi 

tryggðar. Við rannsóknina voru notuð þrjú tryggðarlíkön og eru niðurstöður að tryggir 

viðskiptavinir TM dreifast á þrjú stig og þeir sem ekki eru tryggir dreifast á tvö stig. Hér á 

eftir verður farið nánar yfir skiptingu viðskiptavina TM á tryggðarstigin, hvaða einkennir 

þá viðskiptavini helst og hvaða ráð eru fyrir stjórnendur TM til að auka hlutfall 

viðskiptavina á efri stigum tryggðar.  Niðurstöður verða skoðaðar í ljósi fræðilegra 

viðmiða sem sett hafa verið fram ásamt að tengja þær saman við fyrri rannsóknir. 

9.1 Efsta stig tryggðar: Rígbundnir, frömuðir og postular 

Meirihluti viðskiptavina TM teljast vera tryggir en þeir eru á misjöfnum stigum tryggðar. 

Tæplega helmingur af tryggum viðskiptavinum TM, 35% - 43%, eru á efsta stigi tryggðar 

ef miðað er við þau þrjú tryggðar líkön sem fjallað hefur verið um hér að framan. Það 

eru postular á tryggðarstigi Curasi og Kennedy (2002), rígbundnir í tryggðarlíkani CM 

(Hofmeyr og Rice, 2000) og frömuðir á NPS tryggðarstigi (Reichheld og Markey, 2011), 

en skilgreiningar þeirra á efsta stigi tryggðar eru mjög svipaðar.  

Það sem einkennir viðskiptavini á þessu stigi tryggðar svipar mjög til skilgreiningar 

Auðar Hermannsdóttur á tryggð (2011) að þeir eru mjög ánægðir, hafa sterk 

tilfinningatengsl til fyrirtækisins og hafa meðvitað tekið ákvörðun að kaupa þjónustu af 
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því. Þeir horfa ekki til þess sem samkeppnisaðilar bjóða því sú þjónusta sem þeir fá nú 

höfðar mjög vel til þeirra og þó það komi upp mistök þá eru miklar líkur að þeir fyrirgefi 

það og haldi áfram ánægjulegum viðskiptum. Þessir aðilar eru talsmenn fyrirtækisins af 

miklum eldmóð (Hofmeyr og Rice, 2000; Jones og Sasser, 1995; Reichheld, 2003; 

Reichheld og Markey, 2011) og eru þannig í raun að stunda kynningarstarf fyrir fyrirtæki 

og það án þess að þeim séu greidd laun fyrir (Bowen og Chen, 2001; Boulding o.fl., 1993; 

Hofmeyr og Rice, 2000). Þetta eru aðilar sem sýna fram á sanna langtíma tryggð (Jones 

og Sasser, 1995; Zeithaml o.fl., 2009). 

Mikilvægt er að komast að því hvaða viðskiptavinir þetta eru, finna hvaða atriði ýtir 

undir tryggð þeirra og halda áfram þeim jákvæðum samskiptum við þá. Það þarf að 

sannfærða þessa aðila reglulega um rétt val sitt með auglýsingum og markaðsefni 

(Hofmeyr og Rice, 2000) og stjórnendur ættu að útvega viðurkenningu og verðlaun til 

þess hóps eða einstaklinga í röðum starfsmanna sem ýta undir aukningu viðskiptavina á 

þessu efsta stigi tryggðar (Reichheld og Markey, 2011). 

9.2 Milli stig tryggðar: Bundnir, óvirkir og ánægju trygglyndi 

Rúmlega helmingur tryggra viðskiptavina TM teljast bundnir viðskiptavinir en ef miðað 

er við niðurstöður NPS og tryggðarstigs (Reichheld, 2003) Curasi og Kennedy (2002) 

skiptist tryggð þeirra á tvö stig. Annars vegar er það NPS tryggðarstigið óvirkir og 

ánægjutrygglyndi hjá Curasi og Kennedy og hins vegar neðsta stig tryggðar sem er NPS 

stigið skaðvaldar og fangar hjá Curasi og Kennedy.  

Það sem einkennir viðskiptavini á stigi óvirkra og ánægju trygglyndis, sem eru um 

44% af tryggum viðskiptavinum TM, er að þeir eru flestir nokkuð ánægðir þannig að 

þörfum þeirra er mætt en í raun ekkert meira en það. Þeir hafa ekki sterk 

tilfinningatengsl til fyrirtækisins og skoða það sem samkeppnisaðilar bjóða og eru líklegir 

til að elta betri tilboð (Hofmeyr, 1990; Hofmeyr og Rice, 2000; Jones og Sasser, 1995; 

Reichheld, 2003; Reichheld og Markey, 2011). Hluti þessara aðila gætu einnig verið á 

tryggðarstiginu fáskiptin trygglyndi hjá Curasi og Kennedy þar sem endurkaup eru 

aðallega vegna vana og þæginda. 

Með því að taka skrefið lengra og fara umfram væntingar þessa hóps eru líkur til að 

þeir færist á  efsta stig tryggðar (Curasi og Kennedy, 2002). Hér þarf að auka þjónustuna, 
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vörurnar eða ferla eins og hægt er eða þangað til það hefur aukið ánægju þeirra 

(Reichheld og Markey, 2011). 

9.3 Neðsta stig tryggðar: Skaðvaldar og fangar 

Af tryggum viðskiptavinum TM sem teljast bundnir er einnig hluti sem eru á neðsta stigi 

tryggðar. Það er NPS stigið skaðvaldar (Reichheld, 2003) og fangar hjá Curasi og 

Kennedy (2002). Þetta eru 21% af tryggum viðskiptavinum TM og það sem einkennir 

þennan hóp er að þeir eru í viðskiptum af því að þeir eru fastir eða telja sig fasta. Þeir 

eru almennt frekar óánægðir, kvarta gjarnan og virðast tryggir með áralöngum 

viðskiptum en eru í raun að sýna falska tryggð (Jones og Sasser, 1995; Zeithaml o.fl., 

2009). Þessir aðilar geta skaðað orðspor fyrirtækja með slæmu umtali og það er 

kostnaðarsamt að þjónusta þá (Curasi og Kennedy, 2002; Reichheld, 2003). 

Komast þarf að því hverjar væntingar þessa hóps eru og gera það sem hægt er til að 

mæta þeim en það getur til dæmis verið með því að auka við þjónustumöguleika því 

viðskiptavinum á þessu stigi finnst þjónustan oft of stöðluð og ekki nógu 

einstaklingsmiðuð (Curasi og Kennedy, 2002). 

9.4 Ekki tryggir viðskiptavinir: Lausbundnir og lauslátir 

Þeir sem ekki teljast tryggir viðskiptavinir TM skiptast  á tvö stig tryggðar, lausbundnir og 

lauslátir. Sú ályktun er dregin að þeir sem teljast á stigi lausbundinna eru á sama 

tryggðarstigi og punkta trygglyndi hjá Curasi og Kennedy (2002) og þeir sem eru lauslátir 

eru á sama tryggðarstigi og fáskiptin trygglyndi hjá Curasi og Kennedy. Hlutfall 

viðskiptavina TM sem eru lausbundnir og á stigi punkta trygglyndis eru um 12% og má 

segja að það séu aðilar sem flakka stöðugt á milli tryggingafélaga. Það skiptir þá í raun 

ekki máli hvar þeir tryggja því þeir eru ótengdir, í raun ótryggir öllum og líklega er um 

stutta viðskiptasögu að ræða hverju sinni (Hofmeyr og Rice, 2000). Aðal hvati þessara 

viðskiptavina eru fríðindi og lágt verð og færa þeir viðskipti sín þrátt fyrir að þeir séu 

ánægðir sem gerir fyrirtækjum erfitt fyrir til að spá um tryggð þeirra. 

Hlutfall viðskiptavina TM á stigi lauslátra og fáskiptin trygglyndi er um 5% sem er 

sama hlutfall og almennt er af heildar markaði (Hofmeyr og Rice, 2000). Þá skiptir máli 

að hafa val, þeir eru frekar óánægðir og líklega hafa þeir lent í þjónustufalli sem ekki var 

brugðist við og getur orðið til þess að þeir færa viðskipti sín annað (Jones og Sasser, 
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1995; Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2011). Með því að komast að rót óánægjunnar og 

leiðrétta og laga þau mistök í þjónustu sem þeir hafa upplifað er mögulegt að 

endurheimta trú þessara aðila á TM (Jones og Sasser, 1995). Ef ekkert kemur uppá í 

þjónustunni eða samkeppnisaðilar hreyfa ekki við þeim eru líkur á að þeir hafi langa 

viðskiptasögu vegna vana og þæginda. 

Sjá má að TM hefur lægra hlutfall lauslátra en hjá tryggingamarkaðnum í heild sinni 

og er dregin sú ályktun að það sé vegna tjónakortanna sem eru send út eftir að 

viðskiptavinir hafa lent í tjóni. Það má líta á það sem tækifæri fyrir TM þegar 

viðskiptavinir segja frá hvað veldur þeim óánægju (Colgate og Norris, 2001 ) og því ætti 

að huga að ferlum og skráningum kvartana á öllum hliðum þjónustunnar hjá TM (Jones 

og Sasser, 1995; Kotler og Keller, 2012; Reichheld og Sasser, 1990; Zeithaml o.fl., 2009). 

Aðeins um helmingur óánægðra viðskiptavina láta aldrei vita um óánægju (Zeithaml 

o.fl., 2009) og er því hægt að gera ráð fyrir að vegna annarra þjónustuþátta en 

tjónaafgreiðslu séu margir viðskiptavinir sem ekki tjá óánægju sína og hvað veldur 

henni. 

9.5 Hvaða viðskiptavinir sýna mesta tryggð? 

Eftirfarandi atriði eru mikilvæg fyrir stjórnendur TM að hafa í huga: 

Kyn: Konur eru tryggari en karlar og eru karlar með hærra hlutfall skaðvalda og minna 

hlutfall frömuða. 

Menntun: Þeir sem hafa lokið háskólaprófi eru síður tryggir en þeir sem hafa lokið 

grunnskóla eða framhaldskólaprófi. Það getur verið erfitt að áætla hvað veldur því en 

líklegt er að þeir sem hafa loki háskólanámi séu virkari í að afla sér upplýsinga og hvaða 

möguleikar aðrir standa til boða. 

Aldur: Þeir sem eru 55 ára og eldri eru ánægðari og hafa hærra hlutfall tryggra og 

frömuða en aðrir aldurshópar. Tryggð virðist vera stig vaxandi eftir aldri og minnst hjá 

yngsta aldurshópi. TM virðist því vera að ná nokkuð vel til elsta aldurshóps en skoða þarf 

betur væntingar þeirra sem eru í yngri aldurshópum og hvernig samskiptum við þá er 

háttað. Finna þarf hver munur er á væntingum þeirra til þjónustunnar og skynjunar 

þeirra á veittri þjónustu (Boulding o.fl., 1993;  Helgesen og Nesset, 2007; Oliver, 1999; 

Zeithaml o.fl., 1993).  
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Búseta: Þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðis eru tryggari en aðrir. Þeir hafa hærra 

hlutfall frömuða og hærra NPS stig. Það getur verið vænlegt til árangurs að kanna nánar 

möguleika á að auka markaðshlutdeild utan höfuðborgarsvæðis og þó það geti verið 

erfitt að sækja þá viðskiptavini þá er líklegt ef þeir færa sig til TM að þeir verði tryggir 

félaginu.  

Þjónusturáðgjafi / tengiliður: Þeir sem hafa fastan þjónusturáðgjafa eða tengilið eru 

ánægðari og líklegri til að vera á hærra stigi tryggðar en aðrir. Aðeins hluti viðskiptavina 

eru með fastan þjónusturáðgjafa og nánast allir eru ánægðir hann.  

Virðiseinkunn: Það er áhugaverð niðurstaða að ekki er munur á ánægju og tryggð milli 

virðishópa. Frömuðir eru sem dæmi ekki frekar á meðal viðskiptavina í virðishópi V en C.  

Viðskiptalengd: Viðskiptalengd hefur ekki áhrif á ánægju og á hvaða tryggðarstigi 

viðskiptavinir eru þannig að frömuðir eru ekki endilega þeir sem hafa verið lengi í 

viðskiptum. Þetta styður við það að endurkaup þýða ekki endilega sálfræðileg tengsl og 

geta verið vegna vana, þæginda eða ekki er annað val (Gupta og Zeithaml, 2006; TePeci, 

1999). 

9.6 Áhrif ánægju á tryggðarstig 

Meirihluti viðskiptavina TM eru ánægðir en mjög lítill hluti þeirra eru fullkomlega 

ánægðir. Tryggir viðskiptavinir TM eru ánægðari en þeir sem eru ekki tryggir og þannig 

styður það við niðurstöður fyrri rannsókna að jákvætt samband sé á milli ánægju og 

tryggðar viðskiptavina (Anderson o.fl., 1994; Bowen og Chen, 2001; Zeithaml o.fl., 

1996). Einnig styðja niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri rannsóknir er varðar það 

að tryggir viðskiptavinir eru almennt ánægðir, en ánægðir viðskiptavinir eru ekki 

endilega tryggir (Anderson o.fl., 1994; Oliver, 1999) og að sambandið sé ekki línulegt 

(Bowen og Chen, 2001; Oliva o.fl., 1992).   

Þar sem samkeppnisaðilar eiga auðveldara með að freista þeirra sem eru ekki 

fullkomlega ánægðir og hafa möguleika á að velja aðra þjónustu ( Jones og Sasser, 1995) 

þurfa stjórnendur TM að beina athyglinni að mikilvægi þess að auka ánægju 

viðskiptavina þar til hærra hlutfall þeirra verða fullkomlega ánægðir. Aukin ánægja getur  

haft töluverð áhrif á tryggð (Bowen og Chen, 2001; Oliva o.fl., 1992).  
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Hátt hlutfall viðskiptavina TM eru frekar ánægðir sem bendir til þess að mikil tækifæri 

eru í því að auka ánægju þeirra enn frekar því rannsóknir benda til þess að einn 

mikilvægasti þátturinn í að auka tryggð er að gera viðskiptavini mjög eða fullkomlega 

ánægða (Heskett o.fl., 1994; Jones og Sasser, 1995).  

Einnig þarf að huga að ánægju starfsmanna því jákvætt viðmót starfsfólks skilar sér í 

sterkara tryggðarsambandi við viðskiptavini (Heskett o.fl., 1994; Kotler og Keller, 2012; 

Zeithaml o.fl., 2009). Ánægðir og virkir starfsmenn knýja áfram hringrás tryggðar sem 

leiðir af sér aukinn vöxt og arðsemi (Reichheld og Markey, 2011). Niðurstöður 

þjónustukönnunar styðja við þetta þar sem það komu fram tengsl við veitta umhyggju 

og ánægju og huga þarf að því að tæknileg atriði er frekar hægt að kenna en viðhorf 

(Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 2009). 

9.7 Tækifæri til úrbóta 

Svör viðskiptavina TM við opnum NPS spurningum um hvað TM gerir vel eða þarf að 

bæta til þess að auka líkur á meðmælum þeirra geta hjálpað stjórnendum TM til þess að 

fá betri tilfinningu fyrir því hvaða væntingar þarf að uppfylla (Reichheld og Markey, 

2011). Ef þessi svör eru borin saman við væntingar breskra tryggingataka (Zeithaml o.fl., 

2009) þá virðast þær endurspegla væntingar viðskiptavina TM að mörgu leyti bæði sem 

kemur fram í bresku rannsókninni ásamt niðurstöðum þjónustukönnunar TM um tengsl 

þjónustutengdra þátta og ánægju.  

Frömuðir nefna nokkur atriði sem hefur mest áhrif á góð meðmæli þeirra og má helst 

nefna áreiðanlega, góða, liðlega og hraða þjónustu almennt og tjónaþjónustu. Þeir 

kunna einnig að meta heiðarleika og hversu traust félagið er.  

Viðskiptavinir á stigi óvirkra benda á að það vanti betri upplýsingar tryggingaskilmála 

sem er einmitt eitt af væntingum breskra tryggingataka og því ábending um mikilvægi 

umbóta á þessu sviði. Óvirkir benda einnig á meira frumkvæði í að upplýsa um nýjungar 

en það kom einmitt fram í þjónustukönnun TM að það sé liður sem TM þarf að bæta. 

Í þjónustukönnun komu fram tengsl milli þarfagreiningar og ánægju og eru tækifæri 

fyrir TM að gera betur í að greina og skilja þarfir viðskiptavina. Að stilla starfsfólk inn á 

að hafa þarfir viðskiptavina að leiðarljósi getur aukið starfsánægju og skuldbindingu 

sérstaklega þeirra sem eru í miklum samskiptum við viðskiptavini (Heskett o.fl., 1994; 

Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 2009). 
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Það kom bæði fram í svörum óvirkra og skaðvalda við opnum spurningum NPS að 

aukinn sveigjanleiki og tryggingavernd eftir þeirra þörfum er atriði sem getur aukið líkur 

á meðmælum þeirra. Ef TM getur greint þarfir þessa hóps betur þá getur það aukið 

möguleika á því að viðskiptavinir úr hópi óvirkra eða skaðvalda færist á stig frömuða.  

Það þarf að huga að því hvort allar hliðar þjónustuþríhyrningsins Zeithaml o.fl. (2009) 

séu í jafnvægi en í rannsókninni kom fram að TM getur bætt sig í því að veita 

viðskiptavinum þá umhyggju sem þeir þurfa, greina þarfir þeirra betur og hafa meira 

frumkvæði í að kynna nýjungar. Það þyrfti að athuga hvort það séu einhver atriði í innri 

markaðsfærslu TM sem þarfnast frekari skoðunar. Starfsmenn þurfa að hafa þá þjálfun, 

hvatningu og tæknilegu útfærslu sem þarf til að geta veitt eins góða þjónustu og þarf til 

að gleðja viðskiptavini (Kotler og Keller, 2012; Zeithaml o.fl., 2009). 

9.8 Hugræn tengsl sem viðbót við virðisgreiningu TM 

Að bæta við skráningu um hugarfar viðskiptavina væri verðmæt viðbót við 

virðisgreiningu TM sem myndi veita betri heildaryfirsýn yfir hvern viðskiptavin, hvernig, 

hvenær og með hvaða leiðum ætti að hafa samband við hann sem yrði til þess að auka 

virði hans og tryggð (Hofmeyr og Rice, 2000). 

Mjög áhugaverð niðurstaða þessarar rannsóknar er að ekki virðist munur á svörum 

viðskiptavina vegna ánægju og tryggðar eftir virðishópum V, A, B og C. Því getur verið 

erfitt að ákvarða heildar virði viðskiptavina því fjárhagslegt virði er aðeins hluti af heildar 

myndinni. Fjárhagsleg virðisgreining hjálpar til við að ákvarða hvaða viðskiptavini er 

arðvænlegt að halda í því ekki á að halda öllum viðskiptavinum hvað sem það kostar 

(Reichheld og Sasser, 1990). Þar geta almennar virðisgreiningar og greiningar á 

hugrænum tengslum hjálpast að. Sem dæmi þá er viðskiptavinur í virðishópi C sem sýnir 

fram á hugræn tengsl og er því líklegur til verða viðskiptavinur til langs tíma og tala vel 

um TM  mjög verðmætur og það ætti að hafa það í huga hvort möguleikar séu að auka 

virði hans enn frekar (Halldór Valgeirsson, 2012). 

Að gera reglulega mælingu á tryggð viðskiptavina getur verið gagnleg viðbót við þá 

virðisgreiningu sem er í dag og getur hjálpað framlínustarfsmönnum í ákvarðanatöku og 

þjónustu. Ef farið verður í reglulegar NPS mælingar á viðskiptavinum TM og jafnvel 

þannig að það skráist hjá viðskiptavinum svörun þeirra er hægt að tengja þessar 

mælingar saman og fá heildar sýn yfir tryggð viðskiptavina. 



 

66 

9.9 Takmarkanir  

Helstu takmarkanir við þessa rannsókn er að verið er að nota gögn úr tveimur 

rannsóknum þar sem ekki eru endilega sömu svarendur, spyrlar og aðstæður svarenda. 

Spurningar um ánægju í tryggðarlíkani CM og þjónustukönnun hafa ekki sama 

orðalag þar sem í CM er spurt um ánægju með TM almennt en í þjónustukönnun er 

spurt um ánægju með þjónustu TM. Þetta getur skekkt niðurstöður þannig að 

viðskiptavinir geta til dæmis verið óánægðir með ákveðinn þjónustuþátt hjá TM en 

almennt eru þeir ánægðir með félagið sem slíkt. 

Aðeins voru upplýsingar um ánægjustig eftir því hvort viðskiptavinir töldust tryggir 

eða ekki tryggi í mælingu með tryggðarlíkani CM en betra hefði verið að geta skoðað stig 

ánægju eftir tryggðarstigum, ríbundinn, bundinn, lausbundinn og lauslátur.  

Virðisgreining viðskiptavina TM var ekki í mælingu með tryggðarlíkani CM og því eru 

aðeins upplýsingar um tengsl virðiseinkunna og svara að finna úr þjónustukönnun. 

9.10 Tillögur að frekari rannsóknum 

Þessi rannsókn er aðeins brot af því sem hægt er að gera með skoðun á tryggðarstigi 

viðskiptavina TM. Niðurstöður gefa vísbendingu um hlutfall tryggðar viðskiptavina en 

áhugavert væri að taka hvern hóp fyrir sig sérstaklega og kafa dýpra í ástæður fyrir því af 

hverju þeir teljast á því stigi.  

Til þess að fá betri skilning á því hvers vegna viðskiptavinir hætta viðskiptum þá væri 

mjög áhugavert að kanna þann hóp sérstaklega með því að taka saman ástæður 

uppsagna um leið og verið er að reyna að ná viðskiptavinum aftur. Það sem fær einn til 

að hætta getur einnig leitt til þess að aðrir fari vegna sömu ástæðu (Reichheld og Sasser, 

1990).  

Sem viðbót við virðisgreiningu er mögulegt að kanna vilja viðskiptavina til að svara 

persónulega sem er rekjanlegt til þeirra vegna hugarfars þeirra.  

Áhugaverð viðbót við NPS mælingar viðskiptavina er að setja í gang eNPS mælingar 

fyrir starfsmenn og bera saman niðurstöður við viðskiptavini. Sérstaklega beina augum 

að þeim starfsmönnum sem eru í framlínu og athygli skal vakin á að starfsmenn 

landsbyggðar eru nánast allir í framlínu. 
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Viðauki 1 – Samantektarblað um viðhorf viðskiptavinar 

Spurningar Dæmi um svör 

1. Nafn  Jón Jónsson 

2. Kennitala XXXXXX-XXXX 

3. Lengd viðskipta á markaði 6 ár eða meira 

4. Aðal viðskiptafyrirtæki  Retail Bank en á einnig viðskipti við Bank B 

5. Heildar ánægjustig af (1-10) 7 

6. Stendur Bank B sig betur en við? Já, með 9 af 10 og Bank B sýnir að hann 
kann að meta viðskiptavini sína 

7. Ósk um tíðni samskipta Á um 6 mánaða fresti 

8. Ósk um tegund samskipta Í gegnum síma 

9. Besti tími dags vegna samskipta Fyrir kl. 11 á daginn 

10.  Meðhöndlun mistaka sl. 12 
mánuði 

Það urðu mistök en þau voru ekki 
meðhöndluð á viðunandi hátt 

11.  Meðhöndlun kvartana sl. 12 
mánuði 

Vildi kvarta en gerði það ekki 

12.  Mikilvæg lykilatriði að mati 
viðskiptavinar (stig 1-7) 

(7) ráðgjafi sem skilur þarfir mínar 

(7) hafa fastan ráðgjafa 

(7)  ráðgjafi sem hefur vald til að bregðast 

við þörfum mínum 

(7) ráðgjafi með gott viðmót  

(7) banki sem lætur mér líða sem ég sé 

einhvers virði  

13. Á hvaða sviðum erum við ekki að 
standa okkur í þjónustu (stig 1-7) 

(1) er  með fastan ráðgjafa 

(1) ráðgjafi skilur þarfir mínar 

(1) banki lætur mér líða sem ég sé einhvers 

virði 

14.  Stig tryggðar Lauslátur 

15.  Virðiseinkunn (1-10) 10 

16.  Mikilvægi að hafa samband (1-10) 10 
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Viðauki 2 – Spurningar í tryggðarlíkani CM 

1.  Hvert er aðaltryggingafélag heimilisins? 

2.  Hjá hvaða tryggingafélagi, ef einhverju, er heimilið með fjölskyldu- eða 

heimilistryggingu? 

3.  Hjá hvaða tryggingafélagi, ef einhverju, er heimilið með fasteignatryggingu/ 

húseigendatryggingu? 

4.  Hjá hvaða tryggingafélagi, ef einhverju, er heimilið með ökutækjatryggingu? 

 

Á við spurningar 5 – 20. Næst viljum við biðja þig um að hafa í huga allt það sem þú 

leitar eftir hjá tryggingafélagi og biðja þig síðan um að meta þau tryggingafélög sem þú 

þekkir á kvarðanum 1-10, þar sem 10 merkir að tryggingafélagið sé framúrskarandi en 1 

að það sé afleitt. Hér skiptir ekki máli hvort þú hafir verið í viðskiptum hjá 

tryggingafélaginu þar sem við erum að leita eftir upplifun þinni á þessum 

tryggingafélögum. Ef þér finnst viðkomandi tryggingafélag vera framúrskarandi þá gefur 

þú því 10. Ef á hinn bóginn þú metur það sem afleitt gefur þú því 1. Þarna á milli eru 

síðan einkunnir sem þú getur notað til að gefa til kynna mat þitt. 

 

5.  Hvaða einkunn myndir þú gefa tryggingafélaginu ... ? 

6.  Finnst þér „Er áreiðanlegt“ eða „Er óáreiðanlegt“ eiga við um ...? 

7.  Finnst þér „Ber mikla umhyggju fyrir viðskiptavinum sínum“ eða „Ber litla 

umhyggju fyrir viðskiptavinum“ eiga við um ...? 

8.  Finnst þér „Er fjárhagslega traust “ eða „Er fjárhagslega ótraust“ eiga við um 

...? 

9.  Finnst þér „Er ódýrt“ eða „Er dýrt“ eiga við um ...? 

10.  Finnst þér „Veitir góða vernd“ eða „Veitir lélega vernd“ eiga við um ...? 

11.  Finnst þér „Veitir framúrskarandi þjónustu“ eða „Veitir afleita þjónustu“ eiga 

við um ...? 

12.  Finnst þér „Veitir framúrskarandi þjónustu ef þú lendir í tjóni“ eða „Veitir 

afleita þjónustu ef þú ef þú lendir í tjóni“ eiga við um ...? 
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13.  Finnst þér „Er framsækið“ eða „Er íhaldssamt“ eiga við um ...? 

14.  Finnst þér „Hentar mér persónulega vel“ eða „Hentar mér persónulega illa“ 

eiga við um ...? 

15.  Finnst þér „Hefur þarfir viðskiptavina sinna að leiðarljósi“ eða „Hefur ekki 

þarfir viðskiptavina að leiðarljósi“ eiga við um ...? 

16.  Finnst þér „Setur hlutina fram á einfaldan máta“ eða „Setur hlutina fram á 

flókinn máta“ eiga við um ...? 

17.  Finnst þér „Er tryggingafélag sem ég er jákvæð(ur) gagnvart“ eða „Ég er 

neikvæð(ur) gagnvart“ eiga við um ...? 

18.  Finnst þér „Styður mikið við góð málefni“ eða „Styður lítið við góð málefni“ 

eiga við um ...? 

19.  Finnst þér „Veitir persónulega þjónustu“ eða „Veitir ópersónulega þjónustu“ 

eiga við um ...? 

20.  Finnst þér „Kemur oft fram með nýja vöru eða þjónustu“ eða „Kemur sjaldan 

fram með nýja vöru eða þjónustu“ eiga við um ...? 

21.  Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við tryggingafélagið? 

22.  Hver myndir þú segja að væri megin ástæða þessa að þú valdir 

tryggingafélagið? 

23. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með aðaltryggingafélagið þitt? 

24.  Á kvarðanum 0-10 þar sem 0 merkir mjög ólíklegt en 10 mjög líklegt, hversu 

líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með tryggingafélaginu þínu við vini 

eða ættingja? 

25a.  Hvaða atriði hefur mest áhrif á að þú sért líkleg(ur) til að mæla með 

tryggingafélaginu? 

25b.  Er eitthvað sem tryggingafélagið þitt gæti bætt til að þú yrðir líklegri til að 

mæla með tryggingafélagi þínu? 

25c.  Hvaða atriði hefur mest áhrif á að þú ert ólíkleg(ur) til að mæla með 

tryggingafélagi þínu? 

26.  Ert þú með einhverja tryggingu hjá öðru tryggingafélagi en þínu 

aðaltryggingafélagi? 
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27.  Hjá hvaða tryggingafélagi ert þú með aðrar tryggingar? 

28.  Hefur þú lent í tjóni á sl. 5 árum? 

29.  Hvernig tjóni? 

30.  Fékkstu tjónið bætt? 

31.  Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir skipta um aðaltryggingafélag á næstu 

6 mánuðum? 

32.  Hvaða þættir skipta mestu máli við val á tryggingafélagi? 

33.  Ef tryggingafélögin biðu þér sama verð í tryggingar hvaða tryggingafélag yrði 

líklegast fyrir valinu? 

34.  Hefur þú skipt um aðaltryggingafélag á síðustu 3 árum? 

35.  Hver var megin ástæða þess að þú skiptir um tryggingafélag? 

36.  Hjá hvaða tryggingafélagi varst þú áður en þú skiptir? 

37.  Hefur þú keypt tryggingar í gegnum banka? 

38.  Hjá hvaða banka voru tryggingarnar keyptar? 

39.  Rekur þú eigið fyrirtæki? 

40.  Hvert er aðaltryggingafélag fyrirtækisins?
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Viðauki 3 – Spurningar í þjónustukönnun 

 

1.  Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við TM? 

2.  Hefur þú komið í einhverja af þjónustuskrifstofum TM á síðast liðnum sex 

mánuðum? 

3.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með bílastæði? 

4.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með aðkomu að skrifstofunni? 

5.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með snyrtimennsku starfsmanna? 

6.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með almennt hreinlæti á skrifstofunni? 

7.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með hversu vel máli farið starfsfólk TM var? 

8.  Síðast þegar þú heimsóttir þjónustuskrifstofu TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með biðtíma eftir þjónustu? 

9.  Hefur þú átt í símasamskiptum við TM á síðastliðnum sex mánuðum? 

10.  Síðast þegar þú áttir í símasamskiptum við TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með biðtíma eftir þjónustu? 

11.  Síðast þegar þú áttir í símasamskiptum við TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með hversu vel máli farið starfs fólk TM var? 

12.  Síðast þegar þú áttir  í símasamskiptum við TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með afgreiðslu erindis þíns? 

13.  Hefur þú átt í tölvupóstssamskiptum við TM á síðastliðnum sex mánuðum? 

14.  Síðast þegar þú áttir í tölvupóstsamskiptum við TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með framsetningu á texta? 

15.  Síðast þegar þú áttir í tölvupóstsamskiptum við TM, hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) varstu með hversu vel máli farinn starfsmaður TM var? 
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16. Hvert var erindið síðast þegar þú hafðir samband við TM? 

17.  Hefur þú lent í tjóni? 

18.  Fékkst þú tjónið bætt? 

19.  Á heildina litið varstu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með afgreiðslu TM á 

tjónamálinu? 

20.  Finnst þér taka stuttan eða langan tíma að leysa úr þínum málum hjá TM, þ.e. 

frá því þú biður um afgreiðslu þar til þú hefur fengið lausn þinna mála? 

21.  Hversu mikla eða litla þekkingu finnst þér starfsmenn TM hafa á þeim vörum 

og þjónustu sem TM veitir? 

22.  Hversu mikið eða lítið finnst þér starfsmenn TM leggja sig fram við að greina og 

skilja þarfir þínar? 

23.  Hversu mikið eða lítið frumkvæði finnst þér starfsmenn TM hafa að því að 

kynna þér nýja vöru og þjónustu? 

24.  Að hversu miklu eða litlu leyti fannst þér starfsmenn TM bera hag þinn fyrir  

brjósti? 

25.  Hversu vel eða illa finnst þér starfsmenn TM standa við gefin loforð eða 

tímasetningar? 

26.  Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsmanna TM? 

27.  Á heildina litið hversu áreiðanlega eða óáreiðanlega telur þú þjónustu TM 

vera? 

28.  Ertu með fastan þjónusturáðgjafa eða tengilið hjá TM? 

29.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónusturáðgjafa eða tengilið þinn 

hjá TM? 

30.  TM veitir mér það öryggi sem ég þarf svo ég get verið áhyggjulaus ef til tjóns 

kemur? 

31.  TM gætir þess að ég og mín fjölskylda séum rétt tryggð? 

32.  TM býður vöru og þjónustu sem er sniðin að mínum þörfum? 

33.  Starfsfólk TM hefur þekkingu á mínum þörfum varðandi tryggingar? 

34.  Ef það koma upp vandamál get ég treyst því að TM leysi þau á farsælan hátt? 
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35.  Ef það koma upp vandamál get ég treyst því að TM leysi þau hratt? 

36.  Ég treysti TM til að hafa hagsmuni mína að leiðarljósi? 

37.  TM gerir mér lífið einfaldara? 

38.  TM sýnir aðstæðum mínum skilning þegar á reynir? 

39.  Þegar á heildina er litið hversu ánægður eða óánægður ertu með þjónustu TM? 

40.  Ef þú hugsar um samskipti þín við starfsfólk TM, hefur þjónustan almennt séð 

verið betri eða verri en þú hafðir væntingar um? 

41.  Ef einhver leitaði ráða hjá þér, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla 

með þjónustu TM? 

42.  Hvaða atriði hefur mest áhrif á að þú sért líkleg(ur) til að mæla með TM? 

43.  Er eitthvað sem TM gæti bætt til að þú yrðir líklegri til að mæla með TM? 

44.  Hvaða atriði hefur mest áhrif á að þú ert ólíkleg(ur) til að mæla með TM? 


