
Vorönn 2016        Bryndís Hjörleifsdóttir  

Leiðbeinandi:        Kt. 220593-2589 

Einar Svansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áhrif þjónustuvera símafyrirtækja á ánægju 

viðskiptavina 

Bryndís Hjörleifsdóttir 

 

 

B.Sc. í viðskiptafræði 



 



 

Útdráttur 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ánægju viðskiptavina og hvað hefur áhrif á hana en þó 

hefur hún aldrei verið rannsökuð í tengslum við þjónustuver símafyrirtækja. Ánægja 

viðskiptavina er skilgreint sem heildaránægja sem viðskiptavinur finnur og rekja má til þess 

að langanir, væntingar og þarfir hans eru uppfylltar. Samkvæmt fyrri rannsóknum um ánægju 

viðskiptavina eru margir þættir sem hafa áhrif á hana. Þar má meðal annars nefna ímynd, 

verð, viðhorf starfsmanna og gæði þjónustu. Þjónustuver hafa möguleika á að stjórna að 

miklu leyti viðhorfum starfsmanna og gæðum þjónustu. Rannsókn á þjónustuverum íslensku 

símafyrirtækjanna var viðfangsefni þessarar ritgerðar. Skoðaðar voru fyrri rannsóknir um 

símamarkaðinn og má þar meðal annars nefna Íslensku ánægjuvogina og tiltækar upplýsingar 

um markaðshlutdeild fyrirtækjanna. Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru viðskiptavinir 

Nova áberandi ánægðastir og samkvæmt upplýsingum um markaðshlutdeild er Nova 

markaðsráðandi á farsímamarkaði. Skoðað var hvort þjónustuver hafi áhrif á ánægju 

viðskiptavina símafyrirtækja og þá með hvaða hætti. Einnig var skoðað hvort ánægja hefði 

svo áhrif á árangur fyrirtækjanna. Niðurstaðan var að þjónustuver hafa mikil áhrif á ánægju 

viðskiptavina og margir áhrifaþættir hafa svo áhrif á hversu góð þjónustan er. Þar má nefna 

góða úrlausn vandamála, stuttan biðtíma og gott viðmót starfsmanna. Einnig sést það vel að 

ánægja viðskiptavina hefur áhrif á árangur fyrirtækja þar sem markaðshlutdeild þeirra 

fyrirtækja sem hafa ánægða viðskiptavini hefur aukist síðustu ár.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um ánægju viðskiptavina íslenskra símafyrirtækja og hvernig þjónustuver 

geta haft áhrif á hana. Ánægja viðskiptavina ræðst af ýmsum þáttum og þar má meðal annars 

nefna gæði þjónustu, viðmót starfsmanna og ímynd („Ánægjuvogin“, e.d.). Þegar ánægja 

viðskiptavina er skoðuð í sambandi við þjónustuver þarf að skoða muninn á innhringi- og 

úthringiverum og hvernig þau virka. Einnig þarf að skoða fyrri rannsóknir og hvernig ýmsir 

þættir hafa áhrif á ánægju samkvæmt þeim, sem og fyrri ánægjukannanir og markaðshlutdeild 

símafyrirtækja á Íslandi. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka tengsl á milli þjónustuvera símafyrirtækja og 

ánægju viðskiptavina þeirra. Slík rannsókn hefur ekki verið framkvæmd áður þó 

símafyrirtæki fylgist flest sjálf með ánægju viðskiptavina sinna. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: Hafa þjónustuver símafyrirtækja áhrif á ánægju 

viðskiptavina og þá hvernig? og Hefur ánægja viðskiptavina áhrif á árangur símafyrirækja?  

Til þess að komast að niðurstöðu um rannsóknarspurningarnar voru nokkrar tilgátur settar 

fram sem leitast var við að hafna eða ekki með tölfræðiprófunum. Fyrsta tilgátan sem sett var 

fram var sú að ánægja viðskiptavina tengist því hversu líklegir þeir eru til að mæla með 

fyrirtækinu. Næsta tilgáta var að eldra fólki finnist þjónusta í þjónustuveri skipta meira máli 

þegar kemur að ánægju þess. Þriðja tilgátan var að þeir sem bíða að meðaltali lengur eftir 

sambandi við þjónustufulltrúa séu óánægðari en þeir sem bíða styttra. Fjórða og síðasta 

tilgátan var sú að viðskiptavinir Nova væru ánægðari en viðskiptavinir annarra 

símafyrirtækja.  

1.2 Rannsóknaraðferð 

Gerð var eigindleg og megindleg rannsókn á viðfangsefninu. Eigindlega rannsóknin fólst í 

því að taka viðtöl innan tveggja símafyrirtækja, Símans og Vodafone, þar sem fengnar voru 

upplýsingar um rekstur þjónustuvera, ánægjumælingar innan þeirra og fleira tengt rekstri 

símavera. Í Símanum var rætt við Maríu Stefánsdóttur, forstoðumann þjónustu og hjá 

Vodafone var rætt við Kristínu Björk Bjarnadóttur, forstöðumann sölu- og þjónustusviðs og 

Írisi Huld Guðmundsdóttur, deildarstjóra þjónustuvers. Megindleg rannsókn var svo gerð sem 

fólst í því að leggja könnun fyrir almenning. Þá voru þátttakendur meðal annars spurðir út í 

upplifun þeirra af þjónustuverum símafyrirtækja, hvað mætti bæta, hversu ánægðir þeir væru 
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með sitt símafyrirtæki og hvort þeir myndu mæla með því við aðra. Svarendur voru 309 

talsins þar sem um 40% voru karlar og um 60% konur. Meirihluti svarenda var á aldrinum 20 

til 29 ára eða nærri 50% þeirra. 

1.3 Uppbygging skýrslu 

Í þessari ritgerð verður fyrst farið yfir almenn hugtök. Í kafla 2 verður farið yfir hvað ánægja 

viðskiptavina er og hvað hefur áhrif á hana. Í kafla 3 verður skoðað hvernig símaver eru 

skilgreind og svo verður það skoðað hvernig íslenski símamarkaðurinn er í dag í kafla 4. Auk 

þess verða fyrri rannsóknir og hugmyndir fræðimanna settar fram. Því næst verður farið yfir 

niðurstöður viðtala sem tekin voru við starfsfólk hjá Símanum og Vodafone í kafla 5. Í 

viðtölunum var spurt um starfsemi fyrirtækjanna, ánægju viðskiptavina og sérfræðiálit var 

fengið fyrir gerð spurningakönnunar. Í kafla 6 verður farið yfir aðferð rannsóknarinnar, 

þátttakendur, mælitæki og framkvæmd. Í framhaldi af því verða niðurstöður könnunarinnar 

og tölfræðigreiningar settar fram í kafla 7. Síðan verða niðurstöðurnar greindar og tengdar við 

fræðin í kafla 8, umræðum. Þar verður jafnframt skoðað hvað má betur fara í þjónustu 

símavera símafyrirtækjanna samkvæmt svarendum könnunarinnar og hvort það hafi áhrif á 

ánægju þeirra. Skoðað verður hvort kyn, aldur eða aðrir þættir hafi einnig áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Takmarkanir könnunarinnar verða athugaðar og ráðleggingar til fyrirtækja 

settar fram. Síðast en ekki síst verður farið yfir ferli rannsóknarinnar í kafla 9, lokaorðum. 
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2. Ánægja viðskiptavina 

Ánægja viðskiptavina er hversu mikilli heildaránægju eða gleði viðskiptavinur finnur fyrir 

sem rekja má til getu þjónustu fyrirtækis til að uppfylla langanir, væntingar og þarfir 

viðskiptavinarins í tengslum við þjónustu þess. Ánægja viðskiptavina ræðst af ýmsu. Þegar 

hún er mæld eru ýmsir áhrifaþættir skoðaðir, svo sem ímynd, væntingar, mat á gæðum og 

tryggð viðskiptavina („Ánægjuvogin“, e.d.). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að reyna að viðhalda 

ánægðum kúnnahópi þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að því ánægðari sem viðskiptavinir 

eru því betri afkomu má fyrirtækið búast við. Ýmsir þættir hafa áhrif á ánægju viðskiptavina 

og þar má meðal annars nefna viðmót starfsmanna og gæði þjónustu sem tengist hvatningu 

starfsmanna (Rego, Morgan og Fornell, 2013).  

Samkvæmt rannsókn Rego, Morgan og Fornell hafa fyrirtæki sem hafa ákveðið að gera 

ánægju viðskiptavina að forgangsatriði fundið jákvæð tengsl á milli ánægju viðskiptavina og 

lykilatriða góðrar frammistöðu. Þar má til dæmis nefna aukna markaðshlutdeild, tryggð 

viðskiptavina og arðsemi. Þetta gefur til kynna að ánægja viðskiptavina sé ómissandi 

óefnisleg eign, sérstaklega þar sem mikil samkeppni og óvissa á markaði ríkir (Rego, Morgan 

og Fornell, 2013).  

2.1 Tryggð 

Tryggð er skilgreind sem óhagganleg hollusta, það að vera trúr aðila eða málstaðar („Loyal“, 

e.d.) en samkvæmt Oliver er tryggð skilgreind sem skuldbinding til að kaupa aftur eða styðja 

valda vöru stöðugt í framtíðinni, þrátt fyrir áhrif ákveðinna aðstæðna og markaðsaðgerða sem 

geta mögulega valdið breytingu á hegðun (Oliver, 2010). Samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var til að skoða hvað hefur áhrif á tryggð hefur ánægja viðskiptavina mikil áhrif. 

En ánægja yngri viðskiptavina virðist hafa meiri áhrif á tryggð þeirra heldur en þeirra eldri 

(Qayyum, Khang og Krairit, 2013).  

Ánægja viðskiptavina er mikilvægur mælikvarði á tryggð viðskiptavina og þegar 

bankastarfsemi í Bandaríkjunum var rannsökuð kom í ljós að allt að 37% breytinga í tryggð 

viðskiptavina mátti rekja beint til ánægju þeirra (Hallowell, 1996). Í flestum tilvikum er 

ánægja viðskiptavina lykillinn að tryggð viðskiptavina og lykilbreyta þegar kemur að 

fjárhagslegri afkomu fyrirtækja til lengri tíma (Jones og Jr, 1995). Þetta á sérstaklega við um 

þjónustufyrirtæki þar sem aukin tryggð getur aukið hagnað verulega (Reichheld og Jr, 1990). 

Þó að ánægðir viðskiptavinir séu mun líklegri til að vera tryggir er það þó ekki eina ástæðan 
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fyrir tryggð. Samkvæmt rannsókn Reichheld voru 65% til 85% viðskiptavina sem hættu í 

viðskiptum við fyrirtæki samt ánægðir viðskiptavinir (Reichheld, 1993). Ánægðir 

viðskiptavinir leita annað ef þeir geta búist við enn betri þjónustu þar og óánægðir 

viðskiptavinir geta ákveðið að halda áfram að stunda viðskipti við fyrirtæki af því þeir búast 

ekki við að fá betri þjónustu annars staðar (Banwari Mittal og Walfried M. Lassar, 1998). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á ástralska bankageiranum kom í ljós að ánægja 

viðskiptavina hefur mismikil áhrif á tryggð. Ef viðskiptavinir eru mjög ánægðir þá eykst 

tryggð þeirra til muna en ef þeir eru aðeins frekar ánægðir þá hefur það ekki mikil áhrif á 

tryggð þeirra (Pont og McQuilken, 2005). 

Sú stefnumarkandi breyting hefur átt sér stað að fyrirtæki einbeita sér meira að því að byggja 

upp langtímasambönd við viðskiptavini heldur en að leggja áherslu á einstakar afurðir. Þetta 

hefur gert það að verkum að nú er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að leggja áherslu á 

ánægju viðskiptavina þar sem það stuðlar að langtímasambandi við þá (Bolton, 1998). 

2.2 Hvatning og viðmót starfsfólks  

Hvatning er notuð til að fá einstakling til að sýna ákveðna hegðun. Orðið hvatning merkir því 

það að virkja ákveðna ferla sem leiða til andlegrar hvatningar. Ekki er hægt að mæla 

hvatningu en hana er hægt að rannsaka með því að skoða hegðun einstaklinga. Hvatning 

hefur því fyrst og fremst áhrif á árangur eða frammistöðu og því eru áhrif breytinga í 

hvatningu yfirleitt aðeins tímabundin. Þannig getur einstaklingur haft mikinn áhuga á að 

framkvæma ákveðið verkefni vegna breytinga á hvatningu en síðar sýnt lítinn áhuga á sama 

verkefni vegna frekari breytinga á hvatningu („Motivation | Behaviour“, e.d.).  

Hvatning starfsfólks leiðir til þess að það verður ánægðara og ánægt starfsfólk stendur sig 

betur í vinnu og setur meiri orku og metnað í störf sín. Aðeins ánægt starfsfólk getur fullnægt 

þörfum viðskiptavina og haldið þannig í þá (Naseem, Sheikh og Malik, 2011). Hvatning 

hefur því jákvæð áhrif á ánægju starfsfólks og ánægja starfsfólks hefur sömuleiðis jákvæð 

áhrif á ánægju viðskiptavina (Khan og Haseeb, 2015). 

Viðmót (e. attitude) er skilgreint sem andleg staða eða tilfinning með tilliti til staðreyndar eða 

ástands („Attitude“, e.d.). Samkvæmt rannsókn sem var gerð á tengslum á milli viðmóts 

starfsmanna, ánægju viðskiptavina, framleiðni og skilvirkni hjá þjónustufyrirtæki í 

tölvugeiranum kom í ljós að viðmót starfsmanna hefur augljós áhrif á frammistöðu þeirra. 

Góð frammistaða hefur svo góð áhrif á ánægju viðskiptavina (Adsit, London, Crom og Jones, 

1996). 
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2.3 Væntingar, langanir og þarfir viðskiptavina  

Væntingar eru það að sjá fyrir um eitthvað eða búast við einhverju („Expect“, e.d.). Fram að 

þessu hefur verið algengast að nota líkan um staðfestingu á væntingum (e. the 

disconfirmation of expectations model) sem mælingu á ánægju viðskiptavina (Westbrook og 

Reilly, 1983).  

 

Mynd 1: Væntingalíkan 

Líkanið má sjá hér að ofan en það snýst um að ánægja viðskiptavina ráðist af því hvort vara 

eða þjónusta standist væntingar, standist þær ekki eða fari fram úr væntingum (Westbrook og 

Reilly, 1983).   

Noriaki Kano bjó til líkan sem flokkar langanir (e. Preferences) viðskiptavina í fimm flokka 

og er það kallað ánægjulíkan Kano (e. Kano‘s model of satisfaction). Líkanið má sjá hér að 

neðan. Það er víða notað til að skilja langanir viðskiptavina og áhrif þeirra á ánægju 

viðskiptavina. Módelið flokkar þarfir viðskiptavina eftir því hversu mikil áhrif þær geta haft á 

ánægju (Kanou, 1984). 
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Mynd 2: Ánægjulíkan Kano  

Það byggir á þremur helstu tegundum krafna viðskiptavina, aðlaðandi kröfur (e. attractive 

requirements), einnar víddar kröfur (e. one-dimensional requirements) og kröfur sem verður 

að uppfylla (e. must-be requirements). Þessar þrjár tegundir krafna hafa allar mismunandi 

áhrif á ánægju viðskiptavina eftir því hversu vel þær eru uppfylltar. Kröfur sem verður að 

uppfyllta eru kröfur sem viðskiptavinir taka sem sjálfsögðum hlut og þeir verða því ekki 

mikið ánægðari þegar þær eru uppfylltar en verða óánægðir ef þær eru það ekki. Einnar 

víddar kröfur hafa jákvæð línuleg tengsl við ánægju viðskiptavina. Því betur sem einnar 

víddar krafa er uppfyllt því ánægðari verður viðskiptavinurinn. Aðlaðandi kröfur leiða til 

ánægðra viðskiptavina ef þær eru uppfylltar en hafa þó ekki neikvæð áhrif ef þær eru það 

ekki. Það er vegna þess að viðskiptavinir gera ekki ráð fyrir að þær verði uppfylltar. Kano 

líkanið er notað til að safna eigindlegum gögnum sem svo er hægt að nota til að túlka þarfir 

viðskiptavina með megindlegum aðferðum (Kanou, 1984; T. Wang og Ji, 2010). 
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2.4 Gæði þjónustu 

Gæði þjónustu er hægt að skipta í tvo flokka, gæði niðurstaðna og gæði ferlis. Gæði 

niðurstaðna ræðst af því hvort viðskiptavinur fær það sem hann vantaði eða langaði í og gæði 

ferlis ræðst af því hvers konar ferli viðskiptavinurinn þarf að fara í gegnum til að fá þær 

niðurstöður (Harvey, 1998). Þó er þetta ekki eina skilgreiningin á þjónustugæðum heldur eru 

fræðimenn afar ósammála um áhrifaþætti gæða. Vinsæl skilgreining er sú að átta þættir hafi 

áhrif á gæði. Þeir séu; frammistaða, eiginleikar, samræmi, áreiðanleiki, ending, gagnsemi, 

útlit og skynjuð gæði viðskiptavina (Garvin, 1988). Þegar þjónusta símafyrirtækja er skoðuð 

á þó yfirleitt ekki við að skoða endingu eða útlit. Rannsókn var gerð á fjarskiptamarkaðnum í 

Kína þar sem tengsl voru skoðuð á milli ánægju viðskiptavina, virðis og gæða þjónustu. 

Samkvæmt þessari rannsókn eru sterk tengsl á milli þess hversu mikil gæði viðskiptavinur 

skynjar og ánægju hans með þjónustu fjarskiptafyrirtækja (Y. Wang, Lo og Yang, 2004). 

Gæði þjónustu hafa veruleg áhrif á ánægju viðskiptavina og ánægja viðskiptavina hefur bein 

áhrif á fyrirætlanir um frekari kaup og þar með arðsemi samkvæmt rannsókn sem gerð var í 

Taiwan. Ánægja viðskiptavina hefur þó ekki áhrif á gæði þjónustu. Þessar niðurstöður benda 

til þess að gæði þjónustu hafi því meiri áhrif á framtíðarkauphegðun heldur en ánægju 

viðskiptavina. Því er mikilvægt að fyrirtæki leggi áherslu á gæði þjónustu og ánægju 

viðskiptavina sem mun auka líkur á frekari kaupum hjá fyrirtækjunum. Viðskiptavinir og 

fyrirtæki meta gæði þjónustu á mismunandi hátt. Til að fá betri innsýn er því mikilvægt að 

skoða gæði þjónustu, ánægju viðskiptavina og arðsemi saman en ekki í sitthvoru lagi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa því til kynna að stöðugar bætingar á gæðum þjónustu 

hafa greinileg áhrif á arðsemi (Lee og Hwan, 2005). Samkvæmt annarri rannsókn þar sem 

tengsl þjónustugæða og ánægju viðskiptavina voru skoðuð þá eru einnig jákvæð tengsl á milli 

gæða og ánægju. Samkvæmt þeirri rannsókn var það samúð (e. empathy) sem hafði mestu 

áhrifin á ánægju þar sem viðskiptavinir vilja vera viðurkenndir og vera veitt athygli (Hussain 

og Lodhi, 2015). 

2.5 Verð 

Verð er það magn peninga sem þarf til að eignast ákveðna vöru eða fá þjónustu. Verð er oft 

notað sem mælikvarði á virði („Price“, e.d.). Gerð var rannsókn á áhrifum verðs á ánægju 

viðskiptavina þar sem þessir þættir voru rannsakaðir í tengslum við bílakaup. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar hefur mat viðskiptavinar á því hvort verð vöru eða þjónustu 

er sanngjarnt áhrif á ánægju hans (Herrmann, Xia, Monroe og Huber, 2007).  
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Yfirleitt er gert ráð fyrir jákvæðum tengslum á milli verðs ákveðinnar þjónustu og gæða 

hennar. Það er að segja ef vara eða þjónusta er dýr sé ástæðan sú að hún bjóði upp á 

framúrskarandi árangur eða niðurstöðu (Gerstner, 1985; Steenkamp og Hoffman, 1994). 

Samkvæmt grein þar sem tengsl gæða, verðs og ánægju viðskiptavina voru skoðuð hefur verð 

áhrif á skynjuð gæði sem gerir það að verkum að viðskiptavinir búast við meiru af vörunni ef 

hún er dýr. Það hefur því bein tengsl við ánægju viðskiptavinarins (Dapkevicius og Melnikas, 

2009).  

 

Mynd 3: Þættir í verði þjónustu 

Tengsl gæða og verðs eru ekki aðeins skoðuð með tilliti til hlutlægs verðs heldur einnig 

skynjaðs verðs. Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig verð skiptist í hlutlægt og skynjað 

verð. Hlutlægt verð er raunverulegur kostnaður við þjónustuna og skynjað verð er það sem 

neytandinn upplifir. Því er peningalegt verð ekki alltaf það sama og hlutlægt verð. Hlutlæga 

verðið er greitt verð fyrir þjónustu og kostnaður við að fá hana. Viðskiptavinur metur þá 

hversu mikils virði þjónustan er og ber kostnað saman við sambærilega þjónustu annars 

staðar. Skynjað verð er kostnaður við notkun og þá sérstaklega hvort neytendum finnst gæði 

skipta meira máli en peningalegt verð þjónustu. Gæði geta þá verið falin í möguleikanum á að 

útvíkka eiginleika þjónustunnar, til dæmis að leysa vandamál sem geta komið upp eða 



9 

 

 

möguleiki á að skila óviðeigandi eða gölluðum varningi (André Gabor og C.W.J. Granger, 

1979; Lewis, 1988).  

2.6 Þjónusta eftir sölu 

Þjónusta fyrirtækja eftir sölu (e. after sales service) gegnir lykilhlutverki þegar kemur að 

fjárhagslegri velferð og samkeppnishæfni fyrirtækja. Samkvæmt grein Ruben Jönke þar sem 

vitnað var í Milind M. Lele hafa fyrirtæki aukið þjónustu eftir sölu til að auka sölu, hagnað 

og tryggð viðskiptavina og til að aðgreina sína þjónustu frá öðrum. Þetta hafa þau gert vegna 

alþjóðlegrar samkeppni, minnkandi hagnaðar vegna vörusölu og stöðnunar í tekjum. 

Ákjósanlegt er að kerfisbundnar, samþættar nálganir að þjónustu eftir sölu styðji við 

heildarmarkmið fyrirtækisins og núverandi ástand markaðarins. Hins vegar eru fá fræðirit og 

rannsóknir til um efnið (Jönke, 2012). Vegna aukinnar vitundar um verðmæti þjónustu eru 

fyrirtæki farin að einbeita sér meira að markaðnum fyrir þjónustu eftir sölu. Þjónusta eftir 

sölu er orðin mikilvægari en áður og gegnir ómissandi hlutverki í að ná samkeppnisforskoti 

og er lykillinn að velgengni fyrirtækja. Viðskiptavinir geta þurft á aðstoð að halda eftir kaup 

vöru eða þjónustu til að fá sem mest virði fyrir kaupin. Kaupákvarðanir eru því ekki lengur 

einungis teknar eftir verði og frammistöðu vörunnar heldur verði, gæðum og úrvali þjónustu 

sem í boði er sem styður notkun vörunnar. Þannig hámarkar þjónusta eftir sölu verðmæti 

vörunnar fyrir viðskiptavini yfir allan líftíma hennar (Goffin og New, 2001). Rannsókn var 

gerð til að skoða tengsl á milli þjónustu eftir sölu, ánægju viðskiptavina og áætlana þeirra um 

framtíðarhegðun. Samkvæmt þeirri rannsókn hefur þjónusta eftir sölu áhrif á ánægju sem 

hefur síðan áhrif á áform um framtíðarhegðun. Þjónusta eftir sölu hefur greinileg áhrif á 

skynjað virði vöru eða þjónustu og þar með samband milli kaupenda og seljenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að stjórnendur ættu ekki einungis að einbeita sér að 

aðalþjónustuþáttunum heldur einnig þjónustu eftir sölu. Þetta er byggt á þeim niðurstöðum að 

skynjað virði þjónustu eftir sölu sé mjög mikilvægt þar sem það hefur bæði áhrif á ánægju og 

framtíðarhegðun viðskiptavina (Rigopoulou, Chaniotakis, Lymperopoulos og Siomkos, 

2008). 
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3. Símaver 

Símaver eru mikilvægur þáttur í þjónustu við viðskiptavini hjá mörgum fyrirtækjum. 

Markaðurinn fyrir þjónustu símavera er mjög kappgjarn og kostnaðarsamur. Því hafa mörg 

fyrirtæki erlendis úthýst símaverum til fyrirtækja sem sérhæfa sig í símaþjónustu. Helsti 

kostnaður símavera eru laun og þjálfunarkostnaður sem hægt er minnka til muna með því að 

úthýsa þjónustunni til annars lands þar sem launakostnaður er lægri (Xia, Chen, Jayaraman 

og Munson, 2015).  

Símaver veita viðskiptavinum þjónustu í gegnum síma bæði í einkageiranum og hinum 

opinbera. Í einkageiranum eru símaver notuð í ýmsum greinum til að stýra samskiptum á 

milli viðskiptavina og fyrirtækja. Símaver eru mikilvæg samskiptarás til að styðja við 

núverandi viðskiptavini og afla nýrra. Stuðningur við viðskiptavini getur falist í eftirfylgni 

eftir sölu til þess að öðlast hollustu þeirra. Sem dæmi má nefna aðstoð við viðskiptavini og 

afgreiðsla kvartana. Á síðustu árum hefur fjöldi símavera og starfmanna aukist til muna sem 

sýnir hversu mikilvæg símaver eru að verða (Stolletz, 2003). 

Gerður er greinarmunur á símaverum eftir því hvort viðskiptavinir hringja inn eða hvort 

hringt er í þá. Því eru símaver flokkuð sem innhringiver eða úthringiver.  

3.1 Innhringiver 

Í innhringiverum fá starfsmenn símtöl frá viðskiptavinum og þau eru því knúin áfram af 

handahófskenndum innhringingum viðskiptavina. Í slíkum símaverum er algengt að 

viðskiptavinir þurfi að bíða eftir sambandi við starfsmann eða að starfsmenn þurfi að bíða 

eftir símtölum (Stolletz, 2003).  

Mikilvægt er að hafa væntanlega biðtíma stuttan til að stuðla að ánægju viðskiptavina. 

Frammistaða getur svo verið mæld með því að skoða biðtíma, framboð þjónustu og fjölda 

viðskiptavina sem skella á áður en svarað er. Bregðast má við óásættanlegum niðurstöðum 

þessarra mælinga með því að ráða fleira starfsfólk en starfsmannakostnaður er stærsti 

kostnaðarliður símavera eða um 60-70%. Því snýst stjórnun símavera aðallega um að finna 

jafnvægið á milli viðunandi frammistöðu og efnahagslegs árangurs (Stolletz, 2003).  

Helsta verkefni innhringivera er áætlanagerð sem tekur mið af spám um fjölda símtala á 

ákveðnum tíma. Þegar áætlanir um fjölda starfsmanna eru gerðar þarf að ná tilteknum 

markmiðum með ákveðnum takmörkunum. Fjöldi starfsmanna og fjöldi símalína sem boðið 

er upp á eru mikilvægar breytur þegar kemur að ákvörðunartöku. Þegar frammistaða er greind 
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tengjast þessar breytur bæði við efnahagslegar og tæknilegar árangursmælingar. Þær tengjast 

því til dæmis biðtíma símavera. Í innhringiverum er álag og fjöldi starfsmanna breytilegur 

yfir daginn og því er frammistaða mæld fyrir stuttan tíma í senn en getur þó einnig verið 

samanlögð (Stolletz, 2003).  

 

Mynd 4: Innhringiver 

Myndin hér að ofan var sett fram í bók Stolletz um innhringiver og lýsir því hvernig einföld 

innhringiver virka. Viðskiptavinur hringir inn og ef ekki allar línur eru uppteknar og 



12 

 

 

starfsmaður er laus er hann afgreiddur strax. Ef allar línur eru uppteknar ákveður 

viðskiptavinur hvort hann vill reyna aftur eða ekki. Ef ekki þá er hann tapaður. Ef allar línur 

eru ekki uppteknar en enginn starfsmaður er laus fer viðskiptavinur í biðröð, það er að segja 

ef hann skellir ekki á áður og þá er hann tapaður ef hann reynir ekki aftur. Ef hann skellir hins 

vegar ekki á þá bíður hann þar til starfsmaður er laus og er þá afgreiddur. En viðskiptavinir 

bíða ekki endalaust og því hætta sumir við á meðan þeir bíða eftir samtali og eru þá tapaðir 

viðskiptavinir nema þeir reyni aftur síðar (Stolletz, 2003). 

3.2 Úthringiver  

Úthringiver eru sérstaklega mikið notuð við fjarskiptamarkaðssetningu eða símasölu (e. 

telemarketing), innheimtu og fjáraflanir (Samuelson, 1999). Þegar fyrirtæki hringja í 

neytendur er algengt svarhlutfall aðeins um 15%. Það þýðir að um 5 af hverjum 6 símtölum 

sem þjónustufulltrúar hringja eru tímasóun. Ef allt er gert handvirkt, það er þjónustufulltrúi 

finnur númer, athugar hvort það er á bannlista og hringir þá mun hann líklega aðeins eyða um 

15 mínútum af hverjum klukkutíma í símanum. Til að auka afköst eru ýmis tölvukerfi notuð 

sem stytta þetta ferli til dæmis með því að velja sjálfvirkt símanúmer úr gagnagrunni og 

athuga hvort það er á bannlista. Með því að nýta sér slíka tækni er hægt að auka tímann sem 

talað er á klukkutíma upp í 30 til 35 mínútur (Grig, 2005). 
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Mynd 5: Úthringiver 

Söluver símafyrirtækja Íslands eru aðallega úthringiver. Myndin hér að ofan sýnir það 

hvernig úthringiver virka. Fyrst er númer valið úr gagnagrunni og athugað hvort það er á 

bannlista hjá þjóðskrá. Ef svo er má ekki hringja í það en ef ekki hringir næsti lausi 

þjónustufulltrúi í númerið ef enginn er laus nú þegar. Ef svarið er FAX tónn, talhólf eða 

símsvari er merkt við númerið (Grig, 2005).  
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4. Íslenski símamarkaðurinn 

Á Íslandi starfa 7 símafyrirtæki í augnablikinu. Það eru Síminn, Vodafone, Nova, Hringdu, 

Alterna, Símafélagið og 365 sem nýlega var sameinað við Tal. 

 

Mynd 6: Markaðshlutdeild farsímamarkaðar 2009 - 2015 

Eins og sjá má á línuritinu hér að ofan voru stærstu fyrirtækin á íslenska farsímamarkaðinum, 

sem er um 29% heildarmarkaðar (Finnsson, 2016), á fyrri helmingi ársins 2015 Síminn hf., 

Fjarskipti hf. (Vodafone), Nova ehf. og 365 Miðlar ehf., (Tal). Heildarfjöldi farsímaáskrifta 

landsins á fyrri hluta ársins 2015 var 402.624. Síminn var þá markaðsráðandi með 35,3% 

áskrifta eða 148.963, Nova fylgdi fast á eftir með 33,4% hlutdeild og Vodafone með 26,8% 

markaðshlutdeild. 365 eða Tal var í fjórða sæti en þó aðeins með 3,7% farsímaáskrifta 

landsins og aðrir aðilar með 0,8% hlutdeild, þar með talið Hringdu og Alterna. Töflu yfir 

fjölda farsímaáskrifta fyrri hluta árs 2015 má sjá í viðauka A (bls. 53) (Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2015). Markaðshlutdeild Nova hefur aukist ört síðustu 6 ár á meðan 

hlutdeild markaðsráðandi fyrirtækisins Símans hefur minnkað og á seinni hluta árs 2015 hafði 

Nova náð markaðsráðandi stöðu á farsímamarkaði. Ástæða þessarar aukningar í 

markaðshlutdeild á farsímamarkaði segir Liv Bergþórsdóttir vera að Nova sé með ánægðustu 

viðskiptavinina og að gott orðspor í þjónustu hafi skilað fjölgun viðskiptavina og tryggum 

viðskiptavinum (Finnsson, 2016). Markaðshlutdeild Vodafone hefur minnkað síðustu ár en 
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jókst þó um 0,6% á árinu 2015. Markaðshlutdeild Tal hafði verið að minnka fram að árinu 

2014 en hefur nú aukist eitthvað eftir að Tal sameinaðist 365 (Póst- og fjarskiptastofnun, 

2009, Póst- og fjarskiptastofnun, 2010, Póst- og fjarskiptastofnun, 2011, Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2012, Póst- og fjarskiptastofnun, 2013, Póst- og fjarskiptastofnun, 2014, 

Póst- og fjarskiptastofnun, 2015).  

4.1 Síminn 

Síminn er fjarskiptafyrirtæki sem býður örugga og góða þjónustu fyrir einstaklinga og 

fyrirtæki. Síminn hét áður Landssími Íslands og var settur á laggirnar árið 1998. Árið 2005 

voru Landssími Íslands, Íslenska sjónvarpsfélagið og Skipti sameinuð og hétu þá Síminn. 

Áratugum saman ríkti einokun á fjarskiptamarkaði og ríkisrekna símafyrirtækið, Landssíminn 

var því í yfirburðarstöðu. Þegar Ísland varð aðili að EES varð að heimila frjálsa samkeppni á 

fjarskiptamarkaði. Landssíminn hélt þó markaðsráðandi stöðu og eftir sameiningu er Síminn 

enn markaðsráðandi meðal símafyrirtækja á fjarskiptamarkaði („Saga Símans“, e.d.).  

4.2 Nova 

Nova var stofnað þann 1. desember árið 2007. Það náði strax góðri ímynd með 

markaðsherferð sem vakti mikla athygli. Í byrjun árs 2015 var Nova komið með 33,4% 

markaðshlutdeild og því annað stærsta farsímafyrirtækið á Íslandi (Póst- og fjarskiptastofnun, 

2015). Í lok ársins 2015 hafði Nova ná markaðsráðandi stöðu á farsímamarkaði með 34,6% 

hlutdeild (Finnsson, 2016). Markaðssetning er stór hluti af velgengni Nova og hefur félagið 

hlotið viðurkenningu sem markaðsfyrirtæki ársins árin 2009 og 2014 og var meðal þriggja 

efstu fyrirtækjanna árin 2011 og 2013. Nova hefur einnig verið í hópi fyrirmyndarfyrirtækja 

VR síðastliðin 5 ár. Nova leggur áherslu á afslappað vinnuumhverfi og að samskipti 

starfsmanna séu óformleg („Saga Nova“, e.d.). 

4.3 Vodafone 

Vodafone er fjarskiptafyrirtæki sem býður alla meginþætti fjarskiptaþjónustu og þar má 

meðal annars nefna einstaklingsþjónustu, fyrirtækjaþjónustu og þjónustu við stofnanir og 

opinbera aðila. Vodafone vinnur í samstarfi við Vodafone Group Plc, alþjóðlegt 

fjarskiptafélag, og byggir upp vöruúrval í samræmi við það („Fjárfestayfirlit“, e.d.). 

Vodafone var stofnað við samruna Tals, Íslandssíma og Halló árið 2003 en tilkoma þeirra 

batt enda á einokunartímabili ríkisins á fjarskiptamarkaði (Vodafone, 2012). Vodafone er nú 
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með tæplega 27% markaðshlutdeild á farsímamarkaði en hlutdeild Vodafone hefur minnkað 

síðustu ár (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015).  

4.4 365 (Tal) 

365 og Tal voru sameinuð í lok árs 2014. 365 var áður sjónvarpsfyrirtæki sem seldi 

sjónvarpsáskriftir, framleiddi myndir og þætti og hélt úti Stöð 2. Tal var símafyrirtæki sem 

varð til úr samruna Hive og Ódýra símafélagsins árið 2008. Hive hafði verið stofnað fjórum 

árum áður eða 2004 og var svo sameinað fyrirtækjunum eMax og Atlantssíma árið 2007. Tal 

var því þegar með einhverja markaðshlutdeild þegar það var stofnað en þá aðallega vegna 

sölu á ADSL tengingum eða asymmetric digital subscriber line sem notað er til að koma á 

hraðri internettengingu á heimilum (Samkeppniseftirlitið, 2011). 365 (Tal) var komið með 

3,7% markaðshlutdeild á farsímamarkaði í byrjun árs 2015 (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015) 

en hún hefur verið að aukast hægt og rólega en ári áður hafði markaðshlutdeild Tal verið 

3,5% á farsímamarkaðnum (Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). 365 (Tal) leggur áherslu á að 

bjóða lægra verð en samkeppnisaðilar og gera það með því að eyða minna í auglýsingar, 

húsnæði og rekstur. Tal leigir afnot af kerfum frá stærri símafyrirtækjunum og selur áfram 

(„Um Tal“, e.d.). 

4.5 Hringdu 

Hringdu er fjarskiptafyrirtæki sem var stofnað árið 2011. Hringdu býður upp á alhliða 

fjarskiptaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana og einbeitir sér að því að bjóða 

viðskiptavinum hagstæðar og góðar lausnir. Hringdu býður einnig upp á ódýrari símtöl til 

útlanda en hin fjarskiptafyrirtækin („Um Hringdu“, e.d.). Hringdu hefur ekki mikla 

markaðshlutdeild á símamarkaði en hefur þó einhverja markaðshlutdeild á markaði fyrir 

internettengingar landsins eða um 4,9% af internettengingum og 11,7% af ljósleiðara 

tengingum (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015). 

4.6 Alterna 

Alterna er farsímafyrirtæki sem hóf starfsemi árið 2010 og gerði þá samning við Símann um 

aðgang að dreifikerfi þeirra. Alterna var stofnað af IMC Island ehf en nú hefur 

internetþjónustufyrirtækið Hringiðan tekið yfir rekstur fyrirtækisins („Hringiðan tekur yfir 

rekstur Alterna“, 2015). Með þessari yfirtöku munu viðskiptavinir Alterna hafa kost á að fá 

internet og heimasíma í gegnum Alterna en áður var aðeins boðið upp á farsímaþjónustu 
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(„About Us“, e.d., „Alterna“, e.d.). Alterna hefur ekki marktæka markaðshlutdeild á farsíma-, 

heimasíma- né internetmarkaði (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015). 

4.7 Íslenska ánægjuvogin 

Íslenska ánægjuvogin er félag sem mælir ánægju viðskiptavina og þætti sem hafa áhrif á 

hana. Sem dæmi má nefna ímynd, mat á gæðum og tryggð viðskiptavina. Félagið er í eigu 

Gallup, Samtaka iðnaðarins og Stjórnvísi. Mælingarnar eru taldar mjög mikilvægar þar sem 

tengsl ánægju viðskiptavina og afkomu fyrirtækja hefur verið rannsökuð og því ánægðari sem 

viðskiptavinir eru því betri afkomu er fyrirtækið líklegt til að ná („Ánægjuvogin“, e.d.). 

Kannanirnar sem lagðar eru fyrir viðskiptavini fyrirtækja sem taka þátt samanstanda af 

þremur spurningum. Þátttakendur eru spurðir um reynslu sína af fyrirtækinu, hversu vel það 

uppfyllir væntingar og hversu nálægt fyrirtækið er ímynduðu fullkomnu fyrirtæki 

(„Ánægjuvogin 2015“, e.d.). 

Samkvæmt rannsókn íslensku ánægjuvogarinnar árið 2014 var Nova það farsímafyrirtæki 

sem var með hæstu einkunn og hægt er að segja með 95% vissu að viðskiptavinir Nova séu 

marktækt ánægðari en viðskiptavinir Vodafone, sem lentu þó í öðru sæti („Ánægjuvogin 

2014“, e.d.).  
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Mynd 7: Íslenska ánægjuvogin  

Eins og sést á línuritinu hér að ofan hefur Nova verið með ánægðustu viðskiptavinina síðustu 

7 árin og hefur verið með umtalsvert forskot fram yfir hin símafyrirtækin og í raun öll 

fyrirtæki sem mæld hafa verið. Árið 2011 var Nova með hæstu einkunn yfir öll fyrirtæki sem 

mælt var fyrir. Síminn og Vodafone hafa verið í samkeppni og skiptast á að vera með 

ánægðari viðskiptavini á milli ára („Ánægjuvogin 2011“, e.d.). Tal var síðast hluti af 

könnuninni árið 2009 og var þá mjög nálægt Vodafone í einkunn en Síminn var þá lægstur 

(„Ánægjuvogin 2009“, e.d.). Töflu með nákvæmum niðurstöðum ánægjuvogarinnar 2015 má 

sjá í viðauka A (bls. 53).  
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5. Viðtalskönnun 

Tekin voru viðtöl við aðila innan Símans og Vodafone sem gáfu sérfræðiálit við gerð 

spurningalista sem lagður var fyrir almenning og veittu einnig innsýn í rekstur síma- og 

þjónustuvera. Hjá Símanum var rætt við Maríu Stefánsdóttur, forstöðumann þjónustu og hjá 

Vodafone voru það Kristín Björk Bjarnadóttir, forstöðumaður sölu- og þjónustusviðs og Íris 

Huld Guðmundsdóttir, deildarstjóri þjónustuvers sem rætt var við.  

Síminn og Vodafone eru alhliða fjarskiptafyrirtæki sem bjóða upp á þjónustu fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki, farsíma, internet og heimasíma. Því eru bæði fyrirtækin með 

margskonar vörur og þjónustu sem viðskiptavinir geta þurft aðstoð við að nota. Fyrirtækin 

eru því með tvö aðskilin símaver, þar sem annað er þjónustuver og hitt söluver. Þjónustuverin 

eru innhringiver sem veita viðskiptavinum aðstoð með ýmis tæknivandræði og svara 

fyrirspurnum. Söluver símafyrirtækjanna eru bæði inn- og úthringiver. Þar er einföldum 

fyrirspurnum svarað og viðskiptavinir aðstoðaðir með að skipta um eða bæta við 

þjónustuleiðir eða færa þær til ef viðskiptavinurinn er til dæmis að flytja. Söluverin snúast þó 

aðallega um að selja vörur og þjónustu og þá er hringt í núverandi eða mögulega 

viðskiptavini (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María 

Stefánsdóttir, 2016). 

5.1 Aukning ánægju viðskiptavina og ánægjukannanir 

Bæði fyrirtækin setja sér það að markmiði að leysa hratt og vel úr málum viðskiptavina og 

mæta þörfum þeirra og því hafa þjónustuverin gríðarleg áhrif á heildaránægju viðskiptavina 

og geta stýrt samkeppnisforskoti ef þau eru vel skipulögð (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris 

Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

Til að auka ánægju viðskiptavina nota Síminn og Vodafone svipaðar aðferðir. Bæði 

fyrirtækin leggja mikla áherslu á að leysa mál viðskiptavina við fyrstu snertingu svo að 

viðskiptavinurinn þurfi ekki að hringja aftur til að fá almennilega úrlausn á vandamáli. Ef það 

næst ekki er hringt í viðskiptavininn um leið og lausn finnst (Kristín Björk Bjarnadóttir og 

Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). Hjá Símanum eru símaverin svo 

með þjónustustaðla sem snúast um form samtalsins, hvernig svarað er og svo framvegis til að 

auka ánægju viðskiptavina (María Stefánsdóttir, 2016). Hjá Vodafone er sérhannað 

tilkynningarkerfi sem gerir þjónustufulltrúum kleift að sjá upplýsingar um viðskiptavini á 

auðveldan máta. Þá er fljótlega hægt að sjá hvaða þjónustuþætti viðskiptavinur ætti að hafa, 
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til dæmis er hægt að sjá hvort viðskiptavinurinn á barn og honum þá boðin ókeypis 

farsímaþjónusta fyrir barnið eða ný þjónustuleið sem hentar vel. Þar að auki sendir Vodafone 

viðskiptavinum smáskilaboð ef notkun þeirra er óeðlileg eða ef eitthvað hefur farið úrskeiðis. 

Þannig eru vandamál stundum leyst áður en viðskiptavinur hefur áttað sig á því að um 

vandamál hafi verið að ræða og því er farið fram úr væntingum viðskiptavinarins (Kristín 

Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016). 

Síminn gerir ánægjukönnun mánaðarlega sem kallast þjónustuvísitalan. Þá eru viðskiptavinir 

spurðir um viðmót og framkomu starfsfólks, fagmennsku, hraða og áreiðanleika þjónustu, 

lausn mála og heildaránægju með þjónustuna í þjónustuverunum. Með þessu reynir Síminn 

að komast að því hvað gerir viðskiptavini ánægða og hvað eigi að leggja áherslu á. Í mörgum 

tilfellum er það ekki hraði heldur frekar hversu áreiðanleg úrlausn vandamála er og að hún 

stuðli að ánægju (María Stefánsdóttir, 2016). Vodafone gerir rafrænar ánægjukannanir 

vikulega sem kallast NPS kannanir eða meðmælavísitalan. Þá er handahófskennt úrtak 

viðskiptavina spurt hversu líklegt sé að þeir mæli með Vodafone á skalanum núll til tíu og 

hvað Vodafone þyrfti að gera til að þeir myndu mæla með fyrirtækinu. Ef viðskiptavinur 

gefur háa einkunn er sá aðili jafnframt spurður hvað það er sem Vodafone gerir vel. Ef 

viðskiptavinur gefur hins vegar mjög lága einkunn, eða undir fjórum, þá er hringt í hann 

samdægurs og reynt að bæta úr málum. Vodafone nýtir einnig þjónustu Gallup til að komast 

að því hversu ánægðir eða óánægðir viðskiptavinir félagsins eru og hvað mætti fara betur 

(Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016). 

Það sem Vodafone myndi helst vilja komast að um sína viðskiptavini er raunveruleg ástæða 

fyrir óánægju þeirra. Algeng svör eru biðtími, viðmót starfsfólks, vöruframboð eða verð. 

Hópstjórar þjónustuvers hittast vikulega og fara yfir öll neikvæð ummæli og hvort hægt sé að 

bæta úr þeim (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016). 

Síminn og Vodafone eru sammála um að það sem farið getur úrskeiðis í þjónustuveri og 

skapað neikvæða upplifun er að biðtíminn eftir símtali sé of langur og því verði þau fyrir 

útföllum (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 

2016). María Stefánsdóttir hjá Símanum benti einnig á fleiri atriði sem geta valdið neikvæðri 

upplifun í þjónustuverum svo sem ef viðskiptavinur fær enga eða ranga úrlausn á vandamáli, 

bið eftir úrlausn er of löng eða ef viðskiptavinur heldur að vandamál sé leyst í lok símtals en 

svo er ekki (María Stefánsdóttir, 2016). 
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5.2 Þjálfun og hvatning starfsfólks 

Þjónustufulltrúar símafyrirtækjanna tveggja þurfa að hafa mikla þekkingu á vörum og 

þjónustu sem er í boði og því þarf að þjálfa þá vel (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld 

Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

Síminn ræður inn í hópum og heldur þriggja vikna nýliðanámskeið þar sem farið er yfir 

kerfin, viðmót og framkomu og þjónustustaðla. Þar að auki gengur reyndur starfsmaður á 

milli nýliðanna og aðstoðar þá sem þurfa þegar nýliðanámskeiðinu er lokið (María 

Stefánsdóttir, 2016). Sambærileg aðferð er notuð til að þjálfa nýliða hjá Vodafone en þar er 

haldið tveggja vikna námskeið þar sem nýliðar fá að kynnast fyrirtæki og samstarfsfólki, farið 

er yfir alla þjónustu sem er í boði og því næst fá nýliðarnir að hlusta á aðra starfsmenn svara 

símtölum og læra af þeim. Fræðslufulltrúi fylgir starfsmönnum jafnframt eftir, hlustar og 

gefur endurgjöf. Vodafone heldur síðan reglulega námskeið, kynningar og fræðslu vegna 

sífelldra breytinga á vöruframboði og þjónustu (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld 

Guðmundsdóttir, 2016). 

Hjá Símanum er starfsfólk hvatt með bónusgreiðslum, það er ef þjónustuverin ná ákveðnu 

viðmiði í þjónustuvísitölunni fá allir starfsmenn þess bónus í formi peningagreiðslna. Einnig 

eru einstaklingsbónusar veittir. Í söluverinu getur starfsmaður fengið bónus fyrir að ná 

ákveðnum sölu- og þjónustumarkmiðum. Við tæknilega aðstoð er bónusinn reiknaður út frá 

því hversu lengi starfsmenn eru í símtali eða tilbúnir að taka símtal. Dregið er frá fyrir lélega 

mætingu og fyrir að missa af símtölum (María Stefánsdóttir, 2016).Vodafone greiðir öllu 

starfsfólki í söluveri árangurstengd laun sem drífur það áfram. Í þjónustuveri Vodafone fá 

þjónustufulltrúar bónus þegar þeir ná ákveðnum sölumarkmiðum. Auk þess hafa verið 

haldnar liðakeppnir í báðum þjónustuverum þegar átak er tekið í sölu, þá oftast á ákveðinni 

þjónustuleið (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016). 

Þjónustufulltrúar fyrirtækjanna eru því með mikla þekkingu á vörum og tækni og ættu að geta 

afgreitt flestar fyrirspurnir sem koma til þeirra og finna þar með skjótar úrlausnir á 

vandamálum. Þó þarf að áframsenda um 15% mála hjá Símanum til tæknideildar einfaldlega 

vegna þess að þjónustufulltrúar hafa ekki aðgang eða heimild til að framkvæma það sem 

beðið er um. Örfáar tæknilegar fyrirspurnir þarf að áframsenda hjá Vodafone en það er bara í 

einstökum og erfiðum dæmum og þá hringir viðeigandi svið í viðskiptavininn eftir að hafa 

fengið upplýsingar frá þjónustuveri um vandamálið. Þetta kallast annars stigs stuðningur (e. 
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second level support) (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María 

Stefánsdóttir, 2016). 

Þjónustufulltrúar Símans hafa heimild til að veita afslætti eða önnur úrræði ef viðskiptavinir 

hringja til að kvarta og einnig er ein manneskja í þjónustueftirliti sem sér um það að kvörtun 

fari í réttan farveg og fái úrlausn. Flest símtöl eru því afgreidd í fyrsta símtali sem stuðlar að 

ánægju viðskiptavina. Þjónustufulltrúar Vodafone leysa ekki jafn fljótlega úr kvörtunum þar 

sem yfirmenn fara yfir allar kvartanir vel og vandlega og meta hvar vandinn liggur nema 

þegar um augljós mistök er að ræða (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 

2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

5.3 Söluver  

Söluverin hringja út ýmist á daginn eða á kvöldin og þá eru oft notuð gögn um núverandi 

viðskiptavini og þeim boðin hagstæðari áskriftarleið eða að bæta við þjónustuleiðum. Það er, 

ef viðskiptavinur er með áskrift að sjónvarpi er kannski hringt í hann og honum boðin 

farsímaáskrift. Þegar hringt er í aðra en viðskiptavini eru símafyrirtækin bundin af 

persónuvernd og lögum og reglum. Því má ekki hringja í hvern sem er. Til dæmis má ekki 

hringja í manneskju sem er á bannlista hjá þjóðskrá eða í símaskránni. Þar sem Síminn er 

markaðsráðandi er þeim einnig óheimilt að hringja í kúnna sem hætt hafa í viðskiptum við þá 

til að sannfæra þá um að koma aftur. Þetta mega önnur símafyrirtæki á Íslandi hins vegar gera 

og þar á meðal Vodafone. Þeim er þó ekki heimilt að geyma upplýsingar um fyrrverandi 

viðskiptavini og því miða þau ekki að því að hringja í þá heldur er það aðeins gert ef þeir 

lenda í handahófskenndu úrtaki. Þjónustuver Símans hringir ekki í viðskiptavini nema til að 

klára úrlausnir vandamála sem tókst ekki að leysa úr við fyrstu innhringingu. Þjónustuver 

Vodafone hringir hins vegar í viðskiptavini sem gefa lágar einkunnir í ánægjukönnun eða eru 

af einhverjum ástæðum líklegir til að hætta í viðskiptum við fyrirtækið (Kristín Björk 

Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

Algengt er að símaver snúist ekki einungis um að aðstoða eða selja í gegnum síma heldur 

einnig að veita aðstoð á netspjalli. Því eru þau oftar kölluð þjónustuver (e. contact center). 

Hjá Símanum er boðið upp á netspjall og viðeigandi þjónustuver svara fyrirspurnum í 

gegnum það. Vodafone svarar líka fyrirspurnum í gegnum netspjall en þeir eru með sérstakt 

rafrænt teymi sem sér um það. Rafræna teymið sér sömuleiðis um að svara tölvupósti, 

smáskilaboðum og hringja í viðskiptavini sem hafa pantað símtöl. Það er nánast óþekkt að 

fyrirtæki svari smáskilaboðum og er Vodafone meðal þeirra fyrstu sem bjóða upp á þá 
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þjónustu hér á landi (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María 

Stefánsdóttir, 2016). 

5.4 Biðtími 

Í þjónustuverum Símans og Vodafone er fylgst með því hversu langur biðtími er eftir 

símtölum, hversu margir skella á og hversu mörgum símtölum er svarað. Hægt er að sjá 

þessar upplýsingar uppi á skjá á vegg í þjónustuverunum og þar sést einnig hversu mörgum 

símtölum hefur verið svarað yfir daginn, hversu marga hringt hefur verið í og hversu margir 

hafa skellt á. Kerfin sem fyrirtækin nota til að skoða þessar upplýsingar útbúa síðan sjálfkrafa 

skýrslur sem hægt er að skoða. Í Símanum eru þessar skýrslur skoðaðar mánaðarlega og 

miðuð við gróf markmið en hjá Vodafone eru skýrslur skoðaðar vikulega og viðmið sett fyrir 

tvær klukkustundir í senn. Markmið Vodafone er til dæmis að svara einföldum símtölum 

innan 180 sekúndna en flóknari fyrirspurnum innan 300 sekúndna (Kristín Björk Bjarnadóttir 

og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

Þegar viðskiptavinur bíður eftir símtali hjá Símanum heyrist lag og nokkrir frasar sem geta 

hjálpað viðskiptavininum að leysa ýmis algeng vandamál. Ef fleiri en fimm símtöl eru á bið 

er boðið upp á þann valmöguleika að láta hringja í sig til baka án þess að missa plássið úr 

röðinni. Hjá Vodafone heyrist einnig lag og númer hvað viðskiptavinurinn er í röðinni en þeir 

bjóða ekki upp á að hringja til baka ef biðin er löng. Vodafone býður hins vegar upp á þann 

möguleika að panta símtal innan ákveðins tímaramma í gegnum símsvara, heimasíðu eða 

snjallsímaforrit. Til að koma í veg fyrir of mikið álag heyra viðskiptavinir beggja 

fyrirtækjanna tilkynningar á meðan þeir bíða ef eitthvað óvenjulegt hefur komið upp á eins og 

það að sjónvarpið liggi niðri eða að útfall sé á Akranesi. Það veldur því að þeir sem hringja 

vegna þess að sjónvarpið hætti að virka skella á eftir að heyra tilkynningu um það. Bæði 

fyrirtæki bjóða upp á nógu margar símalínur svo það hefur aldrei komið upp á hjá þeim að 

allar línur séu uppteknar og að samband við viðskiptavin slitni í kjölfarið (Kristín Björk 

Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 

5.5 Kostnaður og markmið 

Eins og kom fram hér áður er algengt að um 60% heildarkostnaðar við að reka símaver sé 

launakostnaður og því snýst stjórnun símavers oft um að finna jafnvægi á milli kostnaðar og 

þjónustu. Kostnaður við rekstur þjónustuvera Símans og Vodafone er í samræmi við þetta og 

jafnvel hærri samkvæmt Kristínu, Írisi og Maríu (2016) og því fannst þeim þessi fullyrðing 

eiga vel við um þeirra þjónustuver. Í símaverum Símans er markmiðið að hafa um 80% 
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svörun en engin markmið eru fyrir launakostnað eða biðtíma. Áætlanir Símans eru gerðar 

fyrir árið en ekki fyrir hvern mánuð en þó er árangur skoðaður mánaðarlega og alltaf er fylgst 

með svarhlutfallinu í þjónustuverunum (María Stefánsdóttir, 2016). Hjá Vodafone er 

markmiðið að svara 80-85% símtala innan ákveðins tíma, 180 eða 300 sekúndna eftir 

flækjustigi símtals. Vodafone skoðar svo daglega fjölda innhringinga og úthringinga, 

svarhlutföll, biðtíma, lengsta svartíma og heldur utan um meðalbiðtíma yfir daginn. Árangur 

Vodafone er skoðaður vikulega miðað við markmið sem sett eru fyrir tvær klukkustundir í 

senn. Vaktaplön símafyrirtækjanna eru gerð miðað við spár og fyrri reynslu, til dæmis er oft 

lítið að gera á sunnudögum og því færri á vakt þá (Kristín Björk Bjarnadóttir og Íris Huld 

Guðmundsdóttir, 2016). 

5.6 Útvistun 

Eins og fjallað var um fyrr í ritgerðinni hefur útvistun símavera aukist síðustu ár en bæði 

Síminn og Vodafone hafa útvistað áður og íhugar nú Síminn að gera það enn á ný. Þá heldur 

Síminn samt áfram sinni starfsemi en eykur sölu með því að fá annað fyrirtæki til að hringja 

líka og selja fyrir sig. Tæknilegu aðstoðinni hefur ekki verið og mun líklega aldrei verða 

úthýst samkvæmt Maríu (2016). Ef fyrirtækið sem tekur að sér að hringja út fyrir Símann fær 

svo fyrirspurnir sem það getur ekki svarað sendir það form um að hafa samband við 

viðskiptavininn til Símans, sem hringir þá daginn eftir. Vodafone mun hins vegar ólíklega 

útvista sínum símaverum aftur í bráð þar sem þekking þarf að vera mikil ef spurningar vakna 

um vöruframboð. Örar breytingar eiga sér jafnframt stað innan fyrirtækisins og á 

vöruframboði, sem veldur því að starfsfólk þarf að vera á tánum í þjónustuveri (Kristín Björk 

Bjarnadóttir og Íris Huld Guðmundsdóttir, 2016; María Stefánsdóttir, 2016). 
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6. Viðhorfskönnun - Aðferð 

Til að komast að því hvort og þá hversu mikil áhrif þjónustuver hafi á ánægju viðskiptavina 

voru aðallega megindlegar rannsóknaraðferðir notaðar. Fyrst voru þó eigindlegar aðferðir 

notaðar þar sem tekin voru viðtöl. Niðurstöður þeirra eru ekki notaðar til að alhæfa um úrtak 

heldur til að fá skilning á viðfangsefninu sem svo er hægt að rannsaka betur með 

megindlegum aðferðum. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru hentugar til að fá yfirlit um 

viðhorf og eru notaðar til að safna tölulegum gögnum um úrtak. Gögnin er svo hægt að nota 

til að alhæfa um þýðið ef nægur fjöldi svara safnast („Aðferðir“, 2014).  

6.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru allir Íslendingar sem eiga í viðskiptum við símafyrirtæki. 

Þýðislisti sem notaður var voru vinir þeirra sem deildu könnuninni á Facebook og allir 

nemendur Háskólans í Reykjavík. Fjöldi svarenda var 309 sem er nægur fjöldi til að alhæfa 

um þýðið.  

 

Mynd 8: Aldur þátttakenda  

Skífurit með aldursdreifingu þátttakenda má sjá hér að ofan. Flestir þátttakendur voru á 

aldrinum 20 til 29 ára eða 48,5%. Þar fyrir utan var aldursdreifingin frekar jöfn en fæstir 

svarenda voru 19 ára eða yngri, aðeins 6,1%.  
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Mynd 9: Kyn þátttakenda 

Meirihluti þátttakenda voru konur eða 57,6%, karlar voru 41,4% en 1% svarenda skilgreindu 

sig þó hvorki sem karl né konu og merktu því við annað. Skífurit með kynjaskiptingu 

þátttakenda má sjá hér að ofan. Töfluyfirlit fyrir kyn og aldur þátttakenda má einnig sjá í 

viðauka A (bls. 53). 

6.2 Framkvæmd 

Sérfræðiálit starfmanna Símans og Vodafone var fengið fyrir gerð spurningakönnunarinnar. 

Þá voru tekin viðtöl við Maríu Stefánsdóttur hjá Símanum og Kristínu Björk Bjarnadóttur og 

Írisi Huld Guðmundsdóttur hjá Vodafone og þær gáfu innsýn í starfsemi fyrirtækjanna, 

upplýsingar um hvernig þau fylgjast með og mæla ánægju viðskiptavina og greindu frá því 

hverju fyrirtækin leitast eftir að vita um ánægju viðskiptavina. Spurningakönnunin var svo 

send út á Facebook síðu nokkurra aðila. Til að fá breitt aldursbil og fjölbreytt svör var 

könnuninni deilt á Facebook síðu tveggja aðila í aldursflokknum 20 til 29 ára, eins aðila í 

aldursflokknum 30-39 ára, eins aðila í flokknum 40-49 ára og tveggja aðila í flokknum 50 ára 

eða eldri. Þar að auki var könnuninni dreift meðal starfsmanna Domino‘s Pizza á Facebook 

hóp þeirra þar sem margir flokkast í aldursflokkinn 19 ára eða yngri. Könnuninni var svo 

jafnframt dreift með tölvupósti í gegnum konnun@ru.is þar sem hún var send á alla 

nemendur Háskólans í Reykjavík. Flestar spurningar könnunarinnar voru krossaspurningar en 

nokkrar þeirra voru hálfopnar. Spurningalistann má sjá í viðauka B (bls.57). en hún var 

þannig uppsett að efst var titill og stutt lýsing á tilgangi hennar, trúnaðaryfirlýsing og netfang 

rannsakanda. Þar fyrir neðan voru allar spurningarnar á sömu síðu.  

41,4%

57,6%
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Karl

Kona
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6.3 Mælitæki 

Notast var við ólíkindaúrtak, það er, líkur á að stak úr þýði lendi í úrtaki eru óþekktar. Nánar 

til tekið var úrtakið vefvalið. Spurningalisti var saminn og settur upp á vefsíðunni Google 

Forms en hún er hjálpleg við greiningu og skipulagningu svara. Spurningalistinn var síðan 

sendur bæði á Facebook og á nemendur Háskólans í Reykjavík í tölvupósti. Því mætti flokka 

könnunina sem vefkönnun. Þátttakendur höfðu val um að smella á tengilinn sem leiðir inn á 

könnunarsíðuna Google Forms. Settar voru fram 13 spurningar þar sem fyrstu 11 fjölluðu um 

rannsóknarefnið en síðustu tvær voru úrvinnsluspurningar. Rannsóknarspurningarnar voru 

almennt um ánægju viðskiptavina símafyrirtækja, hvaða símafyrirtæki fólk stundar viðskipti 

við og hvort það hafi verið í samskiptum við þjónustuver þeirra. Í úrvinnsluspurningum var 

spurt um kyn og aldur. Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka B (bls. 57). Svörin sem 

fengust voru svo færð yfir í töflureikninn Excel og tölfræðiforritið SPSS. Þar voru gögnin 

greind, töflur útbúnar og tilgátur prófaðar.  
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7. Viðhorfskönnun - Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir skoðaðar. 

Þátttakendur voru í upphafi spurðir hvert væri þeirra aðalsímafyrirtæki. Niðurstöður 

spurningarinnar má sjá á skífuritinu hér að neðan og töflu með nákvæmum niðurstöðum 

spurningarinnar má sjá í viðauka A (bls.54). 

 

Mynd 10: Hvert er þitt aðalsímafyrirtæki? 

Flestir þátttakenda svöruðu að aðalsímafyrirtæki þeirra væri Nova eða 147 svarendur, 47,6%. 

Næst flestir sögðust vera hjá Símanum eða 70 manns og Vodafone fylgdi fast á eftir með 65 

manns. Viðskiptavinir 365 (Tal) voru aðeins 12 og viðskiptavinir Hringdu voru 11. Aðeins 

tveir sögðust stunda viðskipti við Alterna. Spurningin var opin og því var hægt að haka við 

valmöguleikann „other“ eða annað. Tveir gerðu það, einn þeirra stundar viðskipti við 

Símafélagið en hinn er búsettur erlendis og því hjá erlendu símafyrirtæki.  

7.1 Biðtími 

Næstu tvær spurningar snerust um biðtíma í þjónustuverum símafyrirtækjanna.  
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Mynd 11: Hversu oft hefur þú hringt í þjónustuver símafyrirtækisins þíns? 

Fyrst var spurt hversu oft þátttakandi hefur hringt í þjónustuver símafyrirtækisins síns. 

Skiptingu svara við þeirri spurningu má sjá á skífuriti hér að ofan en flestir sögðust sjaldan 

hafa hringt eða 158 þátttakenda. Tæplega fimmtungur svarenda sögðust aldrei hafa hringt eða 

61. Fáir hafa hringt oft eða aðeins 15 manns en um fjórðungur þátttakenda hringja stundum í 

þjónustuver síns símafyrirtækis. Töflu með nákvæmri skiptingu svara má sjá í viðauka A (bls. 

54). 

  

Mynd 12: Hversu lengi hefur þú þá beðið að meðaltali eftir því að fá samband við þjónustufulltrúa? 
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Því næst voru þátttakendur spurðir hversu lengi þeir þurftu þá að bíða að meðaltali eftir 

sambandi við þjónustufulltrúa. Þeirri spurningu átti ekki að svara ef þátttakandi hafði aldrei 

hringt í þjónustuver en 23 þátttakendur gerðu það þó og því voru þau svör fjarlægð. Einnig 

voru þrjú svör til viðbótar fjarlægð þar sem þeir einstaklingar sögðust hringja sjaldan í 

þjónustuver en svöruðu svo ekki hversu lengi þeir þyrftu þá að meðaltali að bíða. Eins og sjá 

má hér að ofan sögðust flestir aðeins þurfa að bíða í 0-5 mínútur að meðaltali eftir símtali eða 

um 55% þátttakenda. Næst flestir segjast þurfa að bíða í 6-10 mínútur eða rúmlega 26% 

svarenda. Aðeins 9 þátttakendur segjast þurfa að bíða í 21 mínútu eða lengur eftir símtali 

þegar þeir hringja í þjónustuver símafyrirtækja sinna. Töflu með niðurstöðum þessarar 

spurningar má sjá í viðauka A (bls.54). 

7.2 Úthringingar 

Næstu þrjár spurningar snerust um úthringingar símafyrirtækjanna.  

  

Mynd 13: Hefur verið hringt í þig frá símafyrirtækinu þínu? 

Fyrst var spurt hvort hringt hafi verið í þátttakenda frá símafyrirtæki þeirra. Meirihluti 

svarenda hafði ekki lent í því eða 65% en 35% eða 108 manns höfðu þó lent í því. 

Skiptinguna má sjá á skífuriti hér að ofan og einnig í töflu í viðauka A (bls.54). 

35%

65%

Já

Nei



31 

 

 

 

Mynd 14: Til hvers var þá hringt í þig? 

Í framhaldi af því voru þátttakendur beðnir um að merkja við ástæðu þess að hringt hafði 

verið í þá og hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Einnig var spurningin hálf 

opin svo hægt var að bæta við valmöguleika ef ekkert átti við. Einn þátttakandi sem sagði að 

hringt hefði verið í hann svaraði þó ekki þessari spurningu. Algengasta svarið við þessari 

spurningu var að hringt hafi verið til að bjóða hagstæðari þjónustuleið en 49 völdu þann 

möguleika. Næst algengasta ástæðan fyrir úthringingum var sú að bjóða nýjar þjónustuleiðir 

og þriðja sú að bjóða viðskiptavini að bæta við núverandi þjónustuleið. Frekar margir völdu 

möguleikann „other“ og skrifuðu því aðrar ástæður fyrir að hringt hafði verið í þá. Þá voru 

fjórir sem höfðu beðið um símtal, sjö manns fengu eftirfylgnisímtal vegna fyrri símtala eða 

kvartana, tveir fengu símtal um viðgerð á símanum þeirra, tveir fengu símtal til að bjóða þá 

velkomna í viðskipti við fyrirtækið og tvö símtöl voru vinnutengd. Dreifinguna má sjá hér á 

súluritinu fyrir ofan og í viðauka A (bls.54). 

 

Mynd 15: Hefur verið hringt í þig úr öðru símafyrirtæki til að sannfæra þig um að skipta? 
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Þriðja spurningin um úthringingar var hvort hringt hefði verið í þátttakanda úr öðru 

símafyrirtæki til að sannfæra hann um að skipta. Svör spurningarinnar má sjá á skífuriti hér 

að framan en tæplega 40% svarenda höfðu fengið slíkt símtal. Einnig má sjá töflu með 

svarafjölda í viðauka A (bls. 54). 

7.3 Ánægja viðskiptavina og þjónusta  

Síðustu fimm rannsóknarspurningarnar snerust um ánægju viðskiptavina og þjónustu 

þjónustuvera símafyrirtækjanna.  

 

Mynd 16: Hversu ánægður eða óánægður ertu með símafyrirtækið þitt? 

Fyrst var spurt hversu ánægður eða óánægður þátttakandi væri með símafyrirtækið sitt. Þá 

svöruðu 222 þátttakendur að þeir væru ánægðir eða mjög ánægðir eða rúm 71%. Margir 

svöruðu að þeir væru hvorki ánægðir né óánægðir eða um 22,7% svo þeir sem sögðust vera 

óánægðir eða mjög óánægðir voru því aðeins 17 eða um 5,5% þátttakenda. Þetta má sjá á 

skífuriti hér að ofan og í töflu í viðauka A (bls. 55). Ef mjög óánægður tekur gildið 1 og mjög 

ánægður gildið 5 þá er meðaltal svara í þessari spurningu 3,94 og staðalfrávik 0,897. Flestir 

eru þá frekar ánægðir. Staðalfrávikið segir til um hversu langt öll svörin víkja að jafnaði frá 

meðaltalinu 3,94. Það lýsir sem sagt dreifingu svara sem var frekar jöfn í þessari spurningu 

þar sem að meðaltali voru tölurnar 0,897 frá meðaltalinu. 
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Mynd 17: Hversu miklu máli finnst þér þjónusta í þjónustuveri skipta þegar kemur að ánægju þinni? 

Næst voru þátttakendur spurðir hversu miklu máli þeim fyndist þjónusta í þjónustuveri skipta 

þegar kemur að ánægju þeirra. Rúmlega 83% allra svarenda finnst þjónusta skipta mjög 

miklu eða frekar miklu máli, tæplega 13% finnst hún hvorki skipta máli né ekki og aðeins 

3,9% þátttakenda finnst þjónusta skipta frekar eða mjög litlu máli í sambandi við ánægju 

þeirra. Skífurit yfir dreifingu svara má sjá hér að ofan og tafla með svarafjölda er í viðauka A 

(bls. 55). Meðaltal svara í þessari spurningu er 4,19 og staðalfrávik 0,881 sem gefur til kynna 

að þátttakendum finnst að meðaltali að þjónusta skipti frekar miklu eða mjög miklu máli og 

að dreifing svara var frekar jöfn. 

 

Mynd 18: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með símafyrirtækinu þínu við aðra? 
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Þriðja spurningin í þessum flokki var um hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur mæli 

með símafyrirtæki sínu við aðra. Flestir, eða 105 manns, eru líklegir til að mæla með 

símafyrirtækjum sínum en 26 sögðu að það væri ólíklegt. Jafnframt voru 88 manns hvorki 

líklegir né ólíklegir til að mæla með sínu símafyrirtæki við aðra. Skífurit með svörum má sjá 

hér að ofan og töflu í viðauka A (bls. 55). Ef 1 er mjög ólíklegt og 5 er mjög líklegt þá er 

meðaltal allra svara 3,86 og staðalfrávik 1,035. Það þýðir að meirihluti svarenda eru líklegir 

til að mæla með símafyrirtæki sínu við aðra og dreifing svara var frekar jöfn eða nálægt 

normaldreifingu.  

Svona spurningar eru oft notaðar til að mæla meðmælavísitölu eða NPS (e. Net Promoter 

Score) og notar Vodafone meðal annars þessa aðferð til að mæla ánægju sinna viðskiptavina. 

Meðmælavísitalan er mæld með því að flokka svarmöguleikana í jákvæð, neikvæð og 

hlutlaus svör. Svo er hlutfall neikvæðu svaranna dregið frá hlutfalli jákvæðra svara. Þannig er 

hægt að fá mest 100 stig ef allir myndu mæla með fyrirtækinu en minnst -100 stig ef enginn 

mælir með því (Reichheld, 2003).  

Tafla 1: Hversu líklegt/ólíklegt er að þú mælir með símafyrirtækinu þínu - Hvert er aðalsímafyrirtækið þitt? 

 

Með því að krosskeyra niðurstöður þessarar spurningar við fyrstu spurningu könnunarinnar í 

Excel fást niðurstöður spurningarinnar fyrir hvert fyrirtæki. Þrjú stærstu fyrirtækin voru 

skoðuð og niðurstöður þeirra má sjá í töflunni hér að ofan. Hin fyrirtækin voru ekki greind 

nánar þar sem ekki er hægt að alhæfa um þau því ekki fengust nægilega mörg svör til þess. 

Oftast er notaður skali frá 1 upp í 10 en einnig er hægt að nota frá 1 upp í 5 eins og hér er 

gert. Þá teljast svörin „Mjög líklegt“ og „Frekar líklegt“ sem jákvæð svör, „Hvorki né“ sem 

hlutlaust svar og „Frekar ólíklegt“ og „Mjög ólíklegt“ sem neikvæð svör. 
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Tafla 2: Net Promoter Score (NPS) 

 

Á töflunni hér að ofan má sjá NPS útreikninga fyrir Nova, Símann og Vodafone. Þá er Nova 

með hæstu einkunn eða 79, Vodafone næst hæst með 26 og Síminn með lægstu niðurstöðu, 

21. Öll fyrirtækin eru þó með jákvæða meðmælavísitölu niðurstöðu sem telst gott.  

Næsta spurning var hálfopin og hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Hún 

snerist um það hvað símafyrirtæki þátttakenda þyrfti að gera til að bæta þjónustu í 

þjónustuveri. Svörin má sjá hér að neðan í súluriti og í töflu í viðauka A (bls. 55). 

 

Mynd 19: Hvað þyrfti símafyrirtækið þitt að gera til að bæta þjónustu í þjónustuveri? 

Algengast var að fólki fyndist ekkert ábótavant enda merktu tæplega 35% svarenda við þann 

möguleika. Mörgum þótti þó að símafyrirtæki ættu að stytta biðtíma eða tæplega 30% 

þátttakenda. Svo þótti einnig nokkrum að leysa mætti betur eða hraðar úr vandamálum eða 55 

manns, tæplega 18% svarenda. Einhverjum fannst einnig að bæta þyrfti viðmót eða kunnáttu 

starfsmanna eða 35 og 14 manns. Aðeins 11 manns eða 3,6% þátttakenda völdu 

valmöguleikann „other“. Þeir komu þá með tillögur um að ráða eldra starfsfólk og lækka 

verð, sem tengist þó í raun ekki þjónustu í þjónustuveri. Aðrir sögðust ekki vita svarið við 

spurningunni.  
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Síðasta rannsóknarspurningin var „Af hverju velur þú að skipta við símafyrirtækið þitt?“. 

Spurningin var hálfopin og hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Niðurstöður 

spurningarinnar má sjá á súluriti hér að neðan og í viðauka A (bls. 55).  

 

Mynd 20: Afhverju velur þú að skipta við símafyrirtækið þitt? 

Flestir stunda viðskipti við símafyrirtækið sitt vegna verðs eða 160 manns. Næst flestir vegna 

þess að fjölskylda eða vinir eru hjá sama fyrirtæki, 120 manns. Frekar margir vegna þjónustu 

eða 97 manns en fæstir vegna sveigjanleika eða ímyndar eða aðeins 37 og 29 manns. Nokkrir 

völdu „other“ og bættu þá við valmöguleikum. Þá voru 21 þeirra sem fá símareikninginn 

greiddan sem hlunnindi af vinnu, annað hvort að hluta til eða allan. Níu þátttakendur sögðust 

hafa skipt við símafyrirtækið sitt lengi og ekki nennt eða pælt í því að skipta. Sex 

þátttakendur höfðu enga góða ástæðu fyrir að stunda viðskipti við símafyrirtæki sitt eða finnst 

það skárra en aðrir möguleikar. Tveir svarendur eru þannig búsettir að þeir hafa ekki um 

annað að velja. Tveir svarendur höfðu gefist upp á fyrra fyrirtæki og skipt þess vegna. Tveir 

svarendur sögðu fjölskyldumeðlimi vera hjá sama fyrirtæki svo þeir hefðu átt að haka við 

þann möguleika, einn hélt að verðið væri lægra þegar hann valdi en svo reyndist ekki vera, 

einn valdi fyrirtæki út frá vöruframboði og einn þátttakandi sagðist ætla að skipta vegna 

lélegrar nettengingar.  

7.4 Nánari greining tölfræðilegra gagna 

Fyrsta tilgáta snerist um hvort að það hversu ánægður viðskiptavinur er tengist því hversu 

líklegt er að sá viðskiptavinur mæli með fyrirtækinu. Gerð var fylgnigreining á spurningunni 

um hversu ánægðir viðskiptavinir eru og spurningunni um hversu líklega þeir myndu mæla 
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með símafyrirtækinu sínu og niðurstöður hennar má sjá í töflu hér að neðan. Þar sem svör 

beggja spurninganna voru á raðkvarða var notast við Spearman‘s fylgnigreiningu. Hún er 

notuð til að skoða sambönd á milli tveggja breyta. Spearman‘s greining mælir styrk fylgni og 

hvort hún sé jákvæð eða neikvæð. Með því að skoða p-gildið er hægt að sjá hvort fylgnin er 

marktæk. Yfirleitt er miðað við 95% öryggisbil og þá þarf p-gildið að vera undir 0,05. Það 

verður gert í öllum prófum hér á eftir. Spearman‘s gildið segir svo til um hversu sterk fylgni 

er og hvort hún er jákvæð eða neikvæð (Newbold, Thorne og Carlson, 2013).  

Tafla 3: Fylgnigreining - Hversu ánægður/óánægður ertu?/Hversu líklegt/ólíklegt er að þú mælir með því? 

 

Með Spearman‘s greiningunni kom í ljós að fylgni milli þessara spurninga var 0,778 og p-

gildið var 0,00 því er ekki hægt að hafna tilgátunni um tengsl spurninganna við 99% 

öryggisbil. Þar sem mesta mögulega fylgni er 1 þýðir það að fylgnin 0,778 er sterk.  

Ef gerð er fylgnigreining í SPSS sést að ekki er fylgni á milli á milli ánægju og kyns 

þátttakenda. Næsta tilgáta var sú að eldra fólki finnst þjónusta í þjónustuveri skipta meira 

máli þegar kemur að ánægju þess heldur en yngra fólki. Þá var spurningin um hversu miklu 

máli þjónusta í þjónustuveri skipti krosskeyrð við spurningu um aldur.  
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Mynd 21: Hversu miklu máli skiptir þjónusta miðað við aldur? 

Þegar niðurstöður spurningarinnar um það hversu miklu máli þjónusta skiptir eru skoðaðar 

miðað við aldur sést að eini aldursflokkurinn sem merkti oftar við að þjónusta skipti mjög 

miklu máli heldur en að hún skipti frekar miklu máli var 50 ára eða eldri. Þar sem 

aldursflokkurinn 19 ára eða yngri er ekki tekinn með í reikninginn af því að ekki fengust 

nógu mörg svör í þeim flokki til að álykta um hann. Um 37% þeirra sem eru á aldrinum 20 til 

39 ára finnst þjónusta skipta mjög miklu máli, 46% þátttakenda á aldrinum 40 til 49 ára finnst 

hún skipta mjög miklu máli en 48% fólks á aldrinum 50 ára eða eldri finnst þjónusta mjög 

mikilvæg. Skiptingu svara eftir aldri má sjá í súluriti hér að ofan og í viðauka A (bls.56). 

Myndin hér að ofan gefur til kynna að einhver fylgni sé á milli aldurs og álits á þjónustu. Það 

sést á því að skoða hvernig bláu og gulu flokkarnir stækka eftir því sem aldur hækkar, fyrir 

utan auðvitað yngsta flokkinn sem ekki er marktækur. 
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Tafla 4: Fylgnigreining – Hversu miklu máli finnst þér þjónusta í þjónustuveri skipta?/Hvað ert þú gamall/gömul? 

 

Fylgnigreining var gerð á öllum aldursflokkum nema 19 ára og yngri eða 290 svörum þar 

sem kom í ljós að fylgnin á milli spurninganna var 0,126, eins og sjá má í töflunni hér að 

ofan, sem þýðir að ekki er hægt að hafna tilgátu um tengsl spurninganna miðað við 95% 

öryggisbil. Þó fylgnin sé marktæk er hún þó mjög veik. Það þýðir að einhver tengsl eru á 

milli aldurs og þess hversu miklu máli þjónusta skiptir en ekki mikil.  

Tafla 5: Fylgnigreining - Hversu ánægður eða óánægður ertu?/ Hversu lengi hefur þú þá að meðaltali beðið eftir 

sambandi? 

 

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var að þeir sem bíða að meðaltali lengur eftir sambandi við 

þjónustufulltrúa séu óánægðari en þeir sem bíða styttra. Með því að gera Spearman‘s 

fylgnigreiningu í SPSS fékkst p-gildið 0,00 sem gefur til kynna að fylgni á milli 

spurninganna „Hversu ánægður eða óánægður ertu með símafyrirtækið þitt“ og „Hversu lengi 

hefur þú þá að meðaltali beðið eftir sambandi við þjónustufulltrúa“ er marktæk við 99% 

öryggisbil. Fylgnin er -0,410 sem merkir að hún er meðalsterk og neikvæð. Eins og sjá má í 

töflunni hér að ofan voru svör þeirra sem ekki hafa hringt í símaver ekki talin með og því var 

fjöldi gildra svara 245.  
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Til að athuga hvort það, að eitthvað þurfi að bæta í þjónustu símavera hafi áhrif á ánægju 

viðskiptavina var gerð fylgnigreining í SPSS á spurningunni um hvað þyrfti að bæta við 

þjónustu þjónustuvera símafyrirtækjanna.  

Tafla 6: Fylgnigreining - Hversu ánægður/óánægður ertu með símafyrirtækið þitt?/Hvað þyrfti að bæta? 

 

Í töflunni hér að ofan má sjá niðurstöður fylgnigreiningarinna. Hver svarmöguleiki var 

greindur sérstaklega í SPSS. Eins og sést er fylgni á milli allra svarmöguleikanna og ánægju 

viðskiptavina marktæk nema fyrir svarmöguleikann „Hef aldrei hringt/það hefur aldrei verið 

hringt í mig“. Sá möguleiki hefur semsagt ekki marktæk tengsl við það hvort viðskiptavinur 

er ánægður eða ekki. Það sem hefur mesta fylgni við ánægju viðskiptavina er svarið „Ekkert 

ábótavant“. Sú fylgni er jákvæð og marktæk við 99% öryggisbil. Það að viðskiptavinum 

finnst að stytta þurfi biðtíma, leysa betur úr vandamálum eða bæta kunnáttu starfsfólks hefur 

allt neikvæða fylgni við ánægju þeirra og er marktæk við 99% öryggisbil. Fylgni þessara 

svarmöguleika við ánægju er þó frekar veik. Ef svarenda fannst að bæta þyrfti viðmót 

starfsmanna þá hefur það neikvæða fylgni við ánægju sem marktæk er við 95% öryggisbil en 

hún telst þó veik.  
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8. Umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að rannsaka hvort þjónustuver hefðu áhrif á ánægju viðskiptavina 

og þá hvernig. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og 

rannsóknarspurningum verkefnisins svarað.  

Samkvæmt niðurstöðum viðtala við starfsmenn Vodafone og Símans eru þjónustuver mjög 

stór áhrifaþáttur á ánægju viðskiptavina. Margir þættir í starfsemi þjónustuveranna geta haft 

áhrif á ánægju viðskiptavina og þar má helst nefna biðtíma, viðmót og kunnáttu starfsfólks og 

hversu góðar úrlausnir eru veittar á vandamálum. 

Þátttakendur spurningakönnunarinnar voru spurðir hversu mikilvæg þeim fyndist þjónusta í 

símaveri þegar kemur að ánægju þeirra og langflestum eða um 85% þeirra fannst þjónusta 

skipta máli en aðeins 3,9% fannst þjónusta ekki mikilvæg þegar kemur að ánægju. Þetta sýnir 

að þjónusta símafyrirtækjanna hefur í raun mikil áhrif á ánægju viðskiptavina þeirra. Þegar 

spurt var af hverju þátttakendur stunda viðskipti við símafyrirtækið sitt þá sögðust 97 manns 

gera það vegna þjónustu eða um 31% þátttakenda. Sem gefur þá til kynna að þjónusta hafi 

áhrif á val fyrirtækja. María hjá Símanum sagði að biðtími virtist í raun ekki hafa mikil áhrif 

á ánægju viðskiptavina þeirra en þegar skoðuð voru tengsl á milli þess hversu lengi 

þátttakendur bíða að meðaltali eftir samtali og ánægju þeirra kom í ljós að biðtími hefur 

meðalsterk áhrif. Það sem fólki finnst mega bæta við þjónustu þjónustvera símafyrirtækjanna 

hafði áhrif á ánægju þess og þá helst ef því fannst að leysa þyrfti betur úr vandamálum. Þetta 

er í samræmi við það sem kom fram í viðtölum bæði við Símann og Vodafone og því reyna 

bæði fyrirtækin að leysa eins hratt og vel úr vandamálum og hægt er.  

Eins og fram kom í niðurstöðukafla hér að ofan hafa ýmsir þættir áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Til þess að svara rannsóknarspurningu um hvernig þjónustuver geta haft áhrif 

á ánægju viðskiptavina væri því hægt að segja að þau geri það með því að halda biðtímum í 

lágmarki, leysa hratt úr vandamálum og hafa starfsfólk með gott viðmót og kunnáttu í 

þjónustuverunum.  

Ánægja viðskiptavina og það hversu líklegir þeir eru til að mæla með símafyrirtæki sínu við 

aðra eru nátengdar spurningar og því má sjá að því ánægðari kúnnahóp sem símafyrirtæki eru 

með því líklegra er að það fái fleiri viðskiptavini. Tilgáta var sett fram í upphafi verkefnisins 

um að ánægja viðskiptavina hefði áhrif á það hversu líklegir þeir væru til að mæla með 

fyrirtækinu við aðra. Henni er alls ekki hægt að hafna þar sem fylgni á milli spurninganna 
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tveggja var bæði sterk og marktæk. Bæði samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni og þessari 

rannsókn eru viðskiptavinir Nova ánægðustu viðskiptavinirnir og það hefur haft þau áhrif að 

markaðshlutdeild Nova hefur farið stækkandi síðustu ár og nú hefur Nova náð 

markaðsráðandi stöðu á farsímamarkaði. Þetta sannar því síðustu tilgátu rannsóknarinnar um 

að viðskiptavinir Nova séu ánægðari en aðrir. Því er hægt að svara spurningunni „Hefur 

ánægja viðskiptavina áhrif á frammistöðu símafyrirtækja?“ játandi.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar hefur hvorki aldur né kyn mikil áhrif á ánægju 

viðskiptavina þó aldur hafi mögulega einhver áhrif á það hvort fólki finnst þjónusta skipta 

miklu máli þá var fylgni það veik að varast skal að álykta um áhrif hennar. Þó er ekki hægt að 

hafna tilgátu um tengsl aldurs og hvort þjónusta skipti máli. Jafnframt kom í ljós að þeir sem 

bíða að meðaltali lengur eftir símtali eru líklegri til að vera óánægðir en þeir sem bíða styttra. 

Því er ekki hægt að hafna tilgátu sem gerð var í upphafi rannsóknarinnar um að þeir sem bíði 

lengur séu óánægðari.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvers vegna þeir stunduðu viðskipti við símafyrirtæki sitt þá 

svöruðu margir því að þeir einfaldlega nenni ekki að skipta eða hafi verið þar lengi. Það gefur 

til kynna að margir viðskiptavinir reynast tryggir þó þeir séu ekki endilega ánægðari með sitt 

símafyrirtæki en önnur. Þetta er í samræmi við rannsókn Pont og McQuilken um tryggð 

viðskiptavina þar sem kom í ljós að því ánægðari sem viðskiptavinir eru því líklegri eru þeir 

til að vera tryggir. Ef þeir eru hins vegar undir ákveðnum ánægjumörkum, það er að segja 

bara frekar ánægðir en ekki mjög ánægðir, þá hefur ánægja ekki mikil áhrif á tryggð. 

Óánægðir viðskiptavinir gætu því haldist í viðskiptum við sín símafyrirtæki einfaldlega af því 

þeir búast ekki við betri þjónustu annars staðar. 

8.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Það sem betur hefði mátt fara við framkvæmd rannsóknarinnar var til dæmis það að bjóða 

upp á valmöguleikann „vegna vinnu“ við spurninguna „Af hverju velur þú að skipta við 

símafyrirtækið þitt?“. Margir skrifuðu þennan möguleika sem svar með því að velja „other“ 

en ef margir skrifa það sama gefur það til kynna að fleiri hefðu mögulega valið þann 

möguleika ef hann hefði verið í boði. Einnig hefði verið gott að spyrja þátttakendur í 

spurningakönnuninni hversu líklegir þeir væru til að skipta um símafyrirtæki á næstu 

mánuðum því það hefði gefið betri sýn á framtíðina og mögulegar breytingar á 

markaðshlutdeild. Þar sem þýðið voru allir Íslendingar og svör sem fengust við könnuninni 

309 sem er nóg til að alhæfa um það hefði þó verið enn betra að fá fleiri svör þar sem þá 
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hefðu niðurstöðurnar verið nákvæmari. Þar sem ekki fengust nógu mörg svör fyrir 

aldursflokkinn 19 ára og yngri var ekki hægt að alhæfa um hann.  

Niðurstöður NPS eða meðmælavísitölumælinga hefðu mögulega verið nákvæmari ef spurt 

hefði verið á skalanum 0 til 10 en ekki 1 til 5. Einnig hefði verið áhugavert að sjá hver 

meðmælavísitala fleiri símafyrirtækja er. Það var þó ekki mögulegt þar sem ekki fengust 

nógu mörg svör til að álykta um minni símafyrirtækin, 365 (Tal), Hringdu, Alterna og 

Símafélagið. 

Áherslan í þessari könnun voru símaver en einnig væri hægt að fara dýpra með því að skoða 

og spyrja neytendur út í netþjónustu sem oft er einnig veitt í gegnum þjónustuver 

símafyrirtækjanna.  

8.2 Ráðleggingar til fyrirtækja 

Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar eru margir sammála um það að ekkert þurfi 

að bæta varðandi þjónustu þjónustuvera símafyrirtækja á Íslandi. Af þeim sem fannt eitthvað 

ábótavant fannst flestum að stytta þyrfti biðtíma í þjónustuverum. Samkvæmt viðmælendum 

hjá Símanum og Vodafone er lögð áhersla á að hafa biðtíma stuttan og fylgjast með honum 

daglega en þó þarf að miða starfmannafjölda við kostnað og ekki er alltaf hægt að spá 

nákvæmlega fyrir um fjölda símtala. María hjá Símanum sagði þó að samkvæmt þeirra 

ánægjukönnunum væri það yfirleitt ekki biðtími sem veldur því að viðskiptavinir finna fyrir 

óánægju og því er frekari áhersla lögð á að leysa hratt úr vandamálum. Það mætti þó 

ráðleggja símafyrirækjum landsins að leggja frekar mikla áherslu á að halda biðtímum sem 

stystum.  

Margir svöruðu því einnig að leysa þyrfti betur eða hraðar úr vandamálum sem er einmitt það 

sem símafyrirtækin leggja hvað mesta áherslu á. Bæði Síminn og Vodafone reyna að leysa 

vandamál við fyrstu snertingu en það mætti þó gera betur í þeim málum samkvæmt 

niðurstöðu þessarar rannsóknar. Til þess að gera það væri hægt að auka heimild 

þjónustufulltrúa til að gera þeim kleift að leysa flóknari mál á eigin spýtur. Þetta er gert að 

einhverju leyti hjá Símanum en þó sagði María að starfsfólk væri ekki nógu duglegt að nýta 

sér slíkar heimildir. Hjá Vodafone þarf að senda öll flóknari mál að áfram og hringja verður 

aftur í viðskiptavininn. Þetta gerir það að verkum að mörg vandamál eru ekki leyst í fyrsta 

símtali heldur þarf viðskiptavinur að bíða eftir að málið sé leyst og hringt sé í hann að nýju. 
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Mikilvægt er að fyrirtækin reyni að bæta þjónustu til að halda í við samkeppnisaðila þar sem 

stöðug þróun er í greininni, bæði í vöruframboði og tækni. Sem dæmi má nefna nýjar leiðir til 

að þjónusta viðskiptavini til dæmis í gegnum smáskilaboð eða netspjall og getur það veitt 

ákveðið samkeppnisforskot að vera fyrsta fyrirtækið til að bjóða upp á slíka þjónustu. Eins og 

er, er Vodafone eina fyrirtækið sem svarar smáskilaboðum en fleiri bjóða nú upp á netspjall.  

Flestir viðskiptavinir símafyrirtækjanna segjast þó vera ánægðir og því má gera ráð fyrir að 

fyrirtækin séu í heildina að standa sig vel þegar kemur að þjónustu í þjónustuverum og 

niðurstöðurnar benda ekki til þess að símafyrirtækin þurfi að gera miklar breytingar á 

núverandi fyrirkomulagi þjónustuvera. 
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9. Lokaorð 

Í þessari rannsóknarritgerð hefur ánægja viðskiptavina símafyrirtækja verið greind, hvað 

hefur áhrif á hana og hvernig hún getur haft áhrif á árangur fyrirtækja þar sem hann er 

skoðaður í tengslum við markaðshlutdeild. Sýnt hefur verið fram á að þjónustuver hafa í raun 

áhrif á ánægju viðskiptavina sem svarar þannig rannsóknarspurningu um það. Jafnframt var 

sýnt fram á að langur biðtími og léleg eða hæg úrlausn vandamála eru þeir þættir sem valda 

mestri óánægju meðal viðskiptavina símafyrirtækjanna. Hægt var að sjá að meðalbiðtími eftir 

símtali í þjónustuveri hefur sterk tengsl við það hversu ánægðir viðskiptavinir eru. Í ljós kom 

að viðskiptavinir Nova eru ánægðastir. Einnig var hægt að sýna fram á að kyn hefur ekki 

áhrif á ánægju og aldur hefur lítil sem engin áhrif. Þetta var gert með eigindlegum og 

megindlegum rannsóknum, það er að segja, viðtölum og spurningakönnun.  

Mjög áhugavert var að rannsaka viðhorf neytenda á farsímamarkaði og sjá hvernig breytingar 

hafa orðið á markaðshlutdeild síðustu ár en þær virðast vera í samræmi við breytingar á 

ánægju viðskiptavina á markaðinum. Því er hægt að svara rannsóknarspurningu um það hvort 

ánægja viðskiptavina hafi áhrif á árangur fyrirtækja játandi. Höfundur vonast til þess að 

rannsókn þessi muni nýtast við frekari rannsóknir á farsímamarkaði og veita 

símafyrirtækjunum betri innsýn í markaðinn, hvað skiptir viðskiptavini mestu máli, hvað er 

verið að gera rétt og hvað megi betur fara. 
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