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Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu 
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vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og heimildaskrá. 

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hef lesið siðareglur og reglur Háskólans í 

Reykjavík um verkefnavinnu og skil þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með sér hvað 

varðar verkefni þetta. 
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Ágrip 

 

Rannsóknir hafa sýnt að tryggð viðskiptavina sé einn af lykilþáttum í rekstri og 

velgengni fyrirtækja. Þættir sem gætu haft áhrif á tryggð eru meðal annars biðtími hjá 

þjónustuverum, óþolinmæði og einstaklingsbundnir þættir viðskiptavina. Þessi tilteknu áhrif 

hafa lítið verið rannsökuð hingað til, en þau eru viðfangsefni þessarar ritgerðar. Markmið 

þessarar ritgerðar var að meta að hvaða marki biðtími hafi áhrif á tryggð viðskiptavina og 

síðan að hvaða marki óþolinmæði vegna biðtíma hafi áhrif á tryggð. Til viðbótar þessum 

megin rannsóknarspurningum var einnig reynt að svara tveimur spurningum. Þriðja 

spurningin var að velta upp hvort að til væri mælanlegur þröskuldur þar sem viðskiptavinir 

fara úr því ástandi að vera þolinmóðir yfir í það að verða óþolinmóðir. Fjórða og seinasta 

spurningin var mat á því hvort að þekking á óþolinmæði viðskiptavina hafi áhrif á 

skilgreiningu á þjónustustig fyrirtækja. Rannsóknin var gerð meðal 1.485 viðskiptavina hjá 

tveimur ólíkum fyrirtækjum. Gögn um raunverulegan biðtíma viðskiptavina voru fengin úr 

gagnasafni þjónustuveranna og svöruðu viðskiptavinirnir ýmsum spurningum um skynjun á 

biðtíma, þolinmæði, tryggð og fleira. Niðurstaða þessarar greiningar er að það er ekki 

marktæk fylgni milli tryggðar viðskiptavinar og biðtíma, hvorki raunverulegs né skynjaðs 

biðtíma. Í framhaldi af því kom í ljós að þeir viðskiptavinir sem voru óþolinmóðir á biðinni 

eftir þjónustu höfðu að meðaltali töluvert lægri tryggð gagnvart fyrirtækinu heldur en þeir 

sem reyndust vera þolinmóðir. Erfitt er að álykta um einn ákveðinn þolinmæðiþröskuld, og 

þjónustustig í takti við það, fyrir alla viðskiptavini þar sem að gögnin gefa til kynna að það 

eru aðrir þættir en biðtími sem hefur áhrif á tryggð viðskiptavina. 

 

Lykilorð: Ánægja, biðtími, raunverulegur biðtími, skynjaður biðtími, tryggð, þjónustustig, 

þjónustuver, þolinmæði, þröskuldur. 
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Inngangur 

Stjórnendur fyrirtækja sem veita þjónustu hafa auknar áhyggjur af þeirri staðreynd að 

það skiptir gríðarlega miklu máli að viðhalda og þróa tryggð viðskiptavina, þar sem þeir gera 

sér enn betur grein fyrir að tryggð viðskiptavina leiðir til aukinna tekna og sé lykilatriði í 

aukinni markaðshlutdeild og arðsemi fyrirtækja (Lewis og Soureli, 2006). Tryggur 

viðskiptavinur gerir fyrirtækjum kleift að minnka kostnað, bæði rekstrartengdan og 

markaðskostnað, og getur einnig ýtt undir betri vinnuanda og aukna framleiðni starfsmanna 

(Lee og Cunningham, 2001). Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða þættir hafa áhrif á 

þjónustutryggð (e. service loyalty) viðskiptavina. Margir þættir koma til greina og sem dæmi 

eru ánægja viðskiptavina, skynjun á gæði þjónustu og eiginleikar þjónustunnar (Lewis og 

Soureli, 2006), og áhrif biðtíma (Bielen og Demoulin, 2007). 

Rannsóknin sem sagt er frá í þessari ritgerð fjallar um tryggð viðskiptavina sem 

leituðu til þjónustuvera tveggja ólíkra fyrirtækja. Ritgerðin er hluti af PhD verkefni Ágústs 

Þorbjörnssonar og er hún hluti af stærri rannsókn sem gerð var á meðal viðskiptavina hjá 

fimm fyrirtækjum. Hugmyndafræðin á flokkun viðskiptavina eftir þolinmæði og þjónustu 

kemur frá Ágústi Þorbjörnssyni (þolinmæðigreining) og er hún notuð í greiningu í ritgerðinni.  

Tryggð 

Eftir því sem að samkeppni verður harðari á markaði því meiri vitundarvakning hefur 

orðið hjá stjórnendum fyrirtækja um mikilvægi þess að viðhalda núverandi viðskiptavinum. 

Þess vegna hafa mörg fyrirtæki innleitt aðferðir til þess að auka tryggð viðskiptavina sinna 

(McMullan og Gilmore, 2008). Það að afla nýrra viðskiptavina, halda þeim og þróa 

sambandið þarf að haldast í hendur til þess að hægt sé að auka árangur fyrirtækisins og 

heildarverðmæti hluthafa (Duffy, 2003). Kostir þess að hafa trygga viðskiptavini eru vel 

viðurkenndir í viðskiptum. Þeir fela í sér meðal annars að það er lægri kostnaður við að 

viðhalda núverandi viðskiptavinum heldur en að vera sífellt að reyna ná til nýrra. 

Viðskiptavinir til langs tíma eru líklegri en aðrir til þess að neyta og nota fleiri en eina vöru 

eða þjónustu hjá tilteknu fyrirtæki og einnig eiga tryggir viðskiptavinir það til að tengja vini, 

fjölskyldu og aðra mögulega viðskiptavini við fyrirtækið sem er áhrifaríkara en hefðbundin 

auglýsing (McMullan og Gilmore, 2008).  

Fræðimenn eru sammála því að tryggð sé ómissandi hluti af því að viðhalda 

viðskiptum til lengri tíma, og hafa óspart reynt að komast að niðurstöðu um hvaða lykilatriði 

liggja að baki tryggð viðskiptavina og hvað það sé sem leiðir til hennar. Þrátt fyrir það 

augljósa að tryggðin sé mikilvæg, er takmarkað vitað um hana (Brown og Gremler, 1996). 
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Tryggð viðskiptavina er mismunandi, en hér er fjallað sérstaklega um þjónustutryggð (e. 

service loyalty). Ein skilgreining á þjónustutryggð sem virðist nokkuð almenn og lýsandi er 

eftirfarandi (lauslega þýtt af höfundi ritgerðar). „Þjónustutryggð segir til um að hve miklu 

leyti viðskiptavinur sýnir endurtekna kauphegðun á þjónustu fyrirtækis, sýnir jákvætt viðhorf 

gagnvart þjónustunni, og lítur svo á að nota einungis þessa tiltekna þjónustu þegar þörf er á“ 

(Brown og Gremler, 1996). 

Margir þættir geta haft áhrif á þjónustutryggð og hafa margir þeirra verið vinsælir í 

rannsóknum. Dæmi um algenga þætti eru ánægja viðskiptavina, skynjun á gæði þjónustu og 

eiginleikar þjónustunnar (Lewis og Soureli, 2006). Þegar viðskiptavinur hefur fundið þá 

þjónustu sem honum líkar vel og leitast við að halda áfram að nota, mun hann síður leitast 

eftir öðrum valkosti og svörun hans við auglýsingum hjá samkeppninni verður minni. Að því 

gefnu að þjónustan sé ekki að valda viðskiptavininum óánægju mun hann halda áfram að nýta 

sömu þjónustu sökum tryggðar (McMullan og Gilmore, 2008). Tryggð viðskiptavina við 

fyrirtæki gefur af sér að lokum jákvæða og mælanlega fjárhagsniðurstöðu fyrir fyrirtækið 

(Duffy, 2003). 

Mæling tryggðar  

Fyrirtæki eru gjörn á að innleiða kerfi sem eiga að auka tryggð viðskiptavina, en í 

reynd henta þau ekki alltaf þeirra viðskiptum (Duffy, 2003). Til þess að meta hvort kerfið 

henti þarf að vera hægt að mæla tryggðina. Til eru margar aðferðir til að mæla tryggð, og þær 

eru hver annarri ólíkari („Customer loyalty programme metrics: How to measure success“, 

e.d.). Reichheld (2006), ráðgjafi í tryggð viðskiptavina, kynnti nýja aðferð við að mæla 

tryggð viðskiptavina, sem hann nefndi  „Net Promoter“. Hann segir að Net Promoter Score 

(NPS) sé besti mælikvarðinn til að spá fyrir um vöxt í tryggð og að auki sé það einmitt sú 

stærð sem þarf að vaxa innan fyrirtækja (eins og vísað er til í Keiningham, Cooil, Andreassen 

og Aksoy, 2007). Nú hafa stjórnendur hjá mörgum stærstu fyrirtækjum heims, meðal annars 

American Express og Microsoft, tekið upp NPS með það markmið að auka tryggð 

viðskiptavina sinna (Keiningham o.fl., 2007). Spurningin sem er lögð fyrir viðskiptavini til 

að meta tryggð er: Hversu líkleg(ur) ert þú til þess að mæla með tilteknu 

fyrirtæki/vöru/þjónustu við vin eða félaga? Viðskiptavinirnir eru beðnir um að svara 

spurningunni með því að nota 0 til 10 kvarða, þar sem einstaklingar eiga yfirleitt auðvelt með 

að skilja hann. Einkunnin 10 stendur fyrir að viðskiptavinur er mjög líklegur til þess að mæla 

með, en einkunnin 0 stendur fyrir að hann mælir alls ekki með fyrirtækinu,vörunni eða 

þjónustunni. Keiningham o.fl. (2007) flokkuðu viðskiptavini í þrjá hópa eftir svörum. 
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Viðskiptavinir sem svöruðu með einkunnum 9 eða 10, eru kallaðir e. Promoters. 

Viðskiptavinir í þessum hópi eru flokkaðir sem tryggir. Annar hópurinn sem gefur einkunn 7 

eða 8 eru kallaðir e. Passives. Þessi hópur er álitinn vera nægilega ánægður eins og staðan er í 

dag. Þriðji og seinasti hópurinn sem gefur einkunn 0 til 6, er kallaður e. Detractors. Þessi 

hópur inniheldur óánægða viðskiptavini (Keiningham o.fl., 2007). 

Þjónustuver 

Þjónustuver eru hönnuð til að þjónusta viðskiptavini í gegnum síma og þau eru 

samansett af starfsmönnum, tölvum og símum (Koole og Mandelbaum, 2002). Í gegnum árin 

hefur verið gríðarleg aukning í þjónustuverum á vegum fyrirtækja. Helsta áskorun við að 

hanna og stjórna rekstri sem gengur út á þjónustu er að halda jafnvægi milli kostnaðar, 

skilvirkni og gæði þjónustunnar. Þetta er sérstaklega mikil áskorun þar sem þúsundir símtala 

geta komið inn á dag og krafist er af starfsmönnum að veita þjónustu á sem stystum biðtíma 

(Garnett, Mandelbaum og Reiman, 2002). Þjónustuver gera fyrirtækjum kleift að byggja upp, 

viðhalda góðum samskiptum við viðskiptavini með því að gefa upplýsingar, svara 

spurningum, leysa vandamál, stunda viðskipti og afgreiða kvartanir hratt, og með minni 

kostnað heldur en það hefði verið gert augliti til auglitis (Feinberg, Hokama, Kadam og Kim, 

2002). Ljóst er að ef viðskiptavinur er ánægður með þjónustuna mun hann segja frá reynslu 

sinni, nýta þjónustuna oftar og ef það var leyst úr vandamáli hans er hann enn líklegri til að 

að nýta þjónustuna aftur heldur en sá sem er bara sáttur (Feinberg o.fl., 2002).  

 Algengt fyrirkomulag er að hafa tiltekinn fjölda sæta í símkerfinu sem notað er til að 

komast í biðröð í þjónustuverum og þegar öll sætin eru full fær viðskiptavinur, sem reynir að 

hringja, tón að það sé á tali. Sá viðskiptavinur mun annað hvort hringja aftur eða gefast upp. 

Viðskiptavinur sem nær inn þegar allir starfsmenn eru uppteknir, en sæti er laust í biðröð, fær 

sæti til að bíða á línunni eftir næsta lausa starfsmanni. Þessir viðskiptavinir sem hringja inn 

þegar það er á tali og þeir sem ná inn á biðröðina en gefast upp áður en þeir fá þjónustu eru 

verðugir til frekari rannsókna, þar sem það hefur ekki verið mikið gert hingað til segir Borst 

(eins og vísað er til í Garnett o.fl., 2002).  

Eftir því sem best er vitað hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á því hvernig 

biðtími hjá fyrirtækjum sem veita þjónustu, hefur áhrif á tryggð viðskiptavinar. Hingað til 

hefur samband milli ánægju og tryggðar viðskiptavina verið helsta viðfangsefni rannsókna 

hjá fyrirtækjum (Bielen og Demoulin, 2007). Ekki hafa heldur fundist rannsóknir þar sem 

samhengi milli óþolinmæði og tryggðar var skoðað.  
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Biðtími 

Að bíða er viðurkennd athöfn í hinu daglega lífi, hvort sem einstaklingur bíður eftir 

þjónustu hjá gjaldkera, í verslun eða í umferðinni sem dæmi. Hingað til hafa aðallega verið 

gerðar tölfræðilegar greiningar á bið í biðröðum frá rekstrarlegu sjónarmiði (e. operational-

research perspective) þar sem biðtími er einfaldlega mældur í mínútum. Það sem hefur áhrif á 

biðtíma eru ekki einungis hlutlægir þættir heldur einnig huglægir þættir (Fleisig, Ginzburg og 

Zakay, 2009). Bitner (1992) nefnir að huglægir þættir eins og einstaklingsbundnir þættir, 

aðstæður og menningarlegir þættir geta einnig haft áhrif á viðbrögð viðskiptavina gagnvart 

bið. Einstaklingsbundnir þættir í þessu sambandi eru meðal annars hversu vel viðskiptavinur 

getur staðist ákveðin áreiti frá umhverfinu, til dæmis væntingar, hver tilgangur sé fyrir 

biðinni eftir þjónustu, skap viðskiptavinar meðan á bið stendur og áform hans (líkt og vísað 

er til í Bitran, Ferrer og Oliveira, 2008). 

Mörg þjónustufyrirtæki hafa áhyggjur af lengd biðraða þar sem að biðtími er talinn 

hafa neikvæð áhrif á skynjun viðskiptavinar á þjónustunni (Bielen og Demoulin, 2007). Þegar 

viðskiptavini finnst hann bíða of lengi eftir þjónustu getur það valdið mikilli óánægju hjá 

honum í garð fyrirtækis, þar sem hann telur biðina vera fórn fyrir að fá þjónustuna. Fyrirtæki 

geta jafnvel misst af viðskiptum, og það sem er enn verra þá gæti fyrirtækið hugsanlega misst 

tryggan viðskiptavin vegna biðarinnar. Biðtími einkennist af fjórum þáttum: hlutlægum (e. 

objective), huglægum (e. subjective), vitrænnum (e. cognitive) og tilfinningalegum (e. 

affective) (Bielen og Demoulin, 2007):  

1. Hlutlægi þátturinn er þegar viðskiptavinur veit nákvæmlega mældan tíma, hversu 

lengi hann þurfti að bíða áður en hann fékk þjónustu. Það er hinn raunverulegi 

biðtími. 

2. Huglægt mat viðskiptavinar á lengd biðtíma. Það er hinn skynjaði biðtími. 

3. Vitræni þátturinn er hvernig viðskiptavinur áleit biðtíma, hvort hann hafi verið 

viðunandi eða ekki, sanngjarn eða bærilegur sem og hvort hann hafi verið langur eða 

stuttur. 

4. Að lokum er það tilfinningalegi þátturinn, sem sé hvernig biðtími hafði áhrif á 

viðskiptavin. Varð hann til dæmis glaður, óþolinmóður eða streittur. 

Ef ekki er hægt að stjórna hlutlægum biðtíma þarf að reyna að stjórna hvernig 

viðskiptavinur skynjar biðtímann, en til þess þarf að skilja og greina þá þætti sem hafa áhrif á 

skynjun á biðtímanum og möguleg áhrif á mat þeirra á þjónustu. Einstaklingar sem eru í góðu 

skapi virðast meta þjónustuna á jákvæðan hátt. Á hinn bóginn, þeir einstaklingar sem eru í 

vondu skapi sjá neikvæðu hliðina í öllu og verða heldur svartsýnni. Þrátt fyrir að 
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einstaklingur sé hvorki í einkum vondu né góðu skapi getur hann samt sem áður haft 

tilhneigingu til að meta þjónustuna á annan hátt en ella (Chebat, Filiatrault, Gélinas-Chebat 

og Vaninsky, 1995; Davis og Heineke, 1994; Taylor, 1994). 

Rannsókn Kumar, Kalwani og Dada (1997) sýndi að ánægja viðskiptavina með 

biðtíma var fremur jákvæð ef biðtíminn reyndist styttri heldur en biðtíminn sem gefinn var 

upp í upphafi biðar. Það kann að vera vænting viðskiptavina eftir ákveðnum biðtíma sé 

viðmið þeirra við að meta biðtímann (Antonides, Verhoef og van Aalst, 2002). Til dæmis þá 

getur einn viðskiptavinur talið viðunandi að bíða allt að eina mínútu en öðrum finnst þrjár 

mínútur vera viðunandi biðtími. 

Þjónustustig 

Áhyggjuefni margra þjónustufyrirtækja er hversu lengi viðskiptavinur þarf að bíða 

eftir að fá þjónustu. Til að stytta biðtíma viðskiptavina þarf fleiri starfsmenn, sem eykur 

kostnað, og þess vegna leitast fyrirtæki eftir því að fara milliveginn hvað þetta varðar (Davis, 

1991). Viðunandi biðtími er oft skilgreindur sem fjöldi mínútna sem eru þolanlegar í 

ákveðnum aðstæðum. Það ætti að líta á þennan tíma sem lágmarksstig þjónustu sem 

viðskiptavinur býst við. Hugtakið viðunandi biðtími er jafn gilt hugtakinu fullnægjandi 

þjónustustig samkvæmt Zeithaml o.fl. (1993) (e. service adequacy level) (líkt og vísað er til í 

Pruyn og Smidts, 1998). 

Stjórnendur eiga það til að vanmeta mikilvægi þess að fara í saumana á því hvernig 

starfsemin í fyrirtækinu virkar gagnvart viðskiptavini og nota einungis þær aðferðir sem hafa 

virkað hingað til. Þættir vilja oft gleymast sem hafa ekki augljós áhrif á hagnað fyrirtækis, 

samanber þjónustustig sem erfitt getur verið að mæla (Bhimani og Langfield-Smith, 2007). 

 

 Hér að framan hefur verið fjallað um mikilvægi tryggðar viðskiptavina og hinsvegar 

biðtíma hjá þjónustuverum. Með framangreinda umfjöllun að leiðarljósi eru settar fram fjórar 

rannsóknarspurningarnar, sem leitast verður við að svara í þessari ritgerð: 

1. Hefur raunverulegur biðtími eða skynjaður biðtími áhrif á tryggð?  

2. Að hvaða marki hefur óþolinmæði vegna biðtíma viðskiptavina þjónustufyrirtækja 

hafi áhrif á tryggð þeirra? 

3. Er líklegt að til sé mælanlegur þröskuldur þar sem að viðskiptavinir fara úr því 

ástandi að vera þolinmóðir yfir í það að verða óþolinmóðir?  

4. Hvaða áhrif hefur þekking á óþolinmæði viðskiptavina á skilgreiningu á 

þjónustustigi fyrirtækja? 
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Aðferð 
Þátttakendur 

Þessi ritgerð var hluti af stærri rannsókn sem gerð var á meðal viðskiptavina hjá fimm 

fyrirtækjum. Alls voru 4.186 viðskiptavinum úr tveimur matvöruverslunum, einni 

raftækjaverslun og tveimur þjónustuverum, boðið að taka þátt í könnuninni, en 2.491 

viðskiptavinir tóku þátt og svarhlutfallið því 59,5%.  

Ritgerðin byggist á gögnum frá viðskiptavinum hjá símaþjónustuveri eins banka og 

símaþjónustuveri orkufyrirtækis. Þeir viðskiptavinir sem hringdu inn í þjónustuverið á þeim 

dögum sem rannsóknin átti sér stað fengu hringingu seinna sama dag og boðin þátttaka í 

rannsókninni. Alls var 1.485 viðskiptavinum boðin þátttaka, og þar af voru 1.082 

viðskiptavinir sem tóku þátt, svarhlutfallið var því 72,9%. Af þeim sem tóku þátt voru 526 

karlar á aldrinum 18 til 89 ára, með meðalaldur 51,2 ár (staðalfrávik var 17,6 ár) og 556 

konur á aldrinum 18 til 91 ára, með meðalaldur 52,6 ár (staðalfrávik var 17,3 ár). Til þess að 

geta tekið þátt þurfti viðskiptavinurinn að tala íslensku. Þeir sem höfðu hringt í þjónustuver 

bankans og nýtt sér þá þjónustu þar sem skilið var eftir nafn og símanúmer og óskað eftir að 

starfsmaður hringi til baka (e. call back option), voru ekki teknir með í rannsóknina. Einnig 

voru þeir viðskiptavinir sem hringdu á vegum fyrirtækja ekki með. Allar þær upplýsingar 

sem teknar voru saman voru fengnar með leyfi viðskiptavina. Farið var eftir öllum lögum og 

reglum um persónuupplýsingar viðskiptavinanna, samkvæmt persónuverndarlögum („Lög nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga“, e.d.). Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Mælingar 

Gögn voru fengin með spurningakönnun í síma og var vefkönnunarhugbúnaðurinn 

QuestionPro notaður til að safna gögnunum og varðveita. Tveir mismunandi spurningalistar 

voru hannaðir fyrir hvort þjónustuver fyrir sig, annarsvegar fyrir þá sem fengu þjónustu (21 

spurning) og hins vegar þeir sem fengu ekki þjónustu (20 spurningar), sjá spurningalistann í 

Viðauka. Báðir spurningalistarnir innihéldu spurningar um ánægju með þjónustuverið, 

tryggð, biðtíma og óþolinmæði. Spurningalistinn fyrir þá sem fengu þjónustu hafði 

viðbótarspurningar um gæði þjónustunnar, en spurningalistinn fyrir þá sem fengu ekki 

þjónustu höfðu viðbótarspurningar um af hverju þeir yfirgáfu biðröðina.  

Allir spyrlar sem tóku þátt við gagnaöflunina fóru í þjálfun hjá hlutlausum aðila til 

þess að svörin yrðu sem nákvæmust og að það yrði samræmi milli spyrla. Í þjálfuninni var 
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farið meðal annars yfir hvernig eigi að ná til mögulegra þátttakenda til þess að fá þá til að 

taka þátt og þannig ná sem bestu svarhlutfalli.  

Til að meta tryggð viðskiptavinar, var hann spurður: „Hversu líkleg(ur) eða 

ólíkleg(ur) ert þú til þess að mæla með viðkomandi þjónustuveri, á kvarðanum 0 til 10 þar 

sem 0 jafngildir afar ólíkleg(ur) og 10 jafngildir afar líkleg(ur)?” 

Til að meta ánægju viðskiptavinar, var viðskiptavinurinn spurður: „Hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ert þú almennt með þjónustuverið?” og beðinn um að svara spurningunni á 

kvarðanum 1 til 5, þar sem 1 lýsti mikilli ánægju en 5 mikilli óánægju.  

Framkvæmd 

Áður en gagnaöflun hófst höfðu allir spyrlar könnunarinnar fengið þjálfun í hvernig 

eigi að fara að. Gagnaöflunin átti sér stað frá janúar til mars árið 2014, milli klukkan 16:00 og 

21:00 á virkum dögum. Þeir viðskiptavinir sem hringdu inn þá daga sem könnunin var gerð, 

fengu símtal seinna um daginn og spurðir hvort þeir vildu taka þátt í könnuninni. 

Þátttakendum í orkufyrirtækinu var sagt að með því að taka þátt í könnuninni ættu þeir 

möguleika á að vinna 15.000 kr. gjafabréf á veitingastað, en þátttakendurnir í bankanum áttu 

möguleika á að vinna leikhúsmiða fyrir tvo. Þátttakendum var tilkynnt að þeir þyrftu ekki 

undir neinum kringumstæðum að svara öllum spurningunum og að þeir mættu enda þátttöku 

þegar þeir vildu, en alltaf væri haldið fullum trúnaði um svör þeirra. Eftir að búið var að svara 

spurningalistanum var þátttakendum þakkað fyrir og minnt á að það yrði haft samband við þá 

ef þeir hlytu vinninginn sem var lofað fyrir þátttökuna. Skrásettur var nákvæmlega tíminn 

sem viðskiptavinirnir höfðu hringt inn sama dag og símanúmer þeirra svo mögulegt væri að 

finna þá í gögnunum sem þjónustuverið veitti, til þess að að fá raunverulegan biðtíma 

þátttakenda.  

Gagnagreining 

Töflureiknirinn Excel var helst notaður við vinnslu gagna og tölfræðigreiningu, þar á 

meðal t-próf, aðhvarfsgreiningu og dreifigreiningu (e. ANOVA), og þá F-próf. Einnig var 

notast við hugbúnaðinn GraphPad InStat til þess að gera Kruskal-Wallis og Bonferroni próf. 

Til þess að greina hvort það sé fylgni á milli biðtíma og tryggðar viðskiptavina var meðal 

annars R2 beitt. R2 er stundum kallað skýringarhlutfall. Skýringarhlutfallið er tala sem gefur 

til kynna hlutfall af heildarbreytileika í háðu breytunni sem skýrist af breytingu á óháðu 

breytunni. Skýringarhlutfallið getur verið á bilinu núll til einn,  0 ≤ R2 ≤ 1. R2 = 0 þýðir að 

óháða breytan skýrir ekkert í háðu breytunni, að það sé engin fylgni á milli breyta og 

aðhvarfslínan er þá lárétt. R2 = 1 þýðir aftur á móti að það sé algjör fylgni á milli breytanna 
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og háða breytan er skýrð fullkomlega. Til þess að prófa hvort línuleg fylgni milli einstaka 

óháðrar breytu og háðu breytunnar sé marktæk er t-próf á hallatölu línunnar framkvæmt, en 

F-próf fyrir hvort sambandið í heild sinni (R2) sé marktækt. Miðað var við marktektarmörkin 

 = 0,05 í ályktunartölfræðinni. 

Niðurstöður 

Áhrif raunverulegs og skynjaðs biðtíma á tryggð 

Til að reyna svara spurningunni hvort að raunverulegur biðtími eða skynjaður biðtími 

hafi áhrif á tryggð viðskiptavina gagnvart fyrirtækjum voru gögn frá þjónustuveri bankans og 

þjónustuveri orkufyrirtækisins notuð.  

Fyrst var athugað hvort að raunverulegur biðtími hafi áhrif á tryggðina, og var það 

gert með því að skoða hvort það sé línuleg fylgni á milli þessara tveggja breyta. Teiknuð voru 

fjögur dreifirit, eftir því frá hvaða fyrirtæki gögnin komu og hvort að viðskiptavinur hafi 

fengið þjónustu eða ekki þegar hringt var inn. Farið er eftir jöfnunni T=h*t+T0, þar sem T 

stendur fyrir tryggð, h er hallatala línunnar, t stendur fyrir tíma í sekúndum og T0 er tryggð 

við tíma núll. Í vinnslunni hér á eftir er þessi jafna skrifuð sem y=h*x+q. Notast var við 

hallatölu beinnar línu til að kanna hvort að það sé fylgni milli raunverulegs biðtíma og 

tryggðar viðskiptavina hjá orkufyrirtækinu og bankanum.  

Jafna beinu línunnar kemur fram á mynd 1 ásamt skýringarhlutfallinu (R2). Á 

dreifiritinu má sjá að R2 = 0,00152 sem segir okkur að raunverulegur biðtími útskýrði aðeins 

0,15% af breytileika í tryggð viðskiptavina.  

 

Mynd 1. Tryggð sem fall af raunverulegum biðtíma hjá þeim sem fengu þjónustu í 

þjónustuveri bankans. 
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Á mynd 1 vantar 6 mælingar inn á dreifiritið þar sem biðtíminn var hærri en 800 sekúndur. 

Þessar mælingar voru á bilinu 829 til 1347 sekúndur og tryggðin var frá 2 til 9.  Þetta var gert 

til þess að hafa sambærileg gröf fyrir bæði þjónustuverin, en þessar mælingar voru samt 

notaðir við reikning á beinu línunni. 

Myndir 2 til 4 sýna samsvarandi framsetningu á niðurstöðum fyrir raunverulegan 

biðtíma hjá þjónustuveri bankans og hjá orkufyrirtækinu. Í töflu 1 hér á eftir eru teknar saman 

niðurstöður um fylgni tryggðar og raunverulegs biðtíma fyrir öll tilfellin fjögur.  

 

Mynd 2. Tryggð sem fall af raunverulegum biðtíma hjá þeim sem fengu ekki þjónustu hjá 

þjónustuveri bankans. 

 

 
Mynd 3. Tryggð sem fall af raunverulegum biðtíma hjá þeim sem fengu þjónustu hjá 

þjónustuveri orkufyrirtækisins. 
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Mynd 4. Tryggð sem fall af raunverulegum biðtíma hjá þeim sem fengu ekki þjónustu hjá 

þjónustuveri orkufyrirtækisins. 

 

Tafla 1  

Fjöldi mælinga (n), jafna beinnar línu (y=hx+q), skýringarhlutfallið (R2) og p-gildi t-prófs 

hjá hvoru fyrirtæki fyrir sig 

Raunverulegur biðtími n y=hx+q R2 P-gildi 

Banki - þjónusta 269 y=-0,0004x+7,82 0,0015 0,5249 

Banki - ekki þjónusta 196 y=-0,0028x+7,33 0,0100 0,1626 

Orka - þjónusta 220 y=-0,0006x+8,04 0,0009 0,6634 

Orka - ekki þjónusta 146 y=-0,0003x+6,91 0,0002 0,8682 

Aðhvarfsgreiningin sem kemur fram í myndum 1 til 4 og t-próf fyrir hallatölu línanna 

(línuleg fylgni) voru tekin saman í töflu 1 (sama p-gildi fæst út frá bæði t og F-prófum í 

þessum tilfellum). Fjöldi mælinga (n) var á bilinu 146 til 269, eftir því hvort fyrirtækið á í 

hlut sem og hvort viðskiptavinur hafi fengið þjónustu eða ekki. Skýringarhlutfallið (R2) segir 

okkur að línan (biðtíminn) útskýrir aðeins lítið brot af breytileikanum í tryggðinni (R2  1%) 

fyrir öll fjögur tilfellin. Hallatalan (h) er neikvæð en er samt ekki marktækt frábrugðin núlli, 

samanber að öll p-gildin eru mjög há, það er 16% til 87%. Það má því draga þá ályktun út frá 

þessum greiningunum að raunverulegur biðtími hefur ekki marktæk áhrif á tryggð 

viðskiptavina, hvorki bankans né orkufyrirtækisins og óháð því hvort þeir fengu þjónustu eða 

ekki.  

y = -0,0003x + 6,9082
R² = 0,0002

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tr
yg

gð

Raunverulegur biðtími í sekúndum



 11 

Seinni hluti rannsóknarspurningarinnar var hvort að skynjaður biðtími hafi áhrif á 

tryggð viðskiptavina (hér að framan var skoðaður raunverulegur biðtími). Gerð var eins 

greining og hér að framan. 

Jafna beinu línunnar kemur fram á mynd 5 ásamt skýringarhlutfallinu (R2). Á 

dreifiritinu má sjá að R2 = 0,0108 sem segir okkur að skynjaði biðtími útskýrði aðeins 1,1% 

af breytileika í tryggð viðskiptavina. Eins og áður, þá voru ekki sýndar 17 mælingar á 

dreifiritinu með biðtíma yfir 800 sekúndur en voru hins vegar teknar með í útreikningum. 

Skynjaði biðtíminn í þeim mælingum var á bilinu 900 til 3600 sekúndur og tryggðin á bilinu 

0 til 10.  

 

Mynd 5. Tryggð sem fall af skynjuðum biðtíma hjá þeim sem fengu þjónustu hjá þjónustuveri 

bankans. 

Myndir 6 til 8 sýna samsvarandi framsetningu á niðurstöðum fyrir skynjaðan biðtíma 

hjá þjónustuveri bankans og hjá orkufyrirtækinu.  

Á mynd 6 eru ekki sýndar 3 mælingar en voru hins vegar teknar með í útreikningum. 

Skynjaði biðtíminn í þeim mælingum var á bilinu 900 til 1500 sekúndur og tryggðin á bilinu 

0 til 10. 
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Mynd 6. Tryggð sem fall af skynjuðum biðtíma hjá þeim sem fengu ekki þjónustu hjá 

þjónustuveri bankans. 

Á mynd 7 eru ekki sýndar 3 mælingar en voru hins vegar teknar með í útreikningum. 

Skynjaði biðtíminn í þeim mælingum var á bilinu 900 til 1800 sekúndur og tryggðin á bilinu 

5 til 10. 

  

Mynd 7. Tryggð sem fall af skynjuðum biðtíma hjá þeim sem fengu þjónustu hjá þjónustuveri 

orkufyrirtækisins. 

Á mynd 8 eru ekki sýndar 3 mælingar en voru hins vegar teknar með í útreikningum. 

Skynjaði biðtíminn í þeim mælingum var á bilinu 900 til 1800 sekúndur og tryggðin á bilinu 

5 til 10.  
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Mynd 8. Tryggð sem fall af skynjuðum biðtíma hjá þeim sem fengu ekki þjónustu hjá 

þjónustuveri orkufyrirtækisins. 

Í töflu 2 eru teknar saman niðurstöður um fylgni tryggðar og skynjaðs biðtíma fyrir 

öll tilfellin fjögur. 

 

Tafla 2 

Fjöldi mælinga (n), jafna beinnar línu (y=hx+q), skýringarhlutfallið (R2) og p-gildið hjá 

hvoru fyrirtæki fyrir sig 

Skynjaður biðtími n y=hx+q R2 P-gildi 

Banki - þjónusta 269 y=-0,0006x+7,90 0,0108 0,0884 

Banki - ekki þjónusta 196 y=-0,0037x+7,75 0,0653 0,0003 

Orka - þjónusta 220 y=-0,0005x+8,05 0,0018 0,5276 

Orka - ekki þjónusta 146 y=0,0001x+6,85 0,0001 0,9151 

Skýringarhlutfallið segir okkur að línan (skynjaður biðtími) skýrir tölfræðilega aðeins 

lítið brot af breytileikanum í tryggðinni í þessum fjórum tilvikum (R2  6,5%). Hallatalan (h) 

er neikvæð en er samt ekki marktækt frábrugðin núlli, samanber að p-gildin eru mjög há, 9% 

til 92% að undanskyldu p-gildinu hjá bankanum – ekki þjónusta, þar sem p-gildið var 0,0003 

eða 0,03%. Það segir okkur að það sé mjög ólíklegt að það sé engin fylgni á milli tryggðar og 

skynjaðs biðtíma. 

Raunverulegur og skynjaður biðtími 

Raunverulegur biðtími hjá báðum þjónustuverum var á bilinu 0 til 1347 sekúndur, en 

skynjaður biðtími á bilinu 0 til 3600 sekúndur. Raunverulegi biðtíminn hjá þeim sem fengu 
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þjónustu var á bilinu 0 til 1347 sekúndur, en hjá þeim sem fengu ekki þjónustu var biðtíminn 

á bilinu 0 til 681 sekúnda. Skynjaði biðtíminn hjá þeim sem fengu þjónustu var á bilinu 0 til 

3600 sekúndur, en hjá þeim sem fengu ekki þjónustu var biðtíminn á bilinu 5 til 1500 

sekúndur. Á mynd 9 má sjá meðaltöl biðtíma fyrir bankann og orkufyrirtækið ásamt 95% 

öryggisbili. Grafið sýnir bæði þá viðskiptavini sem fengu þjónustu og fengu ekki þjónustu, 

sem og raunverulegan biðtíma og skynjaðs biðtíma þeirra. Meðaltal skynjaðs biðtíma var 

hærri heldur en meðaltal raunverulegs biðtíma hjá báðum fyrirtækjum í öllum tilfellum.  

 

Mynd 9. Meðaltöl biðtíma með 95% öryggisbili. 

Í töflu 3 eru upplýsingar teknar saman um raunverulegan biðtíma og skynjaðan 

biðtíma samanber mynd 9. Þegar borin eru saman meðaltölin er marktækur munur samkvæmt 

t-prófi. Í töflunni eru einnig sýnd miðgildin sem sýna sömu hegðun og meðaltölin sem styrkir 

ályktunina að skynjaði tíminn sé almennt lengri en raunverulegur biðtími.  

Tafla 3 

Raunverulegur biðtími (í sekúndum), skynjaður biðtími, meðaltöl, miðgildi, staðalfrávik, 

fjöldi, mismunur, og p-gildi 
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Áhrif þolinmæði og óþolinmæði á tryggð 

Hér að framan kom skýrt fram að það var ekki marktæk fylgni milli tryggðar og 

raunverulegs biðtíma, né skynjaðs biðtíma, í sjö tilvikum af átta. Gögnin frá þjónustu-

verunum voru næst notuð til að flokka viðskiptavinina í fjóra flokka, A, B, C eða D eftir 

þjónustu og þolinmæði. Flokkunin byggðist á því hvort að viðskiptavinur fékk þjónustu eða 

ekki og hvort hann hafi orðið óþolinmóður eða ekki, sjá nánar í mynd 10. Til að meta hvort 

að viðskiptavinur hafi orðið óþolinmóður eða ekki var hann spurður fjögurra spurninga:  

1. Hversu stutt eða lengi fannst þér þú þurfa að bíða eftir að ná sambandi við 

þjónustufulltrúa? 

2. Hversu mikið eða lítið reyndi biðin á þolinmæði þína? 

3. Hvað myndir þú áætla að þú hafir beðið í margar sekúndur eða mínútur eftir að ná tali 

af þjónustufulltrúa? 

4. Hvað finnst þér vera viðunandi biðtími í mínútum eftir þjónustu þegar þú hringir í 

þjónustuverið, það er, hversu lengi ertu róleg(ur) að bíða? 

Þriðja og fjórða spurning tengjast, en með þeim var athugað hvort að skynjaði biðtíminn væri 

lengri eða styttri en mat á viðunandi biðtíma. Ef það var ekkert í svörum þeirra við þessum 

spurningum sem benti til þess að þeir hefðu orðið óþolinmóðir voru þeir flokkaðir í A flokk 

ef þeir fengu þjónustu, en D flokk ef þeir fengu ekki þjónustu. Aftur á móti ef vísbending var 

í svörum viðskiptavinar í einni eða fleirum af þessum spurningum um að hann hafi orðið 

óþolinmóður flokkaðist hann í B flokk ef hann fékk þjónustu, annars C flokk. Í D flokk 

(þolinmóðir en fengu ekki þjónustu) voru þeir viðskiptavinir sem yfirgáfu biðina vegna 

annarra ástæðna heldur en vegna biðar, þess vegna gat verið erfitt að taka með biðtíma þeirra. 

 
Mynd 10. Flokkun viðskiptavina eftir þjónustu og þolinmæði. 

 

Ágúst Þorbjörnsson - agust@framsaekni.is 
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Byrjað var á að greina þolinmæði viðskiptavina bankans samkvæmt 

þolinmæðigreiningunni. Til að meta hvort það væri marktækur munur á tryggð milli 

flokkanna voru meðaltöl tryggðar borin saman. Þar sem borin voru saman nokkur meðaltöl 

þá var eðlilegt að gera dreifigreiningu (e. ANOVA). P-gildið sem fékkst í dreifigreiningunni 

var 3,83E-06 sem er afskaplega lágt sem þýðir að það sé mjög ólíklegt að mismunur sem 

kemur fram milli meðaltalnanna hafi gerst fyrir tilviljun. Það er því eðlilegt að álykta að það 

sé marktækur munur á milli einhverra meðaltala. Í framhaldinu var gert Kruskal-Wallis próf 

til að greina milli hvaða flokka sé marktækur munur. Tafla 4 sýnir niðurstöður um tryggð 

viðskiptavina bankans og niðurstöður prófsins um marktækan mun meðaltala A, B, C, og D 

flokkanna. Í töflu 4 kemur fram að það var marktækur munur milli A og C, B og C og C og D 

flokk. 

Tafla 4 

Meðaltal tryggðar hjá viðskiptavinum bankans og fyrir mismunandi flokka ásamt niðurstöðu 

Kruskal-Wallis prófs 

  

   

A B C 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik p-gildi p-gildi p-gildi 

A 155 7,98 2,13 

 
   

B 120 7,42 2,45 P>0,05 

C 135 6,52 2,81 ***P<0,001 *P<0,05 

D 69 7,84 2,27 P>0,05 P>0,05 **P<0,01 

 

Þessi greining var endurtekin fyrir flokkanna hjá orkufyrirtækin, sjá töflu 5. P-gildið 

sem fékkst í dreifigreiningu fyrir viðskiptavini orkufyrirtækisins var 2,98E-06 sem er 

afskaplega lágt og sem þýðir að það sé mjög ólíklegt að mismunur sem kemur fram milli 

meðaltalnanna hafi gerst fyrir tilviljun. Samkvæmt Kruskal-Wallis prófi var marktækur 

munur milli A og C flokk (sjá töflu 5). 

Tafla 5 

Meðaltal tryggðar hjá viðskiptavinum orkufyrirtækisins og fyrir mismunandi flokka ásamt 

niðurstöðu Kruskal-Wallis prófs 

  

   

A B C 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik p-gildi p-gildi p-gildi 

A 176 8,15 2,14 

 
   

B 47 7,34 2,50 P>0,05 

C 102 6,64 2,33 ***P<0,001 P>0,05 

D 45 7,27 2,46 P>0,05 P>0,05 P>0,05 
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Fyrir bæði viðskipatvini bankans og orkufyrirtækisins var marktækur munur í tryggð 

á milli A og C flokk.  

Þessar tölfræðilegu prófanir voru endurteknar með Bonferroni prófi og gaf það sömu 

niðurstöðu varðandi marktækan mun og Kruskal-Wallis prófið gerði hér að framan. 

Óþolinmæði vegna biðtíma 

Til að meta að hvaða marki óþolinmæði viðskiptavina þjónustufyrirtækja hafði áhrif á 

tryggð þeirra var sett upp graf, mynd 11. Grafið sýnir meðaltal tryggðar í hverjum flokki fyrir 

sig, greint var eftir hvort fyrirtækið átti í hlut ásamt 95% öryggismörkum. Á mynd 11 sést að 

tryggðin hjá hvoru fyrirtækinu fyrir sig var mjög lík. Sjáanlegt er að B og C flokkar eru með 

mun lægri tryggð en A flokkur, en þeir sem voru í A voru þolinmóðir ólíkt viðskiptavinum í 

B og C flokki.  

  
Mynd 11. Meðaltal tryggðar hvers flokks fyrir sig með 95% öryggisbili. 

 

Ánægja 

Ánægja viðskiptavina bankans og orkufyrirtækisins var greind á sambærilegan hátt og 

fyrir tryggð hér að framan. Byrjað var á að greina þolinmæði viðskiptavina bankans 

samkvæmt þolinmæðigreiningunni. P-gildið sem fékkst í dreifigreiningunni var 3,58E-07 

sem er afskaplega lágt og sem þýðir að það sé mjög ólíklegt að mismunur sem kemur fram 

milli meðaltalnanna hafi gerst fyrir tilviljun. Það er því eðlilegt að álykta að það sé 

marktækur munur á milli einhverra meðaltala. Í framhaldinu var gert Kruskal-Wallis próf til 

að greina milli hvaða flokka sé marktækur munur. Í töflu 6 eru sýndar niðurstöður um ánægju 

viðskiptavina bankans og niðurstöður prófsins um marktækan mun meðaltalna þessara 
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flokka, það er A, B, C, og D. Í töflu 6 kemur fram að það er marktækur munur milli A og C, 

og C og D flokks.  

Tafla 6 

Meðaltal ánægju hjá viðskiptavinum bankans og fyrir mismunandi flokka ásamt niðurstöðu 

Kruskal-Wallis prófs 

  
   

A B C 
  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik p-gildi p-gildi p-gildi 

A 160 1,49 0,67 

 
   

B 121 1,77 1,04 P>0,05 

C 146 1,99 0,98 ***P<0,001 P>0,05 

D 70 1,41 0,67 P>0,05 P>0,05 ***P<0,001 

 

Sama greining var gerð fyrir viðskiptavini orkufyrirtækisins. P-gildið sem fékkst í 

dreifigreiningunni var 2,33E-06 sem er afskaplega lágt og segir það okkur að það er mjög 

ólíklegt að mismunur sem kemur fram milli meðaltalanna hafi gerst fyrir tilviljun. Í töflu 7 

kemur fram að það er marktækur munur milli A og B, og A og C flokks.  

Tafla 7 

Meðaltal ánægju hjá viðskiptavinum orkufyrirtækisins og fyrir mismunandi flokka ásamt 

niðurstöðu Kruskal-Wallis prófs 

  

   

A B C 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik p-gildi p-gildi p-gildi 

A 187 1,65 0,79 

 

   

B 55 2,05 1,08 *P<0,05 

C 102 2,21 0,88 ***P<0,001 P>0,05 

D 42 1,98 0,84 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Í töflum 6 og 7 sést að meðaltöl hjá A flokki og D flokki voru lægst hjá 

viðskiptavinum bæði bankans og orkufyrirtækinu, sem segir að ánægjan var almennt mest 

þar. Það styður jafnframt þolinmæðiflokkunina, A, B, C og D. Hinsvegar er aðeins 

marktækur munur hjá báðum fyrirtækjum á milli A og C flokks. Hjá báðum fyrirtækjum er 

marktækur munur fyrir ánægju eftir því hvort að viðskiptavinur hafi verið þolinmóður og 

fengið þjónustu (A) eða óþolinmóður og ekki fengið þjónustu (C). 

Þessar tölfræðilegu prófanir voru endurteknar með Bonferroni prófi og gaf það sömu 

niðurstöðu varðandi marktækan mun og Kruskal-Wallis prófið gerði hér að framan, en að 

auki vægt marktækan mun (0,01< p <0,05) fyrir A og B, og B og D flokk fyrir ánægju í 

banka. 
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Greining á tryggð eftir ákveðnum tímaskeiðum í bið viðskiptavina 

Til að meta enn betur hvort að biðtími hafi áhrif á tryggð var hverjum flokki fyrir sig 

(A, B, C og D) skipt upp til helminga um miðgildið (biðtíma). Gerð voru t-próf á 

meðaltölunum hvors helmings fyrir sig, sjá töflu 8. Samkvæmt t-prófinu var ekki marktækur 

munur á tryggðinni milli helminga sem styrkir enn frekar ályktunina hér að framan að það 

ekki sé fylgni á milli biðtíma og tryggðar.  

Tafla 8  

Fjöldi einstaklinga, meðaltöl tryggðar eftir flokkun, staðalfrávik og p-gildi 

    Fyrri helmingur mælinga Seinni helmingur mælinga   

    Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik P-gildi 

Orka 

A 88 7,94 2,38 88 8,35 1,85 0,2054 

B 23 7,43 1,88 24 7,43 3,01 0,8012 

C 51 6,69 2,34 51 6,69 2,34 0,8328 

D 22 7,05 2,85 23 7,05 2,06 0,5648 

Banki 

A 77 7,77 2,36 78 8,19 1,87 0,2150 

B 60 7,42 2,66 60 7,42 2,25 1,0000 

C 67 6,63 2,50 67 6,43 3,12 0,6915 

D 34 8,15 2,13 34 7,54 2,39 0,2720 

 

Til að greina þetta enn frekar var einnig gert t-próf á tryggð á milli þeirra sem biðu 

aðeins í eina mínútu eða skemur og þeirra sem biðu í fimm mínútur eða lengur. Sjá má 

niðurstöður þeirra t-prófa í töflu 9. Tæplega var nægjanlegur fjöldi í öllum t-prófunum til 

þess að draga trausta ályktun, en þetta gefur samt sem áður ákveðna mynd af aðstæðum. P-

gildin segja okkur að það sé ekki marktækur munur á tryggðinni eftir þessum tveimur 

biðtímum, sem styður enn frekar að það sé ekki fylgni á milli tryggðar og biðtíma.  

Tafla 9.  

Fjöldi einstaklinga, meðaltöl tryggðar eftir flokkun, staðalfrávik og p-gildi 

    Fyrsta mínútan Eftir 5 mínútur og lengur    

    Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik P-gildi 

Orka 

A 93 7,92 2,33 7 7,71 1,80 0,7780 

B 7 6,86 1,77 13 8,00 2,77 0,2777 

C 33 6,64 2,33 10 7,10 1,52 0,4691 

D 21 7,19 2,84 0        

Banki 

A 88 7,84 2,43 6 8,50 1,22 0,2753 

B 28 7,39 3,02 42 7,36 2,34 0,9580 

C 27 6,67 2,29 13 6,46 3,26 0,8405 
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D 30 8,07 2,12 3 8,67 1,15 0,4797 

 

Mögulegur þröskuldur fyrir þjónustustig 

Til að greina hversu margir viðskiptavinir gáfust upp, eða fengu þjónustu eftir 

ákveðinn biðtíma voru sett upp súlurit ásamt heildarprósentu (e. cumulative percentage). 

Myndir 12 og 13 sýna að nær allir (96% hjá bankanum og 90% hjá orkufyrirtækinu) 

viðskiptavinir í A flokk fengu þjónustu eftir 4 mínútur (240 sekúndur) eða fyrr. Erfitt er að 

áætla þolinmæðiþröskuld út frá því þar sem að þessir viðskiptavinir voru þolinmóðir og fengu 

þjónustu.  

 

Mynd 12. Biðtími viðskiptavina bankans sem eru í A flokki. 

 

Mynd 13. Biðtími viðskiptavina orkufyrirtækisins sem eru í A flokki. 

Á myndum 14 og 15 eru viðskiptavinirnir sem voru settir í B flokk. Biðtíminn hjá 

þeim dreifðist meira heldur en biðtíminn hjá A, og var almennt lengri. Þó voru 61% 

viðskiptavina hjá bankanum og 53% hjá orkufyrirtækinu sem biðu 4 mínútur eða skemur, 

þrátt fyrir það voru þessir viðskiptavinir óþolinmóðir. Athygli vekur einnig að 41% 

viðskiptavina hjá bankanum voru óþolinmóðir þrátt fyrir einungis 2 mínútna bið. Samkvæmt 

þessum súluritum er ekki auðvelt að alhæfa um þröskuld út frá þessu fyrir B flokk.  
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Mynd 14. Biðtími viðskiptavina bankans sem eru í B flokki. 

 

Mynd 15. Biðtími viðskiptavina orkufyrirtækisins sem eru í B flokki. 

Á myndum 16 og 17 eru þeir viðskiptavinir sem voru flokkaðir í C flokk, þeir sem 

fengu ekki þjónustu og voru óþolinmóðir. Flestir þeirra, eða 86% hjá bankanum og 86% hjá 

orkufyrirtækinu, voru búnir að skella á eftir 4 mínútur eða styttri biðtíma og 51% 

viðskiptavina bankans og 57% viðskiptavina orkufyrirtækisins skelltu á áður en 2 mínútur 

voru liðnar.  

 

 
Mynd 16. Biðtími viðskiptavina bankans sem eru í C flokki. 

 

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

20

40

60

80

100
Fj

ö
ld

i

Raunverulegur biðtími í sekúndum

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

20

40

60

80

100

Fj
ö

ld
i

Raunverulegur biðtími í sekúndum

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

20

40

60

80

100

Fj
ö

ld
i

Raunverulegur biðtími í sekúndum



 22 

 
Mynd 17. Biðtími viðskiptavina orkufyrirtækisins sem eru í C flokki. 

Á myndum 18 og 19 eru þeir viðskiptavinir sem voru í D flokk. Þessir viðskiptavinir 

voru þolinmóðir en yfirgáfu samt biðina vegna annarra anna. Það voru 94% viðskiptavina 

bankans og 96% viðskiptavina orkufyrirtækisins sem höfðu yfirgefið biðröðina á innan við 4 

mínútum. Meirihlutinn var þó búinn að yfirgefa biðröðina eftir um 2 mínútur, 80% 

viðskiptavina bankans og 82% viðskiptavina orkufyrirtækisins. 

 

 
Mynd 18. Biðtími viðskiptavina bankans sem eru í D flokki. 

 
Mynd 19. Biðtími viðskiptavina orkufyrirtækisins sem eru í D flokki. 
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Umræða 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að meta að hvaða marki biðtími hafi áhrif á tryggð 

viðskiptavina og síðan að hvaða marki óþolinmæði vegna biðtíma hafi áhrif á tryggð. Til 

viðbótar þessum megin rannsóknarspurningum var einnig reynt að svara tveimur spurningum. 

Þriðja spurningin var að velta upp hvort að til væri mælanlegur þröskuldur þar sem 

viðskiptavinir fara úr því ástandi að vera þolinmóðir yfir í það að verða óþolinmóðir. Fjórða 

og seinasta spurningin var mat á því hvort að þekking á óþolinmæði viðskiptavina hafi áhrif á 

skilgreiningu á þjónustustig fyrirtækja. 

Bielen og Demoulin (2007) töldu að of langur biðtími gæti valdið því að fyrirtæki 

gætu misst tryggan viðskiptavin. Með þá kenningu að leiðarljósi var gerð línuleg 

aðhvarfsgreining á tryggð viðskiptavina sem fall af biðtíma. Og niðurstaða þeirrar greiningar 

er í töflu 3. Greiningarnar voru gerðar fyrir bæði raunverulegan biðtíma og skynjaðan, og 

niðurstaðan var að hvorki raunverulegur biðtími né skynjaður biðtími höfðu áhrif á tryggð 

viðskiptavina, það var engin fylgni þar á milli, nema fyrir eitt tilvik af átta. Í því eina tilviki 

virtist vera fylgni milli tryggðar viðskiptavina í bankanum og skynjaðs biðtíma fyrir þá 

viðskiptavini sem fengu ekki þjónustu (p-gildið var 0,0003). Þegar grafið var hins vegar 

skoðað mátti sjá nokkra útlaga (e. outlier) sem gætu hafa haft mikil áhrif á línuna, sjá má 

mynd 6. Höfundur ritgerðar fann engar rannsóknir sem tengja áhrif biðtíma beint við tryggð 

viðskiptavina. Samkvæmt Bielen og Demoulin (2007) þá var ekki heldur ljóst hvort að skýrar 

rannsóknir hafi verið gerðar hvernig biðtími hjá fyrirtækjum sem veita þjónustu hafi áhrif á 

tryggð viðskiptavinar. Það að biðtími hafi ekki áhrif á tryggð kemur á óvart í fyrstu. Biðtími 

einn og sér í þjónustuveri er mögulega heldur stutt snerting viðskiptavinar við fyrirtæki og 

nægir ekki einn og sér til að hafa áhrif á tryggð. Samkvæmt okkar gögnum mætti því álykta 

að tryggð sé djúpstæðari upplifun en svo að henni sé breytt að ráði í eitt skipti í þjónustuveri. 

Oliver (1997) vildi einmitt skilgreina tryggð sem djúpstæða skuldbindingu (eins og vísað er 

til í Gupta og Zeithaml, 2006). Þetta gæti bent til að endurtekinn langur biðtími, fyrri saga, 

gæði þjónustu og persónulegt viðmót frá fyrirtæki sem dæmi, sé lengri snerting og hafi 

mögulega meiri áhrif á tryggð viðskiptavinar frekar en eitt símtal í þjónustuver.  

Seinni hluti megin rannsóknarspurningarinnar var að meta að hvaða marki 

óþolinmæði vegna biðtíma viðskiptavina þjónustufyrirtækja hafi áhrif á tryggð þeirra. Til að 

greina áhrif óþolinmæði var gert graf með meðaltölum tryggðar hjá hvoru fyrirtækinu fyrir 

sig og jafnframt eftir þolinmæðiflokkuninni, A, B, C og D, sjá mynd 11. Erfitt var að bera D 

flokk saman við hina þar sem sá flokkur gafst upp á biðinni vegna annarra ástæðna heldur en 
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biðar, til dæmis að dyrasíminn hafi hringt, en voru samt ekki óþolinmóðir. Áhugavert er að 

hegðunin á milli tveggja ólíkra fyrirtækja er mjög svipuð eftir flokkun og gefur það 

vísbendingu um að hegðunin eigi almennt við viðskiptavini sem hringja inn í þjónustuver. 

Grafið sýnir að viðskiptavinirnir sem voru óþolinmóðir eftir þjónustu (B og C flokkur) höfðu 

að meðaltali töluvert lægri tryggð gagnvart fyrirtækinu heldur en þeir sem reyndust vera 

þolinmóðir (A). 

Samkvæmt greiningum (sjá myndir 12 til 19) á biðtíma og óþolinmæðigreiningunni er 

ekki hægt að sjá að þeir sem voru óþolinmóðir hafi beðið almennt lengur en þeir sem voru 

þolinmóðir. Dreifingin hjá A flokk og C flokk er ekki svo ólík, í öllum tilvikum var annað 

hvort fengin þjónusta (A) eða skellt á (C) innan 4 mínútna, fyrir 86% til 96% viðskiptavina. 

Ef það er þröskuldur til staðar þá gefur þessi greining ákveðnar vísbendingar um að hann sé 

um eða vel innan við 4 mínútur. Greiningin sýnir að stór hópur (28%) viðskiptavina, sjá 

mynd 16 og 17 (C flokkur), eru mögulega óþolinmóðir til að byrja með þar sem að þeir eru 

óþolinmóðir þrátt fyrir mjög stuttan biðtíma. Mögulega er þetta sá hópur viðskiptavina sem 

finnst eðlilegast að fá þjónustu strax, eða nánast um leið og hringt er.  

 Tryggir viðskiptavinir eru mikilvægir fyrirtækjum (McMullan og Gilmore, 2008). 

Því þurfa stjórnendur að haga stjórnun eftir því, meðal annars hversu marga starfsmenn skal 

hafa starfandi hverju sinni sem sinna viðskiptavinum með beinni þjónustu og hvert 

þjónustustig þeirra eigi að vera. Viðunandi biðtími er oft skilgreindur sem fjöldi mínútna sem 

eru þolanlegar í ákveðnum aðstæðum. Það ætti að líta á þennan tíma sem lágmarksstig 

þjónustu sem viðskiptavinurinn sættir sig við. Hugtakið viðunandi biðtími er jafn gilt og 

hugtakið á fullnægjandi þjónustustigi samkvæmt Zeithaml o.fl. (1993) (e. service adequacy 

level) (Zeithaml et al., 1993) (líkt og vísað er til í Pruyn og Smidts, 1998). Ef hægt er að sjá 

þröskuld þar sem að viðskiptavinir fara úr því að vera þolinmóðir yfir í það að verða 

óþolinmóðir, gæti það nýst vel í að setja markmið hjá fyrirtækjum hvert þjónustustig þeirra 

eigi að vera. Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að ekki var augljóslega hægt að segja til um 

ákveðinn þröskuld sem á við um alla viðskiptavini þar sem að einstaklingsbundnir þættir 

viðskiptavina geta verið mjög ólíkir líkt og kom fram hér á undan. Þar sem flokkarnir voru 

mjög misþolinmóðir, samanber að um 86% viðskiptavina í C flokki voru búnir að skella á 

áður en 4 mínútur liðu vegna óþolinmæði, en viðskiptavinir í D flokki voru þolinmóðir þrátt 

fyrir að 94% til 96% viðskiptavina beið allt að 4 mínútur. Þessir viðskiptavinir hafa 

greinilega mismunandi væntingar til biðtíma og er það í samræmi við almenna niðurstöðu 

Antonides og félaga sem ályktuðu að sumir viðskiptavinir þyki ein mínúta vera viðunandi 
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biðtími en öðrum gæti þótt þrjár mínútur verið viðunandi biðtími (Antonides, Verhoef og van 

Aalst, 2002). 

Sérlega áhugavert gæti verið í framhaldi á þessari rannsókn að setja upp 

lifendagreiningu (e. survival analysis), sem er þekkt aðferð til þess að meta hversu margir lifa 

af eftir ákveðinn tíma. Mögulega væri hægt að álykta með þeirri aðferð um ákveðinn 

þröskuld sem tæki tillit til biðtíma og hversu hátt hlutfall einstaklinga væri enn að bíða innan 

ákveðna tímamarka. 

Mynd 20 sýnir viðskiptavin þegar hann mætir í biðröð, og er þolinmóður, yfir í að 

verða óþolinmóður. Eftir það tekur við ástand þar sem viðskiptavinurinn er óþolinmóður og 

ákveður að yfirgefa biðröðina.  

 

Mynd 20. Myndin sýnir óþolinmæði viðskiptavinar sem fall af biðtíma, sjá texta. 

Þeir viðskiptavinir sem voru flokkaðir í A, hefðu mögulega með lengri bið fallið yfir í B 

flokk, en það fer eftir hverjum og einum viðskiptavini hvenær það á sér stað. Mikilvægt er að 

missa ekki viðskiptavin yfir í B flokk.  
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Lokaorð 
 

Niðurstaða þessarar greiningar er að það er ekki marktæk fylgni milli tryggðar 

viðskiptavinar og biðtíma, hvorki raunverulegs né skynjaðs biðtíma. Í framhaldi af því kom í 

ljós að þeir viðskiptavinir sem voru óþolinmóðir á biðinni eftir þjónustu höfðu að meðaltali 

töluvert lægri tryggð gagnvart fyrirtækinu heldur en þeir sem reyndust vera þolinmóðir. Erfitt 

er að álykta um einn ákveðinn þolinmæðiþröskuld, og þjónustustig í takti við það, fyrir alla 

viðskiptavini þar sem að gögnin gefa til kynna að það eru aðrir þættir en biðtími sem hefur 

áhrif á tryggð viðskiptavina. Áhugavert væri í framhaldinu af þessari ritgerð að skoða frekar 

þolinmæðiþröskuldinn þar sem það reyndist erfitt út frá þessum greiningum að sjá 

nákvæmlega hvar hann liggur. 
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Viðauki 
 

Sample Questionnaire at Call Centers 

Read out loud by the interviewer: 

„Good day/good evening. My name is ___ and I am calling on the behalf of ____.  Is it 

correct that you called ____ today?1 

 

I am calling those who called in today to find out how we might better our service. 

Those who take part have a chance of receiving a gift certificate of the value of 15.000 ISK. 

Would you mind answering a few questions?2  

 

Before we start, note that you are not obligated to answer any question or the 

questionnaire in whole. Also, that full confidential is provided in treating the data and 

answers can never be traced back to individuals.2“ 

 

1. Did you take advantage of the option of making the call center call you back?3 

a. Yes  

b. No  

c. Don’t know/Refuse to answer  

 

2. May I ask why you hung up at the _____ call center today?1  

a. Waiting time was too long  

b. Too many people in the queue  

c. Didn’t have time 

d. Didn’t have the patience to wait  

e. Figured it out myself  

f. Don’t know/Refuse to answer  

 

3. Did you feel that the waiting time was too long, or were too many people in the queue?1  

a. Waiting time  

b. Number of people in queue  

c. Both  

d. Don’t know/Refuse to answer  

 

Read out loud by the interviewer: „I am calling those who called in today to find out how we 

might better our service. Those who take part have a chance of receiving a gift certificate of 

the value of 15.000 ISK. Would you mind answering a few questions? 1  

Before we start, note that you are not obligated to answer any question or the 

questionnaire in whole. Also, that full confidential is provided in treating the data and 

answers can never be traced back to individuals.1” 

 

                                                 
1 Location of text in interviewing those who reneged. 

2 Location of text in interviewing those who received service. 

3 Questions only asked at the bank call center. 
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4. Wants to participate?  

a. Yes  

b. No  

 

5. How satisfied or dissatisfied are you with the service at ________?  

a. Very satisfied  

b. Rather satisfied 

c. Neither satisfied nor dissatisfied  

d. Rather dissatisfied  

e. Very dissatisfied  

f. Don’t know/Refuse to answer  

 

6. If dissatisfied, what is the reason for your dissatisfaction?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

b. Answer: ____  

 

7. How often do you think that you call the call centre on average?  

a. More than weekly  

b. Once a week  

c. Once a month  

d. A few times a year  

e. Twice a year  

f. Once a year  

g. Less than once a year  

h. Don’t know/Refuse to answer  

i. Other: ____  

 

8. How likely or unlikely are you to recommend _____, on a scale from 0 to 10 where zero 

corresponds to very unlikely and ten corresponds to very likely?  

a. 0  

b. 1  

c. 2 

d. 3  

e. 4  

f. 5  

g. 6  

h. 7  

i. 8  

j. 9  

k. 10  

l. Don’t know/Refuse to answer  

 

9. When you called in today, which was your errand?  

a. Don’t know/Refuse to answer  
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b. Answer: _______  

 

10. Of how much or little importance was it, that your errand would be resolved 

immediately?  

a. Very important  

b. Rather important  

c. Neither important nor unimportant  

d. Rather unimportant  

e. Very unimportant  

f. Don’t know/Refuse to answer  

 

11. Now I’m going to mention a few factors regarding service. I’m going to ask you to tell 

me of how much or little importance the following factors are to you when you call ___. 

 

 

 

 Very 

important  

Rather 

important  

Neither 

important 

nor 

unimportant  

Rather 

unimportant  

Very 

unimportant  

Don’t 

know/ 

Refuse to 

answer  

11.1. Good 

manners 
□ □ □ □ □ □ 

11.2. 

Employee 

knowledge 

□ □ □ □ □ □ 

11.3. 

Employee 

initiative to 

offer 

additional 

services 

□ □ □ □ □ □ 

11.4. Short 

waiting time 
□ □ □ □ □ □ 

11.5. Few 

waiting in 

queue4 

□ □ □ □ □ □ 

11.6. 

Reliability3  
□ □ □ □ □ □ 

 

12. How short or long do you think that you waited for getting service today?  

a. Very short  

b. Rather short  

c. Neither short nor long  

d. Rather long  

e. Very long  
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f. Don’t know/Refuse to answer  

_____________________ 
4 Questions only asked at the power company call center.  

 

13. How long do you estimate your wait for service was, in terms of minutes or seconds?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

b. Seconds/minutes: ____  

 

14. How happy or unhappy were you with the time you had to wait before getting service in 

_____, compared to your experience with waiting times at other call centres?  

a. Very happy 

b. Rather happy  

c. Neither happy nor unhappy  

d. Rather unhappy  

e. Very unhappy  

f. Don’t know/Refuse to answer  

 

15. How much did the wait test your patience?  

a. Very much  

b. Rather much  

c. Neither much nor little  

d. Rather little  

e. Very little  

f. Don’t know/Refuse to answer  

 

16. Did you feel that the service provider gave you too short, suitable or too long time for the 

service?3  

 

a. Too short 

b. Suitable  

c. Too long  

d. Don’t know/Refuse to answer  

 

17. When you call the _____, how long would you wait for service before becoming so 

impatient that you give up and hang up?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

b. Minutes: ____  

 

18. What do you consider as acceptable waiting time in minutes, when you wait for service at 

_______, that is, how long would you wait patiently?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

b. Minutes: ____  

 

19. When you call ______, how many people would have to be in queue before you so that 

you would decide not to wait?  

a. Don’t know/Refuse to answer  
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b. Number: ____  

 

20. What would you deem as an appropriate number of people before you in queue when you 

wait for service at ______?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

b. Number: ____  

 

21. Do you think that you will call more often, equally often or less often to ________ in the 

future?  

a. More often  

b. Equally as often  

c. Less often  

d. Don’t know /Refuse to answer  

e. Other: ________  

 

22. On the scale from 0-10, where zero corresponds to very patient and ten corresponds to 

very impatient, how patient or impatient do you consider yourself compared to others?  

a. 0  

b. 1  

c. 2  

d. 3  

e. 4  

f. 5  

g. 6  

h. 7  

i. 8  

j. 9  

k. 10  

l. Don’t know/Refuse to answer  

 

23. Which year were you born?  

a. Don’t know/Refuse to answer  

c. Birth year (YYYY): _____  

 

24. Participants gender?  

a. Male  

b. Female  

 

The questionnaire is now over and your name has been placed in the lottery. The lottery 

results will be out the 15th of March and the winners will be contacted. Thank you very much 

for participating and have a pleasant evening.  

 


