
 

 

VIÐSKIPTADEILD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endurspeglar ánægja viðskiptavina íslenskra 

trygginga- og fjarskiptafélaga tryggð þeirra? 

Hver er skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og 

tryggðar viðskiptavina? 

 

 

Ritgerð til BS gráðu 

Nafn nemanda: Elín Ósk Ólafsdóttir 

Leiðbeinandi: Ragnar Már Vilhjálmsson 

Vorönn – 2017 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

Staðfesting lokaverkefnis 

til BS - gráðu 

 

Lokaverkefnið 

 

Endurspeglar ánægja viðskiptavina íslenskra trygginga- og 

fjarskiptafélaga tryggð þeirra? 

Hver er skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og tryggðar 

viðskiptavina? 

 

eftir 

 

Elínu Ósk Ólafsdóttur, 180490-2059 

 

hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hefur hlotið lokaeinkunnina ______. 

 

 

 

 

Stimpill skólans 

 



 

3 

 

 

 

 

 

      

Endurspeglar ánægja viðskiptavina íslenskra 

trygginga- og fjarskiptafélaga tryggð þeirra? 

Hver er skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og 

tryggðar viðskiptavina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BS gráðu 

Nafn nemanda: Elín Ósk Ólafsdóttir 

Leiðbeinandi: Ragnar Már Vilhjálmsson 

Vorönn – 2017 

 

 

 

 

 

Stimpill skólans 

  



 

4 

 

  



 

5 

 

Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að skoða samband ánægju og tryggðar meðal viðskiptavina 

íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga. Markmið rannsóknarverkefnisins var að svara tveimur 

rannsóknarspurningum sem sneru að því að kanna hvort ánægja viðskiptavina trygginga- og 

fjarskiptafélaga endurspegli tryggð þeirra við fyrirtækin og spyrja markaðsstjóra fyrirtækjanna 

um skoðun þeirra á ánægju og tryggð viðskiptavina. Rannsóknarverkefnið var bæði eigindleg 

og megindleg rannsókn í formi spurningalista og spurningakönnunar. Megindleg rannsókn fór 

fram með þeim hætti að send var út spurningakönnun með rafrænum hætti á samfélagsmiðilinn 

Facebook þar sem alls 218 þátttakendur svöruðu könnuninni. Eigindleg rannsókn var í formi 

spurningalista sem sendur var út á markaðsstjóra íslensku trygginga- og fjarskiptafélaganna þar 

sem höfundur leitaði svara við fjórum spurningum um viðhorf og skoðun þeirra á sambandi 

ánægju og tryggðar.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ánægja viðskiptavina 

fjarskiptafélaganna endurspeglast bæði í hegðunar- og viðhorfstryggð þeirra en hvað 

viðskiptavini tryggingafélaganna varðar þá endurspeglast ánægja aðeins í hegðunartryggð 

þeirra en ekki viðhorfstryggð. Almennt er hegðunartryggð viðskiptavina beggja geira sterk, en 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorfstryggð er töluvert veikari meðal viðskiptavina 

tryggingafélaganna þar sem þeir eru mjög líklegir til að færa viðskipti sín annað, byðist þeim 

ódýrari vara og þjónusta annars staðar. 

 Skoðun markaðsstjóra fyrirtækjanna er almennt jákvæð gagnvart sambandi ánægju og 

tryggðar og trúa þeir því að ánægja viðskiptavina endurspegli tryggð þeirra við fyrirtækin. Það 

gæti því verið umhugsunarefni fyrir íslensk tryggingafélög að kafa dýpra í samband sitt við sína 

núverandi viðskiptavina til að tryggja það að ánægðir viðskiptavinir séu tryggir viðskiptavinir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

markaðsfræði við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Ragnar Már 

Vilhjálmsson aðjúnkt við Háskólann á Bifröst og vil ég þakka honum kærlega fyrir aðstoðina 

og góða leiðsögn. Einnig vil ég sérstaklega þakka Ingibjörgu Valsdóttur fyrir prófarkalestur 

og allar gagnlegar ábendingar við lokaskrifin. 

 

Fyrst og fremst þakka ég unnusta mínum, Sigurði Pétri Oddssyni, fyrir ómetanlegan stuðning 

og hvatningu á meðan náminu stóð, þá sérstaklega við lokaskrif þessarar ritgerðar. Ég vil 

þakka föður mínum, Ólafi Bjarna Finnbogasyni, fyrir aðstoðina í gegnum námið og foreldrum 

mínum, Elínborgu Ögmundsdóttur og Vilhjálmi Þorvaldssyni, fyrir stuðning og 

umburðarlyndi.  

 

Að lokum þakka ég öllum þeim þátttakendum sem komu að rannsókn ritgerðarinnar. 
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1. Inngangur  

Á tímum þar sem samkeppni fer harðnandi og stöðugar breytingar eru á mörkuðum er mikil 

áskorun fyrir fyrirtæki að byggja upp langtíma ánægju og tryggð viðskiptavina sinna og skapa 

með þeim hætti arðbært langtímasamband beggja aðila. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að skilja 

muninn á ánægju viðskiptavina og tryggð þeirra og hvernig þessir þættir geta haft jákvæð áhrif 

á rekstur fyrirtækja. Það getur verið auðvelt að skapa ánægju nýrra viðskiptavina en vandasamt 

getur reynst að varðveita tryggð þessara viðskiptavina gagnvart fyrirtækjum, vörum og 

þjónustu.  

 

Steve Jobs, stofnandi og fyrrum forstjóri Apple, komst vel að orði þegar hann sagði að 

mikilvægt og nauðsynlegt væri fyrir fyrirtæki að þekkja viðskiptavini sína vel. Það vel að 

fyrirtækin sjálf geti sagt viðskiptavinum sínum hvað þeir vilja og hvað þá vantar áður en 

viðskiptavinirnir sjálfir gera sér grein fyrir því hvað það er sem þá raunverulega vantar (5 

Customer Service Lessons From Steve Jobs, án dags.). Það má því segja að fyrirtæki ættu að 

reyna að mæta þörfum viðskiptavina sinna áður en þeir sjálfir gera sér grein fyrir því hvað það 

er sem þeir þurfa. Það að mæta þörfum, löngunum og væntingum viðskiptavina er einn þáttur í 

því að skapa ánægju. Ánægja viðskiptavina er talin vera forsenda tryggðar en ánægja er samt 

ekki ávísun á tryggð viðskiptavina. 

 

Höfundur ritgerðarinnar hefur mikinn áhuga á því að rannsaka hvernig íslensk fyrirtæki standa 

varðandi ánægju og tryggð viðskiptavina þeirra og samspil þessara hugtaka. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að komast að hagnýtum niðurstöðum með því að svara 

rannsóknarspurningunum hér að neðan og beina þeim sérstaklega að tveimur geirum, 

trygginga- og fjarskiptafélögum: 

 

Rannsóknarspurningar: 

1) Endurspeglar ánægja viðskiptavina íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga tryggð 

þeirra? 

2) Hver er skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og tryggðar viðskiptavina? 

 

Til þess að svara þessum spurningum mun höfundur framkvæma bæði eigindlega og 

megindlega rannsókn sem snýr annars vegar að viðskiptavinum þessara félaga og stjórnendum 
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félaganna hins vegar. Niðurstöður þeirra rannsókna verða síðan bornar saman við þau fræði 

sem fyrir liggja um hugtökin ánægju og tryggð.  
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2. Ánægja og tryggð viðskiptavina 

Í undirköflum þessa kafla er farið yfir fræðileg hugtök og ánægja og tryggð viðskiptavina 

skilgreind. Farið er yfir aðferðir sem notaðar eru við mælingu á þeim hugtökum í tengslum við 

viðskiptavini. Einnig er samband ánægju og tryggðar skoðað.  

 

2.1. Ánægja viðskiptavina 

„Einn mikilvægasti þáttur framleiðslulínu (e. production line) fyrirtækja er án efa 

viðskiptavinurinn sjálfur. Án viðskiptavina væri gott sem engin starfsemi og ef enga 

viðskiptavini er að hafa til að kaupa vörur okkar eða þjónustu gætum við alveg eins 

lokað búllunni.“ 

W.Edwards Deming  

Almennt er ánægja (e. satisfaction) skilgreind sem huglægt mat á einhverju fyrirbæri, eitthvað 

sem er ákvarðað í huga þess einstaklings sem metur og snýr að því hversu vel fyrirtæki mæta 

og uppfylla langanir, væntingar og þarfir þess einstaklings hverju sinni (Kotler & Keller, 

Marketing Management 14th edition, 2012). Þegar skoðaðar eru fræðigreinar um ánægju 

viðskiptavina á höfundur erfitt með að finna einhverja eina skilgreiningu á hugtakinu ánægja 

viðskiptavina (e. customer satisfaction). Fræðimenn hafa rannsakað hugtakið í meira en hálfa 

öld, allt frá sjötta áratug síðustu aldar þegar fræðimaðurinn Leon Festinger setti fram 

kenninguna „Theory of Cognitive Dissonance“ (McLeod, 2014). Kenning Festinger segir frá 

því huglæga ástandi sem einstaklingur fer í þegar ósamræmi verður í hugsun hans og hann þarf 

að velja á milli ósamrýmanlegra viðhorfa, skoðana eða aðgerða. Þetta ástand verður til þess að 

einstaklingur upplifir og finnur fyrir óþægilegum tilfinningum. Einstaklingurinn fer þá strax að 

leita leiða til að endurheimta jafnvægi og reynir eftir fremsta megni að breyta þeim viðhorfum, 

skoðunum og aðgerðum sem hann hafði og draga þannig úr óþægindunum (McLeod, 2014). 

Þessi kenning þótti skapa skilning á eftirkaupahegðun neytenda og í kjölfarið héldu fræðimenn 

áfram að þróa þessa kenningu um réttlætingu á aðgerðum. Síðan Festinger setti fram sína 

kenningu þá hafa fræðimenn á borð við Cardozo (1965), Howard og Sheth (1969) og 

brautryðjendurnir James F. Engel, David T. Kollat og Roger D. Blackwell (1973) bæði stuðst 

við kenningu Festinger, gagnrýnt og í kjölfarið rannsakað og sett fram fleiri kenningar um 

ánægju viðskiptavina, þar með talið „The Expectation-Disconfirmation“ módelið (LaTour & 

Peat, 1979). Módelið snýr að því að frammistaða vöru er metin gagnvart ákveðnum viðmiðum 

og þeim væntingum sem viðskiptavinir hafa. Varan getur verið metin með þrenns konar hætti. 
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Sé frammistaða vöru ekki í samræmi við viðmið myndast svokallað neikvæð afturköllun (e. 

disconfirmation), í öðru lagi ef frammistaða vörunnar er í samræmi við viðmið og ekkert 

misræmi er þar á milli er frammistaða vörunnar staðfest (e. confirmation) svo í þriðja lagi þá 

getur vara farið fram úr væntingum og viðmiðum og myndast þá jákvæð afturköllun (Isac & 

Rusu, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir frekari rannsóknir komst höfundur að því að ánægja viðskiptavina (e. customer 

satisfaction) er miklu stærri og víðfeðmari en að vera bara hugtak. Um er að ræða huglægt mat 

neytenda hverju sinni og eins ólík og við erum þá er huglægt mat hvers og eins frábrugðið mati 

annarra. Til þess að skilgreina hugtakið þá þurfa fræðimenn og rannsakendur að vera sammála 

um hvað skuli mæla þegar ánægja viðskiptavina á í hlut, en það getur orðið býsna flókið þegar 

huglægt mat og skoðanir hvers og eins eru ólíkar. Hins vegar má sjá að það eru ákveðnir þættir 

sem eru alltaf skoðaðir og til staðar og með því að taka þá saman má fá út skilgreiningu á borð 

við: Ánægja viðskiptavina er huglægt mat á einhverju fyrirbæri sem er ákvarðað í huga 

neytenda eins og vöru og eða þjónustu þar sem skynjað virði er metið eftir því hvort væntingar 

hafi verið uppfylltar eða ekki. Það má því segja að viðskiptaánægja sé huglægt ástand sem 

ákvarðast af mati neytenda á því hversu vel eða illa vara eða þjónusta uppfyllir þær væntingar 

sem neytandinn hafði fyrir neyslu (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). Þó að 

kenning Festingers frá árinu 1957 sé frábrugðin kenningum sem fræðimenn seinni tíma settu 

fram þá eru það þessir þættir sem birtast í flestum tilraunum sem móta og skilgreina hugtakið 

ánægja viðskiptavina. Kenning Festingers segir að einstaklingurinn reyni alltaf að réttlæta þetta 

ósamræmi í skynjun ef viðkomandi fær lakari vöru en hann væntir. Fræðimenn seinni tíma hafa 

unnið með kenningu Festingers og mótað hana upp á nýtt og fundið út að fyrirhöfn, væntingar 

og frammistaða vöru eða þjónustu eru allt kjarnaþættir sem hafa áhrfi á hvort viðskiptavinir 

Mynd 1: „The Excpectation-Disconfirmation módelið“ 

Frammistaða 

(e. performance) 

Væntingar 

(e. expectations) 

Ánægja eða 

óánægja 

viðskiptavina 

(e. customer 

satisfaction or 

dissatisfaction) 
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verði ánægðir eða óánægðir með vörur eða þjónustu (Yuksel & Yüksel, 2008). Ánægja 

viðskiptavina byggir því á frammistöðu vöru eða þjónustu samanborið við þær væntingar sem 

viðskiptavinurinn hefur til vörunnar og/eða þjónustunnar (Myers, 1991). Ef frammistaða vöru 

eða þjónustu er síðri en þær væntingar sem viðskiptavinur hefur til vörunar eða þjónustunnar 

eru allar líkur á því að viðskiptavinur sé óánægður. Hins vegar ef frammistaða vöru eða þjónustu 

fer fram úr væntingum má búast við því að viðskiptavinur verði ánægður (Ojo, 2010). 

Hér áður fyrr kepptust fyrirtæki í miklum mæli við að einbeita sér aðeins að því að sækja 

og afla nýrra viðskiptavina og ná þannig samkeppnisforskoti á markaði. Þessi hefðbundna 

markaðsaðgerð (e. transactional marketing) snýr eingöngu að því að einblína aðeins á það að 

ná í og selja til nýrra viðskiptavina. Áherslurnar hafa breyst og í dag notast fyrirtæki ekki 

eingöngu við hefðbundnar markaðsaðgerðir heldur einnig markaðsaðgerðir (e. relationship 

management) sem snúa að því að hlúa að og viðhalda núverandi viðskiptavinum og byggja 

þannig upp langtíma viðskiptavinasambandi (Castro, án dags.). 

Það er algengt markmið hjá fyrirækjum að reyna eftir fremsta megni að fullnægja 

þörfum, óskum og kröfum viðskiptavina. Með því að mæta þörfum þeirra og veita bæði 

viðskiptavinum og fyrirtækinu virði og ánægju er hægt að koma á, byggja upp og viðhalda 

arðbæru langtíma viðskiptavinasambandi (Payne & Frow, 2013). Fyrirtæki sem vinna statt og 

stöðugt í því að kynnast viðskiptavinum sínum, viðhalda viðskiptaánægju þeirra og tryggð eiga 

kost á því að auka arðsemi sína enn frekar því viðskiptavinir sem eru ánægðir eru líklegir til 

endurkaupa (Blocker, Flint, & Jr., 2011). Fyrirtækjum gengur einnig betur að halda í núverandi 

viðskiptavini sína (e. customer retention rate) séu þeir ánægðir (Ojo, 2010) en það er ekki 

sjálfgefið að ánægðir viðskiptavinir séu tryggir viðskiptavinir því ánægja viðskiptavina er 

aðeins forsenda tryggðar en ekki endilega ávísun á tryggð þeirra (Anderson, Fornell, & 

Lehmann, 1994). Tengslin milli ánægju viðskiptavina og tryggðar þeirra eru því ekki 

hlutfallslega jöfn en ánægju viðskiptavina er hægt að meta á skalanum 1-5. Ánægja 

viðskiptavina er stundum flokkuð niður í fimm stig: 

1. stig ánægju 

Viðskiptavinur sem gefur fyrirtæki 1 í einkunn er mjög líklegur til að yfirgefa fyrirtækið, fara 

annað með viðskipti sín og jafnvel tala illa um það.  

 2.-4. stig ánægju 

Viðskiptavinur sem gefur fyrirtæki einkunn á skalanum 2-4 myndi teljast nokkuð ánægður en 

ætti samt sem áður auðvelt með að yfirgefa fyrirtækið og fara eitthvað annað með viðskiptin ef 

honum stæði betra til boða.  
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 5. stig ánægju 

Viðskiptavinur sem gefur fyrirtæki 5 í einkunn er mjög líklegur til endurkaupa og er því líklegri 

til að eiga í löngu viðskiptavinasambandi við fyrirtækið, tala vel um fyrirtækið og vörur þess út 

á við (e. word of mouth), veitir samkeppnisaðilum minni eftirtekt og er mjög ánægður 

viðskiptavinur (e. completely satisfied) (Kotler & Keller, Marketing Management 14th edition, 

2012). 

Munurinn liggur því þar hvort viðskiptavinur sé ánægður (e. satisfied) eða mjög 

ánægður (e. completely satisfied). Ánægður viðskiptavinur er alveg eins líklegur til að leita 

annað eins og sá viðskiptavinur sem er óánægður og gefur 1 í einkunn (Kotler & Keller, 

Marketing Management 14th edition, 2012). 

 

2.1.1. NPS  

Árið 2003 birtist grein í tímaritinu Harvard Business Review þar sem sérfræðingurinn og 

ráðgjafinn Fred Reichheld skrifaði og kynnti fyrst til sögunnar meðmælavísitöluna NPS (e. Net 

Promoter Score). Í greininni er farið yfir það hvernig mæla megi ánægju viðskiptavina og 

tryggð þeirra með einföldum hætti og hvernig Reichheld og félagar þróuðu meðmælavísitöluna 

með flóknum aðgerðum og strangri vinnu með hafsjó af gögnum úr því að vera margar flóknar 

spurningar í aðeins eina spurningu (Reichheld F. F., 2003). Greinin fékk mjög góðar viðtökur í 

ljósi þess hve auðvelt væri fyrir stjórnendur og fyrirtæki að framkvæma aðgerðina, þ.e.a.s. mæla 

ánægju viðskiptavina, og hefur þessi ánægjumæling verið hægt og bítandi að ryðja sér til rúms 

hér á landi í nokkur ár. 

 Reichheld, ásamt fyrirtækjunum Bain & Company og Statmetix System, fundu upp og 

þróuðu í sameiningu NPS meðmælavísitöluna. Ferlið var langt og strangt og gríðarlega flókið. 

Það tók Bain og félaga langan tíma að finna hinn eina rétta mælikvarða, mælikvarðann sem 

mælir ánægju viðskiptavina og hjálpar stjórnendum og fyrirtækjum að varpa ljósi á þá 

viðskiptatryggð sem fyrirtæki búa yfir. Aðalástæðan fyrir því að Reichheld fór út í þessa vinnu 

í upphafi voru áhrif tveggja tryggðarspurninga sem fyrirtækið Enterprise Rent-A-Car tók upp á 

að senda viðskiptavinum sínum mánaðarlega. Um var að ræða ánægju- og tryggðarmælingu 

sem enginn hafði heyrt um né velt fyrir sér  áður. Það sem kveikti í Reichheld var fyrst og fremst 

einfaldleiki spurningakönnunarinnar og það hversu fljótt niðurstöður könnunarinnar bárust 

stjórnendum. Niðurstöðurnar voru allar í rauntíma og gat fyrirtækið með einföldum hætti náð í 

mun stærra svarhlutfall en ella sökum þess hve einföld könnunin var (Reichheld F. F., 2003). 

Eins og fyrr segir var um tvær spurningar að ræða, annars vegar spurning um reynslu og gæði 
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bílaleigunnar og hins vegar hversu líklegur viðkomandi væri til að leigja aftur hjá bílaleigunni. 

Reichheld sá sér leik á borði og ákvað að vinna með og þróa áfram þennan einfaldleika, leggja 

áherslu á áhugasama og ánægða viðskiptavini sem eru líklegri til að mæla með fyrirtækinu sem 

að lokum skilar sér aftur til fyrirtækisins í arðbærum vexti. (Reichheld F. F., 2003)  

 

Almennt hafa spurningakannanir sem snúa að ánægju viðskiptavina tilhneigingu til að vera 

mjög flóknar og þungar. Þær eru yfirleitt langar, þ.e.a.s. spurningarnar eru margar, sem hefur 

þau áhrif að svarhlutfall getur verið mjög lágt. Reichheld spurði sig því hvort hann gæti með 

einhverju móti útbúið spurningakönnun sem aðeins innihéldi eina spurningu. Fókusinn yrði 

fyrst og fremst á þá viðskiptavini sem sýndu fyrirtækinu mestan áhuga og að spurningin myndi 

aðeins meta hollustu og tryggð viðskiptavina við fyrirtæki. (Reichheld F. F., 2003) Reichheld 

og félagar hófust því handa og út frá fjöldanum öllum af spurningum varð sú eina rétta fyrir 

valinu: „Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með [fyrirtæki] við vini og vandamenn?“. 

Notast er við skalann 0-10 þar sem 10 stendur fyrir „mjög líklegt“ og 0 fyrir „mjög ólíklegt“. 

Því er heppilegt að setja spurninguna upp með eftirfarandi hætti: „Á skalanum 0-10, hversu 

líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með [fyrirtæki] við vini eða vandamenn?“. Mörg fyrirtæki 

láta einnig aðra spurningu fylgja NPS spurningunni. Sú spurning er höfð opin þar sem 

viðkomandi er beðinn um að rökstyðja einkunnina sem hann valdi. Ef þátttakandi velur t.d. 

einkunn á skalanum 0-8 þá gæti hann fengið spurninguna „Hvað gæti [fyrirtæki] gert til að 

auka líkurnar á því að þú mælir með vörum eða þjónustu fyrirtækisins?“ Einnig er mikilvægt 

fyrir stjórnendur að vita ástæður þess að viðskiptavinir mæla með fyrirtækjunum. Því er sniðugt 

að hafa opna spurningu fyrir þá sem gefa einkunn á skalanum 9-10 í þessa áttina „Hvað veldur 

því að þú sért líkleg/ur til að mæla með vörum eða þjónustu [fyrirtækisins]?“  

Til þess að reikna út meðmælavísitöluna þarf að framkvæma ákveðinn útreikning á NPS 

mælingunni sjálfri. Til að byrja með gefa viðskiptavinir fyrirtækinu einkunn á skalanum 0-10 

þar sem 0 er lægsta einkunn og 10 er hæsta einkunn. Einkunnaskalanum má skipta í þrjá hópa, 

meðmælendur, hlutleysingja og lastara. Viðskiptavinir sem gefa einkunn á skalanum 0-6 eru 

þeir sem kallaðir eru lastarar (e. detractors). Þessi hópur viðskiptavina er hvað líklegastur til að 

hætta í viðskiptum við fyrirtæki. Þetta eru viðskiptavinir sem eru mjög óánægðir, þeir tala illa 

um fyrirtæki út á við (e. bad word of mouth), koma í veg fyrir að vinir og kunningjar sæki 

viðskipti sín við fyrirtæki, eru með slæmt viðhorf gagnvart fyrirtækjum og eru almennt mjög 

gagnrýnir á fyrirtæki, vörur þess og þjónustu. Viðskiptavinir sem gefa einkunn á skalanum 7-8 

eru þeir sem eru hlutlausir (e. passives). Hlutlausir viðskiptavinir eru ekki endilega óánægðir 

viðskiptavinir en þeir eru ekki heldur meðmælendur (e. promoters). Þessi hópur er aðeins 
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ánægður tímabundið (e. satisfied) og er líklegur til að hætta í viðskiptum á augabragði ef 

samkeppnin nær til þeirra. Einnig eru 50% minni líkur á endurkaupum hlutlausra viðskiptavina 

en þeirra sem mæla með fyrirtækinu (Measuring Your Net Promoter Score, án dags.). Að lokum 

mælir hópur viðskiptavina með fyrirtækjum. Þessir viðskiptavinir eru þeir sem kallaðir eru 

meðmælendur (e. promoters) og gefa fyrirtækjum einkunn á skalanum 9-10. Meðmælendur eru 

talsmenn fyrirtækja, þeir tala vel um fyrirtæki út á við og eru allt að tvisvar sinnum líklegri til 

að mæla með fyrirtækjum miðað við meðmæli lastara (Temkin, 2013). Um er að ræða trygga 

viðskiptavini sem stunda regluleg endurkaup.  

Útreikningurinn á NPS meðmælaskorinu sjálfu fer fram þannig að prósenta þeirra sem 

gefa einkunn á skalanum 0-6 er dregin frá prósentu þeirra sem gefa einkunn á skalanum 9-10. 

Hlutleysingjar sem gefa einkunnina 7-8 eru ekki hafðir með í útreikningum. Með öðrum orðum, 

hlutfall lastara er dregið frá hlutfalli meðmælenda. Það gefur því auga leið að það getur reynst 

fyrirtækjum erfitt að fá háa eða jákvæða einkunn. 

 

Rannsóknir á meðmælavísitölunni eru gerðar reglulega hérlendis. Markaðs- og miðlarannsóknir 

ehf. eða MMR og Íslenska ánægjuvogin mæla til að mynda NPS skor fyrirtækja reglulega. 

Rannsókn MMR á meðmælavísitölunni sýnir m.a. að íslensk fyrirtæki mælast almennt frekar 

lág samanborið við við evrópskan markað (Meðmælavísitala (NPS) íslenskra fyrirtækja 

almennt lág, 2014). Á Íslandi mældist meðal meðmælavísitala í íslenskum atvinnugreinum allt 

frá -61% - 0% sem kann að teljast frekar lágt. Lágt hlutfall meðmælenda segir okkur að 

minnihluti viðskiptavina er tilbúinn til að mæla með vöru eða þjónustu fyrirtækja sem er afar 

neikvætt fyrir fyrirtæki en meðmæli og jákvætt umtal getur skipt sköpum við öflun nýrra 

viðskiptavina (Meðmælavísitala (NPS) íslenskra fyrirtækja almennt lág, 2014). Til 

samanburðar eru niðurstöður skýrslu Satmetrix sem sýnir 10 hæstu meðmælaskor erlendra 

fyrirtækja. Tryggingafélagið USAA fær þar hæstu einkunn, +80%, Apple +70% og 

fjarskiptafyrirtækið Tracfone +39% (Smith, 2013). Guðmundur Arnar Guðmundsson fyrrum 

stjórnarformaður ÍMARK fjallaði m.a. um NPS í Viðskiptablaðinu árið 2011. Þar kemur fram 

að þau fyrirtæki á Íslandi sem fá NPS meðmælaskor -20% eða minna þurfa að íhuga 

þjónustuframboð sitt á meðan þau fyrirtæki sem skora 20% og hærra veita framúrskarandi 

þjónustu (Guðmundur Arnar Guðmundsson, 2011). 

Samkvæmt Reichheld snýst NPS um að skapa sjálfbæran og arðbæran vöxt með því að 

fjölga meðmælendum og fækka lösturum (Reichheld F. F., 2003). Því þurfa fyrirtæki að nýta 

sér hagnýtar upplýsingar NPS niðurstaðna til að hækka meðmælavísitöluna. NPS mælingin 

þjónar sama tilgangi og hefðbundnar rannsóknir sem mæla ánægju viðskiptavina. Frábrugðið 
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hefðbundnum ánægjumælingum mælir NPS einnig viðskiptatryggð en viðskiptavinirnir eru 

einn áhrifamesti þátturinn þegar kemur að arðbærum vexti fyrirtækja. Til að fyrirtæki geti náð 

arðbærum vexti og átt í langtímasambandi við viðskiptavini sína þurfa þau að þekkja 

viðskiptavini sína vel. Mikilvægt er halda í núverandi viðskiptavini og tryggja 

langtímasamband við þá svo þeir kaupi meira og mæli með vörum eða þjónustu fyrirtækja. Með 

þeim hætti öðlast fyrirtæki trygga viðskiptavini (e. customer loyalty) en tryggir viðskiptavinir 

eru þeir allra verðmætustu (Keiningham, Aksoy, Cooil, & Andreassen, 2008).  

Fyrirtæki og stjórnendur nýta sér í auknu mæli einfaldleika NPS mælinga hér á landi. 

Má þar nefna ástæður sem áður hafa komið fram, gagnlegar og auðlesanlegar niðurstöður sem 

gera stjórnendum kleift að bregðast hratt og örugglega við. Til dæmis hefur Íslenska 

ánægjuvogin tekið upp NPS mælingar í sínum rannsóknum. En farið verður nánar yfir Íslensku 

ánægjuvogina í undirkafla hér á eftir.  

 

2.1.2. Takmarkanir NPS 

Þrátt fyrir mikið lof og almennt jákvæðar móttökur hefur NPS stuðullinn einnig hlotið gagnrýni. 

Eins og fram kom hér að ofan varðandi hina eina réttu spurningu „Á skalanum 0-10, hversu 

líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með [fyrirtæki] við vini eða vandamenn?“ getur það skipt 

sköpum að spyrja spurninga í kjölfarið líkt og „hvers vegna?“ eða fara nánar út í ástæður þess 

að viðkomandi gefi þessa tilteknu einkunn. Fyrirtæki þurfa að kafa dýpra í viðskiptin sjálf (e. 

transaction) við viðskiptavini og komast að því hvað liggur að baki einkunnagjöf en þannig geta 

fyrirtæki haft áhrif á viðskiptavinasamband sitt við viðskiptavini sína (Birkner, 2015). Það ætti 

að vera fókus og vilji fyrirtækja að gera lastara að meðmælendum. Mörgum þykja 

upplýsingarnar sem stjórnendur fá út úr NPS ánægjumælingunni takmarkaðar að því leyti að 

erfitt getur reynst að finna ástæður fyrir NPS meðmælaskori fyrirtækja. Stjórnendur fá eingöngu 

hlutfall þeirra sem eru lastarar, hlutleysingjar og meðmælendur en erfitt getur reynst að vinna 

með þær upplýsingar einar og sér. Því ættu fyrirtæki að einbeita sér að sambandinu við 

viðskiptavini og reyna eftir fremsta megni að gera lastara að meðmælendum en til þess að gera 

það þurfa stjórnendur að skilja hvað liggur að baki skoðunum og einkunnagjöf viðskiptavina 

(Cooil, Andreassen, Aksoy, & Keiningham, án dags.).  

Timothy Keiningham er einn af gagnrýnendum NPS en hann vill meina að NPS 

meðmælavísitalan hentar alls ekki öllum atvinnugeirum og í sumum tilfellum eigi þessi aðferð 

alls ekki við, þá sérstaklega þegar um ræðir viðskipti milli fyrirtækja (e. business to business). 

Í rannsókn sinni gagnrýnir hann einna helst þá fylgni að hátt NPS skor leiði til arðbærari vaxtar 
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fyrirtækja og vill meina að NPS aðferðin sé alls ekki sú besta eða sú eina rétta til þess að meta 

hæfileika fyrirtækja til frekari vaxtar líkt og Reichheld ítrekaði statt og stöðugt (Keiningham, 

Cooil, Andreassen, & Aksoy, 2007). Eftir útgáfu rannsóknar Keiningham og félaga árið 2007 

fór að bera á fleiri háværum röddum gagnrýnenda NPS meðmælaskorsins. D. Randall Brandt 

er einn þeirra gagnrýnenda sem segir að NPS stuðullinn sjálfur henti alls ekki öllum 

atvinnugreinum, jafnvel ekki öllum viðskiptavinum, þar sem þættir á borð við menningu spila 

stóran þátt (Brandt, 2007). Annað varðandi NPS stuðulinn sem fengið hefur gagnrýni er sjálf 

einkunnagjöfin. Niðurstöður og útkoma NPS meðmælavísitölu tveggja fyrirtækja eða 

vörumerkja getur verið sú sama þrátt fyrir mismunandi hlutfall lastara, hlutleysingja og 

meðmælenda. Sem dæmi þá getur hlutfall lastara, hlutleysingja og meðmælenda verið 

mismunandi en alltaf veitt sömu niðurstöðu, sjá töflu 1: 

 

 Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C 

Meðmælendur 60% 40% 20% 

Hlutleysingjar 0% 40% 80% 

Lastarar 40% 20% 0% 

NPS einkunn 20% 20% 20% 

Tafla 1: NPS einkunn þriggja fyrirtækja með mismunandi hlutfall lastara, hlutleysingja og meðmælenda 

 

2.2. Tryggð viðskiptavina 

Hugtakið viðskiptatryggð (e. customer loyalty) hefur verið skilgreint m.a. sem 

djúpstæð skuldbinding til endurkaupa á vörum eða þjónustu í framtíðinni, þrátt fyrir 

sterk áhrif utanaðkomandi aðstæðna líkt og markaðssetningar eða 

markaðsskilaboða sem geta haft veruleg áhrif á hegðun og jafnvel orsakað 

hegðunarbreytingu (Oliver, Whence Consumer Loyalty?, 1999). 

 

Hér áður fyrr voru mælingar á tryggð eingöngu byggðar á þáttum eins og tíðni endurkaupa eða 

viðskipta, hegðun viðskiptavina og hvort þeir hefðu í hyggju að halda viðskiptum sínum áfram 

(Oliver, Whence Consumer Loyalty?, 1999). Fræðimenn hafa hins vegar komist að því að í dag 

eru aðrir þættir en endurtekin kaup sem skapa tryggð. Það að stunda síendurtekin kaup eða 

viðskipti þýðir ekki endilega að viðskiptavinur sé tryggur. Ótal ástæður geta verið fyrir 

endurteknum kaupum og þarf tryggð ekki endilega að spila þar inn í. Aðrir þættir eru til að 
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mynda jákvætt umtal og ummæli viðskiptavina um fyrirtæki. (e. word of mouth) Tryggir 

viðskiptavinir eru m.a. þeir sem tala vel um fyrirtæki út á við og eiga það jafnvel til að sinna 

mjög sterku kynningarstarfi ómeðvitað og getur jákvætt umtal jafnvel verið trúverðugra en 

auglýsingar. Rannsóknir hafa sýnt að 92% neytenda treysta frekar jákvæðu umtali vina og 

vandamanna (e. word of mouth) eða áunnum umfjöllunum (e. earned media) en auglýsingum 

(Global Trust in Advertising and Brand Messages, 2012). 

Viðskiptatryggð skapast þegar einstaklingur hefur viljann til þess að fjárfesta í eða 

jafnvel færa fórn í því skyni að styrkja eitthvert samband (Reichheld F. , 2004). Sem dæmi þá 

gæti fórnin verið dýrara verð fyrir sterkara samband og til lengri tíma litið, meira virði. 

Meðvituð ákvörðun viðskiptavina um að versla við ákveðið fyrirtæki frekar en önnur fyrirtæki 

er einnig þáttur sem skapar viðskiptatryggð (Söderlund, 2006). Hér hafa þættir eins og verð, 

kringumstæður eða markaðslegar tilraunir lítil sem engin áhrif á það hvort viðskiptavinur versli 

við fyrirtæki eða fái hann til að skipta um skoðun. Viðskiptavinir velja það sjálfviljugir að versla 

við sitt fyrirtæki þrátt fyrir að vara þess eða þjónusta sé en hjá samkeppnisaðila. Fjárfesting 

viðskiptavinarins er því falin í öðru en verðinu sjálfu og tengist frekar gæðum vöru eða þjónustu 

fyrirtækisins eða jafnvel í formi langtímaávinnings (Bowen & Shoemaker, 1998).  

Allir þessir þættir skapa djúpstæða skuldbindingu viðskiptavina til að sýna velvild 

gagnvart fyrirtækjum. Þessir þættir skapa og endurspegla tryggð viðskiptavina við fyrirtæki, 

þ.e. hversu jákvætt viðhorf viðskiptavinir hafa gagnvart fyrirtækjum, hversu viljugir þeir eru til 

að tala vel um og kynna fyrirtæki út á við og hversu líklegir viðskiptavinir eru til að stunda 

endurtekin kaup og snúa aftur til fyrirtækja. 

 

Munurinn á ánægju og tryggð er í raun sá að ánægja viðskiptavina snýst í grundvallaratriðum 

um það hversu vel fyrirtæki mæta væntingum viðskiptavina og hver heildarframmistaða 

fyrirtækja er samkvæmt þeirra mati. Tryggðin aftur á móti snýr að þeim þáttum sem nefndir eru 

hér að ofan og má segja að snúi meira og minna að viðskiptavinunum sjálfum, þ.e. að halda í 

núverandi viðskiptavini með þeim hætti að mynda sterk og persónuleg tengsl við viðskiptavini 

og skapa eitthvert virði (e. value) fyrir báða aðila, bæði fyrir fyrirtæki og viðskiptavini. 

Fyrirtæki þurfa að vera á tánum gagnvart þeim viðskiptavinum sem þau eiga nú þegar og þurfa 

að leita allra leiða til að mynda þessi sterku tengsl og kynnast viðskiptavinum sínum svo hægt 

sé að koma á og skapa arðbært langtímasamband þeirra á milli. Rannsóknir hafa sýnt að það 

getur verið mjög kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að afla nýrra viðskiptavina og gera má ráð fyrir 

því að það sé allt að fimm sinnum dýrara að ná í nýja viðskiptavini en að halda í núverandi 

viðskiptavini. Því skiptir gríðarlega miklu máli að fyrirtæki varðveiti eða viðhaldi (e. customer 
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retention) sínum viðskiptavinum og skapi með þeim hætti aukið virði, ánægju viðskiptavina og 

tryggð (Payne & Frow, 2013). 

 

 

Mynd 2: Áhrif af 5% hækkun í varðveislu (e. retention) á hagnað. Heimild Payne & Frow, 2013 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvaða áhrif einungis 5% aukin varðveisla (e. retention) getur 

skilað fyrirtækjum í auknum hagnaði, eða allt frá 20% - 125% hagnaðar, allt eftir því hvaða 

markað er átt við. Til fimm ára má hækka framleiðni fyrirtækja um 48%, eingöngu með 5% 

varðveislu (e. retention). Þessar tölur sýna svart á hvítu mikilvægi þess að halda í núverandi 

viðskiptavini (Payne & Frow, 2013). Talið er að ef fyrirtæki ná að minnka brottfall um 5% sé 

hægt að auka hagnað fyrirtækisins um 25-80%. Það gefur því auga leið að nauðsynlegt er fyrir 

fyrirtæki að auka varðveisluhlutfall (e. retention rate) viðskiptavina og auka 

viðskiptavinatryggð eftir fremsta megni (Payne & Frow, 2013). 

Fyrirtæki sem eiga í langtímasambandi við viðskiptavini sína og viðhalda arðbærum 

viðskiptatengslum eiga kost á því að skapa aukið virði og hámarka arðsemi við hvern og einn. 

Að auki getur tryggð haft jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækja og það með auknum hagnaði (Hays 

& Hill, 2006). Tryggir viðskiptavinir eru þeir sem eru tilbúnir að greiða hærra verð fyrir vöru 

og þjónustu og eru því arðbærari en þeir sem eru ótryggir (O'Brien & Jones, 1995) (Peppers & 

Rogers, 2004). Með réttum markaðsaðgerðum geta fyrirtæki með auðveldum hætti skapað 

aukið virði, fyrir viðskiptavini og sig, einungis með því að fá viðskiptavini til að kaupa fleiri 

vörur eða þjónustu eða stunda endurtekin kaup. Fyrirtæki geta farið í markvissar aðgerðir eins 

og uppsölu, krosssölu, beinar markaðsaðgerðir (e. direct marketing) o.fl. þar sem lögð er áhersla 

á sérsniðin skilaboð til hvers og eins viðskiptavinar.  
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2.2.1. Hegðunar- og viðhorfstryggð 

Fræðimenn hafa sýnt fram á að hugtakið tryggð taki á sig margar víddir en algengast er að mæla 

tryggðina út frá tveimur víddum. Um er að ræða hegðunarvídd eða hegðunartryggð (e. 

behavioral loyalty) og viðhorfsvídd eða viðhorfstryggð (e. attitudional loyalty), stundum kallað 

hugræn vídd (Chaudhuri & Hoolbrook, 2001) (Keller, 2003) (Söderlund, 2006). 

Hegðunartryggð endurspeglast í hegðun viðskiptavina gagnvart fyrirtækjum. Með því 

er átt við t.a.m. tíðni viðskipta, þ.e. hversu líklegir viðskiptavinir eru til að stunda regluleg og 

endurtekin kaup við fyrirtæki. Annar þáttur sem snýr að hegðun viðskiptavina við fyrirtæki er 

hlutdeild viðskiptavina í kaupum, hvernig viðskiptavinir haga sér gagnvart vörumerki 

fyrirtækja, og endurspeglast í kaupum á vörumerkinu þ.e. hversu líklegir viðskiptavinir eru til 

að kaupa vörumerki aftur, skipta um vörumerki eða jafnvel að kaupa það í fyrsta sinn. Í þriðja 

lagi endurspeglast hegðunartryggð í umtali viðskiptavina um fyrirtæki (Auður Hermannsdóttir 

og Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2012).   

Viðhorfstryggð eða hugræn vídd snýr að þeim þáttum sem endurspegla viðhorf 

viðskiptavina gagnvart fyrirtækjum, trausti þeirra, skuldbindingu, áformum um frekari viðskipti 

og vali þeirra á því hvort þeir muni stunda áframhaldandi viðskipti (Auður Hermannsdóttir, 

2011). Viðhorfstryggðin endurspeglast í jákvæðum og sterkum tengslum við vörumerki. 

Viðskiptavinur sem upplifir viðhorfstryggð er líklegur til að skuldbinda sig við fyrirtæki og þar 

að auki er hann líklegri til að tala vel um fyrirtækið og segja öðrum frá sinni upplifun af vörum 

eða þjónustu (Söderlund, 2006). 

Ekki er nóg að taka aðeins tillit til hegðunarþátta eða aðeins tillit til hugrænna eða 

viðhorfsþátta þegar mæla á tryggð heldur hafa rannsóknir sýnt að víddirnar tvær eru háðar hvor 

annarri. Jákvæð og sterk tengsl viðskiptavina við ákveðið vörumerki hafa áhrif á 

hegðunartryggð þeirra (Russel-Bennett, McColl-Kennedy, & Coote, 2007). Einnig sýndu 

niðurstöður rannsóknar sem Ki-Joon Back og Sara C. Parks gerðu að sterk tengsl eru á milli 

ánægju viðskiptavina og viðhorfstryggðar að því leyti að ánægja viðskiptavina hefur jákvæð 

áhrif á viðhorfstryggð. Aftur á móti hefur ánægja viðskiptavina ekki bein áhrif á 

hegðunartryggð þeirra. Ánægja viðskiptavina virtist eingöngu endurspegla hegðunartryggð í 

gegnum viðhorfstryggð viðskiptavina (Back & Parks, 2003). 

 

2.2.2. Tryggðarstigin 5 

Í rannsókn (Curasi & Kennedy, 2002) kemur fram að hægt sé að greina tryggð viðskiptavina í 

fimm mismunandi stig. Viðskiptavinir geta því verið á mismunandi stigum allt eftir því hversu 
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tryggir þeir eru fyrirtækjum. Stigin ráðast af tengslum og því sambandi sem viðskiptavinur á 

við fyrirtæki, hvernig viðskiptavinir upplifa ánægju gagnvart fyrirtækjum, skuldbindingu 

viðskiptavina við fyrirtæki og og því vali sem viðskiptavinurinn hefur um að skipta við annað 

fyrirtæki.  

1. Fangar (e. prisoners)  

Fangar er fyrsta stig tryggðar. Þessir viðskiptavinir sýna minnstu tryggð gagnvart fyrirtækjum 

miðað við hin fjögur stigin. Þeir upplifa sig oft fasta í viðskiptum þar sem þeir hafa mjög fáa 

valkosti. Af þeim sökum geta þessir viðskiptavinir verið gríðarlega óánægðir en halda þrátt fyrir 

það viðskiptum sínum áfram, m.a. af því þeir hafa ekkert annað val (Curasi & Kennedy, 2002). 

2. Fáskiptið trygglyndi (e. detached loyalists)  

Annað stig tryggðar. Viðskiptavinir á þessu stigi upplifa engin veruleg vandamál, hafa valkosti 

en nýta þá ekki því þeir telja skiptikostnað of háan. Eflaust myndu þeir skipta um fyrirtæki ef 

það myndi henta betur en þeir kjósa að eiga í viðskiptum við fyrirtæki sökum þæginda eða eins 

og áður kom fram, of dýrt að skipta. Ef viðskiptavinir upplifa sig óánægða getur það haft áhrif 

með t.d. neikvæðu umtali út á við og auknu brottfalli sem getur leitt til neikvæðs hagnaðar. Með 

réttum markaðsaðgerðum gætu fyrirtæki náð þessum hópi yfir í fjórða stig tryggðar, 

ánægjutrygglyndi (Auður Hermannsdóttir og Svanhildur Ásta Kristjánsdóttir, 2012). 

3. Punktatrygglyndi (e. purchased loyalists)  

Þriðja stig tryggðar er punktatrygglyndi þar sem endurtekin kaup viðskiptavina byggja á 

fríðindum eða tryggðarkerfum fyrirtækja. Þetta er tryggur hópur í þann tíma sem umbun á sér 

stað en ef önnur fyrirtæki bjóða betur hika þeir ekki við að leita annað að betri kjörum 

(Chaudhuri & Hoolbrook, 2001). 

4. Ánægjutrygglyndi (e. satisfied loyalists)   

Líkt og ánægja viðskiptavina byggir á því að þörfum þeirra sé mætt þá snýst fjórða stig tryggðar 

um ánægjutrygglyndi. Hér er öllum þörfum og löngunum viðskiptavina mætt og því haldast 

viðskiptavinir í viðskiptum. Fyrirtæki þurfa hins vegar að vera á varðbergi gagnvart 

samkeppninni því þessi hópur ber saman fyrirtæki í sama geira og því þurfa fyrirtæki markvisst 

að mæta þörfum þessa hóps og jafnvel fara fram úr væntingum hans (Curasi & Kennedy, 2002). 

5. Postular (e. apostles)  

Postular eru þeir sem eru á hæsta stigi tryggðar og eru þeir allra tryggustu. Viðskipti þeirra 

byggja oft á sterku tilfinningalegu sambandi, þeir upplifa persónulega þjónustu og líta þar með 

ekki til samkeppninnar. Þetta eru sterkir talsmenn fyrirtækja út á við, þeir aðskilja sig frá öðrum 
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viðskiptavinum með þessum sterku og djúpu tengslum og geta átt í langtíma viðskiptasambandi 

við fyrirtæki (Curasi & Kennedy, 2002). 

 

Miðað við æðsta stig tryggðar þá ætti það að vera markmið allra fyrirtækja að gera viðskiptavini 

sína að postulum. Eins og rannsóknir hafa sýnt og áður hefur komið fram þá er sterkt samband 

milli tryggðar og arðbærrar afkomu fyrirtækja. Því ættu öll fyrirtæki að setja sér markmið um 

að tryggja ánægju og tryggð viðskiptavina sinna til að skapa arðbært langtímasamband við þá 

til þess að auka m.a. jákvæðan vöxt og hagnað.  

 

2.3. Samband ánægju og tryggðar 

Til þess að skapa bæði ánægju og tryggð þurfa fyrirtæki að mæta þörfum og uppfylla langanir 

viðskiptavina. Tryggðin snýst meira um það að ganga skrefinu lengra og fara fram úr 

væntingum viðskiptavina en sambandið þarna á milli er til staðar og getur verið bæði sterkt og 

veikt. Prófessorarnir Ranaweera og Prabhu sýndu fram á það að ánægja er einn lykilþátturinn í 

því að skapa tryggð við viðskiptavini (Ranaweera & Prabhu, 2003). 

Richard L. Oliver rannsakaði tryggð neytenda og rétt reynist að ánægður viðskiptavinur 

er ekki endilega tryggur viðskiptavinur (Oliver, Whence Consumer Loyalty?, 1999). 

Viðskiptavinur sem kaupir vörur eða þjónustu af fyrirtækinu í fyrsta skiptið gæti upplifað 

ánægju, þörfum hans og væntingum var mætt, en það er ekki þar með sagt að hann verði tryggur 

viðskiptavinur eftir aðeins fyrstu kaup. Viðskiptavinir geta orðið ánægðir við fyrstu viðskipti 

sín við fyrirtæki en tryggðin aftur á móti myndast og þróast yfir lengri tíma og þurfa fyrirtæki 

að sýna þolinmæði gagnvart viðskiptavinum sínum til að öðlast traust þeirra (Mattila, 2004).  

Þó svo að ánægja sé forsenda tryggðar þá er ánægja viðskiptavina ekki endilega ávísun 

á tryggð. Í málstofu viðskiptafræðideildar við Háskólann á Íslandi árið 2011 ræddi Auður 

Hermannsdóttir aðjúnkt um samband ánægju og tryggðar og nefnir í glærum sínum að ánægðir 

eða mjög ánægðir viðskiptavinir séu 65-85% líklegir til að hætta í viðskiptum við fyrirtæki. 

Einnig vitnar hún í rannsókn á bílaiðnaði sem lýsir því að 85-95% viðskiptavina séu ánægðir í 

viðskiptum en aðeins 30-40% snúi aftur til sama fyrirtækis og sýni þar með tryggð (Auður 

Hermannsdóttir, 2011).  

 

Mynd 3 hér að neðan sýnir hvernig jákvæð tengsl ánægju og tryggðar styrkjast eftir því hversu 

ánægðir og tryggir viðskiptavinir eru. Tryggð viðskiptavinar lýsir sér í vaxandi ánægju hans 

gagnvart fyrirtækinu. Þó svo að talið sé að ánægja viðskiptavina skipti máli hvað varðar tryggð 
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og sterk tengsl séu á milli ánægju og tryggðar, þá sést á þessari mynd að ánægður viðskiptavinur 

er einungis 40% tryggur. Aftur á móti er mjög ánægður viðskiptavinur 100% tryggur sínu 

fyrirtæki (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009). 

 

 

Mynd 3: Samband ánægju og tryggðar. Heimild Zeithaml o.fl., 2009 

 

2.3.1. Íslenska ánægjuvogin 

Á hverju ári eru gerðar mælingar á ánægju viðskiptavina ásamt þeim þáttum sem hafa áhrif á 

ánægjuna gagnvart íslenskum fyrirtækjum. Þessi mæling á ánægju ber heitið Íslenska 

ánægjuvogin og er í raun félag undir stjórn Samtaka iðnaðarins og Stjórnvísi (Ánægjuvogin, án 

dags.). Árlega framkvæmir fyrirtækið Zenter rannsóknina sem fer fram með þeim hætti að 

viðskiptavinir fyrirtækja eru spurðir í heild 10 spurninga. Spurningar sem snúa að ánægju eða 

ánægjuvoginni eru þrjár: 

1) Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þína reynslu af 

[fyrirtæki]? 

2) Hugleiddu allar væntingar þínar til [fyrirtækis] annars vegar og reynslu þína af því 

hins vegar. Hversu vel eða illa uppfyllir [fyrirtækið] væntingar þínar? 

3) Núna biðjum við þig um að ímynda þér hið fullkomna [fyrirtæki á viðkomandi markaði]. 

Hversu nálægt slíku fyrirtæki kemst [fyrirtækið]? 

(Trausti Haraldsson, 2017) 

Í heildina er spurt um alla þá þætti sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina sem eru þjónustugæði, 

vörugæði, verð, ímynd fyrirtækis, ánægja viðskiptavina og tryggð viðskiptavina. Eins og sjá 

má á mynd 4 hér að neðan þá er fjöldi spurninga mismunandi eftir því hvaða þátt er verið að 
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spyrja um hverju sinni. Einnig er vægi hvers þáttar mismunandi en einkunnaskalinn er 0-100 

þar sem 100 er mesta ánægjan (Trausti Haraldsson, 2017).  

 

 

Mynd 4: Áhrifaþættir ánægju viðskiptavina. Heimild Trausti Haraldsson, 2017 

Spurningar um tryggð viðskiptavina eru NPS spurning ásamt opinni spurningu sem snýr að 

ástæðu viðkomandi fyrir einkunninni, þ.e. hvers vegna eða helstu ástæður. Íslenska 

ánægjuvogin tekur því ekki aðeins á þáttum er varða ánægju viðskiptavina heldur einnig tryggð 

þeirra við fyrirtæki.  

Ánægjuvogin er flokkuð eftir mörkuðum eða atvinnugreinum og í ár voru niðurstöður 

birtar fyrir 19 fyrirtæki í samtals 6 atvinnugreinum: eldsneytismarkaði, smásölumarkaði, 

farsímamarkaði, tryggingamarkaði, raforkumarkaði og bankamarkaði. Í ár var 18. árið í röð þar 

sem íslensk fyrirtæki og ánægja íslenskra fyrirtækja er mæld með þessum hætti (Trausti 

Haraldsson, 2017). 

Tvær útgáfur eru til af merki Íslenski ánægjuvogarinnar, blátt og gyllt. Þau fyrirtæki 

sem eru með marktækt hæstu einkunnina á sínum markaði fá gyllta merkið, en til þess að 

niðurstöður séu marktækar þá þarf munur á hæstu og næsthæstu einkunn að vera undir 3 stigum 

á 100 punkta kvarðanum með 95% vissu. Sé fyrirtæki hæst en ekki marktækur munur á milli 

fyrirtækja fær það bláa merkið. Í hverri atvinnugrein er sigurvegari, gylltur eða blár, en einnig 

fá svokallaðir hástökkvarar viðurkenningu eða blómvönd. Hástökkvarar eru þeir sem sýna 

mestan mun milli ára, þ.e. munurinn á milli núverandi einkunnar og einkunnar síðasta árs 

(Trausti Haraldsson, 2017). 
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3. Aðferð  

Líkt og áður hefur komið fram er markmið rannsóknarverkefnisins tvíþætt. Fyrst að rannsaka 

hvort ánægja viðskiptavina íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga endurspegli tryggð þeirra 

og síðan hver skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og tryggðar sé.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum tveimur sem lagt var upp með beitti 

höfundur bæði megindlegri og eigindlegri rannsóknaraðferð og byggja niðurstöður 

rannsóknarinnar á greiningu niðurstaðna úr þeim rannsóknum. Rannsóknaraðferðunum eru 

gerð ítarleg skil í undirköflum hér á eftir ásamt því hvernig unnið var úr niðurstöðum. Einnig 

greinir höfundur frá þátttakendum rannsóknarinnar, aðgengi höfundar að þeim og að lokum frá 

réttmæti, áreiðanleika og þeim mögulegu annmörkum sem kunna að vera á rannsókninni. 

 

3.1. Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur megindlegrar rannsóknar voru einstaklingar sem skráðir eru á samfélagsmiðilinn 

Facebook þar sem höfundur deildi rafrænni spurningakönnun á miðilinn. Höfundur óskaði eftir 

því á samfélagsmiðlinum að sem flestir tækju þátt og deildu spurningakönnuninni áfram til 

sinna vina á miðlinum. Hugsanlegt er að þátttakendur hafi komist yfir slóð 

spurningakönnunarinnar með öðrum leiðum þar sem hún var öllum opin sem höfðu aðgang að 

tölvu tengdri Netinu. Höfundur deildi könnuninni þriðjudaginn 28. febrúar 2017 og lokaði henni 

tveimur vikum síðar, þriðjudaginn 14. mars 2017. 

Fjöldi þátttakenda megindlegrar rannsóknar var samtals 218, 147 konur, 70 karlar og 1 

þátttakandi sem skilgreinir sig hvorki sem karl né konu.  

 

 

Mynd 5: Fjöldi þátttakenda eftir kyni 

67,4%

32,1%

0,5%

Kyn þátttakenda
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Flestir þátttakendur voru á aldrinum 25-34 ára eða 40,83% þátttakenda, þar á eftir var 

aldursdreifing þátttakenda frekar jöfn. Fæstir voru á aldrinum 17 ára eða yngri, aðeins 2%.     

 

 

Mynd 6: Þátttakendur eftir aldri 

Þátttakendur eigindlegrar rannsóknar voru markaðsstjórar íslenskra fjarskipta- og 

tryggingafélaga. Alls voru þáttakendur í eigindlegri rannsókn fjórir. Vert er að taka fram að 

fjöldi fyrirtækja rannsóknarverkefnisins telur níu fyrirtæki og því tóku ekki markaðsstjórar allra 

fyrirtækjanna þátt í rannsókninni. Ástæður þess að þessir einstaklingar og stjórnendur voru 

valdir til þátttöku voru þær að allir sinna þeir ábyrgðarstöðum innan fyrirtækjanna, eru 

markaðsstjórar og koma allir að einhverju leyti að NPS ferli sinna fyrirtækja. Taldi höfundur 

að skoðanir þeirra á sambandi ánægju og tryggðar hjá viðskiptavinum þeirra gætu komið að 

góðum notum í rannsóknarverkefnið og leitt til áhugaverðra niðurstaðna. 

 

3.2. Eigindleg rannsókn 

Líkt og fram kom í kafla 3.1. eru þátttakendur eigindlegu rannsóknarinnar allir markaðsstjórar 

trygginga- og fjarskiptafélaga. Flestir þeirra koma að eða stýra NPS ferlinu innan sinna 

fyrirtækja og eru einnig ábyrgðamenn niðurstaðna Íslensku ánægjuvogarinnar. Höfundi fannst 

liggja beinast við að senda spurningalista á markaðsstjóra fyrirtækjanna, frekar en aðra 

starfsmenn eða stjórnendur, þar sem starfsumhverfi þeirra allra snýr að viðskiptavinunum 

sjálfum og allir koma þeir að einhverju leyti að NPS ferli sinna fyrirtækja. 

Eigindlega rannsóknin fór fram með þeim hætti að spurningalisti var sendur rafrænt á 

markaðsstjóra fyrirtækjanna og þeir beðnir um að svara spurningunum eftir bestu getu. 

Spurningarnar voru fjórar talsins ásamt einni undirspurningu og var sami spurningalisti sendur 
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á alla stjórnendur. Allar spurningarnar voru opnar spurningar þar sem þátttakendur fengu 

frjálsar hendur til að svara. Með því að hafa spurningarnar opnar vænti höfundur ítarlegri 

niðurstaðna til að svara rannsóknarspurningunni. Höfundur valdi að hafa færri spurningar en 

fleiri og hafa þær eins ítarlegar og hægt væri svo höfundur fengi sem mest út úr þátttakendum. 

Eftirfarandi spurningalisti var sendur á þátttakendur eigindlegrar rannsóknar: 

1. Hvernig myndir þú lýsa ánægðum viðskiptavinum [fyrirtæki]? 

2. Hvernig myndir þú lýsa tryggum viðskiptavinum [fyrirtæki]? 

3. Telur þú ánægju viðskiptavina [fyrirtæki] endurspegla tryggð þeirra við fyrirtækið? 

a. Ef já þá hvernig og með hvaða hætti? 

4. Snertir [fyrirtæki] trygga viðskiptavini sína með öðrum hætti en aðra viðskiptavini? 

 

3.3. Megindleg rannsókn 

Megindleg rannsókn fór fram með þeim hætti sem fram kom í kafla 3.1, spurningalista var dreift 

rafrænt á samfélagsmiðilinn Facebok. Spurningalisti var samin af höfundi í Survey Monkey, 

forriti sem sérhæfir sig í spurningakönnunum sem þessum og aðstoðar rannsakendur við 

greiningu gagna. Spurningalistinn var notaður til þess að kanna samband ánægju og tryggðar 

viðskiptavina fjarskipta- og tryggingafyrirtækja. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. Alls voru 

16 spurningar á spurningalistanum. Fyrstu tvær spurningarnar voru um lýðfræðilegar 

bakgrunnsbreytur, kyn og aldur. Í þriðju og sjöttu spurningu var spurt um núverandi fjarskipta- 

og tryggingafyrirtæki og í kjölfarið fylgdu NPS spurningar fyrir báða geira og tvær 

tryggðarspurningar, annars vegar var spurt um hegðunartryggð og hins vegar viðhorfstryggð. 

Spurningalistinn innihélt bæði lokaðar og opnar spurningar. Lokaðar spurningar voru í formi 

valmöguleika a, b, c, o.s.frv. en opin spurning fylgdi NPS spurningum og 

tryggðarspurningunum tveimur. Valmöguleikar tryggðarspurninganna tveggja voru á 5 punkta 

Líkert-skala. 

 

Höfundur vill taka fram að mikil vinna og þrautseigja var lögð í alla uppsetningu 

spurningakönnunarinnar þar sem ýmsar breytur voru nýttar til að fá sem besta mögulega 

valmöguleika. Sem dæmi má nefna að ef þátttakandi valdi til að mynda fjarskiptafyrirtækið 

Vodafone þá fékk hann NPS könnun sem stíluð var á fyrirtækið Vodafone, sbr. „Hversu líklegt 

eða ólíklegt er að þú mælir með Vodafone við vini eða ættingja?“.  
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3.4. Aðgengi höfundar 

Aðgengi höfundar að þátttakendum eigindlegu rannsóknar var nokkuð gott. Sjálfur er höfundur 

rannsóknarverkefnisins starfsmaður fjarskiptafyrirtækisins Vodafone og því greið leið að 

markaðsstjóra Vodafone. Aðra þátttakendur eigindlegu rannsóknarinnar varð höfundur að 

sækja með rafrænum skilaboðum og voru sendir út tölvupóstar á þá og þeir beðnir um að taka 

þátt í rannsóknarverkefninu. 

Hvað þátttakendur megindlegu rannsóknarinnar varðar þá var aðgengi að þátttakendum 

spurningarkönnunarinnar mjög gott. Höfundur deildi spurningalista á sína vini og vandamenn 

á samfélagsmiðlinum Facebook og gátu allir, sem sáu deilingu rannsakanda á Facebook, deilt 

spurningalistanum með sínum vinum og vandamönnum. Þátttakendur voru því bæði vinir og 

vandamenn höfundar og annarra á Facebook. Spurningakönnunin var sett upp í forritinu Survey 

Monkey og er aðgangur að forritinu mjög góður. Forritið er hægt að nálgast á heimasíðu Survey 

Monkey, www.surveymonkey.com. Höfundur skráði sig inn í forritið strax í upphafi 

rannsóknarvinnunnar og gat því unnið og samið spurningarnar jafnóðum. 

 

3.5. Mögulegir annmarkar rannsóknarinnar 

Annmarkar rannsóknarinnar eru ekki miklir en þó eru nokkrir þættir sem vert er að hafa í huga 

við lestur rannsóknarverkefnisins. Þátttakendur eigindlegrar rannsóknar voru í upphafi sjö 

manna úrtak sem allir samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Hins vegar fékk höfundur aðeins 

svör frá fjórum markaðsstjórum og því eru skoðanir og svör þessara markaðsstjóra ekki lýsandi 

fyrir heildina. Höfundur telur það ekki koma að sök og hefur sterka tilfinningu fyrir því að svör 

þessara markaðsstjóra séu mjög mikilvæg fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig getur verið 

erfitt að átta sig á þýði þátttakenda megindlegrar rannsóknar þar sem spurningakönnun var 

aðeins dreift á samfélagsmiðli höfundar.   

  

http://www.surveymonkey.com/
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4. Ánægja og tryggð viðskiptavina íslenskra trygginga- og 

fjarskiptafélaga 

Í undirköflum hér að neðan verður m.a. farið yfir niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar 2016 

fyrir íslensk trygginga- og fjarskiptafyrirtækja. Einnig mun höfundur taka saman niðurstöður 

rannsóknar á tryggingafélögum annars vegar og fjarskiptafélögum hins vegar þar sem ánægja 

og tryggð eru gerð ítarleg skil. 

 

4.1. Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar 2016 

Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2016 voru kynntar þann 2. febrúar 2017 af 

Trausta Haraldssyni framkvæmdastjóra Zenter. Niðurstöður ánægjuvogarinnar þetta árið 

byggja á niðurstöðum viðskiptavina 19 fyrirtækja í sex atvinnugreinum. Í heildina var svörun 

viðskiptavina milli 200-1.178 talsins þar sem að lágmarki 200 svarendur svöruðu fyrir hvert 

fyrirtæki.  

 

Hér að neðan verður farið yfir frekari niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2016 

fyrir trygginga- og fjarskiptafélög. Á meðal tryggingafélaganna birtust niðurstöður fyrir Sjóvá, 

TM, VÍS og Vörð og meðal fjarskiptafélaga birtust niðurstöður fyrir Nova, Símann og 

Vodafone.  

 

 

Mynd 7: Íslenska ánægjuvogin eftir atvinnugreinum. Heimild Trausti Haraldsson, 2017 

Þessi mynd hér að ofan sýnir samanburð á trygginga- og farsímamarkaði fyrir árið 2015 og 

2016 og eins og sjá má þá hefur farsímamarkaðurinn tekið hlutfallslega stærra stökk milli ára 
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en tryggingamarkaðurinn. Farsímamarkaðurinn hækkaði um 4,3 stig en tryggingamarkaðurinn 

aðeins um 2 stig milli ára.  

 

 

Mynd 8: Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar meðal tryggingafélaga. Heimild Íslenska ánægjuvogin, 2016 

Hér má sjá niðurstöður og samanburð milli ára hjá tryggingafélögunum Sjóvá, TM, VÍS og 

Verði. Eins og sjá má hreppti Vörður enn að nýju vinninginn og var sigurvegari Íslensku 

ánægjuvogarinnar meðal tryggingafélaga árið 2016. Vörður fékk ekki gyllt merki þetta árið 

heldur aðeins blátt þar sem ekki var marktækur munur á milli TM og Varðar, munurinn nær 

ekki 3 stigum. Tryggingafélagið Sjóvá var hástökkvari á tryggingamarkaði í ár, en hástökkvarar 

eru þeir sem stökkva hæst hlutfallslega milli ára. Sjóvá fór úr 63,6 stigum árið 2015 í 67,8 stig 

sem verður að teljast mjög gott stökk. VÍS hækkaði sig aðeins um tæpt 1 stig á meðan TM stóð 

í stað.  

 

 

Mynd 9: Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar meðal fjarskiptafélaga. Heimild Íslenska ánægjuvogin, 2016 
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Hvað fjarskiptafélögin varðar þá varð það enn og aftur Nova sem fékk Íslensku ánægjuvogina 

þetta árið á farsímamarkaði en þeir skoruðu lang hæst af farsímafélögunum þremur eða 72,1 

stig. Nova fék gyllta merkið eins og sjá má þar sem marktækur munur er á milli Nova og 

Símans, fleiri en 3 stig eru á milli fyrirtækja. Nova fékk einnig næsthæstu einkunn allra 

fyrirtækja á öllum mörkuðum, næst á eftir Atlantsolíu sem fékk heil 74 stig. Hástökkvari á 

farsímamarkaði var fjarskiptafélagið Vodafone en þeir hækkuðu um heil 5 stig á milli ára, úr 

60,4 í 65,4 stig. Síminn sótti fast á eftir Vodafone með 4,8 stig. 

 

4.2. Ánægja og tryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga 

Hér verður fjallað ítarlega um þátttakendur rannsóknarinnar út frá íslensku tryggingafélögunum 

og jafnframt verður meðmælaskori félaganna gerð frekari skil.  

 

4.2.1. Þátttakendur tryggingafélaganna 

Líkt og fram kom í kafla 3.1. eru þátttakendur rannsóknarinnar 218 talsins, þar af 67% konur á  

móti 32% körlum. Fjöldi kvenna er 147 og fjöldi karla er 70.  

 

 

Mynd 10: Dreifing þátttakenda eftir tryggingafélögum 

Þátttakendur dreifast mjög jafnt á tryggingafélögin. Flestir eru í viðskiptum við Sjóvá eða 52 

þátttakendur, 46 þátttakendur eru í viðskiptum við Vörð, TM og VÍS eru með jafnt hlutfall 

þátttakenda eða samtals 40 á hvort fyrirtæki, 24 þátttakendur eru ekki með neinar tryggingar og 

fimm þátttakendur völdu „Annað“. Af þessum 5 þá eru 3 búsettir erlendis, einn þátttakandi var 
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á milli tryggingafélaga og annar sem taldi sig vera hjá Okkar líftryggingum en Okkar 

líftryggingar og Vörður líftryggingar sameinuðust undir merki Varðar þann 13. mars 2017. 

 

 

Mynd 11: Dreifing þátttakenda tryggingafélaga eftir kyni 

Flestar konur eru í viðskiptum við tryggingafélagið Sjóvá á meðan flestir karlmenn, alls 16, eru 

í viðskiptum við tryggingafélagið TM. Aðeins 13 karlmenn eru í viðskiptum við Sjóvá þó svo 

að flestir þátttakendur, þó aðallega konur, séu í viðskiptum við það tryggingafélag. Af þeim 24 

þátttakendum sem eru ekki með neinar tryggingar eru flestir á aldrinum 25-34 ára eða 13 talsins, 

sjö þátttakendur eru á aldrinum 18-24 ára, þrír þátttakendur eru 17 ára eða yngri og aðeins einn 

þátttakandi er eldri en 65 ára. Veltir höfundur því fyrir sér hvers vegna svo hátt hlutfall þeirra 

sem eru 25-34 ára eru ekki með neinar tryggingar því flestir á þessum aldri eiga ökutæki og 

margir hverjir búa annars staðar en hjá foreldrum og þurfa því tryggingar.  
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4.2.2. NPS meðmælaskor íslenskra tryggingafélaga 

Hér verður farið yfir dreifingu NPS einkunna niður á hvert og eitt tryggingafélag ásamt heildar 

NPS skori allra tryggingafélaganna. 

 

 

Mynd 12: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Sjóvár 

Á mynd 12 má sjá niðurstöður og dreifingu NPS einkunna viðskiptavina Sjóvár. Flestir 

viðskiptavinir Sjóvár gefa fyrirtækinu 8 í einkunn sem alla jafna ætti að þykja býsna góð 

einkunn, en eins og fram kom í fræðilega hluta rannsóknarverkefnisins þá eru þeir sem gefa 

einkunn á skalanum 7-8 hlutlausir og því ekki reiknaðir með þegar reikna á út heildar NPS 

meðmælaskor fyrirtækja. Meirihluti viðskiptavina gefur Sjóvá einkunnina 0-6 eða samtals 21 á 

móti 10 viðskiptavinum sem gefa einkunnina 9-10. Því má sjá að NPS meðmælaskor Sjóvár er 

undir 0, en NPS meðmælaskor Sjóvár samkvæmt þessum niðurstöðum er -23%. Sjóvá þyrfti að 

íhuga þjónustuframboð sitt alvarlega ef miðað er við þumalputtareglu Guðmundar (2011) um 

fyrirtæki sem eru með NPS meðmælaskor sem er lægra en -20%. 
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Mynd 13: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina TM 

NPS einkunnadreifing TM er nokkuð jöfn fyrir utan þá hlutleysingja sem gefa einkunnina 7 og 

8. Fjöldi hlutleysingja TM er 23 sem er 70% af öllum viðskiptavinum TM í þessari rannsókn 

sem verður að teljast hátt hlutfall. Fjöldi lastara eða þeirra sem gefa einkunn á skalanum 0-6 er 

sjö. Meðmælendur eru einnig sjö og þar sem hlutfall lastara og meðmælanda er jafnt þá er NPS 

meðmælaskor TM 0%. 

 

 

Mynd 14: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Varðar 

Eins og sjá má á mynd 14 yfir dreifingu einkunna Varðar þá gefa viðskiptavinir 

tryggingafélagsins heilt yfir mjög háa einkunn. Aðeins níu viðskiptavinir eru lastarar og gefa 

einkunnirnar 3 og 5. Líkt og hjá Sjóvá og TM eru flestir viðskiptavinir Varðar hlutleysingjar 

eða 20 manns. Meðmælendur tryggingafélagsins Varðar eru margir eða 15 manns. Hlutfall 
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meðmælenda er töluvert hærra en lastara og því er NPS meðmælavísitala Varðar í plús, eða 

samtals 14% sem verður að teljast býsna hátt. 

 

 

Mynd 15: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina VÍS 

Dreifing NPS einkunna VÍS er nokkuð jöfn meðal lastara. Flestir viðskiptavinir gefa þó 

einkunnina 8 og eru hlutleysingjar VÍS samtals 12. Frábrugðið Verði og TM þá eru flestir 

viðskiptavinir VÍS lastarar, líkt og hjá Sjóvá, eða samtals 15. Meðmælendur VÍS eru samtals 

10 og er áhugavert að sjá hversu margir gefa fyrirtækinu 10 í einkunn, eða samtals 8 manns. 

Aftur á móti þá er hlutfall lastara hærra en meðmælanda og því er NPS meðmælavísitala VÍS 

einnig í mínus eða -16%.  

 

Á mynd 16 hér að neðan hefur höfundur tekið saman NPS meðmælaskor allra 

tryggingafélaganna í heild. Þar er hægt að sjá með einföldum hætti hvaða íslenska 

tryggingafélag kemur best út hvað varðar NPS hluta rannsóknarinnar. Aðeins eitt 

tryggingafélag er með jákvætt NPS skor en eins og fram kom hér að ofan fékk Vörður hæstu 

einkunn allra tryggingafélaganna, 14%, TM fékk 0% á meðan Sjóvá fékk þá lægstu eða -23%.   
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Mynd 16: NPS meðmælaskor íslenskra tryggingafélaga 

 

4.2.3. Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga 

Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga má sjá í töflu 2 og á mynd 17 hér að 

neðan. Í töflu 2 má sjá hlutfall viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga eftir því hversu líklegir 

eða ólíklegir þeir eru til þess að skipta um tryggingafélag á næstu sex mánuðum. Heilt yfir eru 

viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga mjög ólíklegir til þess að skipta um tryggingafélag á 

næstu sex mánuðum sem er mjög jákvætt fyrir íslensk tryggingafélög. Í heildina eru 57% sem 

eru ólíklegir eða mjög ólíklegir til þess að skipta, á móti aðeins 16% sem eru líklegir eða mjög 

líklegir til þess að skipta á næstu sex mánuðum.  

 

 
Mjög 

ólíklegt 
Ólíklegt Hvorki né Líklegt 

Mjög 

líklegt 
Samtals 

Hlutfall 37% 20% 26% 11% 5% 100% 

Tafla 2: Hversu líklegir eða ólíklegir viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga eru til þess að skipta um fyrirtæki næstu 6 

mánuðina 

Á myndinni hér að neðan hefur höfundur tekið saman hlutfall allra niður á hvert og eitt 

tryggingafélag. Eins og sjá má á mynd 17 þá eru öll tryggingafélögin á svipuðum stað hvað 

varðar hegðunartryggð viðskiptavina þeirra. 
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Mynd 17: Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga 

Stærsti hluti viðskiptavina allra tryggingafélaganna telja sig mjög ólíklega til að hörfa úr 

viðskiptum næstu sex mánuðina. Af þeim viðskiptavinum sem telja sig mjög líklega til að skipta 

um félag á næstu sex mánuðum eru það viðskiptavinir VÍS sem eru líklegastir. 10% 

viðskiptavina VÍS telja sig mjög líklega til að skipta um félag á næstu sex mánuðum en hlutfall 

hinna þriggja tryggingafélaganna er á bilinu 3%-4%. Aftur á móti ef tekið er saman hlutfall 

líklegra og mjög líklegra viðskiptavina þá má sjá að viðskiptavinir Sjóvár eru líklegastir til að 

skipta um félag eða 21%. Samanlagt hlutfall líklegra og mjög líklegra viðskiptavina VÍS eru 

20%. Minnsta hlutfall þeirra sem eru líklegir eða mjög ólíklegir til þess að skipta um félag á 

næstu sex mánuðum eru viðskiptavinir Varðar með aðeins 6% viðskiptavina sem verður að 

teljast mjög lágt hlutfall. Ef litið er til þess tryggingafélags sem er með ólíklegustu 

viðskiptavinina til að skipta á næstu sex mánuðum er það tryggingafélagið TM sem er með 

hæsta hlutfallið, 38% mjög ólíklegir og 20% ólíklegir. 58% viðskiptavina TM eru því mjög 

ólíklegir eða ólíklegir til þess að skipta um tryggingafélag á næstu sex mánuðum. VÍS kemur 

þar á eftir með 51% hlutfall og Sjóvá og Vörður bæði með 50%.  

 

4.2.4. Viðhorfstryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga 

Viðhorfstryggð eða svokölluð hugræn tryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga má sjá í 

töflu 3 og á mynd 18. Flestir viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga eru ólíklegir til þess að 

halda áfram viðskiptum sínum við sitt tryggingafélag þegar sama vara eða þjónusta er ódýrari 

hjá öðru félagi. Aðeins 30% viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga eru líklegir eða mjög 

líklegir til að halda áfram viðskiptum sínum við sitt tryggingafélag á móti 59% viðskiptavina 
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sem eru ólíklegir eða mjög ólíklegir til að halda áfram viðskiptum þegar vara eða þjónusta er 

ódýrari annars staðar.  

 

 Mjög 

ólíklegt 

Ólíklegt Hvorki né Líklegt Mjög 

líklegt 

Samtals 

Hlutfall 23% 26% 21% 21% 9% 100% 

Tafla 3:Hversu líklegir eða ólíklegir viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga eru til að halda áfram viðskiptum þrátt fyrir að 

vara/þjónusta sé ódýrari annars staðar 

Á mynd 18 má sjá hvernig hlutfall viðskiptavina skiptist á milli tryggingafélaga eftir því hvort 

þeir séu líklegir eða ólíklegir til að halda áfram viðskiptum við tryggingafélagið sitt þrátt fyrir 

að vara eða þjónusta sé ódýrari hjá öðrum. Það sem höfundi þykir athyglisvert að sjá er hversu 

miklu munar á því hvort viðskiptavinir séu líklegir eða ólíklegir til að halda áfram viðskiptum 

sínum við sitt félag hjá öllum tryggingafélögum nema Sjóvá, þar er hlutfallið öfugt. Hjá TM, 

Verði og VÍS má sjá þróunina þannig að flestir eru ólíklegir til að halda áfram viðskiptum sínum 

við sitt félag en þegar litið er til Sjóvár þá má sjá hlutfallið þannig að 35% viðskiptavina Sjóvár 

eru líklegir og mjög líklegir til að halda áfram á móti 34% viðskiptavina sem eru ólíklegir og 

mjög ólíklegir til að halda áfram viðskiptum sínum við Sjóvá þrátt fyrir að þjónusta sé ódýrari 

annars staðar. Að því sögðu þá má segja að viðhorfstryggð viðskiptavina Sjóvár sé sterkust 

meðal íslenskra tryggingafélaga. Tryggingafélagið TM kemur þar á eftir með 28% 

viðskiptavina sem eru líklegir og mjög líklegir til að halda áfram viðskiptavinum sínum en þeir 

eru einnig ólíklegastir til að hætta viðskiptum á næstu sex mánuðum ef tekinn er samanlagður 

fjöldi ólíklegra og mjög ólíklegra viðskiptavina líkt og fram kom í kafla 4.2.3. Vörður er með 

hæsta hlutfall ólíklegra og mjög ólíklegra viðskiptavina til að halda áfram viðskiptum við Vörð 

þrátt fyrir að þeir séu með langlægsta hlutfall líklegra viðskiptavina til að hætta í viðskiptum á 

næstu sex mánuðum.  
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Mynd 18: Viðhorfstryggð viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga 

Athygli vekur hversu mismunandi dreifing tryggingafélaganna gagnvart hegðunar- og 

viðhorfstryggð viðskiptavina liggur ef tekið er mið af mynd 17 og 18. Hvað hegðunartryggð 

varðar þá má sjá að viðskiptavinir tryggingafélaganna eru almennt með sterka hegðunartryggð 

en töluvert veika viðhorfstryggð. Allir viðskiptavinir íslensku tryggingafélaganna sýna 

tryggingafélögum sínum sterka hegðunartryggð að því leyti að hlutfall viðskiptavina sem eru 

ólíklegir til að hætta næstu sex mánuðina er miklu hærra en þeirra sem eru líklegri til að hætta. 

Ef tekið er mið af viðhorfstryggð og þeirri hugrænu vídd sem viðhorfstryggðin tekur til þá sýna 

viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga almennt töluvert veika viðhorfstryggð gagnvart sínum 

fyrirtækjum að því leyti að prósentuhlutfall þeirra sem eru ólíklegir og mjög ólíklegir til að 

halda áfram viðskiptum við sitt fyrirtæki þrátt fyrir að vara sé ódýrari annars staðar er hæst í 

þeim valmöguleikum.    
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4.3. Ánægja og tryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga 

Líkt og í kafla 4.2 verður fjallað ítarlega um þátttakendur rannsóknarinnar og fjarskiptafélög og 

NPS meðmælaskor fjarskiptafélaga gerð frekari skil.  

 

4.3.1. Þátttakendur fjarskiptafélaganna 

Á mynd 19 hér að neðan má sjá allt aðra dreifingu þátttakenda niður á fjarskiptafélögin miðað 

við dreifingu þátttakenda tryggingafélaganna líkt og sést á mynd 10 í kafla 4.2.1. Dreifing 

þátttakenda á tryggingafélög var töluvert jafnari en dreifing þátttakenda á fjarskiptafélög.  

 

 

Mynd 19: Dreifing þátttakenda eftir fjarskiptafélögum 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar eru með fjarskiptaþjónustu sína hjá Vodafone, samtals 

31% eða 68 einstaklingar. Þar á eftir kemur fjarskiptafyrirtækið Nova með 23% eða 51 

þátttakenda, Síminn fylgir fast á eftir með 19% þátttakenda eða 42 einstaklinga með fjarskipti 

sín hjá Símanum. 365 og Hringdu eru svo með 4% og 2% þátttakenda eða samtals níu og fimm 

einstaklinga. Ef tekið er mið af markaðshlutdeild fjarskiptafélaga á íslenskum markaði í dag má 

sjá að dreifing þátttakenda er í takt við hana. Nova, Síminn og Vodafone rísa hæst og er það í 

takt við markaðinn eins og hann er í dag (Póst- og fjarskiptastofnun, 2016). 

 

6% þátttakenda eða 12 manns telja sig vera hjá öðru fjarskiptafélagi en 365, Hringdu, Nova, 

Símanum eða Vodafone. Af þeim 12 þátttakendum sem eru hjá öðru fjarskiptafélagi eru þrír 

þeirra hjá Símafélaginu, tveir eru búsettir erlendis, einn þátttakandi telur sig ekki vera með 

neina fjarskiptaþjónustu, fimm þátttakendur eru með fjarskiptaþjónustu sína á fleiri en einum 
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stað og einn þátttakandi telur sig vanta nánari skilgreiningu á fjarskiptaþjónustu almennt. Nánar 

verður farið yfir svör þeirra í kafla 4.3.5.  

 

 

Mynd 20: Dreifing þátttakenda fjarskiptafélaga eftir kyni 

Flestir kvenkyns þátttakendur í rannsókninni eru í viðskiptum við fjarskiptafélögin Vodafone 

og Nova, 42 þátttakendur hjá Vodafone og 41 hjá Nova, samtals eru það 56% af heildarfjölda 

kvenna í rannsókninni. Næst á eftir er Síminn með 28 konur í viðskiptum. Á meðan flestar 

konur eru í viðskiptum við Vodafone og Nova eru flestir karlmenn rannsóknarinnar með 

fjarskiptaþjónustu sína hjá Vodafone og Símanum eða 26 karlar hjá Vodafone og 14 karlmenn 

hjá Símanum. 10 karlmenn eru í viðskiptum við Nova. Eins og sjá má á myndinni að ofan eru 

langfæstir þátttakenda með farskiptaþjónustu sína hjá 365 og Hringdu. 
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4.3.2. NPS meðmælaskor íslenskra fjarskiptafélaga 

Líkt og í kafla 4.2.2. verður farið yfir dreifingu NPS einkunna niður á hvert og eitt 

fjarskiptafélag ásamt heildar NPS meðmælaskori allra fjarskiptafélaganna. 

 

 

Mynd 21: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina 365 

Hér að ofan má sjá dreifingu NPS einkunna viðskiptavina 365. Fáir þátttakendur 

rannsóknarinnar eru í viðskiptum við 365 eða aðeins níu manns og er dreifing einkunna mjög 

jöfn eins og sjá má á mynd 21. Athyglisvert er að sjá að enginn á meðal þeirra níu einstaklinga 

sem eru í viðskiptum við 365 er meðmælandi, aðeins er um lastara og hlutleysingja að ræða. 

Þar sem hlutleysingjar eru ekki reiknaðir með er aðeins um hlutfall lastara að ræða og því má 

glögglega sjá að um neikvætt NPS skor er að ræða. Fjöldi lastara er sjö og því er NPS 

meðmælaskor 365 mjög lágt eða -78%. 

 

 

Mynd 22: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Hringdu 
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Líkt og hjá 365 eru mjög fáir þátttakendur í viðskiptum við fjarskiptafélagið Hringdu. Fæstir 

þátttakenda eru með fjarskipti sín hjá Hringdu eða aðeins fimm manns. Þessir fimm 

einstaklingar gefa allir mismunandi einkunn nema tveir gefa félaginu hæstu einkunn. Ásamt 

þessum tveimur er einn sem gefur Hringdu 9 í einkunn og því eru meðmælendur fyrirtækisins 

í meirihluta. Enginn hlutleysingi er meðal viðskiptavina Hringdu heldur eru tveir þátttakendur 

sem eru lastarar og gefa félaginu einkunnina 5 og 6. NPS meðmælaskor Hringdu er því jákvætt 

um 20%.  

 

 

Mynd 23: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Nova 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru næstflestir í viðskiptum við fjarskiptafélagið Nova, samtals 

51 þátttakandi. Dreifingu einkunna má sjá á mynd 23 en athygli er vakin á því að meira en 

helmingur viðskiptavina Nova eða 61% gefur einkunnina 9 og 10 og er því meðmælendur. 

Hlutleysingjar eru samtals tíu á meðan fæstir viðskiptavina Nova eu lastarar eða aðeins níu 

manns. Miðað við þessa dreifingu má sjá að NPS meðmælaskor Nova er mjög jákvætt en 

meðmælaskor Nova er jákvætt um heil 44% sem verður að teljast mjög gott.  

Guðmundur (2011) kom einnig inn á það í grein sinni í Viðskiptablaðinu að hæsta NPS skor 

sem Capacent mældi í einum mánuði á þeim tíma mældist þá jákvætt um 35%. Miðað við þær 

heimildir er fjarskiptafélagið Nova á mjög góðum stað og ætti fyrirtækið miðað við þessar 

niðurstöður að endurspegla afburðaþjónustu.  
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Mynd 24: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Símans 

Fjöldi viðskiptavina fjarskiptafélagsins Símans er líkt og áður sagði samtals 42. Dreifing NPS 

einkunna þeirra má sjá á mynd 24 en flestir viðskiptavina Símans gefa einkunnina 8 eða samtals 

tíu manns. Mjótt er á munum milli meðmælenda Símans og lastara félagsins en meðmælendur 

eru aðeins einum fleiri eða 13 manns á móti 12 lösturum. Hlutfall meðmælenda er örlítið hærra 

og er NPS meðmælaskor Símans því jákvætt eða 2%.  

 

 

Mynd 25: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Vodafone 

Að lokum höfum við dreifingu á þeim þátttakendum sem eru með viðskipti sín við 

fjarskiptafélagið Vodafone. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar eru með fjarskipti sín hjá 

Vodafone eða samtals 68 manns. Dreifing einkunna er frekar ójöfn líkt og sjá má á mynd 25. 

48% viðskiptavina Vodafone í þessu rannsóknarverkefni eru meðmælendur og verður að teljast 

hátt hlutfall en nær þó ekki jafn háu hlutfall og meðmælendur fjarskiptafélagsins Nova. 
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Hlutleysingar Vodafone eru samtals 19 og eru lastarar fyrirtækisins 18. Því er NPS 

meðmælaskor Vodafone jákvætt og er 18%.  

 

Hér að neðan má sjá dreifingu á heildar NPS meðmælaskori allra fjarskiptafélaganna fimm. 

Eins og sjá má er fjarskiptafélagið Nova með langhæstu NPS meðmælavísitöluna, 44%. Á eftir 

Nova er það Hringdu með 20%, Vodafone með 18%, Síminn með 2% og 365 er eina 

fjarskiptafélagið með neikvæða meðmælavísitölu, -78% sem verður að teljast mjög lágt. 

 

 

Mynd 26: NPS meðmælaskor íslenskra fjarskiptafélaga 

 

4.3.3. Hegðunartryggð íslenskra fjarskiptafélaga 

Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga má sjá í töflu 4 og á mynd 27. Tafla 4 

sýnir hlutfall viðskiptavina fjarskiptafélaganna eftir því hversu líklegir eða ólíklegir þeir eru til 

þess að skipta um fyrirtæki á næstu sex mánuðum. Eins og taflan sýnir þá eru viðskiptavinir 

íslenskra fjarskiptafélaga heilt yfir mjög ólíklegir til þess að skipta um félag á næstu sex 

mánuðum en tæplega helmingur eða 49% svarenda telur það mjög ólíklegt. Samanlagður fjöldi 

ólíklegra og mjög ólíklegra er 70% sem er gríðarlega hátt hlutfall. Í heildina eru aðeins 7% 

svarenda líklegir og mjög líklegir til að skipta um félag næstu sex mánuðina. 
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Mjög 

ólíklegt 
Ólíklegt Hvorki né Líklegt 

Mjög 

líklegt 
Samtals 

Hlutfall 49% 21% 22% 5% 3% 100% 

Tafla 4: Hversu líklegir eða ólíklegir viðskiptavinir íslenskra fjarskiptafyrirtækja eru til þess að skipta um fyrirtæki næstu 6 

mánuðina 

Á mynd 27 hér að neðan má sjá hlutfall allra viðskiptavina eða svarenda skipt niður á hvert og 

eitt fjarskiptafélag eftir því hversu líklegir eða ólíklegir þeir eru til að skipta um félag á næstu 

sex mánuðum. Það vekur athygli höfundar hversu ólíka dreifingu fjarskiptafélögin hafa, þá 

sérstaklega hvað varðar 365 og Hringdu. Eins og sjá má þá eru stærstu fjarskiptafélögin, Nova, 

Síminn og Vodafone, með svipaða dreifingu þar sem meirihluti viðskiptavina telur það mjög 

ólíklegt að þeir skipti um fjarskiptafélag á næstu sex mánuðum. Ef litið er til 365 og Hringdu 

eru aðeins 11% og 20% viðskiptavina fjarskiptafélaganna sem telja það mjög ólíklegt að þeir 

skipti um fjarskiptafélag. Aftur á móti eru flestir viðskiptavinir 365 sem velja valmöguleikann 

„Hvorki né“ eða 67% og ef litið er til opnu spurningarinnar sem fylgir í kjölfarið þar sem spurt 

var „Af hverju?“ þá er enginn sérstök þróun eða ástæða sem liggur að baki valmöguleikanum. 

Þessir viðskiptavinir svara m.a. „Af því bara“, „Sé ekki ástæðu til að skipta“, „Skiptir mig litlu 

máli hvar ég er“, „Sé ekki ástæðu til að skipta“ o.s.frv.  

 

 

Mynd 27: Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga 

Meirihluti viðskiptavina Nova, 51%, og Vodafone, 57%,  telur mjög ólíklegt að þeir hörfi úr 

viðskiptum næstu sex mánuðina sem verður að teljast mjög jákvætt fyrir félögin. Síminn kemur 

þó einnig vel út þar sem 36% viðskiptavina telja sig mjög ólíklega til að skipta og ef tekið er 

saman hlutfall mjög ólíklegra og ólíklegra eru 65% viðskiptavina Símans ólíklegir til að hætta. 
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Af þremur stærstu fjarskiptafélögunum, Nova, Símanum og Vodafone, þá eru viðskiptavinir 

Nova hvað líklegastir til að hætta þegar tekið er mið af valmöguleikanum „Mjög líklegt“ eða 

4%. Hins vegar ef tekið er samanlagt hlutfall líklegra og mjög líklegra þá eru það viðskiptavinir 

Símans sem eru líklegastir til að hörfa á næstu sex mánuðum eða 9% þrátt fyrir að hlutfall mjög 

líklegra sé lægst á meðal viðskiptavina Símans eða aðeins 2%. Samanlagt hlutfall viðskiptavina 

Nova er svo aftur á móti lægst eða 6%, þrátt fyrir að hlutfall mjög líklegra sé hæst hjá Nova líkt 

og fram kom að ofan. Hlutfall líklegra og mjög líklegra viðskiptavina Vodafone er samanlagt 

7% þar sem 4% viðskiptavina telja líklegt að þeir hætti, á móti 3% sem telja mjög líklegt að 

þeir hætti á næstu sex mánuðum.  

Hegðunartryggð þessara þriggja fjarskiptafélaga verður að teljast frekar sterk þar sem meirihluti 

viðskiptavina telur ólíklegt að þeir skipti um félag á næstu sex mánuðum. Einnig er hlutfall 

þeirra sem telja það líklegt afar lágt meðal allra fjarskiptafélaganna þriggja.  

 

4.3.4. Viðhorfstryggð íslenskra fjarskiptafélaga 

Viðhorfstryggð viðskiptavina gagnvart íslenskum fjarskiptafélögum má sjá hér að neðan í töflu 

5 og á mynd 28 þar sem höfundur hefur skipt svörum þátttakenda niður á hvert og eitt 

fjarskiptafélag. Ef litið er til þeirra svarmöguleika sem spurningin „Hversu líklegt eða ólíklegt 

er að þú haldir áfram viðskiptum við þitt fjarskiptafélag þrátt fyrir að sama vara/þjónusta sé 

ódýrari hjá öðrum“ má sjá í töflu 5 að valmöguleikinn „Hvorki né“ gefur hæsta hlutfallið eða 

26%. Hins vegar, ef tekinn er samanlagður fjöldi þeirra sem telja líklegt og mjög líklegt að þeir 

haldi áfram viðskiptum, þrátt fyrir að vara eða þjónusta sé ódýrari annars staðar, má sjá að hæsta 

hlutfallið liggur meðal þeirra eða samtals 46%. Hlutfall þeirra sem telja ólíklegt og mjög 

ólíklegt að þeir haldi áfram viðskiptum þrátt fyrir að vara eða þjónusta sé ódýrari annars staðar 

er aðeins 28%.  

 

 
Mjög 

ólíklegt 
Ólíklegt Hvorki né Líklegt 

Mjög 

líklegt 
Samtals 

Hlutfall 10% 18% 26% 23% 23% 100% 

Tafla 5: Hversu líklegir eða ólíklegir viðskiptavinir íslenskra fjarskiptafélaga eru til að halda áfram viðskiptum við sitt 

fyrirtæki þrátt fyrir að vara/þjónusta sé ódýrari annars staðar 

Það er því ljóst að viðhorfstryggð gagnvart íslenskum fjarskiptafélögum er töluvert meiri en hjá 

íslenskum tryggingafélögum eins og fram kom í kafla 4.2.4.   
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Mynd 28: Viðhorfstryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga 

Á myndinni hér að ofan má sjá svarhlutfall viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga niður á hvert 

og eitt fyrirtæki. Líkt og á mynd 27 þar sem hegðunartryggð fjarskiptafélaganna kemur fyrir 

má sjá sömu tilhneigingu, þ.e.a.s fjarskiptafélögin 365 og Hringdu skera sig allverulega úr, en 

það má m.a. rekja til þess að töluvert færri þátttakendur eru í viðskiptum við 365 og Hringdu 

miðað við hin þrjú félögin. Hæsta hlutfall þeirra sem telja sig mjög líklega til að halda áfram 

viðskiptum við sitt fjarskiptafélag þótt vara eða þjónusta sé ódýrari annars staðar er hjá 

viðskiptavinum Vodafone eða 28%. Þar á eftir eru viðskiptavinir Símans með 26% 

viðskiptavina og svo Nova með 18%. Aftur á móti ef tekinn er samanlagður fjöldi þeirra sem 

telja það líklegt og mjög líklegt að þeir haldi áfram viðskiptum sínum við sitt fjarskiptafélag 

má sjá allt aðra dreifingu. Síminn ber þar af með samtals 55% sem er meira en helmingur 

viðskiptavina, Nova kemur þar á eftir með 49% viðskiptavina og síðan Vodafone með 41% 

viðskiptavina. Síminn kemur einnig best út ef litið er til valmöguleikanna „Mjög ólíklegt“ og 

„Ólíklegt“ þar sem aðeins 12% viðskipavina Símans telja ólíklegt og mjög ólíklegt að þeir haldi 

áfram viðskiptum sínum við Símann þrátt fyrir að vara sé ódýrari hjá öðrum fjarskiptafélögum. 

Nova og Vodafone eru aftur á móti með töluvert hærra hlutfall viðskiptavina sem telja það 

ólíklegt og mjög ólíklegt þar sem hlutfall viðskiptavina Nova er 30% og hlutfall viðskiptavina 

Vodafone 31%. Það mætti því segja að viðhorfstryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga 

sé einna sterkust meðal viðskiptavina Símans.   
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4.3.5. NPS „Annað“ 

Hér verður gerð samantekt á þeim þátttakendum sem völdu valmöguleikann „Annað“ í 

megindlegri rannsókn.  

Hvað tryggingafélögin varðar þá voru í heildina fimm þátttakendur sem völdu 

valmöguleikann „Annað“ þegar þeir voru beðnir um að velja hjá hvaða tryggingafélagi þeir 

væru með sín viðskipti. Af þessum fimm þátttakendum eru þrír búsettir erlendis og gáfu þeir 

því ekki NPS einkunn. Einn þátttakandi taldi sig vera hjá Okkar líftryggingum sem hafa nú 

sameinast Verði. Sami einstaklingur hætti þátttöku á þessu stigi og gaf því enga frekari einkunn. 

Að lokum var einn þátttakandi á milli tryggingafélaga þ.e.a.s. síðasti mánuður hjá Sjóvá og TM 

tekið við. Þessi einstaklingur gefur tryggingafélagi sínu NPS einkunnina 10 en erfitt er að greina 

á milli hvort sé verið að gefa einkunn fyrir Sjóvá eða TM. Höfundur gefur sér það hins vegar 

til að verið sé að gefa TM einkunnagjöfina ef tekið er mið af opnu spurningunni sem spurð var 

í kjölfar NPS spurningarinnar, sjá töflu 6. 

 

Annað Einkunn Ástæða einkunnagjafar 

TM og Sjóvá. Síðasti 

mánuður minn hjá Sjóvá. 

10 – mjög líklegt Bróðir minn vinnur þar og 

mér sýnist þau vera að vinna 

gott starf 

Tafla 6: Þátttakendur sem valið hafa „Annað“ 

Þrír af þeim 12 þátttakendum sem völdu „Annað“ sem valmöguleika þegar þeir voru spurðir 

hjá hvaða fjarskiptafélagi þeir væru í dag, eru í viðskiptum við fjarskiptafélagið Símafélagið og 

er dreifing NPS einkunna þeirra sem hér segir: 

 

 

Mynd 29: Dreifing NPS einkunna viðskiptavina Símafélagsins 
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Á myndinni að ofan má sjá dreifingu einkunna þeirra þriggja þátttakenda sem eru í viðskiptum 

við Símafélagið. Einn þátttakandi gefur einkunnina 6, einn gefur einkunnina 8 og einn sem 

gefur Símafélaginu 10 í einkunn. Miðað við þessa dreifingu er NPS meðmælaskor 

Símafélagsins 33%.  

 

Í töflu 7 má sjá yfirlit yfir aðra þátttakendur sem völdu „Annað“ og eru þeir ýmist allir með 

viðskipti sín hjá tveimur eða þremur fjarskiptafélögum. Eins og sjá má er einkunnagjöf þessara 

þátttakenda mjög há. Tveir þátttakendur gefa Símanum, Nova og Hringdu 10 í einkunn og er 

mjög líklegt að þeir mæli með þeim fjarskiptafélögum. Ef tekið er mið af opnu spurningunni 

sem fylgdi NPS spurningunni þá fær fjarskiptafélagið Vodafone lægstu einkunn eða 4.  

 

Annað  Einkunn Ástæða einkunnagjafar 

Nova og Vodafone  4 Ólíklegt að mæla með Vodafone, of mikill 

kostnaður eins og er fyrir okkur 

Er hjá Nova með gemsann og hitt hjá 

Símanum 

 8 Ánægð 

Með hjá Hringdu, Vodafone og Símanum  9 Er að miða við Hringdu. Mjög líklegt 

Farsíminn hjá Nova og internet hjá 

Hringdu 

 10 – mjög 

líklegt 

Ég er ánægð og finnst ég borga lítið fyrir mikið 

Síminn (Net og sjónvarp) – Nova 

(farsíminn) 

 10 – mjög 

líklegt 

Góð þjónusta og sanngjarnt verð 

Tafla 7: Þátttakendur sem valið hafa ,,Annað" 

  



 

53 

 

5. Hvað segja stjórnendur um samband ánægju og tryggðar 

viðskiptavina sinna? 

Í þessum kafla verður farið yfir svör stjórnenda íslensku fjarskipta- og tryggingafélaganna við 

þeim spurningum sem lagðar voru fyrir þá um ánægju og tryggð viðskiptavina þeirra ásamt 

skoðunum þeirra á sambandi milli ánægju og tryggðar. Í upphafi samþykktu flestallir 

markaðsstjórar félaganna að taka þátt í rannsókninni, fyrir utan markaðsstjóra 365 og Nova. 

Höfundur reiknaði því með því að fá svör frá þeim stjórnendum sem höfðu samþykkt þátttöku 

en svo reyndist ekki vera. Aðeins bárust svör frá markaðsstjóra Hringdu, Símans, TM og 

Vodafone og því verður aðeins farið yfir svör fjögurra markaðsstjóra í stað þeirra sjö sem 

samþykktu þátttöku. 

 

Hvernig myndir þú lýsa ánægðum viðskiptavinum [fyrirtæki]? 

Aðspurðir hvernig markaðsstjórar myndu lýsa ánægðum viðskiptavinum þeirra fyrirtækja má 

sjá að markaðsstjórar fyrirtækjanna hafa allir mismunandi skoðanir hvað varðar ánægða 

viðskiptavini en þó eru flestir þeirrar skoðunar að ánægðir viðskiptavinir tali vel um góða 

þjónustu út á við við vini og vandamenn. Markaðsstjóri Hringdu vill meina að ánægðir 

viðskiptavinir tali vel um ánægjuna við vini og vandamenn en láti fyrirtækið aftur á móti ekki 

vita af reynslu sinni og þeirri ánægjulegu upplifun sem viðskiptavinurinn fær. Markaðsstjóri 

Vodafone nefnir það einnig að ánægðir viðskiptavinir tali vel um fyrirtækið út á við og að þættir 

eins og vara og vöruúrval, þjónusta og verð skipti þá máli, að ánægðir viðskiptavinir séu þeir 

sem eru ánægðir með vörur og þjónustu fyrirtækisins og það verð sem þeir greiða fyrir hana. 

Markaðsstjóri Símans er sá eini sem telur væntingar spila inn í ánægju viðskiptavina og að 

ánægðir viðskiptavinir séu með væntingar í samræmi við þá þjónustu sem hann fær. Hann nefnir 

þó ekki að ánægðir viðskiptavinir séu talsmenn fyrirtækisins heldur hafi aðeins góða reynslu af 

fyrirtækinu. Markaðsstjóri tryggingafélagsins TM var annarrar skoðunar en markaðsstjórar 

fjarskiptafélaganna og greindi frá því sem fyrirtækið gerir fyrir ánægða viðskiptavini. Ánægðir 

viðskiptavinir TM fá framúrskarandi ráðgjöf frá reyndum ráðgjöfum og ef ánægðir 

viðskiptavinir upplifa tjón fá þeir snögga og góða úrlausn mála frá tjónaþjónustu TM. Það eitt 

að fyrirtækið veiti ánægðum viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu er að sjálfsögðu þáttur í 

því að viðskiptavinir upplifi góða þjónustu og þar af leiðandi meiri líkur á að þeir verði talsmenn 

fyrirtækisins. 
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Hvernig myndir þú lýsa tryggum viðskiptavinum [fyrirtæki]? 

Aðspurðir um trygga viðskiptavini kemur einnig í ljós mismunandi skoðun markaðsstjóranna 

en markaðsstjóri Símans og Vodafone eru þó sammála um að tryggir viðskiptavinir séu þeir 

sem eiga í endurteknum viðskiptum við fyrirtækið og hafa átt í viðskiptum við það í þó nokkurn 

tíma. Einnig séu tryggir viðskiptavinir tilbúnir að mæla með vörum þess og þjónustu. 

Markaðsstjóri Vodafone nefnir það einnig að tryggir viðskiptavinir Vodafone séu þeir sem 

halda sig í viðskiptum við fyrirtækið þrátt fyrir harða samkeppni og gylliboð samkeppnisaðila. 

Markaðsstjóri Hringdu segir trygga viðskiptavini félagsins vera þá sem láta fyrirtækið vita 

þegar vara eða þjónusta mæti ekki eða uppfylli ekki væntingar og með þeim hætti gefa þeir 

fyrirtækinu tækifæri á því að bæta úr þjónustu gagnvart viðskiptavinum. Tryggir viðskiptavinir 

TM eru svo þeir sem upplifa að fá góða þjónustu og eiga í nánu og jafnvel persónulegu 

sambandi við ráðgjafa fyrirtækisins. Markaðsstjóri TM segir ástæðu þess að þessi hópur 

viðskiptavina, tryggir viðskiptavinir, treysti fyrirtækinu vera sökum eigin reynslu, skilaboðum 

í formi markaðsaðgerða eða þeir fái að heyra reynslusögur vina eða vandamanna.  

 

Telur þú ánægju viðskiptavina [fyrirtæki] endurspegla tryggð þeirra við fyrirtækið? 

Ef já, þá hvernig og með hvaða hætti? 

Markaðsstjórarnir fjórir telja allir ánægju viðskiptavina endurspegla tryggð þeirra við fyrirtækið 

og svara spurningunni játandi. Markaðsstjóri Símans er þó ekki alveg sammála og telur að 

ánægja endurspegli ekki endilega tryggð en sé hins vegar stór áhrifaþáttur þegar kemur að 

tryggð viðskiptavina Símans. Hann telur einnig að verð skipti miklu máli á fjarskiptamarkaði í 

dag og að það sé einn stærsti áhrifavaldurinn í því að ánægðir viðskiptavinir Símans, og annarra 

fjarskiptafyrirtækja, leiti annað með viðskipti sín. Markaðsstjóri Vodafone er alveg á því að 

ánægja endurspegli tryggð þeirra við Vodafone. Hins vegar nefnir hann að ef viðskiptavinir 

upplifi óánægju séu þeir meðtækilegri fyrir samkeppnisaðilum og að það gefi öðrum 

fjarskiptafélögum aukið samkeppnisforskot. Á móti telur markaðsstjóri Vodafone ánægða 

viðskiptavini ólíklegri til að leita annað þar sem þeir viti að hverju þeir gangi og séu þar af 

leiðandi tryggari viðskiptavinir. Höfundur telur þetta stangast á við svar hans við spurningu 2 

„Hvernig myndir þú lýsa tryggum viðskiptavinum?“ þar sem markaðsstjórinn svarar því að 

tryggir viðskiptavinir leiti ekki annað, sama hvað bjáti á, þrátt fyrir harða samkeppni. 

Markaðsstjóri Hringdu vill meina að ánægðir viðskiptavinir fyrirtækisins séu líklegri til að 

mæla með fyrirtækinu út á við og aðstoða fyrirtækið við að uppfylla þarfir, væntingar og kröfur 



 

55 

 

sem þeir hafa gagnvart vörum þeirra og þjónustu. Markaðsstjóri TM fékkst ekki til að svara 

þessari spurningu. 

 

Snertir [fyrirtæki] trygga viðskiptavini sína með öðrum hætti en aðra viðskiptavini? 

Öll fyrirtækin snerta trygga viðskiptavini sína með einhverjum öðrum hætti en aðra 

viðskiptavini og í flestum tilfellum í formi einhverskonar umbunar, kjara o.þh. Þó er 

fyrirkomulagi fjarskiptafélagsins Vodafone öðruvísi háttað en hjá hinum fyrirtækjunum sem 

tóku þátt í rannsóknarverkefninu. Eftir því sem markaðsstjóri Vodafone best veit þá umbunar 

fyrirtækið ekki tryggum viðskiptavini eitthvað sérstaklega og á þá við um umbun í formi betri 

kjara eins og t.d. afslátta. Hins vegar þá fá þeir viðskiptavinir sem bæði eru með internet- og 

farsímaþjónustu hjá fyrirtækinu ávinning í formi meiri gæða og því telur markaðsstjóri 

fyrirtækisins viðskiptavini sem eru með fleiri þjónustuþætti vera trygga viðskiptavini og því 

leggi fyrirtækið aukna áherslu á að fjölga þjónustuþáttum á hvern og einn viðskiptavin með það 

að markmiði að auka tryggð þeirra við fyrirtækið. Markaðsstjóri Símans segir nálgunina við 

trygga viðskiptavini félagsins vera eilítið öðruvísi en gagnvart hinum hefðbundnu 

viðskiptavinum og sé það gert m.t.t. sveigjanleika á vörum, þjónustu og auknum kjörum. 

Fjarskiptafélagið Hringdu umbunar tryggum viðskiptavinum sínum með þeim hætti að þeir 

viðskiptavinir sem fá vini eða ættingja til að færa viðskipti sín yfir í Hringdu fá 2000 kr. inneign 

sem fer upp í næsta reikning hjá þessum trygga viðskiptavini. Nýi viðskiptavinurinn fær einnig 

umbun þar sem hann fær 50% afslátt af fyrsta reikningi frá félaginu. 

Tryggingafélagið TM snertir sína tryggu viðskiptavini á öðrum nótum en fjarskiptafélögin 

þannig að tryggir viðskiptavinir TM fá boð á ýmsa viðburði, t.a.m. leikhús, tónlistarhátíðir, 

námskeið, göngur o.fl.   
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6. Niðurstöður og samantekt 

Markmið höfundar í þessu rannsóknarverkefni var að svara tveimur rannsóknarspurningum um 

sambandi ánægju og tryggðar viðskiptavina íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga. Annars 

vegar að svara spurningunni um það hvort ánægja viðskiptavina íslenskra trygginga- og 

fjarskiptafélaga endurspegli tryggð þeirra og hins vegar seinni spurningunni sem snýr að skoðun 

markaðsstjóra íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga á sambandi ánægju og tryggðar 

viðskiptavina fyrirtækjanna. Við greiningu á niðurstöðum spurningakönnunar sem send var út 

á hóp einstaklinga ásamt því að rýna svör stjórnenda við þeim spurningalista sem sendur var út 

á markaðsstjóra fyrirtækjanna komst höfundur að áhugaverðum niðurstöðum. Hér að neðan 

mun höfundur setja fram niðurstöðurnar rannsóknarinnar og svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagðar voru fram í upphafi.  

 

Endurspeglar ánægja viðskiptavina íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga tryggð 

þeirra? 

Hvað ánægju viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga varðar kom Vörður best út úr NPS hluta 

spurningakönnunarinnar. Meirihluti viðskiptavina Varðar eru meðmælendur fyrirtækisins og 

mældist NPS meðmælaskor fyrirtækisins 14%. Tryggingafélagið Sjóvá mældist með lægstu 

einkunn -20%, TM með 0% og VÍS -16%. Meðal NPS skor íslenskra tryggingafélaga stendur 

því í -22%. Hvað tryggð viðskiptavina íslensku tryggingafélaganna varðar þá sýna niðurstöður 

spurningakönnunar um hegðunar- og viðhorfstryggð áhugaverða niðurstöðu. Ef tekið er mið af 

því NPS meðmælaskori sem tryggingafélögin fá þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 

ánægja, t.a.m. viðskiptavina Varðar sem fékk hæstu NPS einkunn, endurspeglar 

hegðunartryggð þeirra að því leyti að viðskiptavinir Varðar eru hvað ólíklegastir íslenskra 

tryggingafélaga til að hætta viðskiptum á næstu 6 mánuðum. Aftur á móti ef horft er til 

tryggingafélagsins Sjóvár sem fékk lægstu NPS einkunn þá sýna niðurstöður einnig sömu 

tilhneigingu, þ.e.a.s. viðskiptavinir Sjóvár með lægsta NPS meðmælaskor eru líklegastir 

viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga til að hætta viðskiptum á næstu 6 mánuðum. Heilt yfir 

sýna viðskiptavinir íslensku tryggingafélaganna sterka hegðunartryggð að því leyti að meira en 

helmingur viðskiptavina er ólíklegur eða mjög ólíklegur til að skipta um tryggingafélag eða 

hætta í viðskiptum við sitt tryggingafélag á næstu 6 mánuðum.  

Ef tekið er mið af viðhorfstryggð viðskiptavina og þeim huglæga þætti er endurspeglast í 

viðhorfi þeirra gagnvart sínum tryggingafélögum þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar allt aðra 

mynd samanborið við hegðunartryggð. Viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga sýna almennt 
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sterka hegðunartryggð gagnvart fyrirtækjum sínum en aftur á móti veika viðhorfstryggð. 

Tæplega helmingur viðskiptavina íslensku tryggingafélaganna er ólíklegur og mjög ólíklegur 

til að halda áfram viðskiptum við sitt tryggingafélag þegar vara eða þjónusta er ódýrari annars 

staðar. Viðhorf viðskiptavina gagnvart tryggingafélögum sínum sem endurspeglast m.a. í trausti 

og skuldbindingu er því töluvert veikara en höfundur gerði ráð fyrir og stangast m.a. á þær 

niðurstöður sem rannsókn Back og Parks (2003) sýna. Ef horft er til tryggingafélagsins Varðar, 

á ánægju viðskiptavina félagsins og þá viðhorfstryggð er viðskiptavinir Varðar sýna, þá er 

fyrirtækið með hæsta hlutfall ólíklegra viðskiptavina til að halda áfram viðskiptum þegar vara 

eða þjónusta er ódýrari annars staðar. Einnig sýna niðurstöður rannsóknarverkefnisins að 

tryggingafélagið Sjóvá er aftur á móti með lægsta hlutfall viðskiptavina til að hætta í viðskiptum 

við fyrirtækið ef vara eða þjónusta er ódýrari annars staðar. Hér virðist ánægja viðskiptavina 

íslenskra tryggingafélaga því ekki endurspeglast í viðhorfstryggð ef marka má niðurstöður 

þessa rannsóknarverkefnis og stangast því á við fyrri rannsóknir. 

Hvað viðskiptavini íslensku fjarskiptafélaganna varðar og þær niðurstöður sem 

rannsóknarverkefnið sýnir eru ánægðustu viðskiptavinir íslenskra fjarskiptafélaga meðal 

fjarskiptafélagsins Nova. Sá hluti rannsóknarinnar sem tekur mið af NPS meðmælaskori 

íslensku fjarskiptafélaganna sýnir að hæsta NPS meðmælavísitalan liggur hjá fjarskiptafélaginu 

Nova. NPS meðmælaskor Nova stendur í 44% sem er gríðarlega há prósenta miðað við 

íslenskan markað. Hringdu er þar á eftir með NPS meðmælaskor 20%, Vodafone með 18%, 

Síminn með 2% og 365 með NPS -78%. Meðmælendur Nova eru 31 talsins á móti 30 

meðmælendum fjarskiptafélagsins Vodafone en þar sem fræðin og NPS stuðullinn tekur ekki 

einungis mið af fjölda meðmælenda heldur einnig dreifingu lastara og hlutleysingja þá má sjá 

þennan mikla mun á NPS niðurstöðum fyrirtækjanna tveggja. 

Meðal NPS meðmælaskor íslenskra fjarskiptafélaga er töluvert hærra en meðaltal 

íslensku tryggingafélaganna, 6% á móti -22%. Það mætti því segja að þátttakendur 

rannsóknarinnar væru almennt ánægðir viðskiptavinir íslenskra fjarskiptafélaga en síður 

ánægðir viðskiptavinir íslenskra tryggingafélaga. Niðurstöður rannsóknarinnar varðandi 

viðskiptavini fjarskiptafélaganna sýna skemmtilega og allt aðra niðurstöðu en gagnvart 

viðskiptavinum tryggingafélaganna. Hegðunartryggð viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga 

er mjög sterk og töluvert sterkari miðað við hegðunartryggð viðskiptavina tryggingafélaganna. 

Meira en helmingur viðskiptavina íslensku fjarskiptafélaganna, eða 70%, telur líklegt eða 

ólíklegt að skipta um fjarskiptafélag á næstu sex mánuðum. Það verður að teljast gríðarlega hátt 

hlutfall og gefur sterka mynd af því hversu líklegir viðskiptavinir eru til endurkaupa og að tala 

vel um fjarskiptafyrirtæki sitt. Ef tekið er mið af viðskiptavinum Nova og hæsta NPS skori 



 

58 

 

íslensku fjarskiptafélaganna má sjá mjög sterk tengsl ánægju og hegðunartryggðar en helmingur 

viðskiptavina Nova telur það mjög ólíklegt að skipta um fjarskiptafélag á næstu sex mánuðum. 

Einnig ef litið er til viðskiptavina Vodafone þá eru 57% viðskiptavina mjög ólíklegir til að 

skipta á næstu sex mánuðum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðskiptavinir íslensku 

fjarskiptafélaganna, þá sérstaklega Nova, Símans og Vodafone, sýni mjög sterka hegðunar- og 

viðhorfstryggð. Meirihluti viðskiptavina telur það mjög líklegt og líklegt að þeir haldi áfram 

viðskiptum við sitt fjarskiptafélag þrátt fyrir að vara eða þjónusta sé ódýrari annars staðar. Hér 

stangast niðurstöður fjarskiptafélaganna algjörlega á við niðurstöður tryggingafélaganna þar 

sem viðhorfstryggð viðskiptavina tryggingafélaganna var heilt yfir mjög veik. Ef tekið er mið 

af þeim fjarskiptafélögum sem komu hvað best út úr NPS hluta rannsóknarinnar má sjá að 

ánægja viðskiptavina endurspeglast einnig í viðhorfstryggð þeirra. Þar sem NPS skor var hæst, 

44%, er tæplega helmingur viðskiptavina Nova líklegur eða mjög líklegur til að halda áfram 

viðskiptum sínum þrátt fyrir að vara eða þjónusta sé ódýrari hjá öðrum. Einnig er áhugavert að 

sjá mjög sterka viðhorfstryggð viðskiptavina Símans þar sem meira en helmingur viðskiptavina 

eða 55% telur það líklegt og mjög líklegt til að halda áfram viðskiptum sínum við Símann en 

meðmælendur Símans voru aðeins 13 talsins og NPS skor félagsins 2%. 

 Miðað við niðurstöður rannsóknarverkefnisins varðandi viðskiptavini 

fjarskiptafélaganna má ætla að ánægja viðskiptavina íslenskra fjarskiptafélaga endurspegli 

tryggð þeirra við félögin. Ánægjan endurspeglast m.a. í endurteknum kaupum viðskiptavina, 

umtali þeirra, trausti, skuldbindingu og þeim jákvæðu sterku tengslum við vörumerkið sem 

endurspeglast í sterkri hegðunar- og viðhorfstryggð viðskiptavina. Miðað við niðurstöður þessa 

rannsóknarverkefnis og þær niðurstöður er Curasi og Kennedy (2002) settu fram þá gætu 

viðskiptavinir íslensku tryggingafélaganna upplifað fáskiptið trygglyndi (e. detached loyalists) 

þar sem viðskiptin byggjast aðeins á endurteknum kaupum og mögulega góðu umtali, jafnvel 

gætu þeir upplifað sig sem fanga (e. prisoners). Viðskiptavinir fjarskiptafélaganna gætu aftur á 

móti upplifað punktatrygglyndi (e. purchased loyalists) og jafnvel ánægjutrygglyndi (e. 

satisfied loyalists) þar sem viðskipti byggja á sterkari og jákvæðari tengslum, trausti og 

skuldbindingu. Niðurstöður rannsóknarverkefnisins sýna sterk tengsl ánægju viðskiptavina og 

tryggðar þeirra gagnvart íslenskum fjarskiptafélögum. 

  

Hver er skoðun stjórnenda félaganna á sambandi ánægju og tryggðar viðskiptavina? 

Niðurstöður rannsóknarinnar um skoðanir markaðsstjóra á sambandi ánægju og tryggðar 

viðskiptavina sinna fyrirtækja sýna almennt jákvætt viðhorf stjórnendanna gagnvart sambandi 
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ánægju og tryggðar. Allir hafa þeir þó ólíka sýn á það hvernig eigi að nálgast þennan hóp 

viðskiptavina en eru almennt þeirrar skoðunar að snerta þurfi trygga viðskiptavini sérstaklega 

og með öðrum hætti en aðra. Niðurstöður spurningalistans gefa til kynna að allir séu þeirrar 

skoðunar að tryggir viðskiptavinir séu sterkir talsmenn fyrirtækjanna og því þurfi að umbuna 

þeim fyrir trygglyndi sitt gagnvart fyrirtækjunum. Allir telja þeir ánægju viðskiptavina 

endurspegla tryggð þeirra en skiptar skoðanir eru á því með hvaða hætti. Höfundi þykir svar 

markaðsstjóra Símans við spurningu um samband ánægju og tryggð viðskiptavina Símans 

áhugavert. Þar nefnir hann, líkt og fræðin, að ánægja endurspegli ekki endilega tryggð en sé 

hins vegar stór áhrifaþáttur þegar kemur að tryggð viðskiptavina Símans. Ef litið er til 

niðurstaðna rannsóknarinnar varðandi fyrri rannsóknarspurningu verkefnisins þá gefa 

niðurstöðurnar áhugaverða mynd af viðskiptavinum Símans og svari markaðsstjóra Símans um 

samband ánægju og tryggðar. NPS meðmælaskor fyrirtækisins er 2% sem gefur til kynna að 

fyrirtækið hafi fleiri meðmælendur en lastara. NPS meðmælaskor Nova er 44% og svari 

markaðsstjóra Símans til stuðnings þá er viðhorfstryggð viðskiptavina Símans töluvert sterkari 

en viðhorfstryggð viðskiptavina Nova. Ánægjan endurspeglar því ekki endilega tryggðina en 

skiptir aftur á móti miklu máli og getur verið stór áhrifaþáttur í því að skapa tryggð. 
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7. Lokaorð 

Hér áður fyrr þótti það mikið umstang og flókin aðgerð viðskiptavina trygginga- og 

fjarskiptafélaga að færa viðskipti sín milli fyrirtækja. Í dag er öldin önnur og í 

nútímasamfélagi þar sem neytendur eru í auknu mæli farnir að vilja aðstoða sig sjálfir hafa 

fyrirtæki þurft að bregðast við auknum kröfum, væntingum og þörfum viðskiptavina.  

Ljóst er að stjórnendur íslenskra trygginga- og fjarskiptafélaga á Íslandi í dag eru 

almennt meðvitaðir um mikilvægi þess að viðhalda ánægðum og traustum viðskiptavinum svo 

hægt sé að eiga í langtímasambandi við þá. Líkt og fræðin segja þá er nauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki að þekkja viðskiptavini sína vel og með réttum aðferðum og mælitækjum geta 

ánægjumælingar líkt og NPS mælingar aðstoðað fyrirtæki og stjórnendur við að kafa enn 

dýpra ofan í viðskiptavinasambandið. Ekki er nóg að mæla aðeins ánægju eða tryggð 

viðskiptavina heldur þurfa stjórnendur og fyrirtæki að átta sig á því af hverju viðskiptavinir 

haga sér eins og þeir gera. Fyrirtæki þurfa að eiga frumkvæði að samskiptum, spyrja 

spurninganna og hlusta á það sem viðskiptavinir hafa að segja um vörur og þjónustu þess svo 

hægt sé að bregðast við með réttum aðgerðum. 
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Viðauki 1 

Inngangur 

Ágæti þátttakandi, 

Eftirfarandi spurningakönnun er hluti af BS ritgerð minni í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst og snýr að ánægju og tryggð viðskiptavina við íslensk trygginga- og fjarskiptafyrirtæki.   

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér örfáar mínútur til að svara þessari spurningakönnun, 

það ætti að taka innan við 5 mínútur. Vert er að taka fram að öll svör eru ópersónurekjanleg og 

verða því ekki rakin til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Elín Ósk Ólafsdóttir 

elino15@bifrost.is 

 

Spurningakönnun 

1. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 Ég skilgreini mig hvorki sem karl né konu 

 

2. Hver er aldur þinn? 

 17 ára eða yngri 

 18-24 ára 

 25-34 ára 

 35-44 ára 

 45-54 ára 

 55-64 ára 

 65 ára eða eldri 

 

3. Hjá hvaða tryggingafélagi ert þú? 

 TM 

 Sjóvá 

 Verði 

 VÍS 

 Er ekki með tryggingar 

 Annað [opinn textareitur] 
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4. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með [fyrirtæki] við vini eða ættingja? 

 10 – mjög líklegt 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 – mjög ólíklegt 

 

5. Hvað veldur því að þú sért líkleg/ur eða ólíkleg/ur til að mæla með þínu 

tryggingafélagi? [opinn textareitur] 

 

6. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um tryggingafélag á næstu 6 mánuðum?  

 Mjög ólíklegt 

 Ólíklegt 

 Hvorki né 

 Líklegt 

 Mjög líklegt 

 

7. Af hverju? [opinn textareitur] 

 

8. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú haldir áfram viðskiptum við þitt tryggingafélag 

þrátt fyrir að sama vara/þjónusta sé ódýrari hjá öðrum?  

 Mjög líklegt 

 Líklegt 

 Hvorki né 

 Ólíklegt 

 Mjög ólíklegt 

 

9. Af hverju? [opinn textareitur] 

 

10. Hjá hvaða fyrirtæki ert þú með þína fjarskiptaþjónustu í dag? 

 365 

 Hringdu 

 Nova 

 Símanum  

 Vodafone 

 Annað [opinn textareitur] 
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11. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með [fyrirtæki] við vini eða ættingja? 

 10 – mjög líklegt 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 – mjög ólíklegt 

 

12. Hvað veldur því að þú sért líkleg/ur eða ólíkleg/ur til að mæla með þínu 

fjarskiptafyrirtæki? [opinn textareitur] 

 

13. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um fjarskiptafyrirtæki á næstu 6 mánuðum?  

 Mjög líklegt 

 Líklegt 

 Hvorki né 

 Ólíklegt 

 Mjög ólíklegt 

 

14. Af hverju? [opinn textareitur] 

 

15. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú haldir áfram viðskiptum við þitt fjarskiptafyrirtæki 

þrátt fyrir að sama vara/þjónusta sé ódýrari hjá öðrum?  

 Mjög líklegt 

 Líklegt 

 Hvorki né 

 Ólíklegt 

 Mjög ólíklegt 

 

16. Af hverju? [opinn textareitur] 
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