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Útdráttur 

Fyrirtæki á samkeppnismarkaði eru sífellt að keppast um viðskiptavini. Það getur verið 

dýrt að þurfa að endurnýja stóran hluta viðskiptastofnsins á hverju ári. Að eignast trygga 

viðskiptavini er því lykilatriði í flestum rekstri. Ýmislegt hefur verið reynt til þess að 

sporna við hárri viðskiptavinaveltu. Eitt af því eru tryggðarkerfi en þeim er ætlað að 

hjálpa fyrirtækjum að halda lengur í sína arðbærustu viðskiptavini.  

Markmið þessarar rannsóknar var að reyna að komast að því hvort og þá hvernig 

tryggðarkerfi virka. Hafa þau raunverulega áhrif á tryggð viðskiptavina gagnvart 

vörumerkjum? Hefur skynjað virði tryggðarkerfisis áhrif á tryggð gagnvart vörumerkinu 

og/eða tryggðarkerfinu? Einnig var athugað hvort að venja, þægindi, hvatar og tilboð, 

orðspor og skortur á valmöguleikum hefði áhrif á tryggð ásamt lýðfræðilegum þáttum. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningalista sem byggður var á 

nýlegri erlendri rannsókn. Alls tóku 220 manns þátt í rannsókninni en notast var við 

hentugleikaúrtak. 

Helstu niðurstöður sýna að það er alls óvíst að tryggðarkerfi skili tilætluðum árangri. 

Að minnsta kosti virðast tryggðarkerfi á íslenska markaðinum ekki gera það. Ástæðurnar 

eru meðal annars að meðlimir skynja verðmæti þeirra ekki nógu hátt og að verðlaunin í 

þeim eru ekki nógu fjölbreytt.  
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1  Inngangur 

Forsenda fyrirtækjareksturs er að bjóða upp á vörur eða þjónustu sem neytendur þurfa 

á að halda og eru tilbúnir að greiða fyrir. Ef að það tekst er þó líklegt að fyrr eða síðar 

lendi fyrirtæki í samkeppni um viðskiptavini sína. Á 21. öld er ekki nóg með að þau fái 

samkeppni frá innlendum aðilum heldur er algengt að þeir komi líka erlendis frá. Undir 

þessum kringumstæðum er nauðsynlegt að geta haldið í viðskiptavinina, það má ekki 

missa þá í faðm samkeppnisaðila. Rannsóknir hafa sýnt að það er mun ódýrara fyrir 

fyrirtæki að halda í viðskiptavini sína fremur en að afla sífellt nýrra (Dowling og Uncles, 

1997;  Reichheld og Schefter, 2000). Þrátt fyrir það er algengt að fyrirtæki tapi á milli 15 

og 20% viðskiptavina sinna á hverju ári (Reichheld og Schefter, 2000). Þá þarf að afla 

nýrra í stað þeirra sem fara til þess að viðhalda tekjustreymi fyrirtækisins með ærnum 

tilkostnaði.  

Hvaða leiðir eru best fallnar til þess að halda í viðskiptavinina? Er nóg að veita góða 

þjónustu, bjóða sanngjarnt verð og hafa nægt vöruúrval? Það hjálpar án efa til en 

lykilatriði til að fyrirtæki getið haldið viðskiptavinum sínum til lengri tíma er að halda 

þeim ánægðum (Anderson, Fornell og Lehmann, 1994). Ánægðir viðskiptavinir eru 

líklegri til að versla oftar við fyrirtækið og að mæla með því við aðra. Ánægðir 

viðskiptavinir eru einnig líklegri til að kaupa vörur af fyrirtækinu á hærra verði (Banker, 

Konstans og Mashruwala, 2000). Ekki er ólíklegt að samkeppnisaðilunum takist í 

einhverjum tilvikum líka að halda viðskiptavinum sínum ánægðum. Þegar stutt er á milli 

og lítið sem aðgreinir samkeppnisaðila hafa fyrirtæki á síðustu árum og áratugum í 

auknum mæli farið að setja á laggirnar svokölluð tryggðarkerfi. Tilgangur þeirra er eins 

og heitið gefur til kynna að auka tryggð og koma í veg fyrir að viðskiptavinir velji 

samkeppnisaðilann. En virka slík kerfi? Eru þau góð fjárfesting fyrir fyrirtæki? 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður fjallað á fræðilegan hátt um tryggð og 

tryggðarkerfi og farið yfir mikilvægustu rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum 

sviðum. Byrjað verður á að fjalla um mikilvægi varðveislu viðskiptavina en þar gegnir 

tryggð lykilhlutverki. Því næst verður farið yfir áhrifaþætti og stig tryggðar. Fjallað 

verður um mælingar á tryggð og í kjölfarið verður farið ítarlega yfir tryggðarkerfi, 
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uppbyggingu þeirra, hvernig verðlaunum í þeim er háttað, hvernig árangur þeirra er 

mældur og framtíðarhorfur.  

Í seinni hlutanum verður framkvæmd rannsókn. Rannsókninni er ætlað að komast að 

því hvort að tryggðarkerfi hafi áhrif á tryggð meðlima gagnvart vörumerkjum. Jafnframt 

er ætlunin að kanna hvort að skynjað virði tryggðarkerfisins í hugum þátttakenda hafi 

áhrif á tryggð gagnvart tryggðarkerfinu sjálfu og/eða gagnvart vörumerkinu. Einnig 

verður kannað hvaða áhrif venja, þægindi, hvatar og tilboð, orðspor og skortur á 

valkostum hafa á tryggð. Að lokum verður athugað hvort að lýðfræðiþættir hafi áhrif. 

Stóra markmiðið er að varpa ljósi á það hvort að tryggðarkerfi borgi sig og þá hvernig 

best sé fyrir fyrirtæki að setja slíkt á laggirnar.  

Það hefur reynst fræðimönnum þrautinni þyngri að færa sönnur á það að 

tryggðarkerfi hafi tilætluð áhrif og hafa niðurstöður verið í allar áttir. Lal og Bell (2003) 

komust til að mynda að því að tryggðarkerfi hefðu jákvæð áhrif á kauphegðun í 

smásöluumhverfi. Bæði Lewis (2004) og Taylor og Neslin (2005) komust síðar að sömu 

niðurstöðu. Niðurstöður Mägi (2003), Sharp og Sharp (1997) og Wulf, Odekerken-

Schröder og Iacobucci (2001) voru hins vegar á öndverðum meiði og komust þeir að því 

að tryggðarkerfi hefðu engin teljanleg áhrif. Árangur tryggðarkerfa hefur lítið verið 

kannaður hér á landi. Fann höfundur þrjár lokaritgerðir sem hafa hafa rannsakað slíkt og 

voru niðurstöður þeirra ekki einhliða. Niðurstöður Lilju Bjargar Eiríksdóttur (2016) voru 

að tryggðarkerfi virka að einhverju leiti en að öðru ekki. Guðrún Ólöf Hrafnsdóttir (2010) 

komst að því árangur var ófullnægjandi en samkvæmt niðurstöðum Ásgerðar 

Höskuldsdóttur (2014) eru tryggðarkerfi farsæl lausn til að auka tryggð viðskiptavina. 

Vonin með þessari rannsókn höfundar er að bæta í flóruna og að reyna að fá úr því 

skorið hvort að tryggðarkerfi séu raunhæfur kostur fyrir fyrirtæki til að auka tryggða 

viðskiptavina sinna.  
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2 Varðveisla viðskiptavina 

Mörg fyrirtæki virðast frekar einbeita sér að því að afla nýrra viðskiptavina í stað þess að 

hlúa vel að þeim sem fyrir eru. Það hefur hins vegar sýnt sig að halda í núverandi 

viðskiptavini og fá þá til að auka viðskiptin við fyrirtækið getur verið talsvert 

hagkvæmara en að afla nýrra (Dowling og Uncles, 1997; Reichheld og Schefter, 2000). 

Fjárhagsleg áhrif varðveislu viðskiptavina eru vel þekkt, Reichheld og Sasser (1990) 

komust að því að varðveisla viðskiptavina hafði jákvæðari áhrif á hagnað en 

markaðshlutdeild, stærðarhagkvæmni og fleiri algengir mælikvarðar á samkeppnis-

forskot. Samkvæmt rannsókn Keller, Apéria og Georgson (2008) getur það kostað 

fyrirtæki allt að fimm sinnum meira að afla nýrra viðskiptavina fremur en að uppfylla og 

viðhalda þörfum núverandi viðskiptavina. Ástæðurnar eru meðal annars að ódýrara er 

að þjónusta viðskiptavini sem þekkja fyrirtækið en að þurfa sífellt að vera að kynna 

fyrirtækið, vörur þess og þjónustu fyrir nýjum viðskiptavinum (Reichheld, 1996). Tryggir, 

ánægðir viðskiptavinir eru auk þess líklegri til að mæla með fyrirtækinu við aðra og geta 

því virkað sem eins konar talsmenn þess (Reichheld og Sasser, 1990). Ekki er óalgengt að 

fyrirtæki tapi á milli 15 og 20% af viðskiptavinum sínum á hverju ári. Samkvæmt 

Reichheld (1996) getur arðsemi þessara fyrirtækja aukist um 25% til 95% takist þeim að 

auka varðveislu viðskiptavina um einungis 5% árlega. Af þessu má vera ljóst hversu 

mikilvægt það er að reyna að halda núverandi viðskiptavinum tryggum eins lengi og 

mögulegt er. Þetta á þó ekki við um alla núverandi viðskiptavini. Stjórnendur flestra 

fyrirtækja eru farnir að átta sig á því að viðskiptavinir þeirra eru ekki allir jafn mikilvægir. 

Til þess að hámarka tryggð og arðsemi er mikilvægt að veita bestu viðskiptavinunum 

mesta virðið. Þeir viðskiptavinir sem skapa fyrirtækinu mesta hagnaðinn ættu því að fá 

að njóta ávinnings þess og í framhaldinu skapa fyrirtækinu enn meiri hagnað og verða 

enn tryggari (O’Brien og Jones, 1995). Því miður eru enn til fyrirtæki sem að koma eins 

fram við alla viðskiptavini sína og veita þeim sömu þjónustu eða vörur, sama virðið, 

óháð því hve mikil viðskiptin eru eða hve lengi þau hafa staðið yfir. Fyrirtæki sem starfa 

með þessum hætti eru í raun að sóa auðlindum með því að veita minna verðmætum 

viðskiptavinum of góða þjónustu á kostnað verðmætu viðskiptavinanna. Útkoman 
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verður fyrirsjáanleg, mjög arðbærir viðskiptavinir með háar væntingar og fleiri 

möguleika leita annað á meðan að minna eftirsóknarverðir viðskiptavinir verða eftir og 

þynna arðsemi fyrirtækisins til lengri tíma (O’Brien og Jones, 1995). 
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3 Tryggð 

Hugtakið tryggð hefur þróast talsvert í gegnum árin í meðförum fræðimanna og enn eru 

ekki allir sammála um hvernig skuli skilgreina það. Á árum áður var fyrst og fremst litið 

svo á að tryggð viðskiptavina endurspeglaðist í hegðun þeirra eða áformum um hegðun 

(Baumann, Burton og Elliott, 2005). Í dag er eru fræðimenn almennt sammála að tryggð 

snúist um meira en hegðun. Margar ástæður geta verið fyrir hegðun viðskiptavina og 

þarf tryggð ekkert endilega að koma þar við sögu. Að nota hegðun eingöngu sem 

mælikvarða á tryggð eins og gert var skýrir því ekki nægjanlega vel hvernig tryggð þróast 

og myndast (Dick og Basu, 1994). Í seinni tíð hafa menn áttað sig á því að ástæður 

tryggðar eru margslungnari en áður var haldið fram. Skilgreiningin á tryggð hér að neðan 

þykir höfundi hitta naglann á höfuðið: 

„Tryggð viðskiptavina byggir á sambandi sem er viðvarandi yfir tíma og 

viðskiptavinurinn velur meðvitað að eiga viðskipti við tiltekið fyrirtæki umfram önnur. 

Tryggur viðskiptavinur hefur jákvætt viðhorf gagnvart fyrirtækinu, hefur áform um að 

halda viðskiptunum áfram og mælir með fyrirtækinu við aðra“ (Auður Hermannsdóttir, 

2011, bls. 5). 

Sjá má að skilgreiningin á tryggð hér að ofan felur í sér tvær víddir, annars vegar sem 

snýr að hegðun og hins vegar hugsun eða viðhorfi. Flestir fræðimenn eru í dag sammála 

um að hægt sé að skipta tryggð viðskiptavina í tvær víddir: Hegðunartryggð (e. 

behavioral loyalty) sem endurspeglast í beinni hegðun viðskiptavina gagnvart 

fyrirtækinu svo sem kauphegðun (e. purchasing behaviour), lengd viðskiptasambands og 

tíðni viðskipta, hlutdeildar í kaupum (e. share of wallet) og umtali um fyrirtækið 

(Baumann o.fl., 2005; Mellens, Dekimpe og Steenkamp, 1995). Hina víddina hafa menn 

kosið að kalla viðhorfstryggð (e. attitudinal loyalty) og endurspeglast hún í þeim 

viðhorfum sem viðskiptavinurinn hefur gagnvart fyrirtækinu svo sem skuldbindingu, 

trausti og áformum um áframhaldandi viðskipti. (Dowling og Uncles, 1997; Keller, 

Apéria, og Georgson, 2008). Viðhorfstryggðin byggir á jákvæðu viðhorfi til fyrirtækisins 

eða seljandans sem byggir á fyrri reynslu og er meira viðvarandi og síður háð aðstæðum 

hverju sinni heldur en hegðunartryggðin sem ræðst meira af aðstæðubundnum þáttum 
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(Brakus, Schmitt og Zarantonello, 2009; Caceres og Paparoidamis, 2007; Liu-Thompkins 

og Tam, 2013). Víddir tryggðar má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Víddir tryggðar (Auður Hermannsdóttir, 2011) 

Segja má að viðskiptavinur sé í raun ekki fullkomlega tryggur fyrirtækinu nema að 

hann sýni bæði hegðunartryggð og viðhorfstryggð (Caceres og Paparoidamis, 2007; Day, 

1976; Russell-Bennett, McColl-Kennedy og Coote, 2007). Hvor vídd fyrir sig er afar 

mikilvæg. Hegðunartryggðin tryggir tekjur í kassann sem er nauðsynleg öllum rekstri. 

Endurtekin viðskipti þurfa hins vegar ekki endilega að þýða tryggð viðskiptavina við 

vörumerkið heldur geta margar ástæður legið þar að baki svo sem fákeppni, staðsetning 

rekstrar og fleira (Curasi og Kennedy, 2002). Fyrirtæki vilja enda ekki eingöngu 

endurtekin viðskipti heldur víðtækari tryggð ef svo má að orði komast, ekki einungis 

hegðunartryggð heldur líka viðhorfstryggð, það er að viðskiptavinir sýni jákvætt viðhorf 

til vörumerkisins og vilja til að mæla með vörumerkinu við aðra (Curasi og Kennedy, 

2002; Dowling og Uncles, 1997; Keller o.fl., 2008). Til þess að fyrirtæki eða vörumerki nái 

tryggum viðskiptavinum þurfa þau fyrst og fremst að stuðla að viðhorfstryggð 

viðskiptavina sinna. Þá ætti hegðunartryggð að fylgja í kjölfarið með til að mynda tíðari 

og/eða stærri viðskiptum (Bonchek, 2015). Samkvæmt Russell-Bennett o.fl. (2007) 

mælast jákvæð tengsl á milli viðhorfstryggðar og hegðunartryggðar. Þegar að 

viðhorfstryggð hefur verið náð þá vilja viðskiptavinir halda áfram að eiga í viðskiptum við 
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fyrirtækið og eru ekki stöðugt að líta í kringum sig eftir betri tilboðum eða þjónustu 

keppinauta (Curasi og Kennedy, 2002).  

Viðskiptavinir með mikla viðhorfstryggð eru líklegri til að mæla með fyrirtækinu en 

það er orðinn einn helsti mælikvarði tryggðar í dag. NPS (e. net promoter score) kallast 

sá mælikvarði og er hann meðal annars notaður til að mæla tryggð viðskiptavina stærstu 

fyrirtækja Bandaríkjanna á Fortune 500 listanum (Reichheld, 2003). Ef að þessir 

viðskiptavinir sýna hins vegar ekki sömu hegðunartryggð gæti það dregið úr áhrifum 

þessa á rekstrarniðurstöðuna. 

Það er nefnilega svo að þrátt fyrir að viðhorfstryggð sé til staðar þarf 

hegðunartryggðin ekki endilega að fylgja í kjölfarið. Fyrir því geta verið margar ástæður 

þar sem hegðunarvíddin ræðst að hluta til að aðstæðubundnum þáttum svo sem 

aðgengileika þjónustunnar og verðlagi á meðan að viðhorfstryggðin er síður háð 

aðstæðum hverju sinni (Russell-Bennett o.fl., 2007). Viðhorfstryggir viðskiptavinir eru 

líka ónæmari fyrir neikvæðum upplýsingum um fyrirtækið heldur en viðskiptavinir sem 

sýna minni eða enga tryggð (Ahluwalia, Unnava og Burnkrant, 1999). Viðhorfstryggir 

viðskiptavinir eru engu að síður líklegri en ótryggir til þess að kvarta ef að eitthvað 

kemur upp (Ashley og Varki, 2009; Hirschman, 1970). Það gera þeir í þeirri von að á þá 

verði hlustað, að hlutirnir verði lagfærðir og til að hjálpa fyrirtækjum aftur á rétta braut 

(Hirschman, 1970). 

3.1 Áhrifaþættir tryggðar 

En hverjir eru áhrifaþættir tryggðar og hvernig er best að stuðla að tryggð viðskiptavina? 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mjög fjölbreytta áhrifaþætti tryggðar. Þeir geta meðal 

annars farið eftir því um hvaða geira er að ræða og í hvaða umhverfi fyrirtækið starfar. 

Einnig er misjafnt hvort að viðkomandi þættir hafi bein áhrif á tryggð eða óbein í 

gegnum þriðju breytu. Þjónustugæði hafa verið nefnd til sögunnar ásamt trausti til 

fyrirtækisins (Aydin og Özer, 2005). Félagsleg tengsl og fjárhagslegur skiptikostnaður 

(Woisetschläger, Lentz og Evanschitzky, 2011) ásamt reynslu af þjónustuaðila og 

mikilvægi þjónustu (Bolton, 1998). Samkvæmt Lai, Griffin og Babin (2009) hafa hins 

vegar einungis ánægja og skynjað virði bein áhrif á tryggð. Fjallað verður nánar um 

þessa tvo þætti hér að neðan:  
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Ánægja (e. satisfaction) er heildarmat viðskiptavina á kaup- og/eða neysluupplifun á 

vöru eða þjónustu yfir lengri tíma (Anderson o.fl., 1994). Ánægja er skynjaður munur 

viðskiptavina á væntingum og raunverulegri útkomu (Oliver, 1977; Tse og Wilton, 1988). 

Með því að stuðla að ánægju viðskiptavina, til dæmis með framúrskarandi þjónustu 

aukast líkurnar á tryggð (Curasi og Kennedy, 2002). Það hefur þó sýnt sig að ánægja 

hefur mjög mismunandi áhrif á tryggð eftir því hvaða geira er verið að skoða og hverjar 

aðstæður á markaði eru (Fornell, 1992). Tryggir viðskiptavinir þurfa ekki í öllum tilfellum 

að vera ánægðir. Margar ástæður aðrar en ánægja geta verið á bak við varðveislu 

viðskiptavina svo sem útgönguhindranir/skiptikostnaður (e. switching barriers) en 

skiptikostnaður er sá einskiptis kostnaður sem lendir á viðskiptavininum þegar að hann 

skiptir um þjónustuaðila eða verslun. Þar af leiðandi hefur ánægja viðskiptavina ekki 

sömu áhrif hjá öllum fyrirtækjum en flest ef ekki öll fyrirtæki treysta á endurtekin 

viðskipti viðskiptavina sinna. Það getur verið mismunandi erfitt fyrir fyrirtæki að halda 

viðskiptavinum sínum ánægðum. Það getur meðal annars farið eftir stöðu fyrirtækisins á 

markaði, til að mynda hvort að fyrirtækið er með mikla eða litla markaðshlutdeild, hvort 

að fyrirtækið sé á samkeppnis- eða einokunarmarkaði, fjölbreytileika viðskiptavina og 

svo framvegis (Fornell, 1992). Sumar rannsóknir sýna fram á að ánægja hafi bein áhrif á 

tryggð (Caceres og Paparoidamis, 2007; Helgesen og Nesset, 2007) en í öðrum hefur 

hún óbein áhrif í gegnum þriðju breytu (Helgesen og Nesset, 2011). Ánægja er því ef til 

vill nauðsynleg forsenda en ekki nægjanleg. Segja má að tryggir viðskiptavinir séu 

almennt ánægðir en ánægðir viðskiptavinir ekki endilega tryggir (Oliver, 1999). Flestar 

rannsóknir sína þó fram á að samband ánægju og tryggðar sé ólínulegt þannig að lítil 

breyting á ánægju getur haft mikil áhrif á tryggð (Bowen og Chen, 2001; Oliva, Oliver og 

MacMillan, 1992). 

Skynjað virði (e. perceived value). Fræðimenn hafa ekki komist að samkomulagi um 

hvernig skilgreina eigi skynjað virði frekar en sumt annað. Segja má að skynjað virði sé 

samanburður á því sem viðskiptavinur fær, gegn því sem hann lætur af hendi til að 

öðlast vöruna eða þjónustuna (Grewal, Monroe og Krishnan, 1998; Parasuraman og 

Grewal, 2000; 1996; Zeithaml, 1988). Þó verður að hafa í huga að virði er afstætt hugtak 

og getur túlkun þess verið mjög ólík frá einum neytenda til annars (Parasuraman, 1997; 

Zeithaml, 1988). Kostnaður felst nefnilega ekki aðeins í verði vörunnar í krónum talið 

heldur einnig í þeirri fyrirhöfn og þeim tíma sem eytt er í viðskiptin (Zeithaml og Bitner, 
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1996). Þessir þættir hafa verið tengdir tryggð á jákvæðan hátt en svo virðist sem að þeir 

hafi meiri áhrif á viðhorfstryggð heldur en hegðunartryggð. Segja má að tryggðarkerfi 

séu svo ákveðin viðbót eða brú sem ætlað er að hafa meiri áhrif á hegðunartryggðina 

(Watson, Beck, Henderson og Palmatier, 2015; Wulf o.fl., 2001). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þættir eins og venja, þægindi, hvatar og tilboð, 

orðspor fyrirtækja og skortur á valmöguleikum hafi áhrif þegar það kemur að tryggð 

(Chhabra, 2017; Wright og Sparks, 1999). Því eru settar fram eftirfarandi fimm tilgátur 

varðandi áhrifaþætti tryggðar: 

➢ T1a: Jákvæð fylgni er á milli venju og vörumerkjatryggðar. 

➢ T1b: Jákvæð fylgni er á milli þæginda og vörumerkjatryggðar. 

➢ T1c: Jákvæð fylgni er á milli hvata og tilboða og vörumerkjatryggðar. 

➢ T1d: Jákvæð fylgni er á milli orðspors fyrirtækja og vörumerkjatryggðar.  

➢ T1e: Neikvæð fylgni er á milli skorts á valmöguleikum og vörumerkjatryggðar. 

 

3.2 Stig tryggðar 

Rannsókn Uncles, Hammond, Ehrenberg og Davis (1994) sýndi fram á að fæstir 

neytendur eru algerlega tryggir einu vörumerki eða algerlega fjöllyndir, það er sýna enga 

tryggð til neins vörumerkis. Líklegra er að neytendur sýni einhverja tryggð til nokkurra 

vörumerkja í vöruflokki. Þetta fer vitanlega mjög svo eftir því hvaða geiri er skoðaður og 

hvort að um vörur eða þjónustu er að ræða. Segja má að viðskiptavinir geti verið á 

mismunandi stigum tryggðar. Margir fræðimenn hafa fjallað um mismunandi flokkun 

tryggðar svo sem Dick og Basu (1994), Gremler og Brown (1998) og Jones og Sasser 

(1995). Gremler og Brown (1998) horfa sérstaklega til þjónustufyrirtækja og benda á að 

þar geti önnur lögmál átt við þar sem tryggð getur myndast vegna þjónustutengdra 

þátta. Þeir skipta tryggð gagnvart þjónustufyrirtækjum upp í tryggð byggða á 

félagslegum tengslum (e. interpersonal bonds) og tryggð byggða á ópersónulegum 

tengslum (e. impersonal bonds). Í tryggð byggðri á félagslegum tengslum upplifir 

viðskiptavinurinn að um persónulegt samband sé að ræða á milli hans og starfsfólks 

þjónustufyrirtækisins. Viðskipavinurinn lítur á tengslin sem vinaleg, notaleg og byggð á 

trausti. Þegar um tryggð byggða á ópersónulegum tengslum er að ræða þá getur 
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viðskiptavinurinn jafnvel fengið einhvers konar umbun fyrir viðskiptin sem mögulega 

heldur honum í sambandinu eða að hann metur skiptikostnað of háan til að segja sig úr 

sambandinu. Þetta getur meðal annars verið gert í gegnum tryggðarkerfi. Samkvæmt 

Gremler og Brown (1998) er nauðsynlegt að það myndist tryggð byggð á félagslegum 

tengslum eigi hún að vera raunveruleg. Flokka má tryggð byggða á félagslegum 

tengslum sem viðhorfstryggð (Gremler og Brown, 1998).  

Tryggð þarf ekki að beinast beint að fyrirtækinu heldur getur hún beinst að 

ákveðnum starfsmönnum eða deild innan fyrirtækja (Oliver, 1999). Fyrirtækið nýtur að 

sjálfsögðu ávalt góðs af. Samkvæmt safngreiningu (e. meta analysis) Watson, Beck, 

Henderson og Palmatier (2015) þá beindist tryggðin hjá flestum (72%) engu að síður að 

langmestu leiti að fyrirtækinu. Tryggðin beindist í öðrum tilfellum að vörumerkinu (15%) 

eða ákveðnum starfsmanni (13%). 

Curasi og Kennedy (2002) komu sennilega fram með nákvæmustu tryggðarflokkun 

viðskiptavina. Þær flokkuðu viðskiptavini í fimm tryggðarstig eftir tegund tengsla, 

hlutverki ánægju, stigi skuldbindingar og möguleika viðskiptavina á að skipta um 

fyrirtæki. Slík flokkun tryggra viðskiptavina getur verið gagnleg fyrirtækjum til að mæta 

þörfum þeirra betur. Hér er nánari útlistun á flokkun Curasi og Kennedy:  

Fangar (e. prisoners) standa frammi fyrir fáum valmöguleikum og upplifa sig í kjölfarið 

fasta. Vegna þess geta þeir verið óánægðir með aðilann sem þeir eiga í viðskiptum við 

en hafa ekki val um annað. Á slíkum markaði á sér oft stað einokun. 

Fáskiptin trygglyndi (e. detached loyalists): Þarna eiga viðskiptavinir oft í 

endurteknum viðskiptum við fyrirtækið en ekki endilega vegna þess að þeir séu ánægðir 

heldur vegna þess að engin stór vandamál eru til staðar. Þeir hafa aðra möguleika en 

meta það sem svo að það sé of dýrt að skipta um samstarfsaðila. Skipt er við ákveðið 

fyrirtæki þægindanna vegna og/eða vegna þess að viðskiptavininum vex í augum sú 

aðgerð að færa viðskipti sín annað. Neikvæð áhrif þessara viðskiptavina geta komið fram 

þar sem óánægja viðskiptavina getur valdið neikvæðum ummælum eða aukið líkur á 

brottfalli sem aftur hefur neikvæð áhrif á hagnað. Fyrirtæki geta með réttum 

markaðsaðgerðum náð viðskiptavinum úr fáskiptu trygglyndi yfir í ánægjutrygglyndi en 

ekki er víst að það borgi sig í öllum tilfellum þar sem óánægðir viðskiptavinir geta haft 
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óraunhæfar kröfur og þarfir sem samræmast ekki getu fyrirtækisins. Slíkt getur þurrkað 

upp auðlindir og haft neikvæð áhrif á starfsanda (Jones og Sasser, 1995).  

Punktatrygglyndi (e. purchased loyalists): Fyrirtæki nota gjarnan tryggðarkerfi til þess 

að umbuna tryggum viðskiptavinum. Þau hvetja viðskiptavini sína til þess að kaupa 

meira og/eða oftar með ýmsum aðferðum. Þessi ákveðni hópur viðskiptavina beinir 

kaupum sínum þangað sem þeir fá góð kjör eða einhvers konar umbun. Þeir eru þó 

tilbúnir til þess að líta í kringum sig eftir betri kjörum.  

Ánægjutrygglyndi (e. satisfied loyalists): Þarna er þörfum viðskiptavina fullnægt og 

þeir sjá ekki tilgang í því að færa sig annað. Þeir eru þó ekki ónæmir fyrir því sem gerist 

annars staðar heldur bera þeir fyrirtæki saman og eru meðvitaðir um kjör. Fyrirtæki 

þurfa því á þessum tímapunkti stöðugt að mæta eða fara fram úr væntingum 

viðskiptavina sinna og viðhalda þannig ánægju þeirra.  

Postular (e. apostles): eru á hæsta stigi tryggðar. Á þessu stigi eru viðskiptavinir 

afspyrnu tryggir og endurtaka viðskipti sín af ásetningi. Þessir aðilar eru öflugir 

talsmenn, líta ekki til samkeppnisaðila og hafa myndað tilfinningatengsl við fyrirtækið. 

Þegar að viðskiptavinur er kominn á þetta stig getur fyrirtækið verið visst um að hafa 

öðlast raunverulega tryggð hans. Það er því eftir miklu að slægjast fyrir fyrirtæki að 

koma viðskiptavinum sínum á þetta stig (Curasi og Kennedy, 2002). 

3.3 Mælingar á tryggð 

Mælingar á tryggð hafa verið úti um víðan völl, ef svo má segja, þar sem skilgreiningar á 

tryggð hafa verið margar og mismunandi í gegnum tíðina eins og fram kom hér að 

framan. Margar rannsóknir hafa einblínt á að mæla annað hvort viðhorfstryggð eins og 

Jacoby og Chestnut (1978) og Jarvis og Wilcox (1976) eða hegðunartryggð svo sem 

Blattberg og Sen (1974), Ehrenberg, Goodhardt og Barwise (1990) og Kahn, Kalwani og 

Morrison (1986) en ekki báðar víddir. Í fyrri tíð einblíndu menn aðallega á 

hegðunarþáttinn og áttuðu sig þá ef til vill ekki á að viðhorfið er ekki síður mikilvægt 

eins og síðar hefur komið í ljós. Fjölmargir fræðimenn hafa kallað eftir almennri og góðri 

nálgun við mælingu á tryggð, eins konar samræmingu mælinga svo sem Auður 

Hermannsdóttir (2011), Baumann o.fl. (2005), Odin o.fl. (2001) og Reichheld (2003). Að 

meta tryggð út frá hegðun og viðhorfi eykur spástyrk rannsókna (Pritchard og Howard, 

1997). 
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Hægt er að mæla viðhorfstryggð meðal annars með því að spyrja fólk út í hvernig 

þeim líkar við vöruna, vörumerkið, fyrirtækið eða þjónustuna, eftir því hvað við á. 

Hversu tryggt fólk telur sig vera fyrirtækinu og hversu líklegt það er til að mæla með 

fyrirtækinu við aðra samanborið við önnur fyrirtæki (Dick og Basu, 1994).  

Mismunandi er á milli rannsakenda hvort að þeir spyrji út í framtíðarkauphegðun 

Johnson, Herrmann og Huber (2006), Wagner, Hennig-Thurau og Rudolph (2009) eða 

biðji þátttakendur um að rifja upp liðna kauphegðun Ailawadi, Pauwels og Steenkamp 

(2008), Davis-Sramek, Droge, Mentzer og Myers (2009). Þetta getur orsakað 

mismunandi niðurstöður. Samkvæmt Ajzen og Fishbein (1980) og Zimbardo og Boyd 

(2015) er áreiðanlegra að spyrja fólk út í hegðun í fortíðinni frekar en mögulega hegðun í 

framtíðinni þar sem fólk á erfitt með að ímynda sér þær hindranir sem kunna að koma 

upp í framtíðinni við kaup á vörum eða þjónustu. Ásetningur um endurkaup gefur þó 

sterka vísbendingu um framtíðarhegðun (Jones og Sasser, 1998). Slíkt hefur verið notað 

til mælingar á hegðunartryggð.  



 

20 

4 Tryggðarkerfi  

Fyrirtæki um allan heim eru með það ofarlega á sínum forgangslista að eignast trygga 

viðskiptavini og eyða gríðarlegum fjármunum í að ná því markmiði. Samkvæmt Berry 

(2013) eyddu Bandarísk fyrirtæki 48 milljörðum dollara í svokölluð tryggðar- eða 

umbunarkerfi á árinu 2012. Notkun slíkra kerfa hefur aukist ár frá ári undanfarna 

áratugi. Meðlimaaðildum í tryggðarkerfum í Bandaríkjunum einum saman fjölgaði úr 

973 milljónum í 3,3 milljarða frá aldarmótum og fram til ársins 2014. Þetta segir okkur 

að hvert heimili þar vestra er skráð í nokkra tugi slíkra kerfa og vinsældir þeirra fara síst 

minnkandi. En hvað er tryggðarkerfi?  

Tryggðarkerfi eru skipulagðar markaðsaðgerðir sem eiga að stuðla að aukinni tryggð 

viðskiptavina með því að verðlauna endurtekna kauphegðun. Þar sem endurtekin 

kauphegðun byggð á tryggð er talin vera til hagsbóta fyrir fyrirtækið eru tryggðarkerfi 

talin leið til að auka arðsemi fyrirtækja til lengri tíma (Buckinx og Van den Poel, 2005; Li, 

Ragu-Nathan, Ragu-Nathan og Rao, 2006; Sharp og Sharp, 1997; Van den Poel og 

Lariviere, 2004). 

Mismunandi er hvernig tryggðarkerfi eru uppbyggð og hvort að þátttakendur þurfa 

að skrá sig í þau eða verði sjálfkrafa þátttakendur með því einu að sína af sér ákveðna 

hegðun. Nútíma tryggðarkerfi eru í flestum tilfellum einn angi CRM (e. customer 

relationship management) eða stjórnunar viðskiptatengsla. CRM er stefna sem hugsuð 

er til að auka viðskiptatryggð og arðsemi fyrirtækja. Grundvöllur CRM er að afla 

þekkingar um viðskiptavini og skipta þeim í kjölfarið í hópa til þess að koma á og 

viðhalda langtíma sambandi við arðbærustu og eftirsóknaverðustu hópana (Payne og 

Frow, 2013). Vissulega þekkjast ennþá gamaldags tryggðarkerfi eins og klippikort þar 

sem viðskiptavinir fá til dæmis tíunda kaffibollann frían en þau eru einföld í uppbyggingu 

og safna engum upplýsingum um viðskiptavininn. Ekki verður farið ítarlega yfir þau hér. 

Kostir tryggðarkerfa eru meðal annars að hægt er að safna mikið af gögnum um hegðun 

viðskiptavina sem hægt er að nýta til frekara markaðsstarfs. Þetta fer þó eftir því í hvaða 

geira viðkomandi fyrirtæki starfar og hvernig tryggðarkerfið er byggt upp.  
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Segja má að forverar tryggðarkerfa hafi verið þau óformlegu samskipti sem 

kaupmaðurinn á horninu átti við viðskiptavini sína. Kaupmenn voru fljótir að átta sig á 

því hverjir voru þeirra verðmætustu viðskiptavinir og nýttu sér það með persónulegri, 

klæðskerasniðinni þjónustu. Kaupmennirnir verðlaunuðu sínu tryggu fastakúnna með 

sérstakri þjónustu og athygli. Þeir áttuðu sig á því að með auknu skynjuðu virði verða 

viðskiptavinir verðmætari, sérstaklega með tímanum (O’Brien og Jones, 1995). 

Árangur tryggðarkerfa byggist að verulegu leiti á því hvaða virði þau geta boðið 

þátttakendum í því skyni að reyna að fá þá til að breyta kauphegðun sinni. Því það gera 

þeir ekki nema að þeir skynji virðið sem í boði er sem verðmætara en sá kostnaður sem 

af hlýst, svo sem kostnaður við þátttöku, möguleg eftirgjöf persónuupplýsinga og 

skiptikostnaður (Meyer-Waarden og Benavent, 2009). Eftirfarandi tilgátur eru því settar 

fram: 

➢ T2a: Skynjað virði tryggðarkerfisins hefur jákvæð áhrif á tryggð gagnvart 
vörumerkinu. 

➢ T2b: Skynjað virði tryggðarkerfisins hefur jákvæð áhrif á tryggð gagnvart 
tryggðarkerfinu. 

Stjórnendur telja almennt að vel uppsett og útpælt tryggðarkerfi auki notkun á 

þjónustu fyrirtækisins eða auki sölu á vörum þess (O’Brien og Jones, 1995).  Markmið 

tryggðarkerfa er að fyrirtækinu takist að halda ákjósanlegum viðskiptavinum lengur í 

viðskiptum með meira virði fyrir þessa ákveðnu viðskiptavini sem og fyrirtækið 

(Reichheld og Sasser, 1990). Aukin tryggð viðskiptavina hefur jákvæð áhrif á afkomu 

fyrirtækja þegar að til lengri tíma er litið (Anderson o.fl., 1994; Reichheld og Sasser, 

1990). Í ljósi þessa er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

➢ T3: Þátttaka í tryggðarkerfi hefur jákvæð áhrif á tryggð gagnvart vörumerki. 

Ef að tryggðarkerfið skilar tilætluðum árangri sem er meðal annars að lengja 

viðskiptasambandið þá er ljóst að kerfið hefur aukinheldur þau áhrif að 

viðskiptavinurinn er líklegri til að upplifa allt litróf þjónustunnar, þar með talið reynslu 

sem orsakar getur það að viðskiptavinurinn myndi vilja leita annað (Keaveney, 1995). 

Meðlimir tryggðarkerfa virðast hins vegar vera líklegri til að hunsa slæma reynslu og eru 

ólíklegri til að refsa fyrirtækinu fyrir þjónustufall en þjónustufall er skilgreint sem hvers 

konar mistök sem verða í samskiptum fyrirtækis við viðskiptavini (Maxham, 2001; 
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Michel, 2001). Meðlimir eru sömuleiðis ekki eins viðkvæmir fyrir verðmun hjá 

fyrirtækinu sem þeir skipta við og samkeppnisaðilum (Bolton, Kannan og Bramlett, 

2000).  

Þegar viðskiptavinir kaupa vörur eða þjónustu eingöngu af völdum staðsetningar, 

þæginda eða kynningarefnis og/eða sérstakrar hvatningar hefur verið talað um falska 

tryggð (Dowling og Uncles, 1997). Í þessum tilfellum sýnir viðskiptavinurinn ekki 

viðhorfstryggð. Þetta hafa verið notuð sem rök fyrir því að tryggðarkerfi geti í raun ekki 

aukið alvöru tryggð (Kumar og Shah, 2004; Uncles, Dowling og Hammond, 2003).  

Ef til vill er ekki hægt að ætlast til þess að hefðbundið tryggðarkerfi skapi 

raunverulega og djúpa tryggð til lengri tíma litið. Meðlimir í tryggðarkerfinu eru engu að 

síður líklegri til að samsama sér meira með fyrirtækinu sem hluti af einhvers konar 

forréttindahópi viðskiptavina sem gjaldgengir eru í kerfið (Johnson, Gustafsson, 

Andreassen, Lervik og Cha, 2001; Oliver, 1999). Svo lengi sem að niðurstaðan er lengra 

og arðsamara samband við ánægða viðskiptavini þá ættu flestir að geta sætt sig við það 

(Nunes og Drèze, 2006).  

4.1 Uppbygging árangursríks tryggðarkerfis 

Reynslan hefur sýnt að það þýðir lítið að henda upp tryggðarkerfi án undirbúnings og 

rannsókna. Mikilvægt er að fyrirtæki átti sig á því hver tilgangurinn og markmiðin eru 

bæði til styttri og lengri tíma. Það mikilvægasta af öllu er að það virði sem verður til með 

sköpun kerfisins sé meira en sá kostnaður sem fyrirtækið verður fyrir. Það þýðir ekki að 

gefa viðskiptavininum eitthvað og fá ekkert til baka (O’Brien og Jones, 1995). Of mörg 

tryggðarkerfi bregðast vegna þess að uppbygging þeirra er ekki nógu vönduð. Ekki er 

kannað nógu vel hverjar þarfir viðskiptavina eru í slíku kerfi. Þá er hætt við að kerfin 

verði fjárhagsleg byrði á fyrirtækið í stað þess að verða uppspretta tekna (Banasiewicz, 

2005). Til þess að kerfið geti verið tekjustöð en ekki kostnaðarstöð er mikilvægt að sá 

ávinningur sem að viðskiptavinurinn fær út úr því sé tengdur ákjósanlegri hegðun hans 

órjúfanlegum böndum. Tryggðarkerfi þurfa ávallt að vera skipulögð með langtíma-

markmið í huga enda hefur það sýnt sig að stakar kynningar eða verðlaun geta verið 

hlutfallslega mjög dýr fyrir fyrirtækið og skapa enga sérstaka tryggð viðskiptavina 

(O’Brien og Jones, 1995). 
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Eins og fram kom hér að framan eru tryggðarkerfi orðin mjög algeng. Mjög erfitt er 

fyrir tryggðarkerfi að skapa raunverulegt samkeppnisforskot ef að sambærileg kerfi eru í 

gangi hjá samkeppnisaðilum. Bellizzi og Bristol (2004) komust að því í rannsókn sinni að 

51% þátttakenda þótti tryggðarkerfi þriggja stórmarkaða í Bandaríkjunum mjög lík, 24% 

þótti þau nokkuð svipuð og 21% voru ekki vissir. Þetta þýðir að einungis 4% þóttu kerfin 

vera nokkuð eða mjög ólík. Þess vegna er mikilvægt að kerfið sem smíðað er hafi 

sérstöðu. Dæmi eru um það að fyrirtæki fái samstarfsaðila til liðs við sig í 

tryggðarkerfum eða selji aðgang að þeim. Bandaríska flugfélagið American Airlines er 

dæmi um slíkt en samkvæmt Nunes og Drèze (2006) seldi fyrirtækið flugmílur (verðlaun) 

til 22.000 annarra fyrirtækja fyrir allt að tvo milljarða bandaríkjadala á ári. Í þessu tilfelli 

er tryggðarkerfið orðið mjög arðbær viðskiptaeining innan fyrirtækisins.  

Samkvæmt O’Brien og Jones (1995) eru fimm þættir sem skipta sköpum hvort að 

viðskiptavinir komi til með að kunna að meta kerfið. Þeir eru verðmæti verðlauna eða 

umbunar, möguleikar á að innleysa verðlaun/umbun, framtíðarvirði, samsvörun 

verðlauna/umbunar við þá vöru/þjónustu sem fyrirtækið veitir og að lokum þægindi. 

Það rímar vel við þetta að samkvæmt Friedman (2003) eru helstu ástæður þess að 

þátttakendur hætta í tryggðarkerfum þær að þeim finnst þeir ekki vera verðlaunaðir 

almennilega, erfiðleikar við að innleysa verðlaun og breytingar á reglum 

tryggðarkerfisins.  

Erfitt er að eignast trygga viðskiptavini ef þeir eru ekki ánægðir með samskiptin við 

fyrirtækið. En getur tryggðarkerfi hjálpað til þegar að það kemur að óánægðum 

viðskiptavinum? Flest fyrirtæki hafa einhvers konar áætlun í gangi verði þjónustufall og 

er sterklega mælt með því. Keh og Lee (2006) rannsökuðu hins vegar áhrif tryggðarkerfa 

í þeim tilfellum sem slík áætlun var ekki til staðar og kom í ljós að bein verðlaun sem 

afhent eru strax geta haft jákvæð áhrif á tryggð og varðveislu óánægðra viðskiptavina 

óháð því hvort að þeir lendi í þjónustufalli eður ei. Þetta er á öndverðum meiði við 

ánægða viðskiptavini þar sem bein, seinkuð verðlaun virka best. Það er hins vegar 

spurning hversu auðvelt það er fyrir fyrirtæki að nýta sér þessar niðurstöður þar sem 

erfitt getur verið fyrir þau að átta sig á ánægjustigi hvers viðskiptavinar á hverjum tíma. 

Punktasöfnunarkerfi skapa skiptikostnað fyrir meðlimi. Ef að viðskiptavinir hætta að 

versla við fyrirtækið og leita annað þá geta þeir í sumum tilfellum tapað söfnuðum 
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punktum (Zhang, Krishna og Dhar, 2000). Því hærra sem verðgildi verðlaunanna er því 

meiri líkur eru á því að viðskiptavinir skrái sig í tryggðarkerfið og því erfiðara er að 

yfirgefa það ef að viðkomandi á uppsafnaða ónota punkta (Lal og Bell, 2003). Ef að 

tryggðarkerfi á að virka til lengri tíma er lykilatriði að það svari kröfum bæði fyrirtækisins 

sem og viðskiptavina samtímis.  

4.2 Verðlaun í tryggðarkerfum 

Verðgildi verðlauna og í hvers konar formi þau eru afhent hefur talsverð áhrif á það 

hvort að tryggðarkerfi mun virka eða ekki (Yi og Jeon, 2003). Verðlaun geta verið 

margvísleg, þau geta verið í formi afslátta af vöru og/eða þjónustu, uppsöfnun punkta 

sem veita safnara þeirra ákveðin réttindi, gjafa og samblöndu af ofangreindu.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að það getur skipt mjög miklu máli hvernig 

verðlaun innan tryggðarkerfa eru skipulögð. Samkvæmt Dowling og Uncles (1997) og 

Keh og Lee (2006) má skipta verðlaunum í tvær víddir. Önnur víddin skiptist í tegund 

verðlauna en hin í tímasetningu verðlauna. Í tegundar-víddinni getur verið um að ræða 

bein eða óbein verðlaun. Bein verðlaun styðja beint við virðistilboð fyrirtækisins með 

einhvers konar gjöfum eða annars konar styrkingu. Gott dæmi um slíkt er tryggðarkerfi 

olíufélagsins N1 sem veitir meðlimum afslátt af vörum og þjónustu fyrirtækisins svo sem 

eldsneyti og bílavörum með það að markmiði að selja meira. Svo eru það óbein verðlaun 

sem styðja ekki á beinan hátt við virðistilboðið og tengjast jafnvel þeirri vöru eða 

þjónustu sem að fyrirtækið er að bjóða upp á ekki neitt. Dæmi um óbein verðlaun hér á 

landi eru mörg, til að mynda fyrirtæki sem veita viðskiptavinum sínum flugpunkta hjá 

Icelandair fyrir að versla hjá sér algerlega ótengda vöru eða þjónustu. Símafélögin bjóða 

líka afslætti, til dæmis tveir fyrir einn hjá veitingastöðum og ýmsum þjónustuaðilum. 

Flestar rannsóknir benda til þess að verðlaun sem tengjast virðistilboðinu skapi meiri 

ánægju hjá þátttakendum heldur en verðlaun sem ekki tengjast því (Brinberg og Wood, 

1983; Foa, Törnblom, Foa og Converse Jr, 1993). Tímasetningar-víddin kemur inn á 

hvenær rétt er að verðlauna viðskiptavininn. Bæði kemur til greina að verðlauna strax 

við kaup sem og að seinka verðlaunum. Samkvæmt rannsókn Zhang o.fl. (2000) virka 

tafarlaus verðlaun betur en seinkuð verðlaun við að fá viðskiptavini til að skipta yfir frá 

keppinautunum á meðan að seinkuð verðlaun virka betur við að halda núverandi 

viðskiptavinum lengur í viðskiptum. Íslenskar líkamsræktarstöðvar hafa verið að vinna 
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talsvert með tafarlaus verðlaun til að laða að sér nýja viðskiptavini. Þær bjóða upp á 

ýmis konar ávinning við undirskrift samnings svo sem fría vatnsbrúsa, máltíðir á 

hollustuveitingastöðum, kennslu hjá einkaþjálfurum o.s.frv. Dæmi um seinkuð verðlaun 

hér heima er Stofnendurgreiðsla hjá tryggingafélaginu Sjóvá en hún virkar þannig að ef 

að viðskiptavinir eru tjónlausir yfir árið fá þeir hlutfall ársiðgjalds endurgreitt. Ef að 

viðkomandi leitar annað á tryggingatímabilinu þá fær hann enga endurgreiðslu. Inn í 

þessa jöfnu kemur einnig virði verðlaunanna. Til að mynda telja viðskiptavinir seinkuð 

verðlaun vera eftirsóknarverðari en tafarlaus verðlaun ef að þau eru umtalsvert 

verðmætari (Keh og Lee, 2006). 

4.3 Mælingar á árangri tryggðarkerfa 

Rannsóknir á árangri tryggðarkerfa hafa skilað mismunandi niðurstöðum. Lal og Bell 

(2003) gerðu rannsókn á áhrifum tryggðarkerfis í smásöluumhverfi og komust að þeirri 

niðurstöðu að þau hefðu jákvæð áhrif á kauphegðun. Bæði Lewis (2004) og Taylor og 

Neslin (2005) komust síðar að sömu niðurstöðu. Niðurstöður Mägi (2003), Sharp og 

Sharp (1997), Wulf o.fl. (2001) og (Mägi, 2003) voru hins vegar á öndverðum meiði og 

komust þeir að því að tryggðarkerfi hefðu engin teljanleg áhrif. 

Breyturnar sem hafa verið notaðar til að mæla hvort að tryggðarkerfi séu að skila 

árangri eru meðal annars; sölutölur, hegðun viðskiptavina á sölustöðum, til að mynda 

tíðni heimsókna og hlutdeild í kaupum (Kim, Lee, Bu og Lee, 2009) eða huglægir 

eiginleikar svo sem ánægja viðskiptavina eða traust á fyrirtækinu (Mimouni-Chaabane 

og Volle, 2010). Þetta hefur þó verið meira rannsakað á sviði smásölurekstrar en hjá 

þjónustufyrirtækjum. IHG hótelkeðjan hefur komist að því að meðlimir í tryggðarkerfi 

þeirra eyða að meðaltali 57% meira en viðskiptavinir sem ekki eru meðlimir kerfisins. Til 

þess að kerfið standi undir sér þurfa meðlimir hins vegar aðeins að eyða 6% meira en 

hinir (Strauss, 2004).  

Að mörgu leiti eru fleiri möguleikar við mælingar í smásöluumhverfi heldur en í 

þjónustu, til að mynda geta stjórnendur fylgst með árangri sérstakra kynningarátaka 

með notkun þeirra víðtæku upplýsinga sem safnast í gagnagrunna tryggðarkerfanna. Eru 

viðskiptavinir að kaupa auglýstar vörur, hve langt líður á milli kaupa og hverjir eru að 

kaupa hvað? (Berman, 2006). 
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Tryggir viðskiptavinir eru samkvæmt rannsóknum Heerde og Bijmolt (2005) líklegri til 

að veljast í tryggðarkerfi en viðskiptavinir sem eru minna tryggir sem gæti skekkt 

niðurstöður við mælingar á árangri tryggðarkerfa.  Ástæða þess að tryggir viðskiptavinir 

eru líklegri til að taka þátt er að þeir eru líklegri til að hafa meiri hag af því að skrá sig 

(Bolton, Lemon og Verhoef, 2004). 

Við mælingar er mikilvægt að hafa einhvern samanburðarhóp sem ekki er í 

tryggðarkerfinu til að átta sig betur á því hvort og hvernig kerfið er að virka (Uncles o.fl., 

2003). Hægt er að bera saman sölutölur, tryggð og arðsemi hópanna.  

Samkvæmt Banasiewicz (2005) eru ein helstu mistök stjórnenda við mælingar á 

árangri tryggðarkerfa sú að mæla hve margir hafa skráð sig í tryggðarkerfið sem segir 

okkur í raun voðalega lítið. Betra væri að mæla sölutölur, notkun innan 

tryggðarkerfisins, aukna tryggð eða hagnað.  

Samkvæmt rannsókn Evanschitzky o.fl. (2012) getur tryggð bæði skapast gagnvart 

fyrirtækinu sjálfu sem og tryggðarkerfinu. Tryggð gagnvart fyrirtæki hefur áhrif á líkur 

þess að það fyrirtæki sé heimsótt eða valið fram yfir keppinaut en hefur ekki mikið 

spágildi um kauphegðun. Tryggð gagnvart tryggðarkerfinu sjálfu hefur hins vegar betra 

spágildi á kauphegðunina sjálfa. Þetta á e.t.v. meira við um smásölumarkað. Tryggð 

gagnvart fyrirtækinu er meira tilfinningaleg, keyrð áfram af gæðum sambandsins á milli 

fyrirtækisins og viðskiptavinarins á meðan að tryggð gagnvart tryggðarkerfinu er keyrð 

áfram af efnahagslegum hvötum og höfðar til skynsömu viðskiptavinanna (Evanschitzky 

o.fl., 2012).  

4.4 Framtíð tryggðarkerfa 

Mikil þróun hefur átt sér stað í útfærslum tryggðarkerfa á undanförnum árum. Þegar 

tækniþróun er jafn hröð og raun ber vitni kemur ekki á óvart að mikil áhersla er nú á 

þann þátt í þróun tryggðarkerfa. Snjallsímar, snjallúr og önnur ný tæki sem við ýmist 

berum á okkur eða jafnvel klæðumst, flóra samfélagsmiðla, sífellt umfangsmeiri 

gagnasöfnun og þróaðar greiningar á gögnum eru að gjörbylta því hvernig fyrirtæki 

nálgast neytendur innan tryggðarkerfa. Þróunin beinist einkum að samskiptaleiðum, 

persónulegri nálgun og eðli umbunar innan tryggðarkerfa. Almennt má segja að 

tryggðarkerfi leiti nú frá umbun sem eingöngu byggir á viðskiptum til umbunar fyrir aðra 

hegðun sem jafnframt þykir eftirsóknarverð og endurspeglar tengsl við vörumerkið. 
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Heimsókn í verslun sem ekki endar í viðskiptum eða notkun á vöru eru verðlaunuð. 

Jafnvel umtal um vörumerkið – líka neikvætt umtal, ljósmynd eða meðmæli á 

samfélagsvefjum (Brynjólfur Borgar Jónsson, munnleg heimild, 10.4.2015). Spennandi 

verður að fylgjast með þróun tryggðarkerfa á næstu misserum og áhugavert að sjá hvort 

að íslensk fyrirtæki tileinki sér nýjungar til þess að ná betri árangri í þessum málum.  
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5 Aðferð 

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar. Markmið 

rannsóknarinnar voru eftirfarandi: Að skoða hvort að tryggðarkerfi hefðu tengsl við 

tryggð viðskiptavina gagnvart vörumerkjum, að skoða hvort skynjað virði tryggðarkerfa 

hefði tengsl við tryggð gagnvart tryggðarkerfinu og/eða gagnvart vörumerkinu og 

athuga hvort venja, þægindi, hvatar og tilboð, orðspor og skortur á valkostum hefðu 

tengsl við vörumerkjatryggð. Til viðbótar átti að kanna hvort og þá hver munurinn væri 

eftir lýðfræðiþáttum. Greint verður frá mælitækinu sem notað var við rannsóknina, 

þátttakendum rannsóknarinnar ásamt framkvæmd hennar í komandi undirköflum.  

5.1 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var fengið úr rannsókn Chhabra (2017) en þar var um að 

ræða spurningakönnun. Kostir spurningakannana eru margir og ótvíræðir. Þeirra 

mikilvægastur er að hægt er að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Notkun spurningakönnunar þótti því henta vel í þessu tilfelli. 

Spurningakönnunin var tvískipt. Annars vegar var um að ræða bakgrunnsspurningar og 

hins vegar spurningalista Chhabra (2017) sem þýddur var úr ensku. Í upphafi þurftu 

þátttakendur að lesa stutta skilgreiningu á tryggðarkerfi. Tilgangurinn var að auka 

líkurnar á því að allir myndu svara spurningalistanum á sömu eða svipuðum forsendum. 

Byrjað var á síuspurningu þar sem spurt var hvort að viðkomandi væri skráður í 

tryggðarkerfi eða ekki. Ef að svarið var já þá var viðkomandi beðinn um að tilgreina það 

tryggðarkerfi sem hann var skráður í og notar mest. Gefinn var kostur á því að velja 

fyrirtæki úr lista þar sem helstu fyrirtæki sem rekið hafa tryggðarkerfi hér á landi var að 

finna. Einnig gat þátttakandinn sett inn fyrirtæki að eigin vali ef að hann var skráður í 

tryggðarkerfi sem ekki var á listanum. Þátttakandinn átti svo að svara öllum spurningum 

listans út frá því tryggðarkerfi sem hann valdi í upphafi. Ef að svarið við síuspurningunni 

var hins vegar neitandi, að viðkomandi væri ekki skráður í neitt tryggðarkerfi, þá var sá 

beðinn um að velja sitt uppáhaldsfyrirtæki og svara listanum út frá því. Þar var það sama 

upp á teningnum, gefinn var kostur á að velja fyrirtæki úr lista en þar var um að ræða 

sömu fyrirtæki og þeir sem svöruðu játandi höfðu um að velja. Einnig var möguleiki að 
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velja fyrirtæki að eigin vali ef að uppáhaldsfyrirtækið var ekki á listanum. Þeir sem að 

svöruðu síuspurningunni játandi þurftu því næst að svara hversu ósammála eða 

sammála þeir væru alls 16 fullyrðingum frá Chhabra á fimm punkta likert kvarða þar sem 

1 var mjög ósammála og 5 var mjög sammála. Fyrstu fjórum fullyrðingunum var ætlað 

að mæla tryggð gagnvart vörumerki, sjá töflu 1. 

Tafla 1. Vörumerkjatryggð 

Fullyrðingum sem ætlað var að mæla vörumerkjatryggð 

1. Mér finnst skemmtilegra að versla hjá fyrirtækinu en hjá samkeppnisaðilum 

2. Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur en samkeppnisaðila 

3. Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að versla vörur eða fá þjónustu í þeirra 

geira 

4. Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við fyrirtækið ef að versla á í þeirra geira 

  

Í upphaflegu rannsókn Chhabra (2017) var könnuð tryggð gagnvart verslun. Þrjár 

spurningar mældu þann þátt. Réttast þótti við þýðingu spurningalistans að taka eina 

spurninguna út þar sem hún átti ekki alltaf við (Ég heimsæki fyrirtækið allavega einu 

sinni í mánuði). Ástæðan er að í rannsókn Chhabra var viðfangsefnið einungis 

smásöluverslun en í rannsókn höfundar tryggðarkerfi almennt. Af sömu ástæðu ákvað 

höfundur því að taka þennan þátt, tryggð gagnvart verslun, alfarið út úr rannsókninni 

við greiningu gagna. Spurningarnar tvær sem eftir stóðu í þessum þætti sem sjá má í 

töflu 2 voru því fjarlægðar áður en unnið var úr gögnunum. 

Tafla 2. Tryggð gagnvart verslun 

Fullyrðingum sem ætlað var að mæla tryggð gagnvart verslun 

5. Ég á langmest viðskipti við fyrirtækið af fyrirtækjum í þeirra geira 

6. Ég hef verslað lengur en í eitt ár við fyrirtækið 

 

Síðan komu sex  fullyrðingar sem mæla áttu tryggð gagnvart tryggðarkerfinu, sjá töflu 

3. 
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Tafla 3. Tryggð gagnvart tryggðarkerfinu 

Fullyrðingum sem ætlað var að mæla tryggð gagnvart tryggðarkerfi 

7. Ég hef verið meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins lengur en eitt ár 

8. Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég versla 
oftar við fyrirtækið 

9. Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég eyði meiru 
hjá fyrirtækinu en ella 

10. Mér líkar betur við tryggðarkerfi fyrirtækisins heldur en tryggðarkerfi 
samkeppnisaðilana 

11. Mér finnst tryggðarkerfi fyrirtækisins vera besta tryggðarkerfið 

12. Ég myndi ráðleggja öðrum að verða meðlimir í tryggðarkerfi fyrirtækisins 

 

Að lokum voru fjórar fullyrðingar sem áttu að mæla skynjað virði tryggðarkerfisins, 

sjá töflu 4.  

Tafla 4. Skynjað virði tryggðarkerfisins 

Fullyrðingum sem ætlað var að mæla skynjað virði tryggðarkerfisins 

13. Það er mjög auðvelt að skilja tryggðarkerfi fyrirtækisins 

14. Það er auðvelt að nálgast/innheimta verðlaunin í tryggðarkerfi fyrirtækisins 

15. Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins eru fjölbreytt 

16. Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins endurspegla þarfir mínar fullkomlega 

 

Þeir sem svöruðu síuspurningunni (Ert þú meðlimur í einhvers konar tryggðarkerfi um 

þessar mundir?) neitandi svöruðu engum spurningum um tryggðarkerfi, þeir þurftu 

aðeins að svara fyrstu sex fullyrðingunum hér að ofan, það er, þeim sem snéru að 

vörumerkjatryggð og tryggð gagnvart verslun. Báðir hópar, bæði þeir sem svöruðu 

síuspurningunni játandi og neitandi fengu svo sex fullyrðingar til viðbótar sem að þeir 

áttu að svara hversu ósammála eða sammála þeir væru. Aftur var notast við fimm 

punkta likert kvarða. Sjá má spurningarnar í töflu 5.  
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Tafla 5. Hvers vegna áttu viðskipti við fyrirtækið? 

Ég á viðskipti við fyrirtækið vegna... 

17. venju 

18. þæginda 

19. hvata og tilboða 

20. orðspors 

21. þess að mér finnst ég ekki eiga annarra kosta völ  

22. annarra ástæðna 

 

Í lokin voru sex bakgrunnsspurningar sem snéru að kyni, aldri, menntun, hvort að 

þátttakandi ætti börn, stöðu á vinnumarkaði og heildartekjum heimilisins.   

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur var hann þýddur á íslensku og 

svo bakþýddur til að ganga úr skugga um að upphafleg merking spurninganna myndi 

halda sér. Slíkt er mikilvægt svo að þýdda útgáfan sé í raun að spyrja þess sama og sú 

upphaflega (Allalouf, Hambleton og Sireci, 1999). Höfundur sá um þýðingu yfir á íslensku 

en menntaður enskukennari um bakþýðingu. Í kjölfarið fór fram forprófun á listanum á 

sjö einstaklingum. Markmið forprófuninnar var að koma í veg fyrir mögulegan 

misskilning þátttakenda og að spurningalistinn væri skýr hvað varðar uppsetningu og 

orðalag. Tekið var mið af athugasemdum sem gerðar voru en þær voru minniháttar. 

Notast var við fimm punkta likert kvarða á öllum fullyrðingum og voru allir 

svarmöguleikar merktir með orðgildum en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að slíkt sé 

áreiðanlegra heldur en að merkja aðeins sitt hvorn enda stikunnar (Alwin og Krosnick, 

1991; Boote, 1981). Orðgildin sem notuð voru á kvarðann voru (1) mjög ósammála, (2) 

ósammála, (3) hvorki ósammála né sammála, (4) sammála og (5) mjög sammála. 

Spurningalistinn samanstóð af alls 22 fullyrðingum fyrir þá sem voru í tryggðarkerfi en 

12 fyrir þá sem ekki voru í tryggðarkerfi. Spurningalistann í heild sinni er að finna í 

viðaukum A og B.  
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5.2 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í vefumhverfinu QuestionPro. Þátttakendur fengu þær 

upplýsingar að listinn væri hluti af meistararitgerð höfundar í viðskiptafræði og að 

rannsaka ætti virkni tryggðarkerfa. Tekið var fram að rannsóknin væri nafnlaus, að svör 

yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda og það tæki um það bil fimm mínútur að svara. 

Auk þess kom fram að rannsóknin væri unnin undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur. 

Spurningalistinn var opinn dagana 24. – 29. mars 2018. Hann var því aðgengilegur 

þátttakendum í sex daga. Listinn var lagður fyrir rafrænt hentugleikaúrtak á Facebook og 

á innra neti vinnustaðar rannsakanda þar sem starfa um 100 starfsmenn. Á Facebook 

var bæði notast við persónulega síðu rannsakanda sem og hópinn spurningakannanir. 

Óskað var eftir því við þátttakendur að þeir myndu deila könnuninni áfram sem að tólf 

manns gerðu. Úrtakið var því þæginda- og snjóboltaúrtak.  

Færðar hafa verið sönnur fyrir því að notkun ýmis konar hvata geti aukið svarhlutfall 

spurningakannanna, til að mynda af Church (1993). Því var þátttakendum boðið upp á 

að skrá tölvupóstfang sitt í pott ef þeir myndu svara könnuninni. Þrjú tölvupóstföng voru 

svo dregin úr hópi þátttakenda og hlutu þeir heppnu páskaegg að launum.  

5.3 Þátttakendur 

Við spurningakönnuninni bárust svör frá 220 manns. Af þessum 220 skráðu 104 eða tæp 

47% tölvupóstfangið sitt í von um að vinna páskaegg. 73% þátttakenda voru meðlimir í 

tryggðarkerfum en 27% ekki. Karlar voru 42% þátttakenda en konur 58%. Flestir voru á 

aldrinum 31 – 40 ára eða 35%. 85% þátttakenda voru foreldrar en 15% ekki. Sjá má 

nánari upplýsingar um bakgrunn þátttakenda í töflu 6. 
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Tafla 6. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Aldur %  Menntun % 

Yngri en 20 ára 0  Grunnskólapróf 11,0 

20- 30 ára 14,5  Stúdentspróf 17,3 

31 – 40 ára 35,2  Iðnmenntun 10,4 

41 – 50 ára 22,4  Grunnmenntun úr háskóla 28,8 

51 – 60 ára 20,0  Framhaldsmenntun úr háskóla 31,9 

61 – 70 ára 6,7  Doktorsmenntun úr háskóla 0,6 

71 árs eða eldri 1,2    

     

Staða á vinnumarkaði %  Heildartekjur heimilis % 

Nemi 9,3  Undir 250 þúsund krónur 2,5 

Í atvinnuleit 3,1  250 – 499 þúsund krónur 9,3 

Heimavinnandi 0,6  500 – 750 þúsund krónur 19,3 

Á vinnumarkaði 84,5  751 þúsund – 1 milljón krónur 19,9 

Sest/ur í helgan stein 2,5  1 milljón – 1,5 milljónir króna 24,2 

   Meira en 1,5 milljónir króna 12,4 

   Gef það ekki upp 12,4 
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6 Niðurstöður 

Farið verður yfir niðurstöður með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar ásamt því að reynt 

verður að svara þeim tilgátum sem settar voru fram. Fyrst verður byrjað að kalla fram 

lýsandi tölfræði fyrir atriði spurningalistans í heild. Í kjölfarið verður framkvæmd 

þáttagreining og settar fram upplýsingar um hleðslu breyta á þætti ásamt Cronbach 

Alpha stuðlum. Eftir að innri áreiðanleiki hefur verið kannaður og atriði sameinuð í rétta 

þætti verða forsendur aðhvarfsgreiningar kannaðar. Í töflu 7 má sjá lýsandi niðurstöður 

allra þeirra 16 fullyrðinga sem notaðar voru í rannsókninni, fjölda svara (N), meðaltal 

(M) og staðalfrávik (sf). 

Tafla 7. Lýsandi niðurstöður atriða 

 M sf N 

Mér finnst skemmtilegra að versla hjá fyrirtækinu en hjá samkeppnisaðilum  3,53 0,92 169 

Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur en samkeppnisaðila 3,54 0,99 169 

Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að versla vörur eða fá þjónustu í 

þeirra geira 
3,83 1,04 169 

Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við fyrirtækið ef að versla á í þeirra geira 3,80 0,90 168 

Ég á langmest viðskipti við fyrirtækið af fyrirtækjum í þeirra geira 3,88 1,08 168 

Ég hef verslað lengur en í eitt ár við fyrirtækið 4,43 0,98 167 

Ég hef verið meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins lengur en eitt ár 4,42 1,02 132 

Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég versla 

oftar við fyrirtækið 
3,77 1,14 129 

Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég eyði 

meiru hjá fyrirtækinu en ella 
2,89 1,28 133 

Mér líkar betur við tryggðarkerfi fyrirtækisins heldur en tryggðarkerfi 

samkeppnisaðilana 
3,24 0,93 132 

Mér finnst tryggðarkerfi fyrirtækisins vera besta tryggðarkerfið 3,07 0,86 133 

Ég myndi ráðleggja öðrum að verða meðlimir í tryggðarkerfi fyrirtækisins 3,75 0,86 134 

Það er mjög auðvelt að skilja tryggðarkerfi fyrirtækisins 4,07 0,99 132 

Það er auðvelt að nálgast/innheimta verðlaunin í tryggðarkerfi fyrirtækisins 4,05 0,80 131 

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins eru fjölbreytt 2,74 1,20 133 

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins endurspegla þarfir mínar fullkomlega 3,36 1,04 132 
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Eins og sjá má á meðaltölunum í töflu 7 eru þau í langflestum tilfellum yfir 3 sem að 

segja má að sé hlutlaust svar (hvorki ósammála né sammála). Meðlimir 

tryggðarkerfanna telja sig versla oftar hjá fyrirtækinu vegna aðildar sinnar í 

tryggðarkerfinu en á hinn bóginn telja þeir sig ekki eyða meira. Flestum þykir 

tryggðarkerfin auðveld að skilja og að auðvelt sé að nálgast verðlaun/umbun. Hins vegar 

virðist vanta töluvert upp á að verðlaun í tryggðarkerfunum séu fjölbreytt miðað við 

þessar niðurstöður. Þegar að borin eru saman svör þátttakenda á fyrstu sex 

fullyrðingunum eftir því hvort að þeir séu meðlimir í tryggðarkerfum eða ekki kemur í 

ljós að þeir sem að ekki eru meðlimir líkar betur við fyrirtækið en meðlimum og mæla 

frekar með við aðra að eiga viðskipti við fyrirtækið, sjá nánar í töflu 8. 
 

Tafla 8. Munur á þátttakendum eftir aðildarstöðu. 

 Ert þú meðlimur 

í einhvers konar 

tryggðarkerfi 

um þessar 

mundir? N M sf t-próf 

Mér finnst skemmtilegra að versla hjá 

fyrirtækinu en hjá samkeppnisaðilum  

Já 134 3,48 0,907 t (167) = 1,525, 

p > 0,05 Nei 35 3,74 0,950 

Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur 

en samkeppnisaðila 

Já 134 3,43 0,961 t (167) = 

2,755, p < 0,05 Nei 35 3,94 1,027 

Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að 

versla vörur eða fá þjónustu í þeirra geira 

Já 134 3,75 1,029 t (167) = 

1,838, p > 0,05 Nei 35 4,11 1,051 

Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við 

fyrirtækið ef að versla á í þeirra geira 

Já 133 3,68 0,901 t (166) = 

3,510, p < 0,05 Nei 35 4,26 0,741 

Ég á langmest viðskipti við fyrirtækið af 

fyrirtækjum í þeirra geira 

Já 133 3,81 1,143 t (166) = 

1,617, p > 0,05 Nei 35 4,14 0,772 

Ég hef verslað lengur en í eitt ár við fyrirtækið Já 132 4,42 1,019 t (165) = 

0,216, p > 0,05 Nei 35 4,46 0,852 

 

6.1 Þáttagreining 

Notast var við meginþáttagreiningu (e. principal component analysis) og var þáttunum 

snúið með hornréttum snúningi (e. varimax orthogonal rotation). Ástæðan var að 

hornréttur snúningur var notaður í rannsókn Chhabra (2017) og eftir að prófað var að 

nota hornskakkan snúning kom í ljós að fylgni á milli þátta var hvergi meiri en 0,3.  

Kaiser-Meyer-Olkin próf staðfesti að úrtakið væri nægilega stórt fyrir greininguna (KMO 
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= 0,832) og þar sem Bartletts prófið (Bartlett’s test of sphericity) sem metur fylgni á milli 

breytanna sem á að þáttagreina var tölfræðilega marktækt (χ2 (91) = 804,27 p < 0,001) 

var nægileg fylgni fyrir þáttagreiningu. Eftir að hafa framkvæmt skriðupróf kom í ljós að 

þrír þættir voru með eigingildi yfir 1 og samsetning þeirra útskýrði 60% af dreifingunni.  

Tvö atriði reyndust ekki hlaða á neinn þátt umfram annan og var hleðslan auk þess 

lág. (Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég eyði meiru 

hjá fyrirtækinu en ella/Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að 

verkum að ég versla oftar við fyrirtækið). Voru þau því fjarlægð og þáttagreiningin keyrð 

á ný. Eftir stóðu tólf fullyrðingar sem hlóðust á þrjá þætti. Þessi 12 atriði útskýrðu 64,6% 

dreifingarinnar. Þar sem eitt atriði hlóðst lágt á tvo þætti af svipuðum þunga (Mér líkar 

betur við tryggðarkerfi fyrirtækisins heldur en tryggðarkerfi samkeppnisaðilana) þá var 

það fjarlægt. Eftir stóðu því 11 atriði sem útskýrðu 66,4% af dreifingu gagnasettsins. Eitt 

atriði (Mér finnst tryggðarkerfi fyrirtækisins vera besta tryggðarkerfið) hlóðst eftir sem 

áður á tvo þætti en þó áberandi meira á annan. Niðurstöður þáttagreiningarinnar má sjá 

í töflu 9.  
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Tafla 9. Niðurstaða þáttagreiningar 

 

Hleðsla þátta 

Vöru-

merkja-

tryggð 

Tryggð 

gagnvart 

tryggðar

kerfi 

Skynjað 

virði 

tryggðar

kerfis 

Mér finnst skemmtilegra að versla hjá fyrirtækinu en hjá 

samkeppnisaðilum  
0,814   

Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur en samkeppnisaðila 0,825   

Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að versla vörur eða fá 

þjónustu í þeirra geira 
0,775   

Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við fyrirtækið ef að versla á í 

þeirra geira 
0,824   

Ég myndi ráðleggja öðrum að verða meðlimir í tryggðarkerfi 

fyrirtækisins 
0,663   

Mér finnst tryggðarkerfi fyrirtækisins vera besta tryggðarkerfið  0,647  

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins eru fjölbreytt  0,822  

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins endurspegla þarfir mínar 

fullkomlega 
 0,731  

Það er mjög auðvelt að skilja tryggðarkerfi fyrirtækisins   0,679 

Ég hef verið meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins lengur en eitt ár   0,724 

Það er auðvelt að nálgast/innheimta verðlaunin í tryggðarkerfi 

fyrirtækisins 
  0,759 

Cronbach Alpha stuðull (α) fyrir hvern þátt 0,872 0,710 0,629 

 

Í kjölfar niðurstöðu þáttagreiningar var áreiðanleikamæling framkvæmd og Cronbach‘s 

Alpha stuðull fyrir hvern þátt fundinn út. Sjá má α-gildið neðst í töflu 8. Yfirleitt er talað 

um að α-stuðull yfir 0,7 sé ásættanlegur. Í þessu tilfelli var vörumerkjatryggð vel yfir 

þeim mörkum og tryggð gagnvart tryggðarkerfi var sömuleiðis réttum megin við strikið. 

Skynjað virði tryggðarkerfis náði hins vegar ekki nema upp í 0,629 sem er í lægri 

kantinum en ákveðið var að vinna með það þar sem erfiðlega gekk að ná betri 

niðurstöðum þrátt fyrir ýmsar tilraunir. 
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6.2 Fylgni 

Í framhaldi af áreiðanleikagreiningu þáttanna þriggja var framkvæmd margvíð 

aðhvarfsgreining til að kanna samband á milli breyta og athuga hvort að tilgátur 

stæðust. Byrjað var á að athuga hvort að gögnin uppfylltu forsendur aðhvarfsgreiningar. 

Fyrst þurfti að skoða hvort að frávillingar skekktu niðurstöður, hvort að villuliðir væru 

normaldreifðir og hvort að misdreifni eða marglínuleiki væri í gögnunum. Súlurit sýndi 

að afgangsstærðirnar voru nokkuð normaldreifðar. Hæsta Cook‘s gildi var 0,183 sem 

þýðir að enginn útlagi skekkir niðurstöður. Hæsti VIF stuðull var 1,186 og þess vegna var 

enginn marglínuleiki. Durbin Watson gildið var 2,108 sem þýðir að það er engin 

sjálffylgni. Afgangsstærðir voru auk þess samdreifnar. Prófin sem gerð voru til að meta 

forsendur aðhvarfsgreiningar má sjá í viðauka B. 

Aðhvarfsgreining leiddi í ljós að dreifingin í óháðu breytunum; venja, skortur á 

valmöguleikum, orðspor, þægindi, hvatar og tilboð og tryggð gagnvart tryggðarkerfi 

útskýrði 49,4% af dreifingu vörumerkjatryggðar (R2 = 0,494) (F(6, 120) = 19,508; p < 

0,001). Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar má sjá í töflu 10. Eins og kemur fram í 

töflunni höfðu venja og skortur á valkostum ekki marktæk áhrif á vörumerkjatryggð en 

orðspor, þægindi og tryggð gagnvart tryggðarkerfi höfðu jákvæð áhrif á 

vörumerkjatryggð. Áhrif orðspors, tryggðar gagnvart tryggðarkerfum og þæginda voru 

meiri en áhrif hvata og tilboða. Í ljósi þessa má hafna tilgátum T1a, jákvæð fylgni er á 

milli venju og vörumerkjatryggðar (p > 0,05) og T1e, neikvæð fylgni er á milli skorts á 

valmöguleikum og vörumerkjatryggðar (p > 0,05). Tilgátur T1b, jákvæð fylgni er á milli 

þæginda og vörumerkjatryggðar (r(160) = 0,31; p < 0,001), T1c, jákvæð fylgni er á milli 

hvata og tilboða og vörumerkjatryggðar (r(158) = 0,20; p < 0,005) og T1d, jákvæð fylgni er 

á milli orðspors fyrirtækja og vörumerkjatryggðar (r(157) = 0,50; p < 0,001) voru hins 

vegar studdar.  
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Tafla 10. Aðhvarfsgreining á vörumerkjatryggð 

 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 

t p B Staðalvilla Beta 

 (Fasti) 0,371 0,363  1,024 0,308 

Venju 0,037 0,054 0,048 0,685 0,494 

þæginda 0,223 0,065 0,241 3,437 0,001 

hvata og tilboða 0,111 0,052 0,151 2,142 0,034 

orðspors 0,326 0,055 0,422 5,968 0,000 

þess að mér finnst ég ekki eiga annarra kosta 

völ 

-0,005 0,044 -0,008 -

0,123 

0,902 

tryggð gagnvart tryggðarkerfi 0,250 0,070 0,253 3,588 0,000 

 

Varðandi tilgátu T2a, skynjað virði tryggðarkerfisins hefur jákvæð áhrif á tryggð 

gagnvart vörumerkinu þá reyndist jákvæð fylgni þar á milli (r(123) = 0,352; p < 0,001) og 

tilgátan því studd. Það sama var upp á teningnum varðandi tilgátu T2b, skynjað virði 

tryggðarkerfisins hefur jákvæð áhrif á tryggð gagnvart tryggðarkerfinu, (r(123) = 0,327; p 

< 0,001). Tilgáta T2b var því sömuleiðis studd. Sjá má allt um fylgni milli þáttanna þriggja í 

töflu 11.  

Tafla 11. Fylgni milli þátta 

 

Tryggð 

gagnvart 

tryggðarkerfi 

Skynjað virði 

tryggðarkerfis 

Vörumerkja-

tryggð 

Tryggð gagnvart 

tryggðarkerfi 

Pearson fylgni 1 0,327** 0,462** 

p-gildi  0,000 0,000 

N 134 134 134 

Skynjað virði 

tryggðarkerfis 

Pearson fylgni 0,327** 1 0,352** 

p-gildi 0,000  0,000 

N 134 134 134 

Vörumerkjatryggð Pearson fylgni 0,462** 0,352** 1 

p-gildi 0,000 0,000  

N 134 134 169 

**. Fylgni marktæk við 99% öryggisbil (tvíhliða). 
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6.3 Munur á meðaltölum 

Í töflu 12 má sjá mun á meðaltölum þátttakenda eftir því hvort að þeir voru skráðir í 

tryggðarkerfi eða ekki þegar kemur að ástæðum þess að eiga viðskipti við ákveðin 

fyrirtæki. Marktækur munur er á meðaltölum þegar að það kemur að venju og orðspori 

en ekki í öðrum þáttum. Líklegra er að þeir sem eru skráðir í tryggðarkerfi versli við 

fyrirtæki vegna venju en líklegra er að þeir sem að ekki eru skráðir í tryggðarkerfi versli 

við fyrirtæki vegna orðspors.  

Tafla 12. Munur á meðaltölum eftir því hvort þátttakendur eru skráðir í tryggðarkerfi eða ekki 

Ég á viðskipti við 
fyrirtækið vegna... 

Ert þú meðlimur í 

einhvers konar 

tryggðarkerfi um þessar 

mundir? N M sf t-próf 

venju Já 129 3,54 0,960 t (158) = 

2,488, p < 0,05 Nei 31 3,06 0,964 

þæginda Já 131 3,89 0,856 t (161) = 

0,841, p > 0,05 Nei 32 4,03 0,967 

hvata og tilboða Já 130 3,27 1,048 t (159) = 0,251, 

p > 0,05 Nei 31 3,32 1,137 

orðspors Já 129 3,35 0,981 t (158) = 2,135, 

p < 0,05 Nei 31 3,77 1,055 

annarra ástæðna Já 123 3,02 0,962 t (152) = 0,129, 

p > 0,05 Nei 31 3,00 0,856 

 

Afar áhugvert er að þeir sem að ekki eru skráðir í tryggðarkerfi (M = 4,01; sf = 0,804) 

mældust með hærri vörumerkjatryggð heldur en þeir sem voru skráðir í tryggðarkerfi (M 

= 3,61; sf = 0,759; t(167) = 2,719; p = 0,005). Því er hægt að hafna tilgátu T3, þátttaka í 

tryggðarkerfi hefur jákvæð áhrif á tryggð gagnvart vörumerkjum.  
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7 Umræða 

Umræðan um mikilvægi þess fyrir fyrirtæki að halda í arðbærustu viðskiptavini sína 

verður sífellt háværari. Gríðarlegur kostnaður felst í því að þurfa ítrekað að afla nýrra 

viðskiptavina í stað þeirra sem leita til samkeppnisaðilana. Í einhverjum tilfellum missa 

fyrirtæki allt að 20% af viðskiptavinum sínum árlega (Reichheld, 1996). Rannsóknir hafa 

sýnt að það er mun hagkvæmara að halda arðbærum viðskiptavinum ánægðum og í 

áframhaldandi viðskiptum heldur en að vera sífellt að afla nýrra (Keller o.fl., 2008). 

Fyrirtæki hafa ýmsar leiðir til þess að uppfylla væntingar viðskiptavina sinna og halda 

þeim í viðskiptum til lengri tíma. Talið hefur verið að ein af þessum leiðum sé stofnun 

tryggðarkerfis.  

Í upphafi þessa verkefnis var lagt upp með að komast að því hvort að það borgi sig 

fyrir fyrirtæki að setja á laggirnar tryggðarkerfi. Það var ljóst strax frá því að fyrstu 

fræðigreinarnar voru lesnar að líklegast yrði það ekki klippt og skorið. Fræðimenn hafa 

mörg undanfarin ár rannsakað tryggðarkerfi og verið langt frá því sammála um ágæti 

þeirra. Því reyndist það þrautinni þyngri að finna mælitæki og rannsókn sem mátti 

styðjast við svo að markmiðin næðust. Mikið misræmi hefur verið í því hvernig árangur 

tryggðarkerfa hefur verið mældur og fræðimenn ekki verið sammála um ýmsar 

skilgreiningar. Seint í ferlinu rakst höfundur á tiltölulega nýútgefna rannsókn Chhabra 

(2017) sem virtist tikka í öll boxin. Þar var kannaður árangur tryggðarkerfis hjá Indverskri 

fataverslunarkeðju. Spurningalisti Chhabra var þýddur yfir á íslensku og eftir 

smávægilegar breytingar og staðfærslu var lagt af stað.  

Rannsóknarspurningin var: Hafa tryggðarkerfi áhrif á tryggð gagnvart vörumerki? 

Skemmst er frá því að segja að samkvæmt rannsókninni er ekki svo. Þeir sem að ekki 

voru skráðir í tryggðarkerfi reyndust sýna meiri vörumerkjatryggð en þeir sem voru 

meðlimir tryggðarkerfa. Þar sem ekki var spurt út í eitt sérstakt tryggðarkerfi heldur 

allan markaðinn hérlendis má segja að þetta sé ákveðinn sleggjudómur yfir 

tryggðarkerfum almennt á Íslandi. Þá er spurningin, af hverju koma tryggðarkerfin ekki 

betur út en raun ber vitni? Eflaust eru margar ástæður þar að baki en höfundi þykir 

líklegt að ekki sé vandað nægilega vel til verka við undirbúning og smíði kerfanna. Það er 
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gríðarlega mikilvægt að það liggi ljóst fyrir áður en hafist er handa hvert markmið 

kerfisins er og hvernig á að ná því markmiði (O’Brien og Jones, 1995). Það getur verið fín 

lína á milli þess að verðlauna viðskiptavini sem þegar eru tryggir í stað þess að gera fleiri 

viðskiptavini tryggari. Þetta getur haft ófyrirsjáanlegar fjárhagslegar afleiðingar.  

Auk þessa var rannsókninni ætlað að komast að því hvort að skynjað virði 

tryggðarkerfa hefði áhrif á tryggð gagnvart tryggðarkerfinu sjálfu og gagnvart 

vörumerkinu. Samkvæmt rannsókn Meyer-Waarden og Benavent (2009) er algjört 

lykilatriði við uppbyggingu tryggðarkerfa að meðlimir skynji að virði þeirra sé hátt því að 

öðrum kosti sjá þeir ekki hag sinn í að breyta eða viðhalda kauphegðun sinni sem er í 

flestum tilfellum tilgangurinn. Tilgáturnar sem settar voru fram varðandi að skynjað virði 

tryggðarkerfisins hefði jákvæð áhrif á tryggð gagnvart tryggðarkerfinu sem og gagnvart 

vörumerkinu stóðust báðar. Fylgnin var sterkari í tilfelli skynjaðs virðis tryggðarkerfisins 

gagnvart vörumerkinu en í tilfelli skynjaðs virðis tryggðarkerfisins gagnvart 

tryggðarkerfinu sjálfu. Ef farið er eftir viðmiðum Field (2009) var fylgnin þó í báðum 

tilfellum meðalsterk en samkvæmt honum eru tengsl veik ef þau eru á bilinu ±0,10-0,29, 

miðlungs ef þau eru ±0,30-0,49 en sterk ef þau eru ±0,50 eða hærri. Ljóst er að 

nauðsynlegt er til þess að tryggðarkerfi hafi tilætluð áhrif að meðlimir þess skynji að 

virðið sem í boði er sé hærri en kostnaður við þátttöku. Þess vegna er lykilatriði fyrir 

fyrirtæki að vinna ákveðna rannsóknarvinnu áður en lagt er af stað með tryggðarkerfi. 

Mikilvægt er að eiga samráð við viðskiptavini og finna út hvað þeir vilja fá út úr 

tryggðarkerfinu og hvað það er í huga þeirra sem að gerir það verðmætt og þess virði að 

taka þátt í. Áhugavert var að sjá að fylgnin á milli tryggðar gagnvart tryggðarkerfi og 

vörumerkjatryggðar var þó sterkari en í báðum áðurgreindum tilfellum en samkvæmt 

rannsókn (Evanschitzky o.fl., 2012) hefur tryggð gagnvart tryggðarkerfi sterkara spágildi 

um kauphegðun heldur en tryggð gagnvart fyrirtækinu. 

Rannsókn Chhabra (2017) var sennilega sú fyrsta sem kannaði sérstaklega hvaða áhrif 

venja, orðspor, þægindi, hvatar og tilboð og skortur á valkostum hefði á tryggð. Tilgáta 

höfundar rímaði við þær tilgátur sem voru settar fram í upphaflegu rannsókninni, það er 

að jákvæð fylgni væri á milli annars vegar venju, orðspors, þæginda og hvata og tilboða 

og hins vegar vörumerkjatryggðar og að neikvæð fylgni væri á milli skorts á 

valmöguleikjum og vörumerkjatryggðar. Kom í ljós að orðspor, þægindi, hvatar og tilboð 
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og tryggð gagnvart tryggðarkerfi höfðu áhrif á vörumerkjatryggð á meðan venja og 

skortur á valkostum höfðu ekki áhrif. Því var hægt að hafna tilgátunni varðandi að 

skortur á vali hefði neikvæða fylgni við vörumerkjatryggð og að venja hefði jákvæða 

fylgni. Hins vegar var hægt að staðfesta að jákvæð fylgni er á milli orðspors, þæginda og 

hvata og tilboða á vörumerkjatryggð. Í ljósi þessa er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

vanda öll samskipti við viðskiptavini sína sem og aðra haghafa þar sem orðsporið er gulls 

ígildi. Það sama má segja um þægindin. Nauðsynlegt er að auðvelda viðskiptavinum eins 

og hægt er að eiga viðskipti við fyrirtækið með öllum mögulegum leiðum. 

Niðurstöðurnar frá Indlandi voru á öndverðum meiði þar sem að eingöngu venja og 

hvatar og tilboð höfðu jákvæða fylgni við vörumerkjatryggð. Erfitt er að lesa nokkuð í 

þennan mun annað en kannski það að um gríðarlegan menningarmun er að ræða á milli 

þessara tveggja landa auk þess sem að rannsóknin þar í landi kannaði tryggðarkerfi eins 

smásöluvörumerkis á meðan að þessi rannsókn kannaði tryggðarkerfi almennt.  

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar séu ekki afgerandi tryggðarkerfum í hag er 

þó ljóst að þau hafa ýmislegt til brunns að bera. Ef að rýnt er í lýsandi niðurstöður 

rannsóknarinnar má til dæmis sjá að þátttakendur telja sig versla oftar við fyrirtækið 

vegna þess að þeir eru meðlimir í tryggðarkerfinu, þeir myndu sömuleiðis ráðleggja 

öðrum að verða meðlimir í kerfinu sem að segir okkur að eitthvað telja þeir sig 

væntanlega fá út úr því. Eitt af því sem gæti verið að há íslenskum tryggðarkerfum er að 

meðlimir þeirra telja að verðlaun í þeim séu frekar einhæf. Það rennir ef til vill frekari 

stoðum undir það að vanda mætti betur til verka varðandi hönnun og innleiðingu 

kerfanna og að hafa meira samráð við væntanlega meðlimi þeirra.  

Ef að rétt er að hlutunum staðið þá er höfundur þrátt fyrir allt þess fullviss að 

tryggðarkerfi geti skilað tilætluðum árangri. Lykilatriði er að vel sé að smíði kerfisins 

staðið og að markmiðin séu skýr. Tryggðarkerfi eru þó ekki nægjanleg ein og sér til að 

skapa varanlega tryggð en í samspili við aðra þætti, til að mynda afburðar þjónustu og 

vönduð samskipti við alla haghafa  þá geta þau verið mikilvægur hlekkur í keðjunni.  

7.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Rannsókn Chhabra (2017) sem notuð var sem sniðmát fyrir rannsókn höfundar var eftir 

á að hyggja ekki alveg að henta nógu vel í þessu samhengi. Ástæðurnar eru nokkrar, 

aðalega þó sú að henni var ætlað að mæla tryggðarkerfi eins smásölufyrirtækis á 
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Indverska markaðnum. Í henni voru mældir fjórir þættir, þar á meðal tryggð gagnvart 

verslun. Þeim þætti var ætlað að mæla hegðunartryggð á meðan að hinir þrír mældu 

viðhorfstryggð en nauðsynlegt er að báðar víddir tryggðar séu til staðar til að hægt sé að 

tala um raunverulega tryggð (Caceres og Paparoidamis, 2007; Day, 1976; Russell-

Bennett o.fl., 2007). Þar sem sá þáttur var tekinn út úr rannsókninni þegar að hún var 

íslenskuð missti höfundur hegðunartryggðina út. Einnig hefði höfundur mátt reyna að 

stækka úrtak rannsóknarinnar svo að greina mætti mun á milli einstakra tryggðarkerfa 

en fjöldi svara leyfði það ekki í þessu tilfelli. Notast var við hentugleika og snjóboltaúrtak 

en í fullkomnum heimi er best að nota líkindaúrtak við fyrirlögn svo að allir hefðu átt 

jafnar og óháðar líkur á að lenda í úrtakinu. Niðurstöðurnar þarf því að horfa á í ljósi 

þess að um er að ræða hentugleikaúrtak og gera sér grein fyrir þeim annmörkum sem 

að felast í notkun úrtaks án líkinda. Ekki má gera ráð fyrir að úrtakið endurspegli þýðið 

heilt yfir en niðurstöðurnar geta þó gefið ákveðnar vísbendingar.  

Varðandi frekari rannsóknir væri áhugavert að kanna mun á árangri mismunandi 

tryggðarkerfa eftir uppbyggingu þeirra. Þar sem að í þessari rannsókn voru öll 

tryggðarkerfi sett undir sama hattinn þrátt fyrir að þau væru mjög mismunandi í 

uppbyggingu og umfangi. Einnig væri áhugavert að skipta rannsókninni upp eftir því 

hvort að um smásölufyrirtæki sé að ræða eða þjónustufyrirtæki. Með því móti væri 

hægt að hafa tryggð gagnvart verslun inni í smásöluhlutanum samanber rannsókn 

Chhabra.  
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Viðauki A 

Spurningalisti ef já. 

 

Kæri þátttakandi 

 

Smári heiti ég og er nemandi í meistaranámi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Þessi 

spurningalisti er hluti af lokaverkefni mínu. Markmið rannsóknarinnar er að kanna virkni 

tryggðarkerfa. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur. 

 

Það tekur innan við 5 mínútur að svara rannsókninni. Hún er nafnlaus og verða svör ekki 

rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Áhugasamir geta skráð tölvupóstfang sitt hér á eftir til þess að eiga möguleika á að vinna 

páskaegg stútfullt af alls konar góðgæti. Til þess að komast í pottinn þarf að svara 

rannsókninni fyrir fimmtudaginn 29. mars næstkomandi.  

 

Takk fyrir hjálpina,  

Smári Freyr Jóhannsson 

sfj7@hi.is 

 

Tryggðarkerfi eru skipulagðar markaðsaðgerðir sem eiga að stuðla að aukinni tryggð 

viðskiptavina með því að verðlauna endurtekna kauphegðun. Verðlaun geta verið 

margvísleg, þau geta verið í formi afslátta af vöru og/eða þjónustu, uppsöfnun punkta 

sem veita safnara þeirra ákveðin réttindi, gjafa sem og samblöndu af ofangreindu. 

 

Ert þú meðlimur í einhvers konar tryggðarkerfi um þessar mundir? 

( ) Já 

( ) Nei 
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Í hvaða tryggðarkerfi ertu skráð/ur? Vinsamlegast veldu það tryggðarkerfi sem 

að þú notar mest. Ef að það tryggðarkerfi er ekki á listanum vinsamlegast veldu 

þá annað og skrifaðu inn hvaða tryggðarkerfi það er.   

 

( ) N1 

( ) Orkan 

( ) Atlantsolía 

( ) OB 

( ) Olís 

( ) Icelandair 

( ) Húsasmiðjan 

( ) Lindex 

( ) Eymundsson 

( ) Sambíóin 

( ) Sjóvá 

( ) Te og kaffi 

( ) Aukakrónur Landsbankans 

( ) Annað 

    ________________________ 

 

Vinsamlegast svaraðu spurningunum hér á eftir út frá því fyrirtæki sem heldur úti 

tryggðarkerfinu sem að þú valdir hér á undan.  

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Mér finnst skemmtilegra að versla hjá fyrirtækinu en hjá samkeppnisaðilum 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála né 

sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur en samkeppnisaðila 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 



 

55 

Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að versla vörur eða fá þjónustu í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við fyrirtækið ef að versla á í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég á langmest viðskipti við fyrirtækið af fyrirtækjum í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég hef verslað lengur en í eitt ár við fyrirtækið 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég hef verið meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins lengur en eitt ár 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég versla oftar við 
fyrirtækið 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Að vera meðlimur í tryggðarkerfi fyrirtækisins gerir það að verkum að ég eyði meiru hjá 
fyrirtækinu en ella 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mér líkar betur við tryggðarkerfi fyrirtækisins heldur en tryggðarkerfi samkeppnisaðilana 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mér finnst tryggðarkerfi fyrirtækisins vera besta tryggðarkerfið 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég myndi ráðleggja öðrum að verða meðlimir í tryggðarkerfi fyrirtækisins 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 



 

56 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Það er mjög auðvelt að skilja tryggðarkerfi fyrirtækisins 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Það er auðvelt að nálgast/innheimta verðlaunin í tryggðarkerfi fyrirtækisins 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins eru fjölbreytt 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verðlaun í tryggðarkerfi fyrirtækisins endurspegla þarfir mínar fullkomlega 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?   

 

Ég á viðskipti við fyrirtækið vegna... 

venju 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

þæginda 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

hvata og tilboða 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

orðspors 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

þess að mér finnst ég ekki eiga annarra kosta völ 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

annarra ástæðna 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Hvert er kyn þitt? 

( ) Karl 

( ) Kona 

( ) Ég kýs að skilgreina mig hvorki sem karl né konu 

 

Hver er aldur þinn? 

( ) Yngri en 20 ára 

( ) 20-30 ára 
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( ) 31-40 ára 

( ) 41-50 ára 

( ) 51-60 ára 

( ) 61-70 ára 

( ) 71 árs eða eldri 

 

Átt þú börn? 

( ) Já 

( ) Nei 

 

Hvert er hæsta stig menntunar sem að þú hefur lokið? 

( ) Grunnskólapróf 

( ) Stúdentspróf 

( ) Iðnmenntun 

( ) Grunnmenntun úr háskóla 

( ) Framhaldsmenntun úr háskóla 

( ) Doktorsmenntun úr háskóla 

 

Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

( ) Nemi 

( ) Í atvinnuleit 

( ) Heimavinnandi 

( ) Á vinnumarkaði 

( ) Sest/ur í helgan stein 

 

Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns á mánuði fyrir skatt? 

( ) Undir 250 þúsund krónur 

( ) 251-499 þúsund krónur 

( ) 500-750 þúsund krónur 
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( ) 751-1 milljón krónur 

( ) 1 milljón-1,5 milljónir króna 

( ) Meira en 1,5 milljónir króna 

( ) Gef það ekki upp 

 

Ef að þú vilt eiga möguleika á því að vinna páskaegg þá þarft þú að skilja eftir 

tölvupóstfang þitt hér fyrir neðan. Þrír heppnir þátttakendur sem svara könnuninni fyrir 

29. mars næstkomandi verða dregnir út.  

 

Tölvupóstfang 

________________________ 
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Spurningalisti ef nei. 

 

Kæri þátttakandi 

 

Smári heiti ég og er nemandi í meistaranámi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Þessi 

spurningalisti er hluti af lokaverkefni mínu. Markmið rannsóknarinnar er að kanna virkni 

tryggðarkerfa. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur. 

 

Það tekur innan við 5 mínútur að svara rannsókninni. Hún er nafnlaus og verða svör ekki 

rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Áhugasamir geta skráð tölvupóstfang sitt hér á eftir til þess að eiga möguleika á að vinna 

páskaegg stútfullt af alls konar góðgæti. Til þess að komast í pottinn þarf að svara 

rannsókninni fyrir fimmtudaginn 29. mars næstkomandi.  

 

Takk fyrir hjálpina,  

Smári Freyr Jóhannsson 

sfj7@hi.is 

 

Tryggðarkerfi eru skipulagðar markaðsaðgerðir sem eiga að stuðla að aukinni tryggð 

viðskiptavina með því að verðlauna endurtekna kauphegðun. Verðlaun geta verið 

margvísleg, þau geta verið í formi afslátta af vöru og/eða þjónustu, uppsöfnun punkta 

sem veita safnara þeirra ákveðin réttindi, gjafa sem og samblöndu af ofangreindu. 

 

Ert þú meðlimur í einhvers konar tryggðarkerfi um þessar mundir? 

( ) Já 

( ) Nei 

 

Hér er listi með ýmsum fyrirtækjum. Vinsamlegast svaraðu 

spurningunum hér að neðan út frá þínu uppáhalds fyrirtæki. Ef að þú 

átt ekkert uppáhalds fyrirtæki á listanum vinsamlegast tilgreindu þitt 

uppáhalds fyrirtæki með því að velja annað og skrifa nafn þess í 

kassann. 
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( ) N1 

( ) Orkan 

( ) Atlantsolía 

( ) OB 

( ) Olís 

( ) Icelandair 

( ) Húsasmiðjan 

( ) Lindex 

( ) Eymundsson 

( ) Sambíóin 

( ) Sjóvá 

( ) Te og kaffi 

( ) Aukakrónur Landsbankans 

( ) Annað 

    ________________________ 

 

Vinsamlegast svaraðu spurningunum hér á eftir út frá því fyrirtæki sem heldur úti 

tryggðarkerfinu sem að þú valdir hér á undan.  

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Mér finnst skemmtilegra að versla hjá fyrirtækinu en hjá samkeppnisaðilum 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála né 

sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mér líkar áberandi betur við fyrirtækið heldur en samkeppnisaðila 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég hugsa fyrst til fyrirtækisins þegar ég þarf að versla vörur eða fá þjónustu í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég myndi mæla með að eiga viðskipti við fyrirtækið ef að versla á í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég á langmest viðskipti við fyrirtækið af fyrirtækjum í þeirra geira 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ég hef verslað lengur en í eitt ár við fyrirtækið 

 Mjög ósammála Ósammála 
Hvorki ósammála 

né sammála 
Sammála Mjög sammála 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?   

 

Ég á viðskipti við fyrirtækið vegna... 

venju 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

þæginda 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

hvata og tilboða 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

orðspors 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

þess að mér finnst ég ekki eiga annarra kosta völ 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

annarra ástæðna 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki ósammála né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Hvert er kyn þitt? 

( ) Karl 

( ) Kona 

( ) Ég kýs að skilgreina mig hvorki sem karl né konu 

 

Hver er aldur þinn? 

( ) Yngri en 20 ára 

( ) 20-30 ára 

( ) 31-40 ára 

( ) 41-50 ára 

( ) 51-60 ára 

( ) 61-70 ára 

( ) 71 árs eða eldri 

 

Átt þú börn? 

( ) Já 

( ) Nei 

 

Hvert er hæsta stig menntunar sem að þú hefur lokið? 

( ) Grunnskólapróf 

( ) Stúdentspróf 

( ) Iðnmenntun 

( ) Grunnmenntun úr háskóla 

( ) Framhaldsmenntun úr háskóla 

( ) Doktorsmenntun úr háskóla 

 

Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

( ) Nemi 
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( ) Í atvinnuleit 

( ) Heimavinnandi 

( ) Á vinnumarkaði 

( ) Sest/ur í helgan stein 

 

Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns á mánuði fyrir skatt? 

( ) Undir 250 þúsund krónur 

( ) 251-499 þúsund krónur 

( ) 500-750 þúsund krónur 

( ) 751-1 milljón krónur 

( ) 1 milljón-1,5 milljónir króna 

( ) Meira en 1,5 milljónir króna 

( ) Gef það ekki upp 

 

Ef að þú vilt eiga möguleika á því að vinna páskaegg þá þarft þú að skilja eftir 

tölvupóstfang þitt hér fyrir neðan. Þrír heppnir þátttakendur sem svara könnuninni fyrir 

29. mars næstkomandi verða dregnir út.  

 

Tölvupóstfang 

________________________ 
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Viðauki B 

Forsendur aðhvarfsgreiningar 

 

 

Mynd 2. Stuðlarit 
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Mynd 3. Punktarit 

 


