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Útdráttur 

Hraðinn sem fylgir fjórðu iðnbyltingunni hefur engin söguleg fordæmi og þegar núverandi 

iðnbylting er borin saman við fyrri iðnbyltingar er þróun hennar veldisvaxandi (e. exponential) 

fremur en línuleg (e. linear). Í ofanálag hefur fjórða iðnbyltingin haft tvístrandi (e. disruptive) 

áhrif á nánast allar atvinnugreinar í öllum löndum. Stafræn þróun hefur opnað möguleika fyrir 

nýjar vörur og þjónustu sem geta aukið skilvirkni (e. efficiency) og ánægju í lífi neytenda. 

Þjónustubrestir og misheppnaðar kvartanameðhöndlanir eru meðal helstu ástæðna þess að 

viðskiptavinur skiptir yfir til samkeppnisaðilans og því er sterk og skýr kvartanameðhöndlun 

mikilvæg til þess að byggja upp viðskiptavinasamband, auka ánægju og koma í veg fyrir 

brottfall viðskiptavina (e. customer defection).  

 Hvaða áhrif hefur stafræn þróun haft á kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi? 

Rannsóknin var annars vegar framkvæmd með spurningakönnun sem var send til neytenda í 

gegnum fyrirtækjaaðgang rannsakanda á samfélagsmiðlinum Facebook. Þátttakendur 

könnunarinnar voru 610 talsins. Svörum neytenda úr spurningakönnuninni var ætlað að varpa 

ljósi á kvartanahegðun með tilkomu stafrænnar þróunar. Hins vegar voru tekin viðtöl við 

markaðsfulltrúa fimm íslenskra fyrirtækja. Svörum markaðsfulltrúa úr viðtölunum var ætlað 

að varpa ljósi á kvartanameðhöndlun þessara fyrirtækja og hvernig stafræn þróun hefur haft 

áhrif á slíka meðhöndlun.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stafræn þróun hefur haft óyggjandi 

áhrif á kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi. Fyrirtæki geta nýtt sér stafræna þróun til þess 

að halda utan um kvartanir viðskiptavina sinna og lært hvað mætti betur fara. Þá hefur þetta 

einnig í för með sér greiðara aðgengi fyrir viðskiptavini til þess að láta vita af þjónustubresti 

og fyrirtækið getur þannig brugðist við og haldið viðskiptavininum ánægðum og í 

áframhaldandi viðskiptum.  
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Abstract 

Societies are experiencing change at an unprecedented rate brought on by the 4th Industrial 

Revolution and when compared to past industrial revolutions the growth of the fourth one is 

exponential rather than linear. In addition to this, the fourth industrial revolution has had 

disruptive effect on almost every industry in every country. The human race shares the 

responsibility to guide the effects of the revolution with everyday actions we take as citizens, 

consumers and investors. Service failures and failure in handling complaints are among the top 

reasons for customers to switch to their competitor and a strong complaint management is 

therefore important to build a customer relationship, customer satisfaction and to prevent 

customers defection. 

What effect has the digital evolution had on complaint management for Icelandic 

companies? 

The research was performed with mixed methods where the researcher conducted qualitative 

interviews with managers responsible for customer experience and quantitative research with 

consumer participation. The quantitative research was distributed through a Facebook Business 

account and 610 consumers participated. For the qualitative research the researcher interviewed 

seven sales- and marketing people from five different Icelandic companies. The data from the 

quantitative research was gathered to gain insight into complaining behavior regarding digital 

evolution using digital channels for complaint management and the data from the qualitative 

research was gathered to gain insight into the management of complaints regarding digital 

evolution.  

The conclusion of the research is that digital evolution has had inevitable affect on 

complaint management for Icelandic companies. Companies can use materials that the digital 

evolution has brought to gather complaints and learn from them. This has also paved a way for 

consumers to easily complain through digital sites and companies get more complaints of all 

sizes. Companies can use these complaints to reach out to the unsatisfied customer, fix the 

problem and regain them as a satisfied customer.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

markaðssamskipti og samfélagsmiðla við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Verkefnið var 

unnið á haustönn 2021 og er 14 ECTS einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Vera Dögg 

Höskuldsdóttir og vil ég þakka henni innilega fyrir góða leiðsögn og aðstoð við vinnslu 

lokaverkefnisins. Ég vil koma á framfæri þökkum til þeirra neytenda sem tóku þátt í 

megindlegu rannsókninni. Ekki síður vil ég þakka fulltrúum fyrirtækjanna, sem tóku þátt í 

eigindlegu rannsókninni, fyrir framlag þeirra til verkefnisins. Ég vil einnig þakka Margréti 

Jóhannsdóttur fyrir prófarkalestur og að lokum við ég þakka foreldrum mínu, Margréti Rán og 

Stefáni Bjarna fyrir mikilvægan stuðning á meðan verkefninu stóð. 
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1. Inngangur 
Stafræn væðing er tæknivæðing á mælikvarða gufuvéla og raforku sem hefur áhrif á alla þætti 

atvinnulífsins og samfélagsins. Þessi tæknivæðing hefur haft í för með sér breytingar á 

verðmætasköpun fyrirtækja, afhendingu vara og þjónustu og hvernig fyrirtæki ná í og halda 

viðskiptavinum (Autio, Mudambi, & Yoo, 2021). Hröð tækniþróun hefur einnig valdeflt og 

opnað möguleika fyrir viðskiptavini þar sem þeir geta nú létt af óánægju eða tjáð ánægju sína 

á stafrænum vettvöngum. Með þessu geta viðskiptavinir sent skilaboð út um allan heim með 

aðeins einum smelli (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012). Viðskiptavinir hafa þá 

tilhneigingu að bregðast sterklega við þjónustubresti og þess vegna er mikilvægt að fyrirtæki 

séu með jafnsterka og áhrifaríka kvartanameðhöndlun (Smith, Bolton, & Wagner, 1999). 

Klókir markaðsaðilar fyrirtækja geta sótt upplýsingar um neytendur sína og samkeppnisaðila á 

áðurnefndum stafrænum vettvöngum. Markaðsaðilar geta þannig nýtt sér kvartanir og umræður 

viðskiptavina á stafrænum miðlum með því að vakta þá og átta sig á því hvað sé ábótavant í 

þjónustunni (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012).  

Viðfangsefni rannsóknarinnar var valið vegna mikilvægi þess að íslensk fyrirtæki fylgi 

þeirri tækniþróun sem er að eiga sér stað í nútímasamfélagi. Forsætisráðuneytið gaf út skýrslu 

um fjórðu iðnbyltinguna þar sem kemur fram að til þess að lífskjör á Íslandi haldist áfram 

jafngóð og þau eru nú sé lykilatriði að gera gera grein fyrir því hvað það er sem drífur 

yfirstandandi iðnbyltingu áfram og hvaða tækifæri og ógnir fylgja henni (Intenta ehf., 2020). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort stafræn þróun hafi haft áhrif á 

kvartanameðhöndlun íslenskra fyrirtækja og er markmið rannsakanda að setja fram hagnýtar 

tillögur fyrir stjórnendur, sem byggðar eru á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Rannsóknin var framkvæmd með blandaðri rannsóknaraðferð þar sem bæði megindleg og 

eigindleg rannsóknaraðferð voru notaðar. Spurningakönnun var send út með fyrirtækjaaðgangi 

á Facebook þar sem 610 svör bárust á tímabilinu sem könnunin var opin. Djúpviðtöl voru 

framkvæmd þar sem sjö aðilar frá fimm fyrirtækjum svöruðu spurningum viðtalanna. Farið 

verður yfir eldri rannsóknir, fræðilegan bakgrunn og aðferðafræði þessarar rannsóknar sem 

síðan verða borin saman við niðurstöður hennar.  
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2. Fræðilegur hluti 
Í fræðilega hluta rannsóknarinnar verður fjallað um fjórðu iðnbyltinguna ásamt hraða hennar 

og áhrifum á nútímasamfélag. Auk þess verður fjallað um kvartanameðhöndlanir fyrirtækja og 

tengsl kvartanameðhöndlunar við ánægju og tryggð viðskiptavina. Þá verður farið yfir 

viðfangsefni og niðurstöður eldri rannsókna. Að lokum verður fjallað um áskoranir fyrirtækja 

með tilkomu stafrænnar þróunar.  

 
2.1. Kvartanameðhöndlun 

Kvartanameðhöndlun (e. complaint management) er það ferli ákvarðana (e. actions) sem 

starfsmenn fyrirtækis fylgja þegar þeir bregðast við þjónustubresti (e. service failure). 

Viðskiptavinir hafa tilhneigingu til að bregðast sterklega við þjónustubresti og þess vegna er 

mikilvægt að fyrirtæki séu með jafn sterka og áhrifaríka kvartanameðhöndlun (Smith, Bolton, 

& Wagner, 1999). Hvort sem tiltekin starfsemi tilheyrir hagkerfi, félagslegu eða pólitísku kerfi 

þá hefur hún tilhneigingu til að leggjast niður (e. lapses) vegna hegðunar, hvort sem hún byggir 

á hæfni, skynsemi, lögum eða rökum. Óháð því hversu góð undirstaðan er geta brestir átt sér 

stað þegar kemur að því að uppfylla væntingar um hegðun og atvik, jafnvel þó bresturinn sé 

óviljaverk (Hirschman, 1970). Birtingarmynd þjónustubresta er það víðtæk að erfitt væri að 

setja fram tæmandi lista. Þjónustubrestir geta verið mismunandi í ólíkum aðstæðum en líkur 

eru á því að þjónustubrestir í bönkum séu til að mynda frábrugðnir þjónustubrestum í 

matvöruverslunum. Þar af leiðandi þurfa kvartanameðhöndlanir fyrirtækja að vera hannaðar í 

samræmi við aðstæður þess markaðar sem fyrirtækið starfar á (Machado, 2015). Tæknilegir 

þættir eru í stöðugri framþróun þegar kemur að þjónustu. Með aukinni tækni í þjónustuferlum 

eykst einnig hættan á tæknibrestum (e. system failures) og með netvæðingu eykst hættan á 

brestum í þjónustuferlum netverslana (Machado, 2015). 

Flestir viðskiptavinir hafa einhverja reynslu af bresti í þjónustu. Brestur í þjónustu getur 

átt sér stað hjá hvaða fyrirtæki sem er, hvort sem það er þjónustudrifið (e. pure service 

organisation) eða vörudrifið ásamt þjónustu (e. added service). Þjónustubresturinn getur verið 

afleiðing þess að starfsmaður gleymi að verða að beiðni viðskiptavinar eða sé of lengi að því, 

að lagfæring (e. repair) sé illa unnin eða þjónustuafhending sé ekki starfrækt. Þó svo að 

fyrirtæki leggi upp með það að forðast þjónustubresti þá er einnig mikilvægt að kunna að 

meðhöndla kvartanir í kjölfar þjónustubresta með árangursríkum hætti. Að beina athygli að því 

hvernig skuli meðhöndla kvartanir krefst stjórnunarlegrar athygli (e. managements attention). 

Þó svo að þetta ferli sé bæði langt og tímafrekt þá er það þess virði en rannsóknir hafa sýnt 
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fram á að góð kvartanameðhöndlun með árangursríkri úrlausn þjónustubrests (e. service 

recovery) getur leitt til meiri ánægju meðal viðskiptavina samanborið við upplifun 

viðskiptavinar á góðri þjónustu án þjónustubrests. Slík atvik (e. phenomenon) kallast þversögn 

útleiðingar þjónustubrests (e. service recovery paradox) (Machado, 2015). Hægt er að nýta 

kvartanir sem ódýrar markaðsrannsóknir en þær eru einnig hvati til umbóta og endurhönnunar 

þjónustuferla (Jón Freyr Jóhannsson, 2003). 

Rannsókn eftir Smith, Bolton og Wagner (1999) sýndi fram á að viðskiptavinir sem 

upplifa þjónustubrest kjósa að fá bætur sem jafngilda brestinum sem átti sér stað. Sem dæmi 

má nefna að ef viðskiptavinur upplifir brest í formi peningamissis þá býst hann við bótum í 

formi peninga sem jafngilda missinum. Þegar brestur á sér stað geta viðbrögð fyrirtækis annað 

hvort haft þau áhrif að traust viðskiptavinarins endurheimtist og tryggð hans við fyrirtækið 

eykst. Hins vegar getur það gert illt verra og fyrirtækið misst viðskiptavininn til 

samkeppnisaðilans. Þjónustubrestir og misheppnaðar kvartanameðhöndlanir eru ein helsta 

ástæða þess að viðskiptavinur skipti yfir til samkeppnisaðilans (Keaveney, 1995) og því er 

sterk og skýr kvartanameðhöndlun mikilvæg til þess að byggja upp viðskiptavinasamband, 

auka ánægju og koma í veg fyrir brottfall viðskiptavina (Wernefelt & Birger, 1987). Í grein 

Jóns Freys Jóhannssonar (2003) fyrir Samtök Iðnaðarins er greint frá niðurstöðum rannsókna 

sem sýndu að 58% þeirra viðskiptavina sem kvarta ekki, munu kaupa aftur. Þá eru aðeins 28% 

þeirra sem hafa óleysta kvörtun sem kaupa aftur en 72% þeirra sem hafa fengið fullnægjandi 

lausn á kvörtun kaupa aftur. Með þessu má sjá hvernig tryggð viðskiptavina sem hafa fengið 

árangursríka lausn á kvörtunum sínum er meiri en tryggð þeirra sem kvarta ekki (Kotler & 

Keller, Marketing Management, 2012).  

Það skiptir ekki máli hversu vel hönnuð og útfærð markaðsáætlun er, brestir munu eiga 

sér stað í þjónustu. Það besta sem fyrirtæki getur gert er að gera viðskiptavininum kleift að 

kvarta á einfaldan hátt. Meðal leiða til að byggja upp skjót og gagnvirk samskipti við 

viðskiptavininn eru að bjóða honum upp á að koma tillögum á framfæri, vera með 

símaþjónustuver og netfang ásamt aðgengi til að skila inn kvörtunum í gegnum heimasíðu 

fyrirtækisins og samfélagsmiðla. Tæknifyrirtækið 3M segir frá því að yfir 66% þeirra 

hugmynda sem þeir fá til að bæta vörur sínar koma eftir að hafa hlustað á kvartanir 

viðskiptavina sinna. Fræðimennirnir Kotler og Keller (2012) telja upp eftirfarandi fimm leiðir 

til þess að auka líkur á árangursríkum lausnum kvartana: 

1. Bjóða viðskiptavinum upp á að senda inn kvartanir hvenær sólarhringsins sem er, alla 

daga vikunnar, í gegnum símaver eða netfang.  
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2. Hafa samband við viðskiptavininn sem kvartaði eins fljótt og auðið er. Því lengur sem 

það tekur að hafa samband við hann því meiri óánægja byggist upp sem getur leitt til 

aukins slæms umtals.  

3. Taka ábyrgð á þjónustubresti sem viðskiptavinurinn upplifði; ekki kenna 

viðskiptavininum um.  

4. Virkja samkennd hjá starfsfólki sem sér um þjónustu við viðskiptavini. 

5. Leysa kvörtunina snögglega og með ánægju viðskiptavinarins að leiðarljósi. Sumir 

viðskiptavinir sækjast ekki eftir bótum heldur vilja einungis finna fyrir því að 

fyrirtækinu sé ekki sama.  

 

2.2. Kvartanahegðun 
Viðskiptavinur kvartar þegar hann upplifir að þjónustunni sé ábótavant (Jón Freyr Jóhannsson, 

2003). Rannsóknir sýna fram á að þegar þjónustuskipti (e. service exchange) fara fram án brests 

hefur sterkt viðskiptavinasamband jákvæð áhrif á ánægju viðskiptavina og sömuleiðis á 

líkurnar að þeir haldi áfram í viðskiptum. Þá getur sterkt viðskiptavinasamband einnig dregið 

úr neikvæðum áhrifum þjónustubresta. Svo virðist sem að jákvæð upplifun viðskiptavina af 

fyrri samskiptum við fyrirtæki verndi fyrirtækið gagnvart neikvæðum afleiðingum 

þjónustubresta. Eitt neikvætt atvik í annars góðu viðskiptavinasambandi hefur lítil áhrif á 

heildartraust og skuldbindingu við fyrirtækið (Worsfold, Worsfold, & Bradley, 2007). Sum 

fyrirtæki halda að fjöldi kvartana segi til um ánægju viðskiptavina en rannsóknir hafa sýnt að 

viðskiptavinir upplifa óánægju í 25% tilvika en af þeim eru aðeins 5% sem kvarta. 95% 

óánægðra viðskiptavina finnst það annað hvort ekki þess virði eða vita ekki hvernig þeir snúa 

sér í þeim málum og hætta þess í stað að nýta sér þjónustu fyrirtækisins (Kotler, Kotler on 

marketing, 1999). Samkvæmt Tatikonda (2013) eru 96% viðskiptavina sem láta ekki vita af 

óánægju sinni í viðskiptum við fyrirtækið. Af þeim viðskiptavinum sem kvarta eru 54% til 70% 

sem munu halda áfram í viðskiptum ef þeir hafa fengið árangursríka úrlausn kvörtunar sinnar. 

Fjöldinn fer upp í 95% ef viðskiptavinur upplifir að kvörtunin hafi verið leyst hratt og 

örugglega. Viðskiptavinir sem fá árangursríka úrlausn kvörtunar sinnar segja að meðaltali átta 

einstaklingum frá góðri meðhöndlun kvörtunarinnar af hálfu fyrirtækisins. Aftur móti segja 

óánægðir viðskiptavinir að meðaltali 22 einstaklingum frá sinni upplifun. Slæmt umtal getur 

síðan stigmagnast (Tatikonda, 2013). Samkvæmt Goodman og Ward (1993) er 

varðveisluhlutfall (e. retention rate) viðskiptavina 50% ef þeir hafa fengið árangursríka úrlausn 

á kvörtun sinni (Goodman & Ward, 1993).  
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Með tilkomu stafrænnar þróunar hefur opnast sá möguleiki fyrir viðskiptavini að deila 

umsögnum, umræðum, upplifunum og mati á vörum og þjónustu til mögulegra viðskiptavina í 

gegnum stafræna vettvanga. Á sama tíma geta klókir markaðsaðilar fyrirtækja sótt upplýsingar 

um neytendur sína og samkeppnisaðila á sömu stafrænu vettvöngum. Markaðsaðilar geta 

þannig nýtt sér kvartanir og umræður viðskiptavina á stafrænum miðlum með því að vakta þá 

og átta sig þannig á því hvað sé ábótavant í þjónustunni (Kotler & Keller, Marketing 

Management, 2012).  

 

2.2.1. Voice - Loyalty – Exit kenningin og Instrumental complaints og non-

instrumental complaints 

Machado (2015) skiptir kvörtunum viðskiptavina í tvær tegundir kvartana: kvartanir sem fá að 

hljóma (e. instrumental complaints) og kvartanir sem fá ekki að hljóma (e. non-instrumental 

complaints). Kvartanir sem fá að hljóma eru kvartanir þar sem viðskiptavinir láta vita af 

þjónustubresti í því skyni að fá hann leiðréttan (e. rectified) af hendi fyrirtækisins. Kvartanir 

sem fá ekki að hljóma eru þær kvartanir þar sem viðskiptavinurinn kvartar án þess að leitast 

eftir leiðréttingu á tilteknum þjónustubresti. Seinni tegundin er mun algengari en sú fyrri en 

hún er einnig mun skaðlegri fyrir fyrirtækið. Viðskiptavinir sem kvarta á þann hátt að kvörtunin 

fái ekki að hljóma eru þeir viðskiptavinir sem ákveða að versla ekki aftur við fyrirtækið eftir 

þjónustubrest og láta svo þriðja aðila vita af þjónustubrestinum. Kvartanir eiga í hættu á að 

enda í þessum farvegi þegar viðskiptavinir fá ekki tækifæri til þess að kvarta eða upplifa 

neikvætt viðmót gagnvart kvörtuninni frá fulltrúum fyrirtækisins (Machado, 2015). 

Voice – Loyalty – Exit kenningin, sjá mynd 1, eftir Hirschman (1970) varðar aðstæður 

þar sem viðskiptavinur upplifir brest vegna vöru eða þjónustu fyrirtækis. Viðskiptavinir sem 

upplifa þjónustubrest bregðast við með annarri af tveimur viðbragðshegðunum: grípa til 

aðgerða (e. behavioral response) eða leiða brestinn hjá sér (e. non-behavioral response). Þeir 

viðskiptavinir sem leiða brestinn hjá sér eru í hópi þeirra viðskiptavina sem sýna tryggð (e. 

loyalty) samkvæmt kenningu Hirschman. Hinn hópur viðskiptavina skiptist síðan í tvennt. 

Annars vegar þeir viðskiptavinir sem ákveða að hætta (e. exit) að stunda viðskipti við fyrirtækið 

(e. personal boycott) og hins vegar þeir viðskiptavinir sem láta vita (e. voice) af brestinum með 

einhverjum hætti. Sá hópur sem lætur vita af brestinum með einhverjum hætti getur kvartað 

við vini og vandamenn (e. complaining), kvartað í þriðja aðila (e. indirect redress) eða í besta 

falli kvartað beint til fulltrúa tiltekins fyrirtækis (e. direct redress) (Hirschman, 1970).  
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Mynd 1: Exit, Voice, and Loyalty Theory (Hirschman 1970) 

2.2.2. Kvartanahegðun og kvartanameðhöndlun á netinu 

Þrátt fyrir að Internetið sé ekki það eina sem kom í kjölfar stafrænnar þróunar telst það ein 

umfangsmesta (e. significant) afleiðing hennar. Hröð þróun Internetsins síðasta áratuginn hefur 

stuðlað að breyttum samskiptaaðferðum. Þrír þættir skilja samskiptaaðferðir á Internetinu frá 

hefðbundnum samskiptaaðferðum: gagnvirkni, gagnsæi og minni (e. memory) (Mehrmanesh, 

Ekhlassi, & Maghsodi, 2012). Samkvæmt líkani um kvartanahegðun á netinu, sjá mynd 2, 

stafar óánægja viðskiptavina á netinu af óuppfylltum væntingum til vöru, tækninnar eða 

matsþáttum af vefnum (e. web assessment factors). Til að mynda valda eftirfarandi þættir 

óánægju viðskiptavina vegna óuppfylltra væntingar til upplýsingaefnis (e. information 

content), sérsniðinna vöruupplýsinga (e. customized product information), stuðnings eftir sölu, 

persónuverndarmála og loks skjótra og nákvæmra afhendinga. Á sama hátt fer ánægja 

viðskiptavina á netinu fyrst og fremst eftir afgreiðslutíma, afhendingatíma, vöru- eða 

þjónustukynningu og hentugleika. Matsþættir af vefnum eru meðal annars þættir eins og 

upplýsingar (e. information), samkomulag (e. agreement) og uppgjör (e. settlement) en alla 

þessa þætti má nýta til þess að meta kvartanir viðskiptavina á netinu og mæla skilvirkni 

netverslana. Með þessu er hægt að ná lengra en hugmyndafræði hefðbundinnar 

markaðssetningar nær (Cho, Im, Hiltz, & Fjermestad, 2002).  
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Mynd 2: Greining á kvartanahegðun viðskiptavina á netinu: Mynd úr rannsókn (Cho, Im, Hiltz, & Fjermestad, 2002) 

 
Kvartanir á netinu eru óumflýjanlegar en hvernig fyrirtæki meðhöndlar þær getur skipt 

sköpum. Með góðri kvartanameðhöndlun er ekki einungis hægt að lágmarka skaðann sem getur 

myndast við kvörtun á netinu heldur einnig að skila heillavænlegum (e. beneficial) 

afleiðingum. Stevens, Spaid, Breazeale og Jones (2018) hönnuðu ramma (e. framework) til 

þess að aðstoða stjórnendur og þjónustudeildir við að bregðast við og meðhöndla kvartanir á 

netinu með yfirveguðum hætti. Ramminn var byggður á þremur þáttum: tímanleika (e. 

timeliness), gagnsæi (e. transparency) og trausti (Stevens, Spaid, Breazeale, & Jones, 2018). 

Sjá töflu 1.  
 

Rammi fyrir kvartanameðhöndlun á netinu 

Tímanleiki Gagnsæi Traust 

• Ráða inn og þjálfa 

viðeigandi starfsfólk 

• Bregðast skjótt við 

• Halda opinberu skránni 

• Hvetja til gagnvirkni 

viðskiptavina 

• Efla talsmenn 

vörumerkisins 

• Mannleg og 

persónuleg svör 

• Hvetja til kurteisi 

• Siðferðisleg viðbrögð 

Tafla 1: Rammi fyrir kvartanameðhöndlun á netinu: Tafla úr rannsókn (Stevens, Spaid, Breazeale, & Jones, 2018) 

 

2.3. Ánægja viðskiptavina 
Ánægja viðskiptavina byggist á því hversu nálægt varan eða þjónustan kemst að því að uppfylla 

væntingar viðskiptavinarins. Ef varan eða þjónustan skilar lægri frammistöðu en væntingar 

viðskiptavinarins voru þá myndast óánægja. Ef varan mætir væntingunum verður 

viðskiptavinurinn ánægður og ef varan fer fram úr væntingum myndast umfram ánægja. Þessar 
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tilfinningar skipta máli þegar kemur að því að viðskiptavinur haldi áfram í viðskiptum og tali 

vel um þjónustu fyrirtækisins (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012). Í grunninn er 

þjónusta félagsleg samskipti (e. social interactions) og býður þannig upp á uppbyggingu sterks 

sambands við viðskiptavini (Worsfold, Worsfold, & Bradley, 2007) en viðskiptavinasamband 

(e. customer relationship) er samband milli viðskiptavinar og fyrirtækis (Gelbrich, Grégoire, 

& Gäthke, 2016). Með góðu viðskiptavinasambandi geta viðskiptavinir ekki aðeins hagnast á 

grunnþjónustu fyrirtækisins heldur einnig af persónulegri þjónustu frá starfsfólki fyrirtækisins. 

Með slíku sambandi aukast líkurnar á því að viðskiptavinir upplifi gott viðmót og meti þannig 

þjónustuskiptin sanngjörn (Worsfold, Worsfold, & Bradley, 2007).  

Ánægðir viðskiptavinir eru best skilgreindir sem þeir viðskiptavinir sem halda áfram 

að borga fyrir tiltekna þjónustu vegna þess að þeir hafa ekki fundið aðra leið til þess að lifa án 

þjónustunnar sem tiltekið fyrirtæki býður upp á. Samkvæmt Wight, Solis og Snook (2016) eru 

þrír þættir sem þarf að hafa í huga til þess að halda viðskiptavinum í áframhaldandi viðskiptum 

við fyrirtækið: að viðskiptavinurinn þurfi á þjónustunni að halda; að fyrirtækið geti stöðugt 

uppfyllt þarfir viðskiptavinarins; hversu auðvelt það er að skipta yfir til samkeppnisaðilans. 

Wright, Solis og Snook (2016) nefna einnig að ánægðir viðskiptavinir séu ekki það sama og 

tryggir viðskiptavinir á markaði morgundagsins og að fyrirtæki séu berskjölduð vegna þriðja 

þáttarins: hversu auðvelt það er fyrir viðskiptavininn að skipta yfir til samkeppnisaðilans. 

Viðskiptavinir verða sífellt fágaðri þegar kemur að því að kaupa stuðningsþjónustu við vöru 

(e. product-support services) og þvinga þannig fram óskipulagða þjónustu (e. unbundled 

services). Viðskiptavinir geta krafist þess að fá sundurliðuð verð fyrir hvern þjónustuþátt og 

réttindi til að velja þá þjónustuþætti sem þeir vilja. Viðskiptavinir vilja einnig síður þurfa að 

eiga í samskiptum við nýjan þjónustuaðila fyrir hverja gerð af vöru eða búnaði. Sum 

þjónustufyrirtæki fyrir þriðja aðila hafa bætt við fleiri vörum og búnaði við sína þjónustu. 

Mikilvægast í þessu er að Internetið hefur valdeflt viðskiptavini þar sem þeir geta nú tjáð 

ánægju eða óánægju á stafrænum vettvöngum. Með þessu móti geta viðskiptavinir sent 

skilaboð út um allan heim með aðeins einum smelli. Þrátt fyrir að viðskiptavinir sem hafa 

upplifað ánægju í viðskiptum sínum séu líklegir til þess að segja frá því, þá eru viðskiptavinir 

sem upplifa óánægju líklegri til þess að segja enn fleirum frá því (Kotler & Keller, Marketing 

Management, 2012).  

Til þess að mæla ánægju viðskiptavina á Íslandi hefur Íslenska ánægjuvogina verið 

notuð. Sjá mynd 3. Ánægjuvogin er mælikvarði á ánægju viðskiptavina en hún mælir einnig 

frammistöðu fyrirtækja milli ára. Frammistaðan er síðan borin saman við helstu 

samkeppnisaðila (Prósent, 2021). Bandaríska ánægjuvogin (ACSI) er eini mælikvarðinn á 
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ánægju viðskiptavina á milli iðngreina þar í landi. Vogin mælir ánægju bandarískra neytenda 

á gæðum vöru og þjónustu þeirra erlendu og innlendu fyrirtækja sem eru með umtalsverða 

hlutdeild á bandarískum mörkuðum. Bandaríska ánægjuvogin nýtist fyrirtækjum, 

rannsakendum sem og neytendum þar sem vogin þjónar hlutverki landsvísis (e. national 

indicator) um stöðu bandaríska efnahagskerfisins. Vogin er einnig notuð sem mælikvarði á 

samkeppnishæfni einstakra fyrirtækja og spá fyrir framtíðararðsemi þeirra. Bandaríska 

ánægjuvogin er tímaprófað (e. time-tested) vísindalegt líkan sem veitir lykilinnsýn í 

heildarupplifun viðskiptavina (e. customer experience). Fylgni er á milli niðurstaða úr 

mælingum ánægjuvogarinnar og öðrum mikilvægum frammistöðu hagvísum á sviðið rekstrar- 

(e. micro-) og þjóðhagfræði (e. macro economics). Á sviði rekstrarhagfræðinnar hafa fyrirtæki 

með ánægðari viðskiptavini tilhneigingu til að hafa hærri tekjur og hlutabréfaávöxtun miðað 

við samkeppnisaðila. Þjóðhagfræðilega séð hefur verið sýnt fram á að ánægja viðskiptavina 

spáir fyrir um bæði neysluútgjöld (e. consumer spending) og vöxt á vergri landsframleiðslu (e. 

gross domestic product) (ACSI, e.d.).  

 

 
Mynd 3: Ánægjuvogin 

2.4. Saga iðnbyltinganna 
Upphaf iðnbyltinga hófst með fyrstu iðnbyltingunni. Fyrsta iðnbyltingin herjaði á Evrópu og 

Norður Ameríku á 18. öld og stóð yfir í heila öld. Á þessum hundrað árum tók fólk að færa sig 

frá landbúnaðarsvæðum yfir í þéttbýli þar sem við tók framleiðsla og nútímavæðing. 

Verkfræðingurinn William Hedley bjó til fyrstu gufuknúnu vélina sem var notuð til þess að 

draga kol frá námu til hafnar. Fljótlega var farið að nýta slíkar gufuknúnar vélar í járn-, 
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járnbrauta- og textíliðnaðinn og þaðan spruttu upp nýjar atvinnugreinar. Þessari þróun fylgdu 

mikil auðæfi. Upphaf annarrar iðnbyltingarinnar, árið 1870, markar það tímabil þar sem hraði 

hagvaxtar tók að aukast en sú bylting varði þar til fyrri heimsstyrjöldin skall á, árið 1914. Á 

þessu tímabili var það vöxtur í nýjum iðngreinum, stál-, olíu- og gasiðnaði, sem og tilkoma 

rafmagns, sem stóð undir risu stórborga á heimsvísu. Þriðja iðnbyltingin hófst síðan á fimmta 

áratug 21. aldar og stóð sú bylting yfir í tuttugu ár. Snemma í þriðju iðnbyltingunni kom 

verkfræðingurinn Jack Kilby af stað grunnhugmyndum um örflögu (e. microchip) en árið 2000 

vann hann til Nóbelsverðlauna fyrir vinnu sína. Örflaga þessi var hvergi nærri það eina sem 

þriðja iðnbyltingin hafði í för með sér en tölvur í einkaeign, Internetið, stafrænar upplýsingar 

og fjarsamskiptatækni eru meðal fárra dæma sem mætti nefna (Groscurth, 2018).  

 Fjórða iðnbyltingin, sem stendur yfir nú, byggir á þriðju iðnbyltingunni en núverandi 

iðnbyltingu fylgdu tæknisamrunar. Þessir tæknisamrunar gera það að verkum að línurnar á milli 

líkamlegra-, stafrænna- og líffræðilegra hvelfinga (e. sphere) verða sífellt óljósari. Klaus 

Schwab (2016) hjá World Economic Forum taldi upp eftirfarandi þrjár ástæður fyrir því að 

fjórða iðnbyltingin væri skilgreind sem ný iðnbylting í stað þess að vera framlenging af þeirri 

þriðju: hraði (e. velocity), umfang (e. scope) og áhrif kerfa (e. systems impact). Hraðinn sem 

fylgir fjórðu iðnbyltingunni hefur engin söguleg fordæmi og þegar núverandi iðnbylting er 

borin saman við fyrri iðnbyltingar er þróun hennar veldisvaxandi (e. exponential) fremur en 

línuleg (e. linear). Í ofanálag hefur fjórða iðnbyltingin haft tvístrandi (e. disruptive) áhrif á 

nánast allar atvinnugreinar í öllum löndum. Breiddin og dýptin í þessum breytingum er boðberi 

umbyltingar heilla framleiðslukerfa, rekstra og ríkisstjórna (Schwab, 2016). Þekktur 

framtíðarsinni, Gerd Leonhard (2016), segir í bók sinni, Technology Vs. Humanity, að 

mannkynið muni taka meiri breytingum á næstu 20 árum heldur en það gerði á síðustu 300 

árum. Þegar gervigreind (e. artificial intelligence) mætir manngreind (e. human intelligence) 

byrja hefðbundnu viðskiptin að deyja út (Leonhard, 2016).  

 

2.5. Stafræn þróun 
Möguleikarnir, sem fylgja því að milljarðir manna séu tengdir í gegnum farsíma með 

fordæmalausri vinnslugetu (e. processing power), minnisplássi (e. storage capacity) og aðgengi 

að þekkingu, eru endalausir. Þessir möguleikar munu margfaldast með komandi 

tæknibyltingum á sviðum gervigreindar, vélmenna, Internet hlutanna (e. The Internet of 

Things), sjálfstýrðum farartækjum, þrívíddar prenturum, nanótækni (e. nanotechnology) og 

skammtatölvun (e. quantum computing), svo eitthvað sé nefnt. Þessi þróun getur haft í för með 
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sér hærri tekjur og aukin lífsgæði á heimsvísu. Þeir sem hafa gagnast mest á þessari þróun 

hingað til eru þeir neytendur sem hafa efni á og aðgengi að hinum stafræna heimi. Stafræn 

þróun hefur opnað möguleika á nýjum vörum og þjónustu sem geta aukið skilvirkni og ánægju 

í lífi neytenda. Neytendur geta pantað leigubíl, bókað flug, keypt vörur, greitt fyrir vörur og 

þjónustu, hlustað á tónlist og horft á bíómyndir með fjarsamskiptabúnaði (e. remotely) 

(Schwab, 2016). Samgöngufyrirtækið Uber og gistifyrirtækið Airbnb eru þekkt dæmi um 

viðskiptamódel sem hafa umbreytt sínum þjónustugeirum. Sveigjanleiki (e. scalability) 

stafrænna kerfa gerir litlum höfuðstöðvum kleift að stýra og samstilla (e. coordinate) starfsemi 

á heimsvísu. Hnattræn miðflóttaöfl (e. global centripetal forces) ögra í auknum mæli 

staðbundnum miðflóttaöflum (e. local centrifugal forces) í framleiðslu, sölu og nýsköpun 

(Autio, Mudambi, & Yoo, 2021).  

 Tæknin og tvístrunin sem myndast vegna fjórðu iðnbyltingarinnar eru utanaðkomandi 

(e. exogenous) öfl sem mannkynið hefur enga stjórn á. Mannkynið hefur tækifæri og völd til 

þess að móta yfirstandandi iðnbyltingu og beina henni í átt að framtíð sem endurspeglar 

sameiginleg markmið og gildi mannkynsins. Ábyrgðin liggur í þeim hversdaglegu ákvörðunum 

sem við tökum sem íbúar, neytendur og fjárfestar. Til þess að þetta gangi upp þarf að þróa 

alhliða (e. comprehensive) og alþjóðleg sjónarmið um það hvernig tæknin hefur áhrif á 

lifnaðarhætti og endurmótar efnahagslega-, samfélagslega-, menningarlega- og mannlega 

umhverfið. Tímarnir hafa aldrei verið jafn bjartir en á sama tíma jafn áhættusamir. 

Framkvæmdaraðilar nútímans hafa oft á tíðum mikla tilhneigingu til að festast í hefðbundnum 

línulegum hugsunarhætti. Þeir hafa einnig tilhneigingu til að komast ekki yfir fjölda erfiðleika 

sem krefjast athygli þeirra til þess að geta hugsað á skipulagðan hátt (e. strategically) um öfl 

tvístrunarinnar og nýsköpun sem mótar nú framtíðina. Þegar uppi er staðið þá er þetta allt undir 

mannkyninu og þeirra gildum komið (Schwab, 2016). 

 

2.5.1. Stafræn þróun á Íslandi 

Stafræn þjónusta hefur þróast hratt á Íslandi á síðustu misserum. Á heimasíðu Stjórnarráðs 

Íslands kemur fram að efling stafrænnar þjónustu á Íslandi sé eitt af forgangsmálum 

stjórnvalda. Í maí, árið 2019, samþykkti ríkisstjórn Íslands aðgerðaáætlun um eflingu 

stafrænnar þjónustu og setti fram yfirlýst markmið um að stafræn samskipti yrðu megin 

samskiptaleið hins opinbera við almenning (Haraldur Jónasson, 2021). Með þessu leggur 

ríkisstjórnin upp með að einfalda líf þeirra sem búa og starfa á Íslandi ásamt því að gera 

opinbera þjónustu skilvirkari og notendavænni. Seinna, sama ár, var sett fram tæknistefna 

stafræns Íslands, Ísland.is, sem liður í undirbúningi á útboði með ósk um þátttöku þverfaglegra 
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teyma. Tæknistefnan var unnin til þess að skilgreina tæknistakk (e. technical key) og 

áherslumál í þróun fyrir verkefni framtíðarinnar hjá Ísland.is. Markmið þessarar stefnu var að 

taka skref í átt frá því að aðeins einn birgi gæti unnið verkefni árin eftir að útboð vinnst. Fyrstu 

skrefin í tæknistefnunni voru að bjóða upp á miðlægt tækniumhverfi fyrir Ísland.is þar sem 

margir birgjar, teymi og einstaklingar gátu lagt sitt af mörkum til þróunar í opnum og frjálsum 

hugbúnaði (Ísland.is, 2021). Áður en stefnan um stafræna þjónustu var gefin út skrifaði 

Haraldur Jónasson (2021) í grein á heimasíðu Stjórnarráðsins að stefnan væri sett á að Ísland 

yrði meðal fremstu þjóða heims þegar kæmi að stafrænni opinberri þjónustu.  

Íslendingum hefur gengið vel að tileinka sér tækninýjungar. Forsætisráðuneytið gaf út 

skýrslu um fjórðu iðnbyltinguna þar sem kemur fram að til þess að lífskjör á Íslandi haldist 

áfram jafngóð og þau eru sé lykilatriði að gera grein fyrir því hvað það er sem drífur 

yfirstandandi iðnbyltingu áfram og hvaða tækifæri og ógnir eru til staðar (Intenta ehf., 2020). 

Hröð stafræn þróun á Íslandi síðustu misseri byggir á grunni stefnu stjórnvalda sem gefin var 

út fyrri hluta ársins 2021, og sterkum innviðum sem hafa verið byggðir upp hér á landi. Með 

stefnu um stafræna þjónustu hins opinbera eru helstu markmiðin að auka samkeppnishæfni, 

bæta öryggi í innviðum, bjóða upp á betri opinbera þjónustu og nútímavæða starfsumhverfi. 

Með aukinni samkeppnishæfni geta bæði almenningur og fyrirtæki nýtt möguleika stafrænnar 

þjónustu og innviði hins opinbera til að auka nýsköpun, verðmætasköpun og lýðræðislega 

þátttöku. Betri opinber þjónusta með stafrænum hætti býður upp á að almenningur og fyrirtæki 

hafi jafnt aðgengi að opinberri þjónustu, sem er veitt með skilvirkum og hagkvæmum hætti, 

með þarfir neytenda að leiðarljósi. Nýting stafrænna möguleika til að bjóða upp á öruggari 

innviði felur í sér að upplýsingatækni verði hagað á öruggan, skilvirkan og hagkvæman hátt. 

Þetta yrði gert í gegnum trausta innviði sem mæta bæði kröfum almennings til grunnþjónustu 

stofnana sem og stuðla að meiri sveigjanleika opinberrar þjónustu. Með aukinni þekkingu, 

hæfni og færni til að vinna í stafrænu starfsumhverfi er hægt að byggja upp nútímalegra 

starfsumhverfi. Opinberar stofnanir byggju þá yfir nýjustu tæknilausnum og nútímalegu 

starfsumhverfi sem myndi hvetja til framþróunar og sveigjanleika. Þetta myndi styðja við betra 

og skilvirkara vinnuskipulag (Stjórnarráð Ísland, 2021).  

Í kjölfar stafrænnar þróunar á Íslandi hefur einnig verið hröð þróun á væntingum 

einstaklinga til þjónustu ásamt auknum möguleikum og tækifærum til að bæta 

þjónustuupplifun notenda með aukinni stafrænni þjónustu (Haraldur Jónasson, 2021). 

Matvöruverslunin Krónan hefur tekið virkan þátt í stafrænni þróun en Krónan er með 

svokallaða snjallverslun þar sem viðskiptavinir geta sótt snjallforrit til þess að gera 

matarinnkaup (Krónan, e.d.). Í apríl árið 2021 birtist svo frétt um að Krónan ætlaði að auka 
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stafræna þjónustu sína enn meira með nýrri snjalllausn sem kallast „Skannað og skundað“. 

„Skannað og skundað“ býður upp á milliliðalaus viðskipti þar sem viðskiptavinir skanna vörur 

sínar jafnóðum í versluninni og greiða svo í gegnum snjallforrit Krónunnar (MBL, 2021).  

 

2.5.2. Stafræn umbreyting fyrirtækja og áskoranir 

Stafræni heimurinn (e. the digital world) er hraður heimur, en á hverri sekúndu á hverjum degi 

eykst hraði breytinga (Snook, Solis, & Wright, 2016). Stafræn umbreyting er alþjóðlega talin 

vera einn mesti drifkraftur breytinga hingað til, hvort sem litið er til samfélags eða viðskiptalífs 

(Intenta ehf., 2020). Stafræn væðing (e. digitalization) stuðlar sífellt að endurhönnun viðskipta- 

og viðskiptavinasambanda sem krefst þar af leiðandi nýrra og endurhannaðra viðskiptamódela 

(Söderholm, o.fl., 2018). Engin atvinnugrein er ónæm gagnvart nýjum reglum og 

samfélagslegum viðmiðum (e. social business), auknum kröfum, og þörfinni fyrir að gera 

upplifun viðskiptavinarins einu mælieininguna sem skiptir máli (Snook, Solis, & Wright, 

2016). Í dag þurfa fyrirtæki, þvert á atvinnugreinar, að búa yfir aðlögunarhæfni (e. agile), hraða 

og getu til þess að taka hraðar stefnubreytingar. Þannig opna fyrirtækin á ný viðskiptatækifæri 

og halda í við síbreytilegt alþjóðlegt viðskiptaumhverfi (Söderholm, o.fl., 2018). Á tímum sem 

þessum hefur viðskiptavinurinn alltaf rétt fyrir sér. Tæknin og stafrænt umhverfi gerir 

viðskiptavininum kleift að veita þeim vörumerkjum sem hann hrífst af fordæmalausan stuðning 

og á sama tíma snúa baki við þeim vörumerkjum sem hafa brotið traust eða tekið athygli 

viðskiptavinarins sem sjálfsögðum hlut. Raunveruleikinn er sá að viðskiptavinir kæra sig ekki 

um innri vandamál fyrirtækja, pólitískar hindranir, tækninýjungar og skort á innleiðingum 

nýrra skýjalausna í fyrirtækjum. Viðskiptavinurinn metur fyrirtækið eftir því hvernig það mætir 

síbreytilegum þörfum hans (Snook, Solis, & Wright, 2016). Stafræn væðing dregur fram 

mikilvægi þess að staðsetja hátækni sem miðpunkt allra ferla, vara og þjónustu (Söderholm, 

o.fl., 2018).  

 Í samtölum við alþjóðlega forstjóra og æðstu stjórnendur fyrirtækja upplifði Schwab 

(2016) undirliggjandi þema varðandi hraða nýsköpunar og tvístrandi áhrifa hraðans. 

Forstjórarnir og æðstu stjórnendur töluðu um að bæði væri erfitt að skilja og spá fyrir því sem 

væri framundan (e. anticipate) og að þessi hraði hefði í för með sér stanslausar óvæntar 

uppákomur. Jafnvel þeir best tengdu og upplýstu upplifa þessar stanslausu óvæntu uppákomur 

vegna hraðans. Skýr merki eru um það, að tækniþróunin, sem fjórða iðnbyltingin hefur haft í 

för með sér, hafi nú þegar haft gríðarlega mikil áhrif á fyrirtæki þvert á allar atvinnugreinar. 

Það er mikil uppspretta frumkvöðla og sprotafyrirtækja sem eru í eðli sínu með mikla 

aðlögunarhæfni og nýta sér alþjóðlega stafræna vettvanga til upplýsingaöflunar, þróunar, 
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markaðssetningar, sölu og dreifingu. Þessi fyrirtæki geta þannig hrakið rótgróin fyrirtæki á 

brott hraðar en nokkru sinni fyrr með því að bæta gæði, hraða eða verð á afhendingu vara eða 

þjónustu (e. value proposition). Stórar tilfærslur hafa einnig átt sér stað í eftirspurninni með 

auknu gagnsæi, þátttöku neytenda og nýju hegðunarmynstri þeirra sem byggir á aðgengi að 

farsímakerfum og gögnum. Þessar breytingar neyða fyrirtæki til þess að aðlaga hönnun, 

markaðssetningu og afhendingu vara sinna og þjónustu (Schwab, 2016). Samhliða þessum 

breytingum og fjárfestingum í tæknilegum innviðum þurfa stjórnendur að átta sig á mikilvægi 

þess að fjárfesta einnig í mannauði fyrirtækisins. Endurmenntun og þjálfun starfsfólks eru 

mikilvægir þættir til þess að tryggja getu til breytinga á ferlum og vinnubrögðum (Intenta ehf., 

2020). 

 

2.5.3. Þroskastig stafrænna umbreytinga íslenskra stofnana 

Í september árið 2020 kom út skýrsla frá Stjórnarráði Íslands sem unnin var í samstarfi við 

ráðgjafafyrirtækið Intenta fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Skýrslan fjallar um stafræn 

umskipti ríkisins þar sem farið er yfir stöðu stafrænnar umbreytingar meðal íslenskra stofnana. 

Í skýrslunni er notaður huglægur mælikvarði yfir þroskastig íslenskra stofnana í stafrænni 

þróun. Þroskastigin eru fimm: á byrjunarreit, skammt komin, komin áleiðis, langt komin og í 

óskastöðu. Mælikvarðann má sjá í heild sinni í töflu 2 ásamt útskýringum við hvert þroskastig 

(Intenta ehf., 2020). 

Á byrjunarreit 

1  

Stofnunin er vissulega byrjuð að nota stafrænar lausnir en innleiðing byggir 

ekki á heildrænni sýn um hvers vegna stafræn umskipti séu mikilvæg né heldur 

hvernig einstakar stafrænar lausnir tengjast saman. Þekking á breyttum 

þörfum notenda er takmörkuð. Starfsemin er að mestu leyti óbreytt. 

Skammt komin 

2 

Stjórnendur eru meðvitaðir um mikilvægi breytinga og farnir að huga að leiðum 

til að laga starfsemi að stafrænum umskiptum. Enn er fyrirstaða í menningu, 

þekkingu og hæfni starfsfólks. Tækniskuld hamlar framþróun. 

Komin áleiðis 
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3 

Stefnumótun er hafin sem og fyrstu skref innleiðingar sem byggir á auknum 

skilningi á breyttri hegðun og þörfum þjónustuþega. Byrjað er að saxa á 

tækniskuld og þróa nauðsynlega þekkingu og verkferli. Stofnunin hefur innleitt 

stafrænar lausnir á afmörkuðum sviðum sem eru farnar að skila árangri. 

Langt komin 

4 Stofnunin hefur innleitt stafrænar lausnir heildstætt með skýra sýn að 

leiðarljósi. Stjórnendur eru meðvitaðir um áhrif á kjarnastarfsemi og 

innleiðingin er farin að skila árangri. 

Í óskastöðu 

5 
Hlutverk og þjónustulíkan byggir á nýjum veruleika og áherslur og 

forgangsröðun fjárfestinga eru á stafræna þróun (e. digital first). Stjórnendur 

eru vel meðvitaðir um veldisvöxt breytinga framundan. Skipulag og kerfi eru 

aðlöguð að nýjum veruleika og tækniskuld er ekki hamlandi. 
Tafla 2: Þroskastig (Intenta ehf., 2020) 

Í skýrslunni kom fram að erfitt hafi þótt að fullyrða að einhver stofnun væri á fimmta 

þroskastigi og komin í óskastöðu. Þá hafi verið metið sem svo að nokkrar stórar 

þjónustustofnanir væru langt komnar eða á þroskastigi fjögur. Stærsti fjöldi stofnana er á 

þroskastigi þrjú og því komnar áleiðis með stafræna umbyltingu. Í skýrslunni kom einnig fram 

að yfirgnæfandi meirihluti svarenda hafi nefnt fyrirhugaðar fjárfestingar í tæknilegum 

innviðum en að ekki væri gert ráð fyrir stafrænni þróun í fjárhagsáætlunum (Intenta ehf., 2020).  

 Umskiptin sem eiga sér stað í kjölfar stafrænnar þróunar eru knúin áfram af 

tækniframförum þó þau snúist ekki einungis um tækni. Litið hefur verið á stafræn umskipti 

sem tæknilega áskorun fremur en umbyltingu sem muni breyta öllu í starfseminni. Þessi 

umskipti hafa áhrif á hegðun viðskiptavina. Almenningur nýtir stafræna þjónustu í sínu daglega 

lífi og gerir því sjálfkrafa meiri kröfur þegar kemur að upplýsingum og þjónustu. 

Viðskiptavinurinn á það til að vera kominn lengra en stofnunin sem hann sækir þjónustu til 

(Intenta ehf., 2020).  
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
Í kaflanum um aðferðafræði rannsóknar verður gerð grein fyrir þátttakendum, aðferðum og 

mælitækjum sem notuð voru í rannsókninni. Farið verður yfir framkvæmd rannsóknarinnar og 

hvernig gögnum var aflað. Þá verður gerð grein fyrir fyrirkomulagi úrvinnslu gagnanna og að 

lokum réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Rannsóknin fjallar um áhrif stafrænnar 

þróunar á kvartanameðhöndlun fyrirtækja. Til þess að rannsaka þessi áhrif var bæði 

framkvæmd eigindleg (e. qualitative research method) og megindleg rannsókn (e. quantitative 

research method) og því notast við blandaða aðferð (e. mixed method). Með því að nálgast 

rannsóknina með blandaðri aðferð var bæði hægt að styðjast við töluleg gögn sem safnað var 

með megindlegri rannsókn og öðlast dýpri skilning á áðurnefndum áhrifum með því að taka 

djúpviðtöl við markaðsfulltrúa fimm íslenskra fyrirtækja. 

 

3.1. Megindleg rannsókn 
Megindlegar rannsóknir fela í sér söfnun tölulegra og mælanlegra gagna, greiningu gagna og 

að lokum túlkun niðurstaðna þeirra (Creswell, 2002). Niðurstöður úr megindlegum 

rannsóknum geta verið fyrirsjáanlegar, útskýrandi (e. explanatory) og staðfestandi (e. 

confirming). Rannsakandi setti saman spurningalista sem var unninn í vefforritinu Google 

Forms. Spurningalistinn var síðan sendur út á samfélagsmiðilinn Facebook, en til þess að geta 

fylgst með svörun út frá lýðfræðilegum breytum og til þess að fá sem fjölbreyttastan 

úrtaksramma var könnunin send út í gegnum fyrirtækjaaðgang á Facebook. Rannsakandi 

stofnaði sinn eigin fyrirtækjaaðgang á Facebook og greiddi fyrir kostaða auglýsingu sem leiddi 

notendur miðilsins að spurningakönnuninni. Úrtakið sem myndaðist með þessum hætti var 

kerfisbundið handahófskennt úrtak. Með því að senda spurningakönnunina út með þessu móti 

gafst rannsakanda tækifæri til að miða könnuninni á markhópa eftir þörfum. Rannsakandi sendi 

út tvær kostaðar auglýsingar á sömu spurningakönnunina. Önnur auglýsingin var send á 

markhóp sem innihélt öll kyn í öllum landshlutum Íslands en hin auglýsingin var miðuð á 

karlmenn í öllum landshlutum Íslands. Þetta var gert vegna mismikillar þátttöku kynja, í því 

skyni að jafna hlutfall svarenda.  

 

3.1.1. Þátttakendur 

Samkvæmt gögnum frá Þjóðskrá var fjöldi íbúa á Íslandi þann 1. janúar 2020, 364.185 manns 

(Þjóðskrá, 2020). Samkvæmt niðurstöðum könnunar Markaðs- og miðlarannsókna (MMR), 

sem framkvæmd var í maí 2020, notuðu 90% þátttakenda samfélagsmiðilinn Facebook 
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reglulega. Fjöldi þátttakenda var 1.023 manns (MMR, 2020). Fjöldi svarenda þessa 

rannsóknarverkefnis var 610 manns og er úrtak þessarar spurningakönnunar því um það bil 

0,18% af þýðislistanum. Þýðislistinn er tekinn úr Þjóðskrá og því getur myndast úrtaksskekkja. 

Þetta úrtak endurspeglar þýðið aðeins að vissu marki.  

Við framkvæmd megindlegu rannsóknarinnar var notast við kerfisbundið 

handahófskennt úrtak. Rannsakandi notaði kerfi sem Facebook Business býður upp á, til þess 

að velja þátttakendur af handahófi. Með þessari aðferð var hægt að nálgast stórt úrtak á 

skömmum tíma og gat rannsakandi miðað könnuninni á markhópa eftir þörfum. Könnunin var 

aðgengileg frá 19. til 26. október 2021. Auglýsingin, sem gerð var í tengslum við könnunina, 

var miðuð á notendur Facebook á Íslandi á aldrinum 18 og eldri. Eftir að könnunin hafði verið 

aðgengileg í fjóra daga var hlutfall svarenda heldur ójafnt eða um það bil 20% karlar á móti 

80% konum. Þá var send út önnur kostuð auglýsing á markhópinn karlmenn á Facebook á 

Íslandi á aldrinum 18 og eldri. Með þessum hætti jafnaðist kynjahlutfallið út og þegar 

könnuninni lauk stóð hlutfallið í 38,3% karlar, 61,2% konur og 0,5% kynsegin. Flestir 

svarendur voru á aldursbilinu 26 til 35 ára en sá hópur var 26,4% af svarendum. Aldursdreifing 

svarenda var heldur jöfn eins sjá má í töflu 3.  

 

Bakgrunnsbreytur Hlutföll 
Kyn 

Kona 61,2% 
Karl 38,3% 

Kynsegin 0,5% 
 Aldur  

18-25 ára 9% 
26 - 35 ára 26,4% 
36 - 45 ára 19,4% 
46 - 55 ára 21,7% 
56 - 65 ára 16,7% 
66 - 75 ára 5,7% 

Eldri en 75 ára 1% 
Tafla 3: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Á tímabilinu sem könnunin var aðgengileg og kostaðar auglýsingar voru í umferð voru 9.606 

manns sem sáu (e. page reach) auglýsinguna eða fyrirtækjareikninginn. Eins og sjá má á mynd 

4 voru flestir sem sáu auglýsinguna eða fyrirtækjareikninginn þegar tvær kostaðar auglýsingar 

voru í umferð. Í heildina smelltu (e. link clicks) 1.474 manns á kostuðu auglýsinguna og voru 

þátttakendur í spurningakönnuninni 610 talsins. 
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Mynd 4: Fjöldi þeirra sem sáu kostaðar auglýsingar á Facebook á tímabilinu sem auglýsingarnar voru í dreifingu 

 
3.1.2. Mælitæki 

Mælitækið sem notað var í megindlegu rannsókninni var spurningalisti sem samanstóð af 16 

spurningum. Í upphafi spurningakönnunarinnar var formáli þar sem þátttakendum var gerð 

grein fyrir því að persónugreinanlegum upplýsingum væri ekki safnað við gerð þessarar 

rannsóknar og að þátttakendur væru ekki skyldugir til þess að svara einstökum spurningum né 

könnuninni í heild sinni. Áður en fyrsta spurning birtist þátttakendum var sett fram skilgreining 

á hugtakinu þjónustubrestur til þess að þátttakendur og rannsakandi túlkuðu þær spurningar er 

vörðuðu þjónustubrest á sama hátt. Þetta var gert í þeim tilgangi að bæta áreiðanleika í svörum 

frá þátttakendum. Skilgreiningin var sett fram á eftirfarandi hátt: Þjónustubrestur á sér stað 

þegar viðskiptavinur upplifir að þjónusta eða vara frá fyrirtæki þarfnist umbóta. Með þessu er 

átt við að viðskiptavinur fái ekki það sem fyrirtæki hefur lofað eða gefur sig út fyrir að geta 

veitt viðskiptavinum sínum.  

Spurningar megindlegu rannsóknarinnar voru unnar út frá þeim upplýsingum sem 

rannsakandi hafði öðlast við vinnslu fræðilega kaflans. Spurningakönnuninni var skipt í tvo 

hluta, annars vegar efnislegar spurningar sem fjölluðu um upplifun þátttakenda á efni 

rannsóknarinnar og hins vegar bakgrunnsspurningar. Fyrsta spurningin var einföld en þar voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu upplifað þjónustubrest við kaup á vöru eða þjónstu. Þeir 

þátttakendur sem svöruðu neitandi fóru beint í bakgrunnsspurningar. Þeir þátttakendur sem 

svöruðu játandi héldu áfram að svara efnislegum spurningum um rannsóknarefnið. Í fyrri 

hlutanum var notast við raðkvarða með lokuðum spurningum þar sem fimm punkta Likert-

kvarði var notaður í svarmöguleikunum. Þátttakendum bauðst þá að svara: mjög sammála; 

frekar sammála; hvorki né; frekar ósammála; mjög ósammála. Þá voru einnig notaðar hálf-

opnar spurningar þar sem svarmöguleikarnir voru á nafnkvarða en á þann hátt gátu þátttakendur 

bætt við svari eða svörum sem ekki voru til staðar á kvarðanum. Í lokin voru fjórar 
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bakgrunnsspurningar þar sem breyturnar voru flokkabreytur og því engin breyta betri eða verri 

eða stærri eða minni. Við úrvinnslu gagnanna mun verða hægt að skoða hvort fylgni sé á milli 

breytna og hvernig þær tengjast.  

 

3.1.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Með upplýsingar úr fræðikaflanum var búinn til spurningalisti og spurningakönnun 

framkvæmd í vefforritinu Google Forms. Áður en könnunin fór í dreifingu var hún forprófuð 

af fimm aðilum og þótti þeim öllum könnunin vera skýrt sett upp með notendavænum hætti. 

Rannsakandi stofnaði fyrirtækjaaðgang á samfélagsmiðlinum Facebook í þeim tilgangi að 

dreifa spurningakönnuninni á notendur Facebook á Íslandi. Með þessu móti náði könnunin til 

stærra þýðis en ef henni hefði einungis verið deilt á Facebook reikningi rannsakandans. 

Netfang rannsakanda var gefið upp í formála könnunarinnar ef spurningar frá þátttakendum 

myndu vakna við þátttöku í rannsókninni. Könnunin var aðgengileg frá 19. til 26. október 2021 

og hóf rannsakandi að vinna úr gögnum stuttu eftir að könnuninni var lokað. Við 

gagnaúrvinnslu voru gögnin flutt úr vefforritinu Google Forms yfir í Microsoft Excel. Í Excel 

voru gögnin sett upp í töflur og gröf með innbyggðu stillingunni Pivot Table og þannig gat 

rannsakandi borið saman og skoðað áhrif milli ýmissa breytna. 

 

3.1.4. Réttmæti og áreiðanleiki 

Að mörgu leyti er mikilvægasta viðmiðið þegar kemur að gerð rannsóknar að hún sé réttmæt 

(e. validity). Réttmæti segir til um sannindi (e. integrity) þeirra ályktana sem verða til við gerð 

rannsóknar. Áreiðanleiki (e. reliability) snýst um það hvort niðurstöður rannsóknar geti verið 

endurteknar. Áreiðanleiki á sérstaklega við megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem það getur 

verið áhyggjuefni hvort mælieining á bakvið spurningu sé stöðug og áreiðanleg (Bryman, 

2012). Rannsakandi telur að spurningakönnunin hafi verið skýrt sett fram þar sem tvö 

lykilhugtök rannsóknarinnar, kvartanahegðun og stafrænir vettvangar, voru skilgreind í 

upphafi könnunar. Með því að útskýra þessi hugtök áður en spurningum var svarað var stuðlað 

að auknu réttmæti þar sem rannsakandi og þátttakendur settu sama skilning í spurningar 

byggðar á áðurnefndum hugtökum. Þó er ekki hægt að vera fullviss um að þátttakendur lögðu 

sama skilning í allar spurningar og svarmöguleika. Ef úrtakið er ekki nógu stórt eða þátttaka 

lítil getur það dregið úr réttmæti rannsóknarinnar og haft áhrif á réttmæti tölfræðilegra 

niðurstaðna. Rannsakandi metur það svo að áreiðanleiki rannsóknarinnar sé góður og ef 

sambærileg könnun yrði lögð fyrir sama úrtak myndu svipaðar niðurstöður fást. Þó er ekki hægt 

að segja svo með sanni án þess að framkvæma sambærilega rannsókn.  
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3.1.5. Takmarkanir og annmarkar 

Stafrænni þróun fylgja hraðar breytingar og því hætt við að þátttakendur rannsóknarinnar hafi 

ekki allir jafngóðan skilning á spurningum rannsóknarinnar. Eins og kom fram í kafla 3.1.4, 

um réttmæti og áreiðanleika, setti rannsakandi fram skilgreiningu á hugtökum fyrir 

þátttakendur til þess að auka líkur á að þeir settu sama skilning í spurningarnar. Þá felast 

takmarkanir einnig í úrtaksskekkju sem getur myndast eins og fram kom í kafla 3.1.1, um 

þátttakendur rannsóknarinnar, en úrtak þessarar rannsóknar endurspegla þýðið aðeins að vissu 

marki. 

 

3.2. Eigindleg rannsókn 
Eigindlegri rannsókn má lýsa sem rannsóknaraðferð þar sem yfirleitt er lögð meiri áhersla á 

orðgreiningu heldur en magngreiningu (e. quantification) þegar kemur að öflun og greiningu 

gagna. Einnig má líta á eigindlega rannsókn sem rannsóknaraðferð sem tekur mið af kynslóðum 

frekar en af prófun kenninga (Bryman, 2012). Við gerð þessarar rannsóknar voru tekin viðtöl 

við markaðsfulltrúa fimm íslenskra fyrirtækja, hvert á sínum markaði fyrir sig. Viðtölin voru 

tekin í þeim tilgangi að fá innsýn í þeirra upplifun af áhrifum stafrænnar þróunar á þeirra 

kvartanameðhöndlun. Rannsakandi setti saman viðtalsramma með 17 spurningum en 5 

spurningar innihéldu undirspurningar sem byggðu á svörum þátttakenda. Undirspurningarnar 

voru settar fram til þess að fá enn dýpri skilning á upplifun þátttakenda. Rannsakandi gerði ráð 

fyrir að viðtölin tækju 30 til 40 mínútur. Viðtölin voru mislöng eða allt frá 12 mínútum upp í 

40 mínútur. Spurningarnar voru samdar með upplýsingar úr fræðikafla þessarar rannsóknar að 

sjónarmiði en það var gert til þess að geta borið saman upplifun þátttakenda við kenningar og 

niðurstöður eldri rannsókna.  

 

3.2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur voru markaðsfulltrúa fimm íslenskra fyrirtækja sem allir sáu um markaðsmál eða 

ferðalag viðskiptavina (e. customer journey), hver hjá sínu fyrirtæki. Þátttakendur voru valdir 

vegna sérþekkingar þeirra innan hvers fyrirtækis fyrir sig. Rannsakandi nálgaðist þátttakendur, 

sem hentuðu verkefninu vel, að mestu í gegnum samfélagsmiðilinn LinkedIn með stöðluðum 

skilaboðum sem send voru í gegnum spjallþráð miðilsins. Þátttakendur rannsóknarinnar sýndu 

flestir áhuga á rannsóknarefninu. Einn þátttakandi svaraði þó hratt og örugglega að fyrirtækið 

tæki ekki við beiðnum sem þessum vegna mikillar eftirspurnar um þátttöku í skólarannsóknum. 

Þá var annar aðili sem sýndi rannsókninni mikinn áhuga en fékk ekki leyfi frá lögfræðideild 
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fyrirtæksins til þess að taka þátt í rannsókninni. Fimm markaðsfulltrúar samþykktu að taka þátt 

í rannsókninni með því að mæta í viðtal og svara spurningum rannsakanda. Starfstitla 

þátttakenda má sjá í töflu 4. 

Í fjórum af viðtölunum var aðeins einn þátttakandi ásamt rannsakanda sem sátu viðtalið. 

Í einu viðtali voru síðan þrír þátttakendur ásamt rannsakanda sem sátu viðtalið en það var gert 

í þeim tilgangi að skyggnast inn í upplifun aðila mismunandi sviða innan þess fyrirtækis. 

 

 

Fyrirtæki Starfstitill 
Fyrirtæki 1 

Þátttakandi 1 Markaðssérfræðingur 

Fyrirtæki 2 
Þátttakandi 2 Starfsmaður í markaðsteymi 

 Fyrirtæki 3  
Þátttakandi 3 Sérfræðingur í markaðs- og 

sjálfbærnimálum 
Fyrirtæki 4 

Þátttakandi 4 Forstöðumaður markaðsmála 

Þátttakandi 5 Verkefnastjóri í 
einstaklingsþjónustu 

Þátttakandi 6 Verkefnastjóri í viðskiptavinnslu 

Fyrirtæki 5 
Þátttakandi 7 Starfsmaður í teymi ferðalagi 

viðskiptavina 
Tafla 4: Starfsheiti þátttakanda í eigindlegu rannsókninni 

 
3.2.2. Mælitæki 

Rannsakandi setti upp viðtalsramma með 17 opnum spurningum sem unnar voru út frá 

upplýsingum úr fræðikafla þessa verkefnis. Ásamt því voru undirspurningar til viðbótar við 5 

af spurningum viðtalsrammans. Undirspurningarnar voru notaðar í þeim tilgangi að skyggnast 

enn fremur inn í svör og upplifanir þátttakenda. Spurningar í eigindlegri rannsóknaraðferð hafa 

þá tilhneigingu að vera opnari (e. open-ended) en spurningar í megindlegri rannsókn. Gæta þarf 

við framkvæmd viðtalsramma eigindlegrar rannsóknar að hann sé ekki of opinn þar sem það 

getur haft truflandi áhrif á gagnaöflun fyrir niðurstöður rannsóknarinnar (Bryman, 2012). Til 

þess að koma í veg fyrir að viðtölin væru of opin var saminn hálf-opinn (e. semi-structured) 
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viðtalsrammi. Viðtalsramminn var sendur til þátttakenda í gegnum tölvupóst nokkrum dögum 

fyrir viðtal hvers og eins. Með því móti gátu þátttakendur undirbúið svör sín fyrir viðtalið og 

aflað sér viðeigandi upplýsinga innan síns fyrirtækis ef þörf var á.  

 
3.2.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Við framkvæmd eigindlegu rannsóknarinnar var fundinn tími sem hentaði bæði rannsakanda 

og hverjum þátttakanda fyrir sig. Þrjú viðtöl af fimm voru tekin í persónu þar sem rannsakandi 

fór í höfuðstöðvar hvers fyrirtækis fyrir sig. Tvö viðtöl voru síðan tekin í gegnum 

samskiptaforritið Microsoft Teams. Viðtölunum, sem voru tekin í gegnum Microsoft Teams, 

var hagað þannig að bæði rannsakandi og þátttakandi voru í mynd á meðan á viðtalinu stóð. 

Rannsakandi gat með þessum hætti sýnt viðeigandi viðbrögð og fylgst með líkamstjáningu 

þátttakenda líkt og í viðtölunum sem voru tekin í persónu. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 4. 

til 21. október. Hvert viðtal var tekið upp með forritinu Voice Recorder á síma rannsakandans, 

með fyrirfram gefnu leyfi þátttakenda. Miklu máli skipti að rannsakandi væri fullmeðvitaður 

um virkni þeirra hugbúnaða og forrita sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar (Bryman, 

2012).  

Afritun viðtalanna var gerð í ritvinnsluhugbúnaðinum Microsoft Word en gera má ráð fyrir 

að hver klukkutími í viðtali taki sex klukkutíma í afritun (Bryman, 2012). Kóðun (e. coding) 

er ferli sem nýtt er við greiningu gagna úr eigindlegri rannsókn en þá eru gögn sundurliðuð í 

efnisþætti og hver efnisþáttur fær yfirheiti (e. label). Rannsakandinn leitaði svo eftir 

endurtekningum í efnisþáttum innan hvers viðtals og bar síðan saman við önnur viðtöl 

rannsóknarinnar. Þá gat rannsakandi einnig fundið tengingu milli ólíkra efnisþátta (Bryman, 

2012). Eftir að rannsakandi hafði afritað viðtölin í textaform hófst þemagreining (e. thematic 

analysis). Rannsakandi greindi gögnin með það að marki að draga fram kjarnaþemu (e. core 

themes) sem birtust bæði innan hvers viðtals og á milli viðtala. Kjarnaþemun voru fundin með 

því að kóða hvert afrit fyrir sig.  

 
3.2.4. Réttmæti og áreiðanleiki 

Þegar viðtöl voru tekin upp á hljóðupptöku og síðan afrituð í textaform þurfti rannsakandi að 

gæta að mögulegum hlustunarmistökum (e. hearing mistakes) sem gætu haft áhrif á meiningu 

í svörum þátttakenda (Bryman, 2012). Viðtölin í rannsókninni hljómuðu vel og voru skýr og 

þótti rannsakanda því ekki mikill vafi á því sem kom fram í svörum þátttakenda. Rannsakandi 

gæti haft tilhneigingu til þess að þróa með sér hughrif (e. affection) eða samkennd (e. 

sympathy) gagnvart þeim sem er verið að rannsaka en það var ekki til staðar við upphaf 
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rannsóknarinnar (Bryman, 2012). Þegar viðtölin voru tekin var rannsakandi meðvitaður um 

raunhyggju og var því alveg hlutlaus við framkvæmd rannsóknarinnar.  

 Allir þátttakendur fengu viðtalsrammann sendan fyrirfram og gátu því undirbúið svör 

sín fyrir viðtalið. Rannsakandi upplifði misgóðan undirbúning þátttakenda en þrír þátttakendur 

höfðu meðferðis ítarlega punkta fyrir hverja spurningu og gáfu ítarleg svör. Einn þátttakandi 

starfaði hjá fyrirtæki sem var stutt á veg komið með þróun á þeim þáttum sem rannsóknin 

fjallaði um og gat því gefið takmörkuð svör við spurningum viðtalsrammans. Að lokum var 

einn þátttakandi sem hafði lítið undirbúið svör sín en þekkti vel inn á þessa þætti síns fyrirtækis 

og gat því gefið greinagóð svör. Spurningarnar voru alltaf spurðar í þeirri röð sem 

viðtalsramminn var settur upp. Rannsakandi telur sig hafa farið rétt með gögnin og úrvinnslu 

þeirra og þar af leiðandi sé rannsóknin réttmæt.  

 

3.2.5. Takmarkanir og annmarkar 

Takmarkanir eigindlegu rannsóknarinnar fólust meðal annars í áhrifum heimsfaraldursins 

Covid-19. Heimsfaraldurinn hafði þau áhrif að tvö af fimm viðtölum rannsóknarinnar voru 

tekin í gegnum fjarfundabúnaðinn Microsoft Teams. Andrúmsloftið í viðtölunum sem fóru 

fram á staðnum var því annars konar en andrúmsloftið í viðtölunum sem fóru fram í gegnum 

fjarfundabúnaðinn. Rannsakandi tók fimm viðtöl í eigindlegu rannsókninni en með fleiri 

viðtölum hefðu niðurstöður verið enn áreiðanlegri.  

 
4. Greining á þátttakendum 

Greining var gerð á þátttakendum og þeim fyrirtækjum sem hver og einn þátttakandi starfaði 

hjá. Greiningin miðaðist að stafrænni umbreytingu og var gerð með þeim hætti að rannsakandi 

mat stöðu þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni. Þetta var gert með mælikvarða sem 

Stjórnarráð Íslands vann í samstarfi við Intenta fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Í 

skýrslunni var notaður huglægur mælikvarði yfir þroskastig íslenskra stofnana í stafrænni 

þróun. Þroskastigin eru fimm: á byrjunarreit, skammt komin, komin áleiðis, langt komin og í 

óskastöðu (Intenta ehf., 2020). Rannsakandi notaði huglægan mælikvarða með svör 

þátttakanda við spurningum rannsóknarinnar, að leiðarljósi.  

 

Fyrirtæki Þroskastig 
Fyrirtæki 1 Stig 2: Skammt komið 
Fyrirtæki 2 Stig 4: Langt komið 
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 Fyrirtæki 3  Stig 4: Langt komið 
Fyrirtæki 4 Stig 3: Komið áleiðis 
Fyrirtæki 5 Stig 4: Langt komið 

Tafla 5: Þroskastig þátttakenda í stafrænni umbreytingu að mati rannsakanda 

 
4.1. Þroskastig fyrirtækis 1 

Að mati rannsakanda er fyrirtæki 1 komið á annað stig þroska þegar kemur að stafrænum 

umskiptum. Þroskastig 2 lýsir sér á eftirfarandi hátt: Stjórnendur eru meðvitaðir um mikilvægi 

breytinga og farnir að huga að leiðum til að laga starfsemi að stafrænum umskiptum. Enn er 

fyrirstaða í menningu, þekkingu og hæfni starfsfólks. Tækniskuld hamlar framþróun (Intenta 

ehf., 2020). Í viðtali rannsakanda við markaðssérfræðing frá fyrirtæki 1 kom fram að það væru 

tækniframfarir í þjónustu þeirra en að fyrirtækið væri ekki komið nógu langt til þess að gera 

greinarmun á breytingu á tiltekinni hegðun viðskiptavina með tilkomu stafrænnar þróunar. Þá 

kom einnig fram að unnið væri að lausn til þess að viðskiptavinir gætu haldið betur utan um 

viðskipti sín og haft samskipti við fyrirtækið með sérsniðinni stafrænni lausn.  

 

4.2. Þroskastig fyrirtækis 2 
Rannsakandi metur fyrirtæki 2 langt komið í stafrænum umbreytingum eða á þroskastigi 4: 

Stofnun hefur innleitt stafrænar lausnir heildstætt með skýra sýn að leiðarljósi. Stjórnendur 

eru meðvitaðir um áhrif á kjarnastarfsemi og innleiðingin er farin að skila árangri (Intenta 

ehf., 2020). Fyrirtæki 2 skilgreinir sig á heimsvísu sem stafrænt fyrirtæki sem selur skyndibita. 

Í viðtali við þátttakanda frá fyrirtækinu kom meðal annars í ljós að hjá þeim væri vakstjóra sem 

sér um samfélagsmiðla sem sýnir að hluti af kjarnastarfseminni snýr að stafrænum lausnum 

fyrirtækisins. 

 

4.3. Þroskastig fyrirtækis 3 
Fyrirtæki 3 er á þroskastigi 4 eða langt komið í stafrænum umbreytingum miðað við mat 

rannsakanda. Í viðtali við sérfræðing í sjálfbærni- og markaðsmálum hjá fyrirtæki 3 kom fram 

að fyrirtækið hefði innleitt stafrænar lausnir heildstætt og væri með skýra sýn að leiðarljósi. 

Fyrirtækið leit á stafræna umbreytingu sem tækifæri til þess að mynda traust tengsl við 

viðskiptavini, auka verðmæti og bæta þjónustuferla sína. Þátttakandi sagði viðhorf gagnvart 

stafrænni umbreytingu jákvætt og að fyrirtækið væri óhrætt við breytingar.  
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4.4. Þroskastig fyrirtækis 4 
Að mati rannsakanda er fyrirtæki 4 komið áleiðis í stafrænni umskiptingu, eða á þroskastig 3, 

en í viðtali við þátttakendur frá því fyrirtæki kom fram að stafræn umskipti innan fyrirtækisins 

hafi haft mikil áhrif á aðgengi viðskiptavina að samskiptum við fyrirtækið. Þá var einnig nefnt 

að starfsmenn fyrirtækisins væru betur í stakk búnir til þess að sinna stefnu fyrirtækisins um 

meðhöndlun kvartana vegna tæknilegra lausna. Samkvæmt Intenta (2020) er þroskastig 3 

þannig að stefnumótun er hafin sem og fyrstu skref innleiðingar sem byggir á auknum skilningi 

á breyttri hegðun og þörfum þjónustuþega. Byrjað er að saxa á tækniskuld og þróa 

nauðsynlega þekkingu og verkferli. Stofnun hefur innleitt stafrænar lausnir á afmörkuðum 

sviðum sem eru farnar að skila árangri. Fyrirtæki 4 hefur að mati rannsakanda þróað með sér 

þekkingu og verkferla með tækniþróuninni og eru stafrænar lausnir þeirra farnar að skila 

árangri. Þátttakendur voru sammála um að stefna þeirra um meðhöndlun kvartana hefði ekki 

tekið breytingum með stafrænni þróun.  

 

4.5. Þroskastig fyrirtækis 5 
Viðtal var tekið við þátttakanda, sem starfar sem sérfræðingur í stjórnun viðskiptavinatengsla 

(e. customer relationship management) og ferðalagi viðskiptavina, hjá fyrirtæki 5 og að mati 

rannsakanda er fyrirtækið staðsett á fjórða þroskastigi. Fyrirtækið hefur aukið þátttöku sína á 

stafrænum vettvangi þar sem viðskiptavinir geta haft samskipti við starfsmenn fyrirtækisins. 

Þátttakandinn upplifði pressu frá viðskiptavinum með að taka þátt í stafrænu þróuninni í öllu 

viðmóti og öllum samskiptum. Þá hafði hann einnig upplifað að viðskiptavinum þætti 

þjónustan ekki fullnægjandi ef ekki væri til stafræn eða sjálfvirk lausn og viðskiptavinur þyrfti 

að bíða eftir afgreiðslu eða svörum frá fyrirtækinu. Stafræn þróun var stór hluti af 

þjónustustefnu fyrirtækisins og hafði fyrirtækið til dæmis tekið upp sjálfvirka ferla sem 

auðvelda starfsfólki vinnuna og auka virðið fyrir viðskiptavini.  

 
5. Niðurstöður 

Þemagreining og niðurstöður þessarar rannsóknar verða settar fram í tvennu lagi: niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar og niðurstöður eigindlegrar rannsóknar. Í niðurstöðum megindlegu 

rannsóknarinnar verða gögn úr spurningakönnuninni dregin saman í gröf og texta. Í 

niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar verða gögn úr kóðun viðtalanna tekin saman í texta.  

 
5.1. Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 
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5.1.1. Fyrri hluti spurningakönnunarinnar – Efnistengdar spurningar 

Fyrri hluti könnunarinnar innihélt spurningar tengdar efni rannsóknarinnar og seinni hlutinn 

innihélt spurningar tengdar bakgrunni svarenda. 

 
5.1.1.1. Spurning 1 

Fyrsta spurningin var já eða nei spurning þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu 

upplifað þjónustubrest við kaup á vöru eða þjónustu. Aðeins 34 þátttakendur eða 5,6% svöruðu 

neitandi og sögðust því ekki hafa upplifað þjónustubrest við kaup á vöru eða þjónustu. Þessir 

34 þátttakendur voru þar af leiðandi sendir beint í seinni hluta spurningakönnunarinnar þar sem 

við tóku bakgrunnsspurningar. Þetta var gert þar sem efnistengdar spurningar áttu einungis við 

þá sem höfðu upplifað þjónustubrest. 94,4% þátttakenda svöruðu játandi og héldu því áfram að 

svara spurningum varðandi kvartanahegðun sína í kjölfar þjónustubrests. Sjá mynd 5.  

 

 
Mynd 5: Hefur þú lent í þjónustubresti við kaup á vöru eða þjónustu? 

 
5.1.2. Spurning 2 

Í spurningu tvö voru þátttakendur spurðir hvað væri líklegast að þeir myndu gera í aðstæðum 

þar sem þeir upplifðu þjónustubrest. Fleiri en helmingur svarenda, eða 52,8%, sögðust myndu 

kvarta í fyrirtækið sem ætti í hlut. 21,9% svarenda sögðust myndu hætta í viðskiptum en 18,2% 

svarenda myndu kvarta í vini og vandamenn. Aðeins 17 manns, eða tæp 3%, svöruðu að þeir 

myndu halda áfram í viðskiptum eins og ekkert hefði í skorist. Sjá mynd 6. 

94,42%

5,58%

Já Nei

Hefur þú lent í þjónustubresti við kaup á vöru eða 
þjónstu?
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Mynd 6: Þegar þú upplifir þjónustubrest er líklegast að þú: 

5.1.3. Spurning 3 

Í spurningu þrjú voru þátttakendur spurðir hversu oft eða sjaldan þeir kvarti í fyrirtæki þegar 

þeir lenda í þjónustubresti. Samtals svöruðu 47,6% þátttakenda að þeir myndu mjög oft eða 

frekar oft kvarta eftir að hafa lent í þjónustubresti. Áhugavert var að bera svör við spurningum 

tvö og þrjú saman. Fleiri þátttakendur svöruðu að þeir væru líklegastir til þess að kvarta í 

fyrirtækið sem ætti í hlut þegar þjónustubrestur ættir sér stað heldur en þeir sem sem voru 

sammála fullyrðingunni um að þeir myndu kvarta eftir þjónustubrest í spurningu þrjú. Sjá mynd 

7.  

 
Mynd 7: Þegar þú lendir í þjónustubresti þá kvartar þú í fyrirtækið sem á í hlut: 

Ef spurning þrjú er skoðuð með tilliti til kynja þá var skiptingin heldur jöfn. 16% karla svöruðu 

að þegar þeir lenda í þjónustubresti þá kvarta þeir mjög oft í fyrirtækið sem á í hlut en 12% 
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kvenna svöruðu á sama veg. Þá voru 33% karla og 34% kvenna sem svöruðu fullyrðingunni 

með svarmöguleikanum frekar oft. Hlutfallslega þá svörurðu fleiri konur að þær myndu frekar 

sjaldan eða mjög sjaldan kvarta þegar þær lenda í þjónustubresti. Sjá mynd 8. 

 
Mynd 8: Þegar þú lendir í þjónustubresti þá kvartar þú í fyrirtækið sem á í hlut: 

 

5.1.4. Spurning 4 

Í spurningu fjögur voru þátttakendur spurðir hversu sammála þeir væru fullyrðingunni: Ef 

þjónustubrestur er bættur upp með árangursríkum hætti munt þú halda áfram í viðskiptum við 

fyrirtækið sem á í hlut. Heildarfjöldi svarenda við þessari fullyrðingu var 576 manns. Flestir 

svarendur eða 53,8% þeirra voru mjög sammála og 39,9% sögðust vera frekar sammála. 

Aðeins 4,2% svarenda svöruðu hvorki né og samtals 2,1% svöruðu frekar ósammála og mjög 

ósammála. Sjá mynd 9. 

 
Mynd 9: Ef þjónustubrestur er bættur upp með árangursríkum hætti munt þú halda áfram í viðskiptum við fyrirtækið sem á í 

hlut: 
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5.1.5. Spurning 5 

Eftir að þátttakendur höfðu svarað því hvort þeir myndu halda áfram í viðskiptum við fyrirtæki 

sem hefði bætt upp þjónustubrestinn voru þeir spurðir hvort þeir myndu mæla með fyrirtæki í 

sömu aðstæðum. Fjöldi svarenda var 576 manns og 35,2% þeirra voru mjög sammála 

fullyrðingunni. Flestir svarendur, eða 44,4%, voru frekar sammála þessari fullyrðingu. 16,5% 

svöruðu hvorki né og samtals 4,2% svöruðu frekar ósammála og mjög ósammála. Niðurstöður 

þessarar spurningar svipar til niðurstaðna spurningar 4 en þó virðast svarendur líklegri til þess 

að halda áfram í viðskiptum við fyrirtækið heldur en að mæla með þeim eftir að þjónustubrestur 

hefur verið bættur með árangursríkum hætti. 94% sögðust vera mjög sammála eða frekar 

sammála því að þeir myndu halda áfram í viðskiptum í áðurnefndum aðstæðum en 80% sögðust 

vera mjög sammála eða frekar sammála því að þeir myndu mæla með fyrirtækinu í sömu 

aðstæðum. Sjá mynd 10. 

 
Mynd 10: Ef þjónustubrestur er bættur upp með árangursríkum hætti munt þú mæla með fyrirtæki sem á í hlut: 

 
5.1.6. Spurning 6 

Eftir að hafa spurt þátttakendur tveggja spurninga um viðbrögð þeirra við því að 

þjónustubrestur væri bættur með árangursríkum hætti spurði rannsakandi þátttakendur 

sambærilegra spurninga með einni lykilbreytingu. Breytingin á milli spurninga var sú að í 

spurningu 6 voru þátttakendur spurðir hvort þeir myndu halda áfram í viðskiptum við fyrirtæki 

ef þjónustubrestur væri ekki bættur með árangursríkum hætti. Aðeins 8% svarenda sögðust 

vera mjög sammála eða frekar sammála þessari fullyrðingu. 10,8% voru hlutlausir og völdu 

svarmöguleikann hvorki né en stór meirihluti svarenda sögðust vera frekar ósammála eða mjög 

ósammála þessari fullyrðingu. Aðeins undir 81% svarenda voru frekar ósammála eða mjög 
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ósammála því að þeir myndu halda áfram í viðskiptum ef þjónustubrestur væri ekki bættur upp 

með árangursríkum hætti. Þegar svör við fullyrðingunni eru skoðuð með tilliti til kynja kemur 

í ljós að munurinn er lítill en 78,8% kvenna sögðust vera annað hvort mjög ósammála eða 

frekar ósammála og 83,9% karla svöruðu því sama. Sjá mynd 11.  

 
Mynd 11: Ef þjónustubrestur er ekki bættur upp með árangursríkum hætti þá munt þú halda áfram í viðskiptum við 

fyrirtækið sem á í hlut: 

5.1.7. Spurning 7 

576 þátttakendur svöruðu spurningu 7. Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hversu 

sammála þeir væru þeirri fullyrðingu að þeir myndu mæla með fyrirtæki sem bætti ekki upp 

þjónusubrest með árangursríkum hætti. Svör þátttakenda voru í takt við svör fyrri spurninga en 

89% voru frekar ósammála eða mjög ósammála þessari fullyrðingu. Þátttakendum þótti því í 

stórum mæli ólíklegt að þeir myndu mæla með fyrirtæki sem hefði ekki bætt upp þjónustubrest 

með árangursríkum hætti. 6,1% þátttakenda svöruðu hvorki né og 4,5% svarenda voru mjög 

sammála eða frekar sammála fullyrðingunni og myndu mæla með fyrirtækinu þrátt fyrir 

áðurnefndar aðstæður. Sjá mynd 12.  
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Mynd 12: Ef þjónustubrestur er ekki bættur upp með árangursríkum hætti munt þú mæla með fyrirtækinu sem á í hlut: 

 
5.1.8. Spurning 8 

Áður en spurning 8 birtist þátttakendum setti rannsakandi fram eftirfarandi skilgreiningu á 

stafrænum vettvöngum: Með tilkomu stafrænnar þróunar hefur opnast sá möguleiki fyrir 

viðskiptavini að senda inn kvartanir í gegnum stafræna vettvanga hvenær sem er yfir 

sólarhringinn. Með stafrænum vettvöngum er til dæmis átt við heimasíðu, Facebook spjall og 

spjallmenni. Með þessa skilgreiningu í huga voru þátttakendur spurðir hvernig þeir kysu að 

kvarta í fyrirtækið sem ætti í hlut. Stærstur hluti þátttakenda sögðust kjósa að kvarta á 

stafrænum vettvangi, eða 57,6%. Hlutfall þátttakenda sem myndi kjósa að kvarta með því að 

hringja voru 21,3% á meðan 13,9% myndu vilja mæta á staðinn. Þá voru 6,6% sem sögðust 

kjósa að kvarta ekki og 0,5% sem kusu að senda kvörtun í gegnum tölvupóst. Sjá mynd 13.  
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Mynd 13: Hvernig kýst þú að kvarta í fyrirtækið sem á í hlut? 

 
Ef skoðuð er aldursdreifing og kynjaskipting þátttakenda sem sögðust kjósa að kvarta á 

stafrænum vettvangi þá voru 45,5% þátttakenda á aldrinum 18 til 25 ára sem sögðust kjósa að 

kvarta á stafrænum vettvangi. 65,8% þátttakenda á aldrinum 26 til 35 ára og 60,2% þátttakenda 

á aldrinum 36 til 45 ára kusu að kvarta á stafrænum vettvangi. Þá voru 47,7% þeirra sem voru 

í aldursflokknum 46 til 55 ára, 36,3% þeirra á aldrinum 56 til 65 ára og 29,3% þeirra 

þátttakenda sem voru eldri en 66 ára sem sögðust kjósa að kvarta á stafrænum vettvangi. Sjá 

mynd 14. 

 
Mynd 14: Þátttakendur sem kusu að kjósa á stafrænum vettvangi með tilliti til aldurs: 

5.1.9. Spurning 9 
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Spurning 9 var já eða nei spurning þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu nýtt sér 

stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækis sem ætti í hlut. 70,9% svarenda svöruðu 

játandi og 29% svöruðu neitandi. Sjá mynd 15. Þeir þátttakendur sem höfðu ekki nýtt sér 

stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækis fengu næst spurningu 13 þar sem þeir voru 

spurðir nánar út í svar sitt við spurningu 9.  

 
Mynd 15: Hefur þú nýtt þér stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækis sem á í hlut? 

Þegar svör við spurningu 9 voru skoðuð með tilliti til aldurs svarenda þá kom í ljós að 

meðalaldur þeirra sem svöruðu játandi var 42,2 ára. Meðalaldur þeirra sem svöruðu neitandi 

var 42,9 ára. Þó svo að meðalaldurinn hafi verið svipaður þá var aldursdreifingin frekar ójöfn. 

Flestir þátttakendur eða 123 af þeim sem svöruðu játandi voru á aldrinum 26 til 35 ára og voru 

það 30% þeirra sem svöruðu játandi. Næstflestir voru á aldrinum 36 til 45 ára en þar voru 

21,8% sem svöruðu játandi. Flestir sem svöruðu neitandi voru á aldrinum 46 til 55 ára en það 

voru 46 manns eða 27% þeirra sem svöruðu neitandi. Sjá mynd 16. 
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Mynd 16: Hefur þú nýtt þér stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækis sem á í hlut? Með tilliti til aldurs 

5.1.10. Spurning 10 

Þátttakendur voru síðan spurðir hversu sammála þeir væru þeirri fullyrðingu að það skipti máli 

að geta sent inn kvörtun í gegnum stafræna vettvanga. Alls svöruðu 407 manns þessari 

spurningu og var meirihluti svarenda mjög sammála eða 61,4%. 25,3% voru svo frekar 

sammála og því mikill meirihluti svarenda sem eru sammála því að það skipti máli að geta sent 

inn kvörtun í gegnum stafræna vettvanga. 11,1% svörðu fullyrðingunni með hvorki né og 

aðeins 2,2%, eða 9 svarendur, voru ósammála.  

Þegar niðurstöður spurningar 10 voru skoðaðar í samanburði við svör þátttakenda við 

spurningunni um það hvernig þeir kysu að kvarta þá kom í ljós að langflestir af þeim sem kysu 

að kvarta í gegnum stafræna vettvanga væru mjög sammála eða frekar sammála þeirri 

fullyrðingu að það skipti máli að geta sent inn kvörtun með stafrænum hætti. Þá voru einnig 12 

manns sem kusu að kvarta í gegnum samfélagsmiðla en voru hlutlausir gagnvart fullyrðingunni 

um að það skipti máli að geta kvartað í gegnum stafræna vettvanga. Sjá mynd 17.  
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Mynd 17: Þegar þú lendir í þjónustubresti skiptir máli að geta sent inn kvörtun í gegnum stafræna vettvanga: Með tilliti til 

þess hvernig þátttakendur kjósa að kvarta.  

5.1.11. Spurning 11 

Í spurningu 11 voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir nýttu sér stafræna vettvanga þegar þeir 

kvörtuðu til fyrirtækis sem ætti í hlut. 68% af 405 svarendum nýttu sér stafræna vettvanga til 

kvörtunar mjög oft eða frekar oft. 17,8% svöruðu hvorki né og 13,1% nýttu sér stafræna 

vettvanga til kvörtunar frekar sjaldan eða mjög sjaldan.  

 Þegar spurning 11 er borin saman við spurningu 10 þá er svörunin nánast alveg eins. 

Þátttakendur voru því samkvæmir sjálfum sér þegar þeir svöruðu annars vegar því hvort þeir 

nýttu sér stafræna vettvanga til þess að kvarta og síðan hvort það skipti þá máli að hægt væri 

að kvarta í gegnum stafræna vettvanga. Sjá mynd 18.  
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Mynd 18: Svör við spurningum 10 og 11 borin saman. 

5.1.12. Spurning 12 

Spurning 12 var sett fram sem opin spurning þar sem þátttakendur gátu komið með hugmynd 

um óskaúrlausn frá fyrirtæki eftir að hafa kvartað undan þjónustubresti. 320 manns kusu að 

svara þessari spurningu og komu því mörg dæmi um óskaúrlausnir. Margir þátttakendur vildu 

fá bætur í formi endurgreiðslu eða nýrrar vöru en þó stóð einnig upp úr hversu margir vildu að 

fyrirtækið bæðist afsökunar og tæki ábyrgð á þjónustubrestinum. Sjá mynd 19. Það virðist 

skipta þátttakendur máli að fá gott viðmót frá starfsmönnum fyrirtækis þegar kvartað er undan 

þjónstubresti og að fá bætur sem jafnast á við brestinn.  

 

 
Mynd 19: Þegar þú hefur kvartað til fyrirtækis sem á í hlut, hver væri þín óskaúrlausn frá fyrirtækinu? 
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5.1.13. Spurning 13 

Eins og kom fram í spurningu 9, þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu nýtt sér 

stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækis sem ætti í hlut, þá voru þeir þátttakendur sem 

svöruðu neitandi sendir beint í spurningu 13. Í spurningu 13 voru þátttakendur spurðir hvers 

vegna þeir höfðu ekki nýtt sér stafræna vettvanga í kvörtunarferli. 163 manns svöruðu þessari 

spurningu og 49,7% sögðust vilja geta talað við starfsmann hjá fyrirtækinu í síma eða í persónu. 

17,2% svöruðu að þeim þætti þetta óþægilegt eða flókið ferli og 22,1% sögðust myndu kjósa 

það en að það hefði ekki verið í boði.  

 Þegar niðurstöður spurningar 13 eru skoðaðar með tilliti til aldurs þá eru flestir á 

aldrinum 46 til 55 ára sem hafa ekki nýtt sér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu vegna þess 

að þeir kjósa að tala frekar við starfsmann hjá fyrirtækinu í síma eða í persónu. Einnig voru 

flestir á aldrinum 46 til 55 ára sem sögðust hafa svarað spurningu 9 neitandi vegna þess að þau 

myndu kjósa að nýta stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu en að það hafi ekki verið í boði. 

Flestir sem sem sögðust finnast ferlið við að kvarta á stafrænum vettvöngum óþægilegt eða 

flókið ferli voru á aldrinum 18 til 45 ára. Sjá mynd 20. 

 
Mynd 20: Hvers vegna hefur þú ekki nýtt þér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu? Með tilliti til aldurs 

 
5.2. Seinni hluti spurningakönnunarinnar – Bakgrunnsspurningar 

Eftir að þátttakendur höfðu lokið fyrri hluta könnunarinnar sem innihélt spurningar tengdar 

efni rannsóknarinnar þá tók við seinni hlutinn. Sá hluti innihélt spurningar tengdar bakgrunni 

svarenda. 
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5.2.1. Spurning 14 

Í fyrstu bakgrunnsspurningunni var spurt út í kyn. 608 þátttakendur svöruðu spurningunni og 

voru 38,3% svarenda karlar, 61,2% konur og 0,5% kynsegin. Sjá mynd 21. Þegar 

efnistengdarspurningar voru skoðaðar með tilliti til kyns var það gert í hlutfalli við svarfjölda 

hvers kyns.  

 
Mynd 21: Hvert er kyn þitt? 

5.2.2. Spurning 15 

Í bakgrunnsspurningu tvö var spurt um aldur þátttakenda. Flestir þátttakendur voru á 

aldursbilinu 26 til 35 ára. Sá aldurshópur var 26,4% svarenda en næstflestir voru á aldrinum 46 

til 55 ára eða 21,7% svarenda. 19,4% svarenda voru á aldrinum 36 til 45 ára og 16,7% svarenda 

á aldrinum 56 til 65 ára. Aldurshópurinn 18 til 25 ára var 9% af svarendum og 5,7% voru á 

aldrinum 66 til 75 ára . Fæstir þátttakendur voru í aldurshópnum eldri en 75 ára. Sjá mynd 22. 

 
Mynd 22: Hver er aldur þinn? 
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5.2.3. Spurning 16 

Næsta bakgrunnsspurning sneri að búsetu þátttakenda. Fleiri en helmingur þátttakenda voru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 60,5% af 608 svarendum. 12,8% svarenda voru búsettir á 

Norðurlandi og 8,2% á Suðurlandi. 6,7% þátttakenda voru búsettir á Vesturlandi og 5,3% á 

Suðurnesjum. Fjórir þátttakendur voru búsettir á Vestfjörðum og þrír þátttakendur voru búsettir 

erlendis. Sjá mynd 23. 

 
Mynd 23: Hvar býrð þú? 

5.2.4. Spurning 17 

Síðasta spurning könnunarinnar sneri að menntunarstigi. Flestir þátttakendur eða 30% voru 

með meistarapróf úr háskóla sem hæsta menntunarstig. Þá voru 29,9% þátttakenda með 

grunnpróf úr háskóla og 14,9% með stúdentspróf. 9,6% þátttakenda voru með grunnskólapróf 

sem hæsta menntunarstig og samtals 11,9% voru með diplóma eða sveinspróf. Sjá mynd 24. 

 
Mynd 24: Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 
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5.3. Samantekt úr niðurstöðum megindlegrar rannsóknar 

• 94% þátttakenda höfðu lent í þjónustubresti og 5,6% höfðu ekki lent í þjónustubresti. 

• 52% af þeim þátttakendum sem höfðu lent í þjónustubresti töldu sig líklegasta til þess 

að kvarta í það fyrirtæki sem ætti í hlut. Aðeins 3% töldu sig líklegasta til þess að halda 

áfram í viðskiptum eins og ekkert hefði í skorist. 

• 93,7% þeirra sem höfðu lent í þjónustubresti voru sammála þeirri fullyrðingu að ef 

þjónustubresturinn væri bættur upp með árangursríkum hætti þá myndu þau halda 

áfram í viðskiptum við fyrirtækið. Færri þátttakendur eða 79,6% voru sammála því að 

þeir myndu mæla með sama fyrirtæki.  

• 80,8% þeirra sem höfðu lent í þjónustubresti voru ósammála þeirri fullyrðingu um að 

þau myndu halda áfram í viðskiptum við fyrirtæki sem myndi ekki bæta upp 

þjónustubrest með árangursríkum hætti. Enn fleiri þátttakendur, eða 89,4%, sögðust 

myndu ekki mæla með sama fyrirtæki.  

• 54,7% þátttakenda sem höfðu lent í þjónustubresti sögðust kjósa að kvarta í fyrirtæki á 

stafrænum vettvangi og 71% höfðu þegar nýtt sér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu. 

69,1% sögðust oft kvarta í gegnum stafræna vettvanga og 86,7% töldu mikilvægt að sá 

möguleiki væri til staðar í kvörtunarferli.  

• Óskaúrslausnir þátttakenda voru helst að fá bætur sem væru í samræmi við 

þjónustubrestinn og að fyrirtækið kæmi vel fram í kvartanameðhöndluninni og tæki 

ábyrgð á brestinum.  

• Af 163 þátttakendum sem höfðu ekki nýtt sér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu voru 

49,7% sem sögðust vilja geta talað við starfsmann hjá fyrirtækinu í síma eða í persónu. 

22,1% myndu nýta sér stafræna vettvanga en sögðu að sá möguleiki hefði ekki verið til 

staðar fyrir sig og 17,2% þótti óþægilegt eða flókið ferli að kvarta í gegnum stafræna 

vettvanga.  

• Þátttakendur voru 61,2% konur, 38,3% karlar og 0,5% kynsegin. 

• Þátttakendur voru á heldur jafnt dreifðu aldursbili frá 18 ára aldri.  

• 60,5% þátttakenda voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 37,2% voru búsettir á Íslandi 

en utan höfuðborgarsvæðisins og 0,5% voru búsettir erlendis.  

• Flestir þátttakendur voru annað hvort með grunnpróf eða meistarapróf úr háskóla en 

samanlagt voru það um 60% þátttakenda. Aðrir þátttakendur voru með grunnskólapróf, 

stúdentspróf, diplóma, sveinspróf eða aðra menntun.  
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5.4. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 
Niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar verða settar fram í texta út frá kóðun og 

þemagreiningu viðtala við þátttakendur. Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni voru fimm 

talsins og verða niðurstöður settar fram fyrir hvert viðtal fyrir sig. Gögn úr viðtölunum voru 

greind í þeirri röð sem þau voru tekin en texti unninn út frá fimm þemum: kvartanir og 

þjónustubrestir; kvartanameðhöndlun; stafræn væðing og áhrif hennar; áskoranir; markmið og 

tækifæri.  

 

5.4.1. Kvartanir og þjónustubrestir 

Fyrsta þemað í viðtölum við þátttakendur voru kvartanir og þjónustubrestir. Þátttakendur voru 

allir samróma um viðhorf sitt gagnvart kvörtunum. Fyrirtæki 1, 2 og 3 töluðu um að viðhorf 

þeirra til kvartana væri mjög jákvætt. Fyrirtæki 4 sagðist taka kvörtunum mjög alvarlega og 

fyrirtæki 5 talaði um að kvartanir væru þeim mjög dýrmætar.  

 Þegar þátttakandi frá fyrirtæki 1 var spurður hver skilgreining þeirra á kvörtunum væri 

svaraði hann: „Við eigum enga formlega skilgreiningu, það er ekkert formlega greint á milli 

kvartana og annarra erinda“. Rannsakandi spurði þátttakanda því næst hvert viðhorf þeirra til 

kvartana væri og þá svaraði hann „Það er almennt jákvætt, svona andrúmsloftið er allavega 

þannig þó að við eigum enga stefnu um það. Það hefur verið mín upplifun að kvörtunum er 

frekar tekið sem ábendingum sem betur mætti fara“. Þátttakandi frá fyrirtæki 1 sagði svo frá 

starfsemi fyrirtækisins og að henni væri þannig háttað að kvartanir bærust eflaust daglega til 

fyrirtækisins. Þá kom einnig fram að fyrirtækið heldur ekki utan um þjónustubresti með neinum 

skipulögðum hætti eins og er en þó reyndi fyrirtækið að bregðast við öllum kvörtunum sem 

kæmu inn. Þátttakandi frá fyrirtæki 2 sagði að: 

Kvartanir eru ákveðinn mælikvarði um það hversu vel við stöndum á 
markaðnum og velgengni, og hérna þetta er rosa gott fyrir okkur til þess að 
bæði... hvetja verslunarstjóra til að standa sig betur, ef það er x mikið af 
kvörtunum þá er augljóst að það þurfi að gera betur og hérna það er eins og með 
gæðin okkar ef hún stenst ekki gæðin þá fáum við kvörtun, þá skráum við það 
niður hjá okkur 

 

Þá sagði hann að fyrirtækið vilji fá allar kvartanir til sín óháð alvarleika en fyrirtækið fær 

kvartanir til sín á hverjum einasta degi og sagði þátttakandinn: „Það er bara þannig að, og [ég] 

gæti næstum því farið svo langt að segja, á hverjum einasta klukkutíma. Það er ekki alveg svo 

en það er á hverjum einasta degi“. Þátttakandinn sagði að fjöldi kvartana haldist þó í hendur 

við fjölda verslana og að fyrirtækið fái 30 til 50 þúsund pantanir á viku og því sé ekki hægt að 
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búast við öðru en að það komi inn kvartanir á hverjum degi. Þátttakandinn bætti við: „Við 

höfum fengið ótrúlegustu kvartanir og við þurfum að meta það hverju sinni hvað er rétt og 

rangt“. 

 Í viðtali við fyrirtæki 3 sagði þátttakandi frá því að fyrirtækið liti á allt sem komi inn á 

borð til þeirra, sem er þess eðlis að þau þurfi að bregðast við, bæta úr eða breyta ferlum, séu 

kvartanir. Þátttakandi sagði að „ . . . það er í rauninni bara allt sem krefst þess að við bregðumst 

við og gerum einhvers konar úrbætur. Það er bara svona stutta skýringin hvernig við 

skilgreinum þetta“. Þátttakandinn talaði um að fyrirtækið væri þess eðlis að það komi upp 

erindi á hverjum degi. Fyrirtækið væri einnig staðsett á mörgum stöðum og því væru alltaf 

einhverjar kvartanir sem bærust. Þátttakandi sagði: „. . . það eru ekki endilega kannski brestir 

á ferlum heldur er þetta þá, þetta getur verið svo ótrúlega fjölbreytt hvað það er. Þannig að við 

fáum í rauninni inn kvartanir á hverjum degi“.  

 Frá fyrirtæki 4 voru þrír þátttakendur sem svöruðu spurningu rannsakandans. 

Þátttakandi 1 sagði að kvörtun hjá þeim væri skilgreind sem „ . . . slæm upplifun hjá 

viðskiptavini sem setti sig í samband við fyrirtækið með einhverjum hætti“. Þátttakandi 2 sagði 

svo rannsakanda frá þjónustukönnun sem viðskiptavinir fá senda til sín eftir viðskipti og ef 

viðskiptavinir gefa einkunn lægri en 7 þá er það skilgreint sem kvörtun. Þátttakandi 2 sagði að 

fyrirtækið taki kvörtunum mjög alvarlega og þátttakandi 3 sagði að þau tækju allar kvartanir 

til skoðunar því það væri stefnan þeirra. Þátttakandi 1 sagði: „ . . . við erum með mjög mikið 

af viðskiptavinum og eins og viðskiptin sem við erum í þá koma oft alls konar mál upp og má 

væntanlega skilgreina hvert mál innanhúss hvort þetta sé kvörtun“. Þátttakandi 3 tók undir og 

bætti svo við:  

. . . en svona heilt yfir, af því að við tölum við svo ótrúlega marga á hverjum 
einasta degi, þá myndi ég segja að svona misbrestir [þjónustubrestir] eru ekkert 
brjálæðislega algengir, við bara tölum við svo marga að það kemur svo mikið 
inn.  
Þátttakandi frá fyrirtæki 5 sagði:  

. . . við horfum á kvartanir sem bara almenn afleiðing af óánægju í ferðalaginu 
eða utan ferðalagsins bara í upplifun af fyrirtækinu . . . okkur finnst bara að 
kvartanir og endurgjöf almennt frá viðskiptavinum eru mjög dýrmætar og við 
horfum á það sem tækifæri fyrir okkur til að gera betur í okkar þjónustu og okkar 
vörum.  
Þátttakandinn nefndi dæmi um þjónustubrest hjá fyrirtækinu og sagði:  

. . . margir auðvitað mjög óánægðir þegar slíkt kemur upp á og jafnvel bara 
þegar fólk er óánægt þá vitum við bara að það er bara brotabrot af þeim eru 
óánægðir sem nenna að kvarta . . . og þá er auðvitað tækifæri til þess að hlusta 
á það og gera betur af því að við fáum alls ekkert flesta til okkar sem eru 
óánægðir þannig að það skiptir auðvitað máli að sinna þessu vel.  
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Þátttakandinn sagði að þjónustubrestir kæmu mjög reglulega upp hjá fyrirtækinu en að 

starfsemin væri margþætt. Hefðbundinn þjónustubrestur hjá þessu fyrirtæki væri þegar 

fyrirtækið næði ekki að uppfylla þjónustuna sem þau bjóða upp á, annars vegar ef hún virkaði 

ekki og hins vegar ef hún væri ekki til. Eftir að hafa gefið annað dæmi um þjónustubrest bætti 

þátttakandinn við:  

. . . þetta gerist mjög reglulega og á hverjum einasta degi er auðvitað mikið af 
þeim sem lenda í þjónustubresti hjá okkur og hérna mjög algengir og þess vegna 
skiptir máli að við hérna reynum að halda utan um þetta og skilja svona hvað, 
eða hvenær gerist þetta í ferðalaginu. 

 

5.4.2. Kvartanameðhöndlun 

Næsta þema sem rannsakandi greindi við kóðun viðtala var kvartanameðhöndlun en þátttakandi 

frá fyrirtæki 1 sagði að fyrirtækið væri ekki með stefnu um meðhöndlun kvartana. Rannsakandi 

spurði hvers vegna sú stefna væri ekki til og þá sagði þátttakandinn:  

Þetta hefur kannski bara setið á hakanum, svona bissnessinn hefur breyst hratt 
og hérna þetta var voða mikið sko svona persónulegt, sölumaður á móti sínum 
viðskiptavinum og sá bara svolítið um sitt og hérna við höfum verið í talsverðri 
skuld þegar kemur að tæknilegum stafrænum lausnum þannig að utanumhald 
og stefna um þessa þjónustu og mjúku þætti þannig lagað hefur bara verið látið 
sitja á hakanum.  

 

Þátttakandi sagði frá því að helstu snertifletir viðskiptavina til þess að kvarta til fyrirtækisins 

væru sími og tölvupóstur. Þátttakandi gat ekki gefið svör við spurningum rannsakanda um 

viðbrögð viðskiptavina sem fengju annars vegar úrlausn sinna kvartana með árangursríkum 

hætti og hins vegar ekki með árangursríkum hætti þar sem þátttakandi ynni ekki nægilega 

nálægt þeim enda keðjunnar. Þátttakandinn var síðan spurður um áhrif stafrænnar þróunar á 

kvartanameðhöndlun en hann taldi fyrirtækið ekki komið nógu langt í þeim málum til þess að 

áhrifin væru farin að segja til sín.  

 Þátttakandi frá fyrirtæki 2 var spurður hvernig fyrirtækið héldi utan um þjónustubresti 

og sagði að allir þjónustubrestir væru skráðir niður og að haldið væri vel utan um allar 

kvartanir. Þátttakandinn sagði að:  

þar sem kerfið okkar er skráð niður á mínútu, hver vara er í kerfinu, þannig að 
ef kvörtun [berst] kemur fram nákvæmlega hver pantaði, símanúmerið og það 
er skráð niður mínútu á pöntuninni þá getum við trakkað og komist að því af 
hverju, var of mikið að gera, voru starfsmenn of lengi í hádegishléi, eru of 
margar sendingar. Það hefur oft áhrif á þetta. Hvort það séu veikindi eða þannig, 
þannig að það er svona hægt að komast að ástæðunni fyrir kvörtuninni.  
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Þátttakandi bætti svo við að allar kvartanir væru bættar upp en innan skynsamlegra marka. 

Þátttakandi sagði svo frá því hvernig starfsfólk gæti verið upplýst um það hvernig 

kvartanameðhöndlun fyrirtækisins fer fram og sagði:  

Við erum með viðmiðunarblað sem starfsfólk getur alltaf nálgast í vinnu og 
reynum að fara eftir hvert einasta tilfelli. Og þjónustuverið okkar er sérstaklega 
þjálfað upp við að taka á móti kvörtunum, bregðumst við hratt og örugglega og 
skila sem bestum árangri fyrir bæði okkur og viðskiptavininn.  
 

Stefnan um meðhöndlun kvartana var ekki aðgengileg fyrir viðskiptavini þegar viðtalið var 

tekið en þátttakandinn sagði: „Hún er ekki neins staðar, stendur hvergi á heimasíðunni okkar 

eða í pöntunarferlinu okkar að ef þú ert ósáttur þá kvartar þú hér eða þannig. Það er eins og við 

þurfum ekki að segja frá“. Þátttakandinn sagðist finna fyrir því að viðskiptavinir væru alla jafna 

þakklátir eftir að kvörtun þeirra hafi verið leyst með árangursríkum hætti en þó væri þetta 

misjafnt og að sumum viðskiptavinum þætti þetta sjálfsagt mál. Þátttakandinn var þá spurður 

hvernig viðskiptavinir brygðust við þegar þeir fengju ekki árangursríka úrslausn á kvörtunum 

sínum og sagði:  

Já, það fylgir oftast rosalega mikil reiði hjá fólki og ósætti og fara oftar en ekki 
á samfélagsmiðla og kvarta. Það eru bara svo margir sem eru búnir að ákveða 
áður en þeir hafa samband hvað þeir vilja. Þá er einhvern veginn ekkert nóg og 
þá er bara farið og drullað yfir okkur. Það er svo eina platormið sem fólk þarf 
að koma reiðinni sinni út, já það er [hefur] miklu meiri áhrif á þá sem ekki hafa 
fengið lausn á sínum málum heldur en þeir sem hafa fengið lausn, það er 
rosalegur munur.  
 

 Þátttakandi frá fyrirtæki 3 sagði frá því að allar kvartanir færu inn í CRM kerfið þeirra 

og þangað færi allt sem kæmi inn til þeirra í gegnum tölvupóst og á stafrænum miðlum. Hvað 

varðaði kvartanir í verslunum sagði þátttakandinn: „ . . . svo erum við með mjög skilgreint ferli 

inni í verslunum þar sem er bara lykilfólk sem tekur við öllum kvartanamálum hjá okkur í 

öllum verslunum“. Kvartanameðhöndlun fyrirtækisins féll undir ferðalag viðskiptavinarins en 

allt starfsfólk hafði aðgengi að því og sagði þátttakandinn: „ . . . við erum búin að skilgreina 

þjónustustigið og bara hverjir eru snertifletirnir og hvernig bregðumst við við erindum sem 

koma þarna inn“. Fyrirtækið lagði mikið upp með að kvörtunum væri svarað í sama tóni og 

með sama viðmóti hvaðan sem svarið kæmi. Þátttakandinn sagðist upplifa frá viðskiptavinum 

að fyrirtækið væri komið með persónu og stafaði það af þessum tóni og viðmóti sem ríkti í 

öllum svörum frá fyrirtækinu. Þátttakandinn sagði að stefnan um meðhöndlun kvartana væri 

ekki sýnileg viðskiptavinum en allir snertifletir væru auðfundnir og skipulagðir með 

viðskiptavininn að leiðarljósi. Þegar þátttakandinn var spurður hvort allar kvartanir væru teknar 
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til skoðunar svaraði hann: „Já, það er bara alveg, bara ekki spurning, við bregðumst alltaf við 

og sama hvers eðlis kvörtunin er“. Hann sagði að starfsfólk gæti séð sögu hvers viðskiptavinar 

í CRM kerfi fyrirtækisins og að erindi væru send áfram á viðeigandi deildir eftir þörfum. Þá 

sagði hann einnig að fyrirtækið væri með góða vöktun og hlustun á öllum miðlum og góða ferla 

til þessa koma erindum í réttan farveg. Þátttakandinn sagðist almennt upplifa þakklæti frá 

viðskiptavinum þegar þeir hefðu fengið árangursríka úrlausn á sínum kvörtunum en ef 

viðskiptavinir hefðu ekki fengið árangursríka úrlausn á kvörtunum sínum þá væri ástæðan 

stundum sú að óhjákvæmilegt væri að leysa úr málinu. Þátttakandinn sagði að ef viðskiptavinir 

ganga ósáttir frá fyrirtækinu eftir kvörtun:  

. . . þá verðum við bara með það sérstaklega merkt líka og fylgjum því eftir og 
þá kannski ef aðilinn hefur samband aftur. Þúst maður getur þá alltaf fylgst með 
sögunni, samskiptasögunni og þannig það er náttúrulega líka bara betri upplifun 
ef einhver sendir og við bara vitum að þessi aðili hefur lent í svona áður eða 
hefur sent svona margar kvartanir þannig að það svona gefur okkur betri 
tilfinningu líka bara hvern við erum að tala við en það er náttúrulega líka bara 
ekki hægt að halda öllum ánægðum. 

 

Þáttakandinn sagði að fyrirtækið hefði lagt það í vana sinn að svara undir nafni fyrirtækisins ef 

kvartanir kæmu upp á opinberum stafrænum vettvöngum en að fyrirtækið færi þó ekki inn í 

allar þær umræður. Þátttakandinn sagði: „ [Þá] bara biðjumst við afsökunar en umræðan má 

alveg eiga sér stað og þá þúst og við erum ekkert að reyna að stoppa hana eða þannig en 

stundum þarf maður að fara í meiri krísustjórnun og reyna að stoppa umræðuna“.  

 Þátttakendur frá fyrirtæki 4 voru spurðir hvernig þeir fylgdu stefnu sinni, um 

meðhöndlun kvartana, eftir og þátttakandi 2 sagði: „Í gæðakerfinu hjá okkur er vinnulýsing um 

meðhöndlun kvartana. Vinnulýsingar eru teknar út árlega, yfirfarnar og hvort það sé verið að 

vinna eftir þeim“. Þátttakendur sögðu að það væru ekki breytingar framundan í stefnunni um 

meðhöndlun kvartana en að stafræn þróun hefði haft þau áhrif að auðveldara væri fyrir 

viðskiptavini að láta vita af þjónustubresti. Þátttakendur voru spurðir hver ávinningur 

árangursríkrar úrlausnar á kvörtunum væri fyrir viðskiptavini og voru þeir sammála um að 

ávinningurinn fælist í ánægju viðskiptavina og tækifærinu fyrir fyrirtækið til þess að koma auga 

á hluti sem það hafði ekki séð áður. Þá upplifðu þau viðskiptavini sína ósátta ef árangursrík 

úrlausn næðist ekki en þó sýndu viðskiptavinir því frekar skilning ef starfsmenn fyrirtækisins 

gætu útskýrt, með árangursríkum hætti, ástæðu úrlausnar kvörtunarinnar. Spurðir út í mun á 

kvartanahegðun viðskiptavina sinna með tilkomu stafrænnar þróunar sagði þátttakandi 3: „Það 

er hvetjandi að taka þetta extra skref“ í því samhengi þegar fyrirtækið hefur getað lært af 

kvörtun. Þátttakendur sögðu að fyrirtækið fylgdist með kvörtunum sem bærust inn á 
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samfélagsmiðla en brygðust ekki við þeim. Þátttakendur voru sammála um að kvartanir hefðu 

farið fækkandi með árunum og sagði þátttakandi 2 að:  

Við pössum betur upp á viðskiptavini okkar frá upphafi þannig að þar af leiðandi 
eru þeir kannski ekki að lenda í eins leiðinlegum atvikum...og þeir vita það þá 
allavega því við upplýstum þá um það. Ég held að við séum á betri stað þar líka.  
 

Þátttakandi frá fyrirtæki 5 sagði að þegar kvartanir bærust þá væri það ákveðið tækifæri til þess 

að vinna viðskiptavininn aftur. Hann sagði að fyrirtækið væri með mörg mismunandi kerfi sem 

það notaði í sínum hefðbundna rekstri og væru þau öll nýtt á sinn hátt til þess að halda utan um 

þjónustubresti. Þátttakandinn sagði: „ . . . hefur starfsfólkið svona skýrslu sem þau fylla út 

þegar þjónustubrestir koma upp og jafnvel þegar viðskiptavinir kvarta líka þá erum við með 

sérstaka flokka til að halda utan um það“. Þátttakandinn sagði að fyrirtækið leggi svo upp með 

að koma öllum gögnum inn í CRM kerfið en að það væri þó verk í vinnslu:  

. . . við tökum gögn úr öllum þessum kerfum sem við notum og reynum að setja 
sem flest inn í okkar miðlæga gagnagrunn sem að heldur utan um alls konar 
gögn um viðskiptavini og sum af þessum gögnum eru birt í CRM kerfinu en 
sum ekki. En það er alls ekki allt þarna inni þannig að við erum enn á þessari 
vegferð að reyna að ná utan um öll samskiptin og í rauninni öll, bara allt journey 
hjá viðskiptavininum og setja það í eitt kerfi en það hefur tekið sinn tíma og við 
erum ennþá að vinna í því en það sem er kannski mikilvægast þá reynum við að 
skrá það í CRM kerfið. 
 

Hann sagði að stefna um kvartanameðhöndlun væri hluti af þjónustustefnu fyrirtækisins. 

Starfsfólk fyrirtækisins hefði þá aðgang að verkfærakistu:  

. . . verkfærakistan sem starfsfólk hefur til þess að gera viðskiptavininn ánægðan 
ef hann kemur til okkar [og] er óánægður eða með einhvern þjónustubrest og 
svo erum við líka auðvitað með hérna svona ákveðin guideline í kringum þessa 
verkfærakistu, hvenær þú átt að nota ákveðin tól í verkfærakistunni.  
 

Þátttakandinn sagði að starfsmenn færu í gegnum ítarlega þjálfun og starfsfólk í þjónustuveri 

fengi enn ítarlegri þjálfun í því hvernig skuli nýta verkfærakistuna. Starfsfólk í þjónustuveri 

gæti síðan flett upp upplýsingum um það hvernig meðhöndla skuli kvartanir og óánægða 

viðskiptavini. Stefnan sé ekki aðgengileg fyrir viðskiptavini en að fyrirtækið vilji bæta úr því:  

Við erum með bara almenna stefnu fyrirtækisins en það er opinbert og eitt af 
svona markmiðum okkar sem hluti af stefnu fyrirtækisins er að vera mest eða 
það sem við köllum mest customer focused flugfélagið á okkar mörkuðum og 
það er opinber stefna eða hluti af stefnu fyrirtækisins en ég myndi ekki segja að 
það væri mjög aðgengilegt á heimasíðunni til dæmis. Það er ekki mjög auðvelt 
að finna hana þannig að já ég myndi segja að hún væri ekki mjög aðgengileg 
fyrir viðskiptavini.  
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Þátttakandi var þá spurður hvort allar kvartanir til fyrirtækisins væru teknar til skoðunar og 

vildi þar meina að heimsfaraldurinn Covid-19 hefði sett strik í þann reikning:  

Ég myndi segja nei, það er ekki raunin, en við vorum með teymi í fyrirtækinu 
fyrir Covid sem hét customer care og það var ætlað til þess að vera svona 
ákveðið hjarta í fyrirtækinu sem myndi þá fylgjast með öllum kvörtunum sem 
koma í gegnum til dæmis þessar kannanir og líka bara almennt úr þessum 
könnunum...þau áttu í raun að vera dugleg að elta uppi þessar kvartanir en við 
erum samt auðvitað að skoða hérna kvartanir sem koma formlega í gegnum 
þjónustuverið og hérna og við erum líka að skrá þetta nokkuð vel í CRM kerfinu 
þannig að við getum svolítið flokkað þetta eftir því hvað er það algengasta sem 
er að koma inn en hérna núna er fókusinn soldið að afgreiða þessar hefðbundnu 
beiðnir eða formlegu kvartanir.  

 

Hann sagði að þetta teymi hefði þurft að leggjast niður vegna of margra fyrirspurna og 

fækkunar á starfsfólki. Hann sagði að meðhöndlun kvartana skipti öllu máli þar sem að þeir 

viðskiptavinir sem fengju góða úrlausn yrðu ánægðir og myndu halda áfram í viðskiptum við 

fyrirtækið. Hann sagði: „við [finnum] alveg marktækan mun í ánægjunni eða það er í raun 

myndi ég segja viðmótið sem skiptir máli, ekki endilega hvað fór úrskeiðis upphaflega, fólk er 

oft tilbúið að fyrirgefa það ef við stöndum okkur vel í þjónustunni eftir á“. Þátttakandinn talaði 

þá um að þeir viðskiptavinir sem fengju ekki árangursríka lausn á sínum kvörtunum væru þá 

líklegri til þess að kvarta á öðrum samskiptavettvöngum. Hann nefndi að gerð hafi verið 

rannsókn hjá fyrirtækinu þar sem í ljós kom að viðskiptavinir sem höfðu lent í neikvæðri 

upplifun en fengju góða úrlausn væru stundum tilbúnir að halda áfram í viðskiptum en ef 

fyrirtækið stóð sig illa í meðhöndlun þjónustubrestsins þá væru þeir viðskiptavinir líklegri til 

þess að forðast þjónustu frá fyrirtækinu. 

 

5.4.3. Stafræn væðing og áhrif hennar 

Þátttakandi frá fyrirtæki 1 var spurður út í stafræna væðingu og sagði að fyrirtækið stæði í 

talsverðri skuld þegar kæmi að tæknilegum og stafrænum lausnum. Þetta verk væri þó í vinnslu:  

Við erum svona að byrja að auka aðgengi þeirra [viðskiptavina], við erum að 
byrja hægt og bítandi að færast inn í rétta öld með allt þetta, við erum til dæmis 
komin með netspjall þar sem að hægt er að nálgast þjónustuverið okkar. Við 
erum að byrja vegferð við að bæta, að stórbæta, heimasíðuna og mínar síður 
þannig að fólk hafi meiri aðgang að svona portal þar í gegn. Og eins erum við 
að vinna að því að setja upp hérna bæði þjónustustefnu og taka aðeins utan um 
hvernig við meðhöndlum og tökum á móti tölvupósti þannig að engir boltar detti 
og öllu sé svarað og slíkt.  
 

Þátttakandinn sagði svo að fyrirtækið væri ekki komið nógu langt í sinni stafrænu vegferð til 

þess að vera farið að finna mun á kvartanahegðun viðskiptavina með tilkomu stafrænnar 
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þróunar. Þátttakandinn var svo spurður hvort fyrirtækið hafi þurft að breyta stefnu sinni um 

kvartanameðhöndlun vegna stafrænnar þróunar og svaraði að þrátt fyrir að fyrirtækið væri 

komið stutt í sinni stafrænu vegferð væri stafræn þróun drifkraftur til þess að taka 

þjónustustefnur fyrirtækisins í gegn:  

Stafræn þróun er svolítið að ýta okkur í þessa vinnu sem við erum á leiðinni inn 
í sem er að taka í gegn í rauninni allar þjónustustefnur og þar á meðal sérstaklega 
galla og kvartanamál. Og það er kannski að mörgu leyti út af stafrænum 
lausnum sem við erum svona að snerta á fleiri flötum, hrista upp í ýmsu sem við 
erum að gera. Þannig að ég myndi alveg klárlega segja að hún væri ákveðinn 
drifkraftur í að við þurfum að fara í þessa vinnu. 

 

Þátttakandi frá fyrirtæki 2 sagði að með stafrænni þróun hafi kvartanir tekið að koma inn 

samstundis og að fyrir viðskiptavini tæki það nú aðeins þrjá smelli að senda frá sér kvörtun. 

Hann sagði einnig að viðskiptavinir kvörtuðu undan fleiri og minni brestum og að með þessu 

fái fyrirtækið að vita af ótrúlegustu brestum og ábendingum: „Þegar viðskiptavinir fóru að 

kvarta í gegnum samfélagsmiðla þá fórum við að vita af mörgum hlutum sem við hugsanlega 

[hefðum] aldrei fengið að vita af sem var ekki verið að kvarta yfir“. Þá sagði hann einnig að 

breytingarnar hefðu haft áhrif á starfsemi fyrirtækisins: „Við erum með símaver sem er bara 

að taka á móti kvörtunum núna í dag þegar netpantanir eru 85% þannig að þessi 15% er bara 

ekki svo stór hluti að við þyrftum að hafa heilt símaver til að anna kvörtunum“. Þátttakandinn 

sagði að eftir að kvartanir fóru að berast með stafrænum hætti ætti fyrirtækið auðveldara með 

að svara kvörtunum hraðar og viðskiptavinir fái þá svörin sín fyrr en ef þau myndu hringja inn. 

Hann sagði:  

Það er öðruvísi að halda úti símaverinu með 30 manns og síminn hringir 
endalaust og þú ert á biðlista númer 5, 6 eða 10 í röðinni... tekur lengri tíma að 
díla við þá í síma en á Facebook, þá kemur þetta bara og við erum með staðlað 
svar sem allir fá þegar þeir senda okkur skilaboð og síðan er bara hvert mál tekið 
fyrir sig. Og það tekur miklu styttri tíma fyrir okkur að svara í tölvunni heldur 
en í símanum.  

 

Hann sagði að jákvæðu áhrif stafrænnar þróunar væru betri þjónusta fyrir viðskiptavininn og 

frekari upplýsingar til fyrirtækisins. 

 Þátttakandi frá fyrirtæki 4 sagði að stafræn þróun hefði haft þau áhrif að aðgengi 

viðskiptavina að fyrirtækinu væri orðið betra en ástæðan sé sú að fyrirtækið er aðgengilegt á 

fleiri stafrænum vettvöngum. Fyrirtækið setti af stað snjallverslun og þar gætu viðskiptavinir 

til dæmis komið frá sér kvörtunum eða ábendingum en þátttakandinn talaði einnig um 

tækifærin fyrir þau vegna tilkomu stafrænnar þróunar. Hann sagði að tækifærin fælust meðal 

annars í því að geta átt samtal við viðskiptavini og þannig gert betur. Þau áhrif sem stafræn 
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þróun hefur haft á kvartanameðhöndlun fyrirtækisins eru þau að: „Það er í rauninni bara að við 

fáum meira inn erindi allan daginn og líka á kvöldin og þau eru svona fljótari. Það er meira 

verið að senda inn bara strax“. Hann bætir því við að ferlið við að senda og svara tölvupóstum 

hafi verið hægt samanborið við hvernig það er í dag. Með stafrænum vettvöngum séu kvartanir 

meðhöndlaðar í rauntíma: 

Já, við höfum náttúrulega þurft að bæði fá meira fólk í svörun og lengja 
svörunartíma en á sama tíma og bara nýjar lausnir komnar inn sem voru ekki, 
CRM kerfi og við erum búin að vera að prófa okkur áfram með chatbotta 
[spjallmenni] og þannig að það eru alls konar svona breytingar sem eiga sér stað 
þannig við finnum alveg strax núna bara á síðustu tveimur árum hafa alveg orðið 
gríðarlegar breytingar þegar við höfum farið í þessa stafrænu vegferð en það eru 
náttúrulega bæði áskoranir og þetta er líka bara einföldun að mörgu leyti en það 
þarf líka fleiri. 
  

Þátttakandinn var síðan spurður hvernig meðhöndlun kvartana á samfélagsmiðlum væri og 

hann sagði að kvartanir gætu borist inn á opinbera hópa á samfélagsmiðlum en að fyrirtækið 

sé með hraða ferla og bregðist því hratt við slíkum kvörtunum. Þátttakandinn sagði:  

Við viljum svara öllum, við viljum hafa þetta allt opið og sýnilegt. Við myndum 
aldrei fela eitthvað og hérna þannig það er bara eitthvað sem er inni í þessum 
gildum hjá okkur þannig að þúst við höfum ekkert litið á það sem einhverjar 
sérstakar ógnir í rauninni, það er bara tækifæri til að vera í rauninni bara ennþá 
meira á tánum.  
 

Fyrirtækið er með teymi í vinnu við að vakta nafn fyrirtækisins á samfélagsmiðlum. 

Þátttakandinn sagði að fyrirtækið hefur lagt upp með að halda í persónulega þáttinn þrátt fyrir 

stafræna þróun: „Við erum alltaf að reyna að gera þessar stafrænu lausnir persónulegar, þannig 

það er líka mikil vinna hjá okkur“. 

 Þátttakendur frá fyrirtæki 4 töluðu um ánægju í garð fyrirtækisins með tilkomu 

stafrænnar þróunar þar sem viðskiptavinir fengju greiðan aðgang að þjónustu og svörum við 

spurningum sínum. Þátttakandi 3 sagði:  

Þetta eru önnur mál sem eru að koma inn en það er örugglega bara auðveldara 
að tjá þau eða koma þeim til skila sko. En þessi litlu mál sem eru síðan bara 
ótrúlega auðveld að leysa, þau eru að koma inn.  

 

Þátttakandinn bætti svo við að það hafi verið meira mál að tilkynna þjónustubrest áður en 

stafræn þróun kom til sögunnar. Þátttakandi 1 talaði um auðveldara aðgengi að samskiptum 

við fyrirtækið: „Stundum líka vill maður ekki hringja, þú vilt ekki tala við neinn þú vilt bara fá 

tölvupóst eða geta sent tölvupóst. Stafræn þróun hefur klárlega gert viðskiptavinum okkar 

auðveldara að hafa samband“. Þátttakandi 2 talaði um að áður fyrr hafi hrós borist til 
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fyrirtækisins á handskrifuðum miðum eða jafnvel í formi blómvanda en í dag komi hrósin á 

sama stað og kvartanirnar:  

Af því að fólk sendir hrósið í gegnum sama kerfið skiluru, ekki bara kvartanir 
og í rauninni ekkert svo mikið af kvörtunum sem við fáum, þetta eru aðallega 
hrós. Þannig að það er orðið auðveldara líka. Ég tengi svona meira við það því 
mér finnst við ekkert fá svo mikið af kvörtunum.  

 

Þátttakendur sögðu að með stafrænni þróun hafi orðið auðveldara fyrir fyrirtækið að sinna 

kvörtunum og halda utan um þær.  

 Þátttakandi frá fyrirtæki 5 sagði að stafræn þróun hafi opnað á aðgengi viðskiptavina 

að fyrirtækjum og þá sérstaklega þegar kæmi að því að koma skoðunum og kvörtunum til skila: 

„Stafræn þróun hefur líka kannski opnað svona upp á umræður í kringum upplifanir, þetta 

myndi ég segja að líka hefur áhrif á okkur því að fólk hefur kannski meiri væntingar gagnvart 

fyrirtækinu að bregðast við“. Hann bætti við að þau fyrirtæki sem væru komin með virka 

samfélagsmiðla gætu átt sérstaklega í hættu á að viðskiptavinir byggjust við góðum og skjótum 

svörum á þeim stafrænu vettvöngum. Hann sagði einnig að viðskiptavinir hefðu þær væntingar 

til fyrirtækisins að það tæki þátt í stafrænu þróuninni í öllum viðmótum og öllum 

samskiptaleiðum. Hann bætti við: „ . . . þannig að þegar eitthvað er ekki orðið stafrænt þá 

kannski líka býður það upp á að fólki finnist það ekki nógu gott eða á það til að kvarta“. 

Þátttakandinn sagði einnig: „Þú ert kannski með sjálfvirka ferla í kringum ákveðnar þjónustur 

og getur í rauninni bara gefið endurgjöf bara í miðju flæðinu þar sem þú ert kannski að hafa 

samband við fyrirtæki og þetta er orðið miklu aðgengilegra klárlega“. Hann nefndi einnig að 

upplifun hans af samfélagsmiðlum væri ekki einungis sú að kvartanir bærust þangað heldur 

hafi samskipti við viðskiptavininn einnig aukist í gegnum samfélagsmiðla. Þátttakandinn sagði 

að fyrirtækið hafi verið með stafræna þróun sem stóran hluta af þjónustustefnu sinni síðustu ár 

og sagði:  

Það er bara svona einn af lykilþáttunum í meðhöndluninni og stefnunni sjálfri 
en hérna það hefur líka haft ótrúleg áhrif á það hvernig við dílum við þessar 
kvartanir og hérna fyrst og fremst þá er það kannski svona CRM tæknin sem 
hefur gert okkur kleift að gera þetta betur í [með að nýta] svona stafrænu 
snertipunktana.  

 

Hann sagði að með aukinni þróun á CRM lausnum fyrirtækisins á undanförnum árum hafi 

fyrirtækið fengið betri mynd á viðskiptavini sína og viðskiptasögu þeirra. Með þessu getur 

fyrirtækið leyst kvörtun með árangursríkum hætti frá fyrstu hendi. Hann sagði að stafræn þróun 

hafi einnig haft áhrif á sjálfsþjónustu sem fyrirtækið hefur boðið upp á: 
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Ég myndi segja að fyrir hérna þjónustufulltrúa í þjónustuverinu þá er þessi 
sjálfvirknivæðing á ferlum að hafa ótrúlega góð áhrif á meðhöndlun kvartana 
þannig að ef þau eru ósátt með eitthvað þá geta þau boðið upp á kosti sem að 
leysir vandamálið í raun með sjálfvirkum hætti. 

 

Þátttakandinn sagði einnig frá spjallmenni fyrirtækisins sem getur svarað helstu fyrirspurnum 

fyrirtækisins og tekið á móti kvörtunum. Hann sagði að spjallmennið hafi haft áhrif á 

meðhöndlun kvartana: 

...[spjallmennið] er alveg að taka mikið af þessum kvörtunum að mörgu leyti en 
getur líka aðstoðað viðskiptavini með þessa almennu aðgerðir þannig að þetta 
er kannski það sem hefur spilað svona mest inn í svona meðhöndlun á 
kvörtunum í svona stafrænum lausnum. 

 

Þátttakandinn sagði að fyrirtækið legði upp með að missa ekki persónuleikann með stafrænum 

lausnum.  

 

5.4.4. Áskoranir 

Þátttakandi frá fyrirtæki 1 talaði um að það stafaði ógn af stafrænni þróun þar sem það gefur 

viðskiptavinum tækifæri til þess að dreifa slæmum sögum:  

Ef við tökum stafræna þróun yfir höfuð en ekki bara innan okkar fyrirtækis þá 
eiga allir stærra platform í dag en þeir áttu fyrir 20 árum. Þannig að ef þú ert 
brjálaður út í fyrirtæki þá er frekar auðvelt að koma því á framfæri þannig að 
það er kannski helsta ógnin ef maður er ekki að standa sig vel þá er það fljótt að 
fréttast.  
 

Þátttakandi frá fyrirtæki 1 talaði um að Facebook og Instagram hefðu nýlega legið niðri og þá 

hafi kvartanir borist í gegnum síma í staðinn. Með stafrænni þróun hefur símaverið ekki þurft 

jafnmikinn mannskap og áður og þar af leiðandi voru starfsmenn í raun of fáir til þess að geta 

svarað símtölum sem bárust á þessu tímabili sem Facebook og Instagram lágu niðri. Hann 

sagði: „Það eru líka svona utanaðkomandi aðstæður sem hafa áhrif á þessa þróun hjá stafrænni 

þróun, það er eitthvað sem við getum ekki vitað, en við getum brugðist við“. Hann bætti við: 

Svona utanaðkomandi aðstæður hafa mikil áhrif á okkur það er líka svolítið sem 
kúnninn okkar er núna er orðin svo góðu vanur og það er líka náttúrulega 
hættulegt af því ef einhver er orðinn svo góðu vanur þá gengur hann bara út frá 
því bara að fá alltaf sömu þjónustuna. 

 

Þátttakandinn var þá spurður hvort hann væri jákvæður gagnvart þessum breytingum og var á 

báðum áttum með það: 

Já og nei einhvern veginn. Það er frústrerandi þegar að það koma ótrúlegustu 
kvartanir sem hafa ekki komið áður en ég held að þetta sé til hins betra bæði að 
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við getum bætt okkur og í þessum hlutum sem er verið að kvarta undan, þannig 
að það er bara jákvætt. 
 

Þátttakandi frá fyrirtæki 3 sagði að það væru alltaf áskoranir sem fylgdu stafrænni þróun en að 

núna væri fyrirtækið að prófa sig áfram með spjallmenni sem myndi einfalda ferlið en sagði 

þó: 

. . . en þú nærð aldrei þessu sama persónulega með chattbotta einhvern veginn 
þannig að þúst það er alltaf þessi stanslausa vinna í kring þannig að þúst það eru 
svona alls konar áskoranir. Bæði viltu að ferlið sé hraðara og fólk geti 
sjálfsafgreitt sig og þú vilt líka einhvern veginn ná þessu persónulega með 
þannig að já ég myndi segja að það eru bara bæði áskoranir og tækifæri sem 
fylgja þessari stafrænu vegferð.  
 

Þátttakandinn talaði einnig um að þegar viðskiptavinir kvarta á opinberum hópum á Facebook 

þá sé oft búið að loka á ummæli frá fyrirtækjum en þau hafa gripið á það ráð að svara þá sem 

einstaklingar undir nafni og taka fram að þetta séu þá ummæli og svörun sem kemur frá 

starfsmanni fyrirtækisins.  

 Þátttakendur frá fyrirtæki 4 voru spurðir hverjar ógnir stafrænnar þróunar væru þegar 

kæmi að meðhöndlun kvartana frá viðskiptavinum og þátttakandi 1 svaraði: 

Að það verði það auðvelt að koma inn kvörtunum sem eru bara eitthvað svona 
töluvert léttvægar sem annars hefðu ekki skipt máli eða...að við missum af því 
sem skiptir verulega máli af því að þúst það koma kannski 10 kvartanir inn, 9 
þeirra eru um að fólki er illa við fontið á heimasíðunni og einhver einn er með 
eitthvað svona alvöru umkvörtunarefni. Þúst við höfum ekki lent í þessu en þetta 
gæti mögulega verið hættan.  

 

Þá sagði þátttakandi 1 einnig að sögur af viðskiptum við fyrirtækið sem væru sagðar á 

opinberum hópum á Facebook væru oft ýktar og gæti það verið hættulegt fyrir orðspor 

fyrirtækisins. Þátttakandi 3 sagði að hingað til hefðu þetta ekki verið mörg tilvik en þeir aðilar 

sem hafa gert þetta væru háværir. Hann bætti svo við: „Mann langar að segja bara: „þetta er 

ekki rétt hjá þér kallinn minn“ en það bara má ekki“.  

 Þátttakandi frá fyrirtæki 5 sagði að um þriðjungur eða helmingur viðskiptavina nenntu 

að hafa samband þegar þeir væru óánægðir og það skipti því máli að nýta það sem tækifæri til 

þess að gera betur. Hann sagði einnig að heimsfaraldurinn hafi verið áskorun fyrir fyrirtækið 

en að teymi sem hafði verið sett af stað fyrir Covid-19, sem átti að sjá um viðskiptavini, hafi 

verið lagt niður vegna faraldursins. Þá talaði þátttakandinn einnig um að eftir að viðskiptavinur 

hefði upplifað þjónustubrest væri markmiðið að gera viðskiptavininn ánægðan en fyrirtækið 

væri þess háttar að erfitt væri að fylgjast með hvort viðskiptavinurinn sneri aftur. Þátttakandinn 

sagði að ferlar hjá fyrirtækinu gætu verið flóknir og að viðskiptavinir skilji það ekki alltaf og 
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bætti svo við: „Þegar það koma upp svona þjónustubrestir þá skilja viðskiptavinir ekki 

nákvæmlega hvað er að gerast á bakvið tjöldin og þess vegna líka er það kannski líka pínu að 

búast við því að hlutirnir ættu að vera einfaldari“. Hann nefndi einnig að það stafaði ógn af því 

að missa persónulega þáttinn með tilkomu stafrænnar þróunar og sagði: „Varðandi 

spjallmennið . . . og fleiri svona stafrænar lausnir þá kannski er pínu ógn af að við missum þetta 

human factor eða þennan persónuleika í þjónustu“.  

 

5.4.5. Markmið og tækifæri 

Fyrsti þátttakandinn talaði um að markmiðið með árangursríkri úrlausn kvartana væri að 

viðskiptavinurinn væri sáttur og kæmi aftur í verslunina. Þátttakandinn var spurður hvaða áhrif 

hann gerði ráð fyrir að stafræn þróun myndi hafa á kvartanahegðun og svaraði: 

Ég geri ráð fyrir því, þegar aðgengi verður auðvelt í gegnum vefinn þá muni 
fólk frekar nýta þá þann portal inn í fyrirtækið frekar en að vera að koma á 
staðinn eða jafnvel að sleppa, því það nennir ekki að hafa samband. Þannig að 
ég geri ráð fyrir að öll samskipti þannig lagað við viðskiptavinina aukist þegar 
við gefum þeim auðveldari leið inn. 

 

Þátttakandinn sagði að tækifærin væru í rauninni endalaus og að það breytti öllu hvernig tæknin 

gæti hjálpað til við að greina gögn og halda utan um erindi sem kæmu inn á borðið frá 

viðskiptavinum. Þátttakandinn nefndi einnig að tækifærin lægju í betra aðgengi fyrir 

viðskiptavini til þess að hafa samband við fyrirtækið og sagði svo:  

Þú þarft ekki að koma brjálaður niður í fyrirtækið og tala við verslunarstjórann 
heldur verður auðvelt að senda okkur erindi og fyrirspurnir hvort sem það er í 
gegnum heimasíðuna eða samfélagsmiðla eða annað slíkt. Það eru stærstu 
tækifærin, það er miklu auðveldara að halda utan um það sem kemur inn 
starfænt heldur en það sem kemur inn á gólf. 

 

Þátttakandi frá fyrirtæki 2 sagði að markmið með árangursríkri úrlausn kvartana væri að 

viðskiptavinurinn væri sáttur og myndi versla aftur við fyrirtækið. Þátttakandinn sagði: „Við 

höfum oft á tíðum þurft að taka eitt skref lengra til þess að gera viðskiptavininn sáttann og við 

höfum bara fundið fyrir því að það skilar sér, að gefa aðeins extra er bara oftast betra“. 

Þátttakandinn var spurður hver ávinningur þess að meðhöndla kvartanir vel væri og svaraði:  

Þannig að það kemur fyrir að við fáum hrós á samfélagsmiðlum, Twitter eða 
eitthvað slíkt. Kannski ávinningurinn í þessu er að fólk tekur upp hanskann fyrir 
okkur á samfélagsmiðlum. Það kemur kvörtun inn á matartips eða Twitter og 
oftar en ekki ég held bara undantekningarlaust þá er einhver sem skrifar undir 
„ertu búinn að hafa samband við fyrirtækið þau endurgreiða pöntunina.“Ég held 
að það sé ávinningur hvernig við höfum gert í fortíðinni hvernig við höfum 
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höndlað þessar pantanir þá er fólk meira að bakka okkur upp annars staðar 
óumbeðið. Ég held að það sé klárlega ávinningur. 

 

Þátttakandinn talaði um að tækifærin sem fylgja stafrænni þróun felist í betri þjónustu til 

viðskiptavinarins. Hann nefndi einnig að þegar kvartanir bærust með stafrænum hætti þá hefði 

starfsfólk meira svigrúm til þess að leita réttra svara án þess að þurfa að segja viðskiptavininum 

að hinkra á línunni eða færa hann símleiðis á milli starfsmanna eftir því hver gæti best svarað.  

 Þátttakandi frá fyrirtæki 3 sagði að fyrirtækið liti alltaf á kvartanir sem tækifæri til þess 

að gera úrbætur og til þess að eiga samtal við viðskiptavininn. Þátttakandinn var þá spurður 

hver næstu skref væru hjá fyrirtækinu í ferli kvartanameðhöndla og svaraði: 

Núna erum við til dæmis að horfa svolítið bara á [að] setja upp bara meira svona 
eins og þjónustuver sem við þurfum bara...sem er risaskref, við höfum bara 
verið með svona nokkra aðila sem hafa verið að sinna þessari svörun á 
stafrænum miðlum.  

 

Þátttakandinn bætti við að fyrirtækið hefði hug á að lengja svörun í samræmi við opnunartíma 

verslana: 

. . . og lengri svörun heldur en þessi skrifstofutími þannig að okkur langar að 
setja þjónustuver þannig að við getum líka verið að bregðast við alveg eins og í 
rauninni að búðin er opin. Þannig að þúst ef fólk hringir inn og það er svörun til 
9. Þannig að það er svona næsta skref að setja af stað svona formlegra 
þjónustuver og náttúrulega bara veita ennþá betri upplifun. 
 

Þátttakandinn talaði um að markmið fyrirtækisins með árangursríkum úrlausnum væru að 

viðskiptavinir gengju sáttir frá borði og að fyrirtækið gæti gert eitthvað meira en 

viðskiptavinurinn hefði búist við. Þátttakandinn sagði: 

Ekki bara að þú ert sáttur og að það hafi verið leyst úr kvörtuninni heldur er það 
þetta auka sem við náum að gera og við viljum sem sagt og skapa þetta aukna 
verðmæti fyrir viðskiptavininn þannig að við erum ótrúlega dugleg að reyna að 
grípa tækifærið þegar við sjáum þúst hvað getum við gert extra þegar það kemur 
inn kvörtun eða eitthvað um varðandi vöruúrval eða eitthvað slíkt, bara hvernig 
getum við gripið þetta og bara þannig að viðskiptavinurinn bara svona eignað 
okkur viðskiptavininn þannig að við erum soldið líka með það svona mindset í 
þessu að búa til svona umfram virði.  

 

Þátttakandinn talaði um að fyrirtækið fengi einnig inn ábendingar og hrós í bland við kvartanir 

og að það væru líka tækifæri til þess að halda áfram að gera vel. Hann talaði einnig um að 

fyrirtækið legði upp með umframvirði og að gera meira en það sem viðskiptavinur bjóst við: 

„En við viljum alltaf að viðskiptavinir séu ánægðir og við fáum oft bara rosalega miklar þakkir 

en sérstaklega þegar við náum að gera þetta auka eða þúst extra“. Þátttakandinn sagði að 
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fyrirtækið stefndi að því að sjálfvirknivæða enn frekar kvartanaferlið en fyrirtækið er meðal 

annars að innleiða ákveðið kerfi í snjallverslun sína þar sem að viðskiptavinir geta merkt við 

þær vörur sem bárust þeim ekki og þá fari af stað sjálfvirkt endurgreiðsluferli. Hann bætti svo 

við: „Þetta er bæði bara aukin þjónusta en líka bara rosa mikið aukið traust“. Þátttakandinn 

sagði svo frá því að á samfélagsmiðlum hafi viðskiptavinir óumbeðnir tekið upp hanskann fyrir 

hönd fyrirtækisins og sýnir það tryggðina sem fyrirtækið hefur náð að mynda hjá 

viðskiptavinum. Þátttakandinn nefndi þó að fyrirtækið reyndi að halda í persónulega þáttinn: 

„Við erum óhrædd við breytingar og við erum svona mjög við stökkvum á öll tækifæri, bæði 

til að einfalda viðskiptavinum lífið og hérna soldið svona sjálfvirknivæða en á sama tíma viljum 

við vera soldið persónuleg“. 

 Þátttakendur frá fyrirtæki 4 töluðu um að markmið þeirra væri að vera fyrirtæki í 

fremstu röð og þess vegna tækju þau allar kvartanir alvarlega. Þátttakandi 1 sagði að markmið 

fyrirtækisins væri að svara viðskiptavinum hvort sem um væri að ræða neikvætt eða jákvætt 

svar: „Stundum svörum við bara að því miður ætlum við ekki að breyta neinu eða getum ekki 

aðstoðað þig frekar“. Þátttakendur sögðu að ávinningur þess að svara viðskiptavinum sínum 

með árangursríkum hætti væri aukin ánægja viðskiptavina. Þegar þátttakendur voru spurðir út 

í þau tækifæri sem hefðu myndast með tilkomu stafrænnar þróunar svaraði þátttakandi 1: „Þetta 

gefur viðskiptavininum miklu betra tækifæri til þess að að hafa samband við okkur“. Þá tók 

þátttakandi 2 undir og sagði: „ . . . og okkur tækifæri til þess að grípa þá sem eru ósáttir, sem 

við hefðum kannski ekki vitað af áður“. Þátttakendur voru sammála um að þessari þróun fylgdu 

einungis kostir. 

 Þátttakandi frá fyrirtæki 5 sagði að fyrirtækið vildi gera meira af því að segja 

viðskiptavinum frá því sem færi fram í þjónustunni. Hann sagði einnig að markmið 

fyrirtækisins væri að vera meira gagnvirkt gagnvart viðskiptavinum og taka þannig við öllum 

kvörtunum og fylgja þeim eftir. Þátttakandinn sagði: „Ef við náum að gera hann að ánægðum 

viðskiptavin eftir að þú hefur kvartað og færð eitthvað svar frá okkur og hérna já það er kannski 

svona markmiðið . . . “ og bætti svo við: „Ef við fáum þig aftur gætum [við] jafnvel með mjög 

góðri meðhöndlun kvörtunar gert þig ánægðari heldur en ef þú hefðir aldrei lent í slæmri 

upplifun“. Þátttakandinn tók dæmi um það að viðskiptavinir hefðu kvartað yfir langri bið en 

eftir að fyrirtækið setti upp sjálfvirkt ferli til þess að afbóka þjónustuna fór kvörtunum yfir 

biðtíma töluvert fækkandi. Þá tók hann einnig fram að stafræn þróun hefði haft jákvæð áhrif á 

upplifun viðskiptavina og að fyrirtækið gæti mætt væntingum viðskiptavina vegna stafrænnar 

þróunar. Þegar þátttakandinn var spurður hver tækifærin þeirra væru sagði hann að þau væru í 

raun endalaus: „[Við] viljum koma þessum stafrænu lausnum í gegnum allt ferðalagið . . . við 
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erum ekki alveg komin þangað ennþá, alls ekki en það er okkar markmið“. Hann nefndi þá 

einnig að þetta markmið spili inn í stefnu fyrirtækisins að vera með mest viðskiptavinamiðaða 

fyrirtækið á sínum markaði. Hann sagði að tækifærin lægju ekki einungis í að geta meðhöndlað 

kvartanir betur, heldur einnig að vera gagnvirk og að geta komið fjótt auga á þjónustubresti og 

laga þá áður en viðskiptavinurinn verður óánægður. Þátttakandinn sagði svo: „Mér finnst að 

muni hafa mestu áhrifin næstu árin á okkar þjónustu er bara hversu vel við búum til okkar 

stafrænu lausnir og þróum okkur áfram í því“.  

 

5.5. Samantekt úr niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar 

• Flestir þátttakendur sögðu að fyrirtækjunum bærust kvartanir á hverjum degi. Í 

samhengi við starfsemi hvers fyrirtækis þá væru kvartanir ekki óeðlilega margar þar 

sem starfsemin væri margþætt, margar verslanir, margar pantanir eða mörg mál á 

hverjum degi.  

• Allir þátttakendur sögðust leggja upp með að svara öllum kvörtunum.  

• Þátttakendur litu á kvartanir sem tækifæri til þess að gera betur.  

• Það fyrirtæki sem er stutt á veg komið vill bæta kvartanameðhöndlun og sér mikilvægi 

þess. 

• Fyrirtækin sem eru lengra komin skrá öll niður kvartanir í kerfi og halda þannig utan 

um þjónustubresti og viðskiptasögur viðskiptavina sinna.  

• Starfsfólk þeirra fyrirtækja sem eru lengra komin fá þjálfun í að meðhöndla kvartanir 

og óánægða viðskiptavini.  

• Fyrirtæki sem eru lengra komin í þjónustuferlum og kvartanameðhöndlun finna mun á 

viðhorfi viðskiptavina sem fá úrlausn með árangursríkum hætti og þeim sem ekki fá 

úrlausn með árangursríkum hætti. 

• Verkfærakistur gefa starfsfólki yfirsýn yfir hvað sé hægt að gera til að bæta 

viðskiptavinum upp brestina.  

• Fyrirtækið sem er stutt á veg komið finnur að stafræn þróun ýtir þeim út í breytingar á 

þjónustuferlum og þar á meðal kvartanahegðun 

• Fyrirtækin sem eru lengra komin upplifa að með stafrænni þróun hafi viðskiptavinir 

betra aðgengi til þess að kvarta og senda inn ábendingar og þess vegna fái fyrirtækin 

inn allar stærðargráður af kvörtunum og geta þannig enn frekar bætt það sem má betur 

fara. Eitt fyrirtæki hafði áhyggjur af að vegna fjölda kvartana gætu stóru málin týnst.  

• Fyrirtækin upplifa kröfur frá viðskiptavinum um þátttöku í stafrænni þróun.  
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• Áskoranir felast meðal annars í stærðargráðu þess vettvangs sem viðskiptavinir hafa til 

þess að koma frá sér kvörtunum og í því að tæknivandamál fái ekki sama skilning frá 

viðskiptavinum eins og áþreifanleg vandamál hjá fyrirtækjum. 

• Ógn stafar af því að erfiðara verður fyrir fyrirtæki að halda í persónulega þáttinn með 

aukinni stafrænni þróun.  

• Markmið þátttakenda voru einhljóma, það er að viðskiptavinur gangi sáttur í burt og 

haldi áfram í viðskiptum eftir að hafa lent í þjónustubresti. Fyrirtæki upplifa að við 

úrlausn kvartana sé árangursríkt að bjóða viðskiptavinum úrlausn sem fer fram úr þeirra 

væntingu. 

• Stafræn þróun getur bæði einfaldað þjónustuferla fyrir starfsfólk og viðskiptavini.  

• Þátttakendur fundu fyrir því að viðskiptavinir sem höfðu fengið góða úrlausn tækju upp 

hanskann fyrir fyrirtækið á stafrænum miðlum eða samfélagsmiðlum. 
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6. Umræður og ályktanir 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort stafræn þróun hafi haft áhrif á 

kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi. Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram: 

„Hvaða áhrif hefur stafræn þróun haft á kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi?“ 

 Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar ásamt ályktunum 

rannsakanda í samanburði við fræðilegar greinar og eldri rannsóknir. 

Að ávarpa (e. address) það hvernig kvartanir skulu meðhöndlaðar krefst stjórnunarlegrar 

athygli (Machado, 2015). Í viðtölunum kom í ljós að fyrirtæki sem voru langt komin í stafrænni 

væðingu höfðu sett fram stefnu um meðhöndlun kvartana eða sett fram þjónustuferla sem 

innihéldu upplýsingar um meðhöndlun kvartana. Þó svo að þetta ferli sé bæði langt og tímafrekt 

þá er það þess virði en rannsóknir hafa sýnt að góð kvartanameðhöndlun með árangursríkri 

útleiðingu þjónustubrests getur leitt til meiri ánægju meðal viðskiptavina heldur en þegar 

viðskiptavinur upplifir góða þjónustu án þjónustubrests (Machado, 2015). Í viðtölunum kom í 

ljós að öll fyrirtækin upplifa að viðskiptavinir gangi ánægðir frá fyrirtækinu þrátt fyrir að hafa 

upplifað þjónustubrest ef bresturinn var leystur með árangursríkum hætti. Í 

spurningakönnuninni svöruðu 93,7% þeirra þátttakenda sem höfðu lent í þjónustubresti að þeir 

myndu halda áfram í viðskiptum við fyrirtæki ef þjónustubrestur væri bættur upp með 

árangursríkum hætti. Tæp 80% þeirra sögðust myndu mæla með fyrirtækinu ef þjónustubrestur 

væri leystur með árangursríkum hætti. Rannsókn eftir Smith, Bolton og Wagner (1999) leiddi 

í ljós að viðskiptavinir sem upplifa þjónustubrest kjósa að fá bætur sem jafngilda brestinum 

sem átti sér stað. Í spurningakönnuninni kom í ljós að óskaúrlausnir þátttakenda voru helst að 

fá bætur sem væru í samræmi við þjónustubrestinn, að fyrirtækið kæmi vel fram í 

kvartanameðhöndluninni og tæki ábyrgð á brestinum. Þá komu einnig svör frá þátttakendum 

þar sem óskaúrlausn væri að fyrirtækið færi fram úr þeirra væntingum. Í viðtölunum kom í ljós 

að fyrirtæki upplifa að þegar kvartanir eru leystar sé árangursríkt að bjóða viðskiptavinum 

úrlausn sem fer fram úr þeirra væntingum. Ef varan mætir væntingunum verður 

viðskiptavinurinn ánægður og ef varan fer fram úr væntingum myndast umfram ánægja. Þessar 

tilfinningar skipta máli þegar kemur að því að viðskiptavinur haldi áfram í viðskiptum og tali 

vel um þjónustu fyrirtækisins (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012). 

Það skiptir ekki máli hversu vel hönnuð og útfærð markaðsáætlun er, brestir munu eiga sér 

stað í þjónustu. Það besta sem fyrirtæki getur gert er að einfalda viðskiptavininum að kvarta 

(Kotler & Keller, Marketing Management, 2012) en í viðtölum við fyrirtækin var þeirra 

upplifun að stafræn þróun hafi aukið aðgengi viðskiptavina að fyrirtækjum og einfaldað þeim 
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að koma kvörtunum og ábendingum til skila. 86,7% þátttakenda í spurningakönnuninni töldu 

mikilvægt að möguleikinn á að kvarta með stafrænum hætti væri til staðar í kvörtunarferlinu. 

Þá hefur einnig verið mikilvægt að starfsmenn fái viðeigandi þjálfun í meðhöndlun kvartana. 

Sterkt viðskiptavinasamband dregur úr neikvæðum áhrifum þjónustubresta. Jákvæð upplifun 

viðskiptavina af fyrri samskiptum við fyrirtæki verndar fyrirtækið fyrir neikvæðum 

afleiðingum þjónustubresta (e. commitment) (Worsfold, Worsfold, & Bradley, 2007). Í 

viðtölum sögðu þátttakendur frá því að tryggir viðskiptavinir hafa tekið upp hanskann fyrir 

hönd fyrirtækis á samfélagsmiðlum þegar viðskiptavinir hafa kvartað á opinberum síðum. 

Markaðsaðilar geta síðan nýtt sér kvartanir og umræður viðskiptavina á stafrænum miðlum 

með því að vakta þá og átta sig þannig á því hvað sé ábótavant í þjónustunni (Kotler & Keller, 

Marketing Management, 2012). Fyrirtækin sem komu í viðtöl sögðu frá því að það væru komin 

stöðugildi og jafnvel teymi innan fyrirtækisins sem hafa það hlutverk að vakta samfélagsmiðla.  

Til þess að lífskjör á Íslandi haldist áfram jafngóð og þau eru nú er lykilatriði að hafa góðan 

skilning á fjórðu iðnbyltingunni, hvað hún hefur í för með sér og hvaða tækifæri og ógnir fylgja 

henni. Í djúpviðtölunum kom í ljós að viðskiptavinir setja kröfu á fyrirtæki að taka þátt í 

stafrænni þróun. Í spurningakönnuninni kom í ljós að 54,7% þátttakenda sem höfðu lent í 

þjónustubresti kysu að kvarta til fyrirtækis með stafrænum hætti og 71% höfðu nú þegar nýtt 

sér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu. Flestir viðskiptavinir hafa einhverja reynslu af bresti 

í þjónustu en 94,4% þátttakenda í spurningakönnuninni höfðu lent í þjónustubresti. Allir 

þátttakendur þeirra fyrirtækja sem komu í viðtöl sögðust fá kvartanir frá viðskiptavinum mjög 

reglulega. Viðskiptavinir hafa þá tilhneigingu að bregðast sterklega við þjónustubresti og þess 

vegna er mikilvægt að fyrirtæki séu með jafnsterka og áhrifaríka kvartanameðhöndlun (Smith, 

Bolton, & Wagner, 1999). Tæknilegir þættir aukast stöðugt þegar við kemur þjónustu. Með 

aukinni tækni í þjónustuferlum eykst einnig áhættan á tæknibrestum (e. system failures) og 

með netvæðingu eykst áhættan á brestum í þjónustuferlum netverslana (Machado, 2015). Með 

stafrænni þróun geta viðskiptavinir sent skilaboð út um allan heim með aðeins einum smelli. 

Þrátt fyrir að viðskiptavinir, sem hafa upplifað ánægju í viðskiptum sínum, séu líklegir til þess 

að segja frá því, þá eru viðskiptavinir, sem upplifa óánægju, líklegri til þess að segja enn fleirum 

frá því (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012). Í viðtölunum kom í ljós að upplifun 

þátttakendanna sé sú að viðskiptavinir sýni tæknivandamálum minni skilning samanborið við 

áþreifanleg vandamál. Þá kom einnig í ljós að þó svo að fyrirtæki hafi ekki upplifað margar 

kvartanir í sinn garð, á opinberum vettvöngum á samfélagsmiðlum, að þá séu yfirleitt háværir 

aðilar á bakvið slíkar kvartanir. Einn af þátttakendunum í viðtölum rannsakanda sagði frá því 

að fyrirtækið tæki þátt í umræðum sem myndast á opinberum vettvöngum á samfélagsmiðlum 
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undir nafni fyrirtækisins. Þeir nýta sér þátttöku sína til þess að biðjast afsökunar og reyna 

þannig að beina umræðunni í aðra átt eða jafnvel stöðva hana.     

  Mannkynið ber sameiginlega ábyrgð á því að beina tækniþróuninni í viðeigandi 

átt með hversdagslegum ákvörðunum sem við tökum sem íbúar, neytendur og fjárfestar. 

Mannkynið ætti því að grípa tækifærið og völdin sem það hefur til þess að móta fjórðu 

iðnbyltinguna og beina henni í átt að framtíð sem endurspeglar sameiginleg markmið og gildi 

mannkynsins. Tímarnir hafa aldrei verið jafn bjartir en á sama tíma jafn áhættusamir (Schwab, 

2016). Í viðtölunum kom í ljós að áskoranir fyrirtækja, með tilkomu stafrænnar þróunar, væru 

að halda í persónulega þáttinn þrátt fyrir stafræna væðingu fyrirtækisins. Fyrirtækin leggja því 

upp með að halda í persónulega þætti en reyna að stýra þróuninni þannig að stafrænir hættir 

fyrirtækisins nýtist viðskiptavinum sem best og auðveldi vinnu starfsfólksins. Stafræn væðing 

(e. digitalization) stuðlar sífellt að endurhönnun viðskipta- og viðskiptavinasambanda sem 

krefst þar af leiðandi nýrra og endurhannaðra viðskiptamódela (Söderholm, o.fl., 2018). Engin 

atvinnugrein (e. industry) er ónæm gagnvart nýjum reglum og samfélagslegum viðmiðum (e. 

social business), auknum kröfum og þörfinni fyrir að gera upplifun viðskiptavinarins að einu 

mælieiningunni sem skiptir máli (Snook, Solis, & Wright, 2016). 54,7% þátttakenda 

spurningakönnunarinnar sem höfðu lent í þjónustubresti sögðust kjósa að kvarta í fyrirtæki á 

stafrænum vettvangi. 71% höfðu þegar nýtt sér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu. 69,1% 

sögðust oft kvarta í gegnum stafræna vettvanga og 86,7% töldu mikilvægt að sá möguleiki væri 

til staðar í kvörtunarferli. Meirihluti þátttakenda spurningakönnunarinnar voru sammála um að 

mikilvægt væri að hafa stafræna vettvanga í boði sem hluta af kvörtunarferlinu.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif stafræn þróun hefur haft á 

kvartanameðhöndlun fyrirtækja. Niðurstöðurnar sýna að stafræna þróun hefur haft óyggjandi 

áhrif á kvartanameðhöndlun fyrirtækja og séu fyrirtæki tilbúin að nýta sér stafræna þróun getur 

hún haft jákvæð áhrif á kvartanameðhöndlun fyrirtækisins. Jákvæðu áhrifin er þau að 

viðskiptavinir kvarta frekar ef fyrirtæki býður upp á stafrænar leiðir til kvörtunar og fyrirtækið 

getur nýtt sér kvartanir til þess að breyta óánægðum viðskiptavini í ánægðan, læra af mistökum 

sínum og gera enn betur.  
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6.1. Hagnýtar tillögur 
Hér verða settar fram hagnýtar tillögur fyrir stjórnendur fyrirtækja, sjá mynd 25, byggðar á 

niðurstöðum þessarar rannsóknar, fræðilegum bakgrunni hennar og eldri rannsóknum. 

Rannsakandi hvetur stjórnendur fyrirtækja til þess að nýta sér stafrænar lausnir til þess að halda 

utan um þjónustubresti sína og stuðla þannig að ánægju og tryggð viðskiptavina sinna.  

 
Mynd 25: Stafræn kvartanameðhöndlun 

6.1.1. Fyrsti þáttur: Stefna um meðhöndlun stafrænna kvartana 

Innan fyrirtækis þarf að vera skýr stefna um meðhöndlun stafrænna kvartana sem lýsir tilgangi 

úrlausnarferlisins, markmiðum starfsfólksins í ferlinu og hvernig eigi að ljúka ferlinu. Til þess 

að einstaklingar geti unnið að tilgangi og markmiði ferlisins þá þarf stefnan að vera innleidd 

með skilvirkum hætti svo starfsfólk geti tileinkað sér vinnubrögðin. 

  

6.1.2. Annar þáttur: Ferli fyrir meðhöndlun stafrænna kvartana 

Auðfundið og notendavænt fyrir viðskiptavini  

1  

Aðgengi að stafrænum leiðum til þess að senda inn 

kvörtun, ábendingu eða hrós þarf að vera gott og 

notendavænt fyrir viðskiptavini. Stafrænar 

kvartanaleiðir þurfa að vera auðfundnar fyrir 

viðskiptavini.  

Móttaka kvartana 

2 

Kvartanir þurfa að lenda í kerfi sem heldur utan 

um viðskiptasöguna og auðveldar starfsfólki að 

vinna að og fylgja kvörtunum eftir.  

Úthlutun kvartana 
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3 

Kvartanir sem berast þurfa að komast í réttan 

farveg í samræmi við eðli kvörtunarinnar. 

Farvegur þýðir úthlutun til viðeigandi deildar eða 

starfsmanns sem sér um meðhöndlun kvörtunar 

innan síns ábyrgðarsviðs. 

Starfsmaður veit hvað á og má gera 

4 
Verkfærakista, sem starfsmenn hafa innan síns 

ábyrgðarsviðs, þarf að vera til staðar í þeim tilgangi 

að geta meðhöndlað kvartanir af öryggi, uppfyllt og 

farið fram úr upphaflegum væntingum óánægðs 

viðskiptavinar. 

Viðskiptavinur fær úrlausn á kvörtun 

5 
Viðskiptavinur fær úrlausn á kvörtun frá 

starfsmanni fyrirtækis. Starfsmaður meðhöndlar 

kvörtun með það að markmiði að úrlausnin sé 

árangursrík. 
Mynd 26: Ferli fyrir meðhöndlun stafrænna kvartana 

6.1.3. Þriðji þáttur: Þjálfun í meðhöndlun stafrænna kvartana 

1. Markmið stefnunnar – Starfsfólki eru kynnt markmið stefnu um meðhöndlun stafrænna 

kvartana og gerð grein fyrir tilgangi hennar. Í þjálfuninni lærir starfsfólk einnig að meta 

kvartanir sem uppsprettu og tækifæri til umbóta í starfseminni.  

2. Kynna starfsfólk fyrir verkfærakistunni – Starfsfólki eru kynnt þau verkfæri sem þeim 

er heimilt að nota til þess að meðhöndla stafrænar kvartanir frá viðskiptavinum. 

3. Úrlausn sviðsmynda – Starfsfólk tekst á við raundæmi og þjálfar upp hæfni í 

meðhöndlun stafrænna kvartana.  

 

3.1.1. Fjórði þáttur: Kunnum að meðhöndla stafrænar kvartanir 

Þegar hingað er komið kann starfsfólk fyrirtækisins að meðhöndla stafrænar kvartanir. 

Undirstaða þess er að fyrirtækið er með skýra stefnu sem hefur verið innleidd með 

árangursríkum hætti. Með markmið stefnunnar að sjónarmiði getur fyrirtækið sett upp ferli og 

viðeigandi þjálfun fyrir starfsfólk sitt. Mikilvægi þess að starfsfólk fái með viðeigandi þjálfun 

í að meðhöndla stafrænar kvartanir felst í því að góð úrlausn á kvörtun leiðir af sér ánægða 
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viðskiptavini og auknar líkur á að þeir mæli með fyrirtækinu. Með tvílykkju lærdómi (e. double 

loop learning) leggur fyrirtækið áherslu á að halda stöðugt áfram að þróa meðhöndlun 

stafrænna kvartana og endurskoða og uppfæra því viðeigandi þætti ferilsins samhliða 

þróuninni.  

 
4. Lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um áhrif stafrænnar þróunar á kvartanameðhöndlun íslenskra 

fyrirtækja. Niðurstöðurnar sýndu að stafræn þróun hefur haft óyggjandi áhrif á 

kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi og að kröfur viðskiptavina um að geta kvartað með 

stafrænum hætti eru miklar. Það skiptir því máli að fyrirtæki nýti sér tækifærin sem fylgja 

stafrænni þróun til þess að halda viðskiptavinum ánægðum og tryggum. Með hraðanum sem 

fylgir yfirstandandi iðnbyltingu verður spennandi að sjá hvernig stafræn væðing heldur áfram 

að þróast og hvernig fyrirtæki grípa tækifærið til þess að ná samkeppnisforskoti. Stafræn þróun 

hefur að öllum líkindum haft áhrif á fleiri þætti fyrirtækja á Íslandi heldur en meðhöndlun 

kvartana. Íslensk fyrirtæki þurfa að fylgjast vel með stafrænni þróun og vera útsjónarsöm þegar 

kemur að því að stafrænt væða fyrirtækin. Áhugavert væri að rannsaka hvaða áhrif stafræn 

þróun hefur haft á stjórnun viðskiptavinatengsla eða starfsánægju innan fyrirtækja. Einnig væri 

spennandi að kanna hvernig stafræn þróun hefur haft áhrif á samsetningu starfsmanna hjá 

fyrirtækjum, áherslur á núverandi stöðugildi og skoða enn betur þróun á nýjum stöðugildum 

hjá fyrirtækjum. Rannsakandi telur að stafræn þróun muni hafa mun meiri áhrif á íslenskt 

atvinnulíf en hún hefur gert hingað til. Þetta leiði til þess að fyrirtæki sem leggja áherslu á að 

þróast samhliða stafrænu þróuninni muni halda viðskiptavinum sínum enn frekar og jafnvel 

laða til sín nýja. Stafræn þróun hefur einnig gefið viðskiptavinum meiri völd til þess að segja 

frá þjónustubrestum á stafrænum vettvöngum og getur verið erfitt að vita hversu hratt eða víða 

frásagnirnar dreifast. Viðskiptavinir hafa einnig greiðari aðgang að verslunum erlendis frá og 

gætu því erlendir samkeppnisaðilar íslenskra fyrirtækja verið orðnir auðveldari valkostur fyrir 

viðskiptavini en áður. Fyrirtæki á Íslandi þurfa því að nýta sér tækniþróun til þess að auka virði 

sitt fyrir viðskiptavini og halda þeim ánægðum í viðskiptum hjá sér. Íslensk fyrirtæki geta 

einnig nýtt sér greiðara aðgengi að erlendum samkeppnisaðilum með því að fylgjast vel með 

þeim og nýta sér þeirra framfarir til þess að bæta sína þjónustu og hellast ekki úr lestinni.  

 

Rannsakandi vonar að niðurstöður þessarar rannsóknar muni hvetja fyrirtæki til þess að nýta 

sér stafræna þróun í því skyni að halda utan um þjónustubresti og halda viðskiptavinum 

ánægðum og tryggum.   
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Viðaukar 

 i 

Viðauki A – Spurningalisti fyrir megindlega rannsókn 
 
Þjónustubrestur á sér stað þegar viðskiptavinur upplifir að þjónusta eða vara frá fyrirtæki 

þarfnist umbóta. Með þessu er átt við að viðskiptavinur fái ekki það sem fyrirtæki hefur lofað 

eða gefur sig út fyrir að geta veitt viðskiptavinum sínum. 

 

Áskilin spurning 

 

1. Hefur þú upplifað þjónustubrest við kaup á vöru eða þjónustu? 

 Já  

 Nei 

 

Þeir þátttakendur sem svöruðu neitandi fóru næst í spurningu 14 

 

Spurningar 14 – 17 eru neðar í spurningalistanum 

 

Þeir þátttakendur sem svöruðu játandi fóru næst í spurningu 2 

 

2. Þegar þú upplifir þjónustubrest er líklegast að þú: 

 Hættir í viðskiptum 

 Kvartir í vini og vandamenn 

 Kvartir í fyrirtækið sem á í hlut 

 Haldir áfram í viðskiptum eins og ekkert hafi í skorist 

 Annað 

 

3. Þegar þú lendir í þjónustubresti þá kvartar þú í fyrirtækið sem á í hlut: 

 Mjög oft 

 Frekar oft 

 Hvorki né 

 Frekar sjaldan 

 Mjög sjaldan 
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4. Ef þjónustubrestur er bættur upp með árangursríkum hætti munt þú halda áfram í 

viðskiptum við fyrirtækið sem á í hlut: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

5. Ef þjónustubrestur er bættur upp með árangursríkum hætti munt þú mæla með 

fyrirtækinu sem á í hlut: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

6. Ef þjónustubrestur er ekki bættur upp með árangursríkum hætti munt þú halda áfram í 

viðskiptum við fyrirtækið sem á í hlut: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

7. Ef þjónustubrestur er ekki bættur upp með árangursríkum hætti munt þú mæla með 

fyrirtækinu sem á í hlut: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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Með tilkomu stafrænnar þróunar hefur opnast sá möguleiki fyrir viðskiptavini að senda inn 

kvartanir í gegnum stafræna vettvanga hvenær sem er yfir sólarhringinn. Með stafrænum 

vettvöngum er til dæmis átt við heimasíðu, facebook spjall og spjallmenni. 

 

8. Hvernig kýst þú að kvarta í fyrirtækið sem á í hlut? 

 Mæta á staðinn 

 Hringja 

 Á stafrænum vettvangi 

 Kýs að kvarta ekki  

 Annað 

 

9. Hefur þú nýtt þér stafræna vettvanga til þess að kvarta til fyrirtækisins sem á í hlut? 

 Já  

 Nei 

 

Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningu 9 játandi fóru næst í spurningu 10 

 

10. Þegar þú lendir í þjónustubresti skiptir máli að geta sent inn kvörtun í gegnum 

stafræna vettvanga: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

11. Þegar þú kvartar til fyrirtækis sem á í hlut þá nýtir þú þér stafræna vettvanga til þess: 

 Mjög oft 

 Frekar oft 

 Hvorki né 

 Frekar sjaldan 

 Mjög sjaldan 

 



Viðaukar 

 iv 

12. Þegar þú hefur kvartað til fyrirtækis sem á í hlut, hver væri þín óska úrlausn frá 

fyrirtækinu?__________________ 

 

Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningu 9 neitandi fóru næst í spurningu 13 

 

13. Hvers vegna hefur þú ekki nýtt þér stafræna vettvanga í kvörtunarferlinu? 

 Myndi kjósa það en það hefur ekki verið í boði 

 Finnst það óþægilegt eða flókið ferli 

 Vil geta talað við fyrirtækið í síma eða í persónu 

 Annað 

 

Bakgrunnsspurningar 

 

14. Hvert er kyn þitt? 

 Kona 

 Karl 

 Kynsegin 

 Annað 

 

15. Hver er aldur þinn? 

 18 – 25 ára 

 26 – 35 ára 

 36 – 45 ára 

 46 – 55 ára 

 65 – 65 ára 

 66 – 75 ára 

 Eldri en 75 ára 

 

16. Hvar býrð þú? 

 Höfuðborgarsvæðinu 

 Reykjanesi 

 Suðurlandi 

 Austurlandi 
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 Vesturlandi 

 Vestfirðir 

 Annað 

 

17. Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Diploma 

 Sveinspróf 

 Grunnpróf úr háskóla 

 Meistarapróf úr háskóla 

 Annað 
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Viðauki B – Spurningarammi fyrir eigindlega rannsókn 
1. Hvernig skilgreinið þið kvartanir? 

2. Hvert er viðhorf ykkar til kvartana frá viðskiptavinum ykkar? 

3. Hversu reglulega upplifið þið þjónustubresti? 

4. Hvernig haldið þið utan um þjónustubrestina ykkar? 

5. Eruð þið með stefnu um meðhöndlun kvartana? 

Ef já; 

a. Hvernig fylgið þið stefnunni eftir í framkvæmd?  

b. Hversu aðgengileg er stefnan fyrir starfsfólkið ykkar? 

c. Hversu aðgengileg er stefnan fyrir viðskiptavini ykkar? 

Ef nei; 

d. Hvers vegna eruð þið ekki með stefnu um meðhöndlun kvartana? 

Ef hún er í vinnslu; 

e. Hver eru næstu skref hjá ykkur þegar kemur að gerð stefnu um meðhöndlun 

kvartana? 

6. Fylgið þið einhverju módeli eða eruð þið með einhverja fyrirmynd þegar kemur að 

kvartanameðhöndlun? 

Ef já; 

a.  Hvaða módeli/fyrirmyndum fylgið þið? 

7. Hverjir eru helstu snertipunktar viðskiptavina ykkar þegar kemur að því að kvarta 

undan þjónustubresti? 

8. Eru allar kvartanir sem berast ykkur teknar til skoðunar? 

a. Ef já; hvers vegna? 

b. Ef nei; hvers vegna ekki? 

9. Þjálfið þið starfsfólkið ykkar í að meðhöndla viðskiptavini sem kvarta? 

10. Hvað teljið þið vera árangursríka úrslausn kvartana? 

11. Hver er ávinningur þess að þið meðhöndlið kvartanir með árangursríkum hætti? 

12. Hvernig upplifið þið viðhorf viðskiptavina ykkar sem; 

a. Hafa fengið lausn á kvörtunum sínum með árangursríkum hætti? 

b. Hafa ekki fengið lausn á kvörtunum sínum með árangursíkum hætti? 

13. Hvaða áhrif hefur stafræn þróun haft á aðgengi viðskiptavina ykkar til þess að koma 

kvörtunum til skila til ykkar? 
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14. Finnið þið fyrir mun á kvartanahegðun viðskiptavina með tilkomu stafrænnar 

þróunar? 

a. Ef já; hvernig finnið þið mun? 

b. Ef nei; gerið þið ráð fyrir því að stafræn þróun muni hafa áhrif á 

kvartanahegðun viðskiptavina með síaukinni stafrænni þróun? 

15. Hvaða áhrif hefur stafræn þróun haft á meðhöndlun ykkar á kvörtunum? 

a. Hafið þið þurft að breyta stefnu ykkar um kvartanameðhöndlun vegna 

stafrænnar þróunar? 

16. Hverjar eru ógnanir ykkar af stafrænni þróun þegar kemur að meðhöndlun kvartana 

viðskiptavina? 

17. Hver eru tækifærin ykkar með tilkomu stafrænnar þróunar þegar kemur að 

meðhöndlun kvartana viðskiptavina? 

18. Ertu jákvæð/ur fyrir þessum breytingum sem eru framundan? 
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Viðauki C – Trúnaðaryfirlýsing send á þátttakendur eigindlegrar 

rannsóknar 

 
 

Samningur um trúnað 
 
 
Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og ______ gera með sér svofelldan samning um meðferð 
trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu BS verkefnisins Áhrif 
stafrænnar þróunar á kvartanameðhöndlun fyrirtækja á Íslandi, sem unnið er á haustönn 2021: 
 
 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin hætta sé á 
því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til þess að nota 
upplýsingarnar á annan hátt en ráð er gert fyrir í samningi þessum. 

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana hann 
hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga. 

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent voru sem 
trúnaðargögn, ef einhver voru. 

4. Lokaverkefni þessu er skilað rafrænt í safn námsritgerða og rannsóknarrita, Skemmuna og er 
farið með það eftir almennum reglum um meðferð lokaverkefna. 

 
 

 
Reykjavík, ___________ 

 
 
Bryndís Hrönn Kristinsdóttir 
 

 
 F. h. ________ 
 

 
____________________________   ____________________________ 

       ____________________________ 

       ____________________________ 

 

 

 

 

Staðfesting Háskólans á Bifröst 

 

____________________________  

Sviðsstjóri



 

  

 


