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GÆÐI ÞJÓNUSTU SJÚKRAÞJÁLFARA Á ÍSLANDI 

 
Ingibjörg Ólafsdóttir, MS í viðskiptafræði 

Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Það mælitæki sem mest hefur verið notað við mat á gæðum þjónustu er 
SERVQUAL. Það byggir á fimm víddum sem taka til áþreifanlega og óáþreifanlega 
hluta þjónustunnar. Markmið  rannsóknarinnar, sem verður til umfjöllunar í þessari 
grein, var þríþætt. Í fyrsta lagi að afla upplýsinga um hvort skynjun á gæðum 
þjónustu sjúkraþjálfara væri í samræmi við væntingar skjólstæðinga þeirra. Í öðru 
lagi að afla upplýsinga um hvernig skjólstæðingarnir meta mikilvægi gæðavídda og 
í síðasta lagi að komast að því hvaða þjónustuþættir væru veikleikar eða þyrfti að 
skoða. Gerð var megindleg rannsókn meðal skjólstæðinga níu sjúkraþjálfunarstofa á 
höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður hennar voru þær að skynjun á gæðum þjónustu 
sjúkraþjálfara fara fram úr væntingum í öllum þjónustuþáttum. Skjólstæðingarnir 
mátu víddirnar sem tengjast hæfni sjúkraþjálfarans og umhyggju hans fyrir þeim 
mikilvægastar. Þeir þjónustuþættir sem komu verst út voru hvernig sjúkraþjálfarar 
standa við gefin loforð og snyrtimennska starfsfólks.   

 
 

INNGANGUR 
 
Sjúkraþjálfarar eru hluti af heilbrigðiskerfi okkar Íslendinga og vinna í nánu samstarfi við lækna og 
aðrar heilbrigðisstéttir. Þeir starfa á ýmsum sviðum við almenna endurhæfingu. Fyrir utan hana eru 
ráðgjöf, forvarnir og heilsuefling mikilvægir þættir í starfi sjúkraþjálfara vegna sérþekkingar þeirra á 
álagseinkennum og afleiðingum sjúkdóma og slysa á stoðkerfi líkamans. Á síðustu 25 árum hefur 
vinnustöðum sjúkraþjálfara fjölgað úr 16 í 108 á landinu, bæði á opinberum stofnunum og í 
einkarekstri. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Félags íslenskra sjúkraþjálfara eru um 450 
starfandi sjúkraþjálfarar á Íslandi.  
 
Parasuraman, Zeithaml og Berry (1986) hönnuðu mælitæki sem þau kölluðu  SERVQUAL og hægt 
er að nota til þess að leggja mat á gæði þjónustu. Gæði veittrar þjónustu markast af því hvort 
þjónustan sé í samræmi við væntingar viðskiptavinarins. Ef samræmis gætir ekki milli væntrar og 
skynjaðrar þjónustu, myndast bil sem hægt er að mæla og leggja þannig mat á gæði þjónustunnar.  
 
Margir rannsakendur hafa gagnrýnt SERVQUAL og uppbyggingu þess (Mels, Boshoff og Nel, 
1997). Sú gagnrýni tekur til réttmætis mælitækisins, með tilliti til samleitni og aðgreiningar, notkun 
mismunandi einkunnagjafar og neikvæðs orðalags spurninga (Babakus og Boller, 1992; Carman, 
1990; Peter, Churchill og Brown, 1993). Mels og fleiri (1997) nefna einnig gagnrýni á innbyrðis 
skörun milli gæðavíddanna fimm.  
 
Höfundar SERVQUAL hafa sjálfir viðurkennt að ákveðinnar skörunar gæti á milli víddanna 
svörun/viðbrögð, traust og samhygð. Rannsókn Mels og fleiri (1997) gekk út á að kanna 
raunuppbyggingu SERVQUAL mælitækisins. Niðurstöður þeirra bentu til þess að SERVQUAL sé 
byggt á tveimur víddum frekar en fimm. Í yfirlitsgrein Gilmore og McMullan (2009) kemur fram að 
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SERVQUAL hafi helst verið gagnrýnt fyrir að það sé erfitt að mæla væntingar og skilgreina þannig 
að allir skilji á sama hátt. Sumir halda því fram að mæla eigi væntingar og skynjun í sömu 
fullyrðingunni á meðan aðrir vilja eingöngu mæla skynjun. En þrátt fyrir alla gagnrýni taka Gilmore 
og McMullan (2009) það fram að ekkert mælitæki hafi notið jafn mikilla vinsælda og verið eins 
mikið notað og SERVQUAL. 

 
SERVQUAL spurningalistinn skiptist í tvo hluta, væntingar og skynjun. Hvor hlutinn um sig 
samanstendur af 22 pöruðum spurningum þannig að spurningarnar eru sambærilegar í væntinga- og 
skynjunarhlutanum. Væntingahluti spurningalistans mælir þær væntingar sem viðskiptavinir hafa 
almennt til fyrirtækja í atvinnugreininni. Skynjunarhlutinn mælir mat viðskiptavinarins á fenginni 
þjónustu. Grunnspurningarnar 22 í SERVQUAL endurspegla þær fimm þjónustuvíddir sem 
rannsóknir höfðu áður sýnt að væru lýsandi fyrir hvernig viðskiptavinir meta gæði þjónustu. 
Þjónustuvíddirnar fimm eru (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990) : 
 

1. Áþreifanleiki þjónustu  (tangibles): Ytra útlit húsnæðis, tækja og prentaðs efnis ásamt 
snyrtimennsku starfsfólks. 

2. Áreiðanleiki  (reliability): Hæfnin til að inna af hendi þá þjónustu sem lofað var á traustan og 
réttan hátt. 

3. Svörun/viðbrögð (responsiveness): Vilji til að hjálpa viðskiptavininum og veita honum 
fullnægjandi þjónustu. 

4. Traust (assurance): Þekking og framkoma starfsfólks ásamt getu fyrirtækis og starfsfólks 
þess til að ýta undir traust. 

5. Samhygð (empathy): Umhyggja og sú einstklingsmiðaða þjónusta sem fyrirtækið veitir 
viðskiptavinum sínum. 

 
Mæliaðferðir sem innihalda væntingar viðskiptavina til þjónustunnar eru nauðsynlegar til að fá 
nákvæmara mat á gæði þjónustu og einnig til að koma auga á og skilgreina þörf á umbótum sem 
varða gæði þjónustunnar (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990). 
 
Rannsóknir Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) sýndu að viðskiptavinir skynja hverja vídd fyrir 
sig sem mismikilvæga. Notast má við SERVQUAL og víddirnar til að raða umbótum í 
mikilvægisröð og stuðla þannig að bættri þjónustu. Hægt er að gera þetta með nokkrum aðferðum en 
sú aðferð sem Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) hefur fundist áhrifaríkust er að biðja 
þátttakendur að skipta 100 stigum á milli þjónustuvíddanna fimm eftir mikilvægi.  
 
 

NOTKUN SERVQUAL Í HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 
 
Hönnuðir SERVQUAL mælitækisins hafa bent á að hægt sé að aðlaga það mismunandi starfsemi 
(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1986). Babakus og Mangold (1992) gerðu rannsókn á notagildi 
SERVQUAL innan spítala. Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins var einnig metið í rannsókninni. 
Tillögur bæði frá fræðimönnum og stjórnendum leiddu til breytinga á spurningum þannig að þær 
ættu betur við sjúklinga. Endanleg útgáfa af spurningalistanum innihélt 15 paraðar spurningar úr 
væntinga- og skynjunarhluta listans, sem gáfu mynd af víddunum fimm. Rannsóknin leiddi í ljós að 
væntinga- og skynjunarhluti hins breytta SERVQUAL mælitækis var með framúrskarandi innra 
samræmi og áreiðanleika. Báðir hlutarnir höfðu til að bera nægjanlegt réttmæti til að skilja á milli 
mælinga á 1) væntingum sjúklinga til þjónustu spítala og 2) skynjun þeirra á frammistöðu spítalanna. 
Niðurstöðurnar sýndu að hægt er að nota mælitækið til að meta gæði heilbrigðisþjónustu. 
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Curry og Sinclair (2002) gerðu rannsókn á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara í Skotlandi og notuðu til 
þess SERVQUAL. Rannsóknin var gerð bæði meðal sjúklinga sem voru inniliggjandi á spítala og 
útskrifaðra. Þátttakendur voru skjólstæðingar með skerta hreyfigetu, tauga- og bæklunarvandamál. 
 
Niðurstöður úr væntingahluta rannsóknarinnar voru þær að skjólstæðingum fannst þeir verða að vera 
öruggir í höndum starfsfólks meðan á meðferð stóð. Niðurstöður úr skynjunarhlutanum sýndu fram á 
mikilvægi þess að starfsfólk sýndi kurteisi og veitti skjólstæðingum öryggi meðan á meðferð stóð. 
Skjólstæðingar mátu meira samskiptahluta þjónustunnar heldur en áþreifanlega þætti eins og 
aðbúnað og slíkt.  
 
Í rannsókn Curry og Sinclair (2002) kom einnig í ljós að víddin „traust“ fékk hæsta skorið. Þetta 
staðfesti niðurstöður fyrri rannsókna (Curry og Stark, 2000) að þeir sem nota þjónustu 
heilbrigðisstofnana þurfa að telja sig örugga í höndum þeirra sem sjá um meðferðina. Víddin 
„áreiðanleiki“ var líka talin mikilvæg af þátttakendum í rannsókninni, þar sem afboðun eða breyting 
á meðferðartíma kom sér illa fyrir þá sem þurftu að taka sér frí frá vinnu til að komast í 
sjúkraþjálfun. Einnig, ef viðeigandi meðferð var ekki veitt strax í upphafi, gat skjólstæðingi versnað 
og hann var því lengur að jafna sig. Það sem skipti máli var að starfsfólk hefði samkennd með 
skjólstæðingum sínum, þar sem meðferð getur verið sársaukafull. Víddin „áþreifanleiki“ fékk lægsta 
meðalskorið en þó lá það á milli 5,64 til 5,83 á skalanum 1 til 7. Ef skjólstæðingar þurftu að bíða eftir 
meðferðartíma spillti ekki fyrir að húsnæðið væri aðlaðandi. 
 
Engar mælingar hafa verið gerðar á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi með SERVQUAL 
mælitækinu, en mælitækið hefur verið notað á heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu (Brynja 
Laxdal, 2009).  
 
Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í þeirri rannsókn sem er til 
umfjöllunar í þessari grein: 
 

1. Er skynjun á veittri þjónustu sjúkraþjálfara í samræmi við væntingar skjólstæðinga þeirra?  
2. Hvernig meta skjólstæðingar sjúkraþjálfara mikilvægi þjónustuvídda? 
3. Hvaða þjónustuþættir teljast til veikleika eða þarf að skoða? 

 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem skjólstæðingar sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfunarstofa, 
staðsettar í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, Mosfellsbæ, Hafnarfirði og Garðabæ. 
Upplýsingar um fjölda stofa fengust á heimasíðu Félags sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara (FSSS) og 
símaskránni á netinu (Ja.is). Alls voru 27 stofur skráðar með starfsemi innan skilgreinds svæðis. Tíu 
sjúkraþjálfunarstofur voru valdar til þátttöku með kerfisbundinni úrtaksaðferð. Níu af þessum tíu 
stofum samþykktu þátttöku en ein stofan gat ekki tekið þátt þar sem skjólstæðingar hennar áttu erfitt 
með að svara spurningalistanum án aðstoðar.  
 
Rannsóknin var megindleg og notast við SERVQUAL mælitækið. Spurningalistinn var fenginn úr 
bók Zeithaml, Bitner og Gremler (2009, bls. 152–154). Valið var að nota útgáfu af SERVQUAL þar 
sem þættir tengdir skynjun og væntingum eru sameinaðir í eina fullyrðingu. Þátttakendur svöruðu 
fullyrðingum á 7 punkta Likert-kvarða. Talan 1 merkti að þjónustan væri fullkomlega undir 
væntingum, 4 merkti að þjónustan væri í samræmi við væntingar og 7 að þjónustan væri fullkomlega 
umfram væntingar. Miðjan á Likert-kvarðanum, eða talan 4, lýsti þeim punkti þar sem skynjuð 
þjónusta væri í samræmi við væntingar.  
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Spurningalistinn var íslenskaður af höfundum þessarar greinar og aðlagaður starfsemi sjúkraþjálfara 
og sjúkraþjálfunarstofa. Listinn var forprófaður þannig að annar höfundurinn settist niður með tíu 
einstaklingum sem höfðu verið, eða voru í meðferð hjá sjúkraþjálfara og las yfir spurningalistann 
með þeim. Ýmsar athugasemdir komu fram. Flestar tengdust uppsetningu og/eða orðalagi sem einfalt 
var að lagfæra. Sammerkt var með öllum þátttakendunum að enginn vissi hvernig ætti að svara 
spurningu 5 sem hljóðaði svo: Hvernig sjúkraþjálfari minn skráir upplýsingar um mig. Ákveðið var 
að sleppa spurningunni og minnka þannig líkurnar á að þátttakendur hættu við að svara 
spurningalistanum. Listanum var skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn innihélt 22 spurningar; 20 
spurningar úr SERVQUAL og tvær spurningar sem tengdust heildarmati skjólstæðinga á gæðum 
þjónustu annars vegar sjúkraþjálfarans og hins vegar sjúkraþjálfunarstofunnar. Í öðrum hluta 
spurningalistans áttu þátttakendur að skipta 100 stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Þriðji 
hluti spurningalistans innihélt fjórar bakgrunnsbreytur, kyn, aldur, hvort viðkomandi væri 75% 
öryrki og menntunarstig.  
 
Haft var samband við eigendur þeirra tíu sjúkraþjálfunarstofa sem höfðu lent í úrtaki og þeim kynnt 
rannsóknin. Undirtektir voru mjög jákvæðar og fengu allir framkvæmdastjórar sent kynningarbréf 
þar sem framkvæmd rannsóknarinnar var útlistuð nánar ásamt því hvaða hlutverki stofurnar myndu 
gegna í henni.  
 
Spurningalistum var deilt á stofurnar í hlutfalli við stærð þeirra, sem skilgreind var sem fjöldi 
skjólstæðinga í virkri meðferð yfir eina viku. Alls var 600 spurningalistum dreift á stofurnar. 
Gagnaöflun stóð yfir dagana 22.-31. mars 2010. Öllum skjólstæðingum sjúkraþjálfunarstofanna, sem 
nýttu sér þjónustu þeirra þessa daga, var boðið að taka þátt í könnuninni. Starfsfólk afgreiðslu sá 
alfarið um að dreifa spurningalistum til skjólstæðinga. Það starfsfólk fékk í hendur leiðbeiningar um 
hvernig bæri að kynna rannsóknina fyrir skjólstæðingum. Eftir að skjólstæðingar höfðu fyllt út 
spurningalistann settu þeir hann í innsiglaðan og sérmerktan póstkassa sem var komið fyrir á biðstofu 
sérhverrar sjúkraþjálfunarstofu.  
 
Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS, úgáfu 17.0 og Excel 2007. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR  
 
Af þeim 600 spurningalistum sem deilt var á sjúkraþjálfunarstofurnar skiluðu 439 sér útfylltir í 
póstkassana og var því svarhlutfallið liðlega 73%.  
 
Gögnin voru slegin inn í SPSS. Því næst voru þau hreinsuð þannig að öllum spurningalistum þar sem 
merkt var við sömu tölu/einkunn við allar spurningar, var eytt úr gagnasafninu. Þetta var í samræmi 
við aðferðafræði Fischer, Voelckner og Sattler (2010) sem komust að því að ef merkt var við sömu 
tölu (einkunn) í öllum spurningum lista hefði þátttakendur ekki lesið spurningarnar til hlítar. Alls var 
63 listum eytt úr gagnasafninu eða 14,4%. Fjöldi gildra spurningalista var því 376. 
 
Reiknuð var út lýsandi tölfræði fyrir gögnin. Tíðnitöflur voru gerðar fyrir þrjár af fjórum 
bakgrunnsbreytum og reiknað út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja spurningu. Einnig var reiknað 
út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja vídd fyrir sig. 
 
 
 
 
 



91 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 23.mars 2012  
 

Eins og sjá má af töflu 1 voru konur í meirihluta þeirra sem svöruðu spurningalistunum.  
 

 Tafla 1. Kynjahlutfall skjólstæðinga 

 Tíðni Prósenta 

Karl 96 25,6% 

Kona 243 64,6% 

Vantar svör 37 9,8% 

Samtals 376 100% 

 
Tafla 2 sýnir aldursdreifingu þeirra skjólstæðinga sem svöruðu listanum. Dreifing var góð á milli 
aldursbila. Kannað var hvort aldursdreifingin félli að normalkúrfu og gerði hún það. 
 

 Tafla 2. Aldursbil skjólstæðinga 

Aldursbil Tíðni  Prósenta 

18–26 ára 41 10,9% 

27–36 ára 66 17,6% 

37–46 ára 56 14,8% 

47–56 ára 61 16,2% 

57–66 ára 54 14,4% 

67 ára og eldri 63 16,8% 

Vantar svör 35 9,3% 

Samtals 376 100% 

 
Tafla 3 sýnir hæsta menntunarstig svarenda. Þegar kannað var hvort dreifingin félli að normalkúrfu 
kom í ljós að hún gerði það, þrátt fyrir að svörin dreifðust ekki alveg jafnt á milli menntunarstiga og 
að tveir hópar hafi talið rúm 50% þátttakenda. 
 

 Tafla 3. Menntunarstig skjólstæðinga 

 Tíðni Prósenta 

Grunnskólapróf 51 13,6% 

Gagnfrpr./landspr./verslpr./lokið iðnnámi 115 30,6% 

Stúdentspróf 50 13,3% 

Háskólagráða 95 25,3% 

Framhaldsnám (meistara-/doktorsgr.) 25 6,6% 

Vantar svör 40 10,6% 

Samtals 376 100% 
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Reiknuð voru út meðaltöl fyrir allar spurningarnar ásamt því að taka saman meðaltöl fyrir hverja 
vídd fyrir sig. Þetta er tekið saman í töflu 4. 
 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir fyrsta hluta spurningalistans (sp. 1 til 22) annars vegar og hverja 
vídd fyrir sig hins vegar 

  Skjólstæðingar 

Nr. spurningar og 
víddar 

Spurning Meðaltal Staðalfrávik 

1 Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við 
gefin loforð 

5,20 1,56 

2 Áhugi sjúkraþjálfara míns á að leysa úr 
vandamálum mínum 

5,78 1,51 

3 Hvernig viðeigandi meðferð er veitt strax 
frá upphafi af sjúkraþjálfara mínum 

5,40 1,55 

4 Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur 
tímaáætlun 

5,12 1,66 

Vídd 2 Áreiðanleiki (reliability) 5,38 1,57 

5 Hvernig ég er upplýst(ur) um hvenær ég á 
að mæta í sjúkraþjálfun 

5,39 1,65 

6 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 
þjónustan gangi fljótt fyrir sig 

5,36 1,6 

7 Hvernig starfsfólk stofunnar er reiðubúið að 
aðstoða mig 

5,46 1,64 

8 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 
þörfum mínum sé sinnt 

5,34 1,58 

Vídd 3 Svörun/viðbrögð (responsiveness) 5,39 1,62 

9 Öryggistilfinning sem starfsfólk stofunnar 
veitir mér 

5,37 1,58 

10 Traust mitt til sjúkraþjálfara míns 5,86 1,59 

11 Kurteisi starfsfólks stofunnar í minn garð 5,69 1,59 

12 Þekking sjúkraþjálfarans á fyrirspurnum 
mínum 

5,85 1,49 

Vídd 4 Traust (assurance) 5,69 1,56 

13 Athyglin sem ég fæ hjá sjúkraþjálfara 
mínum 

5,66 1,57 

14 Hvernig sjúkraþjálfari minn ber hag minn 
fyrir brjósti 

5,76 1,56 

15 Skilningur sjúkraþjálfarans á þörfum mínum 5,72 1,53 

16 Opnunartími stofunnar 5,19 1,60 

Vídd 5 Samhygð (empathy) 5,58 1,56 

17 Tækjabúnaður stöðvarinnar (á við bæði um 
rafmagnstæki og líkamsræktartæki) 

4,48 1,48 

18 Útlit sjúkraþjálfunarstofunnar 4,60 1,44 

19 Snyrtimennska starfsfólks 5,18 1,56 

20 Útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni 
(nafnspjöld, reikningar, bæklingar o.fl.) 

4,62 1,34 

Vídd 1 Áþreifanleiki þjónustu (tangibles) 4,72 1,45 

21 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns 5,77 1,53 

22 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu 
minnar 

5,48 1,52 
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Framkvæmd voru t-próf eins úrtaks (one-sample) á spurningum 21 og 22 með viðmiðunargildinu 4. 
Með þessu var ætlunin að kanna hvort skjólstæðingar merktu marktækt við hærri tölu en 4 við 
heildarmat á gæðum þjónustu sjúkraþjálfaranna og stofanna. Svarendur merktu marktækt við hærri 
tölu en 4 í báðum spurningum, þ.e. Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns umfram væntingar 
((M=5,77, SD=1,532); t (372)=22,33, p=0,01) og Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu minnar 
umfram væntingar ((M=5,48, SD=1,518); t (372)=18,79, p=0,01). 
 
Reiknuð voru út meðaltöl fyrir annan hluta spurningalistans þar sem skjólstæðingar skiptu 100 
stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Þessar upplýsingar eru teknar saman í töflu 5. Í henni 
kemur einnig fram meðaltal meðaltalanna. Sú tala er notuð sem viðmiðunargildi í mynd 1.  
 
 

Tafla 5. Meðaltöl vídda (annar hluti spurningalista) 

VÍDD Meðaltal  Staðalfrávik 

1. Áþreifanleiki þjónustu 11,68 6,125 

2. Áreiðanleiki 29,86 11,845 

3. Svörun/viðbrögð 23,62 7,193 

4. Traust 15,05 6,309 

5. Samhygð 19,67 7,368 

Meðaltal meðaltala 20,00  

 
 
Búin var til ný breyta þar sem heildarmat á gæðum þjónustu sjúkraþjálfarans og  
sjúkraþjálfunarstofunnar var tekið saman í eina breytu sem lýsir heildarmati á gæðum þjónustunnar. 
Reiknaður var út Pearson fylgnistuðull allra tuttugu þjónustuþáttanna við hina nýju breytu. Fylgni 
allra þjónustuþáttanna við heildarmat á þjónustu voru undir marktektarmörkunum 0,01. Á mynd 1 
eru teknar saman niðurstöðurnar fyrir þjónustuþættina og fylgniútreikningana og þær settar upp í 
fylki. 
 
X-ás sýnir meðaleinkunn hvers þjónustuþáttar og Y-ás reiknað meðaltal víddanna. Brotalínan sýnir 
viðmiðunargildi ásanna tveggja, annars vegar meðaltal þjónustuþáttanna og hins vegar meðaltal 
víddanna. Allir punktarnir eru merktir með tölu sem á við um þann þjónustuþátt sem spurt var um í 
spurningalistanum.  
 
Kortið skiptist í fjögur svæði. Í efri fjórðungi vinstra megin eru atriði sem teljast til veikleika og helst 
þurfa úrbóta við. Þau sem lenda í efri fjórðungi hægra megin teljast til styrkleika. Í neðri fjórðungi 
vinstra megin eru atriði sem taka þarf til skoðunar og atriðin hægra megin gætu talist yfirskot.  
 
Þeir þjónustuþættir sem skilgreinast sem veikleikar samkvæmt þessari greiningu eru: (1) Hvernig 
sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð og (19) snyrtimennska starfsfólks. Þessir tveir þættir eru 
þeir sem helst þarfnast úrbóta.  
 
Þeir þættir sem taka þarf til skoðunar samkvæmt þessari greiningu eru: (4) Hvernig sjúkraþjálfari 
minn heldur tímaáætlun, (16) opnunartími stofunnar, (17) tækjabúnaður, (18) útlit stofunnar og (20) 
útlit prentaðs efnis.  
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Mynd 1. Meðaleinkunn þjónustuþátta og fylgni við heildarmat á gæðum þjónustu 

 
 
Ný breyta var búin til sem tók saman þær fjórar spurningar sem féllu undir hverja vídd fyrir sig og 
nýtt meðaltal reiknað fyrir þá breytu. Reiknuð var út fylgni milli víddanna og heildarmats á gæðum 
þjónustu sjúkraþjálfara og stofa. Niðurstöður þess fylgniprófs segir til um hversu sterkt línulegt 
samband er á milli hverrar víddar og spurningar 21, heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns og 
spurningar 22, heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfarunarstofu minnar. 
 
Jákvætt samband er á milli víddanna fimm annars vegar og spurninga 21 og 22 hins vegar. Við mat á 
styrk sambandsins mælir Cohen (1988) með eftirfarandi flokkun: 
 
 Lítill styrkleiki r=.10 til .29 
 Miðlungs styrkleiki  r=.30 til .49 
 Mikill styrkleiki  r=.50 til 1.0 
 
Það kom í ljós að sterkasta sambandið var á milli víddar 2, áreiðanleiki og spurningar 21, r=.809, 
n=363, p<.01. Einnig var sambandið mjög sterkt á milli víddar 5, hluttekningar eða umhyggju fyrir 
skjólstæðingi, og spurningar 21, r=.808, n=360, p<.01. Sambandið milli hinna víddanna þriggja og 
spurningar 21 var einnig í öllum tilfellum mjög sterkt.  
 
Þegar fylgni milli víddanna fimm og heildaránægju með sjúkraþjálfunarstofu var reiknuð, kom í ljós 
að vídd 4, traust, var með mestu fylgnina, r=.773, n=360, p<.01. Vídd 3, svörun/viðbrögð eða vilji til 
að aðstoða, reiknaðist með næstmestu fylgnina, r=.754, n=361, p<.01. Sambandið milli hinna 
víddanna þriggja og spurningar 21 var einnig í öllum tilfellum mjög sterkt. 
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UMRÆÐA 
 
Spurningalistinn var byggður upp á þann hátt að talan 4 merkti að þjónusta væri í samræmi við 
væntingar. Meðaltöl allra þjónustuþáttanna tuttugu var 5,35. Svarið við fyrstu rannsóknar- 
spurningunni er því: Skynjun á veittri þjónustu er umfram væntingar. Þeir þjónustuþættir sem fá 
hæstu meðaleinkunnina eiga við um veitta þjónustu sjúkraþjálfaranna sjálfra en þeir sem fá lægstu 
meðaleinkunnina eru þættir sem tengjast þjónustu sjúkraþjálfunarstofanna. Sjúkraþjálfararnir virðast 
standa sig vel í því að láta skjólstæðinga sína finna til öryggis í þeirra höndum. Skjólstæðingarnir 
bera traust til sjúkraþjálfara sinna, finnst þeir hæfir í sínu starfi og að þeir beri hag þeirra fyrir brjósti. 
Svipar þetta til þeirra niðurstaðna sem Curry og Sinclair (2002) komust að í væntingahluta 
rannsóknar sinnar.  
 
Víddin áreiðanleiki, sem lítur að hæfninni til að inna af hendi þá þjónustu sem lofað var á traustan og 
réttan hátt var metin mikilvægust af skjólstæðingum sjúkraþjálfara. Þar á eftir komu víddirnar 
svörun/viðbrögð, hluttekning og traust. Sú vídd sem tekur til áþreifanlega hluta þjónustunnar var 
metin minnst mikilvæg af skjólstæðingum. Rannsóknarspurningu tvö hefur því verið svarað. 
Niðurstöðurnar eru ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Curry og Sinclair (2002) en þar var 
víddin traust með hæsta meðaltalið í væntingahlutanum.  
 
Hvað viðkemur áþreifanleika þjónustunnar er hún ekki eins mikilvæg þeim sem þurfa á 
heilbrigðisþjónustu að halda. Þegar heilbrigðisþjónusta á í hlut, er sá þáttur sem snýr að því hvernig 
þjónustan er veitt mikilvægust fyrir skjólstæðingana þegar þeir meta gæði þjónustunnar. 
Samskiptaþáttur þjónustunnar og hvernig skjólstæðingurinn er meðhöndlaður er mikilvægast í 
augum hans en áþreifanlegi þátturinn virðist skipta minna máli (Curry og Sinclair, 2002).   
 
Þeir þjónustuþættir sem teljast veikleiki er að sjúkraþjálfarar standa ekki við gefin loforð og 
snyrtimennska starfsfólks. Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar gefi sér tíma til að gera það sem 
skjólstæðingum er lofað. Ef það er ekki gert myndast gap eða bil á milli væntrar og skynjaðrar 
þjónustu.  
 
Auk þess voru fimm þjónustuþættir sem taka þarf „til skoðunar“. Opnunartími stofu var einn þeirra. 
Margir skjólstæðingar þurfa að fella meðferðartíma að vinnutíma sínum. Aðstæður skjólstæðinga og 
skilningur vinnuveitenda á þörf fyrir sjúkraþjálfun er misjafn. Nauðsynlegt er að aðlaga opnunartíma 
stofunnar þannig að hægt sé að koma til móts við óskir skjólstæðinga. Jafnframt þarf að skoða 
þáttinn hvernig sjúkraþjálfari minn heldur tímaáætlun. 
 
Tækjabúnaður stofanna var annar þáttur sem þarfnast skoðunar. Tryggingastofnun ríkisins setur 
ákveðnar viðmiðunarreglur um tækjabúnað sjúkraþjálfunarstofa og fá þær ekki að hefja starfsemi 
nema uppfylla þessar lágmarkskröfur. Eðlilegt er að minni sjúkraþjálfunarstofur hafi ekki sama 
bolmagn til að bjóða upp á tækjabúnað umfram lágmarkskröfur líkt og þær stærri.  
 
Ytra útlit stofunnar er atriði sem hver stofa þarf að taka til skoðunar fyrir sig og meta ávinning þess 
að bæta. Innan þessa tiltekna þjónustuþáttar getur þrennt haft áhrif. Fyrst er það rýmið sem 
skjólstæðingar bíða í (biðstofa) og í annan stað rýmið þar sem tekið er á móti þeim (afgreiðsla). 
Þriðja atriðið eru meðferðarklefarnir sjálfir, það er hvort skjólstæðingar fái að vera í lokuðu rými 
með sínum sjúkraþjálfara eða að meðhöndlun fari fram í opnum rýmum sem aðgreind eru með 
tjöldum. Ekki geta allar stofur boðið upp á lokuð rými. Að síðustu þarf að taka til skoðunar útlit 
prentaðs efnis. Þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni hefur því verið svarað. 
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Fræðilegt gildi þessarar rannsóknar felst í því að hún er viðbót við flóru rannsókna á gæðum þjónustu 
í heilbrigðisþjónustu almennt og sjúkraþjálfun sérstaklega þar sem SERVQUAL mælitækinu hefur 
verið beitt.  Hagnýta gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst almenns eðlis, það er, niðurstöðurnar 
gefa vísbendingar um gæði þeirrar þjónustu sem fæst fyrir þá fjármuni sem renna til rekstrar 
sjúkraþjálfunarstofa.  
 
 

HEIMILDIR 
 

Babakus, E. og Boller, G. W. (1992).  An Empirical Assessment of the SERVQUAL Scale.  Journal 
of Business Research, 24(3), 253-268. 

Babakus, E. og Mangold, W. G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: An 
empirical investigation. Health Services Research, 26(6), 767-786. 

Brynja Laxdal. (2009). Þjónustugæði og lífsstílsbreytingar. Þjónustukönnun innan Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins. Óbirt MS-ritgerð. Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild. 

Carman, J. M. (1990). Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL 
Dimensions.  Journal of Retailing, 66(1), 33-55. 

Cohen, J.W. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2. útgáfa). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.  

Curry, A. og Stark, S. (2000). Quality of service in nursing homes. Health Services Management 
Research, 13, 205-215. 

Curry, A. og Sinclair, E. (2002). Assessing the quality of physiotherapy services using SERVQUAL. 
International Journal of health care quality assurance, 15(4/5), 197-205. 

Fischer, M., Völckner, F. og Sattler, H. (2010). How important are brands? A cross-category, cross-
country study. Journal of Marketing Research, 47(5), 823-839. 

Gilmore, A. og McMullan, R. (2009). Scales in services marketing research: A critique and way 
forward. European Journal of Marketing, 43(5/6), 640-651. 

Mels, G., Boshoff, C. og Nel D. (1997). The Dimensions of Service Quality: The Original European 
Perspective Revisited.  The Service Industries Journal, 17(1), 173-189. 

Peter, J., Churchill, G. og Brown, T. (1993).  Caution in the Use of Difference Scores in Consumer 
Research.  Journal of Consumer Research, 19(4), 655-662. 

Parasuraman, A., Berry, L. L. og Zeithaml, V. A. (1990). Guidelines for conducting service quality 
research. Marketing Research 4(2), 34-44. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1986). SERVQUAL: A multiple-item scale for 
measuring customer perceptions of service quality. (Report N0. 86-108). Cambridge, MA.: 
Marketing Science Institute. 

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., og Gremler, D. D. (2009). Services marketing: Integrating customer 
focus across the firm (5. útgáfa). International edition: McGraw-Hill. 


