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Þjónustugæði sem vísir að tryggð 

Þórhallur Guðlaugsson 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram tengsl þjónustugæða, heildaránægju og 
tryggðar. Byggt er á gæðakönnun meðal nemenda í grunnnámi við Háskóla Íslands en 
sama könnun hefur verið lögð fyrir nokkur undanfarin ár. Í þessari rannsókn eru 
notuð gögn sl. 6 ára en heildarfjöldi svara er 5.536. 

Í fyrsta kafla greinarinnar er fjallað um markaðsáherslu og þjónustuvitund í 
háskólum. Gerð er grein fyrir ríkjandi hugmyndum um markaðshneigð og með hvaða 
hætti þær hugmyndir hafa verð yfirfærðar á háskólaumhverfið. Fram kemur að þrátt 
fyrir augljóst gildi þjónustuáherslu fyrir starfsemi háskóla þá liggja ekki fyrir margar 
rannsóknir er sýna fram á tengsl markaðshneigðar og þjónustugæða né heldur tengsl 
þjónustugæða og tryggðar.  

Þá er fjallað um þjónustugæði í háskólum og með hvaða hætti leggja skal mat á þau. 
Fram kemur það sjónarmið að gæði ættu að hafa hliðstæð áhrif í opinbera geiranum 
eins og einkageiranum s.s. eins og rekstrarhagræði, samkeppnisyfirburði, tryggð og 
jákvætt orðspor. Nokkur umfjöllun er um þau mælitæki sem notuð eru í háskólaum-
hverfinu og dregin fram ólík sjónarmið um ágæti þeirra. 

Í kafla þrjú er fjallað um tilgang þjónustumælinga í háskólaumhverfinu. Fram 
kemur að rannsóknir á þjónustumælingum í því umhverfi eru mjög ólíkar og hafa ólík 
markmið. Sumar eru fyrst og fremst að kanna hvort nota megi hefðbundin mælitæki 
við mat á þjónustugæðum í háskólum, sumir velta fyrir sér mikilvægi þjónustugæða 
sem leið til samkeppnisforskot á meðan að aðrir velta fyrir sér réttmæti og áreiðanleika 
þess mælitækis sem notað er hverju sinni. 

Að síðustu er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem lagt er mat á 
tengsl þjónustugæða, heildaránægju og tryggðar. 

Markaðsáhersla og þjónustuvitund í háskólum 

Ríkjandi hugmyndir um markaðshneigð má rekja til rannsókna sem komu fram á 
árunum 1990 til 1995 (Deshpandé, Farley og Webster, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; 
Narver og Slater, 1990). Þrátt fyrir að samhliða hafi fræðimenn farið að horfa til 
innleiðingar markaðshneigðar og gildi þjónustuáherslu í háskólum (Canic og McCarthy, 
2000; DiDomenico og Bonnici, 1996; Reavill, 1998; Varey, 1993) þá liggja ekki fyrir 
margar rannsóknir sem sýna fram á tengsl milli markaðshneigðar og þjónustugæða í 
þannig starfsemi (Voon, 2006).  

Varey (1993) varpaði fram því sjónarmiði að mikilvægt væri að skilgreina vel með 
hvaða hætti væri hægt að innleiða markaðsleg gildi í háskólum og hvernig ætti að 
skilgreina þjónustugæði. Þar var til skoðunar markaðs- og þjónustuáherslu í breskum 
háskólum og dregur Varey fram ýmsa áhugaverða og mikilvæga þætti sem gætu verkað 
sem hindrun við innleiðingu þannig vinnubragða. Fram kemur að ekki sé 
sameiginlegur skilningur á því hver sé viðskiptavinur háskóla, nemendur eða sam-
félagið, og ekki sé heldur sameiginlegur skilningur á því hvernig skilgreina eigi gæði í 
háskólum. Því sé mikilvægt að átta sig á því að háskólar hafi marga hagsmunaaðila, 
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þ.m.t. nemendur, sem þurfi að taka tillit til í starfseminni. Nemendur séu viðskipta-
vinir í þeim skilningi að þeir geta valið um það að fara í skóla eða ekki og valið á milli 
skóla kjósi þeir að gera það. Ennfremur leggur Varey áherslu á mikilvægi þess að 
skilgreina gæði með réttum hætti og gera t.d. greinarmun á því sem kalla má gæði 
kennslu annars vegar og gæði þjónustu hins vegar. Það sé útbreiddur misskilningur að 
þjónustumælingar í háskólum séu settar til höfuðs hefðbundnum kennslukönnunum.  

Reavill (1998) dregur fram mikilvægi þjónustuáherslu í altæku gæðastjórnunarstarfi 
(TQM) breskra háskóla. Reavill leggur áherslu á að skilgreina viðskiptavini háskóla þar 
sem sú viðleitni að mæta kröfum og óskum þeirra sé grundvallar útgangspunktur í öllu 
gæðastarfi. Rétt eins og Varey (1993) telur Reavill mikilvægt að átta sig á að við-
skiptavinir háskóla eru ekki einn hópur heldur margir og hugsanlega sé rétt að tala um 
hagsmunaðila fremur en viðskiptavini í því sambandi. Hagsmunaðilar séu þá 
nemendur, vinnuveitendur, fjölskyldur nemenda, starfsfólk háskóla, birgjar, aðrir 
skólar á öðrum skólastigum, aðrir háskólar, atvinnulífið, þjóðin, stjórnvöld, skattgreið-
endur og samtök sérfræðinga. Þótt færa megi rök fyrir því að sumir þessara hópa séu í 
raun einn og sami hópurinn þá bendir Reavill á að allir þessir aðilar eigi hagsmuna að 
gæta hvað starfsemi háskóla varðar og því þurfi að horfa til þeirra við skipulagningu 
skólastarfsins. 

Voon (2006) leggur áherslu á mikilvægi þjónustudrifinnar markaðshneigðar (service-
driven market orientation, SERVMO) og tengsl hennar við þjónustugæði. Markmið 
rannsóknarinnar var að skilgreina þessa tegund markaðshneigðar og kanna tengsl 
hennar við þjónustugæði. Spurningalisti var lagður fyrir 588 háskólanema í Malasíu 
með það í huga að öðlast betri skilning á tengslum SERVMO við þjónustugæði. Voon 
dregur fram það sjónarmið að ein megin ástæða þess að háskólum virðist ganga illa að 
auka gæði þjónustu og efla þjónustumenningu sé skortur á markaðshneigð innan 
skólans sem og misskilnings á markaðsáhersluhugtakinu. Ennfremur dregur Voon vel 
fram mikilvægi þjónustugæða fyrir háskóla eins og við að skapa sér samkeppnisforskot, 
mæta kröfum stjórnvalda um hagræði og skilvirkni sem og auknum væntingum 
almennings til háskóla og hlutverki þeirra í því að byggja upp öflugt samfélag. Voon 
skiptir SERVMO upp í sex afmarkaðar einingar en þær eru viðskiptavinurinn, 
samkeppnin, samþættingin, frammistaðan, langtíma hugsunin og starfsfólkið. Líkan 
Voon má sjá á mynd 1. 

 

 

Mynd 1. SERVMO líkan Voons (Voons, 2006) 
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Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að sterk tengsl voru á milli SERVMO og 

þjónustugæða en til að leggja mat á þjónustugæði var stuðst við SERVQUAL og 
aðeins notaður skynjunar hlutinn úr þeim mælingum. Hátt skor í SERVMO sé því 
líklegt til að skila sér í háu skori í þjónustumælingunni og því geti verið ákjósanlegt 
fyrir háskóla að einbeita sér að því að byggja upp þá þætti sem SERVMO saman-
stendur af. 

Þjónustugæði í háskólum 

Samhliða aukinni áherslu á markaðslega hugsun og þjónustu í opinbera geiranum hafa 
þróast aðferðir við að mæla gæði þjónustu í þeim geira. Gengið er út frá því að 
ávinningur aukinna gæða hafi hliðstæð áhrif í opinbera geiranum eins og í 
einkageiranum sem er aukið rekstrahagræði, samkeppnisyfirburðir, endurkaup og 
tryggð, jákvætt orðspor og síðast en ekki síst geti góð þjónusta verið ákjósanleg leið til 
aðgreiningar.  

Háskólar hafa síðastliðin 20 ár aukið áherslu sína á þjónustugæði (Voon, 2006) og 
gjarnan notað aðferðir sem byggja á SERVQUAL (sjá Lampley, 2001; Oldfield og 
Baron, 2000; Smith, Smith og Clarke, 2007) og oftar en ekki beint rannsóknunum að 
afmarkaðri starfsemi háskólanna (sjá Hughey, Chawla og Khan, 2003; Nejati og Nejati, 
2008; Qin og Prybutok, 2008). Í slíkum rannsóknum hefur markmiðið verið að meta 
gæði tiltekinna eininga með aðferðum sem þróast hafa í einkageiranum.  

Margir hafa þó bent á að SERVQUAL henti illa við mat á skólastarfi þar sem 
spurningalistinn taki ekki nægilegt tillit til sérstöðu þeirrar starfsemi sem þar er 
stunduð (Abdullah, 2006; Angell, Heffernan og Megicks, 2008; Yu, Hong, Gu og 
Wang, 2007) en einnig séu almennir annmarkar á mælitækinu sem tengjast viðamikilli 
fyrirlögn og að sjaldan fáist stuðningur við þær fimm víddir sem SERVQUAL gengur 
út frá (Abdullah, 2006). Því geti verið heppilegra að notast við mælitæki sem séu 
einfaldari í fyrirlögn og einblína fyrst og fremst á skynjun á veittum gæðum og tengsl 
við heildaránægu og tryggð. Dæmi um þannig mælitæki er SERVPERF (Cronin og 
Taylor, 1994) og Evaluated performance, EP (Teas, 1994). 

Abdullah (2006) bar saman þrjár aðferðir við að leggja mat á þjónustugæði í 
háskólum en það voru aðferðirnar Higher Education PERformance (HEDPERF), 
SERVPERF og svo aðlagað mælitæki sett saman úr þessum tveimur er gengur undir 
nafninu HEdPERF-SERVPERF. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða 
aðferð hentaði best við að mæla þjónustugæði í háskólum út frá áreiðanleika, réttmæti 
og útskýrðum breytileika. Eftir forkönnun var lagt fyrir í tveimur opinberum háskólum 
og þremur einkareknum háskólum en alls svöruðu 381 könnuninni. Höfundur velur 
að nota ekki SERVQUAL þar sem margar rannsóknir styðji ekki við þá fimm þætti 
(áreiðanleiki, áþreifanleiki, hluttekning, svörun og trygging) sem mælitækið gengur út 
frá (Abdullah, 2005) en styðst þess í stað við SERVPERF, en það mælitæki er í raun 
skynjunarhluti SERVQUAL, og HEdPERF ættað úr smiðju Abdullah (2005). 
HEdPERF er um margt svipað og SERVPERF en er sérstaklega sniðið að umhverfið 
háskóla. Svarendur eru beðnir um að taka afstöðu til 41 fullyrðingar á 7-stiga Likert 
kvarða. Til viðbótar eru þrjár spurningar, sem eru þá notaðar sem háðar breytur, sem 
snúast um heildarmat á þjónustugæðum, viðhorf til þjónustunnar og í hve miklum 
mæli viðkomandi mun eiga samskipti við stofnunina í framtíðinni. Niðurstaðan varð 
sú að samsettur kvarði (HEdPERF-SERVPERF) væri það mælitæki sem kæmi best út 



Þórhallur Guðlaugsson 

 

170 

 

þegar leggja ætti mat á gæði þjónustu í háskólum. Mælitækið fékk nafnið Aðlagað 
HEdPERF (Modified HEdPERF) og samanstendur af 38 spurningum úr báðum 
mælitækjunum (sjá nánar Abdullah, 2006). 

Angell o.fl. (2008) notuðu IPA (Importance-Performance) mælitækið í rannsókn sinni. 
Markmið rannsóknarinnar var þríþætt; í fyrsta lagi að skilgreina þá þætti sem skipta 
máli í þjónustu háskóla, í öðru lagi að kanna hversu vel IPA hentaði við mat á 
þjónustugæðum í háskólum og í þriðja lagi að gera tillögu að því hvernig standa mætti 
að mati á þjónustugæðum í breskum háskólum. Aðferðafræðin fólst annars vegar í því 
að taka viðtöl við framhaldsnemendur, en í rannsókninni var einblínt á þann hóp 
nemenda, og hins vegar að leggja fyrir spurningalista þar sem IPA aðferðafræði er 
notuð. Í ljós kom að um 20 þjónustuatriði þóttu lýsandi fyrir þjónustugæði og mátti 
skipta þeim upp í fjóra þjónustuþætti. Þjónustuþættirnir fjórir voru; akademísk atriði 
s.s. eins og hvort að kennarar væru hæfir, hvort námið væri hagnýtt og hvert væri 
aðgengi að bókum og tímaritum, frítíma- og tómstundaatriði svo sem eins og líkams-
ræktaraðstaða og kaffihús, atriði er tengjast atvinnulífi, s.s. eins og hvort unnin séu 
verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir og hvort skólinn styðji við atvinnuleit og að 
síðustu atriði er tengjast kostnaði. IPA aðferðin gengur í grundvallaratriðum út á það 
að biðja svarendur annars vegar um að lýsa afstöðu sinni til frammistöðu (perception) 
tiltekinna þjónustuatriða og hins vegar að ákvarða mikilvægi (importance) hvers atriðis. 

Tilgangur þjónustumælinga 

Eins og fram kemur hér að framan hafa verið gerðar margvíslegar rannsóknir á 
þjónustu í tengslum við háskólastarf. Rannsóknirnar eru, eins og gefur að skilja, mjög 
ólíkar og hafa ólík markmið og tilgang. Sumar eru fyrst og fremst að kanna hvort nota 
megi hefðbundin mælitæki við mat á þjónustugæðum eða hvort aðlaga þurfi mælitækin 
sérstaklega að viðfangsefninu (sjá t.d. D‘Uggento og Romanazzi, 2006; Hariri og 
Afnani, 2008; Hughey o.fl., 2003; Joseph, Yakhou og Stone, 2005; Lampley, 2001; 
Petruzzellis, Nejati og Nejati, 2008). Sumir eru að velta fyrir sér mikilvægi 
þjónustugæða sem leið til samkeppnisforskots (sjá t.d. Angell o.fl., 2008; Gorringe og 
Hochman, 2006; Ham, 2003; Ham, Johnson, Weinstein, Plank og Johnson, 2003; 
Ismail, Ladisma, Amin, Shari og Jusoff, 2009; Kelsey og Bond, 2001) eða tengsl 
þjónustugæða við kauphegðun og kaupáform (sjá t.d. Pérez, Abad, Carrillo og 
Fernández, 2007; Qin og Prybutok, 2008) á meðan aðrir, og reyndar mjög margir, eru 
að skoða réttmæti og áreiðanleika mælitækisins og/eða bera saman ólík mælitæki sem 
ætlað er að leggja mat á gæði þjónustu (sjá t.d. Abdullah, 2005, 2006; Athiyaman, 1997; 
Cronin og Taylor, 1994; Oldfield og Baron, 2000; Smith o.fl., 2007; Teas, 1994; Yu 
o.fl., 2008). Mun færri rannsóknir fundust þar sem verið er að skoða tengsl þjónustu-
gæða við ánægju og tryggð nemenda, áhrif samkeppni á skynjun og væntingar til 
þjónustu eða með hvaða hætti á að forgangsraða úrbótaþáttum í kjölfar þjónustumats 
en allt eru þetta atriði sem fengið hafa mikla athygli í einkageiranum.  

Helgesen og Nesset (2007) skoðuðu tengsl þjónustugæða, aðbúnaðar, ánægju 
nemenda, ímyndar skóla og ímyndar námsgreinar við tryggð nemenda við það nám 
sem þeir stunduðu. Tryggð nemenda er hér álitin háð breyta og mikilvæg þegar horft 
er til árangurs háskóla. Helgesen og Nesset leggja áherslu á að þó svo að í þessari 
rannsókn sé horft til nemenda sem viðskiptavina þá séu þeir ekki eini 
viðskiptavinahópurinn og tiltaka vinnuveitendur, fjölskyldur og samfélagið sem dæmi 
um hópa sem mætti skilgreina sem viðskiptavini. Í rannsókninni var tryggð metin út 
frá þremur spurningum; hversu líklegt væri að nemandinn myndi mæla með námi við 
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skólann, hversu líklegt væri að nemandinn myndi velja sama nám aftur væri hann að 
hefja nám nú og hversu líklegt væri að nemandinn myndi sækja sér menntun við 
skólann í framtíðinni. Tryggð sem þessi sé mikilvæg breyta hvað árangur varðar og því 
sé mikilvægt að greina þau atriði sem stuðli að tryggð nemenda. Lagt var fyrir í 
norskum háskóla og tóku 454 nemendur þátt í könnuninni sem var 35% af 
heildarfjölda nemenda. Fjöldi spurninga var 25 og voru þær allar á 7-stiga Likert 
kvarða þar sem 1 hafði lægsta matið, t.d. mjög óánægð(ur) og 7 hæsta matið, t.d. mjög 
ánægð(ur). Sjö spurningar voru notaðar til að mæla aðbúnað (facilities), fimm spurn-
ingar voru notaðar til að mæla gæði náms (service quality of studies), fjórar spurningar 
voru notaðar til að leggja mat á heildaránægju (student satisfaction), tvær spurningar voru 
notaðar til að leggja mat á ímynd skóla (image of the university college), þrjár spurningar til 
að leggja mat á ímynd námsgreinar (image of the study programme) og þrjár til leggja mat á 
tryggð eins og áður sagði. Við úrvinnslu gagnanna var notast við formgerðargreiningu 
(structural equation modeling) og má sjá rannsóknarlíkanið á mynd 2. Þar má sjá að allar 
frumbreyturnar hafa bein eða óbein áhrif á tryggð nemenda. 

 

 

Mynd 2. Tengsl tryggðar við frumbreytur (Helgesen og Nesset, 2007, bls. 50) 
 
Á mynd 2 má sjá að útskýringarhlutfallið (R2) fyrir tryggð er 0,8 sem telst mjög hátt 

og bendir til þess að líkanið sé gott. Ánægja nemenda er sá þáttur sem hefur sterkust 
áhrif á tryggð og draga Helgesen og Nesset (2007) þá ályktun að tryggðin sé ánægju-
drifin í þessum tiltekna skóla. Þeir benda þó á að í öðrum skólum gæti tryggðin verið 
útskýrð af ímynd fremur en ánægju nemenda. Útskýringarhlutfallið (R2) fyrir ánægju 
nemenda er 0,52 og þau atriði sem hafa áhrif á hana eru gæði náms og aðbúnaður. 

Þjónustugæði sem vísir að tryggð 

Í framhaldi af þeirri fræðilegu umfjöllun sem hér hefur verið gerð grein fyrir er sett 
fram rannsóknarlíkan sem dregur fram tengsl þjónustumenningar og þjónustugæða 
við tryggð. Líkanið byggist á því að markaðshneigð sé í raun menning eins og 
skilgreining Narvers og Slaters (1990) gerir ráð fyrir en sé einnig hegðun og atferli eins 
og Kohli og Jaworski (1990) gera ráð fyrir og Voon (2006) gengur út frá í sinni 
skilgreiningu á þjónustudrifinni markaðshneigð (service-driven market orientation, 
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SERVMO). Þar er gengið úr frá því að tiltekin menning sé líkleg til að efla þjónustu-
gæði en ekki er tekin afstaða til þess hvaða áhrif aukin þjónustugæði hafa á starfsemina. 
Það gera hins vegar Helgesen og Nesset (2007) þar sem þeir sýna með formgerðar-
greiningu fram á að þjónustugæði hafi bein áhrif á ímynd og heildaránægju sem hafi 
áhrif á tryggð. Þeir draga hins vegar ekki fram hvaða þættir hafa áhrif á þjónustugæði. 
Í rannsóknarlíkaninu er því blandað saman þessum tveimur líkönum sem og klassísku 
líkani sem kennt er við SERVQUAL (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Rann-
sóknarlíkan höfundar má sjá á mynd 3. 
 

 

Mynd 3. Rannsóknarlíkan (CQL model) höfundar 
 
Í tengslum við rannsóknarlíkani eru settar fram nokkrar tilgátur en í þessari grein er 

unnið með afmarkaðan hluta þess, þ.e. tengsl þjónustugæða við heildaránægju og 
tryggð. Frekari umfjöllun um líkanið sjálft og tilgátur því tengdar eru því látnar bíða 
betri tíma (sjá nánar Þórhallur Guðlaugsson, 2010). 

Aðferð og upplegg rannsóknar 

Gögnin byggja á sjálfstæðum könnunum meðal nemenda í grunnnámi árin 2005 til 
2010. Í öllum tilvikum fór könnunin fram í febrúar og í öllum tilvikum var svörun 
ríflega 40%. Heildarfjöldi svara er 5.536 og skiptast þannig milli ára að árið 2005 
fengust 461 svar, árið 2006 fengust 538 svör, árið 2007 fengust 583 svör, árið 2008 
fengust 1.248 svör, árið 2009 fengust 1.220 svör og árið 2010 fengust 1.486 svör. 
Ástæðan fyrir því að svör eru fleiri 2008, 2009 og 2010 er að þá var tekin ákvörðun 
um að gefa öllum nemendum í grunnnámi kost á að svara. Það kann að hafa áhrif á 
niðurstöður og ákveðnar lýkur eru fyrir því að sami nemandi hafi svarað oftar en einu 
sinni. 
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Stuðst var við þróaða útgáfu af SERVQUAL, en spurningalistinn var settur upp í 
vefforritinu WebSurveyor. Sendur var póstur á alla nemendur á öðru ári og tvisvar var 
send út áminning. Árin 2008, 2009 og 2010 var sami háttur hafður á en sendur póstur 
á alla skráða nemendur í grunnnámi.  

Spurningalistinn er fjórskiptur. Í fyrsta hluta voru nemendur beðnir um að taka 
afstöðu til sextán fullyrðinga sem standa fyrir tiltekin atriði í þjónustunni eða umgjörð 
hennar.  

 
1. Við skólann er öflugt félagslíf 
2. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna við rannsóknir 
3. Í náminu fæ ég tækifæri til að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir 
4. Deildin er búin tækjabúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans 
5. Húsnæði uppfyllir vel mínar þarfir 
6. Framkoma starfsfólks (kennarar og aðrir) ber vott um fagmennsku 
7. Gögn um þjónustu deildarinnar, s.s. bæklingar, kennslugögn og heimasíða, eru 

aðlaðandi í útliti 
8. Ef kennari hefur lofað að gera eitthvað fyrir ákveðinn tíma, þá er staðið við 

það 
9. Þjónustan sem deildin veitir er skilvirk 
10. Ég ber traust til starfsfólks deildarinnar 
11. Starfsfólk deildarinnar sýnir mér ávallt kurteisi 
12. Kennarar deildarinnar geta svarað spurningum mínum um námsefnið af 

þekkingu 
13. Ég finn að kennarar deildarinnar vilja veita mér persónulega þjónustu 
14. Starfsfólk deildarinnar hefur þekkingu til að svara spurningum mínum 

varðandi reglur, skráningu o.þ.h. 
15. Starfsfólk deildarinnar er vingjarnlegt í viðmóti 
16. Námskeiðsgögn eru til reiðu þegar ég þarf á þeim að halda 

 
Í öðrum hluta voru nemendur beðnir um að segja til um mikilvægi þeirra sextán 

atriða sem fram koma í fyrsta hluta og í þriðja hluta var spurt um sex atriði. Fyrstu 
þrjár spurningarnar tóku til afstöðu nemenda til Nemendaskrár, Uglunnar og 
Námsráðgjafar. Fjórða spurningin tengdist heildaránægju, fimmta um líkur fyrir því að 
viðkomandi myndi mæla með námi við HÍ og sjötta um líkurnar fyrir því hvort 
viðkomandi myndi aftur velja HÍ ef verið væri að hefja nám nú. 

Í úrvinnslu er reiknað út meðaltal gæðaþátta og það meðaltal notað til að kanna 
tengsl gæða, heildaránægju og tryggðar. 

Niðurstöður 
Niðurstöður benda til þess að um sé að ræða jákvætt sterkt samband á milli allra 
atriðanna þar sem fylgnistuðull er í flestum tilvikum hærri en 0,49. Cohen (1988) 
gengur út frá að lítil tengsl séu þegar fylgnistuðull er 0,1-0,29, sambandið sé í meðallagi 
sterkt þegar fylgnistuðull er 0,3-0,49 og sterkt þegar fylgnistuðull er 0,5 eða hærri. Á 
töflu 1 má sjá niðurstöður fyrir þau þrjú atriði sem til skoðunar eru. 
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Tafla 1. Fylgnifylki fyrir gæði, heildaránægju og tryggð 
 

Meðaltal 
gæðaþátta

Á heildina litið, 
hversu ánægð(ur) 

ertu með veru 
þína í Háskóla 

Íslands?

Hversu líklegt er 
að þú myndir 

mæla með námi 
við Háskóla 

Íslands

Ef þú værir núna að 
skrá þig til náms, 

hversu líklegt er að 
þú veldir Háskóla 

Íslands?
Pearson 
Correlation

1 ,575 ,533 ,349

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 5398 5391 5394 5394
Pearson 
Correlation

,575 1 ,538 ,320

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 5391 5519 5516 5516
Pearson 
Correlation

,533 ,538 1 ,571

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 5394 5516 5523 5519
Pearson 
Correlation

,349 ,320 ,571 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 5394 5516 5519 5522

Hversu líklegt er að þú myndir 
mæla með námi við Háskóla 
Íslands? Tryggð byggð á viðhorf i

Ef þú værir núna að skrá þig til 
náms, hversu líklegt er að þú veldir 
Háskóla Íslands? Tryggð byggð á 
hegðun.

Fylgnifylki

 

Meðaltal gæðaþátta

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) 
ertu með veru þína í Háskóla 
Íslands?

 
 

Í töflu 1 má sjá að það er sterk jákvæð fylgni milli gæða (Meðaltal gæðaþátta) og 
heildaránægju (Á heildina litið...) [ r=0,575, n=5.391, p<0,0005 ]. Þetta bendir til þess 
að þjónustugæði hafi jákvæð áhrif á heildaránægju nemenda. Í ljós kemur að það er 
einnig sterk jákvæð fylgni milli gæða og viðhorfstryggðar (Hversu líklegt er að þú 
myndir mæla með...) [ r=0,533, n=5.394, p<0,0005 ]. Hins vegar er meðalsterk jákvæð 
fylgni milli gæða og hegðunartryggðar (Ef þú værir núna að skrá þig til náms...) 
[ r=0,349, n=5.394, p<0,0005 ]. Þetta bendir til þess að þjónustugæði hafi meiri áhrif á 
viðhorf en hegðun. 

Þegar tengsl ánægju og tryggðarþátta er skoðað kemur í ljós að það er sterk jákvæð 
fylgni milli heildaránægju og hegðunartryggar [ r=0,538, n=5.516, p<0,0005 ] en 
meðalsterk jákvæð fylgni milli heildaránægju og hegðunartryggðar [ r=0,32, n=5.516, 
p<0,0005 ]. Þetta bendir til þess að heildaránægja hafi meiri áhrif á viðhorf en hegðun. 
Það kemur þó í ljós að það er sterk jákvæð fylgni á milli viðhorfstryggðar og 
hegðunartryggðar [ r=0,571, n=5.519, p<0,0005 ]. Til að glöggva sig betur á tengslum 
þessara þriggja atriða eru þau sett fram á mynd 4. 
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Mynd 4. Fylgni gæða, heildaránægju og tryggðar 
 
Við túlkun niðurstaðna er mikilvægt að hafa í huga að fylgni milli tveggja breyta 

segir ekkert til um orsakasamband. Fylgni segir aðeins til um líkurnar fyrir því að tvær 
breytur fylgist að. Niðurstöður benda þó til þess að það sé ómaksins virði að halda 
áfram með það rannsóknarlíkan sem kynnt er á mynd 3 og kanna með formgerðar -
greiningu orsakasamband menningar, gæða, heildaránægju og tryggðar. Niðurstöður 
gefa hins vegar tilefni til að halda áfram með rannsóknir sem tengjast rannsóknarlíkani 
höfundar sem fram kemur á mynd 3.  
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