
 

 www.ibr.hi.is 
 
 

Markaðshneigðar aðferðir 
við lagfærslu þjónustufalls  

á íslenskum hótelum 
 

Auður Hermannsdóttir 
 
 
 
 
 

Ritstjórar: 

Auður Hermannsdóttir 

Jón Snorri Snorrason 

Þóra Christiansen 

 
 

 
 
 
 
 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands: 
Erindi flutt á ráðstefnu í apríl 2011 

Ritrýnd grein 

Reykjavík: Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands 

ISSN 1670-8288 
ISBN 978-9979-9933-2-2 

 
 

 

 



8 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

 
MARKAÐSHNEIGÐAR AÐFERÐIR VIÐ LAGFÆRSLU 

ÞJÓNUSTUFALLS Á ÍSLENSKUM HÓTELUM 
 

Auður Hermannsdóttir, aðjúnkt, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Í greininni er fjallað um með hvaða hætti er hægt að auka þjónustugæði fyrirtækja 
og í kjölfarið árangur þeirra með því að beita aðferðum markaðshneigðar við 
lagfærslu þjónustufalls. Leitað var svara við því hversu markvisst sé unnið í 
samræmi við áherslur markaðshneigðar við lagfærslu þjónustufalls á íslenskum 
hótelum. 54 stjórnendur hótela svöruðu spurningalista þar sem þeir tóku afstöðu til 
ýmissa fullyrðinga varðandi lagfærslu þjónustufalls. Niðurstöður benda til þess að 
stjórnendur, sér í lagi á stærri hótelum sem eru hluti af keðju, leggi áherslu á 
lagfærslu þjónustufalls þó almennt sé ekki unnið á markvissan hátt í samræmi við 
áherslur markaðshneigðar. Þar vantar fyrst og fremst upp á víðtæka söfnun 
upplýsinga, sem er safnað á markvissan hátt í þeim tilgangi að bæta þjónustuferlið. 
Því má segja að á íslenskum hótelum sé að mörgu leiti staðið vel að lagfærslu 
þjónustufalls en á flestum stöðum er hægt að gera betur með því að tileinka sér í 
ríkara mæli aðferðir markaðshneigðar við söfnun, miðlun og viðbrögð við 
upplýsingum. 

 
 

INNGANGUR  
 
Á síðustu áratugum hafa margir haldið því fram að markaðshneigð (market orientation) sé 
árangursríkasta leiðin fyrir fyrirtæki til að ná varanlegu samkeppnisforskoti (Baker og Sinkula, 1999; 
Maydeu-Olivares og Lado, 2003; Ozawa, Cross og Henderson, 2004; Pelham, 1997; Vorhies og 
Harker, 2000). Í markaðshneigðum fyrirtækjum er sú sýn ríkjandi að viðskiptavinurinn sé 
grundvöllurinn að tilvist fyrirtækisins, án hans er fyrirtækið ekki til. Þannig er grundvallaráhersla 
lögð á að halda núverandi viðskiptavinum og auka hollustu þeirra, enda eru hollir viðskiptavinir, með 
sínum endurteknu viðskiptum, alla jafna verðmætustu viðskiptavinir fyrirtækja. Til að halda 
viðskiptavinum þjónustufyrirtækja ánægðum og auka líkur á hollustu þeirra er nauðsynlegt að leggja 
áherslu á gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Viðskiptavinir meta þjónustugæðin út frá því hvernig 
væntingum þeirra og þörfum er mætt. Til að hægt sé að mæta þeim er nauðsynlegt að leggja áherslu á 
þá aðferðafræði sem notuð er í markaðshneigðum fyrirtækjum þar sem markvisst er unnið að því að 
afla upplýsinga, m.a. um þarfir og væntingar viðskiptavina, miðla þeim innan fyrirtækisins og nýta 
þær upplýsingar til að vinna að stöðugum endurbótum á þjónustugæðunum.  
 
Markmið greinarinnar er að fjalla um með hvaða hætti er hægt að auka þjónustugæði fyrirtækja og í 
kjölfarið árangur þeirra með því að beita aðferðum markaðshneigðra fyrirtækja við lagfærslu 
þjónustufalls. Fjallað verðum um aðgerðir sem markaðshneigð fyrirtæki beita við að gera sér grein 
fyrir þörfum viðskiptavina sinna í því skyni að auka ávinning bæði viðskiptavinanna og fyrirtækisins. 
Sambærilegar aðferðir eru taldar ákjósanlegar í lagfærslu þjónustufalls og til þess fallnar að draga úr 
tíðni og neikvæðum áhrifum þess á fyrirtæki. Greint verður frá rannsókn sem framkvæmd var á 
íslensum hótelum þar sem leitað var svara við rannsóknarspurningunni: Hversu markvisst er unnið 
í samræmi við áherslur markaðshneigðar við lagfærslu þjónustufalls á íslenskum hótelum? 
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MARKAÐSHNEIGÐ 
 
Markaðshneigð er ákveðin tegund fyrirtækjamenningar (Narver og Slater, 1990) þar sem sérstakri 
aðferðafræði er beitt (Kohli og Jaworski, 1990) við að uppfylla þarfir og langanir viðskiptavina. Hún 
einkennist af ætlun fyrirtækisins til að vinna stöðugt að því að færa viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi gæði með það að markmiði að hámarka hagnað (Darroch, Miles, Jardine og Cooke, 
2004). Menning markaðshneigðs fyrirtækis einkennist af áherslu á viðskiptavininn þannig að 
viðskiptavinurinn verður miðdepillinn í allri stefnumótun og rekstri. Þessi áhersla á viðskiptavini 
krefst ítarlegrar og nákvæmrar þekkingar á þörfum og löngunum þeirra, ásamt skilningi á þeim 
sálfræðilegu og félagslegu þáttum sem hafa áhrif á hegðun þeirra. Því felur markaðshneigð í sér 
áherslu á rannsóknir og að sú þekking sem fæst úr rannsóknum sé nýtt í markaðsstarfinu (Lawton og 
Parasuraman, 1980; Wrenn, 1997). Meðal grundvallarþátta í starfsemi markaðshneigðra fyrirtækja er 
því víðtæk söfnun upplýsinga um núverandi og framtíðar þarfir viðskiptavina, miðlun þessara 
upplýsinga og viðbrögð við þeim (Kohli og Jaworski, 1990). 
 
Í markaðshneigðum fyrirtækjum er lögð áhersla á að bæta virðið fyrir viðskiptavini sem eykur líkur á 
ánægju þeirra og hollusta gagnvart fyrirtækinu. Til að ná þessu fram í þjónustufyrirtækjum er 
nauðsynlegt að leggja áherslu á þjónustugæðin. Meðal þess sem aðgreinir þjónustufyrirtæki frá 
annars konar fyrirtækjum er óaðgreinanleiki (inseparability) bæði starfsmanns og viðskiptavinar frá 
þjónustuferlinu sjálfu og óstöðugleiki (variability) þjónustunnar eftir því hver veitir hana, hvenær, 
hvar og hvernig hún er veitt (Zeithaml, Parasuraman og Berry, 1985). Báðir þessir þættir undirstrika 
hversu veigamikill mannlegi, og þar af leiðandi breyski, þáttur þjónustu er, sem leiðir svo af sér að 
óhjákvæmilegt er að þjónustan gangi ekki alltaf fyrir sig nákvæmlega eins og til var ætlast.  
 
 

ÞJÓNUSTUFALL OG ÁHRIF ÞESS Á VIÐSKIPTAVINI 
 
Frá sjónarmiði viðskiptavina er þjónustufall (service failure) það þegar eitthvað fer úrskeiðis í 
þjónustunni, óháð því hver ber ábyrgðina (Palmer, Beggs og Keown-McMullan, 2000). Þjónustufall 
getur því orðið vegna ýmissa þátta og ekki er í öllum tilfellum um eiginleg mistök að ræða af hálfu 
fyrirtækisins. Alla jafna leiðir þjónustufall til óánægju meðal viðskiptavina (Andreassen, 2000) og 
veikir trú þeirra á fyrirtækinu (Berry, Zeithmal og Parasuraman, 1990). Viðskiptavinir bregðast við 
þessari óánægju með ólíkum hætti en meðal algengustu viðbragðanna eru kvartanir, umtal um atvikið 
við aðra (word-of-mouth) og að hætta viðskiptum við fyrirtækið.  
 
Kvartanir 

Flestar rannsóknir sýna að minnihluti viðskiptavina kvartar við fyrirtækið þegar þjónustufall á sér 
stað (sjá t.d. Day, Grabicke, Schaetzle og Staubach, 1981; Tax og Brown, 1998). Þó hafa rannsóknir, 
Dutta, Venkatesh og Parsa (2007) og Auðar Hermannsdóttur (2010) bent til hins gagnstæða. Ástæður 
þess að fólk kvartar ekki geta verið ýmsar. Margir telja einfaldlega að það sé tímasóun að kvarta og 
að það muni valda þeim auknum óþægindum (Eccles og Durand, 1998). Þjóðmenning er einnig 
áhrifaþáttur þar sem rannsóknir sýna t.d. að neytendur frá Vesturlöndum kvarta oftar heldur en 
asískir neytendur (Liu og McClure, 2001; Ngai, Heung, Wong og Chan, 2007). Fólk kvartar frekar 
þegar um áþreifanlegar vörur er að ræða heldur en þjónustu (Eccles og Durand, 1998). Jafnframt er 
fólk líklegra til að kvarta þegar varan eða þjónustan er dýr heldur en þegar hún er ódýr (Gursoy, 
McCleary og Lepsito, 2007). 
 
Það er verulegur ábati af því fyrir fyrirtæki að hvetja viðskiptavini til kvartana og til almennra 
ábendinga um gæði vöru eða þjónustu. Slíkar kvartanir eða ábendingar eru stundum einu viðbrögðin 
sem gefa stjórnendum tækifæri til að lagfæra það sem út af ber. Ef viðskiptavinir eru öflugir í að 
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kvarta og láta vita af því sem betur má fara má segja að um nokkurs konar gæðaeftirlit sé að ræða 
fyrir fyrirtækið, sem er afar verðmætt.  
 
Umtal 

Umtal viðskiptavina við aðra um reynslu sína af þjónustufalli getur haft veruleg áhrif á fyrirtækið. 
Með umtalinu er líklegt að þjónustufallið og þær aðgerðir sem fyrirtækið grípur til í kjölfar þess, hafi 
ekki aðeins áhrif á þann viðskiptavin sem verður fyrir því, heldur einnig á einstaklinga í kringum 
viðskiptavininn. Vert er að taka fram að umtal viðskiptavina getur ýmist verið jákvætt eða neikvætt. 
Jákvætt umtal er þá líklegt til að hafa jákvæð áhrif á einstaklinga í kringum viðskiptavininn og hvetja 
þá til viðskipta við fyrirtækið, en neikvætt umtal getur að sama skapi haft neikvæð áhrif og orðið til 
þess að aðrir forðist viðskipti við fyrirtækið. Fólk hefur tilhneigingu til að tala fremur um neikvæða 
reynslu sína heldur en jákvæða (Technical Assistance Research Programs, 1981) og því er neikvætt 
umtal líklegra til að breiðast hraðar út og víðar heldur en jákvætt umtal (Hoffman og Chung, 1999). 
 
Viðskiptum hætt 

Afdrifaríkustu áhrifin af þjónustufalli eru líklega þau þegar viðskiptavinur kýs að hætta viðskiptum í 
kjölfarið. Þrátt fyrir að rannsóknum beri ekki saman um hversu algengt sé að fólk hætti alfarið 
viðskiptum (sjá t.d. Blodgett og Anderson, 2000; Hoffman, Kelley og Rotalsky, 1995) benda flestar 
til þess að fólk dragi að minnsta kosti úr viðskiptum sínum í kjölfarið (Blodgett og Anderson, 2000). 
Þegar viðskiptavinir kjósa að hætta viðskiptum hefur það veruleg áhrif á mögulegar framtíðartekjur 
fyrirtækisins. Jafnframt ber að hafa í huga að mun kostnaðarsamara er fyrir fyrirtæki að draga að nýja 
viðskiptavini heldur en að halda í þá sem fyrir eru (Oliver, 1999). Því skiptir máli að lágmarka 
neikvæð áhrif þjónustufalls eins og kostur er með því að bregðast vel við þegar slíkt gerist. 
 
 

FAGLEG  LAGFÆRSLA ÞJÓNUSTUFALLS 
 
Þrátt fyrir að þjónustufallið sjálft hafi áhrif á viðhorf og aðgerðir viðskiptavina er talið að viðbrögð 
fyrirtækisins í kjölfarið, þ.e. lagfærsla þjónustufallsins (service recovery), hafi yfirleitt meiri áhrif 
(Andreassen, 2000; Berry o.fl., 1990). Tax og Brown (1998) settu fram líkan þar sem sýnt er á 
aðgerðamiðaðan hátt hvernig heppilegt sé að stjórnendur standi að lagfærslu þjónustufalls (sjá mynd 
1). Líkan Tax og Brown sýnir ferli sem miðar að því að hafa jákvæð áhrif á hollustu viðskiptavina og 
starfsfólks ásamt því sem einna mestu skiptir; fjárhagslega niðurstöðu fyrirtækja. Fjölmargar 
rannsóknir hafa staðfest mikilvægi þeirra þátta sem Tax og Brown leggja áherslu á í ferli sínu og þau 
tengsl sem þar eru dregin fram (Andreassen, 2000; Atalik, 2007; Berry o.fl., 1990; Blodgett og 
Anderson, 2000; Blodgett, Hill og Tax, 1997; Gronroos, 1988; Hoffman o.fl., 1995). 
 
Þrep 1: Að koma auga á þjónustufall 

Það getur verið vandasamt að gera sér grein fyrir því þegar þjónustufall verður því eins og komið 
hefur fram láta viðskiptavinir ekki alltaf vita (kvarta) þegar eitthvað fer úrskeiðis (sjá t.d. Day o.fl., 
1981; Tax og Brown, 1998). Margir færa einfaldlega viðskipti sín þegjandi og hljóðalaust yfir til 
samkeppnisaðila og/eða tala á neikvæðan hátt um fyrirtækið við aðra. Í slíkum tilfellum áttar 
fyrirtækið sig ekki endilega á því að þjónustufall hafi átt sér stað.  
 
Ýmsar leiðir er hægt að fara til að auka líkur á að fólk láti vita þegar þjónustufall á sér stað. Meðal 
annars er hægt að bjóða upp á sérstakt símanúmer (þjónustunúmer), leið í gegnum vefsíðu 
fyrirtækisins og/eða bjóða upp á athugasemdakassa í fyrirtækinu þar sem fólk getur komið með 
skriflegar ábendingar (Bodey og Grace, 2006; Tax og Brown, 1998). Í þessu sambandi skiptir líka 
máli að leggja áherslu á lagfærslu þjónustufalls við starfsfólk og gera það opið fyrir því að hvetja til 
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og taka á móti kvörtunum og ábendingum (Tax og Brown, 1998). Ef bæði er hvatt til og leitað eftir 
ábendigum frá viðskiptavinum með þessum hætti aukast líkurnar á því að þjónustufall sé uppgötvað 
innan fyrirtækisins og þar með er hægt að bregðast við og draga úr eða koma í veg fyrir neikvæð 
áhrif þess á fyrirtækið (Atalik, 2007). 
 

Þrep 2: Að leysa vandamál viðskiptavinar 

Þegar þjónustufall verður er mikilvægt að starfsfólk biðjist afsökunar, sé kurteist og viðurkenni 
mistök ef það á við (Andreassen, 2000; Wirtz og Mattila, 2004). Árangursríkast er að bjóða jafnframt 
einhvers konar bætur eða afslátt (Dutta o.fl., 2007; Hoffman o.fl., 1995). Þessir þættir eru mikilvægir 
í því skyni að viðskiptavinir upplifi að komið sé til móts við þá á sanngjarnan hátt, sem er 
veigamikill þáttur í því að lagfærslan teljist árangursrík (Tax og Brown, 1998).  
 
Viðbrögð við þjónustufalli þurfa ævinlega að taka mið af því hversu alvarlegum augum 
viðskiptavinurinn lítur mistökin (Levesque og McDougall, 2000; Mattila, 1999). Það þarf að meta 
hvert tilfelli fyrir sig og bregðast við á viðeigandi hátt. Því er lykilatriði að þjálfa vel 
framlínustarfsfólk og veita því nægt umboð þannig að það geti brugðist við með skjótum hætti eins 
og það telur sanngjarnt og rétt í hverju tilfelli fyrir sig (Blodgett o.fl., 1997; Mattila, 2001; Tax, 
Brown og Chandrashekaran, 1998).  
 

 
Mynd 1. Ferli við faglega lagfærslu þjónustufalls 
Heimild: Tax og Brown, 1998, bls. 76 
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Þrep 3: Að skrá og miðla upplýsingum um þjónustufall 

Árangursríkt er að skrá niður upplýsingar um það sem fór úrskeiðis í þjónustunni og jafnframt að 
skrá niður hvernig sé hægt að koma í veg fyrir að það endurtaki sig (Tax og Brown, 1998). Einnig 
þarf að miðla þeim upplýsingunum til starfsfólks, bæði með formlegum og óformlegum hætti, líkt og 
Kohli og Jaworski (1990) leggja áherslu á að nauðsynlegt sé að gera í markaðshneigðum 
fyrirtækjum. Ákjósanlegt er að upplýsa starfsfólk um hvers konar þjónustufall átti sér stað, hvernig 
brugðist var við því og hvernig viðskiptavinurinn brást við bæði þjónustufallinu og lagfærslunni. Sé 
þessum upplýsingum miðlað innan fyrirtækisins geta fleiri lært af mistökunum og um leið eru minni 
líkur á því að sama tilfelli komi upp aftur.  
 
Þrep 4: Að samþætta gögn og bæta þjónustuna í heild 

Fyrirtæki fá ekki að vita nema af takmörkuðum fjölda þjónustufalla frá viðskiptavinum (Day o.fl., 
1981; Tax og Brown, 1998). Því þurfa fyrirtækin að leggja sig fram um að sækja frekari upplýsingar, 
t.d. með reglulegum þjónustukönnunum þar sem viðskiptavinir eru spurðir spurninga sem tengjast 
þjónustufalli og eftir atvikum lagfærslu þess. Upplýsingum sem safnað er saman þarf að miðla til 
allra sem koma að ákvörðunum varðandi þjónustugæði fyrirtækisins (Tax og Brown, 1998). Þó hafa 
upplýsingarnar einar og sér lítið gildi nema þær séu nýttar til að komast að því sem betur má fara og 
bregðast við á viðeigandi hátt (Kohli og Jaworski, 1990). Með þeim hætti er hægt að bæta 
þjónustugæði fyrirtækisins og um leið draga úr tíðni þjónustufalla. 
 
Samhljómur milli líkans um lagfærslu þjónustufalls og skilgreiningar á markaðshneigð 

Mikill samhljómur er á milli ferlis Tax og Brown (1998) og þeirrar aðgerðamiðuðu skilgreiningar á 
markaðshneigð sem Kohli og Jaworski (1990) settu fram. Segja má að þrep þrjú og fjögur í líkani 
Tax og Brown endurspegli þá áherslu sem er í skilgreiningu Kohli og Jaworski. Þrep eitt og tvö má 
þá fremur líta á sem endurspeglun á þeirri hugmyndafræði sem liggur til grundvallar markaðshneigð; 
að áhersla sé lögð á að átta sig á þörfum viðskiptavina og uppfylla þær. Í báðum tilfellum er litið svo 
á að þær aðgerðir sem horft er til, þ.e. lagfærslu þjónustufalls í tilfelli Tax og Brown og 
markaðshneigðar í tilfelli Kohli og Jaworski, séu til þess fallnar að stuðla að hagnaði fyrirtækja. 
Jafnframt fjalla Kohli og Jaworski um að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif bæði á viðskiptavini og 
starfsfólk, rétt eins og líkan Tax og Brown gengur út frá. 
 
 

RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Hér verður greint frá þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina. Þátttakendum verður lýst, gerð 
verður grein fyrir mælitækinu sem notað var og framkvæmdin útlistuð. 
 
Þátttakendur 

Tölvupóstur var sendur á 156 hótel með ósk um að stjórnendur svöruðu spurningalista. Höfundur 
lagði sig fram um að hafa samband við öll hótel landsins þar sem boðið er upp á uppábúin herbergi 
með sér baðherbergjum. Alls bárust 54 nothæf svör (35% svarhlutfall). Kynjahlutfall var mjög jafnt 
og aldursdreifing var einnig nokkuð jöfn. Upplýsingar um bakgrunn þátttakenda má sjá í töflu 1. 
 
Þátttakendum var skipt í þrjá hópa út frá stöðugildum; eigendur, æðstu stjórnendur og aðra 
stjórnendur. Hópurinn æðstu stjórnendur samanstóð af forstjórum, framkvæmdastjórum og 
hótelstjórum og hópurinn almennir stjórnendur samanstóð af þeim sem titluðu sig aðstoðar 
framkvæmdastjóra, markaðsstjóra, stjórnendur og veitingastjóra. Þeir eigendur sem tóku þátt í 
rannsókninni voru allir frá hótelum sem ekki voru hluti af keðju og voru með fremur fámennt 



13 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

starfslið. Jafnframt var algengt að þeir sem tilheyrðu hópnum æðstu stjórnendur væru frá hótelum 
með fremur fámennu starfsliði. Þeir sem tilheyrðu hópnum aðrir stjórnendur voru flestir frá hótelum 
með fjölmennu starfsliði.  
 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Staða þátttakenda Starfsaldur þátttakenda
Eigandi 20,8% 4 ár eða skemur 26,5%
Æðstu stjórnendur 62,3% 5 til 10 ár 35,8%
Aðrir stjórnendur 17,0% 11 ár eða lengur 37,7%

Kyn þátttakenda Hótel hluti af keðju
Karlar 50,9% Já 32,7%
Konur 49,1% Nei 67,3%

Aldur þátttakenda Fjöldi starfsfólks
39 ára eða yngri 32,7% 4 eða færri 15,1%
40 til 49 ára 28,8% 5 til 9 35,8%
50 til 59 ára 26,9% 10 til 19 22,6%
60 til 69 ára 11,5% 20 til 39 17,0%

40 eða fleiri 9,5% 
 
Mælitækið 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga, en við mótun mælitækisins var 
horft til rannsókna Smith, Karwan og Markland (2009) og Smith og Karwan (2010). Ekki lá fyrir 
íslensk þýðing en höfundur þýddi og aðlagaði þær fullyrðingar sem hafðar voru til hliðsjónar.  
 
 

Tafla 2. Fullyrðingar spurningalistans 

Fullyrðingar sem leggja mat á þrep 1: Að koma auga á þjónustufall
Við sköpum farveg fyrir viðskiptavini til að koma á framfæri kvörtunum sínum 
varðandi þjónustuna 

Fyrirtæki okkar leitar reglulega eftir viðhorfi viðskiptavina til þeirra mistaka sem upp 
koma í þjónustunni hjá okkur og hvernig við stöndum okkur í að lagfæra þau 

Fullyrðingar sem leggja mat á þrep 2: Að leysa vandamál viðskiptavinar
Ætlast er til að starfsfólk bregðist við og lagfæri hvers kyns vandamál sem það verður 
vart við þegar það er að þjónusta viðskiptavini

Stjórnendur ræða reglulega við starfsmenn um ávinning þess að lagfæra þjónustuna á 
farsælan hátt

Fullyrðingar sem leggja mat á þrep 3: Að skrá og miðla upplýsingum um þjónustufall
Við skráum sérhvert tilfelli þjónustufalls og höldum utan um þær upplýsingar með 
skipulögðum hætti 

Upplýsingum um það þegar þjónustufall á sér stað og hvernig var brugðist við er 
miðlað til starfsmanna innan fyrirtækisins

Fullyrðingar sem leggja mat á þrep 4: Að samþætta gögn og bæta þjónustuna í heild
Við ræðum reglulega á fundum hvernig skuli staðið að því að lagfæra þjónustufall 

Við leggjum okkur fram um að læra af þeim mistökum sem gerð eru í þjónustu til að 
koma í veg fyrir að þau endurtaki sig

Fullyrðingar sem leggja mat á áherslu á viðskiptavini og þeirra þarfir
Starfsfólk fyrirtækisins er snöggt að bregðast við kvörtunum viðskiptavina 

Starfsfólk fyrirtækisins sýnir viðskiptavinum sem lenda í þjónustufalli umhyggju 

Starfsfólk fyrirtækisins sýnir reiðum viðskiptavinum skilning 

Starfsfólki fyrirtækisins finnst mikilvægt að viðskiptavinir kvarti þegar eitthvað fer 
úrskeiðis í þjónustunni  
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Alls voru átta fullyrðingar notaðar til að leggja mat á hversu markvisst unnið er í samræmi við 
áherslur markaðshneigðar við lagfærslu þjónustufalls. Tvær fullyrðingar lögðu mat á hvert þrep í 
líkani Tax og Brown (1998) og fjórar fullyrðingar mat á hversu mikil áhersla er lögð á viðskiptavini 
og að koma til móts við þeirra þarfir. Allir svarkostir voru á 7 punkta kvarða þar sem 1 táknaði 
„mjög ósammála“ og 7 táknaði „mjög sammála“. Í töflu 2 má sjá fullyrðingarnar. 
 
Framkvæmd 

Spurningalistinn, sem var rafrænn, var forprófaður á nokkrum einstaklingum með ólíkan bakgrunn, á 
ólíkum aldri og af báðum kynjum. Gagnlegar ábendingar fengust við forprófunina og var spurninga-
listinn bættur með tilliti til þeirra. Höfundur safnað saman upplýsingum um hótel á landinu af vefsíðu 
Samtaka ferðaþjónustunnar auk þess að notast við vefsíðu Símans, ja.is. Alls fann höfundur 156 hótel 
og um miðjan júní 2010 var tölvupóstur sendur á netföng þeirra og óskað eftir að honum yrði komið 
áfram til stjórnenda. Í tölvupóstinum var rannsakandi kynntur, greint var frá markmiði 
rannsóknarinnar og óskað eftir þátttöku. Í tölvupóstinum var jafnframt tengill á spurningakönnunina. 
Þeim sem tóku þátt var boðið að fá skýrslu þar sem niðurstöður þeirra væri bornar saman við 
niðurstöður heildarinnar. Líklegt má telja að það hafi virkað sem hvati á fólk til að taka þátt.  
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Algengt er að stjórnendur telji sig skapa farveg fyrir viðskiptavini til að koma á framfæri kvörtunum 
(M=5,71; sf=1,637; N=52). Yfir helmingur þátttakenda var mjög sammála þeirri fullyrðingu og 
merkti við tölugildið 7. Á hótelum þar sem starfsmannafjöldi er mikill virðist fremur vera skapaður 
slíkur farvegur, heldur en á hótelum þar sem starfsmenn eru fáir (F(4, 46) = 2,873; p < 0,05). 
 
Nokkuð er um að hótelin standi reglulega að því að leita eftir viðhorfi viðskiptavina til þeirra mistaka 
sem upp koma í þjónustu og hvernig þau standa sig í að lagfæra þau (M=5,00; sf=2,172; N=54). Þó 
eru 22,3% ósammála fullyrðingu þar að lútandi (merktu við tölugildi 1, 2 eða 3), en gera má ráð fyrir 
að í þeim tilfellum sé aldrei eða sjaldan leitað eftir viðhorfum viðskiptavina til þessa. Yngri 
stjórnendur leita fremur eftir þessum viðhorfum en þeir sem eldri eru (F(3, 48) = 3,121; p < 0,05) og 
nokkur munur er á svörum eftir því hvaða stöðu stjórnendurnir gegna innan fyrirtækisins. Þannig 
segjast æðstu stjórnendur (M=5,55) fremur en eigendur (M=3,64) að slík vinnubrögð séu viðhöfð. Þó 
ber að hafa í huga að þeir eigendur sem tóku þátt í rannsókninni voru í öllum tilfellum frá litlum 
hótelum, með 4 starfsmönnum eða færri, enda sýna niðurstöðurnar afar mikinn mun á svörum eftir 
starfsmannafjölda (F(4, 48) = 7,960; p < 0,001) þar sem sjaldgæft virðist vera að á litlum hótelum sé 
leitað reglulega eftir viðhorfi viðskiptavina til þessa þáttar. Í samræmi við þetta kemur í ljós að hjá 
hótelum sem eru hluti af keðju er meira um að leitað sé viðhorfa viðskiptavina heldur en hjá hótelum 
sem ekki eru hluti af keðju (t(50) = 3,780; p < 0,001). 
 
Almennt ætlast stjórnendur til þess að starfsfólk bregðist við og lagfæri þau vandamál sem það 
verður vart við þegar það er að þjónusta viðskiptavini (M=6,33; sf=1,182; N=54). Svo virðist sem 
margir stjórnendur komi þeim skilaboðum áleiðis til starfsfólk þar sem 81,1% segja stjórnendur ræða 
reglulega við starfsmenn um ávinning þess að lagfæra þjónustu á farsælan hátt (M=5,57; sf=1,474; 
N=53). Aldur stjórnenda virðist þó hafa einhver áhrif hvað þetta varðar því stjórnendur sem eru 50 
ára eða eldri segjast síður ræða þessi mál en þeir sem yngri eru (F(2, 48) = 4,029; p < 0,05). 
Jafnframt ræða stjórnendur á fámennum hótelum, þar sem starfsmenn eru 4 eða færri, síður þessi mál 
við starfsfólk heldur en á hótelum með fjölmennara starfsliði (F(4, 47) = 2,900; p < 0,05). 
 
Ekki er algengt að sérhvert þjónustufall sé skráð og þannig haldið utan um þær upplýsingar með 
skipulögðum hætti (M=3,87; sf=2,181; N=54). Rúmlega fjórðungur segist mjög ósammála 
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fullyrðingu þar að lútandi (merktu við tölugildi 1), sem táknar væntanlega að slíkt sé aldrei gert. Þó 
voru 14,8% sem sögðust mjög sammála (merktu við tölugildi 7) svo ljóst er að nokkuð er um slíkar 
skráningar. Algengara er að slíkt utanumhald sé á stærri hótelum sem eru hluti af keðju (t(51) = 
2,622; p = 0,01) og þar sem starfsmenn eru 20 eða fleiri heldur en á hótelum sem eru með færra 
starfsfólki (F(4, 48) = 5,357; p = 0,01)  
 
Nokkur áhersla virðist vera lögð á að miðla upplýsingum til starfsfólks um þau tilfelli þjónustufalls 
sem upp koma ásamt því að greina frá hvernig brugðist var við (M=5,15; sf=1,966; N=54). Alls 
segjast 64,8% sammála fullyrðingu þar að lútandi (merktu við tölugidi 5, 6 eða 7). 
 
Nokkuð virðist vera um að reglulega sé rætt á fundum hvernig skuli staðið að því að lagfæra 
þjónustufall (M=5,38; sf=1,924; N=53) þar sem 77,4% sögðust sammála fullyrðingunni (merktu við 
tölugildi 5, 6 eða 7). Slíkt fyrirkomulag er þó algengara á hótelum sem eru hluti af keðju heldur en 
þeim sem ekki eru hluti af keðju (t(50) = 2,008; p = 0,05). Slík miðlun virðist skila sér því nánast 
undantekningarlaust segja stjórnendur að innan hótelsins sé lært af þeim mistökum sem gerð eru í 
þjónustunni til að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig (M=6,57; sf=0,964; N=54).  
 
Það er almennt mat stjórnenda að starfsfólk hótela sé snöggt að bregðast við kvörtunum 
viðskiptavina (M=6,32; sf=0,754; N=53), sýni viðskiptavinum sem lenda í þjónustufalli umhyggju 
(M=6,51; sf=0,697; N=53) og sýni reiðum viðskiptavinum skilning (M=6,17; sf=0,955; N=53). Það 
er jafnframt mat stjórnenda að starfsfólki finnist mikilvægt að viðskiptavinir kvarti þegar eitthvað fer 
úrskeiðis í þjónustunni (M=6,60; sf=0,768; N=53).  
 
 

 

Mynd 2. Meðalgildi svara stjórnenda við fullyrðingum tengdum hverjum þætti 
 
 
Á mynd 2 hafa verið tekin saman meðalgildi hvers þáttar af þeim fimm sem lagt var mat á. Við 
framsetningu á meðalgildi hvers þáttar var sérhver fullyrðing innan þáttar látin vega jafn þungt.  
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UMRÆÐA 

 
Rannsóknarspurningin sem lá til grundvallar rannsókninni var: Hversu markvisst er unnið í 
samræmi við áherslur markaðshneigðar við lagfærslu þjónustufalls á íslenskum hótelum? Við 
mat á þessu var sérstaklega horft til líkans Tax og Browns (1998) um faglega lagfærslu þjónustufalls 
og skilgreiningar Kohli og Jaworski (1990) á markaðshneigð. 
 
Niðurstöðurnar sýna að á íslenskum hótelum er almennt leitast við að koma auga á þjónustufall. 
Farvegur er skapaður fyrir viðskiptavini til að koma á framfæri kvörtunum en slíkt eykur verulega 
líkur á að fólk innan fyrirtækja átti sig á því þegar einhverju er ábótavant. Í kjölfarið er svo hægt að 
bregðast við og lagfæra það sem úrskeiðis hefur farið (Atalik, 2007). Ekki nægir þó að skapa farveg 
og bíða eftir kvörtunum eða ábendingum frá viðskiptavinum heldur að leggja sig fram um að afla 
upplýsinganna með markvissum hætti enda benda flestar rannsóknir til þess að aðeins lítill hluti 
viðskiptavina láti í sér heyra þegar þjónustufall verður (Day o.fl., 1981; Tax og Brown, 1998). Á 
íslenskum hótelum er nokkuð um að leitað sé eftir viðhorfi viðskiptavina til þeirra mistaka sem upp 
koma í þjónustu og hvernig staðið er að því að lagfæra þau. Þó virðist sem um fimmtungur hótela 
leiti lítið eða ekkert eftir slíkum viðhorfum og þá síst minni hótel sem ekki eru hluti af hótelkeðju. 
Slík vinna er þó mikilvæg til að hægt sé að átta sig vel á þörfum viðskiptavina (Becker, 2000) og 
meðal þess sem helst er lögð áhersla á í markaðshneigðum fyrirtækjum (Kohli og Jaworski, 1990). 
 
Það er helst skipulögð og markviss skráning og utanumhald um þjónstufall sem er ábótavant á 
íslenskum hótelum, þó vissulega bendi niðurstöðurnar til þess að nokkuð sé um slíkt á stærri hótelum 
sem eru hluti af keðju. Þrátt fyrir að nokkuð vanti upp á að haldið sé með skipulögðum hætti utan um 
upplýsingarnar virðist miðlun til starfsfólks um þjónustuföll sem eiga sér stað vera í ágætis farvegi á 
mörgum stöðum. Slík miðlun eykur líkurnar á því að hægt sé að læra af þeim mistökum sem gerð eru 
og koma í veg fyrir að þau endurtaki sig.  
 
Niðurstöðurnar benda til þess að stjórnendur, sér í lagi á stærri hótelum sem eru hluti af keðju, leggi 
áherslu á lagfærslu þjónustufalls og vilji vanda til verka í þeim efnum. Þrátt fyrir það er ekki hægt að 
segja að almennt sé unnið á markvissan hátt í samræmi við áherslur markaðshneigðar. Þar vantar 
fyrst og fremst upp á víðtæka og markvissa söfnun upplýsinga sem gerð er í þeim tilgangi að bæta 
þjónustuferlið. Því má segja að á íslenskum hótelum sé að mörgu leiti staðið vel og faglega að 
lagfærslu þjónustufalls en að á flestum stöðum sé hægt að gera betur með því að tileinka sér í ríkara 
mæli aðferðir markaðshneigðar við söfnun, miðlun og viðbrögð við upplýsingum. 
 
Takmarkanir rannsóknarinnar snúa fyrst og fremst að því mælitæki sem notað var. Mælitækið er að 
nokkru frábrugðið þeim sem algengt er að nota við mat á markaðshneigð, enda í grunninn miðað út 
frá mælingum á lagfærslu þjónustufalls. Jafnframt er ástæða til að velta upp þeirri spurningu hvort 
svör frá stjórnendum þeirra rúmlega hundrað hótelum sem ekki svörðu hefðu mögulega gefið aðra 
niðurstöðu.  
 
Í frekari rannsóknum á viðfangsefninu væri meðal annars áhugavert að kanna hvort fylgni sé á milli 
þess hversu faglega er staðið að lagfærslu þjónustufalls hjá fyrirtækjum og hversu markaðshneigð 
þau eru. Hvort um sig er talið leiða til fjárhaglegs ávinnings fyrir fyrirtæki og væri áhugavert að 
kanna hvort svo sé. 
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