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ÞVERSÖGNIN UM LAGFÆRSLU ÞJÓNUSTUFALLS: 

MÝTA EÐA MÖGULEIKI? 
 

Karen Dröfn Halldórsdóttir, MS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 
Auður Hermannsdóttir, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Þversögnin um lagfærslu þjónsutufalls segir að með vandaðri lagfærslu sé hægt að 
gera viðskiptavini ánægðari heldur en þeir hefðu verið ef ekkert hefði farið 
úrskeiðis í þjónustunni. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort stuðningur 
fengist við þversögnina í tilfelli veitingastaða. Rannsóknarspurningin var: Leiðir 
vönduð lagfærsla í kjölfar þjónustufalls til ánægðari viðskiptavina sem sýna 
jákvæðari hegðun gagnvart veitingastöðum heldur en þegar þjónusta er veitt án 
mistaka? Til að leita svara við henni var sviðsmyndaaðferð beitt með spurningalista 
sem svo var dreift á rafrænan hátt. Notast var við snjóboltaúrtak og fengust með 
þeim hætti 477 þátttakendur. Niðurstöðurnar studdu ekki þversögnina um lagfærslu 
þjónustufalls þar sem ánægja viðskiptavina reyndist meiri þegar ekki komu upp 
mistök heldur en þegar þjónustufall varð sem þó var lagfært á vandaðan hátt. 
Niðurstöður sýndu jafnframt að viðskiptavinir sýna jákvæðari hegðun gagnvart 
veitingastöðum þegar ekki kemur til þjónusfalls. 

 
 

INNGANGUR  
 
Eitt af grundvallaratriðum í rekstri þjónustufyrirtækja er að hafa þjónustugæðin sem best. Sumir hafa 
jafnvel talið að vönduð þjónusta þar sem viðskiptavinurinn er í forgrunni sé árangursríkasta leið 
fyrirtækja til að ná samkeppnisforskoti (Grönfeldt og Strother, 2006). Þrátt fyrir að áhersla sé lögð á 
að bjóða viðskiptavinum gæðaþjónustu og að hugað sé vandlega að öllu þjónustuferlinu er 
óhjákvæmilegt að upp komi mistök í þjónustunni eða að hún gangi ekki fyrir sig nákvæmlega eins og 
til var ætlast. Þegar slíkt gerist er talað um að það verði þjónustufall (service failure). Þjónustufall 
getur haft veruleg áhrif á framtíðarhegðun þess viðskiptavinar sem verður fyrir því gagnvart 
fyrirtækinu. Þó er alla jafna talið að þrátt fyrir að þjónustufallið sem slíkt hafi áhrif, séu það fyrst og 
fremst viðbrögð fyrirtækisins í kjölfarið, þ.e. lagfærsla þjónustufallsins (service recovery) sem hafi 
úrslitaáhrif á það hvernig viðbrögð viðskiptavinarins verða í framhaldi. Góð viðbrögð skipta því 
verulegu máli og sú hugmynd hefur jafnvel verið sett fram að ef lagfærslan sé vönduð þá geti 
viðskiptavinir orðið enn ánægðari en þeir hefðu orðið ef ekki hefði komið til þjónustufalls (Hart, 
Heskett og Sasser, 1990). Sú hugmynd hefur verið kölluð þversögnin um lagfærslu þjónustufalls 
(service recovery paradox). 
 
Lagfærsla þjónustufalls skiptir stjórnendur því verulegu máli, enda er þjónustufall ein helsta ástæða 
þess að viðskiptavinir skipta um þjónustuaðila (Matos, Henrique og Rossi, 2007). Árangursrík 
lagfærsla getur þannig gert það að verkum að fyrirtæki halda betur í sína viðskiptavini sem hefur svo 
áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækisins. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort stuðningur fáist við þversögnina um lagfærslu 
þjónustufalls í tilfelli veitingastaða. Veitingastaðir eru um margt áhugaverðir þegar kemur að 
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þjónustufræðum vegna ýmissa þátta. M.a. eru veitingastaðir einn af þeim þjónustuaðilum sem 
langflestir, ef ekki allir, hafa nýtt sér og gera það jafnvel oft og reglulega. Veitingastaðir eru einnig 
afar ólíkir og um fremur stóra þjónustugrein að ræða þar sem tengsl viðskiptavina og fyrirtækis geta 
verið gríðarlega ólík eftir því um hvers konar veitingastað er að ræða. Annað sem einkennir 
veitingastaði er að í nánast öllum tilvikum er auðvelt fyrir viðskiptavininn að hætta viðskiptum við 
tiltekið veitingahús ef hann kýs að gera það og snúa sér til samkeppnisaðila, þ.e.a.s. skiptikostnaður 
er afar lágur, sem gerir það enn mikilvægara en ella að hugað sé vel að gæðum alls þjónustuferlisins. 
Þversögnin um lagfærslu þjónustufalls hefur nokkuð verið rannsökuð í Bandaríkjunum en misvísandi 
niðurstöður hafa fengist. Bæði vegna þessara misvísandi niðurstaðna og auk þess að engar rannsóknir 
liggja fyrir á því á Íslandi var talið áhugavert og mikilvægt að rannsaka þennan vettvang. Hafa ber í 
huga að menningarlegir þættir eru líklegir til að hafa áhrif á viðbrögð viðskiptavina við þjónustufalli, 
rétt eins og ýmsa aðra þætti og því er varhugavert að færa niðurstöður frá Bandaríkjunum yfir á 
íslenskan markað í blindni. 
  
Ætlunin er að kanna hvort munur sé á ánægju, neikvæðu umtali og ætlun til endurkaupa hjá fólki, 
annars vegar eftir þjónustu án mistaka og hins vegar eftir þjónustufall og vandaða lagfærslu. 
Rannsóknaspurningin sem liggur til grundvallar er: Leiðir vönduð lagfærsla í kjölfar þjónustufalls 
til ánægðari viðskiptavina sem sýna jákvæðari hegðun gagnvart veitingastöðum heldur en 
þegar þjónusta er veitt án mistaka? 
 
Áður en vikið er að rannsókninni verður fjallað um þversögnina um þjónustufall og þá þýðingu sem 
hún kann að hafa fyrir þjónustustjórnun. Í kjölfarið dregnar fram misvísandi niðurstöður rannsókna 
um að hve miklu leiti hægt sé að gera ráð fyrir að þversögnin eigi í raun við rök að styðjast.  
 
 

ÞVERSÖGNIN UM LAGFÆRSLU ÞJÓNUSUFALLS 
 
Hin svokallaða þversögn um lagfærslu þjónsutufalls segir að með vandaðri lagfærslu sé hægt að gera 
viðskiptavini ánægðari heldur en þeir hefðu verið ef ekkert hefði farið úrskeiðis í þjónustunni 
(Hocutt, Bowers og Donovan, 2006; Kau og Loh, 2006; Priluck og Lala, 2009; Sabharwal, Soch og 
Kaur, 2010). Hart o.fl. (1990) ganga jafnvel enn lengra og segja að góð lagfærsla þjónustufalls geti 
ekki aðeins leitt til þess að reiður og pirraður viðskiptavinur verði ánægður, heldur geti hann 
jafnframt orðið tryggur fyrirtækinu.  
 
Sé þversögnin sönn er hún áhugaverð og gefur í raun til kynna að það eigi ekki endilega að vera 
markmið stjórnenda að útrýma mistökum í þjónustu, heldur að slíkt geti hreinlega skapað meiri 
tækifæri heldur en ef ekkert fer úrskeiðis (McCollough, 2009). Með því er ekki átt við að stjórnendur 
eigi að leggja sig fram um að gera mistök, heldur að mögulega sé hugmyndafræði altækrar 
gæðastjórnunar (total quality management) að ganga óþarflega langt í áherslum á mikilvægi þess að 
koma auga á og útrýma öllum mögulegum orsökum mistaka (Crosby, 1979).  
 
Hugmyndin um þversögnina hefur jafnframt áhrif á hvað stjórnendur ættu að leggja mesta áherslu á 
þegar kemur að þjónustustjórnun. Sé hún sönn gefur það tilefni til að ætla að mesta áherslu eigi að 
leggja á að lagfærsla þjónustufalls sé sem vönduðust. Sé hún hins vegar ekki sönn bendir það til þess 
að einblýna eigi á að koma í veg fyrir að mistök eigi sér stað í þjónustu (McCollough, 2009).  
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SÖNN Í RAUN EÐA EKKI? 
 
Síðustu þrjá áratugi hafa rannsakendur í sífellt auknum mæli einbeitt sér að rannsóknum á 
þjónustufalli, lagfærslu þjónustufalls og því hvort þversögnin um þjónustufall eigi við rök að styðjast 
í raunveruleikanum. Niðurstöðum ber ekki saman um hvort svo sé. Í sumum fæst stuðningur við að 
þversögin sé raunverulega til (sjá t.d. Hocutt o.fl., 2006; Magnini, Ford, Markowski og Honeycutt, 
2007; Smith og Bolton, 1998) en aðrir hafa ekki fundið stuðning við þversögnina (sjá t.d. Andreassen 
2001; Ha og Jang, 2009; Hocutt, Chakraborty, and Mowen 1997; Kau og Loh, 2006; Mattila, 1999; 
McCollough, Berry, and Yadav, 2000; Zeithaml, Berry, and Parasuraman, 1996).  
 
Talið er að helstu áhrifavaldar á hversu ánægðir viðskiptavinir geta orðið eftir að þjónustufall hefur 
verið lagfært sé annars vegar hversu alvarlegt þjónustufallið er í augum viðskiptavinanna og hins 
vegar hversu vönduð lagfærslan er (Magnini o.fl., 2007; McCollough, 2009). Mögulegt ánægjustig 
viðskiptavina getur orðið töluvert hærra ef þjónustufallið er léttvægt. Þannig er það t.d. ekki metið 
sem alvarlegt þjónustufall ef viðskiptavinur fær ranga pöntun á veitingastað, en ef borð á veitingastað 
hefur verið tvíbókað sem veldur því að viðskiptavinurinn fær ekki borð eins og hann hafði gert ráð 
fyrir, þá er það almennt metið sem alvarlegt þjónustufall (Mattila, 1999). Rannsóknir McCollough 
(2009) og Priluck og Lala (2009) sýndu að þegar lagfærslan er vönduð og þjónustufallið léttvægt sé 
möguleiki að ná fram sama ánægjustigi og ef ekki kemur til þjónsutufalls, en að ánægjustigið verði 
ekki meira. Þó hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á að við slíkar aðstæður geti ánægja viðskiptavina 
eftir lagfærslu farið fram úr ánægjunni sem verður í kjölfar mistakalausrar þjónustu (Magnini o.fl., 
2007; Mattila, 1999; Smith og Bolton, 1998). Niðurstöður safngreiningar (meta-analysis) Matos o.fl. 
(2007) samræmdust þessu og bentu til þess að þversögnin um lagfærslu þjónustufalls geti verið sönn 
og að líklegra sé að hún komi fram eftir því sem lagfærslan er vandaðri. Hins vegar leiddu 
niðurstöðurnar jafnframt í ljós að ekki séu meiri líkur á endurkaupum, jákvæðu umtali eða jákvæðri 
ímynd fyrirtækja í kjölfar vandaðrar lagfærslu heldur en þegar þjónustan er framkvæmd án mistaka. 
Þær niðurstöður styðja því ekki það sem Hart o.fl. (1990) héldu fram að tryggð viðskiptavina geti 
orðið meiri í kjölfar vandaðrar lagfærslu heldur en í kjölfar þjónustu sem er án þjónustufalls. Í þessu 
sambandi ber að hafa í huga að ánægðir viðskiptavinir eru ekki endilega tryggir viðskiptavinir 
(Reicheld, 1994; Szymanski og Henard, 2001). Það er tryggðin sem fyrirtæki ættu að stefna að því 
tryggir viðskiptavinir skila fyrirtækjum meiri arðsemi en aðrir (Heskett, Jones, Loveman, Sasser og 
Schlesinger, 1994). 
 
 

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 

Alls tóku 477 einstaklingar þátt í könnuninni, 64,4% þeirra voru konur og 35,6% karlar. 
Aldursdreifing var nokkuð góð og voru þátttakendur allt frá 15 ára og upp í 75 ára. Meðalaldur var 
28,5 ár. Nánari upplýsingar um aldursdreifingu þátttakenda má sjá í töflu 1. Hæsta menntunarstig 
tæplega helmings þátttakenda var stúdentspróf/iðnskólapróf. Rúmlega 10% þátttakenda höfðu lokið 
framhaldsmenntun úr háskóla, einn þeirra hafði lokið doktorsprófi en aðrir í þeim hópi voru með 
meistarapróf. Nánari upplýsingar um aldursdreifingu má sjá í töflu 1. 
 
 
 
 



143 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

Tafla 1. Aldur og menntun þátttakenda 

20 ára og yngri 13,21% Grunnskólapróf 16,77%
21 til 24 ára 36,69% Stúdentspróf/iðnskólapróf 45,49%
25 til 28 ára 19,71% Grunnnám í háskóla 27,67%
29 til 39 ára 13,42% Framhaldsnám í háskóla 10,06%
40 ára og eldri 16,98%

Aldur Menntun

 
 
 
Mælitækið 

Við mótun mælitækisins var horft til rannsókna Ha og Jang (2009), Bitner, Booms og Tetreault 
(1990), McCollough o.fl. (2000) og Blodgett, Hill og Tax (1997). Notast var við 
sviðsmyndaaðferðina (scenario method) en sú aðferð hefur töluvert verið notuð í rannsóknum á 
þjónustufalli og lagfærslu þess (Ha og Jang, 2009; Hocutt o.fl., 2006; Hocutt o.fl., 1997; Mattila, 
1999; Priluck og Lala, 2009). Í sviðsmyndaaðferðinni fá þátttakendur lýsingu á atviki eða aðstæðum 
og út frá lýsingunni eiga þeir að svara spurningum eða taka afstöðu til fullyrðinga. Slíka aðferð er 
vissulega hægt að gagnrýna, sér í lagi þar sem munur getur verið á milli raunverulegrar upplifunar 
þegar fólk lendir í tilteknum aðstæðum og svo þess sem það ímyndar sér að það myndi upplifa í 
aðstæðunum (Ha og Jang, 2009). Þó er talið að ef þátttakendur eru beðnir um að tengja lýsinguna við 
aðstæður sem þeir þekkja og ef lýsingin á við tilfelli sem er nokkuð algengt, þá sé dregið úr þessum 
muni (Bitner, 1990).  
 
Í rannsókninni var sviðsmyndaaðferðinni beitt á þann hátt að þátttakendur voru beðnir um að hugsa 
um þann veitingastað sem þeir borðuðu síðast á og voru svo beðnir um að ímynda sér að eftirfarandi 
hefði gerst:  
 

Þú ferð inn á veitingastaðinn með vinum þínum. Þjónninn leiðir ykkur til sætis og 
tekur pantanirnar ykkar. Þú pantar þér flottustu og dýrustu steikina á matseðlinum 
og biður um að hún sé miðlungs elduð, meira hráa en eldaða (medium - rare). Eftir 
stutta bið kemur maturinn og þá sérðu að steikin er nákvæmlega eins og þú baðst 
um hana. Eftir að þú og vinir þínir hafið lokið við að borða þá fáið þið reikninginn, 
borgið og farið heim. 

 
Í kjölfar lýsingarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum og taka afstöðu til 
ákveðinna fullyrðinga. Ein breyta var notuð til að leggja mat á heildaránægju viðskiptavina þar sem 
þátttakendur voru beðnir um að tilgreina hversu ánægðir þeir voru með þjónustu veitingastaðarins. 
Notaður var fimm punkta kvarði þar sem 1 táknaði að þátttakendur væru mjög óánægðir og 5 táknaði 
að þeir væru mjög ánægðir.  
 
Tvær breytur lögðu mat á umtal. Annars vegar var það staðhæfingin „ég kvarta eða tala á neikvæðan 
hátt við vini og vandamenn út af þjónustunni sem ég fékk á þessum veitingastað“. Þátttakendur tóku 
afstöðu til staðhæfingarinnar á fimm punkta kvarða þar sem 1 táknaði að þeir væru mjög ósammála 
og 5 táknaði að þeir væru mjög sammála. Hins vegar var það spurningin „hversu líklegt eða ólíklegt 
er að þú myndir mæla með þessum veitingastað?“. Svarkostir voru á fimm punkta kvarða þar sem 1 
táknaði mjög ólíklegt og 5 táknaði mjög líklegt.  
 
Tvær breytur lögðu mat á vænt endurkaup. Annars vegar var það staðhæfingin „ég mun stunda meiri 
viðskipti við veitingastaðinn í framtíðinni vegna þjónustunnar sem ég fékk“. Þátttakendur tóku 
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afstöðu til staðhæfingarinnar á fimm punkta kvarða þar sem 1 táknaði að þeir væru mjög ósammála 
og 5 táknaði að þeir væru mjög sammála. Hins vegar var það spurningin „hversu líklegt eða ólíklegt 
er að þú farir á þennan veitingastað næst þegar þú ferð út að borða?“ Svarkostir voru á fimm punkta 
kvarða þar sem 1 táknaði mjög ólíklegt og 5 táknaði mjög líklegt.  
 
Eftir að hafa svarað voru þátttakendur aftur beðnir um að hugsa um veitingastaðinn sem þeir borðuðu 
síðast á og voru svo beðnir um að ímynda sér að eftirfarandi hefði gerst:  
 

Þú ferð inn á veitingastaðinn með vinum þínum. Þjónninn leiðir ykkur til sætis og 
tekur pantanirnar ykkar. Þú pantar þér flottustu og dýrustu steikina á matseðlinum 
og biður um að hún sé miðlungs elduð, meira hráa en eldaða (medium-rare). Eftir 
að maturinn er kominn þá sérðu að steikin er vel elduð (well done), allt of mikið 
miðað við það sem þú baðst um. Þú kallar þá í þjóninn og segir honum að steikin sé 
ekki eins elduð og þú baðst um. Þjóninum finnst þetta mjög leiðinlegt og biðst 
innilega afsökunar, hann tekur diskinn og örstuttu síðar er hann kominn með nýjan 
disk og þar er kjötið alveg eins og þú vilt hafa það. Þegar hann lætur þig fá nýja 
diskinn biðst hann aftur afsökunar og segir þér að það séu tveir nýir í eldhúsinu og 
þeir hafi ekki lesið pöntunina rétt. Eftir að allir hafa klárað að borða kemur 
þjóninn með reikninginn og þá sérðu að hann hefur gefið þér helmings afslátt af 
matnum vegna mistakanna. Þið borgið og farið heim. 

 
Í kjölfarið svöruðu þátttakendur sömu spurningum og áður og tóku afstöðu til sömu staðhæfinga.  
 
Framkvæmd 

Mælitækið var forprófað á nokkrum einstaklingum á ólíkum aldri og með ólíkan bakgrunn. Engar 
athugasemdir komu fram við forprófun. Í nóvember 2011 var mælitækið sett upp á vefsíðunni 
createsurvey.com og hlekkur á könnunina settur á samfélagssíðuna Facebook. Jafnframt var hlekkur 
á könnunina sendur með tölvupósti á þrjá einstaklinga á miðjum aldri í þeim tilgangi að fá meiri 
dreifingu á aldri þátttakenda. Til að draga úr þóknunaráhrifum sem gætu myndast vegna þess að þeir 
sem fengu könnunina senda þekkja rannsakandann, var jafnframt notast við snjóboltaúrtak. Það var 
gert á þann hátt að allir sem fengu beiðni um þátttöku voru beðnir um að senda könnunina áfram til 
annarra einstaklinga. Með þessum hætti var dregið úr þóknunaráhrifum þar sem að ólíklegra er að 
þeir þátttakendur sem fengu könnunina til sín eftir að snjóboltinn tók að rúlla, þekki til rannsakanda. 
Jafnframt var það talið auka líkurnar á að fá fleiri í eldri hópum til að taka þátt þar sem 
einstaklingarnar sem fengu könnunina í gegnum tölvupóst, eru líklegir til að hafa sent áfram á 
einhverja einstaklinga á svipuðu reki.  
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 
Fimm breytur voru notaðar til að leggja mat á hvort munur væri á ánægju, neikvæðu umtali og ætlun 
til endurkaupa hjá þátttakendum, annars vegar eftir þjónustu án mistaka og hins vegar eftir 
þjónustufall og vandaða lagfærslu. Í töflu 2 eru dregnar fram grunnniðurstöður úr hverri breytu. 
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Tafla 2. Helstu niðurstöður breytanna 

M sf N M sf N

Á heildina litið hversu óánægð/ur eða 
ánægð/ur ert þú með þjónustu 
veitingastaðarins? ***

4,47 0,640 477 4,22 0,709 477

Ég kvarta eða tala á neikvæðan hátt við 
vini og vandamenn út af þjónustunni 
sem ég fékk á þessum veitingastað **

1,48 1,038 477 1,81 0,871 477

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú 
myndir mæla með þessum 
veitingastað? *

4,49 0,682 477 4,01 0,813 477

Ég mun stunda meiri viðskipti við 
veitingastaðinn í framtíðinni vegna 
þjónustunnar sem ég fékk **

4,35 0,725 477 4,02 0,764 477

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú 
farir á þennan veitingastað næst þegar 
þú ferð út að borða? **

4,10 0,779 477 3,85 0,826 477

* p < 0,05
** p < 0,01
*** p < 0,001

Þjónusta án mistaka
Þjónusta með þjónustufalli 

og lagfærslu

 
 
 
Þegar ánægja þátttakenda með þjónustuna var borin saman í þeim tveimur þjónustutilfellum sem 
könnuð voru kom í ljós að ánægjan reyndist meiri þegar ekki komu upp mistök í þjónustunni (t(476) 
= 6,55; p < 0,001). Í töflu 2 má þó sjá að meðaltölin eru í báðum tilfellum há svo almennt virðist fólk 
ánægt í kjölfar beggja þjónustutilfellanna. Ánægja með þjónustu án mistaka reyndist meiri meðal 
kvenna heldur en karla (t(294) = 3,36; p < 0,05), en ekki var munur á ánægju kynjanna þegar 
þjónustufall hafði komið upp (p > 0,05). 
 
Fleiri virðast tilbúnir til að kvarta eða tala á neikvæðan hátt um þjónustuna þegar þjónustufall hefur 
komið upp heldur en þegar þjónustan er án mistaka (t(476) = -6,23; p < 0,01). Í báðum tilfellum 
virðast þó fáir líklegir til að grípa til slíks neikvæðs umtals. 
 
Niðurstöðurnar sýna að fólk er í báðum tilfellum fremur líklegt til að mæla með veitingastaðnum, en 
þó reynist það líklegra til að gera slíkt ef þjónustan er án mistaka (t(476) = 11,78; p < 0,05). Konur 
eru líklegri en karlar til að mæla með þjónustunni þegar hún er án mistaka (t(475) = 2,79; p < 0,05), 
en þegar um er að ræða þjónustufall og lagfærslu í kjölfarið er ekki munur á kynjum (p > 0,05). 
 
Þegar þjónustan er án mistaka virðist fólk líklegra til að auka viðskipti sín við veitingastaðinn heldur 
en þegar þjónustufall verður og vönduð lagfærsla í kjölfarið (t(476) = 7,59; p < 0,01). Fólk í yngsta 
aldurshópnum er ólíklegastur til að auka viðskipti sín (F(4, 472) = 5,39; p < 0,001), þrátt fyrir að 
almennt virðist fólk frekar tilbúið til slíks. Jafnframt er líklegra að fólk velji að fara á sama 
veitingastað næst þegar það fer út að borða ef þjónustan hefur verið án mistaka (t(476) = 6,72; p < 
0,01). Athygli vekur að meðalgildið er nokkuð lágt þegar kemur að þessari breytu í samanburði við 
aðrar breytur í tilfelli þjónustufalls og vandaðrar lagfærslu. Konur reynast líklegri en karlar til að fara 
á sama veitingastað aftur þegar þjónustan hefur verið án mistaka (t(475) = 1,98; p < 0,05), en ekki er 
munur á kynjunum þegar um er að ræða þjónustufall og lagfærslu (p > 0,05). 
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UMRÆÐA 
 
Með rannsókninni var ætlunin að kanna hvort stuðningur fengist við þversögnina um lagfærslu 
þjónustufalls í tilfelli veitingastaða. Þversögnin segir að með vandaðri lagfærslu þjónustufalls sé 
hægt að gera viðskiptavini ánægðari heldur en þeir hefðu verið ef ekkert hefði farið úrskeiðis í 
þjónustunni (Hocutt o.fl., 2006; Kau og Loh, 2006; Priluck og Lala, 2009; Sabharwal o.fl., 2010). 
Ætlunin var fyrst og fremst að kanna hvort munur væri á ánægju með þjónustu sem framkvæmd væri 
án mistaka og þjónustu þar sem fram kæmi þjónustufall en í kjölfarið gripið til vandaðrar lagfærslu. 
Jafnframt var ætlunin að kanna hvort munur væri á neikvæðu umtali og ætlun til endurkaupa í 
þessum tilfellum. Rannsóknaspurningin var: Leiðir vönduð lagfærsla í kjölfar þjónustufalls til  
ánægðari viðskiptavina sem sýna jákvæðari hegðun gagnvart veitingastöðum heldur en þegar 
þjónusta er veitt án mistaka? 
 
Niðurstöður varðandi ánægju viðskiptavina í þessum tveimur tilfellum sýndu að ánægjan var meiri 
þegar ekki komu upp mistök í þjónustu. Því fékkst ekki stuðningur við þversögnina um lagfærslu 
þjónustufalls. Þessar niðurstöður samræmast því sem fram hefur komið í fjölda rannsókna (sjá t.d. 
Andreassen, 2001; Ha og Jang, 2009; Hocutt o.fl., 1997; Kau og Loh, 2006; Mattila 1999; 
McCollough o.fl., 2000; Zeithaml o.fl., 1996) þó að aðrar rannsóknir hafi sýnt að þversögnin kunni 
að koma fram þegar þjónustufallið er léttvægt í augum viðskiptavina og lagfærslan mjög vönduð (sjá 
t.d. Hocutt o.fl., 2006; Magnini o.fl., 2007; Matos o.fl., 2007; Smith og Bolton, 1998). Í rannsóknum 
McCollough (2009) og Priluck og Lala (2009) kom fram að þegar lagfærslan er vönduð og 
þjónustufallið léttvægt sé hægt að ná fram sama þjónustustigi og ef ekki kemur til þjónustufalls þó 
ánægjan verði ef til vill ekki meiri. Ekki bentu niðurstöður þessarar rannsóknar til þess, þrátt fyrir að 
vissulega hafi ánægjan í báðum tilfellum verið nokkuð mikil.  
 
Til að kanna hegðun gagnvart veitingastöðum í kjölfar þessara tveggja þjónustutilfella var annars 
vegar kannað tilhneiging til neikvæðs umtals og hins vegar ætlun til endurkaupa. Niðurstöðurnar 
sýndu að í öllum tilfellum reyndist hegðunin jákvæðari þegar þjónustan var veitt án mistaka. Þær 
niðurstöður samræmast safngreiningu Matos o.fl. (2007). Þó er vert að leggja áherslu á að viðhorf 
voru alla jafna jákvæð í báðum þjónustutilfellunum, þó það vekji vissulega athygli að í þeim 
tilfellum þegar þjónustufall átti sér stað virðist fólk ekki endilega tilbúið til að fara á sama 
veitingastað næst. Í raun ættu þær niðurstöður að vera mikilvægastar fyrir stjórnendur, því ánægðir 
viðskiptavinir eru, þegar allt kemur til alls, ekki það lokamarkmið sem fyrirtæki ættu að stefna að, 
heldur er það tryggð þeirra og síendurtekin viðskipti sem skipta fyrirtækin mestu. 
 
Takmarkanir rannsóknarinnar eru einna helst sú aðferðafræði sem notuð var, þ.e. 
sviðsmyndaaðferðin. Munur getur verið á raunverulegri upplifun fólks og þess sem það ímyndar sér 
að það myndi upplifa í tilteknum aðstæðum (Bitner, 1990; Ha og Jang, 2009). Reynt var að lágmarka 
þennan mun með því að hafa lýsingar með þeim hætti að þátttakendur myndu kannast við þær 
sviðsmyndir sem dregnar voru upp. Auk þess þótti ásættanlegt að beita aðferðinni þar sem nokkuð 
algengt er að notast sé við hana í rannsóknum á viðfangsefninu (Ha og Jang, 2009; Hocutt o.fl., 
2006; Hocutt o.fl., 1997; Mattila, 1999; Priluck og Lala, 2009). Mögulega kann sú leið sem valin var 
að hafa skekkjandi áhrif á niðurstöður. Til dæmis kann að vera að heppilegra hefði verið að fara þá 
leið að láta þátttakendur bara fá eina sviðsmynd, sumir fengju þá aðra sviðsmyndina og sumir hina. 
Jafnframt hefði verið hægt að fara þá leið sem farin var, að láta þátttakendur taka afstöðu til beggja 
sviðsmynda, en reyna að lágmarka skekkju sem kann að myndast vegna þess hvor sviðsmyndin er á 
undan, með því að velja af handahófi hvor sviðsmyndin er á undan, hafa sem sagt tvær útgáfur af 
listanum. Í síðari rannsóknum eru rannsakendur hvattir til að beita annarri af þessum aðferðum. 
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Jafnframt er nauðsynlegt að minnast á þekkta vankannta þess að notast við þægindaúrtak eins og hér 
var gert, þrátt fyrir að í akademískum rannsóknum í markaðsfræði sé slík aðferð afar algeng og því 
að vissu leiti talin ásættanleg af fræðasamfélaginu, þó vissulega þurfi að vanda vel til verka. Til 
dæmis hefði verið ákjósanlegra að hafa jafnara kynjahlutfall og er mælst til þess að í síðari 
rannsóknum verði þess gætt. Sér í lagi þar sem áhugavert er að kanna nánar þann mun sem kom fram 
á viðhorfum og ætlaðri hegðun kynjanna í sumum tilfellum. 
 
Í frekari rannsóknum væri jafnframt áhugavert að hafa sviðsmyndirnar að lágmarki þrjár, þ.e.a.s. að 
bjóða upp á sviðsmynd þar sem ekki kemur upp þjónstufall, sviðsmynd með vandaðri lagfærslu í 
kjölfar þjónustufalls og sviðsmynd þar sem lagfærslan er ekki nægilega góð. Með slíkri rannsókn 
væri mögulega hægt að átta sig betur á hversu veigamikill þáttur lagfærslan sjálf er. 
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