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Útdráttur 

Til þess að mæta aukinni samkeppni um tíma notenda og fjármagn hafa bókasöfn í 

auknum mæli tileinkað sér hugmyndafræði markaðsfræðinnar í rekstri sínum, þar á 

meðal markaðshneigð. Markaðshneigð hefur verið skilgreind sem ákveðin gerð 

fyrirtækjamenningar þar sem þarfir viðskiptavinarins eru settar í forgang. Hafa 

rannsóknir sýnt fram á að meðal þess ávinnings sem aukin markaðshneigð 

skipulagsheilda hefur í för með sér er aukið skynjað virði vara eða þjónustu, auk 

ánægðari og tryggari viðskiptavina. Erlendis hefur verið framkvæmd rannsókn á 

markaðshneigð háskóla- og sérfræðibókasafna sem sýndi fram á jákvætt samband milli 

markaðshneigðar og ánægju notenda. Slík rannsókn hefur þó ekki verið gerð hérlendis, 

né á almenningsbókasöfnum.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort samband væri milli 

markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs virðis, ánægju og tryggðar notenda. 

Lagðar voru fyrir tvær kannanir, annars vegar könnun á markaðshneigð sem var lögð 

fyrir starfsmenn bókasafna. Hins vegar var lögð könnun fyrir notendur bókasafnanna um 

skynjað virði, ánægju og tryggð í garð síns bókasafns. Í báðum tilfellum var um 

hentugleikaúrtak að ræða. Næg þátttaka fékkst meðal starfsmanna og notenda á 10 

söfnum af þeim 12 sem tóku þátt í rannsókninni. Alls voru gild svör starfsmanna 84 

talsins og gild svör notenda 648 talsins á þeim 10 söfnum sem skoðuð voru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að hvorki sé jákvætt né neikvætt 

samband milli markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs virðis, ánægju eða 

tryggðar notenda. Af því má draga þá ályktun að markaðshneigð almenningsbókasafna 

útskýri ekki skynjað virði, ánægju og tryggð notenda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

þó þeim takmörkunum háðar, að ekki reyndist vera marktækur munur á svörum 

starfsmanna, né á svörum notenda á milli bókasafna.  

Í ljósi þessara niðurstaðna, er ástæða til frekari rannsókna. Hvort markaðshneigð skili 

meiri árangri í starfsumhverfi háskóla- og sérfræðibókasafna, eða hvort og þá hvaða 

aðrir þættir hafi áhrif á skynjað virði, ánægju og tryggð notenda almenningsbókasafna. 
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1  Inngangur 

Í lögum um starfsemi bókasafna á Íslandi segir að þau skulu rekin í þágu almennings og 

eigenda sinna, og ekki í hagnaðarskyni (lög um bókasöfn nr. 150/2012). Jafnframt segir 

að hlutverk bókasafna sé að „efla menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, 

atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi“ (lög um bókasöfn nr. 

150/2012) auk þess að „jafna aðgengi að menningu og þekkingu“ (lög um bókasöfn nr. 

150/2012). Á Íslandi eru starfrækt yfir 300 bókasöfn (Heim, 2013), þar af eru sjö 

háskólabókasöfn, auk þess sem bókasöfn er að finna í framhalds- og grunnskólum 

landsins sem og víða innan heilbrigðis- og velferðarstofnana (Ágúst Einarsson, 2014).  

Bókasöfn starfa í síbreytilegu umhverfi nútímasamfélagsins sem einkennist af 

hröðum tækniframförum og aukinni samkeppni um tíma notenda. Þar að auki keppa 

bókasöfn um fjármagn við aðrar menningarstofnanir og íþróttafélög í ýmsum bæjar- og 

sveitarfélögum (Karítas Kvaran, 1997). Með auknu aðgengi að upplýsingum á 

Internetinu, bókaverslunum á netinu, bókakaffihúsum (Huysmans og Oomes, 2013; 

Johnson, 2010; Pacios Lozano, 2000) og annarri afþreyingu, hafa vaknað spurningar um 

virði og hlutverk bókasafna (Aabø, 2005a; Huysmans og Oomes, 2013). Sömuleiðis hefur 

reynst erfitt að meta verðmæti þeirrar þjónustu sem er veitt í almenningsbókasöfnum, 

sérstaklega í fjárhagslegu tilliti, þar sem bókasöfn fela í sér fjárútlát, en litlar beinar 

tekjur koma á móti kostnaðnum (Fjallabyggð, 2008). 

Bókasöfn hafa því í auknum mæli farið að tileinka sér hugmyndafræði 

markaðsfræðinnar, þar á meðal markaðshneigð (Sen, 2010). Markaðshneigð er ákveðin 

gerð fyrirtækjamenningar (Narver og Slater, 1990) þar sem núverandi og framtíðarþarfir 

viðskiptavina eru settar í forgang (Kohli og Jaworski, 1990). Þannig verður markmið 

skipulagsheildarinnar að skapa aukið virði fyrir viðskiptavininn (Narver og Slater, 1990). 

Viðskiptavinir skynja þannig aukið virði vöru eða þjónustu, viðskiptavinir eru ánægðari 

(Narver og Slater, 1990) og tryggari (Slater og Narver, 1994b).  

Markmið þessarar rannsóknar er því:  

 Að kanna hvort samband sé milli markaðshneigðar almenningsbókasafna og 
skynjað virðis, ánægju og tryggðar notenda 
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Hérlendis hefur markaðshneigð almenningsbókasafna ekki verið rannsökuð með 

megindlegum aðferðum, og markaðsmálum bókasafna verið lítill gaumur gefinn. Enn 

fremur hefur samband markaðshneigðar almenningsbókasafna við skynjað virði, ánægju 

og tryggð notenda ekki verið rannsakað áður, eftir bestu vitund rannsakanda. Þannig 

getur þessi rannsókn aukið umræðu og vitund starfsmanna almenningsbókasafna um 

markaðsmál, og hvernig markaðsfræði getur nýst í starfsemi þeirra.  

Ritgerðinni er skipt í sex kafla, auk heimildaskrár. Fyrst er fjallað um markaðshneigð, 

og þann ávinning sem hlýst í kjölfar hennar. Því næst er fjallað um þau mælitæki sem 

hafa verið þróuð til að mæla markaðshneigð, skynjað virði, ánægju og tryggð 

viðskiptavina. Þar á eftir verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, hverjir 

þátttakendur hennar voru og hvernig hún var framkvæmd. Í kjölfarið verða niðurstöður 

kynntar, umræður um niðurstöður og að lokum verður fjallað um takmarkanir 

rannsóknarinnar og lagðar fram tillögur að frekari rannsóknum.  
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2 Markaðsáhersla og markaðshneigð 

Markaðshneigð byggir á hugmyndafræði er nefnist markaðsáhersla sem fyrst var 

skilgreind af Drucker (1954), er sagði að hlutverk fyrirtækja væri ekki bara að bjóða 

neytendum upp á hvaða vörur og þjónustu sem væri, heldur að bjóða þeim betri og 

hagkvæmari vörur og þjónustu heldur en samkeppnisaðilarnir. Þannig byggir velgengni 

fyrirtækja á viðskiptavininum,  hvaða vöru hann kaupir og hvert virði vörunnar er í huga 

hans. Því er „viðskiptavinurinn grunnurinn að fyrirtækinu og viðheldur tilvist þess“ 

(Drucker, 1954, bls. 30). Markaðshneigð hefur svo verið lýst sem þeirri hegðun sem 

innleiði hugmyndafræði markaðsáherslunnar (Kohli og Jaworski, 1990).  

Þrátt fyrir að það hafi verið talað um markaðshneigð sem grundvöllinn fyrir velgengni 

innan markaðsfræðanna allt frá 1960 (Levitt, 1960), var það ekki fyrr en um 1990 að 

fræðimenn fóru að reyna að skilgreina markaðshneigð og að meta áhrif hennar á 

frammistöðu skipulagsheildarinnar (Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 1990). 

Meðal þeirra fyrstu sem gerðu ítarlegar rannsóknir á markaðshneigð voru Kohli og 

Jaworski (1990) og Narver og Slater (1990), og hafa því seinni tíma rannsóknir að miklu 

leyti byggt á skilgreiningum þeirra á markaðshneigð (Van Raaij og Stoelhorst, 2008).  

Í grein Kohli og Jaworski (1990) lögðu þeir upp með að skilgreina hugtakið 

markaðshneigð, ásamt því að skoða þá þætti sem hefðu áhrif á markaðshneigð og leggja 

grunn að frekari rannsóknum. Í kjölfar rannsóknar þeirra skilgreindu þeir markaðshneigð 

sem öflun markaðsupplýsinga, miðlun upplýsinga og svörun við upplýsingunum. Með 

öflun markaðsupplýsinga áttu þeir við að skipulagsheild aflaði á formlegan og 

óformlegan hátt upplýsinga um samkeppni, tækni, reglugerðir og aðra þá ytri þætti sem 

hefðu áhrif á núverandi og framtíðarþarfir og langanir viðskiptavinanna. Kohli og 

Jaworski (1990) undirstrikuðu enn fremur að allir starfsmenn og allar deildir tækju þátt í 

öflun markaðsupplýsinga, og að miðla yrði þessum upplýsingum milli allra deilda 

skipulagsheildarinnar, svo allir starfsmenn þekki þarfir og óskir viðskiptavinanna. Einnig 

yrði að bregðast við upplýsingunum sem aflað væri, með því að velja markhópa, hanna 

og bjóða upp á vörur og þjónustu sem svöruðu núverandi og framtíðarþörf  

viðskiptavinanna. Lögðu þeir mikla áherslu á að allir þessir þættir yrðu að eiga sér stað 

innan skipulagsheildarinnar, til að tryggja markaðshneigð hennar. Töldu Jaworski og 

Kohli (1993) enn fremur að markaðshneigð skipulagsheilda byggðist á þremur 
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forsendum, en þær væru; viðhorf yfirstjórnenda, samskipti deilda auk skipulags 

skipulagsheildarinnar. Þannig hefur jákvætt viðhorf yfirstjórnenda gagnvart því að taka 

áhættu, og vilji þeirra til að taka misheppnuðum vörum eða þjónustu sem eðlilegum 

hluta af viðskiptaferli, jákvæð áhrif á markaðshneigð (Jaworski og Kohli, 1993). Einnig 

hafa góð samskipti og flæði upplýsinga milli deilda skipulagsheilda jákvæð áhrif á 

markaðshneigð (Kennedy, Goolsby og Arnould, 2003). Líkt og ákveðnir þættir í rekstri og 

stjórnun skipulagsheilda hafa jákvæð áhrif á markaðshneigð, þá eru einnig þættir sem 

geta haft neikvæð áhrif á markaðshneigð. Þar á meðal hindra léleg samskipti, 

ágreiningur og rígur milli deilda flæði upplýsinga og draga einnig úr viðbrögðum 

starfsfólks við þörfum viðskiptavinanna (Jaworski og Kohli, 1993). Sömuleiðis hafa 

rannsóknir sýnt fram á að miðstýring og formlegheit reksturs hefur hamlandi áhrif á 

nýtingu og viðbrögð við upplýsingum. Hins vegar töldu Kirka o.fl. (2005) að miðstýring 

þyrfti ekki endilega að hafa neikvæð áhrif á markaðshneigð, svo framarlega að 

skipulagsheildin legði áherslu á þá þætti sem auka markaðshneigð, líkt og tengsl milli 

deilda. Þessir ólíku þættir virkuðu þannig ýmist hvetjandi eða letjandi á markaðshneigð 

skipulagsheilda, og því væru sumar skipulagsheildir markaðshneigðari heldur en aðrar. 

Enn fremur undirstrikuðu Kolhi og Jaworski (1990) að ekki væri hægt að segja að 

skipulagsheildir væru markaðshneigðar eða ó-markaðshneigðar, heldur væru 

skipulagsheildir misjafnlega markaðshneigðar, og því væri betra að tala um skala í 

tengslum við markaðshneigð, heldur en að fullyrða að skipulagsheildir væru annað hvort 

markaðshneigðar eða ekki.  

Narver og Slater (1990) komu með aðra nálgun á markaðshneigð, en voru þó 

sammála Kohli og Jaworski (1993) um að markaðshneigð skipulagsheilda væri á 

einhverjum skala, en ekki einungis til staðar eða ekki. Markmið Narver og Slater (1990) 

með rannsókn sinni var að þróa gilt mælitæki á markaðshneigð og greina hver áhrif 

markaðshneigðar væri á arðsemi skipulagsheilda. Þeir skilgreindu markaðshneigð sem 

menningu, þar sem allar deildir skipulagsheildarinnar ynnu að því að búa til 

framúrskarandi virði fyrir viðskiptavini, og sköpuðu þannig samkeppnisforskot fyrir 

skipulagsheildina. Enn fremur skilgreindu þeir að markaðshneigð væri samsett af 

þremur hegðunarþáttum; viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð og samspili deilda, og 

tveimur ákvarðanaþáttum; langtímasýn og áherslu á hagnað. 
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Lýsa má viðskiptavinahneigð sem viðleitni skipulagsheildar til að skilja þarfir 

viðskiptavinarins, og bjóða honum yfirburða vöru eða þjónustu og samkeppnishneigð 

sem viðleitni skipulagsheildar til að þekkja styrkleika og veikleika helstu og mögulegra 

samkeppnisaðila (Narver og Slater, 1990). Samspil deilda, stendur fyrir samstarf allra 

deilda skipulagsheildarinnar til að nýta auðlindir hennar til að skapa yfirburða virði fyrir 

viðskiptavininn (Narver og Slater, 1990). Langtímasýn á við hvernig skipulagsheildin hafi 

áætlun fram í tímann varðandi hagnað og samkeppnisaðgerðir, og hagnaðaráherslan á 

við þau markmið skipulagsheildarinnar að skila hagnaði, eða þau markmið 

skipulagsheilda sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni að halda rekstrinum við (Narver og 

Slater, 1990).  

Narver, Slater og MacLachlan (2004) komu svo með nýja nálgun í mælingum á 

markaðshneigð. Þeir undirstrikuðu að allar rannsóknir fram til ársins 2004 höfðu 

einkennst af svörunar markaðshneigð (e. responsive market orientation), þeirri 

markaðshneigð sem snéri að því að fullnægja þeim þörfum viðskiptavinanna, sem þeir 

hafa tjáð sig um. Þannig hefði engin áhersla verið lögð á forvirka markaðshneigð (e. 

proactive market orientation), það er að segja að fullnægja duldum þörfum 

viðskiptavinanna, eða þeim þörfum sem þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir hafi eða 

vanti lausn á.  Rannsókn þeirra Narver o.fl. (2004) gaf til kynna að forvirk markaðshneigð 

gegni lykilhlutverki í velgengni nýrra vara. Eiga þær skipulagsheildir sem aðhyllast 

svörunar markaðshneigð erfiðara með að skapa framúrskarandi virði fyrir viðskiptavini 

auk þess sem tryggð viðskiptavina er minni í þeirra garð (Narver o.fl., 2004). Enn fremur 

er auðveldara að herma eftir svörunar markaðshneigð, þess vegna er mikilvægt fyrir 

skipulagsheild sem vill búa til og viðhalda samkeppnisforskoti, að veita forvirkri 

markaðshneigð gaum (Narver o.fl., 2004). 

2.1 Ávinningur markaðshneigðar 

Þó að fræðimenn hafi einkum beint sjónum sínum að markaðshneigð sem mögulegri 

leið til að auka arðsemi skipulagsheilda, þá hafa fræðimenn einnig beint sjónum sínum 

að öðrum áhrifum markaðshneigðar og hafa fræðimenn á borð við Jaworski og Kohli 

(1996) og Narver og Slater (1990) sýnt fram á að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif á 

skipulagsheildir sem og viðskiptavini.  
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2.1.1 Áhrif markaðshneigðar á skipulagsheildir 

Markaðshneigð hefur margvísleg áhrif á skipulagsheildir, hún hefur meðal annars áhrif á 

starfsfólk, nýsköpun og árangur skipulagsheilda. Jafnan hafa fræðimenn þó lagt hvað 

mesta áherslu á hvaða áhrif markaðshneigð hafi á árangur skipulagsheilda og þá einkum 

fjárhagslega skilvirkni. Enda þurfa skipulagsheildir að vera arðbærar til að geta viðhaldið 

starfsemi sinni (Sandvik og Sandvik, 2003). Í flestum þeim rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á áhrifum markaðshneigðar á árangri skipulagsheilda, hefur verið notast við 

mælingar eins og söluaukningu (Sin, Tse, Yau, Lee, Chou og Lau, 2000; Slater og Narver, 

1994a), arðsemi (Chang og Chen, 1998; Narver og Slater, 1990), velgengni nýrra vara 

(Narver, Slater og MacLachlan, 2004; Slater og Narver, 1994a) eða almenna 

frammistöðu (Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; Ruekert, 1992; Sin o.fl., 

2000). Einnig hefur verið notast við mælingar á ánægju notenda (Singh, 2005), 

þjónustugæðum (Singh, 2005; Slater og Narver, 1994b) og tryggð viðskiptavina (Slater 

og Narver, 1994b) en í mun minna mæli heldur en fjárhagslegar mælingar (Harrison og 

Shaw, 2004).  

Niðurstöður meirihluta rannsókna hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli 

markaðshneigðar og árangurs skipulagsheilda, ýmist með beinum eða óbeinum hætti 

(Jaworski og Kohli, 1993; Jyoti og Sharma, 2012; Kirca, Jayachandran og Bearden, 2005; 

Narver og Slater, 1990; Sin o.fl., 2000; Slater og Narver, 1994a). Sumar rannsóknir hafa 

þó sýnt lítil eða engin tengsl milli markaðshneigðar og árangurs skipulagsheilda 

(Greenly, 1995; Harris, 2001; Hart og Diamantopoulus, 1993; Langerak, 2003).  

Upprunalega töldu fræðimenn að markaðsáhersla og markaðshneigð myndu hafa 

hamlandi áhrif á nýsköpun og þróun byltingakenndra nýjunga (Bennett og Cooper, 

1981; Kaldor, 1971; Tauber, 1974) þar sem margar af merkustu uppgötvunum mannsins 

hefðu ekki orðið til út frá neytendarannsóknum (Bennett og Cooper, 1981) enda vissu 

neytendur ekki alltaf hvað þeir vildu (Kaldor, 1971). Niðurstöður seinni tíma rannsókna 

hafa þó ýmist sýnt fram á að markaðshneigð hafi hvorki neikvæð né jákvæð áhrif á 

nýsköpun, hugmyndir nýrra vara og vöruframboð (Lawton og Parasuraman, 1980), eða 

að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif á nýsköpun (Atuahene-Gima, 1996; Han, Namwoon 

og Srivastava, 1998; Sandvik og Sandvik, 2003) og velgengni nýrra vara (Sandvik og 

Sandvik, 2003). Enda byggir markaðshneigð á öflun markaðsupplýsinga, bæði um þarfir 
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neytenda í dag og mögulegar þarfir þeirra í framtíðinni. Þannig gera markaðshneigðari 

skipulagsheildir frekar ráð fyrir breytingum á markaði, og svara þeim breytingum með 

nýsköpun (Kohli og Jaworski, 1990).  

Þegar kemur að áhrifum markaðshneigðar á starfsfólk, eru fræðimenn þó sammála 

því að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif á starfsmenn skipulagsheilda (Arbore og 

Busacca, 2009; Kirca o.fl., 2005; Kohli og Jaworski, 1990; Siguaw, Brown og Widing, 

1994). Sýnt hefur verið fram á að markaðshneigðari skipulagsheildir miðla hlutverki sínu 

betur, auk þess sem störf og hlutverk starfsmanna eru skilgreind betur (Arbore og 

Busacca, 2009; Kohli og Jaworski, 1990; Siguaw o.fl., 1994). Starfsmönnum finnst þeir 

því vera að vinna gagnlegt starf í þágu skipulagsheildarinnar (Kohli og Jaworski, 1990), 

auk þess sem þeir finna til aukins stolts er þeir vinna að markmiðum 

skipulagsheildarinnar og fullnægja þörfum viðskiptavina (Menguc, 1996; Siguaw o.fl., 

1994). Þess vegna upplifir starfsfólk markaðshneigðari skipulagsheilda meiri félagslegan 

og sálfræðilegan ávinning, meiri starfsánægju, starfsandinn er betri og tryggð 

starfsmanna við skipulagsheildina er meiri (Jaworski og Kohli, 1993; Kirca o.fl., 2005; 

Kohli og Jaworski, 1990). 

2.1.2 Áhrif markaðshneigðar á viðskiptavini 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að markaðshneigð hefur í för með sér aukna ánægju 

viðskiptavina (Jaworski og Kohli, 1993, 1996; Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 

1990), tryggari viðskiptavini (Slater og Narver, 1994b), auk þess sem skynjað virði vöru 

eða þjónustu markaðshneigðari skipulagsheilda er meira heldur en þeirra sem eru ekki 

eins markaðshneigð (Brady og Cronin, 2001). Þannig fullnægja markaðshneigðari 

skipulagsheildir viðskiptavinum sínum betur, þar sem þær eru betur í stakk búnar að sjá 

fyrir þarfir viðskiptavinarins og geta þannig boðið framúrskarandi vörur og þjónustu 

(Slater og Narver, 1994b) og tryggt sér þannig samkeppnisforskot á markaði. 

2.1.2.1 Skynjað virði 

Einn af þeim þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að markaðshneigð hafi áhrif á, er skynjað 

virði vöru eða þjónustu (Narver og Slater, 1990). Skynjað virði hefur verið talið eitt af 

grundvallaratriðum markaðsstarfsemi og einn mikilvægasti þátturinn sem skapar 

samkeppnisforskot skipulagsheilda (Durvasula, Lysonski, Mehta og Tang, 2004; 

Parasuraman, 1997). Þó hafa fræðimenn átt í erfiðleikum með að skilgreina og mæla 
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skynjað virði (Woodruff, 1997; Zeithaml, 1988), einkum þar sem þeir hafa notað ólík 

hugtök yfir virði, hugtök eins og gagnsemi, verðmæti, ávinning og gæði, sem eru auk 

þess ekki fullkomlega skýr og aðgreind hvert frá öðru (Woodruff, 1997). Flestir 

fræðimenn eru þó sammála um að skynjað virði sé samanburður á því sem neytandi 

fær, gegn því sem hann lætur af hendi til að öðlast vöruna eða þjónustuna (Grewal, 

Monroe og Krishnan, 1998; Parasuraman og Grewal, 2000; Woodruff og Gardial, 1996; 

Zeithaml, 1988). Ber þó að hafa í huga að virði er afstætt hugtak og getur verið mjög 

ólíkt frá einum neytanda til annars (Parasuraman, 1997; Zeithaml, 1988). Meðal annars 

vegna þess að kostnaður felst ekki bara í verði vörunnar í krónum talið, heldur einnig í 

þeim tíma og fyrirhöfn sem eytt er í viðskiptin, og afstaða einstaklinga til þessara þátta 

getur verið mjög ólík (Zeithaml og Bitner, 1996).  

Einnig getur skynjað virði verið breytilegt á ólíkum stigum viðskiptaferlisins; fyrir 

kaup, á meðan kaupum stendur, þegar vara eða þjónusta er notuð, sem og eftir notkun 

(Gardial, Clemons, Woodruff, Schumann og Burns, 1994). Í úttekt Parasuraman og 

Grewal (2000) á fyrri rannsóknum töldu þeir að skynjað virði væri flókið hugtak sem 

stæði saman af fjórum gerðum virðis; kaupvirði, viðskiptavirði, notkunarvirði og 

innlausnar virði. Þeir skilgreindu kaupvirði sem þá gagnsemi sem neytandi fengi fyrir 

verð og að viðskiptavirði væri sú gleði eða ánægja sem neytandinn fengi við að gera 

hagstæð kaup. Notkunarvirði skilgreindu þeir sem þá gagnsemi sem hlytist af því að 

nota vöru eða þjónustu og innlausnarvirði væri það gagn sem sæti eftir er vöru hefur 

verið skilað eða þegar vara eða þjónusta hefði lokið hlutverki sínu.  

Þrátt fyrir að fræðimenn greini á um skilgreiningu skynjaðs virðis og hvernig sé best 

að mæla það, þá hafa rannsóknir endurtekið sýnt fram á að skynjað virði hafi jákvæð 

áhrif á ánægju viðskiptavina (Eggert og Ulaga, 2002; McDougall og Levesque, 2000; 

Patterson og Spreng, 1997). Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt fram á að virði hafi áhrif á 

kaupáform (Zeithaml, 1988), endurkaup (Patterson og Spreng, 1997), tryggð (Chen og 

Dubinsky, 2003; McDougall og Levesque, 2000) og umtal (Lam, Shankar, Erramilli og 

Murthy, 2004; LeBlanc og Nguyen, 2001).  
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2.1.2.2 Ánægja 

Líkt og sýnt hefur verið fram á að markaðshneigð hafi áhrif á skynjað virði, þá hefur 

markaðshneigð einnig áhrif á aukna ánægju viðskiptavina (Jaworski og Kohli, 1993, 

1996; Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 1990). 

Framan af gerðu fræðimenn ekki greinarmun á milli ánægju viðskiptavina og 

þjónustugæða, og var jafnan talað um þessi hugtök sem einn og sama hlutinn (Zeithaml 

og Bitner, 1996). Í dag gera fræðimenn þó mun á þessum tveimur hugtökum, og leitast 

sífellt við að vera nákvæmari í skilgreiningum sínum á þeim (Zeithaml og Bitner, 1996). 

Engu að síður eru hugtökin skyld, og gjarnan er talað um þjónustugæði og ánægju 

viðskiptavina sem eins konar birtingarmynd á viðhorfi viðskiptavina (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1988; Zeithaml, 1988). Ánægju er gjarnan lýst sem huglægu mati 

einstaklinga á einhverju tilteknu fyrirbæri, þar sem einstaklingar meta hversu vel 

skipulagsheildir uppfylla og mæta þörfum, væntingum og löngunum þeirra (Kotler og 

Keller, 2012). Þjónustugæði hins vegar hafa verið skilgreind sem munurinn á milli þeirra 

væntinga sem viðskiptavinurinn hefur til vöru eða þjónustu og þeirrar þjónustu eða vöru 

sem viðskiptavinurinn raunverulega fær (Grönroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml og 

Berry, 1985). 

Upphaflega töldu fræðimenn á borð við Carman (1990) og Parasuraman o.fl. (1988) 

að ánægja viðskiptavina afmarkaðist við mat viðskiptavina á einni ákveðinni 

viðskiptaframkvæmd við skipulagsheild, en þjónustugæði ættu hins vegar við 

uppsafnaða reynslu viðskiptavina af öllum viðskiptum og samskiptum við 

skipulagsheildina. Er frá leið fóru fræðimenn þó frekar að hallast að því að bæði 

þjónustugæði og ánægja viðskiptavina gætu átt bæði við eina ákveðna 

viðskiptaframkvæmd, sem og uppsafnaða reynslu af skipulagsheildinni (Oliver, 1993; 

Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1994). Þannig er hægt að gera greinarmun milli tveggja 

ólíkra skilgreininga á ánægju; annars vegar mat einstaklinga á einstökum innkaupum eða 

neyslu vöru eða þjónustu, og hins vegar uppsafnaðri ánægju af öllum fyrrum viðskiptum 

og neyslu vöru eða þjónustu (Boulding, Kalra, Staelin, og Zeithaml, 1993). Felst 

munurinn einkum í því að þó að viðskiptavinir geti verið óánægðir með ein einstök 

viðskipti, þá geta þeir engu að síður verið ánægðir með heildarviðskipti sín við 

skipulagsheildina. Mælingar á uppsafnaðri ánægju eru taldar vera mjög mikilvægar þar 
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sem hún er talin endurspegla fyrrum, núverandi og framtíðarárangur skipulagsheilda 

(Anderson, Fornell og Lehmann, 1994; Reichheld og Sasser Jr, 1989).  

Samhliða því að fræðimenn hafi greint á um skilgreiningar á þjónustugæðum  og 

ánægju, þá hafa þeir einnig verið ósammála um hvort þjónustugæði séu undanfari 

ánægju viðskiptavina eða öfugt (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1994). Því þó að 

hugtökin séu skyld (Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1988; Zeithaml, 1988) þá eru 

undirliggjandi orsakir þeirra ólíkar (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1994). Jafnan er þó 

litið á ánægju sem víðara hugtak, sem samanstendur af fleiri þáttum heldur en 

þjónustugæði sem er í raun eingöngu mat á víddum þjónustu (Zeithaml og Bitner, 1996), 

sjá nánar á mynd 1. 

 

Mynd 1. Þjónustugæði og aðrir þættir sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina (Zeithaml og Bitner, 1996, 
bls. 123) 

Þannig má sjá á mynd 1 hvernig þjónustugæði ásamt öðrum þáttum hafa áhrif á 

ánægju, þættir eins og vörugæði og verð, auk utanaðkomandi þátta eins og persónulegir 

þættir og aðstæður. Með persónulegum þáttum er til að mynda átt við tilfinningalegt 

ástand neytandans og með aðstæðum er meðal annars átt við óviðráðanlega þætti eins 

og veður og upplifun viðskiptavinar af því að keyra til og frá skipulagsheild (Oliver, 

1993). Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavinarins.  
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Levitt (1960) taldi ánægju viðskiptavina vera eina af lykilforsendum fyrir velgengni 

skipulagsheilda, ásamt því að skipulagsheildir þyrftu að hafa skýra framtíðarsýn og vera 

vakandi fyrir tækifærum til að fullnægja þörfum viðskiptavina sinna. Hafa rannsóknir 

Anderson, Fornell og Lehmann (1994), Anderson og Mittal (2000) og Reichheld (1996) 

sýnt fram á jákvæð tengsl milli ánægju viðskiptavina og hagnaðar skipulagsheilda. Enn 

fremur hafa sumar rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl milli ánægðra viðskiptavina og 

tryggðar (Hallowell, 1996; Jayasankaraprasad og Kumar, 2012), á meðan aðrar 

rannsóknir hafa ýmist sýnt fram á veik eða engin tengsl milli ánægju og tryggðar 

(LaBarbera og Mazursky, 1983; Oliva, Oliver og MacMillan, 1992). Enda eru tengsl milli 

ánægju viðskiptavina og tryggðar ekki talin þau sömu innan allra atvinnugreina (Fornell, 

1992). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að samband ánægju og tryggðar fari 

stigvaxandi, því ánægðari sem viðskiptavinirnir eru, því tryggari eru þeir (Hallowell, 

1996; Heskett og Schlesinger, 1994). Auk þess sem ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til 

að tala jákvætt um skipulagsheildina við aðra mögulega viðskiptavini (Kohli og Jaworski, 

1990).  

2.1.2.3 Tryggð 

Annar þáttur sem markaðshneigð hefur áhrif á, er tryggð viðskiptavina (Slater og Narver, 

1994b). En líkt og með ánægju viðskiptavina og tengsl hennar við þjónustugæði, þá 

greinir fræðimenn á um samband og orsakasamband ánægju og tryggðar (Oliver, 1999). 

Jafnan er þó ánægja viðskiptavina talin vera ein af forsendum tryggðar, en ánægja 

viðskiptavina er engu að síður ekki ávísun á tryggð viðskiptavina (Oliver, 1999).  

Aukin áhersla hefur verið lögð á tryggð viðskiptavina innan markaðsfræðinnar, 

einkum vegna þeirra kosta sem fylgja því að halda í núverandi viðskiptavini (Gwinner, 

Grembler og Bitner, 1998). En fræðimenn telja meðal annars að það sé töluvert ódýrara 

að halda í núverandi viðskiptavini skipulagsheildar, heldur en að afla nýrra viðskiptavina 

(Kotler og Armstrong, 2010; Zeithaml, Parasuraman og Berry, 1990). Þrátt fyrir þessa 

auknu áherslu eru fræðimenn þó ekki samhljóma í skilgreiningum sínum á tryggð (Hart, 

Smith, Sparks og Tzokas, 1999; Knox og Walker, 2001). Hefur tryggð verið lýst sem 

skuldbindingu viðskiptavina til að kaupa endurtekið vörur eða þjónustu, umfram aðrar 

vörur eða þjónustu þrátt fyrir markaðsaðgerðir og markaðsskilaboð sem geta orsakað 

hegðunarbreytingar (Oliver, 1999). Aðrir hafa lýst tryggð sem langvarandi sambandi 
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viðskiptavinar við skipulagsheild eða vörumerki (Söderlund, 2006) eða að mæla með 

vöru eða þjónustu við aðra (Bowen og Chen, 2001). Hafa fræðimenn þannig skilgreint 

fimm atriði sem einkenna tryggð; endurtekin kaup, jákvætt umtal, tregða til að skipta 

um vörumerki eða þjónustuaðila, samsama sig við vörumerki eða þjónustuaðila og að 

kjósa fremur ákveðið vörumerki eða þjónustuaðila (Butcher, Sparks og O’Callaghan, 

2001). 

Einnig er gjarnan talað um tvær víddir tryggðar; hegðunartryggð og viðhorfstryggð 

(Knox og Walker, 2001). Þar sem hegðunartryggð á við hegðun viðskiptavina gagnvart 

skipulagsheildum eða vörumerkjum, en viðhorfstryggð á hins vegar við viðhorf 

viðskiptavina gagnvart skipulagsheildinni. Hafa rannsóknir á tryggð viðskiptavina sýnt 

fram á að tryggir viðskiptavinir hafa jákvæðara viðhorf gagnvart skipulagsheildinni, þeir 

mæla með skipulagsheildinni við aðra og þeir hafa áform um að halda viðskiptunum við 

skipulagsheildina áfram (Bowen og Chen, 2001; Söderlund, 2006). Þannig hafa tryggir 

viðskiptavinir tilhneigingu til að afla nýrra viðskiptavina, án nokkurs kostnaðar fyrir 

skipulagsheildina (Reichheld, 2003). Auk þess sem tryggir viðskiptavinir hafa tilhneigingu 

til að kaupa meira með tímanum (Reichheld, 2003) og eru tilbúnir að borga meira fyrir 

vöruna eða þjónustuna (Srinivasan, Anderson og Ponnavolu, 2002). Þannig hefur tryggð 

jákvæð áhrif á arðsemi og hagnað skipulagsheilda, þar sem kostnaður við 

markaðssetningu minnkar og sala eykst. 
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3 Mælingar og fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig staðið er að mælingum á markaðshneigð, 

skynjuðu virði viðskiptavina, ánægju og tryggð þeirra við skipulagsheildir. Verður sú 

umfjöllun bæði almenns eðlis og hvernig slíkum mælingum er háttað á bókasöfnum. Auk 

þess verður fjallað um fyrri rannsóknir á markaðshneigð bókasafna, skynjuðu virði, 

ánægju og tryggð notenda. 

3.1 Mælingar á markaðshneigð 

Narver og Slater (1990) voru fyrstir til að þróa mælitæki til þess að mæla markaðshneigð 

og byggir MKTOR mælitækið á skilgreiningu þeirra á markaðshneigð. MKTOR 

samanstendur af 21 breytu sem mæla þá þrjá hegðunarþætti og tvo ákvörðunarþætti 

sem einkenna markaðshneigð að mati Narver og Slater. Á eftir komu Kohli, Jaworski og 

Kumar (1993) sem byggðu MARKOR mælitæki sitt á skilgreiningu Kohli og Jaworski 

(1990) á markaðshneigð. Þar eru notaðar 20 breytur sem mæla þrjá ólíka þætti; öflun 

upplýsinga, miðlun upplýsinga og svörun við upplýsingum.  

Hafa bæði mælitækin verið notuð í fjölmörgum rannsóknum (Macedo og Carlos 

Pinho, 2006; O'Sullivan og Butler, 2009; Pitt, Caruana og Berthon, 1996; Weng, Chen, 

Pong, Chen, og Lin, 2016), ýmist í sinni upprunalegu útgáfu, eða að rannsakendur hafa 

aðlagað mælitækin að tilteknum rannsóknarsjónarmiðum (Van Raaij og Stoelhorst, 

2008). Því MKTOR og MARKOR eru langt frá því að vera gallalaus mælitæki og hafa 

margir fræðimenn gagnrýnt vankanta þeirra í gegnum tíðina. Til að mynda hefur  

áreiðanleiki mælitækjanna verið dreginn í efa (Farrell og Oczkowski, 1997; Siguaw og 

Diamantopoulos, 1994) og hefur verið bent á að bæði mælitækin mæli markaðshneigð 

skipulagsheilda út frá þáttum sem tengjast markaðshneigð ekki nægilega vel (Farrell og 

Oczkowski, 1997; Kohli o.fl., 1993). Því hafa margir fræðimenn unnið að endurbótum á 

MKTOR og MARKOR, eða útfært ný mælitæki.  

Árið 1993 gerðu Deshpandé, Farley og Webster Jr. mælitæki á markaðshneigð (sem 

þeir kölluðu reyndar viðskiptavinahneigð) sem byggði meðal annars á MKTOR (Narver 

og Slater, 1990) og skilgreiningu Kohli og Jaworski (1990) á markaðshneigð. Er það 

mælitæki ásamt MKTOR og MARKOR, meðal þeirra þriggja mælitækja sem hafa hvað 

mest verið notuð í mælingum á markaðshneigð (Narver, Slater og MacLachlan, 2004). 
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Mælitæki Deshpandé o.fl. (1993) samanstendur af 9 breytum, en það sem aðgreinir það 

frá fyrri mælitækjum, er að þeir útbjuggu tvo lista af breytum, þar sem annar listinn var 

ætlaður fyrir skipulagsheildina en hinn viðskiptavinum skipulagsheildarinnar. Í grunninn 

eru breyturnar þær sömu, en aðlagaðar að því hvort þær eru ætlaðar skipulagsheildinni 

eða viðskiptavinunum. Þannig er hægt að bera saman markaðshneigð frá sjónarhóli 

skipulagsheildarinnar og viðskiptavina, og ef til vill hægt að fá raunhæfari mynd af 

markaðshneigð skipulagsheildarinnar. 

Árið 1998 greindu svo Deshpandé og Farley þessi þrjú mælitæki á markaðshneigð; 

MKTOR, MARKOR og lista Deshpandé o.fl. frá 1993, og byggðu á þeim þremur 

mælitækjum nýtt mælitæki sem þeir nefndu MORTN. Er MORTN samsett úr 10 breytum, 

sem mæla þrjá þætti; þarfir viðskiptavina, ánægju viðskiptavina og framúrskarandi gæði 

eða þjónustu.  

Matsuno, Mentzer og Rentz (2000) þróuðu svo nýtt mælitæki á markaðshneigð sem 

þeir byggðu á MARKOR þeirra Kohli, Jaworski og Kumar (1993) og nefndu það MO. MO 

er samsett úr 22 breytum, þar sem 8 breytur mæla öflun upplýsinga, 6 breytur mæla 

miðlun upplýsinga og 8 breytur mæla svörun við upplýsingum. Leiddi rannsókn þeirra í 

ljós að mælitækið þeirra; MO væri áreiðanlegra heldur en MARKOR mælitæki Kohli o.fl. 

(1993). 

Árið 2004 lögðu Narver, Slater og MacLachlan upp með að búa til nýtt mælitæki auk 

þess að betrumbæta þau eldri, svo þau pössuðu betur við hugmyndir um 

markaðshneigð. Sérstaka áherslu lögðu þeir á að búa til mælitæki á forvirkri 

markaðshneigð, og úr varð mælitækið MOPRO. MOPRO samanstendur af 8 breytum, 

sem mæla hversu virkar skipulagsheildir eru að greina duldar þarfir viðskiptavina sinna. Í 

sömu rannsókn notuðu Narver o.fl. (2004) aðlagaða útgáfu MORTN, mælitæki 

Deshpandé og Farley frá árinu 1998 til að mæla svörunar markaðshneigð. 

3.1.1 Fyrri rannsóknir og mælingar á markaðshneigð bókasafna 

Erlendis ruddi markaðsfræðin sér til rúms innan bókasafns- og upplýsingafræða upp úr 

1970 (Gupta, Koontz og Massisimo, 2013). Vakning á gagnsemi markaðsfræðinnar fyrir 

rekstur og þróun bókasafna hérlendis virðist þó ekki hafa átt sér stað fyrr en upp  úr 

1990 (Hildur G. Eyþórsdóttir, 1991). Þrátt fyrir það hafa ekki verið framkvæmdar 

rannsóknir að neinu ráði á markaðshneigð bókasafna á Íslandi en hér má þó nefna 
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rannsókn á markaðssetningu almenningsbókasafna sem Karítas Kvaran vann í tengslum 

við meistaraprófsritgerð sína frá háskólanum í Wales (Karítas Kvaran, 1995, vísað til í 

Karítas Kvaran, 1997). Í rannsókn Kvaran voru tekin viðtöl við forstöðumenn fimm 

almenningsbókasafna á Íslandi og leiddu þau viðtöl í ljós að notendakannanir, greiningar 

á stöðu safnanna, áætlanagerðir og mat á árangri fyrirfundust í litlum eða engum mæli á 

söfnunum (Karítas Kvaran, 1995, vísað til í Karítas Kvaran, 1997). Af þessari rannsókn má 

því draga þá ályktun að markaðshneigð bókasafna á Íslandi um miðbik tíunda 

áratugarins hafi ekki verið ýkja mikil. Engu að síður sýndi rannsókn Kvaran fram á að 

viðhorf viðmælenda væri þó í langflestum tilvikum jákvætt gagnvart því að auka 

markaðssetningu bókasafnanna, þó eitthvað hefði borið á ótta gagnvart því að vekja of 

mikla athygli á starfsemi safnanna þar sem söfnin gætu ef til vill ekki staðið undir 

auknum væntingum notenda (Karítas Kvaran, 1995, vísað til í Karítas Kvaran, 1997).  

Harrison og Shaw (2004) notuðu einnig eigindlega rannsóknaraðferð á viðhorfi 

starfsfólks almenningsbókasafns í Ástralíu gagnvart markaðsmálum og markaðshneigð. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á takmarkaða upplýsingasöfnun um 

notendur safnsins, mjög litla meðvitund um mögulega samkeppnisaðila auk þess sem 

upplýsingaflæði var takmarkað milli ólíkra útibúa bókasafnsins (Harrison og Shaw, 

2004). Er kom að viðskiptavinahneigð reyndust starfsmenn allir af vilja gerðir til að 

þjónusta notendur, en stjórnendur héldu því hins vegar fram að þeir starfsmenn sem 

þjónustuðu notendur væru íhaldssamir og ekki tilbúnir til að taka upp nýja starfshætti til 

að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki (Harrison og Shaw, 2004). Enn fremur sýndi 

rannsóknin fram á að starfsmenn útibúa safnsins hefðu lítinn skilning á 

markaðsáherslunni og litu á markaðssetningu sem eins  konar ógn (Harrison og Shaw, 

2004). Að vissu leyti má því greina ákveðinn samhljóm í niðurstöðum Harrison og Shaw 

(2004) við þröngsýn samtök eða stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni. Þær hafa 

margar hverjar ofurtrú á þeirri þjónustu sem þær veita og telja að þær mæti engri 

samkeppni (Kotler og Andreasen, 1991). Þær kenna jafnframt vanþekkingu viðskiptavina 

um ef þeir nýta sér ekki þjónustu þeirra auk þess sem starfsmenn slíkra stofnana eru 

gjarnir á að rugla markaðssetningu saman við auglýsingastarfsemi (Kotler og Andreasen, 

1991). 
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Á sama hátt hefur jafnvel verið litið á bókasafnsfræðinga sem hindrun í því að 

innleiða markaðshneigð og auka markaðssetningu bókasafna þar sem þeir hafi í gegnum 

tíðina sýnt ákveðna tregðu til að nýta sér hugmyndafræði markaðsfræðinnar í starfi sínu 

(Gupta, 2003; Ojiambo, 1994; Sass, 2002). Jafnframt hefur það orðspor lengi loðað við 

stéttina að bókasafnsfræðinga skorti getu eða vilja til að taka mark á niðurstöðum 

rannsókna og innleiða breytingar (Cullen, 2001). Einnig hefur viðhorf bókasafnsfræðinga 

einkennst af því að notendur hafi ekki skilning á því hvað einkenni góða 

bókasafnsþjónustu (Cullen, 2001). Líkt og hjá öðrum stofnunum sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni, er talið að þessi tregða bókasafnsfræðinga stafi einkum af því að þeir 

tengi markaðsstarf við hagnað og sölumennsku og eigi því ekki við í starfsumhverfi 

bókasafna (Gupta, 2003; Ojiambo, 1994).  

Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn Sen (2006) sýndi þó fram á aukinn skilning og 

jákvæðara viðhorf bókasafnsfræðinga gagnvart markaðshneigð. Rannsókn hennar sýndi 

fram á að bókasafnsfræðingar legðu aukna áherslu á upplýsingaöflun um ánægju 

notenda og svörun við þeim upplýsingum, þó að það gæti tekið þónokkurn tíma að 

bregðast við þeim upplýsingum (Sen, 2006). Bókasafnsfræðingar reyndust einnig leggja 

mikla áherslu á að reyna að sjá fyrir þarfir notenda sem notendurnir gera sér sjálfir ekki 

grein fyrir (Sen, 2006). Reyndust allir þátttakendur rannsóknarinnar meðvitaðir um að 

starfsumhverfi bókasafna einkenndist af samkeppni, þó ekki væri lögð mikil áhersla á að 

safna upplýsingum um samkeppnisaðila (Sen, 2006).  

Þannig hefur minni áhersla verið lögð á að mæla markaðshneigð bókasafna með 

megindlegum aðferðum, Pacios Lozano (2000) þróaði þó eitt slíkt mælitæki til að mæla 

viðskiptavinahneigð bókasafna. Byggir mælitæki Pacios Lozano (2000) meðal annars á 

MKTOR mælitæki þeirra Narver og Slater (1990), ásamt öðrum mælitækjum sem mæla 

markaðsstarfsemi skipulagsheilda. Singh (2005) útfærði og breytti svo mælitæki Pacios 

Lozano til að mæla markaðshneigð bókasafna. Mælitæki Singh samanstendur af 23 

breytum sem mæla 6 víddir; viðskiptavinahneigð, samskipti milli deilda, stefnumörkun, 

svörun, samkeppnishneigð og verðhneigð. Víddirnar viðskiptavinahneigð, samskipti milli 

deilda, samkeppnishneigð og svörun hafa nú þegar verið útskýrðar (sjá kafla 2). Með 

stefnumörkun átti Singh (2005) við hvernig bókasafn mótaði áætlanir með það að 

markmiði að bjóða viðskiptavinum yfirburða vöru og þjóustu. Með verðhneigð átti hann 
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við meðvitund um það virði sem neytendur fengju fyrir þann kostnað eða fyrirhöfn sem 

þeir upplifðu í viðskiptum sínum við bókasafnið (Singh, 2005).  

Singh notaði svo mælitækið til að kanna markaðshneigð 33 háskóla- og 

sérfræðibókasafna í Finnlandi og rannsakaði hvort samband væri milli markaðshneigðar 

bókasafna og ánægju viðskiptavina. Út frá svörum stjórnenda bókasafnanna skipti Singh 

(2005) bókasöfnunum niður í þrjá hópa; þau bókasöfn sem voru lítið markaðshneigð, 

meðal markaðshneigð og þau sem voru mikið markaðshneigð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á veikt jákvætt samband milli markaðshneigðar og ánægju 

viðskiptavina. Því gaf rannsókn Singh (2005) til kynna að það gæti borgað sig fyrir 

bókasöfn að vera markaðshneigð, hann undirstrikaði þó mikilvægi þess að þróa 

víðtækara mælitæki á markaðshneigð bókasafna í framtíðinni. 

Sen (2006) tók undir þá þörf og lagði til að þróa mæltiæki sem myndi byggja bæði á 

kenningum Narver og Slater (1990) og Kohli og Jaworski (1990), auk þess sem Sen 

(2010) taldi mikla þörf vera á frekari rannsóknum á markaðshneigð bókasafna og hvatti 

fræðimenn til að nota eigindlegar aðferðir, sem og blanda saman eigindlegum og 

megindlegum aðferðum í frekari rannsóknum.  

3.2 Mælingar á skynjuðu virði 

Skynjað virði hefur bæði verið mælt með mælitækjum sem mæla eina vídd virðis sem og 

mælitækjum sem mæla margar víddir virðis. Einvíðu mælitækin mæla ýmist skynjað 

virði með einni breytu (Cronin, Brady, Brand, Hightower Jr. og Shemwell, 1997) eða 

mörgum breytum (Sirdeshmukh, Singh og Sabol, 2002). Í slíkum mælingum eru 

neytendur beðnir að meta sjálfir það virði sem þeir fengu í skiptum fyrir það verð sem 

þeir greiddu fyrir ákveðna vöru eða þjónustu (Gale og Wood, 1994). En þar sem mat 

einstaklinga á virði er mjög persónubundið, og ekki leggja allir sama skilning í hugtakið 

virði, hafa einvíðar mælingar verið taldar skorta áreiðanleika (Woodruff og Gardial, 

1996). Auk þess sem erfitt getur reynst að túlka niðurstöður slíkra rannsókna, og hvernig 

skipulagsheildir geti haft áhrif á skynjað virði (Petrick, 2002). Því eru mælitæki sem 

mæla margar víddir virðis jafnan talin áreiðanlegri, og hafa fræðimenn þróað slík 

mælitæki bæði fyrir skynjað virði neytenda á vörum (Sweeney og Soutar, 2001) sem og 

skynjað virði þjónustu (Petrick, 2002; Sanchez, Callarisa, Rodriguez og Moliner, 2006). 

PERVAL mælitæki þeirra Sweeney og Soutar (2001) greinir 4 víddir virðis; tilfinningalegt 
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virði, samfélagslegt virði, gæða eða frammistöðu virði og fjárhagslegt virði. SERV-

PERVAL mælitæki Petrick (2002) greinir 5 víddir virðis; gæði, tilfinningalega svörun, 

fjárhagslegan kostnað, hegðunarkostnað og orðspor. GLOVAL mælitæki Sanchez o.fl. 

(2006) greinir 6 víddir virðis; fjórar ólíkar víddir hagnýtni, tilfinningalegt virði og 

samfélagslegt virði. PERVAL og SERV-PERVAL mælitækin hafa þó reyndar verið gagnrýnd 

fyrir að mæla einkum virði vara og þjónustu eftir innkaup, en ekki heildarvirði þeirra, 

bæði fyrir, á meðan innkaupum stendur og eftir innkaup (Gallarza og Saura, 2006; 

Sanchez o.fl., 2006). GLOVAL mælitækið mælir hins vegar heildrænt skynjað virði, bæði 

neyslu og innkaup (Sanchez o.fl., 2006). En þó svo að öll mælitækin hafi verið notuð í 

mælingum á skynjuðu virði neytenda í ólíkum atvinnugreinum með góðum árangri (Chi 

og Kilduff, 2011; Ercsey og Józsa, 2016; Gill, Byslma og Ouschan, 2007; Grace og O’Cass, 

2005) hafa þessi mælitæki ekki náð hylli fræðimanna sem kjósa fremur að þróa sín eigin 

mælitæki við mælingar á skynjuðu virði viðskiptavina (Chen, 2013). Það hefur leitt til 

þess að um lítið samræmi er að ræða í mælingum á skynjuðu virði viðskiptavina, og eru 

aðferðir við mælingar því ansi ólíkar (Chen, 2013).  

3.2.1 Fyrri rannsóknir og mælingar á skynjuðu virði bókasafna 

Í gegnum tíðina hefur virði bókasafna jafnan verið tekið sem sjálfgefnu, en með auknu 

aðgengi að upplýsingum á netinu, hefur virði bókasafna verið dregið í efa (Poll, 2012). Er 

því aukin krafa á bókasöfn, sem og aðrar stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni 

að sýna fram á hvers virði þær séu (Poll, 2012). Hefur það því færst í aukana að  

fræðimenn rannsaki hvernig þjónusta bókasafna hafi jákvæð áhrif á líf notenda og 

samfélagið í heild sinni (Huysmans og Oomes, 2013; Poll, 2012; Vakkari, Aabø, 

Audunson, Huysmans og Oomes, 2014). Í þeim tilgangi hafa verið framkvæmdar 

eigindlegar og megindlegar rannsóknir á skynjuðu virði eða gagnsemi bókasafna fyrir 

einstaklinga persónulega (Becker, Crandall, Fisher, Kinney, Landry og Rocha, 2010; 

Martensen og Grønholdt, 2003; Vakkari o.fl., 2014), eða hvaða gagn samfélagið eða fólk 

almennt hefur af bókasöfnum (Fuegi, Elbert og Lipeikaite, 2012; Johnson, 2010; Public 

Agenda, 2006). Í öðrum rannsóknum er þó báðum aðferðum beitt, þar sem bæði er 

spurt um hver raunverulegur ávinningur einstaklinga sé, sem og hver mögulegur 

ávinningur samfélagsins sé af þjónustu bókasafna (State Library of Victoria, 2005). Enn 
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aðrar rannsóknir hafa einblínt á efnahagslegt virði bókasafna (Aabø, 2005b; Morris, 

Hawkins og Sumsion, 2001).  

Í rannsókn Vakkari o.fl. (2014) voru notendur í Finnlandi, Noregi og Hollandi spurðir 

um raunverulegan ávinning sinn af notkun bókasafna. Voru notendur beðnir um að 

svara á hvaða sviðum lífsins þeir skynjuðu að þeir hefðu haft gagn af þjónustu 

almenningsbókasafna, og hversu oft. Niðurstöðurnar voru þær að Finnar reyndust 

skynja hvað mestan ávinning af þjónustu almenningssafna og á fleiri sviðum lífsins, 

heldur en Norðmenn og Hollendingar. Er þessar niðurstöður voru bornar saman við að 

rekstarkostnaður bókasafna væri hæstur í Finnlandi (miðað við íbúafjölda), töldu 

rannsakandur að almenningsbókasöfn hefðu mikla möguleika á því að vera gagnleg 

notendum, en þeir möguleikar gætu reynst háðir því fjármagni sem lagt væri í söfnin 

(Vakkari o.fl., 2014). 

Þannig hafa ólíkar rannsóknir sýnt fram á að ávinning þjónustu almenningsbókasafna 

er að finna á fjölmörgum sviðum, meðal annars á sviði menntunar (Becker o.fl., 2010; 

Fuegi o.fl., 2012; Vakkari o.fl., 2014), atvinnu (Becker o.fl., 2010; Vakkari o.fl., 2014), 

menningarmála (Fuegi o.fl., 2012; Vakkari o.fl., 2014), í formi skemmtunar, ánægju 

(Vakkari o.fl., 2014) og félagslegrar þátttöku (Fuegi o.fl., 2012; Johnson, 2010; State 

Library of Victoria, 2005). Enn fremur virðist fólk skynja að bókasöfn gegni mikilvægu 

hlutverki í samfélaginu, óháð því hvort viðkomandi noti bókasöfn að staðaldri eða ekki 

(Ipsos Mori, 2010; Public agenda, 2006; State Library of Victoria, 2005).  

Það er hins vegar ekki nóg að framkvæma rannsóknir, sömuleiðis er ekki fullnægjandi 

að einungis starfsfólk bókasafna sé meðvitað um hvers virði þau séu, heldur þarf einnig 

að bregðast við niðurstöðum rannsókna og miðla því virði sem sem bókasöfn hafa upp  á 

að bjóða (Germano, 2011). Vill Germano (2011) þess vegna halda því fram að sökum 

skorts á samkeppnishæfni og þar sem bókasöfn hafi ekki miðlað virði sínu til notenda 

nægilega vel, hafi vinsældir bókasafna farið dvínandi, dregið hafi úr aðsókn auk þess 

sem hlutverk þeirra og virði sé orðið óskýrt. Til þess að bókasöfn geti styrkt starfsemi 

sína og tryggt sér fjármögnun í framtíðinni, þurfi þau að miðla því virði sem bókasöfn 

hafa upp á að bjóða til notenda (Germano, 2011). Virðið þarf jafnframt að endurspegla 

þarfir notenda og hvaða ávinningi notendur sækjast eftir frá bókasöfnum (Germano, 

2011).  
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3.3 Mælingar á ánægju 

Gróft á litið eru notaðar tvær aðferðir við mælingar á ánægju viðskiptavina og eru ýmist 

notuð mælitæki sem mæla ánægju viðskiptavina með einni breytu eða mælitæki sem 

mæla ánægju með mörgum breytum (Danaher og Haddrell, 1996). Hafa báðar aðferðir 

sína kosti og galla, einna breytu mælitæki eru mjög auðveld í framkvæmd, þar sem 

viðskiptavinir eru aðeins beðnir um að meta heildaránægju sína með viðskipti sín 

(Danaher og Haddrell, 1996). Aftur á móti endurspegla einnar breytu mælitæki ekki þá 

ólíku þætti sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina nægilega vel (Danaher og Haddrell, 

1996). Hafa rannsóknir þannig sýnt fram á að þau mælitæki sem mæla ánægju með 

mörgum breytum séu áreiðanlegri heldur en mælitæki sem nota aðeins eina breytu 

(Bearden og Teel, 1983; Oliver, 1980). Mælitækjum á ánægju má skipta enn frekar niður 

í þrjár gerðir eftir því hvernig þau mæla þau atriði sem tengjast ánægju; þau sem mæla 

frammistöðu, þau sem mæla misræmi og þau sem mæla ánægju (Devlin, Dong og 

Brown, 1993). Frammistöðu mælitækin mæla upplifun af gæðum vöru og þjónustu og 

nota oft kvarða á bilinu mjög léleg til framúrskarandi, misræmis mælitækin mæla 

frammistöðu miðað við væntingar, þar sem kvarðinn er t.d. verra en ég bjóst við, til 

betra en ég bjóst við (Devlin o.fl., 1993). Ánægju mælitækin mæla svo ánægju 

viðskiptavina með ólíka þætti vöru eða þjónustu, og nota gjarnan kvarða á bilinu mjög 

ósáttur til mjög sáttur (Devlin o.fl., 1993). Þar sem fræðimenn hafa sýnt fram á  sterk 

tengsl og orsakasamband milli frammistöðu, misræmis og ánægju (Oliver, 1993; 

Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1994) hafa þessi ólíku mælitæki verið viðurkennd sem 

mælitæki á ánægju viðskiptavina (Danaher og Haddrell, 1996). Af þessum þremur 

gerðum mælitækja telja margir fræðimenn að misræmis mælitækin séu hentugust til að 

mæla ánægju viðskiptavina (Danaher og Haddrell, 1996; Devlin o.fl., 1993; Rust, Zahorik 

og Keiningham, 1995). Eru þau talin hentugri einkum á þeim forsendum að misræmis 

mælitækin taka tillit til væntinga viðskiptavina, og hvernig upplifun af þjónustunni eða 

vörunni stóðust þær væntingar (Cadotte, Woodruff og Jenkins, 1987). Auk þess sem 

misræmis mælitæki og mælingar á væntingum gefa betur til kynna hversu vel 

skipulagsheildum tekst að halda í viðskiptavini sína (Rust o.fl., 1995). Frammistöðu og 

ánægju mælitæki eru þó talin hafa betra forspárgildi um heildaránægju viðskiptavina í 

garð skipulagsheilda, heldur en misræmis mælitæki (Danaher og Haddrell, 1996).  
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Sérstök mælitæki hafa einnig verið þróuð sem mæla ánægju viðskiptavina gagnvart 

skipulagsheildum á landsvísu, og voru Svíar fyrstir þjóða til að þróa slíkt mælitæki; 

Sænsku ánægjuvogina sem var fyrst notuð árið 1989 (Fornell, 1992). Sambærileg 

mælitæki hafa svo verið þróuð fyrir Ameríku, Evrópu og Ísland; Ameríska ánægjuvogin 

(ACSI) (Fornell, Johnson, Anderson, Cha og Bryant, 1996), Evrópska ánægjuvogin (ECSI) 

(ECSI Technical Comitee, 1998, vísað til í Grønholdt, Martensen og Kristensen, 2000) og 

Íslenska ánægjuvogin sem hefur verið notuð hérlendis síðan 2002 (Stjórnvísi, 2017). 

Þessi mælitæki mæla ánægju viðskiptavina ólíkra skipulagsheilda innan ólíkra 

atvinnugreina, og gera rannsakendum og skipulagsheildum meðal annars kleift að bera 

saman ólíkar atvinnugreinar og skipulagsheildir innan sömu atvinnugreinar (Fornell, 

1992). Einnig er hægt að skoða breytingar og þróun yfir lengri tíma, þar sem könnunin er 

framkvæmd árlega (Fornell, 1992). Þrír þættir eru mældir í slíkum ánægjuvogum; 

heildaránægja viðskiptavina, hvernig þjónusta og vörur skipulagsheilda standast 

væntingar viðskiptavina og hversu nálægt varan eða þjónustan er frá fullkominni vöru 

eða þjónustu í augum neytandans (Fornell, 1992). Það má því segja að ánægjuvogs 

mælitækin byggi bæði á mælingum á ánægju og misræmi. 

Mælingar á ánægju eru þó vandmeðfarnar, þar sem skekkjur geta myndast við 

mælingar, meðal annars vegna þess að svarendur hafa tilhneigingu til þess að meta 

þjónustu á hærri enda mælikvarðans (Peterson og Wilson, 1992; Westbrook, 1980). Auk 

þess sem rannsóknaraðferðir, framsetning og samhengi spurninga eru þættir sem taldir 

eru hafa áhrif á svörun þátttakenda (Peterson og Wilson, 1992). Komust Peterson og 

Wilson (1992, bls. 69) svo að orði; „það er ekki ljóst hvað ánægjumælingar viðskiptavina 

eru í raun að mæla … kannski er ekki hægt að mæla sanna ánægju. Sönn ánægja er 

líklega svo samofin bæði mannlegum og aðferðafræðilegum þáttum að það mun aldrei 

vera hægt að aðskilja þá að fullu.“ 

3.3.1 Fyrri rannsóknir og mælingar á ánægju notenda bókasafna 

Ánægja notenda bókasafna virðist hafa verið mæld með öllum gerðum mælitækja; þau 

sem mæla frammistöðu, misræmi og ánægju, og virðist oftast vera mæld með 

mælitækjum sem mæla ánægju með mörgum breytum (Andaleeb og Simmonds, 1998; 

Hoegh-Guldberg og Garlick, 1998; Singh, 2005; University of Newcastle, Australia, 2006; 

Wang og Shieh, 2006). Þó kemur fyrir að rannsakendur taki hreinlega ekki fram í 
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greinarskrifum sínum hvaða aðferð þeir notuðu við mælingar á ánægju notenda (Sriram 

og Rajev, 2014).  

Einnig hefur ánægja verið rannsökuð samhliða öðrum þáttum líkt og 

þjónustugæðum, virði og tryggð notenda bókasafna. Ein slík rannsókn var unnin í 

samvinnu  5 danskra bókasafna og dönsku bókasafnsnefndarinnar (Danish National 

Library Authority) sem þróuðu yfirgripsmikið mælitæki sem mælir 6 þjónustuvíddir 

bókasafna, skynjað virði, ánægju og tryggð notenda (Martensen og Grønholdt, 2003). Sá 

hluti mælitækisins sem mælir ánægju notenda byggir á Evrópsku (ECSI) og Amerísku 

(ACSI) ánægjuvogunum, og voru svarendur spurðir þriggja spurninga; spurningar um 

heildaránægju, spurningar um hversu vel bókasafnið uppfyllti væntingar notenda og 

hversu nálægt bókasafnið væri ímynduðu fullkomnu bókasafni (Martensen og 

Grønholdt, 2003). Meðaltal þessara þriggja spurninga táknaði svo heildaránægju 

notenda safnsins.  

Önnur mælitæki á ánægju notenda bókasafna mæla ánægju á annan hátt, og byggja 

bæði Rodsky ánægju könnunin (University of Newcastle, Australia, 2006) og mælitæki 

Hoegh-Guldberg og Garlick (1998) á því að svarendur meta annars vegar hversu 

mikilvægir mismunandi þjónustuþættir bókasafnsins séu þeim, og hins vegar að meta 

skynjaða þjónustu sömu þátta. Þó að þessi mælitæki mæli ekki heildaránægju 

viðskiptavina sérstaklega, þá gefa niðurstöður rannsóknanna engu að síður skýrt til 

kynna hvaða þættir eru mikilvægastir notendum, og hvernig notendur skynja 

þjónustuþættina. Þannig geta stjórnendur forgangsraðað þeim þáttum sem þarfnast 

úrbóta, eftir því hversu mikilvægir þjónustuþættirnir eru notendum.  

Í grein sinni frá 1993 varar Applegate þó við því að notendur eigi það til að ofmeta 

ánægju sína í ánægjukönnunum bókasafna, þar sem bókasöfn standa fyrir jákvæð og 

hefðbundin gildi í samfélaginu og eru almennt litin jákvæðum augum (Cullen, 2001). 

Niðurstöður rannsóknar á vegum bresku minja-, bóka- og skjalasafnasamtakanna á 

viðhorfi almennings til bókasafna virðist styðja þetta að einhverju leyti, þar sem tæplega 

helmingur þeirra sem nota ekki bókasöfn að staðaldri reyndust vera mjög eða nokkuð 

ánægðir með starfsemi bókasafna og aðeins örfáir einstaklingar af þeim 220 sem tóku 

þátt í rannsókninni reyndust vera óánægðir (Ipsos Mori, 2010). Auk þess sem 
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fræðimenn á borð við Rowley og Dawes (1999) hafa bent á að væntingar notenda 

gagnvart bókasöfnum hafi ætíð verið lágar. 

3.4 Mælingar á tryggð 

Hægt er að skipta mælingum á tryggð viðskiptavina í þrjár gerðir; þær sem mæla 

hegðunartryggð, þær sem mæla viðhorfstryggð og svo samsettar mælingar sem mæla 

bæði hegðunar- og viðhorfstryggð (Bowen og Chen, 2001).  

Lengi vel byggðu flestar rannsóknir á tryggð viðskiptavina á mælingum á 

hegðunartryggð, gjarnan á atriðum eins og endurteknum kaupum, þar sem spurt var um 

tíðni viðskipta eða hvort viðskiptavinir hefðu í hyggju að halda áfram að stunda viðskipti 

við skipulagsheildina (Ehrenberg og Goodhardt, 2000; Tellis, 1988). En vandamálið við 

slíkar rannsóknir er að endurtekin kaup og viðskipti endurspegla ekki endilega 

raunverulega tryggð viðskiptavina. Endurtekin kaup geta orsakast af öðrum ástæðum 

heldur en tryggð svo sem skeytingarleysi, hentugleika eða vegna kostnaðar og tíma við 

að skipta um þjónustufyrirtæki (Reichheld, 2003). Þar að auki geta viðskiptavinir verið 

tryggir, þó að þeir eigi ekki tíð viðskipti við skipulagsheildina (Barnes, 1997).  

Í dag hefur þó færst í aukana að rannsóknir byggi á viðhorfstryggð, þar sem viðhorf 

og fyrirætlanir viðskiptavina eru mældar, en einna algengast er að rannsakendur byggi 

viðhorfsmælingar bæði á hegðunar- og viðhorfstryggð (Söderlund, 2006). Fræðimenn 

nota þá gjarnan margar breytur til að auka áreiðanleika mælingarinnar (Söderlund, 

2006), en einna algengast er að rannsakandur mæli atriðin; endurtekin kaup og jákvætt 

umtal (Andreassen, 2001; Hong og Goo, 2004; Mattila, 2004; Selnes, 1993). Aðrir 

fræðimenn líkt og og Butcher o.fl. (2001) hafa þó kosið að nota ekki endurtekin kaup og 

mæla frekar tryggð út frá öðrum atriðum tryggðar eins og; jákvæðu umtali, tregðu til að 

skipta um vörumerki eða þjónustuaðila og samsömun við vörumerki eða þjónustuaðila.  

Reichheld (2003) hélt því þó fram að nóg væri að spyrja viðskiptavini einnar 

spurningar; hversu líklegt er að þú myndir mæla með [fyrirtæki x] við vin eða 

samstarfsfélaga? Væri sú spurning ein besta vísbendingin um tryggð viðskiptavina. En 

rannsóknir Reichheld (2003) sýndu fram á að sú spurning hefði hvað mesta fylgni við 

vöxt fyrirtækja, umfram aðrar spurningar í almennum spurningakönnunum. Átti þetta 

við um flestar atvinnugreinar sem voru rannsakaðar, að undanskildum þeim 

atvinnugreinum sem einkennast af mikilli fákeppni eða einokun.  
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3.4.1 Fyrri rannsóknir og mælingar á tryggð notenda bókasafna 

Ekki hafa verið gerðar ýkja margar rannsóknir á tryggð notenda almenningsbókasafna í 

gegnum tíðina, og hafa fræðimenn jafnvel lýst yfir efasemdum sínum á því hvort að 

tryggð sé hugtak sem eigi við um almenningsbókasöfn (Rowley og Dawes, 1999). Þær 

efasemdir hafa einkum verið reistar á þeim rökum að notendur almenningsbókasafna 

hafi takmarkað val er kemur að tómstundalestri og að tryggð notenda við bókasöfn 

byggist einkum á hentugri staðsetningu tiltekins bókasafns (Rowley og Dawes, 1999). En 

í ljósi þess hve auðvelt er að nálgast upplýsingar, meðal annars í gegnum Internetið nú 

til dags þá þurfa bókasöfn að keppast um tryggð notenda (Keshvari, Zare Farashbandi og 

Geraei, 2015).  

Jafnframt hafa fræðimenn velt vöngum yfir því hvernig eigi að túlka tryggð við 

bókasöfn, hvort tryggð endurspeglist í fjölda heimsókna, fjölda bóka sem eru fengnar að 

láni hverju sinni eða hvort það teljist sem tryggð að eiga virkt bókasafnskort yfir lengri 

tíma (Rowley og Dawes, 1999). Flestar rannsóknir á tryggð notenda bókasafna mæla 

tryggð með því spyrja notendur um líkurnar á því að mæla með bókasafninu við aðra 

(Ladhari og Morales, 2008) eða með því að mæla bæði líkur á því að mæla með 

bókasafninu og líkurnar á því að notandi heimsæki bókasafnið aftur (Bakti og Sumaedi, 

2013; Martensen og Grønholdt, 2003; Tan, Chen og Yang, 2017). 

Einnig er algengt að tryggð notenda bókasafna sé rannsökuð samhliða ánægju og 

skynjuðu virði notenda, og hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á að skynjað virði og ánægja 

notenda hafi áhrif á tryggð notenda bókasafna (Bakti og Sumaedi, 2013; Keshvari o.fl., 

2015; Ladhari og Morales, 2008; Martensen og Grønholdt, 2003; Tan o.fl., 2017). Þó 

greinir fræðimenn hins vegar á um hvort virði eða ánægja hafi meiri áhrif á tryggð 

notenda (Keshvari o.fl., 2015; Martensen og Grønholdt, 2003).  
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4 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð og verður hér á eftir 

gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar sem markmið rannsóknarinnar var að 

athuga hvort samband væri milli markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs 

virðis, ánægju og tryggðar notenda bókasafna, þá þurfti að leggja fyrir tvær kannanir. 

Eina fyrir starfsmenn bókasafna og aðra könnun fyrir notendur þeirra. Hér á eftir verður 

greint frá mælitækjum, framkvæmdum og þátttakendum hvorrar rannsóknar fyrir sig. 

4.1 Könnun á markaðshneigð bókasafna  

Hér verður gerð grein fyrir mælitæki á markaðshneigð bókasafna, þátttakendum og 

hvernig rannsóknin var framkvæmd.  

4.1.1 Mælitæki 

Á mælingu markaðshneigðar bókasafna var ákveðið að styðjast við mælitæki sem byggir 

á tveimur eldri mælitækjum; annars vegar MORTN Deshpandé og Farley frá 1998 og 

hins vegar MOPRO þeirra Narver, Slater og MacLachlan frá 2004. 

Ákveðið var að styðjast við MORTN (Deshpandé og Farley, 1998) vegna þess að 

mælitækið byggir á MKTOR (Narver og Slater, 1990), MARKOR (Kohli o.fl., 1993) og lista 

Deshpandé o.fl. frá 1993, og hafði Sen (2006) lagt til að nota mælitæki byggt á bæði 

kenningum Narver og Slater (1990) og Kohli og Jaworski (1990) við mælingu á 

markaðshneigð bókasafna. Auk þess sem MORTN var valið umfram endurbætta útgáfu 

Singh (2005) á mælitæki Pacios Lozano (2000) vegna þess að auðveldara var að aðlaga 

mælitæki MORTN að því að almennir starfsmenn kæmu til með að svara könnuninni, en 

ekki stjórnendur. 

Á sama hátt var einnig ákveðið að styðjast við MOPRO (Narver o.fl., 2004) þar sem 

það mælitæki hafði verið sérstaklega þróað til að mæla forvirka markaðshneigð, þar 

sem rannsókn Sen (2006) hafði sýnt fram á að bókasafnsfræðingar legðu mikla áherslu á 

að mæta þeim þörfum sem notendur gerðu sér ekki grein fyrir. Auk þess sem Narver 

o.fl. (2004) höfðu notað MORTN mælitæki Deshpandé og Farley (1998), til að mæla 

svörunar markaðshneigð, er Narver o.fl. (2004) unnu að þróun MOPRO. Upprunalega 

samanstóð MOPRO (Narver o.fl., 2004) af 8 fullyrðingum, en í þessari rannsókn fækkaði 

rannsakandi fullyrðingunum í 7, þar sem ein fullyrðing; við aðstoðum viðskiptavini okkar 
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að sjá fyrir þróanir á þeirra markaði, á sérstaklega við viðskiptasamband tveggja 

skipulagsheilda og á því ekki við í sambandi skipulagsheildar við almenna neytendur, 

sem var viðfangsefni þessarar rannsóknar. Upprunalega MORTN mælitæki þeirra 

Deshpandé og Farley (1998) samanstóð af 10 fullyrðingum, en í kjölfar þáttagreiningar 

Narver o.fl. (2004) á MORTN (samhliða þróun þeirra á MOPRO), var fullyrðingunum 

fækkað í 7 og verður byggt á þeim hér.  

Fullyrðingarnar 14 voru þýddar og ákveðið var að nota 5 punkta Likert kvarða, líkt og 

hafði verið notaður í MORTN mælitækinu og rannsókn Singh (2005) á markaðshneigð 

bókasafna. Gerð var forprófun á könnuninni með því að setja hana upp í 

kannanaforritinu Questionpro og var könnunin lögð fyrir 6 einstaklinga sem starfa á 

öðrum bókasöfnum en þeim sem voru í úrtakinu. Voru þeir beðnir um að meta hversu 

vel þeir skildu leiðbeiningar og spurningar könnunarinnar, í kjölfarið var ákveðið að nota 

gesti í stað viðskiptavina yfir viðskiptavini bókasafna. Auk þess sem ákveðið var að 

einfalda sumar fullyrðingarnar og að sleppa einni fullyrðingu sem mælir forvirka 

markaðshneigð, þar sem skilningur á henni var mjög takmarkaður meðal svarenda 

forprófunarinnar.  

Samanstendur því mælitæki þessarar rannsóknar á markaðshneigð bókasafna af 13 

fullyrðingum, 7 fullyrðingum sem mæla svörunar markaðshneigð og 6 sem mæla 

forvirka markaðshneigð og voru þátttakendur beðnir um að meta hversu ósammála eða 

sammála þeir voru hverri fullyrðingu á 5 punkta Likert kvarða. Voru allir svarmöguleikar 

merktir með orðagildum þar sem þátttakendur gátu valið milli mjög ósammála, 

ósammála, hvorki né, sammála og mjög sammála. Í kjölfar fullyrðinganna 13 voru 

þátttakendur spurðir um aldur, starfsaldur og hvort þeir gegndu stjórnunar- eða 

deildarstjórastöðu við bókasafnið. Spurningakönnunina sem var lögð fyrir starfsmenn 

bókasafna má finna í heild sinni í viðauka 1. 

4.1.2 Framkvæmd 

Könnunin var sett upp rafrænt í kannanaforritinu Questionpro fyrir hvert og eitt af þeim 

12 bókasöfnum sem tóku þátt í rannsókninni. Voru tenglar á kannanirnar sendar með 

tölvupósti til forstöðumanna bókasafnanna þann 7. júní 2017, sem sendu þær svo áfram 

til starfsfólks síns bókasafns. Í tölvupóstinum var rannsóknin kynnt fyrir þátttakendum 

sem rannsókn um upplýsingaöflun, miðlun og þjónustu við gesti bókasafna á 
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höfuðborgarsvæðinu og að rannsóknin væri liður í meistararitgerð rannsakanda við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hvergi kom fram í tölvupóstinum eða kynningu 

könnunarinnar að um væri að ræða rannsókn á markaðshneigð. Nánari kynningu á efni 

könnunarinnar var að finna í upphafi hennar, þar sem kom fram að um væri að ræða 13 

fullyrðingar sem þátttakendur væru beðnir að taka afstöðu til og að það tæki ekki meira 

en tvær mínútur að svara könnuninni og einstök svör yrðu ekki rakin til þátttakenda. 

Rannsakandi sendi svo áminningarpósta 18. og 19. júlí, til þeirra safna sem voru með 

minna en 60% svarhlutfall, og voru forstöðumenn beðnir um að senda könnunina út 

aftur til starfsmanna, þar sem hugsanlega voru einhverjir í sumarfríi er könnunin var 

fyrst send út. Könnunin var svo höfð opin þar til farið var að vinna úr gögnunum og 

henni því  lokað 24. ágúst. 

4.1.3 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar var hentugleikaúrtak. Leitað var til 12 almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu, og rannsóknin kynnt fyrir forstöðumönnum safnanna og féllust öll 

söfnin á að taka þátt í rannsókninni. Af þeim 12 söfnum sem féllust á að taka þátt í 

könnuninni, fékkst næg svörun frá bæði starfsmönnum safnanna og notendum á 10 

söfnum og verða því 10 söfn borin saman í þessari rannsókn. Þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar var ekki að bera saman markaðshneigð einstakra bókasafna, var 

ákveðið að nefna hvert bókasafn um sig eftir bókstaf úr gríska stafrófinu, og það óháð 

stafrófsröð. Gagnasafnið var skoðað og svörun þátttakenda og athugað hvort um 

óeðlilega svörun væri að ræða svo sem hvort svarendur svöruðu öllum breytum eins, 

eða hvort öllum breytum væri svarað með valmöguleikanum; hvorki né. Var svörum 

tveggja þátttakenda eytt, þar sem þátttakendur svöruðu einungis þremur fyrstu 

fullyrðingunum á þann hátt að þeir væru mjög sammála eða mjög ósammála 

fullyrðingunum. Reyndust því svör 84 starfsmanna af 10 bókasöfnum vera nothæf í 

könnuninni og má sjá í töflu 1 upplýsingar um þátttakendur könnunarinnar. 
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Tafla 1. Þátttakendur – Starfsmenn bókasafna 
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Fjöldi 
þátttakenda 

5 5 8 17 15 4 7 5 13 5 

Svarhlutfall 71,4% 50,0% 66,7% 54,8% 60,0% 66,7% 77,8% 71,4% 72,2% 71,4% 

Aldursskipting 

          35 ára og yngri 20,0% 20,0% 50,0% 29,4% 35,7% 0,0% 28,6% 0,0% 23,1% 40,0% 

36-55 ára 40,0% 60,0% 12,5% 29,4% 28,6% 25,0% 28,6% 60,0% 46,1% 40,0% 

56 ára og eldri 40,0% 20,0% 37,5% 41,2% 35,7% 75,0% 42,8% 40,0% 30,8% 20,0% 

Starfsaldur 

          Skemur en 2 ár 20,0% 60,0% 28,6% 23,5% 28,6% 25,0% 28,6% 0,0% 23,1% 60,0% 

2-9 ár 40,0% 0,0% 28,6% 23,5% 50,0% 0,0% 14,3% 40,0% 15,4% 0,0% 

10 ár eða lengur 40,0% 40,0% 42,8% 53,0% 21,4% 75,0% 57,1% 60,0% 61,5% 40,0% 

Staða innan 
fyrirtækis 

          Hlutfall 
svarenda sem 
gegna 
stjórnunarstöðu 

40,0% 0,0% 37,5% 35,3% 50,0% 100,0% / 40,0% 46,2% 40,0% 

Hlutfall 
svarenda sem 
ekki gegna 
stjórnunarstöðu 

60,0% 100,0% 62,5% 64,7% 50,0% 0,0% / 60,0% 53,8% 60,0%  

 

Líkt og má sjá í töflu 1 var svarhlutfall starfsmanna bókasafnanna á bilinu 50-77,8%, 

en rannsakandi miðaði við að svarhlutfall yrði að lágmarki að vera 50% meðal 

starfsmanna bókasafns svo að það yrði tekið með í rannsóknina. Einnig má sjá í töflu 1 

að svarhlutfall milli stjórnenda og annarra starfsmanna er mjög ójafnt á milli sumra 

safnanna, eins og á bókasafninu Beta en þar svaraði enginn stjórnandi, á bókasafni Zeta 

svöruðu bara stjórnendur og á bókasafni Kappa merkti enginn svarandi við hvort hann 

gegndi stjórnunarstöðu eða ekki.  

4.2 Könnun á skynjuðu virði, ánægju og tryggð notenda 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hvaða mælitæki var notað við mælingu á skynjuðu 

virði, ánægju og tryggð notenda. Einnig verður gerð grein fyrir þátttakendum og hvernig 

rannsóknin var framkvæmd.  
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4.2.1 Mælitæki 

Markmið þessarar rannsóknar var fyrst og fremst að rannsaka skynjað virði, ánægju og 

tryggð bókasafnsgesta, en ekki þeirra sem sækja bókasöfn ekki heim. Því var  fyrsta 

spurning könnunarinnar síuspurning, þar sem þátttakendur voru spurðir um hvaða 

bókasafn viðkomandi heimsækti oftast, eða hvort viðkomandi færi aldrei á bókasöfn. 

Þeir sem merktu við að þeir færu aldrei á bókasöfn tóku því ekki frekari þátt í 

könnuninni, en aðrir þátttakendur voru hins vegar beðnir um að svara þeim spurningum 

og fullyrðingum sem komu á eftir í samræmi við það bókasafn sem þeir höfðu merkt við 

í byrjun.  

Til þess að mæla skynjað virði, ánægju og tryggð bókasafnsgesta ákvað rannsakandi 

að nota hluta af dönsku mælitæki sem var þróað í samvinnu 5 bókasafna og dönsku 

bókasafnsnefndarinnar (Martensen og Grønholdt, 2003) sem fyrirmynd að mælitækinu í 

þessari rannsókn. Það mælitæki varð fyrir valinu þar sem auðvelt er að aðlaga það að 

öllum gerðum bókasafna (Martensen og Grønholdt, 2003) auk þess sem það notar  

margar breytur til að mæla skynjað virði, ánægju og tryggð notenda. En rannsóknir á 

ánægju hafa sýnt fram á að mælitæki sem mæla ánægju með mörgum breytum séu 

áreiðanlegri heldur en einnar breytu mælitæki (Bearden og Teel, 1983; Oliver, 1980).  

Er uppbygging mælitækis þessarar rannsóknar því í grófum dráttum lík uppbyggingu 

mælitækis dönsku rannsóknarinnar, þar sem hver þáttur er mældur með þremur 

breytum, en aðeins þær breytur sem snúa að ánægju notenda voru teknar beint úr 

dönsku rannsókninni, það eru breytur 2, 3 og 4 (sjá viðauka 2). Þær breytur byggja á 

Amerísku ánægjuvoginni (ACSI) og Evrópsku ánægjuvoginni (ECSI), þar sem spurt er um 

heildaránægju gesta, hvernig safnið standist væntingar og hversu nálægt ímynduðu 

fullkomnu bókasafni, viðkomandi bókasafn sé. Þannig mæla þessar breytur uppsafnaða 

ánægju notenda af fyrri viðskiptum við bókasafnið bæði út frá ánægju og út frá 

misræmi.  

Er kom að þeim hluta sem mældi tryggð í dönsku rannsókninni var ákveðið að nota 

ekki þær tvær breytur sem mældu tryggð notenda út frá endurtekunum heimsóknum á 

bókasafnið, þar sem endurtekin viðskipti endurspegla ekki endilega raunverulega tryggð 

viðskiptavina (Reichheld, 2003). Enn fremur hefur tryggð notenda við bókasöfn einkum 

verið talin byggjast á hentugri staðsetningu (Rowley og Dawes, 1999). Ákvað 
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rannsakandi því að notast við tvær fullyrðingar úr rannsókn Butcher o.fl. (2001) þar sem 

tryggð var mæld út frá samsömun viðskiptavina við þjónustuaðila. Voru þær fullyrðingar 

valdar þar sem rannsakandi taldi að þær myndu ef til vill gefa til kynna raunverulegri 

tryggð notenda við bókasöfn, óháð staðsetningu bókasafnsins (sjá breytur 6 og 7 í 

viðauka 2). Sú spurning sem notuð var úr danska mælitækinu til að mæla tryggð, var 

spurning þar sem notendur voru spurðir um hvort viðkomandi myndi mæla með 

bókasafninu við aðra notendur. Sú spurning var engu að síður umorðuð meira í líkingu 

við þá spurningu sem Reichheld (2003) taldi gefa hvað besta hugmynd um tryggð 

viðskiptavina, og því var spurt hversu ólíklegt eða líklegt væri að viðkomandi myndi 

mæla með safninu við vin eða samstarfsfélaga (sjá breytu 5 í viðauka 2). Þannig var 

notendum gefinn kostur á að svara spurningunni óháð því hvort viðmælendur þeirra 

væru bókasafnsnotendur eða ekki.  

Þegar kom að breytum danska mælitækisins sem mældu skynjað virði byggðust 

mælingar á því hvort þátttakendur notuðu safnið til að fylgjast með líðandi stund, hvort 

bókasafnið fullnægði þörfum þeirra fyrir þekkingu og þroska og hvort bókasafnið væri 

þeim mikilvægt. Í ljósi þess hve auðvelt er að nálgast upplýsingar á netinu ákvað 

rannsakandi að notast við aðrar spurningar en þær sem voru notaðar í dönsku 

rannsókninni. Notaði rannsakandi því frumsamdar spurningar um menningarlegt gildi, 

hversu mikið gagn þátttakandi hefði haft af þjónustu bókasafnsins og um samfélagslegt 

gildi bókasafnsins (sjá breytur 8, 9 og 10 í viðauka 2). Var ákveðið að spyrja um þá þætti 

þar sem meðal annars segir í lögum bókasafna á Íslandi að hlutverk þeirra sé að efla 

menningarstarfsemi og jafna aðgengi að menningu (lög um bókasöfn nr. 150/2012) auk 

þess sem margar fyrri rannsóknir á skynjuðu virði bókasafna hafa sýnt fram á ávinning á 

sviði menningarmála (Becker o.fl., 2010; Fuegi o.fl., 2012; Vakkari o.fl., 2014). Jafnframt 

hefur í mörgum rannsóknum verið spurt um skynjað virði einstaklinga, sem og mögulegt 

virði almenningsbókasafna fyrir samfélagið í heild sinni (Becker o.fl., 2010; State Library 

of Victoria, 2006).  

Þær spurningar sem áttu fyrirmynd sína í erlendum könnunum voru þýddar og 

staðfærðar að bókasöfnum. Þær spurningar sem byggja á Amerísku ánægjuvoginni 

(ACSI) og Evrópsku ánægjuvoginni (ECSI) voru þýddar með hliðsjón af Íslensku 
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ánægjuvoginni. Líkt og í dönsku rannsókninni voru svör allra spurninga og fullyrðinga 

hafðar á 7 punkta Likert kvarða, og voru allir svarmöguleikar merktir með orðagildum.  

Gerð var forprófun á könnuninni með því að setja hana upp í kannanaforritinu 

Questionpro og var hún lögð fyrir 6 vini og ættingja, sem voru fengnir til að meta 

skilning sinn á spurningunum. Í kjölfarið voru athugasemdir teknar til skoðunar, en 

engar breytingar voru gerðar á könnuninni. Einnig var áætlaður svartími miðaður við 

þann tíma sem það tók þátttakendur í forprófuninni að ljúka könnuninni. 

Samanstendur því mælitæki þessarar rannsóknar á skynjuðu virði, ánægju og tryggð 

notenda bókasafna af einni síuspurningu og 9 breytum sem mæla skynjað virði, ánægju 

og tryggð á 7 punkta Likert kvarða. Voru allir svarmöguleikar merktir með orðagildum. Í 

kjölfar breytanna um skynjað virði, ánægju og tryggð voru þátttakendur spurðir um kyn, 

aldur, menntun og hversu oft þeir heimsæktu bókasafnið sitt að jafnaði. 

Spurningakönnunina sem var lögð fyrir notendur bókasafna má finna í heild sinni í 

viðauka 2. 

4.2.2 Framkvæmd 

Könnunin var sett upp í kannanaforritinu Questionpro og fór í dreifingu þann 8. ágúst 

2017, og var henni dreift á samfélagsmiðlinum Facebook. Þar deildi rannsakandi 

könnuninni á síður nokkurra hverfa og íbúasamtaka þeirra sveitarfélaga sem áttu 

bókasafn í rannsókninni auk þess sem rannsakandi póstaði könnuninni á Facebook 

hópana; Bókagull – umræða um góðar bækur, Áhugafólk um minimalískan lífsstíl og 

Spurningakannanir. Auk þess sem 11 af þeim 12 bókasöfnum sem tóku þátt, deildu 

könnuninni á fésbókarsíðum bókasafnanna. Í kynningu könnunarinnar kom fram að hún 

væri liður í meistaraverkefni rannsakanda við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, og að 

markmið könnunarinnar væri að skoða ánægju, virði og tryggð gesta við 

almenningsbókasöfn. Svarendur voru beðnir um að velja það bókasafn sem þeir 

heimsæktu oftast, og svara eftirfarandi spurningum og fullyrðingum með tilliti til þess 

bókasafns. Einnig kom fram að það ætti ekki að taka meira en um þrjár mínútur að svara 

könnuninni, og að svör yrðu ekki rakin til þátttakenda. Var spurningakönnunin höfð opin 

til 24. ágúst er farið var að vinna úr niðurstöðum.  
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4.2.3 Þátttakendur 

Um rafrænt hentugleikaúrtak var að ræða. Eftir að hafa fjarlægt svör notenda þeirra 

bókasafna þar sem ekki fékkst næg þátttaka ýmist frá starfsmönnum eða notendum úr 

gagnasafninu, voru einnig fjarlægð svör þeirra þátttakenda sem voru undir 18 ára aldri 

sem og svör þeirra sem völdu valmöguleikann; annað safn. Var gagnasafnið því næst 

skoðað og athugað hvort um óeðliega svörun væri að ræða. Eitt þema sem kom 

rannsakanda furðulega fyrir sjónir, var hve margir notendur svöruðu breytu 2 í 

könnuninni um heildaránægju, á þann hátt að þeir væru mjög óánægðir. En svöruðu 

breytum 3 og 4, þar sem einnig var spurt um ánægju, á þann hátt að þeir teldu 

bókasafnið uppfylla væntingar þeirra töluvert eða mjög vel, og að bókasafnið væri 

töluvert eða mjög nálægt ímynduðu fullkomnu bókasafni. Íhugaði rannsakandi að eyða 

svörum þeirra þátttakenda á breytu 2, en þar sem þetta þema kom fram á ólíkum 

söfnum, auk þess að koma fram í svörum þátttakenda um önnur söfn sem voru ekki í 

úrtakinu, ákvað rannsakandi að halda þeim svörum inni. Reyndust nothæf svör fyrir 

bókasöfnin 10 því vera 648 talsins, og má sjá upplýsingar um þá notendur bókasafnanna 

sem tóku þátt í könnuninni í töflu 2. 
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Tafla 2. Þátttakendur – Notendur bókasafna 
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Fjöldi 
þátttakenda 

59 96 44 70 54 36 62 47 147 33 

Kyn 

          Karl 7,1% 6,0% 7,5% 10,8% 6,0% 6,1% 12.5% 4,5% 6.5% 0,0% 

Kona 92,9% 94,0% 92,5% 89,2% 94,0% 93,9% 87.5% 95,5% 93.5% 100,0% 

Aldursskipting 

          40 ára og yngri 22,8% 44,4% 25,0% 36,4% 26,9% 17,7% 25,4% 31,1% 35,4% 39,4% 

41-60 ára 61,4% 45,6% 56,8% 43,9% 44,2% 44,1% 47,5% 53,3% 50,3% 39,4% 

61 árs og eldri 15,8% 10,0% 18,2% 19,7% 28,9% 38,2% 27,1% 15,6% 14,3% 21,2% 

Menntun 

          Grunnskólapróf 0,0% 4,5% 4,6% 6,1% 3,9% 2,9% 3,3% 4,5% 4,8% 0,0% 

Iðnpróf eða 
stúdentspróf 

19,0% 20,2% 13,6% 10,6% 11,5% 17,7% 15,3% 4,5% 15,9% 3,0% 

Háskólapróf 67,2% 66,3% 72,7% 80,3% 78,8% 70,6% 67,8% 88,7% 72,4% 94,0% 

Annað 13.8% 9,0% 9,1% 3,0% 5,8% 8,8% 13,6% 2,3% 6,9% 3,0% 

Tíðni heimsókna 

          Sjaldnar en einu 
sinni í mánuði 

36,2% 46,6% 32,6% 37,9% 42,3% 52,9% 43,1% 26,7% 33,3% 27,3% 

Einu sinni í 
mánuði eða oftar 

63,8% 53,4% 67,4% 62,1% 57,7% 47,1% 56,9% 73,3% 66,7% 72,7% 

 

Eins og sjá má í töflu 2 voru konur í miklum meirihluta þátttakenda eða 93,0%, flestir 

þátttakendur voru á aldursbilinu 41-60 ára. Hafði yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda 

eða 71,5% lokið námi á háskólastigi, og 62,2% þátttakenda heimsækja bókasafnið sitt 

einu sinni í mánuði eða oftar. Þessi hópur þátttakenda gæti jafnvel endurspeglað að 

einhverju leyti þann hóp fólks sem notar bókasöfn hvað mest, þar sem rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur, og þeir sem eru meira menntaðir, nota bókasöfn meira heldur en 

karlmenn og þeir sem eru minna menntaðir (Huysmans, Hillebrink og Ross, 2008).  

Hérlendis heldur Landskerfi bókasafna utan um margs  konar tölfræði bókasafna á 

Íslandi, meðal annars fjölda útlána, fjölda lánþega og kyn þeirra. Samkvæmt tölum af 

þjónustuvef Landskerfis bókasafna þá áttu 13.133 konur og 6.097 karlar virk 

lánþegaskírteini í lok árs 2016 hjá Borgarbókasafni (Kolbrún Hauksdóttir, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 23. ágúst 2017). Hjá Milli-Reykjasambandinu; bókasöfnum 

Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness, voru virkir 

lánþegar 4.872 konur og 1.446 karlmenn í lok árs 2016 (Margrét Sigurgeirsdóttir, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 23. ágúst 2017). Virðast þessar tölur því gefa til kynna að 
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konur noti bókasöfn í meiri mæli en karlar, þar sem konur eru 70,5% þeirra sem eiga 

skírteini á höfuðborgarsvæðinu en karlmenn reyndust vera 29,5% skírteinishafa. Þó ber 

að hafa það í huga að notendur bókasafna eru fleiri heldur en bara þeir sem eiga 

skírteini, þar sem aðgangur safnanna stendur öllum opinn og er gjaldfrjáls.   
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum kannananna, sem voru lagðar fyrir 

starfsmenn almenningsbókasafna á markaðshneigð annars vegar og svo hins vegar þeirri 

könnun sem var lögð fyrir notendur bókasafnanna er snéri að skynjuðu virði, ánægju og 

tryggð. Auk þess sem leitast verður við að kanna hvort samband sé milli 

markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs virðis, ánægju og tryggðar notenda. 

5.1 Markaðshneigð bókasafna 

Mælitækinu í þessari rannsókn var ætlað að mæla annars vegar forvirka markaðshneigð 

og hins vegar svörunar markaðshneigð. Er þáttagreining (e. principal component 

analysis) var framkvæmd á breytum gagnasafnsins, með hornskökkum snúningi (e. 

direct oblimin rotation), sýndi sú greining hins vegar fram á að breytur gagnasafnsins 

hlóðust á fimm þætti. Sýndi Keiser-Meyer-Olkin (KMO) prófið fram á að úrtakið hefði 

verið nógu stórt fyrir þáttagreiningu, þar sem KMO gildið reyndist vera 0,661 en alla 

jafna er miðað við að KMO gildið sé yfir 0,50 (Field, 2009). Einnig reyndist Bartlett prófið 

vera marktækt [X² (78) = 291,558; p < 0,001] sem gefur til kynna fylgni milli breyta í 

gagnasafninu. Þátturinn forvirk markaðshneigð kom úr þáttagreiningunni sem einn 

þáttur (breytur 1-6 sjá viðauka 1) með ágætum innri áreiðanleika (α = 0,79). Sem er 

mjög nálægt æskilegum áreiðanleika sem Nunnaly og Bernstein (1994) miða við að sé 

0,8, þó að þeir telji að 0,7 geti verið ásættanlegt viðmið fyrir skala sem er í þróun. Þar 

sem einungis ein til tvær breytur hlóðust á fjóra af þeim fimm þáttum sem komu úr 

þáttagreiningunni var ákveðið að sameina þær breytur í einn þátt og miða við tvo þætti 

eins og upphaflega var lagt upp með; forvirka markaðshneigð og svörunar 

markaðshneigð. Við greiningu innri áreiðanleika á svörunar markaðshneigð (breytur 7-

13 í viðauka 1) reyndist áreiðanleika gildið vera töluvert lágt (α = 0,49) en með því að 

sleppa fjórum breytum var hægt að hækka áreiðanleikann svolítið (α = 0,55). Því voru 

notaðar þrjár breytur til að mæla svörunar markaðshneigð, en það voru breytur 7, 10 og 

13 (sjá viðauka 1) og snýr sá þáttur einkum að mælingum og miðlun upplýsinga. Í 

viðauka 3 má sjá meðaltal, staðalfrávik og fjölda starfsmanna er svaraði hverri breytu 

fyrir hvert bókasafn fyrir sig. Breytur hvors þáttar um sig voru svo sameinaðar í tvær 

nýjar breytur; forvirka markaðshneigð og svörunar markaðshneigð. Meðaltal þessara 

tveggja breyta stendur svo fyrir heildar markaðshneigð.  
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Í töflu 3 má sjá meðaltal, staðalfrávik og fjölda svarenda, á þessum tveimur þáttum 

markaðshneigðar; forvirkri markaðshneigð og svörunar markaðshneigð, sem og heildar 

markaðshneigð bókasafnanna. 

Tafla 3. Markaðshneigð bókasafna 

Bókasafn   
Forvirk 

markaðshneigð 
Svörunar 

markaðshneigð 
Heildar 

markaðshneigð 

Alfa M 3,97 3,53 3,75 

 
sf 0,247 0,606 0,391 

  N 5 5 5 

Beta M 4,00 4,07 4,03 

 
sf 0,425 0,279 0,292 

  N 5 5 5 

Gamma M 3,81 4,00 3,91 

 
sf 0,393 0,713 0,397 

  N 8 8 8 

Delta M 4,24 4,16 4,20 

 
sf 0,595 0,591 0,480 

  N 17 17 17 

Epsilon M 4,15 3,87 4,02 

 
sf 0,330 0,986 0,621 

  N 14 13 13 

Zeta M 3,88 2,67 3,27 

 
sf 0,712 1,155 0,774 

  N 4 4 4 

Kappa M 3,95 4,50 4,24 

 
sf 0,393 0,459 0,318 

  N 7 6 6 

Lambda M 3,73 3,53 3,63 

 
sf 0,955 0,730 0,711 

  N 5 5 5 

Sigma M 3,87 3,28 3,59 

 
sf 0,642 0,863 0,719 

  N 13 12 12 

Omega M 4,33 4,25 4,27 

 
sf 0,736 0,569 0,636 

  N 5 4 4 

 

Eins og má sjá í töflu 3 þá eru meðaltöl hvers bókasafns alla jafna keimlík á þáttum 

forvirkrar markaðshneigð sem og svörunar markaðshneigð, og er fylgni milli forvirkrar 

og svörunar markaðshneigðar var skoðuð yfir gagnasafnið, óháð bókasafni reyndist vera 

um meðalsterka jákvæða fylgni að ræða (r(79) = 0,43; p < 0,001). Engu að síður reyndust 
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þátttakendur meta forvirka og svörunar markaðshneigð á ólíkan hátt (t(78) = -2,29; p < 

0,05). Í töflu 3 má einnig sjá að meðaltal sjö bókasafnanna var hærra á þætti forvirkrar 

markaðshneigðar, en á þremur safnanna var meðaltal svörunar markaðshneigðar hærra. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á milli meðalgilda bókasafnanna á heildar 

markaðshneigð (p > 0,05), og gæti það orsakast af því að fjöldi þátttakanda var ekki 

mikill. Eða af því að ekki reyndist vera mjög mikill munur á heildar markaðshneigð 

safnanna eins og má sjá í töflu 3, þar sem meðaltal þeirra var á bilinu 3,27 til 4,27 og eru 

því bókasöfnin yfir meðallagi til frekar markaðshneigð.  

Því var ákveðið að kanna hvort munur væri á svörum milli bókasafnanna á þáttum 

forvirkar markaðshneigðar og svörunar markaðshneigðar. Reyndist ekki vera marktækur 

munur á svörum starfsmanna á forvirkri markaðshneigð (F(9,73) = 0,98; p > 0,05). Er 

kom að svörunar markaðshneigð reyndist þó vera marktækur munur (F(9,69) = 3,09; p < 

0,05) á svörum starfsmanna á milli tveggja para bókasafna, annars vegar var munur á 

svörun starfsmanna Delta og Kappa, og hins vegar á milli Zeta og Kappa.  

5.2 Skynjað virði, ánægja og tryggð notenda 

Innri áreiðanleiki hvers þáttar var kannaður, og reyndist áreiðanleikinn vera góður á 

þáttum skynjaðs virðis (α = 0,80) og tryggðar notenda (α = 0,74), en aðeins lægri á 

ánægju notenda (α = 0,61). En mögulegt er að lágt alfa gildi orsakist af því að aðeins 

voru notaðar þrjár breytur til að mæla þáttinn. Í viðauka 4 má sjá meðaltal, staðalfrávik 

og fjölda notenda er svaraði hverri breytu fyrir hvert bókasafn fyrir sig. 

Breytur þáttanna voru því næst lagðar saman og í töflu 4 má sjá niðurstöður mælinga 

á skynjuðu virði, ánægju og tryggð hvers og eins bókasafns.   
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Tafla 4. Skynjað virði, ánægja og tryggð notenda bókasafna 

Bókasafn   Heildar skynjað virði Heildar ánægja Heildar tryggð 

Alfa M 6,2 5,99 6,45 

 
sf 0,771 0,974 0,837 

  N 57 58 57 

Beta M 5,89 6,15 6,28 

 
sf 0,966 0,99 0,908 

  N 90 95 87 

Gamma M 5,79 5,68 5,42 

 
sf 0,913 0,979 1,222 

  N 42 42 41 

Delta M 6,22 5,81 6,05 

 
sf 0,783 0,917 1,058 

  N 66 69 65 

Epsilon M 5,92 5,78 6,17 

 
sf 1,101 1,173 1,142 

  N 51 54 52 

Zeta M 5,95 5,81 6,22 

 
sf 1,158 1,134 1,051 

  N 35 36 34 

Kappa M 5,88 5,91 5,88 

 
sf 0,968 0,943 1,285 

  N 59 61 56 

Lambda M 5,83 5,91 6,12 

 
sf 1,298 1,055 1,212 

  N 45 44 44 

Sigma M 6,05 5,99 6,36 

 
sf 0,97 0,922 0,995 

  N 143 144 141 

Omega M 6,02 5,63 6,47 

 
sf 1,084 1,28 0,682 

  N 32 31 31 

 

Eins og sjá má í töflu 4 skynja notendur allra safnanna ansi mikið virði í bókasöfnum, 

en meðaltal safnanna á þætti skynjaðs virðis var á bilinu 5,79 til 6,22. Notendur virðast 

vera töluvert ánægðir þar sem meðaltal ánægju notenda safnanna er á bilinu 5,63 og 

6,15. Enn fremur virðast notendur bókasafnanna vera töluvert tryggir sínum 

bókasöfnum, en meðaltal tryggðar notenda safnanna var á bilinu 5,42 og 6,47. Eins og 

má sjá í töflu 4 er svörun þátttakenda alla jafna keimlík á þeim þremur þáttum sem 

spurt var um; skynjað virði, ánægju og tryggð. 
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Við athugun á heildar skynjuðu virði milli bókasafnanna, kom í ljós að ekki reyndist 

vera munur á svörum notenda á milli bókasafnanna (F(9,610) = 1,296; p > 0,05). Einnig 

reyndist ekki vera munur á milli bókasafnanna er kom að ánægju notenda (F(9,624) = 

1,472; p > 0,05). Er kom að tryggð notenda sýndi Levene prófið að dreifing innan 

hópanna væri ójöfn (p < 0,05), en reyndist vera munur á milli nokkurra para bókasafna á 

hve tryggir notendur væru (Welch‘s F(9, 194,581) = 3,776; p < 0,05). Það reyndist vera 

munur á milli Gamma og eftirfarandi safna; Alfa, Beta, Epsilon, Zeta, Sigma og Omega.  

5.3 Samband milli markaðshneigðar og skynjaðs virðis, ánægju og 
tryggðar notenda 

Þar sem ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á svörum starfsmanna 

bókasafnanna á markaðshneigð (p > 0,05), né á svörum notenda bókasafnanna er 

viðkom skynjuðu virði og ánægju (p > 0,05) og einungis var munur á milli nokkurra para 

bókasafna á þætti tryggðar (Welch‘s F(9, 194,581) = 3,776; p < 0,05) var ákveðið að setja 

gögnin fram á myndrænan hátt til að athuga hvort það mætti greina eitthvert samband 

á milli markaðshneigðar bókasafna og skynjaðs virðis, ánægju og tryggðar viðskiptavina. 

Var markaðshneigð bókasafnanna mæld á 5 punkta Likert kvarða en skynjað virði, 

ánægja og tryggð notenda var mæld á 7 punkta Likert kvarða, og verða niðurstöðurnar 

settar fram þannig.  
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5.3.1 Markaðshneigð og skynjað virði 

Samband milli markaðshneigðar og skynjaðs virðis notenda má sjá á mynd 2, þar sem 

nöfn safnanna eru merkt inn.  

  

Mynd 2. Samband markaðshneigðar og skynjaðs virðis notenda 

Eins og sést á mynd 2 er ekki hægt að greina neitt samband á milli markaðshneigðar 

og skynjaðs virðis notenda bókasafna, en allir notendur bókasafnanna skynja ansi mikið 

virði í bókasafninu sínu.  

Þegar skoðuð var vídd svörunar markaðshneigðar og sambands við skynjað virði, milli 

þeirra safna þar sem munur var á svörum starfsmanna reyndist ekki vera um marktækan 

mun að ræða á svörum notenda milli Zeta og Kappa á skynjuðu virði (t(92) = 0,32; p > 

0,05). Hins vegar reyndist vera marktækur munur á svörum notenda á skynjuðu virði 

milli notenda safnanna Kappa og Delta (t(123) = 2,17; p < 0,05). Á mynd 3 má sjá 

samband svörunar markaðshneigðar og skynjaðs virðis notenda, er söfnin Delta og 

Kappa voru borin saman. 
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Mynd 3. Samband svörunar markaðshneigðar og skynjaðs virðis notenda - Samanburður milli Delta og 
Kappa 

Þessar niðurstöður virðast þannig gefa til kynna að samband svörunar 

markaðshneigðar og skynjaðs virðis sé neikvætt. Hér er þó líklega um tilviljun að ræða 

því ekki fannst neitt samband milli svörunar markaðshneigðar og skynjaðs virðis er öll 

bókasöfnin voru borin saman, sjá mynd 4. Auk þess sem innri áreiðanleika mæling 

svörunar markaðshneigðar reyndist vera töluvert lág. 

 

Mynd 4. Samband svörunar markaðshneigðar og skynjað virðis notenda - Samanburður milli allra safna 
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5.3.2 Markaðshneigð og ánægja 

Samband milli markaðshneigðar og ánægju notenda má sjá á mynd 5.  

 

Mynd 5. Samband markaðshneigðar og ánægju notenda 

Eins og sést á mynd 5 þá virðast niðurstöðurnar einnig benda til þess að ekki sé 

samband milli markaðshneigðar og ánægju notenda bókasafna, sem eru allir töluvert 

ánægðir með sitt bókasafn.  

Er skoðuð var vídd svörunar markaðshneigðar og samband við ánægju notenda, milli 

þeirra safna þar sem munur var á svörum starfsmanna, reyndist ekki vera tölfræðilega 

marktækur munur á svörum notenda á ánægju á báðum pörum safnanna; Zeta og 

Kappa (t(95) = -0,43; p > 0,05) og Delta og Kappa (t(128) = -0,61; p > 0,05) og var það 

samband ekki rannsakað frekar.  
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5.3.3 Markaðshneigð og tryggð 

Samband markaðshneigðar og tryggðar notenda má sjá á mynd 6.  

 

Mynd 6. Samband markaðshneigðar og tryggðar notenda 

Að lokum má sjá á mynd 6 að niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að ekki væri 

samband milli markaðshneigðar og tryggðar notenda bókasafna, sem allir eru ansi 

tryggir sínu safni.  

Enn fremur var skoðað hvort samband væri milli svörunar markaðshneigðar og 

tryggðar notenda, en ekki reyndist vera marktækur munur á svörum notenda á tryggð er 

kom að söfnum Zeta og Kappa (t(88) = -1,15; p > 0,05) og Delta og Kappa (t(119) = -1,18; 

p > 0,05).  

Reyndar hafði mælst munur á milli svörunar notenda á þætti tryggðar á nokkrum 

pörum bókasafna, það er að segja á milli Gamma og eftirfarandi safna; Alfa, Beta, 

Epsilon, Zeta, Sigma og Omega. En þar sem tölfræðilega marktækur munur reyndist ekki 

vera á milli þessara para, hvorki á svörunar né forvirkri markaðshneigð (p > 0,05) þá var 

það samband ekki kannað frekar.   
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5.4 Önnur sambönd 

Þó að markmið þessarar rannsóknar hafi ekki verið að kanna svörun þátttakenda út frá 

bakgrunnsbreytum, þá var kannað hvort munur væri á svörum notenda bókasafna eftir 

þeim bakgrunnsbreytum sem þeir voru beðnir um að svara í lok könnunarinnar, óháð 

því bókasafni sem þeir heimsæktu oftast. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á svörum notenda á skynjuðu virði, ánægju og 

tryggð, út frá menntun né aldri (p > 0,05). Þegar kom að kyni, þá reyndist ekki vera 

munur á svörum á þáttum skynjaðs virðis og ánægju (p > 0,05) en marktækur munur 

reyndist vera á svörum kynjanna er kom að tryggð (p < 0,05). Virðast konur því vera ívið 

tryggari notendur (M=6,22, N=535, Sf=1,03) heldur en karlar (M=5,74, N=41, Sf=1,35). Er 

kom að fjölda heimsókna, reyndist vera marktækur munur á öllum þáttum; skynjuðu 

virði, ánægju og tryggðar (p < 0,05). Þeir sem heimsækja bókasafnið einu sinni í mánuði 

eða oftar skynja meira virði (M=6,13, N=379, Sf=0,90) heldur en þeir sem heimsækja 

safnið sjaldnar (M=5,78, N=233, Sf=1,10). Þeir sem heimsækja safnið einu sinni í mánuði 

eða oftar eru líka ívið ánægðari (M=6,02, N=378, Sf=0,93) en þeir sem heimsækja það 

sjaldnar (M=5,81, N=233, Sf=1,09). Auk þess sem þeir sem heimsækja bókasafnið einu 

sinni í mánuði eða oftar eru svolítið tryggari notendur (M=6,34, N=375, Sf=0,99) heldur 

en þeir sem heimsækja bókasafnið sjaldnar (M=5,94, N=226, Sf=1,13).  
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6  Umræður 

Í lögum um starfsemi bókasafna á Íslandi segir að þau skuli rekin í þágu almennings, að 

allir landsmenn eigi að hafa þess kost að njóta þjónustu þeirra og að safnkostur þeirra 

skuli endurspegla sem flest sjónarmið (lög um bókasöfn nr. 150/2012). Engu að síður 

munu bókasöfn þó eflaust aldrei ná að höfða til allra. Er svör þátttakenda í þessari 

rannsókn voru skoðuð reyndust konur vera tryggari notendur bókasafna heldur en 

karlmenn. Það er í samræmi við það að konur eru í miklum meirihluta þeirra sem eiga 

bókasafnsskírteini á höfuðborgarsvæðinu.  

Eiginlegt markmið þessarar rannsóknar var hins vegar að kanna hvort samband væri 

milli markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs virðis, ánægju og tryggðar 

notenda bókasafna.  

Þó að ekki hafi reynst vera tölfræðilega marktækur munur á markaðshneigð 

bókasafnanna í þessari rannsókn, þá gefa niðurstöður hennar til kynna að ekki sé 

samband milli markaðshneigðar almenningsbókasafna og skynjaðs virðis, ánægju og 

tryggðar notenda. Þegar svörun starfsmanna á þætti svörunar markaðshneigðar og 

notenda á skynjuðu virði var borin saman milli tveggja para bókasafna, þar sem reyndist 

vera tölfræðilega marktækur munur, kom í ljós neikvætt samband milli svörunar 

markaðshneigðar og skynjaðs virðis. Í ljósi þess að innri áreiðanleikamæling svörunar 

markaðshneigðar reyndist vera töluvert lág, og að ekki sást samband milli svörunar 

markaðshneigðar og skynjaðs virðis er öll söfnin voru borin saman, er líklega um tilviljun 

að ræða, og því að öllum líkindum ekki um raunverulega neikvætt samband að ræða 

milli svörunar markaðshneigðar og skynjaðs virðis.  

Í rannsókn Singh (2005) á háskóla- og sérfræðibókasöfnum í Finnlandi, þar sem veikt 

jákvætt samband reyndist vera milli markaðshneigðar og ánægju notenda, má velta fyrir 

sér hvort slíkt samband eigi einungis við í umhverfi háskóla- eða sérfræðibókasafna. Eða 

hvort samband hafi fundist í rannsókn Singh (2005) þar sem fleiri söfn voru í úrtakinu, 

auk þess sem það reyndist vera meiri munur á markaðshneigð bókasafnanna í hans 

rannsókn, heldur en í þessari rannsókn sem er hér til umfjöllunar. Því er hugsanlegt að í 

þessari rannsókn hafi ekki greinst samband milli markaðshneigðar og þáttanna þriggja 

sökum þess hve lítill munur reyndist vera á markaðshneigð bókasafnanna sem voru yfir 

meðallagi til frekar markaðshneigð.  
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Einnig gæti hugsast að notendur hafi litlar væntingar og eigi það til að ofmeta ánægju 

sína í garð bókasafna á þeim forsendum að þau standi fyrir jákvæð og góð gildi í 

samfélaginu. Auk þess sem svarendur í ánægjurannsóknum hafa almennt tilhneigingu til 

þess að meta þjónustu á hærri enda mælikvarðans. Þessir tveir þættir gætu þannig 

myndað töluverða skekkju í mælingum og gæti mögulega verið ástæða fyrir því að ekki 

hafi greinst samband milli markaðshneigðar og ánægju.  

Önnur möguleg ástæða fyrir því að ekki greindist samband milli markaðshneigðar og 

þeirra þátta sem voru hér til rannsóknar, gæti jafnvel verið að starfsmenn bókasafnanna 

í þessari rannsókn hefðu neikvætt viðhorf gagnvart markaðssetningu bókasafna og sýni 

ákveðna tregðu til að taka mark á niðurstöðum notendakannana. Það verður þó að 

teljast harla ólíklegt þar sem markaðshneigð allra bókasafnanna mældist yfir meðallagi, 

auk þess sem rannsókn Singh (2005) sýndi fram á að viðhorf stjórnenda mikið 

markaðshneigðra og meðal markaðshneigðra bókasafna reyndist alla jafna vera 

jákvæðara gagnvart markaðsmálum heldur en stjórnenda þeirra bókasafna sem voru 

lítið markaðshneigð.  

Hér kemur þó í ljós ákveðin brotalöm í mælitæki rannsakanda, þar sem mæling á 

svörunar markaðshneigð byggir ekki á mælingum á því hvort og hvernig starfsmenn 

bókasafna bregðast við þeim upplýsingum sem er aflað um notendur. Því er full ástæða 

til að endurskoða hvernig svörunar markaðshneigð er mæld í frekari rannsóknum og 

bæta við breytum þar sem spurt er um hvernig brugðist er við þeim upplýsingum sem er 

aflað.  

Sú staðreynd að rannsókn Singh (2005) sýndi fram á veikt samband milli 

markaðshneigðar og ánægju notenda, gæti einnig gefið til kynna að aðrir þættir útskýri 

frekar ánægju notenda heldur en markaðshneigð bókasafnanna. Fræðimenn eins og 

Andaleeb og Simmonds (1998) hafa til dæmis bent á að auðlindir (e. resources) 

bókasafna gætu gegnt lykilhlutverki í ánægju notenda, þar sem þau bókasöfn sem hafa 

aðgang að meiri auðlindum gætu frekar fullnægt þörfum viðskiptavina heldur en þau 

bókasöfn sem hefðu úr minna að moða. Reyndist þetta vera raunin um þau söfn sem 

tóku þátt í rannsókn Sing (2005), þar sem þau bókasöfn sem voru mikið markaðshneigð 

reyndust hafa fullnægjandi auðlindir og aðstöðu til að framfylgja markaðsaðgerðum 

sínum, en þau bókasöfn sem voru lítið markaðshneigð höfðu takmarkaðri auðlindir og 
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aðstöðu til að sinna rekstri safnanna. Svipað þema kom fram í rannsókn Vakkari o.fl. 

(2014) á skynjuðu virði notenda bókasafna í Finnlandi, Noregi og Hollandi, þar sem 

notendur skynjuðu hvað mestan ávinning af þjónustu almenningssafna í Finnlandi, sem 

reyndist einnig vera það land þar sem rekstrarkostnaður bókasafna var hvað mestur 

(miðað við íbúafjölda).  

Af þessu má jafnvel draga þá ályktun að þær auðlindir sem bókasöfn hafa aðgang að 

og það fjármagn sem þeim er úthlutað gæti haft hvað mest áhrif á skynjað virði og 

ánægju notenda. 

Er víddir forvirkrar markaðshneigðar og svörunar markaðshneigðar eru bornar 

saman, er áhugavert að sjö bókasafnanna höfðu hærra meðaltal á vídd forvirkrar 

markaðshneigðar, en einungis þrjú bókasöfn höfðu hærra meðaltal á vídd svörunar 

markaðshneigðar. Því virðast söfnin í þessari könnun leggja ívið meiri áherslu á að svara 

duldum þörfum notenda. Sem um leið samræmist niðurstöðum úr rannsókn Sen (2006), 

þar sem kom fram að bókasafnsfræðingar legðu mikla áherslu á að reyna að uppfylla 

þarfir notenda sem þeir gerðu sér sjálfir ekki grein fyrir.  

Starfsumhverfi almenningsbókasafna hefur gjörbreyst síðastliðna áratugi, sem 

einkennist af aukinni samkeppni um tíma og athygli notenda sem og samkeppni um 

fjármögnun auk þess sem sífellt eru gerðar auknar kröfur til bókasafna um að þau sanni 

virði sitt. Ef við berum niðurstöður þessarar rannsóknar saman við þá mynd sem Karítas 

Kvaran dró upp af bókasöfnum í meistaraprófsritgerð sinni um miðbik tíunda 

áratugarins, þar sem greiningar á stöðu safnanna, áætlanagerðir, mat á árangri og 

notendakannanir fundust í litlum sem engum mæli (Karítas Kvaran, 1995, vísað til í 

Karítas Kvaran, 1997), er ljóst að almenningsbókasöfn hafa tekið stakkaskiptum á 

síðustu 20 árum. Bókasöfnin hafa tileinkað sér töluvert markaðshneigða hugsun, þar 

sem notendur og þarfir þeirra eru settir í forgang.  

Þó markaðshneigð virðist ekki skýra skynjað virði, ánægju og tryggð notenda, þá er 

eflaust um samspil margra þátta að ræða sem hafa áhrif á skynjað virði, ánægju og 

tryggð notenda. Markaðshneigð getur þannig gert bókasöfnum kleift að fylgjast með 

breyttum þörfum notenda og samfélagsins í heild, auk þess að meta samkeppni og 

bregðast við henni. Hún getur gert starfsfólki kleift að ráðstafa fjármunum á þann hátt 

sem notendur hafa hvað mesta þörf fyrir og ánægju af. Að sama skapi gerir 
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markaðshneigð bókasöfnum kleift að meta virði sitt og miðla því til notenda og 

samfélagsins í heild, skilja hlutverk sitt í samfélaginu til fullnustu og tryggja hlutverk sitt 

til framtíðar.  

6.1 Takmarkanir 

Ein helsta takmörkun þessarar rannsóknar var úrtaksaðferðin, en þar sem um 

hentugleikaúrtak var að ræða og svara var aflað í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook 

eru yfirgnæfandi líkur á því að könnunin hafi ekki náð til þeirra notenda bókasafna sem 

nota þann samfélagsmiðil lítið eða alls ekki. Einnig voru kynjahlutföll mjög ójöfn, þar 

sem konur reyndust vera 93,0% þátttakenda og karlmenn aðeins 7,0%. Engu að síður 

eru vísbendingar þess efnis að konur séu í miklum meirihluta þeirra sem nota bókasöfn, 

en konur reyndust vera 70,5% þeirra sem áttu virk bókasafnsskírteini á 

höfuðborgarsvæðinu í lok árs 2016. Sömuleiðis reyndist meira en helmingur svarenda 

heimsækja bókasafn sitt einu sinni í mánuði eða oftar. Því er hugsanlegt að 

þátttakendur rannsóknarinnar endurspegli þýðið ekki nægilega vel. 

Einnig reyndist svörun notenda bókasafna á spurningu 2 í þónokkrum tilfellum vera 

undarleg, þar sem notendur gáfu í skyn að þeir væru í heildina mjög óánægðir með 

reynslu sína af bókasafninu, en í næstu tveimur spurningum á eftir (sp. 3 og 4 sjá 

viðauka 2) svöruðu viðkomandi einstaklingar að bókasafnið uppfyllti væntingar þeirra 

töluvert eða mjög vel, og væri viðkomandi bókasafn töluvert eða mjög nálægt fullkomnu 

bókasafni. Gæti þetta gefið til kynna að eitthvað hafi verið að framsetningu 

könnunarinnar, sem rannsakanda er ókunnugt um hvað er. 

Sömuleiðis var um hentugleikaúrtak að ræða er kom að þeim söfnum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Það gæti verið takmarkandi fyrir rannsóknina að sex af þeim tíu söfnum 

sem voru borin saman eru mismunandi útibú sama bókasafns.  

Einnig reyndist vídd svörunar markaðshneigðar hafa tiltölulega lágan 

áreiðanleikastuðul, auk þess sem þá vídd reyndist skorta breytu til að mæla hvort og 

hvernig brugðist er við þeim upplýsingum sem aflað er um notendur. Því þarf að setja 

sérstakan fyrirvara á túlkun niðurstaðna þeirrar víddar, auk þess sem full ástæða er til 

þess að endurskoða vídd svörunar markaðshneigðar í frekari rannsóknum.  
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6.2 Frekari rannsóknir 

Þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki í samræmi við niðurstöður úr 

rannsókn Singh (2005) á umhverfi háskóla- og sérfræðibókasafna, er ástæða til að 

rannsaka viðfangsefnið frekar. Ástæða er til að rannsaka hvort samband 

markaðshneigðar við ánægju notenda eigi einungis við í umhverfi háskóla- og 

sérfræðibókasafna en ekki í umhverfi almenningsbókasafna, eins og niðurstöður 

þessarar rannsóknar í samanburði við niðurstöður Singh (2005) gætu bent til. Eða hvort 

sú staðreynd að bókasöfnin í úrtaki þessarar rannsóknar reyndust öll vera ámóta 

markaðshneigð var þess valdandi að ekki væri hægt að greina mun á milli skynjaðs 

virðis, ánægju og tryggðar notenda, og markaðshneigð hafi því í raun áhrif á skynjað 

virði, ánægju og tryggð notenda.  

Einnig er tilefni til þess að rannsaka væntingar notenda gagnvart 

almenningsbókasöfnum og hvort notendur eigi það til að ofmeta ánægju sína gagnvart 

söfnunum, á þeim grundvelli að bókasöfn standi fyrir jákvæð og góð gildi í samfélaginu 

og hvort notendur séu þá hreinlega ófærir um að vera óánægðir með bókasöfn. Sem 

gæti þá orsakað skakkar niðurstöður úr ánægjukönnunum, sem gæti orsakað að ekki 

væri hægt að sjá samband milli markaðshneigðar og ánægju í rannsóknum sem þessari.  

Að mati rannsakanda er einnig nauðsynlegt að þróa þann hluta mælitækisins betur 

sem mælir svörunar markaðshneigð og bæta við breytum sem mæla hvernig  brugðist er 

við þeim upplýsingum sem aflað er um notendur bókasafna. Sérstaklega þarf að taka til  

greina hvort og hvernig brugðist er við þeim upplýsingum sem aflað er um notendur, þar 

sem rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsfólk bókasafna hafi í gegnum tíðina sýnt 

ákveðna tregðu gagnvart markaðssetningu bókasafna og eru lengi að bregðast við þeim 

upplýsingum sem er aflað.  

Sömuleiðis mætti rannsaka frekar viðhorf bókasafnsfræðinga og starfsfólks 

bókasafna til markaðsmála og markaðshneigðar. Hvort starfsfólk bókasafna sjái hag af 

markaðshneigð í starfsemi safnanna eða tengi markaðshneigð við sölumennsku sem eigi 

ekki við í starfsumhverfi safnanna. 

Það að ekki greinist samband milli markaðshneigðar og skynjaðs virðis, ánægju og 

tryggðar notenda gefur enn frekar tilefni til frekari rannsókna á því hvaða þættir það eru 

sem hafa áhrif á skynjað virði, ánægju og tryggð notenda almenningsbókasafna. Í því 
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samhengi er sérstaklega áhugavert viðfangsefni að athuga hvort samband sé milli 

auðlinda eða fjárhagslegs bolmagns bókasafna, og hvort það sé sá meginþáttur sem hafi 

áhrif á skynjað virði, ánægju og tryggð notenda almenningsbókasafna, eða hvort aðrir 

þættir hafi þar meiri áhrif, og þá hvaða þættir það eru. En niðurstöður slíkrar 

rannsóknar gætu gegnt lykilhlutverki í starfsemi bókasafna, og hvernig þau gætu sinnt 

hlutverki sínu í samfélagi nútímans, sem og í framtíðinni.  
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Viðauki 1 – Spurningakönnun fyrir starfsfólk bókasafna 

Ágæti viðtakandi, 

 

þessi könnun er liður í meistaraverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og hefur það 

markmið að skoða upplýsingaöflun, miðlun og þjónustu við gesti bókasafna á höfuðborgarsvæðinu.  

Um er að ræða 13 fullyrðingar sem þú ert beðin/nn að taka afstöðu til hversu vel þér finnst fullyrðingarnar 

eiga við [nafn bókasafns]. Það ætti ekki að taka meira en um 2 mínútur að svara könnuninni og verða 

einstök svör ekki rakin til þátttakenda. 

 

Ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar varðandi rannsóknina, er hægt að hafa samband við mig í 

netfang; elb1@hi.is eða Auði Hermannsdóttur, leiðbeinanda verkefnisins í netfang; 

audurhermannsdottir@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk, 

Elín Bjarnadóttir 

 

 

 

Hversu ósammála eða sammála ert þú því að eftirfarandi fullyrðingar eigi við um [nafn bókasafns]? 

 

  

Forvirk markaðshneigð 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki  

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

1. Við reynum stöðugt að uppgötva 

ómeðvitaðar þarfir gesta bókasafnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. Við uppfyllum þarfir gesta okkar, sem 

þeir hafa ekki nefnt við okkur, með nýjum 

vörum og þjónustu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Við hugsum og ræðum okkar á milli 

hvernig gestir nota vörur og þjónustu 

okkar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Við þróum nýjar vörur og þjónustu, 

jafnvel þó við hættum á að úrelda 

núverandi vörur og þjónustu okkar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Við vinnum náið með gestum sem 

tileinka sér nýjungar hraðar heldur en 

aðrir gestir okkar. Þannig getum við reynt 

að greina framtíðarþarfir gesta okkar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Við reynum að sjá fyrir helstu strauma 

og stefnur, til að fá innsýn í hvað 

núverandi gestir munu þarfnast í 

framtíðinni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Hversu ósammála eða sammála ert þú því að eftirfarandi fullyrðingar eigi við um [nafn bókasafns]? 

 

  

Svörunar markaðshneigð 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

7. Við fylgjumst stöðugt með því hversu 

vel við stöndum okkur í að fullnægja 

þörfum gesta okkar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

8. Við miðlum upplýsingum um 

neikvæða upplifun gesta okkar, milli 

allra deilda bókasafnsins 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Skilningur á þörfum gesta, er grunnur 

að því að við stöndum okkur vel í 

samkeppni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10. Við mælum ánægju gesta safnsins 

reglulega ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
11. Við einbeitum okkur meira að 

gestum, heldur en samkeppnisaðilar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. Bókasafnið er fyrst og fremst til 

staðar til að þjónusta gesti safnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. Gögnum um ánægju gesta er dreift 

reglulega milli allra deilda bókasafnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

14.  Á hvaða aldursbili ert þú? 

1. 25 ára eða yngri 

2. 26-35 ára 

3. 36-45 ára 

4. 46-55 ára 

5. 56-65 ára 

6. 66 ára eða eldri 

 

 

 

15.  Hve lengi hefur þú starfað hjá [nafn bókasafns]? 

1. Skemur en 2 ár 

2. 2-9 ár 

3. 10-20 ár 

4. 21 ár eða lengur 

 

 

 

16.  Gegnir þú stjórnunar- eða deildarstjórastöðu við [nafn bókasafns]? 

1. Já 

2. Nei 
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Viðauki 2 – Spurningakönnun fyrir notendur bókasafna 

Ágæti viðtakandi, 

 

þessi könnun er liður í meistaraverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og hefur það 

markmið að skoða ánægju, virði og tryggð gesta við almenningsbókasöfn.Fyrst ertu beðin/n um að velja 

það bókasafn sem þú heimsækir oftast. Næst ert þú svo beðin/n að svara spurningum og taka afstöðu til 

fullyrðinga, með það bókasafn sem þú valdir í huga. Það ætti ekki að taka meira en um 3 mínútur að svara 

könnuninni og verða einstök svör ekki rakin til þátttakenda. 

Ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar varðandi rannsóknina, er hægt að hafa samband við mig í 

netfang: elb1@hi.is eða Auði Hermannsdóttur, leiðbeinanda verkefnisins í netfang; 

audurhermannsdottir@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk, 

Elín Bjarnadóttir 

 

 

1. Hvaða bókasafn heimsækir þú oftast? [skylduspurning] 

1. Alfa 

2. Beta 

3. Gamma 

4. Delta 

5. Epsilon 

6. Zeta 

7. Iota 

8. Kappa 

9. Lambda 

10. Pi 

11. Sigma 

12. Omega 

13. Annað bókasafn [opin textabreyta] 

14. Ég fer aldrei á bókasöfn 

 

Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum með tilliti til þess bókasafns sem þú merktir við í upphafi 

 

 Ánægja Mjög 

óánægð/ur 

Töluvert 

óánægð/ur 

Sumpart 

 óánægð 

/ur 

Hvorki 

né 

Sumpart 

 ánægð/ur 

Töluvert 

ánæg/ður 

Mjög 

ánægð/ur 

2. Á heildina litið, hversu 

óánægð/ur eða ánægð/ur ert 

þú með reynslu þína af 

bókasafninu? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 Ánægja Mjög illa Töluvert  

illa 

Sumpart  

illa 

Hvorki  

né 

Sumpart  

vel 

Töluvert  

vel 

Mjög  

vel 

3. Hversu illa eða vel telur 

þú að bókasafnið uppfylli 

væntingar þínar? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

  Ánægja Mjög 

langt  frá 

því 

Töluvert  

langt 

frá því 

Sumpart 

langt 

frá því 

Hvorki  

né 

Sumpart 

nálægt 

því 

Töluvert  

nálægt  

því 

Mjög 

 nálægt 

 því 

4. Ímyndaðu þér hið 

fullkomna bókasafn. 

Hversu langt frá eða nálægt 

slíku safni er umrætt 

bókasafn? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 Tryggð Mjög 

 ólíklegt 

Töluvert 

 ólíklegt 

Sumpart 

 ólíklegt 

Hvorki 

né 

Sumpart 

 líklegt 

Töluvert 

 líklegt 

Mjög   

líklegt 

5. Hversu ólíklegt eða 

líklegt er að þú myndir 

mæla með bókasafninu við 

vin eða samstarfsfélaga? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 

 

 Tryggð Mjög  

ósammála 

Töluvert 

 ósammála 

Sumpart  

ósammála 

Hvorki  

né 

Sumpart  

sammála 

Töluvert 

 sammála 

Mjög 

 sammála 

6. Ég hugsa um það 

bókasafn sem ég heimsæki 

oftast sem „mitt“ bókasafn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Það bókasafn sem ég 

heimsæki oftast, er 

uppáhalds bókasafnið mitt 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með tilliti til þess bókasafns sem þú merktir við í upphafi  

 

 Skynjað virði Mjög 

lítið 

Ansi  

lítið 

Frekar 

lítið 

Hvorki  

né 

Frekar 

 mikið 

Ansi 

mikið 

Mjög 

mikið 

8. Hversu lítið eða mikið 

menningarlegt gildi hefur 

bókasafnið fyrir þig? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Hversu lítið eða mikið 

gagn hefur þú haft af þeirri 

þjónustu sem bókasafnið 

býður upp  á? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10. Hversu lítið eða mikið 

samfélagslegt gildi telur þú 

að bókasafnið hafi? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

11.  Hvert er kyn þitt? 

1. Karl 

2. Kona 

 

 

 

12.  Á hvaða aldursbili ert þú? 

1. 17 ára eða yngri 

2. 18-20 ára 

3. 21-25 ára 

4. 26-30 ára 

5. 31-35 ára 

6. 36-40 ára 

7. 41-45 ára 

8. 46-50 ára 

9. 51-55 ára 

10. 56-60 ára 

11. 61-65 ára 

12. 66-70 ára 

13. 71 árs eða eldri 
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13. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskóli 

2. Iðnpróf 

3. Stúdentspróf 

4. Grunnnám háskóla (BA, BS o.s.frv.) 

5. Framhaldsnám háskóla (MA, MS, PhD o.s.frv.) 

6. Annað 

 

 

 

14. Hversu oft að jafnaði heimsækir þú það bókasafn sem þú heimsækir oftast? 

1. Sjaldnar en einu sinni á ári 

2. 1-3 sinnum á ári 

3. 4-6 sinnum á ári 

4. 7-11 sinnum á ári 

5. Einu sinni í mánuði 

6. 2-3 sinnum í mánuði 

7. Einu sinni í viku eða oftar 
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Viðauki 3 – Greining á svörum starfsmanna bókasafna 

Númer breytu Alfa     Beta     Gamma   Delta     Epsilon   

 
M sf N M sf N M sf N M sf N M sf N 

Forvirk markaðshneigð 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 1 4,20 0,447 5 4,20 0,837 5 3,75 0,463 8 4,06 0,966 17 4,21 0,579 14 

Br. 2 4,20 0,447 5 3,80 0,447 5 3,75 0,463 8 4,35 0,606 17 4,29 0,611 14 

Br. 3 4,60 0,548 5 4,80 0,447 5 4,62 0,518 8 4,65 0,786 17 4,73 0,458 15 

Br. 4 3,40 0,548 5 4,00 0,707 5 3,75 0,886 8 4,65 0,493 17 4,00 0,555 14 

Br. 5 3,20 0,447 5 3,40 0,894 5 3,00 0,756 8 3,35 0,931 17 3,29 0,611 14 

Br. 6 4,20 0,447 5 3,80 1,095 5 4,00 0,535 8 4,35 0,862 17 4,43 0,646 14 

Svörunar markaðshneigð 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 7 4,40 0,548 5 3,80 0,837 5 4,38 0,518 8 4,12 0,928 17 4,50 0,65 14 

Br. 10 2,40 0,548 5 4,40 0,548 5 4,00 1,069 8 4,65 0,493 17 3,69 1,377 13 

Br. 13 3,80 1,304 5 4,00 0,000 5 3,63 0,916 8 3,71 1,213 17 3,36 1,393 14 

                Númer breytu Zeta     Kappa     Lambda   Sigma     Omega   

 
M sf N M sf N M sf N M sf N M sf N 

Forvirk markaðshneigð 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 1 3,75 1,258 4 4,00 0,816 7 3,80 1,643 5 4,08 0,862 13 4,40 0,894 5 

Br. 2 4,25 0,500 4 4,14 0,378 7 3,60 0,894 5 4,00 0,707 13 4,60 0,548 5 

Br. 3 4,00 2,000 4 4,43 0,787 7 4,60 0,548 5 4,54 0,660 13 4,60 0,548 5 

Br. 4 4,25 0,957 4 3,71 0,951 7 3,80 1,095 5 3,69 1,437 13 4,40 0,894 5 

Br. 5 2,50 0,577 4 3,29 0,951 7 2,60 1,140 5 3,08 0,641 13 3,80 1,095 5 

Br. 6 4,50 0,577 4 4,14 0,690 7 4,00 1,225 5 3,85 0,801 13 4,20 0,837 5 

Svörunar markaðshneigð 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 7 3,75 0,500 4 4,57 0,535 7 4,40 0,548 5 3,83 0,937 12 4,60 0,548 5 

Br. 10 2,25 1,258 4 4,67 0,516 6 2,20 1,643 5 2,38 1,193 13 4,40 0,548 5 

Br. 13 2,00 2,000 4 4,33 0,516 6 4,00 1,414 5 3,77 1,235 13 3,75 0,957 4 
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Viðauki 4 – Greining á svörum notenda bókasafna 

Númer breytu Alfa     Beta     Gamma   Delta     Epsilon     

 
M sf N M sf N M sf N M sf N M sf N 

Ánægja 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 2 6,12 1,836 58 6,18 1,759 96 6,09 1,326 44 6,09 1,501 70 5,69 2,036 54 

Br. 3 6,34 0,785 58 6,41 1,005 95 6,05 ,872 43 6,01 1,070 70 6,28 0,979 54 

Br. 4 5,52 1,341 58 5,79 1,065 96 4,95 1,306 42 5,32 1,388 69 5,37 1,322 54 

Tryggð 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Br. 5 6,51 1,120 57 6,43 1,187 94 5,81 1,419 43 6,73 0,509 70 6,35 1,305 54 

Br. 6 6,75 0,756 59 6,42 1,272 90 5,64 1,526 44 5,71 1,586 66 6,25 1,532 52 

Br. 7 6,14 1,306 59 5,81 1,514 89 4,79 1,631 42 5,68 1,572 65 5,85 1,487 52 

Skynjað virði 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Br. 8 5,90 1,213 59 5,48 1,300 90 5,67 1,063 43 5,88 1,353 66 5,77 1,352 52 

Br. 9 6,26 0,813 57 5,92 1,154 90 5,69 1,137 42 6,12 0,920 66 5,65 1,266 52 

Br. 10 6,31 1,133 59 6,27 1,068 90 6,00 1,155 43 6,67 0,616 66 6,24 1,193 51 

                Númer breytu Zeta     Kappa     Lambda   Sigma     Omega   

 
M sf N M sf N M sf N M sf N M sf N 

Ánægja 
  

  
  

  
  

  
  

  
   Br. 2 5,92 1,795 36 6,15 1,353 62 6,29 1,218 45 6,10 1,719 147 5,84 2,035 31 

Br. 3 6,19 0,951 36 6,16 0,995 62 6,20 0,919 45 6,30 0,814 147 6,06 1,237 31 

Br. 4 5,33 1,373 36 5,38 1,186 61 5,28 1,628 46 5,58 1,227 144 5,00 1,549 31 

Tryggð 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

Br. 5 6,46 1,039 35 6,29 1,014 62 6,43 1,167 46 6,56 0,961 146 6,39 1,358 31 

Br. 6 6,37 1,114 35 5,95 1,613 59 6,23 1,448 47 6,56 1,129 147 6,70 0,585 33 

Br. 7 5,80 1,511 35 5,36 1,783 56 5,60 1,388 45 5,99 1,394 142 6,24 0,969 33 

Skynjað virði 
  

  
  

  
  

  
  

  
   

Br. 8 5,71 1,363 35 5,66 1,334 59 5,55 1,704 47 5,76 1,225 147 5,79 1,341 33 

Br. 9 5,86 1,240 35 5,71 1,018 59 5,69 1,311 45 6,01 1,116 144 5,91 1,376 32 

Br. 10 6,29 1,250 35 6,27 1,127 59 6,20 1,471 45 6,37 1,031 146 6,33 0,957 33 

 


