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Ágrip  

Þjónusta er sú atvinnugrein sem á undanförnum árum hefur öðlast mikið vægi víðsvegar í 

heiminum en greinin er bæði atvinnu- og gjaldeyrisskapandi. Þjónusta er orðin ein af 

undirstöðugreinum avinnulífs og menningar á Íslandi og ef horft er til núverandi þróunar og 

nýsköpunar í atvinnugreininni, bendir allt til þess að þjónusta muni gegna veigamiklu hlutverki 

í íslensku efnahagslífi um ókomin ár. Þjónustugæði gegna þýðingarmiklu hlutverki í rekstri 

fyrirtækja en gæði hafa mikil áhrif á ánægju viðskiptavina og geta skapað fyrirtækjum langtíma 

árangri til framtíðar. Gæði þjónustu skipta miklu máli í alþjóðlegri samkeppni og til þess að að 

standast harðnandi samkeppnisumhverfi, þurfa fyrirtæki að sinna öllum þáttum þjónustunnar 

vel og leggja vinnu í að vanda þá þætti sem að henni snúa.  

 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að mæla gæði þjónustu í Apóteki Vesturlands. Stuðst 

var við greiningartækið RSQS (e. retail service quality scale) við mælingar á þjónustugæðum 

en tækið leggur mat á gæði þjónustu út frá fimm gæðavíddum þjónustu. Gæðavíddir 

greiningartækisins RSQS eru áþreifanleiki, áreiðanleiki, persónuleg samskipti, lausn 

vandamála og stefna. Markmið rannsóknarinnar var að meta þjónustugæði Apóteks 

Vesturlands út frá gæðavíddum þjónustu og frammistöðu fyrirtækisins. Við framkvæmd á 

þessari rannsókn var einnig notast við sérstök styrkleikabil, til þess að leggja mat á hvort þörf 

væri á einhverjum úrbótum á þjónustuþáttum fyrirtækisins. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að Apótek Vesturlands kom heilt á litið vel út úr þjónustukönnuninni sem lögð var 

fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Apótek Vesturlands 

stendur sig best í þjónustuþættinum ,,ef viðskiptavinur á vandræðum, gerir starfsfólk sitt besta 

til að leysa þau”. Þá greindu niðurstöður rannsóknarinnar að þörf væri á aðgerðum vegna 

gæðavíddarinnar ,,áþreifanleiki” en sú vídd lenti á starfshæfu styrkleikabili.  
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Abstract 

Service is the industry that has gained a lot of weight in the world over recent years, as it is 

both employment and currency-generating. Service has become one of the foundations of 

avenue and culture in Iceland, and considering current development and innovation in the 

industry, it indicates that services will play a major role in the Icelandic economy over the 

coming years. Quality of service plays an important role in business operations, but quality has 

a major impact on customer satisfaction and can create long-term business performance for the 

future. Quality of service is of major importance in international competition and in order to 

withstand a harsh competitive environment, companies need to handle all aspects of the service 

well and work hard to address the factors that concern it. 

 

The main purpose of this study was to measure the quality of services in Apótek Vesturlands. 

The Retail Service Quality Scale (RSQS) diagnostic device was used to measure service levels, 

but the analyser evaluates quality of service based on five quality dimensions. The quality 

features of RSQS are physical aspects, reliability, personal communication, problem solving 

and policy. The aim of the study was to evaluate Apótek Vesturlands service quality based on 

quality service and the company's performance. In conducting this study, special strengths were 

also used to assess whether there were any improvements to the service aspects of the company 

that could be made. The main findings of the study were that Apótek Vesturlands was well 

looked after in the service survey submitted to the company's customers. The results of the 

study show that Apótek Vesturlands stands out best in the service segment ,,When customer 

has a problem, this store shows sincere interest in solving it”. The findings of the study also 

revealed that there was a need for actions on the service dimension ,,physical aspects”, but that 

dimension was at work-level concentration.  
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði frá 

viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. Ritgerðin var unnin á haustmisseri 2017 og er vægi 

hennar 14 ECTS einingar.  

 

Leiðbeinandi minn við lokaverkefnið var Brynjar Þór Þorsteinsson, aðjúnkt við Háskólann á 

Bifröst og vil ég færa honum sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn, gott samstarf, stuðning og 

hvatningu.   

 

Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir, Hrafnhildur Jónsdóttir og Ólafur Adolfsson fyrir stöðuga 

hvatningu og mikinn stuðning á meðan náminu stóð. Þá vil ég þakka bróðir mínum Arnari 

Steini Ólafssyni fyrir alla þá ómældu aðstoð og þolinmæði sem að hann hefur veitt mér í 

gegnum námið. Ég vil einnig þakka sambýlismanni mínum, Eðvald Berg Eðvaldssyni fyrir 

mikla hughreystingu og hvatningu á meðan að þessu ferli stóð og þakka ég honum kærlega 

fyrir ómetanlegan stuðning.  

 

Ég vil þakka Apóteki Vesturlands fyrir frábært og skemmtilegt samstarf og sérstakar þakkir 

fær Ólafur Adolfsson eigandi og jafnframt faðir minn, fyrir einstaklega áhugaverðar umræður 

og hjálplegar upplýsingar. Þá vil ég þakka yfirlesurum verkefnisins fyrir góðar og gagnlegar 

ábendingar.  

 

Að lokum vil ég þakka syni mínum Agli Fannari Andrasyni, en hann er ástæða þess að ég 

ákvað að hefja nám við Háskólann á Bifröst. Egill Fannar er stoð mín og stytta, með hjarta fullt 

af kærleika og hvetur mig áfram daglega til þess að vera góð fyrirmynd.  Ritgerðina ætla ég að 

tileinka syni mínum en hann á alla þá hvatningu skilið sem að ég get mögulega gefið honum.  
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1. Inngangur 
 

Undanfarin ár hafa miklar breytingar orðið á alþjóðlegu starfsumhverfi fyrirtækja sem rekja 

má til aukinnar samkeppni á fyrirtækjamarki í kjölfar nýrrar tækniþróunar, breyttra 

verslunarhátta og aukins aðgengis neytenda að upplýsingum í gegnum veraldarvefinn. Með 

tilkomu nýrra tækniframfara getur reynst fyrirtækjum erfitt að skapa sér 

samkeppnisforskots á markaði og eru fjöldamörg fyrirtæki farin að leggja aukna áherslu á 

mikilvægi þjónustugæða til að aðgreina sig og skapa sér sérstöðu á markaði. Þjónusta er 

mismunandi frá einu fyrirtæki til annars og á það alla jafnan við um hefðbundin 

þjónustufyrirtæki sem og framleiðslufyrirtæki (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

Eitt mikilvægasta skref fyrirtækja í að veita góða þjónustu er að þekkja væntingar 

viðskiptavina en viðskiptavinir eru dýrmætasta eign hvers fyrirtækis og þurfa fyrirtæki því 

að gæta vel að þörfum þeirra og væntingum (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2012). 

Hlutverk allra fyrirtækja er að búa til og viðhalda ánægðum viðskiptavinum en með því að 

hafa þarfir og óskir viðskiptavina að leiðarljósi, stofna fyrirtæki til langtímasambands sem 

leiða til betri þjónustugæða og aukinnar arðsemi (Kotler, Bowen & Makens, 2014).  

 

 Þjónustugæði má skilgreina sem mismuninn á væntingum viðskiptavina á þjónustu og mati 

þeirra á veittri þjónustu, það er frammistöðu fyrirtækja. Ýmsar aðferðir hafa komið fram 

við að meta þjónustugæði, ýmist staðlaðar eða lagaðar að viðfangsefni hverju sinni og má 

þar nefna eitt mest nýtta greiningartól fyrirtækja í dag, gæðalíkan þjónustu (e. the gaps 

model of service quality). Þær aðgerðir sem notaðar eru til þess að meta gæði þjónustu 

fyrirtækja eiga það sameiginlegt að leggja mat á þá hluti sem skipta máli, út frá sjónarhorni 

þeirra sem njóta þjónustunnar (Margrét Reynisdóttir, 2006).   
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1.1 Markmið rannsóknar  

Markmið höfundar með rannsókn þessari er að meta gæði þjónustu í lyfjaverslun 

Apóteks Vesturlands. Þjónustugæði Apóteks Vesturlands verða metin út frá skynjaðri 

frammistöðu fyrirtækisins en til þess verður notast við mælitækið RSQS (e. retail service 

quality scale). Þær niðurstöður sem að fást við rannsókn á gæði þjónustu í lyfjaverslun 

Apóteks Vesturlands verða notaðar til þess að varpa ljósi á þá þjónustuþætti sem að vel 

ganga í fyrirtækinu ásamt því að draga fram þá þjónustuþætti sem kunna að þarfnast 

úrbóta í fyrirtækinu og forgangsraða þeim, með það að markmiði að bæta frammistöðu 

fyrirtækisins.  

 

Rannsóknaspurningar höfundar eru þrjár og eru þær eftirfarandi:  

 

1. Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum 

þjónustuþáttum?  

2. Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum 

þjónustuvíddum?  

3. Hvaða þjónustuþættir þarfnast úrbóta til þess að auka gæði þjónustu í Apóteki 

Vesturlands? 
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2 Lyfjaiðnaður Íslands  

Eftirfarandi kafli fjallar um Embætti landlæknis og stofnun þess ásamt því að farið verður 

yfir sögu og þróun lyfjaverslana á Íslandi  

 

2.1 Stofnun landlækniembættis Ísland  

Embætti landlæknis er íslensk ríkisstofnun sem stofnuð var 18. mars árið 1760 og er 

meðal elstu embætta landsins. Fyrsti landlæknir Íslands var Bjarni Pálsson en hann var 

skipaður í landlæknisembættið með konungsúrskurði sama ár og embættið var stofnað. 

Bjarna var falið það hlutverk sem landlæknir Íslands að hafa umsjón með 

heilbrigðismálum landsins ásamt því að veita veikum landsmönnum læknishjálp og 

uppfræða ljósmæður. Var honum einnig gert að kenna mönnum lækningar og sjá um 

sóttvarnir en Bjarni var jafnframt fyrsti sérmenntaði læknir landsins (Embætti 

landlæknis, 2017).  

 

Á fyrstu áratugum embættisins voru fimm læknisembætti stofnuð á Íslandi í viðbót við 

Embætti landlæknis. Árið 1828 urðu Vestmannaeyjar sérstakt læknishérað og 

Húnvetningar fengu sinn eigin lækni árið 1837 (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2003). 

Læknishéruðin urðu ekki fleiri á landinu fyrr en að Læknaskólinn var stofnaður árið 1876 

í Reykjavík. Með tilkomu Læknaskólans óx heilbrigðisþjónustan hér á landi til muna og 

urðu læknishéruðin þá alls tuttugu talsins. Fyrsta aðsetur landlæknis var í Nesstofu við 

Seltjörn á Seltjarnarnesi frá árinu 1763. Nesstofa var byggð á árunum 1761-1763 til þess 

að hýsa fyrsta læknisembætti landsins. Árið 1834 flutti aðsetur landlæknis til 

Reykjavíkur en fluttist síðan aftur á Seltjarnarnes þar til í byrjun ársins 2011. Embætti 

landlæknis er í dag til húsa við Barónsstíg 47, Reykjavík (Embætti landlæknis, 2017).  

 

Embætti landlæknis starfar nú undir yfirstjórn velferðarráðuneytis og starfa í samræmi 

við lög um landlækni og lýðheilsu. Embætti landlæknis er ætlað að stuðla að heilbrigði 

landsmanna, með því að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu hér á landi og efla 

lýðheilsustarf í landinu (Embætti landlæknis, 2016). 
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2.2 Saga lyfjaverslana á Íslandi  

Upphaf lyfjaverslana á Íslandi má rekja til ársins 1760, þegar lyfjafræðingurinn Bjarni 

Pálsson varð fyrstur manna til að vera skipaður landlæknir á Íslandi. Bjarni var skipaður 

með konungsúrskurði þann 18. mars 1760 og var gert skylt að reka lyfjaverslun frá 

heimili sínu. Má því segja að fyrsta apótekið á Íslandi hafi verið stofnað á þeim tíma. 

Bjarni hélt úti lyfsölu á Bessastöðum þar sem að hann bjó fyrstu þrjú árin á meðan 

uppbygging á Nesstofu stóð yfir (Morgunblaðið, 1999). Árið 1763 fluttist lyfsalan frá 

Bessastöðum yfir í Nesstofu og rak Bjarni lyfjabúðina samfleytt í 10 ár. Fyrsti 

lyfjafræðingurinn sem hóf störf í apóteki á Íslandi var Björn Jónsson en hann kom til 

starfa sem exam pharm árið 1768 og lauk síðan candidatus pharmaciae prófi árið 1771. 

Björn varð fyrsti skipaði lyfsali á Íslandi árið 1772 en það ár varð apóteksrekstur 

aðskilinn frá landlæknisembættinu (Finnbogi Rútur Hálfdánarsson, 2012). Árið 1833 

fluttist lyfjabúðin frá Nesstofu í nýtt húsnæði við Thorvaldsensstræti í Reykjavík. Fékk 

verslunin nafnið Reykjavíkurapótek og var jafnframt eina starfandi lyfjaverslunin á 

landinu, enda íbúar Reykjavíkur innan við 650 manns (Morgunblaðið,1999). 

Reykjavíkurapótek var lagt niður 1. apríl 1999 og var því apótekið rekið á tveimur 

stöðum í 236 ár þar til því var lokað (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2003). Í mars 2009 opnaði 

lyfjabúð undir nafninu Reykjavíkur Apótek að Seljavegi 2 í Reykjavík. Eftir aldamótin 

1900 fór lyfjaverslunum á Íslandi fjölgandi en árið 1932 voru fjórtán starfandi apótek á 

öllu landinu, þar af fjögur í Reykjavík (Finnbogi Rútur Hálfdánarsson, 2012). 

 

Í maímánuði árið 1994 voru grundvallarbreytingar gerðar á lyfjalögum á Íslandi og komu 

þær til framkvæmda 1. mars 1996 (Guðrún Helga Sigurðardóttir, 2000). Nýju lyfjalögin 

kváðu á um verulega aukið frelsi til þess að opna apótek en fyrir gildistöku laganna voru 

það yfirvöld sem ákváðu fjölda og úthlutuðu lyfsöluleyfum og gamalgróin apótek skiptu 

með sér markaðssvæðum. Lyfjaverð var alls staðar það sama og lítil sem engin 

samkeppni í lyfsölu á landinu. Fyrstu árin eftir gildistöku laganna fjölgaði 

lyfjaverslunum gríðarlega og leiddi samkeppnin til aukinnar fjölbreytni í þjónustu 

(Apótek Vesturlands, 2012). Í kjölfar nýju lyfjalaganna urðu miklar breytingar á 

rekstrarumhverfi lyfjaverslana. Við það fækkaði lyfjaverslunum í einkaeigu og náðu tvær 

lyfjakeðjur markaðsráðandi stöðu á samkeppnismarkaði (Finnbogi Rútur Hálfdánarsson, 

2012). 
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Síðastliðin ár hefur lyfjamarkaðurinn á Íslandi tekið töluverðum breytingum en rekja má 

þær breytingar til aukins kostnaðar vegna heilbrigðismála, þar með talið lyf. Stjórnvöld 

hafa þurft að grípa til aðgerða til að sporna við vaxandi kostnaði. Hefur hluti þeirra 

aðgerða ýtt undir breytingar á smásölumarkaði lyfja og leitt þannig til aukinnar 

samkeppni í lyfsölu (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 1998). Í dag eru í rekstri á Íslandi 

101 lyfjaverslun, útibú og lyfsölur (Lyfjastofnun, e.d.).  
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3 Þjónusta og verslun  

Eftirfarandi kafli fjallar um atvinnugreinaflokkun íslenskra lyfjaverslana og helstu 

hagtölur íslenskra atvinnugreina ásamt því að farið verður yfir smásöluverslanir á Íslandi 

og upphaf þeirra.   

 

3.1 Atvinnugreinaflokkun  

Atvinnugreinaflokkun er meðal mikilvægustu flokkunarkerfa í hagsýslugerð, en 

samræmt flokkunarkerfi tryggir samanburðarhæfni á hagstærðum atvinnulífsins milli 

þjóða. Þann 1. janúar árið 2008 tók í gildi ný atvinnugreinaflokkun á Íslandi, ÍSAT 2008 

en flokkunin er byggð á nýrri atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, sem gildir í 

öllum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins (Hagstofa Íslands, 2009). Samkvæmt ÍSAT 

2008 flokkun starfa lyfjaverslanir líkt og Apótek Vesturlands á smásölumarkaði lyfja og 

falla undir flokkinn 47.73.0 Lyfjaverslanir (Hagstofa Íslands, e.d.). Starfsemi allra 

lyfjaverslana og lyfjaútibúa á Íslandi falla undir lög og reglugerð nr. 426/1997 um 

lyfsöluleyfi og lyfjabúðir og í 3. gr. reglugerðar segir:  

 
Lyfjabúðir skulu reknar sem sérverslanir og skal öll starfsemi þeirra skýrt aðgreind frá 
starfsemi annarra verslana og fyrirtækja. Í lyfjabúð er heimilt að selja sjúkrafæði og 
sérfæði, helstu hreinlætisvörur og snyrtivörur svo og vörur sem undanþegnar hafa verið 
lyfjahugtakinu (vítamín, steinefni, fæðurbótaefni o.fl.) eins og það er skilgreint í 
lyfjalögum á hverjum tíma (Reglugerð um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir nr. 426/1997). 

 

3.2 Smásöluverslun  

Smásöluverslun er mikilvægur þáttur í hagkerfi allra þjóða og er hún ein af stærstu 

þjónustugreinum Evrópu (Sigríður Droplaug Jónsdóttir, 2014). Smásöluverslanir á 

Íslandi hafa þróast mikið á undanförnum áratugum og má það rekja til breyttra 

verslunarhátta Íslendinga sem og breytinga á íslensku samfélagi. Smásöluverslanir 

komust að mestu leyti í hendur Íslendinga á árunum 1870-1903. Fyrir þann tíma hafði 

fólk ekki mikið val um verslunarhætti þar sem verslun með innfluttan varning var í 

höndum erlendra kaupmanna. Verslanir kaupmanna voru gjarnan bundnar við ákveðna 

staði og þurftu landsmenn að taka því sem að þeim var rétt (Fréttablaðið, 2006). Mikil 

bylting varð í íslensku samfélagi þegar heildsalan færðist yfir til Íslendinga árið 1903. 

Innflutningur á vörum og hráefni varð mun fjölbreyttari en áður hafði tíðkast og til urðu 
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deildaskiptar verslanir í Reykjavík (Lýður Björnsson, 2005). Mikill vöxtur hefur verið í 

smásölu á Íslandi miðað við önnur Norðurlönd en á árunum 1990-2002 jókst smásala hér 

á landi um 70% en á sama tíma um aðeins 20% í Noregi (Ágúst Einarsson, 2005).  

 

Smásala felur í sér sölu á vörum í tiltölulega litlu magni til neytenda, til notkunar og 

neyslu fremur en til endursölu (Oxford Dictionaries, e.d.). Smásala er hluti af samhæfðri 

framboðskeðju en framboðskeðja er ferill sem nær frá útvegun hráefnis og 

framleiðsluþátta til sölu á vörum og afurðum. Smásala er jafnframt síðasta skrefið í 

framboðskeðjunni (Ágúst Einarsson, 2000). Smásala fer fram í hefðbundnum verslunum 

þegar neytendur kaupa inn til þess að fullnægja daglegum þörfum sínum (Fréttablaðið, 

2006).    

 

3.3 Hagtölur  

Á undanförnum árum hefur þjónusta og verslun verið sú atvinnugrein sem eflst hefur 

hvað mest hér á landi og hefur starfsemi á þessu sviði þróast hratt í kjölfar nýrrar tækni 

og breyttra verslunarhátta neytenda. Alls störfuðu 183.600 manns á íslenskum 

vinnumarkaði árið 2015, ekki hafa hlutfallslega verið fleiri starfandi af heildarvinnuafli 

þjóðarinnar frá árinu 2008. Langflestir starfa við þjónustu utan verslunar, eða um 65%. 

Er því þjónustan fjölmennasta atvinnugrein landsins. Lítil fjölgun hefur verið á milli ára 

á þeim sem starfa við framleiðslu en alls störfuðu 32.700 manns við framleiðslu eða 

17,8%. Fjöldi þeirra sem starfa við verslun hefur aldrei verið fleiri en árið 2015, höfðu 

23.800 manns verslun að aðalstarfi eða um 13% sem er fjölgun upp á 2,6% frá árinu á 

undan (Emil B. Karlsson, 2016).  
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4 Apótek Vesturlands 

Frá því að rekstur lyfjaverslana var gefin frjáls árið 1996, hafa miklar breytingar orðið á 

rekstrarumhverfi þeirra hér á landi en í kjölfar þess að lyfsöluleyfi voru gefin frjáls, 

fjölgaði lyfjaverslunum ört og keðjumyndun hófst. Á smásölumarkaði lyfja urðu til tvær 

stórar lyfjakeðjur, Lyf og heilsa annars vegar og Lyfja hins vegar og eru þær skilgreindar 

með markaðsráðandi stöðu á smásölumarkaði lyfja að mati samkeppnisyfirvalda (Apótek 

Vesturlands, 2012). Undirbúningur að stofnun Apóteks Vesturlands hófst snemma árs 

2006 en stofnun lyfjaverslunar er umfangsmikið verkefni þar sem markaðsumhverfi 

lyfjaverslana er flókið og samkeppni hörð (Skessuhornið, 2007). Fyrirtækið var stofnað á 

Akranesi í ágústmánuði sama ár undir nafninu Líf og líðan og var tilgangur félagsins að 

setja á stofn og reka lyfjaverslun í samkeppni við lyfsölukeðjuna Lyf og heilsu sem fyrir 

var starfandi á Akranesi. Á vormisseri árið 2007 unnu eigendur fyrirtækisins að því að afla 

sér tilskilinna leyfa fyrir starfsemi lyfjaverslunarinnar en ákveðið var að Apótek 

Vesturlands skyldi vera staðsett í verslunarmiðstöð að Smiðjutorgi, sem á þeim tíma var 

að rísa á Akranesi. Þann 30. júní 2007 opnaði Guðlaugur Þór Þórðarsson, utanríkisráðherra 

og fyrrverandi heilbrigðisráðherra, Apótek Vesturlands með formlegum hætti ásamt 

stofnendum fyrirtækisins og starfsfólki (Apótek Vesturlands, 2012).  

 

4.1 Starfsemin 

Apótek Vesturlands þjónar einkum íbúum á Akranesi og nærsveitum, auk þess sem 

fyrirtækið þjónar viðskiptavinum á Vesturlandi, frá Snæfellsnesi og Dölum sem leita sér 

lækningar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Fyrirtækið leggur mikla áherslu 

á góða þjónustu, öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara og býður fyrirtækið upp á fría 

heimsendingarþjónustu. Apótek Vesturlands sinnir allri almennri lyfsölu og lyfjatengdri 

þjónustu en í henni felst skömmtun á lyfjum, skoðun á lyfjabúnaði fyrir skip ásamt 

yfirferð og viðhaldi á sjúkrakössum fyrirtækja og stofnana (Apótek Vesturlands, 2012). 

Mikið úrval er af heilsuvörum, vítamínum, bætiefnum og snyrtivörum í Apóteki 

Vesturlands auk þess sem fyrirtækið býður reglulega upp á hagstæð tilboð á 

heilsutengdum vörum og varningi.  
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Frá því að Apótek Vesturlands hóf rekstur sinn fyrir tíu árum hefur fyrirtækið vaxið úr 

því að vera lítið fyrirtæki, í að vera stöndugt fyrirtæki með fjölda fólks í vinnu. Í dag 

starfar hjá fyrirtækinu ellefu manna samheldinn hópur sem samanstendur af fjórum 

lyfjafræðingum, tveimur lyfjatæknum, verslunarstjóra og fjórum starfsmönnum í 

hlutastörfum.  

 

4.2 Stofnendur  

Apótek Vesturlands er í eigu þriggja aðila en eigendur fyrirtækisins eru Guðmundur 

Reykjalín, viðskiptafræðingur, Hjördís Ásberg, viðskiptafræðingur og Ólafur Adolfsson, 

lyfjafræðingur. Þegar að Apótek Vesturlands var sett á stofn árið 2006 voru stofnendur 

fyrirtækisins í upphafi tveir, Guðmundur Reykjalín og Ólafur Adolfsson. Í desember árið 

2006 bættist í eigendahóp fyrirtækisins Hjördís Ásberg en hún var jafnframt eigandi 

fyrirtækisins Maður Lifandi (Apótek Vesturlands, 2012).   

 

Síðan að fyrirtækið var sett á stofn hefur Ólafur Adolfsson gjarnan komið fram fyrir hönd 

Apóteks Vesturlands en Ólafur hefur töluverða reynslu á rekstri lyfjaverslana sem og 

markaðsetningu lyfja (Apótek Vesturlands, 2012). Ólafur lauk candidatus pharmaciae 

(cand. pharm) prófi í júní árið 1993 og öðlaðist þar með réttindi til reksturs lyfjaverslana. 

Ólafur starfaði sem yfirlyfjafræðingur í Akraness Apóteki frá árinu 1995 til 1997 en fluttist 

síðan norður á Sauðárkrók þar sem hann starfaði í eitt ár sem yfirlyfjafræðingur í 

Sauðárkróksapóteki. Ólafur starfaði sem lyfsali í Apótekinu Iðufelli í Reykjavík á árunum 

1999-2001 en færði sig síðan yfir í alþjóðlega lyfjafyrirtækið Eli Lilly á Íslandi þar sem 

hann starfaði til ársins 2006 (Axel Sigurðsson, 2004) 
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5 Þjónusta  

Eftirfarandi kafli fjallar um hugtak þjónustunnar og megineinkenni hennar ásamt því að 

farið verður ofaní virðiskeðju þjónustu sem og markaðsfærslu. Einnig verða settar fram 

skilgreiningar á gæðum þjónustu sem og á gæðavíddum þjónustu.  

 

5.1 Þjónustuhugtakið   

Hugtakið þjónusta hefur verið skilgreint á margvíslega hátt en ef skilgreina á hugtakið á 

sem einfaldastan hátt má segja að þjónusta sé ætlunarverk (e. deeds), ferill (e. processes) 

og frammistaða (e. performance). Með ætlunarverki (e. deeds) er átt við að þjónusta sé 

einhvers konar fyrirheit líkt og loforð sem veitt eru af einum einstaklingi fyrir annan 

einstakling (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009).   

 

Valarie A. Zeithaml og Mary Jo. Bitner skilgreindu þjónustu nákvæmar í fyrstu bók sinni 

um þjónustu og þjónustugæði en þar er þjónusta skilgreind sem: ,,Allar þær aðgerðir þar 

sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða samsetning, er venjulega neytt á sama tíma og 

hún er framleidd, og frammistaðan veitir þeim sem nýtur þjónustunnar eitthvert virði sem 

í eðli sínu er óáþreifanlegt” (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009, bls. 175).  

 

Þjónusta er í eðli sínu óáþreifanleg og breytileg eftir aðstæðum hverju sinni en þjónusta 

er mjög mismunandi frá einu fyrirtæki til annars (Margrét Reynisdóttir, 2006; Svava 

Grönfeld, 2004). Þjónusta stendur alla jafnan yfir í tiltekinn tíma og er því ákveðinn ferill 

aðgerða eða athafna (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Þjónustan er reidd af hendi um leið 

og hún verður til og felst í frammistöðu starfsmanna og hversu vel þeir uppfylla 

væntingar viðskiptavina. Þar sem þjónusta er veitt á sama tíma og hennar er neytt, verða 

öll mistök þjónustunnar og allir gallar í þjónustunni samstundis sýnilegir 

viðskiptavininum. Væntingar viðskiptavina geta breyst frá degi til dags og er því ábyrgð 

þjónustustarfsmanna mikil. Má segja að þjónustustarfsmenn hafi fjöregg fyrirtækja í 

hendi sér þar sem að það er undir þeim komið að vel takist til (Margrét Reynisdóttir, 

2006; Svava Grönfeld, 2004). 
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5.1.1 Einkenni þjónustu  

Hugtakið vara hefur verið skilgreint sem ,,allt, sem uppfyllir þarfir eða óskir tilgreinds 

viðskiptamannahóps eða markhóps fyrirtækis, þar með talin þjónusta” (Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 5). Samkvæmt þessari skilgreiningu getur hugtakið vara bæði 

verið hinn áþreifanlegi og óáþreifanlegi hluti þess sem fyrirtæki bjóða upp á.  Mjög fáar 

vörur eru algjörlega óáþreifanlegar eða áþreifanlegar og þó svo að hugtakið ,,vara” eigi 

alla jafnan við um áþreifanlegar vörur sem og þjónustu, er samt eðlislægur munur þar 

á milli (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 1998; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Eitt af 

þeim lykilatriðum sem aðgreina þjónustu frá vöru er óáþreifanleiki en þjónusta er mun 

óáþreifanlegri en framleiddar vörur og þar með eru framleiðsluvörur áþreifanlegri en 

þjónusta (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Stjórnendur fyrirtækja sem bjóða fyrst 

og fremst upp á þjónustu glíma við önnur verkefni en þeir sem stjórna fyrirtækjum sem 

bjóða upp á áþreifanlegar vörur og má það rekja til ólíkrar aðferðafræði þegar kemur 

að markaðsetningu á þjónustu og vörum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Mikilvægt 

er að átta sig á meginsérkennum þjónustu en þjónusta hefur að geyma fjögur 

meginsérkenni sem aðgreina hana frá áþreifanlegum vörum. Þau meginsérkenni eru 

óáþreifanleiki, óstöðugleiki, óaðskiljanleiki og óvaranleiki og eru öll einkennandi fyrir 

þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985).  
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Mynd 1- Einkenni þjónustu (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2013) 

 

5.1.2 Óáþreifanleg þjónusta  

Óáþreifanleiki (e. intangibility) er eitt helsta megineinkenni þjónustu en með 

óáþreifanleika er átt við að þar sem að þjónusta er fyrst og fremst frammistaða (e. 

performance) eða aðgerð frekar en áþreifanlegur hlutur, er ekki hægt að snerta hana, 

smakka eða sjá hana með sama hætti og áþreifanlegar vörur. Einn stærsti og áhrifamesti 

munurinn á vörum og þjónustu liggur í óáþreifanleika þjónustunnar en óáþreifanleikinn 

hefur það í för með sér að ekki er hægt að fá einkaleyfi á framkvæmd hennar né hægt 

að sýna, prófa eða sannreyna hana fyrir fram. Sem dæmi um þjónustu þá er 

heilbrigðisþjónusta fyrst og fremst frammistaða eða aðgerð, í formi uppskurðar, 

rannsóknar eða meðferðar, sem framkvæmd er af einhverjum einstaklingi og beinist 

beint að sjúklingnum og fjölskyldu hans (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). 

Sjúklingar geta ekki séð eða snert þessa þjónustu en geta þó snert ákveðna áþreifanlega 
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þætti þjónustunnar, líkt og sjúkrahúsið sjálft, sjúkrarúmin eða tækin (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2005).  

 

Fyrirtæki sem einungis framleiða og selja áþreifanlegar vörur flokkast sem 

framleiðslufyrirtæki en þau fyrirtæki sem eingöngu bjóða upp á óáþreifanlegar vöru, 

flokkast sem þjónustufyrirtæki. Flest fyrirtæki bjóða upp á blöndu á þessum tveimur 

þáttum og eru með áþreifanlegar vörur sem og óáþreifanlega þjónustu (Margrét 

Reynisdóttir, 2006; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Hægt er að sjá nánari 

útskýringu á mismunandi áþreifanleika þjónustu á mynd tvö hér fyrir neðan en þar má 

sjá að eftir því sem staðsetning viðfangsefnisins er meira til hægri á sviði óáþreifanleika, 

því betur eiga sérkenni þjónustunnar við (Shostack, 1977). Áþreifanleikaskalinn sýnir 

tölvuverðan mun á milli starfsgreina. Vara líkt og salt er mjög áþreifanleg á meðan 

kennsla í skólum er mjög óáþreifanleg (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).   

 

 

Mynd 2 - Svið áþreifanleika (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).  
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5.1.3 Óstöðug þjónusta  

Óstöðugleiki (e. heterogeneity) er annað af megineinkennum þjónustu en með 

óstöðugleika er átt við að þar sem þjónusta er fyrst og fremst einhverskonar 

framkvæmdarferli sem reidd er af hendi af tilteknum einstaklingum, verða tvær 

þjónustuvörur aldrei nákvæmlega eins (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). 

Óstöðugleiki þjónustu verður til vegna samskipta á milli starfsmanna, þeirra sem að 

veita þjónustuna og viðskiptavina, þeirra sem þjónustan er veitt til en báðir þessir aðilar 

geta haft mikil áhrif á gæði þjónustu. Starfsmenn sem að veita þjónustu eru oft á tíðum, 

í augum viðskiptavina, þjónustan sjálf og getur frammistaða starfsmanna verið 

breytileg frá einum degi til annars þar sem dagamunur getur verið á líðan starfsmanna. 

Þá skapast einnig óstöðugleiki þar sem engir tveir viðskiptavinir eru eins, hver og einn 

þeirra gera ákveðnar kröfur og upplifa þjónustuna með mismunandi hætti (Zeithaml, 

Bitner & Gremler, 2009). Þar sem þjónusta hættir til að vera óstöðug í kringum tíma, 

fólk og skipulag eru áhrif óstöðugleika fyrst og fremst þau að framkvæmd þjónustu og 

ánægja þess einstaklings sem þjónustunna fær, háð frammistöðu starfsmanna. Vegna 

þessara þátta, geta stjórnendur ekki alltaf vitað hvort veitt þjónusta sé framkvæmd 

samkvæmt því sem upphaflega var skipulagt og kynnt (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

1998). 

5.1.4 Óaðskiljanleg þjónusta  

Óaðskiljanleiki (e. inseparability) er þriðja megineinkenni þjónustu en með 

óaðskiljanleika er átt við að veitt þjónusta og notkun hennar er óaðskiljanleg 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Á meðan flestar vörur eru fyrst framleiddar, 

síðan seldar og að lokum neytt, þá er þjónusta oftast seld fyrirfram, veitt og notuð 

samtímis (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Þjónusta hjá flugfélögum eru dæmi um 

óaðskiljanleika. Farþegi hjá flugfélagi greiðir flugfarið fyrirfram og upplifun farþegans 

á fluginu sem og framkvæmd ferðarinnar gerist svo samtímis í kjölfarið. Þjónustu er 

ekki hægt að veita fyrr en að hún er seld en það þýðir jafnframt að viðskiptavinur þurfi 

að vera viðstaddur á meðan að framkvæmd þjónustu stendur yfir og upplifir þar af 

leiðandi frammistöðu þess sem að veitir þjónustuna á meðan að hún er í framkvæmd 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 1998). Gæði þjónustu og ánægja viðskiptavina er 

verulega háð aðgerðum starfsmanna og þeim gagnvirku samskiptum sem verða á milli 

hans og viðskiptavina. Sá sem að veitir þjónustuna þarf að geta tekið viðeigandi 



 

 
15 

  

ákvarðanir í umhverfinu sem að hann starfar í þar sem útilokað er að framleiða þjónustu 

fyrirfram til að ganga í skugga um að þjónustan sé með réttum gæðum (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2005).  

 

5.1.5 Óvaranleg þjónusta  

Óvaranleiki (e. perishablity) er fjórða og síðasta megineinkenni þjónustu en með 

óvaranleika er átt við að þjónustu er ekki hægt að geyma, spara, endurselja eða skila 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Ónotuð sæti í flugvél eða á veitingastað eru dæmi 

um óvaranleika þar sem ekki er hægt að endurheimta þau eða nýta í næstu ferð (Zeithaml, 

Bitner & Gremler, 2009). Framboð á þjónustu sem ekki er eftirspurn eftir, verður ekki 

hægt að nota síðar meir þegar að eftirspurnin kann að vera meiri, auk þess sem ekki er 

hægt að skila þjónustu sem viðkomandi viðskiptavinur er óánægður með. Óvaranleiki 

þjónustu er í mótsögn við áþreifanlegar vörur en vörur er hægt að geyma á lager, skipta 

næsta dag eða jafnvel skila ef að viðkomandi viðskiptavinur er óánægður (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2005; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Sökum þess að þjónusta er 

óvaranleg sem ekki er hægt að geyma á lager, er mat á eftirspurn og gott skipulag á 

framboði mikilvægt verkefni (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Í hvers konar 

þjónustu þarf að leggja mat á eftirspurn ásamt því að ráða fólk til að veita þá þjónustu 

sem ætlast er til af þeim og tryggja að öll aðstaða uppfylli þær kröfur sem gerðar eru 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). 

 

5.2 Samval söluráða  

Eitt grundvallarhugtak markaðsfræðinnar er hið svokallaða samval söluráða (e. 

marketing mix) sem samanstanda af fjórum þáttum og eru betur þekktir sem 4P 

markaðsfræðinnar (e. 4p of marketing). Söluráðarnir fjórir standa fyrir vöru (e. product), 

verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) og eru allir tengdir 

innbyrðis og verða að vinna saman upp að vissu marki (Zeithaml, Bitner, Gremler, 2009). 

Þegar markaðsetja á áþreifanlegar vörur eru söluráðarnir fjórir mikilvægar breytur í 

markaðsáætlunargerð, sem stjórna þarf gaumgæfilega til að uppfylla þarfir ákveðins 

markhóps. Í samvali söluráða fyrir þjónustu eru þessar breytur einnig mikilvægar, þ.e. 

vara, verð, vettvangur og vegsauki en þar sem þjónusta er óáþreifanleg og hennar neytt 

á sama tíma og hún er framleitt hafa markaðsfræðingar þurft að bæta við þremur 
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söluráðum fyrir þjónustu (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Söluráðar þjónustu fyrir 

utan hina hefðbundnu söluráða eru fólk (e. people), umhverfi (e. physical evidence) og 

ferlar (e. process).   

 

Í söluráðanum fólk (e. people) er um að ræða alla þá einstaklinga sem koma að 

framkvæmd þjónustu þ.e. bæði viðskiptavinir og starfsfólk. Söluráðinn umhverfi (e. 

physical evidence) er síðan það umhverfi þar sem þjónusta á sér stað ásamt þeim 

áþreifanlegu þáttum sem hafa bein áhrif á samskipti og frammistöðu þjónustunnar. 

Söluráðinn ferlar (e. process) inniheldur síðan allar þær starfsaðferðir, búnað og ferli 

aðgerða sem fylgja framkvæmd þjónustu og skipulagningu þeirra (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1998).  

 

 
 

 Mynd 3 - Söluráðar þjónustu (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2013) 



 

 
17 

  

5.3 Markaðsþríhyrningur þjónustu   

Stjórnendur þjónustufyrirtækja standa oft á tíðum frammi fyrir krefjandi verkefnum sem 

erfitt er að fá svör við og snúa verkefnin meðal annars að því að skilja þarfir og væntingar 

viðskiptavina (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Markaðsþríhyrningur þjónustu er 

gagnkvæm leið sem stjórnendur geta nýtt sér til að átta sig á þeim fjölmörgu verkefnum 

sem fyrirtæki þurfa að kljást við og sinna við markaðssetningu þjónustu. 

Markaðsþríhyrningur þjónustu leggur áherslu á að til þess að árangur náist eru þrjár 

gerðir af markaðsfærslu sem passa þarf upp á og sinna í fyrirtækjum þjónustu (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 1998). Allar þrjár hliðar markaðsþríhyrningsins þurfa að vera í 

nákvæmu jafnvægi og stuðla að því í sameiningu að halda þau loforð sem búið er að veita  

viðskiptavinum. Ef ein hlið þríhyrningsins er ekki í lagi, mun fyrirtækið ekki ná 

tilætluðum árangri (Zeithaml, Berry og Gremler, 2009). 

 

Mynd 4 - Markaðsþríhyrningur þjónustu (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009) 

 
Ytri markaðsfærsla (e. external marketing) fer fram á hægri hlið markaðsþríhyrningsins. 

Þar eru væntingar viðskiptavina skapaðar og skilgreint með hvaða hætti komið verður til 

móts við þær væntingar (Zeithaml, Berry og Gremler, 2009). Öll samskipti fyrirtækisins 
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við viðskiptavini áður en hin eiginlega þjónusta á sér stað er hluti af ytri markaðsfærslu.   

Er þar um að ræða hefðbundnar aðferðir líkt og auglýsingar, almannatengsl, persónuleg 

sölumennska og upplýsingagjöf ásamt framkomu starfsmanna (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1998).   

 

Gagnvirk markaðsfærsla (e. interactive marketing) fer fram á botni 

markaðsþríhyrningsins. Þar má finna það ferli sem þjónustan inniheldur, í formi 

samskipta starfsmanna og viðskiptavina. Á þessu stigi er skilgreiningin á væntingum 

viðskiptavina framkvæmd eða ekki framkvæmd (Þóhallur Örn Guðlaugsson, 1998; 

Zeithaml, Berry og Gremler, 2009).  Á botni markaðsþríhyrningsins er mikilvægt að sem 

mest samsvörun sé á milli hans og ytri markaðsfærslu eða hægri hlið þríhyrningsins. 

 

Innri markaðsfærsla (e. internal marketing) fer fram á vinstri hlið 

markaðsþríhyrningsins. Þar fer fram það mikilvæga starf sem stuðlar að því að starfsfólk 

fyrirtækisins geti framkvæmt þá skilgreiningu sem ytri markaðsfærslan gefur til kynna. 

Á þessari hlið er um að ræða þjálfun, hvatningu og umbun starfsfólks (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1998). Gengið er út frá því við innri markaðsfærslu að bein tengsl séu á 

milli ánægju viðskiptavina og starfsfólks (Zeitham, Berry og Gremler, 2009). Í flestum 

tilvikum hefur ánægja viðskiptavina hvetjandi áhrif á starfsfólks að standa sig vel í starfi, 

hins vegar ef starfsfólk er áberandi óánægt í starfi, kemur það til með að hafa áhrif á 

skynjun viðskiptavina á gæðum þjónustu (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 1998; Zeithaml, 

Berry og Gremler, 2009).  

 

5.4 Virðiskeðja þjónustu  

Virðiskeðja þjónustu (e. the profit chain of service) er viðskiptamódel sem þróað var af 

fræðimönnunum Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger frá Harvard University 

á níunda áratugnum (Heskett, Loveman, Sasser & Schelsinger, 2008). Virðiskeðjan 

samanstendur af fimm þáttum sem tengja saman hagnað fyrirtækja við starfsmenn og 

ánægju viðskiptavina en virðiskeðjunni er ætlað að sýna fram á hvernig aukin 

þjónustugæði í fyrirtækjum hafa jákvæð áhrif á viðhorf viðskiptavina (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2013).  

 



 

 
19 

  

Fyrsti þáttur virðiskeðjunnar tekur tillit til innri þjónustugæða (e. internal service quality) 

en slík gæði innihalda þætti líkt og afbrigðaval á starfsfólki og þjálfun þeirra. Innri 

þjónustugæði lýsa því hvernig stjórnendur fyrirtækja þurfa að sjá til þess að starfsmenn 

fyrirtækisins séu tilbúnir í að veita viðskiptavinum sem bestu þjónustuna. Stjórnendur 

fyrirtækja þurfa einnig að skapa gott vinnuumhverfi ásamt því að sýna stuðning til 

framlínustarfsmanna sem eiga í beinum samskiptum við viðskiptavini. Þegar hugað er að 

innri þjónustuþáttum leiðir það til ánægðra og duglegra starfsmanna (e. satisfied and 

productive service employees) en ánægt starfsfólk sýnir meiri tryggð við fyrirtækið ásamt 

því að leggja meira á sig. Ánægðara og dulegra starfsfólk leiðir til meiri þjónustuvirðis 

(e. greater service value). Með meira þjónustuvirði verða fyrirtæki skilvirkari og 

áhrifameiri í sköpun á afhendingu á þjónustu. Aukið þjónustuvirði leiðir til ánægðari og 

tryggari viðskiptavina (e. satisfied and loyal customers) en þegar viðskiptavinir verða 

ánægðari og tryggari kaupa þeir þjónustu fyrirtækisins oftar og mæla með henni við aðra. 

Að lokum leiða ánægðari og tryggari viðskiptavinir til heilbrigðs og góðs hagnaðar og 

vaxtar í fyrirtækjum (e. healty service profits and growth) en arðsemi fyrirtækja er 

jafnframt síðasti þátturinn í virðiskeðjunni (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 

2013). 
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Mynd 5 - Virðiskeðja þjónustu (Heskett, Loveman, Sasser & Schelsinger, 2008). 

 

5.5 Þjónustugæði 
 

Hægt er að skilgreina þjónustugæði sem mismuninn á þeirri þjónustu sem 

viðskiptavinurinn býst við að fá og þeirri þjónustu sem hann fær (Parasuraman, Zeithaml 

& Berry, 1985). Mikilvægt er að fyrirtæki átti sig á því hvað það er sem viðskiptavinir 

meta, þegar þeir leggja mat á gæði þjónustu. Við mat á gæðum þjónustu hafa 

viðskiptavinir í huga hvað þeir eru að fá, þ.e. vöruna sjálfa og hvernig hún er afhent, þ.e. 

þjónustuna. Frammistaða starfsmanna á afhendingu þjónustu getur haft mikil áhrif á það 

hvernig viðskiptavinir meta gæði vörunnar sem þeir fá. Þjónustugæði eru því verulega 

háð frammistöðu starfsmanna og er það undir þeim komið hvernig til tekst (Margrét 

Reynisdóttir, 2006). Rannsóknir fræðimanna á gæðum þjónustu og aðrar heimildir á sviði 
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þjónustufræða hafa bent á að fræðimenn og stjórnendur fyrirtækja séu almennt sammála 

um að þjónustugæði feli í sér samanburð á væntingum og frammistöðu (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1985). Samkvæmt Parasuraman, Zeithaml og Berry má skilgreina 

þjónustugæði samkvæmt eftirfarandi formúlu SQ = P – E þar sem SQ er þjónustugæði 

(e. service quality), P er skynjun neytenda á veittri þjónustu (e. perception) og E eru 

væntingar neytendans til tilteknar þjónustu (e. expectation). Að mati Parasuraman o.fl. 

eru þjónustugæði talin lítil ef væntingar neytenda eru meiri en skynjun, og talin vera 

mikil ef skynjun neytenda fer fram yfir væntingar þeirra (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988).  

 

Þjónustugæði = Skynjun neytenda – Væntingar neytenda 

 

Í rannsóknum sínum á gæði þjónustu hélt fræðimaðurinn Grönroos því fram hægt væri 

að skipta þjónustugæðum upp í tvær tegundir, annars vegar tæknileg gæði (e. technical 

quality) og hins vegar virknigæði (e. functional quality). Tæknileg gæði er mat 

viðskiptavina á því sem þeir fá í hendurnar og vísar til þjónustunnar sjálfrar á meðan 

virknigæði vísar til þess hvernig þjónustan er veitt (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Þá héldu Uolevi Lehtinen og Jarmo R. 

Lehtinen því fram að þjónustugæði væru framleidd í samskiptum milli viðskiptavina og 

þátta í þjónustufyrirtækinu. Greindu þeir frá því að hægt væri að skilgreina þjónustugæði 

á þrjá vegu, áþreifanleg gæði (e. physical quality) sem fela í sér áþreifanlega þætti 

þjónustunnar líkt og búnað eða byggingu, fyrirtækja gæði (e. corporate quality) sem fela 

í sér ímynd og nærmynd fyrirtækisins og gagnvirk gæði (e. interactive quality) en þau 

stafa af samskiptum milli tengiliðs og viðskiptavina og á milli viðskiptavinarins og 

annarra viðskiptavina (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 

Gæði þjónustu er sá þáttur í rekstri fyrirtækja sem sífellt fær meiri athygli en gæði 

þjónustu hafa mikil áhrif á ánægju viðskiptavina og geta skapað fyrirtækjum langtíma 

árangur (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Þjónustugæði hafa í gegnum árin verið í 

brennidepli margra rannsókna fræðimanna og sérfræðinga og hafa þær rannsóknir sýnt 

fram á að þjónustugæði gegni mikilvægu hlutverki fyrir þá sem veita þjónustuna 

(fyrirtæki), og að sama skapi fyrir þá sem þiggja hana (viðskiptavini) (Aftab, Sarwar, 

Sultan & Qadeer, 2016).  
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5.6 Gæðavíddir þjónustu  
 

Í víðamiklum rannsóknum sínum á þjónustugæðum skilgreindu fræðimennirnir 

Parasuraman, Zeithaml og Berry fimm víddir sem nefndar hafa verið gæðavíddir 

þjónustu. Gæðavíddirnar fimm lýsa einkennum þjónustusamskipta og standa fyrir því 

hvernig viðskiptavinir skipuleggja upplýsingar um gæði þjónustu í huga sínum 

(Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Gæðavíddirnar eiga við um margskonar 

þjónustusamhengi og er hver vídd samansafn af nokkrum þáttum eða atriðum sem hægt 

er að leggja sjálfstætt mat á (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Víddirnar fimm hafa 

verið nokkuð leiðandi í rannsóknum á þjónustugæðum og hafa gjarnan gengið undir 

nafninu RATER víddirnar, sem vísa í fyrsta bókstafinn á enska heitinu þeirra. Þær fimm 

gæðavíddir þjónustu sem fræðimennirnir Parasuraman, Zeithaml og Berry greindu eru 

eftirfarandi;  

 

Ø Áreiðanleiki (e. reliability): Er hæfnin til að framkvæma þá þjónustu sem 

lofað var á traustan og réttan hátt (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 8).  

Af þeim fimm gæðavíddum sem hafa verið skilgreindar hefur 

áreiðanleikavíddin sýnt fram á hún skipti viðskiptavini alla jafnan mestu máli.  

Ø Trúverðugleiki (e. assurance): Er framkoma og þekking starfsfólks ásamt 

getu fyrirtækja og starfsfólks þess til að stuðla að trausti og trúverðugleika 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 8). Trúverðugleikavíddin er talin vera 

sérstaklega mikilvæg fyrir þá þjónustu sem viðskiptavinir skynja sem mikla 

áhættu þ.e. slík tegund af þjónustu þar sem viðskiptavinir efast um getu sína 

til að meta árangur líkt og við tryggingar, bankastarfsemi eða 

lögfræðiþjónustu. 

Ø Áþreifanleiki (e. tangibles): Er umgjörð þjónustunnar s.s. aðstaða, búnaður 

og útlit starfsfólks (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 9). 

Áþreifanleikavíddin veitir áþreifanlega framsetningu á þeirri þjónustu sem 

viðskiptavinir, sérstaklega nýir viðskiptavinir nota til að meta gæði 

þjónustunnar.  

Ø Hluttekning (e. empathy): Er sú umhyggja sem fyrirtæki sýna 

viðskiptavinum sínum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 8). Kjarninn í 

hluttekningarvíddinni er umhyggja, í gegnum persónulega og sérsniðna 
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þjónustu. Viðskiptavinir vilja að þeir séu meðhöndlaðir sem einstaklingar en 

ekki númer á lista og að skilningur sé á þörfum þeirra.  

Ø Svörun og viðbrögð (e. responsiveness): Er viljinn til að hjálpa 

viðskiptavininum og veita honum fullnægjandi þjónustu (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2005, bls. 8).  Svörunarvíddin leggur áherslu á skjótleika 

fyrirtækisins til að takast á við beiðnir viðskiptavina, spurningar, kvartanir og 

vandamál og er henni komið til skila til viðskiptavina í gegnum þann biðtíma 

sem viðskiptavinir þurfa að bíða eftir aðstoð, svörum við spurningum eða 

hvernig brugðist er við óskum viðskiptavina.  

 

Með rannsóknum sínum á þjónustugæðum og skilgreiningu þeirra á gæðavíddunum 

fimm, lögðu fræðimennirnir Parasuraman, Zeithaml og Berry, grunninn að 

mælikvarðanum SERVQUAL (e. scale for measuring consumer perception of service 

quality) en farið verður nánar í þau gæðalíkön sem byggja á gæðavíddum þjónustu í sjötta 

kafla.  
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6 Þjónustugæðalíkön   

Í eftirfarandi kafla verða þrjú gæðalíkön þjónustu kynnt til sögunnar þar sem farið verður 

yfir hlutverk þeirra, markmið og áreiðanleika.  

 

6.1 Gæðalíkan þjónustu  

Árið 1985 komu fræðimennirnir Parasuraman, Zeithaml og Berry fram með eitt helsta 

greiningarverkfæri nútímans, gæðalíkan þjónustu (e. the gaps model and service). 

Gæðalíkaninu er ætlað að greina hvort starfsemi fyrirtækja sé í samræmi við væntingar 

viðskiptavina (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Þegar viðskiptavinur fær ekki þá 

þjónustu sem hann væntir, verður hann óánægður og við það myndast ákveðin mismunur 

á veittri þjónustu fyrirtækja og væntingum viðskiptavina. Þessi mismunur á væntingum 

og veittri þjónustu er kallaður þjónustubil (Margrét Reynisdóttir, 2006). Gæðalíkan 

þjónustu var hannað til þess að mæla mismuninn á væntingum viðskiptavina og mati 

þeirra á veittri þjónustu og bera þannig kennsl á þau þjónustubil sem finnast í samskiptum 

fyrirtækja, starfsmanna og viðskiptavina (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009). Með því 

að mæla mismuninn á milli væntinga og veittrar þjónustu hjálpar líkanið stjórnendum að 

eingangra þau vandamál sem til staðar eru í fyrirtækjum, svo hægt sé að vinna úr þeim 

og bæta þannig gæði og árangur (Pararuraman, Zeithaml & Berry, 1985; Wilson, 

Zeithaml, Bitner & Gremler, 2012). Til að hjálpa stjórnendum að greina helstu ástæður 

vandamálana er gæðalíkaninu skipt upp í fjögur þjónustubil ásamt viðskiptavinabili, bili 

5 (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985).  

  

Þjónustubil gæðalíkansins hafa hvert um sig þann eiginleika að gefa stjórnendum 

fyrirtækja innsýn í mismunandi ástæður þess að fyrirtæki veiti ekki þá þjónustu sem 

viðskiptavinir vænta. Fyrstu tvö þjónustubil gæðalíkansins snúa að stjórnendum 

fyrirtækja og hin tvö þjónustubilin að starfsfólki fyrirtækja sem veitir þjónustuna. Síðasta 

bilið, viðskiptavinabilið er jafnframt kjarninn í gæðalíkaninu sjálfu (Margrét 

Reynisdóttir, 2006). Samkvæmt Parasuraman o.fl. snýr efri hluti gæðalíkansins að 

þáttum sem snúa að viðskiptavininum og neðri hlutinn að þáttum sem gerist í fyrirtækinu 

sjálfu (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Mikilvægt er fyrir stjórnendur fyrirtækja 

að finna leiðir til að loka þeim þjónustubilum sem verða í fyrirtækjum en til þess að hægt 

sé að loka mikilvægasta þjónustubilinu, viðskiptavinabilinu (bil 5), bendir líkanið á að 
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fyrst verði að loka hinum fjórum þjónustubilunum (e. providers gaps) sem eiga sér stað 

innan fyrirtækisins sem veitir þjónustu (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009). 

 

Mynd 6 - Gæðalíkan þjónustu (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 
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6.1.1 Viðskiptavinabilið – þjónustubil 5  

Viðskiptavinabilið, þjónustubil 5 (e. the customers gap) er bil sem myndast þegar 

væntingar viðskiptavina til þjónustu eru umfram skynjun þeirra á veittri þjónustu. 

Væntingar viðskiptavina eru staðlar eða kröfur sem viðskiptavinir koma með inn í 

þjónustuna sjálfa og saman standa af þáttum sem viðskiptavinir telja að eigi að gerast. 

Væntingarnar verða gjarnan til vegna þátta sem fyrirtæki geta stjórnað með 

markaðsaðgerðum, líkt og auglýsingar, verðlagning og/eða söluaukningar, en geta 

einnig orðið til vegna þátta sem fyrirtæki hafa litla getu til að stjórna, líkt og menning 

persónulegar þarfir og/eða orðrómur. Skynjun viðskiptavina er aftur á móti huglægt 

mat þeirra á raunverulegri þjónustu. Viðskiptavinir leggja mat á gæði veittrar þjónustu, 

með því að meta hvort þeir séu ánægðir með þann virðisauka sem þeim hlotnast í kjölfar 

þess að vera viðskiptavinir (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009). 

 

Samkvæmt fræðimönnunum Parasuraman, Zeithaml og Berry er viðskiptavinabilið, 

þjónustubil fimm, kjarninn í sjálfu líkaninu. Ein af meginástæðum þess að þjónustubil 

fimm myndast innan fyrirtækja er einkum vegna vanþekkingu þeirra á væntingum 

viðskiptavina, en vegna vanþekkingar myndast ósamræmi milli þjónustu og væntinga, 

sem dregur úr þjónustugæðum fyrirtækja. Þjónustubilin fjögur taka til allra þátta innan 

þjónustu fyrirtækja og hafa öll viss áhrif á viðskiptavinabilið en því stærri sem 

þjónustubilin verða, því stærra og meira verður viðskiptavinabilið. Mikilvægt er að 

fyrirtæki hafi haldbæra þekkingu og skilning á væntingum viðskiptavina til þess að 

koma í veg fyrir að þjónustubil fimm myndist, en fyrirtæki sem samræma þjónustu sína 

að væntingum viðskiptavina, auka í kjölfarið þjónustugæði sín (Parasuraman, Zeithaml 

& Berry, 1985).   

 

6.1.2 Þjónustubil 1 – Væntingar viðskiptavina ekki þekktar  

Þjónustubil 1 (e. the listening gap) er bil sem myndast þegar fyrirtæki þekkja ekki og 

skilja ekki væntingar viðskiptavina sinna (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009). Þegar 

stjórnendur fyrirtækja þekkja ekki væntingar viðskiptavina hefur það mikil áhrif á 

forgangsröðun þeirra og getur komið af stað röð rangra ákvarðana sem hefur í för með 

sér að viðskiptavinir verða óánægðir. Til þess að geta uppfyllt væntingar viðskiptavina 
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þurfa stjórnendur fyrirtækja að þekkja þarfir þeirra en margar ástæður geta legið fyrir 

því að stjórnendur eru ekki meðvitaðir um hvað viðskiptavinir búast við. Helstu ástæður

þess að þjónustubil 1 myndast er þegar stjórnendur fyrirtækja leggja ekki nógu mikla 

áherslu á gott samband við viðskiptavini og stuðla ekki að nógu miklum 

markaðsrannsóknum. Eitt af lykilatriðum úrbóta eru markaðskannanir en þær hafa þann 

eiginleika að veita mikilvægar upplýsingar um væntingar viðskiptavina sem og 

frammistöðu fyrirtækja. Mikilvægt er fyrir stjórnendur er að vera í góðum tengslum við 

starfsfólk sitt en með því að hvetja og vera í góðum samskiptum tryggja þeir að 

upplýsingar frá starfsfólki um óskir og væntingar viðskiptavina, berist til þeirra 

(Margrét Reynisdóttir, 2006; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).  

 

Jafnvel þó fyrirtæki þekki og skilji væntingar og óskir viðskiptavina sinna, eru mistök 

í þjónustu, óumflýjanleg. Þegar ekki er leyst almennilega úr mistökum sem kunna að 

verða í þjónustu getur myndast þjónustubil og því er mikilvægt að starfsmenn fyrirtækja 

búi yfir þekkingu til að grípa til viðeigandi aðgerða til að finna lausn og leysa 

vandamálin á sem farsælastan hátt (Margrét Reynisdóttir, 2006). Nauðsynlegt er fyrir 

fyrirtæki að gera sér grein fyrir ástæðum þess sem viðskiptavinir kvarta yfir ásamt því 

að bregðast fljótt við svo hægt sé að vinna á vandamálinu og loka þjónustubilinu 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler , 2009). 

 

6.1.3 Þjónustubil 2 – Þjónustustaðlar og þjónustuhönnun ekki rétt  

Þjónustubil 2 (e. the service design and standards gap) er bil sem myndast þegar 

þjónustustaðlar og hönnun fyrirtækja eru ekki í samræmi við væntingar viðskiptavina. 

Samkvæmt Zeithaml, Bitner og Gremler er nákvæm skynjun fyrirtækja á væntingum 

viðskiptavina nauðsynleg, en nákvæm skynjun fyrirtækja er eitt og sér ekki nóg til þess 

að fyrirtæki geti skilað sem bestum þjónustugæðum. Þau fyrirtæki sem þekkja 

væntingar og óskir viðskiptavina sinna vel, þurfa að tryggja að þær óskir og væntingar 

endurspeglist í þjónustustöðlum og þjónustuhönnun fyrirtækisins en skortur á slíku 

getur leitt til þess að þjónustubil myndist í fyrirtækjum (Zeithaml, Bitner, & Gremler , 

2009). Þjónustustaðlar sem notaðir eru til að endurspegla óskir og væntingar 

viðskiptavina hafa mjög mikil áhrif á gæði veittrar þjónustu. Þjónustustaðlar hafa það 

hlutverk að senda starfsmönnum fyrirtækja skilaboð um forgangsröðun stjórnenda 
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ásamt því vera notaðir til að meta frammistöðu starfsmanna og umbuna eftir því mati. 

Þau fyrirtæki sem eru með þjónustustaðla til að leiðbeina starfsmönnum sínum, eru 

þekkt fyrir að veita góða þjónustu. Árangur slíkra fyrirtækja byggist á því að fyrirtækin 

eru með á hreinu hver frammistaða þeirra er á þeim þáttum sem skipta viðskiptavinina 

mestu máli (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

Ein af mikilvægari leiðum fyrirtækja við að komast framhjá þjónustubili 2, er að þróa 

þjónustu sína á skýran og skilvirkan hátt, án þess að einfalda hana of mikið (Zeithaml, 

Bitner, & Gremler , 2009). Fyrirtæki sem skilgreina þjónustu sina á nákvæman hátt, 

tryggja þannig að þjónustuhönnun, staðlar og ásýnd fyrirtækisins endurspegli óskir og 

væntingar viðskiptavina (Margrét Reynisdóttir, 2006).  

 

6.1.4 Þjónustubil 3 -  Veitt þjónusta ekki rétt samkvæmt þjónustustöðlum  

 
Þjónustubil 3 (e. the service performance gap) er bil sem myndast þegar veitt þjónusta 

er ekki í samræmi við þjónustustaðla fyrirtækisins. Þó svo að fyrirtæki hanni og staðli 

þjónustu sína að væntingum viðskiptavina, er ekki sjálfgefið að fyrirtæki veiti hágæða 

þjónustu, ef ekki er fyrir hendi rétta starfsfólkið, kerfið og tæknin til að framkvæma 

þjónustuna eftir settum stöðlum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 1998). Ein af 

meginástæðum þess að þjónustubil 3 verður til í fyrirtækjum er þegar starfsmenn 

fyrirtækja geta ekki innt þjónustuna af hendi líkt og þjónustustaðlar fyrirtækisins segja 

til um. Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að starfsmenn fylgi ekki eftir 

þjónustustöðlum fyrirtækja, þjónustustaðlar geta til að mynda verið of flóknir eða 

ósveiganlegir, sem gerir það að verkum að starfsmenn geti ómögulega innt af hendi þá 

þjónustu sem ætlast er til af þeim. Mikilvægt er að fyrirtæki mæli frammistöðu 

starfsmanna sinna, til að stuðla að því að veitt þjónusta sé í samræmi við staðla 

fyrirtækisins og umbuni starfsmönnum sínum á grundvelli þeirra mælinga (Margrét 

Reynisdóttir, 2006).  

 

Samkvæmt Zeithaml, Gremler og Bitner byggir velgengni fyrirtækja að stórum hluta á 

mannauði fyrirtækja og frammistöðu þeirra. Starfsfólk hefur áhrif á alla meginþætti 

þjónustu og er það undir þeim komið hvernig þjónustan til tekst. Frammistaða 

starfsmanna hefur afgerandi áhrif á það hvernig viðskiptavinir meta gæði vöru og 
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þjónustu. Fyrirtæki geta stuðlað að því að framkvæmd þjónustu sé í samræmi við þá 

þjónustustaðla sem settir hafa verið með því að þjálfa starfsfólk í að veita góða þjónustu 

ásamt því að sjá til þess að það stuðningskerfi sem þörf er á, sé til staðar í fyrirtækinu.  

Með því að leggja áherslu á þessa þætti tryggir fyrirtækið að starfsmenn þeirra fari eftir 

stöðlum, sýni þjónustulund og taki mið að þörfum og væntingum viðskiptavina 

(Margrét Reynisdótttir, 2006; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).   

 

6.1.5 Þjónustubil 4 – Frammistaða ekki í samræmi við veitt loforð  

 
Þjónustubil 4 (e. the communication gap) er bil sem myndast þegar frammistaða 

starfsmanna eru ekki í samræmi við loforð fyrirtækja. Þau loforð sem þjónustufyrirtæki 

setja fram í gegnum fjölmiðla auglýsingar, sölumiðlanir eða í gegnum annarskonar 

samskiptaleiðir, hafa þann eiginleika að geta aukið væntingar viðskiptavina til þjónustu 

og þá staðla sem viðskiptavinir nota til að meta þjónustugæði. Viðskiptavinir meta gæði 

þjónustu í gegnum loforð fyrirtækja og þegar fyrirtæki tryggja ekki að staðið sé við þau 

loforð sem sett hafa verið fram, myndast ósamræmi á milli væntinga viðskiptavina og 

frammistöðu starfsmanna. Ein af helstu ástæðum þess að þjónustubil 4 myndast hjá 

fyrirtækjum er þegar samskipti fyrirtækja og viðskiptavina fela í sér mál sem ná yfir 

skipulagsmörk fyrirtækja. Þar sem kynningarstarfsemi fyrirtækja, líkt og auglýsingar, 

gefa frá sér loforð um ákveðna þjónustu og þeirri ástæðu að ekki er hægt að stjórna því 

sem fólk gerir, líkt og vélum sem framleiða áþreifanlegar vörur, þurfa fleiri deildir en 

einungis markaðsdeild að koma að kynningarmálum fyrirtækja. Mikilvægt er að 

samvinna ríki á milli þeirra sem sjá um kynningarmál fyrirtækja og 

starfsmannastjórnunar þar sem starfsmannastjórnun gegnir veigamiklu hlutverki þegar 

kemur að gæðum þjónustu (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009; Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1998).  

 

Ein af nauðsynlegri leiðum fyrirtækja til að koma í veg fyrir að þjónustubil 4 myndist 

er að sjá til þess að veitt þjónustu sé eins og viðskiptavinurinn væntir, með því að láta 

þau loforð sem fyrirtæki setja fram í auglýsingum, almannatengslum og á 

veraldarvefnum, endurspegla nákvæmlega það sem viðskiptavinurinn fær (Margrét 

Reynisdóttir, 2006).  
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6.2 SERVQUAL  

Árið 1985 lögðu frumkvöðlarnir Parasuraman, Zeithaml og Berry grunn að mælitækinu 

SERVQUAL en mælitækið leggur mat á væntingar og skynjun neytenda á veittri 

þjónustu. SERVQUAL styðst við ákveðnar þjónustuvíddir en í fyrsta módeli 

frumkvöðlana voru upphaflegu víddirnar tíu talsins sem allar höfðu sérstakt viðmið við 

mat á gæðum þjónustu (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). SERVQUAL 

spurningalistinn kom út árið 1988 en það ár útfærðu frumkvöðlarnir mælitækið nánar og 

fækkuðu þjónustuvíddum niður í fimm talsins. Víddirnar fimm eru: Áreiðanleiki, 

Svörun, Trúverðugleiki, Hluttekning og Áþreifanleiki (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1988).  

 

SERVQUAL mælitækið samanstendur af 22 spurningum sem skipta má niður á þá þætti 

sem að mælitækið leggur mat á en þeir þættir ná til væntinga neytenda til þjónustu sem 

og skynjun þeirra á veittri þjónustu. SERVQUAL spurningarnar eiga að endurspegla 

þjónustuvíddirnar fimm en á bak við hverja þjónustuvídd eru fjórar til fimm fullyrðingar 

sem notaðar eru til þess að leggja mat á frammistöðu hverrar víddar. Notast er við sjö 

punkta Likert kvarða við mælingar með SERVQUAL þar sem talan 7 er mjög sammála 

og talan 1 er mjög ósammála. Þátttakendur aðferðarinnar eru beðnir um að taka afstöðu 

til hverrar fullyrðingar fyrir sig og svara hversu sammála eða ósammála þeir séu 

fullyrðingunum á þessum 7 punkta Likert kvarða (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1988). SERVQUAL er ætlað að mæla viðskiptavinabilið, þjónustubil 5 í gæðalíkani 

þjónustu (e. Gaps Model of Service Quality) en tækið var hannað til þess að eiga við 

altæka þjónustu sem hægt er að aðlaga eftir ákveðnari atvinnugrein. Hugmyndafræði 

Parasuraman og fl. er að fyrirtæki noti SERVQUAL mælitækið til að mæla hugsanleg 

vandamál varðandi gæði þjónustu og gæðalíkan þjónustu til þess að greina orsakir 

vandamálsins (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). 

 

Frá því að SERVQUAL kom fyrst út hefur módelið verið nokkuð leiðandi í rannsóknum 

á þjónustugæðum en þrátt fyrir miklar vinsældir hefur mælitækið verið þó nokkuð 

gagnrýnt. Fræðimennirnir David W. Finn og Charles W. Lamb héldu því fram að 

þjónusta í smásöluverslunum væri töluvert öðruvísi en hjá stærri þjónustufyrirtækjum af 

þeirri ástæðu að smávöruverslanir væru að selja bæði vörur og þjónustu og því væri 

upplifun viðskiptavina öðruvísi (Finn & Lamb, 1991).  
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Einnig töldu fræðimennirnir Dabholkar og fleiri að ekki hafi tekist hafi tekist að aðlaga 

SERVQUAL mælitækið að smásöluverslunum þar sem að viðskiptavinir 

smásöluverslana þurfa að koma, ganga í gegnum alla verslunina, finna þá vöru sem þeir 

leita að og ætla að kaupa, eiga samskipti við starfsmenn verslunarinnar og jafnvel skila 

eða skipta vörum (Dabholkar, Thorpe, & Rentz, 1996). 

 

 

 
Mynd 7 - Þjónustuvíddir SERVQUAL og áhrif þeirra á gæði þjónustu (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1985). 
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6.3 Retail Service Quality  

Árið 1996 kynntu fræðimennirnir Pratibha A. Dabholkar, Dayle I. Thorpe og Joseph O. 

Rentz til sögunnar mælitækið RSQS (e. retail service quality scale) en því er ætlað að 

mæla gæði þjónustu í smásöluverslunum. Dabholkar og fl. töldu nauðsynlegt að 

framkvæmdar yrðu frekar rannsóknir þar sem ekki hefði tekist að aðlaga SERVQUAL 

nógu vel að smásöluverslun. Bentu þeir á að öðlast þyrfti betri skilning á víddum 

þjónustu í smásöluverslun þar sem umhverfi slíkra verslana væri breytilegt.   

 

Við hönnun á mælitækinu RSQS var notast við þríhyrnta rannsóknaraðferð (e. 

triangulation of research technique) en hún er öflug aðferð sem greinir 

rannsóknarspurningar út frá mörgum sjónarhornum (Mertens & Biber, 2012).  Í upphafi 

rannsóknar voru einstaklingsviðtöl tekin við viðskiptavini þar sem þeir voru beðnir um 

að lýsa upplifun sinni í verslunarferðum. Voru síðan tekin viðtöl við stjórnendur ásamt 

því að viðskiptavinum var fylgt eftir í gegnum raunverulega verslunarferð. Dabholkar, 

Thorpe og Rentz báru síðan niðurstöður úr sínum rannsóknum saman við fræðigreinar á 

þjónustugæðum sem og við mælitækið SERVQUAL til að mynda grunninn á mælitækinu 

RSQS (Dabholkar, Thorpe, & Rentz, 1996). 

 

RSQS mælitækið samanstendur af 28 spurningum sem skipta má upp í fimm grunnvíddir.  

Eru 17 spurningar fengnar úr mælitækinu SERVQUAL ásamt 11 nýjum sem fengnar eru 

úr fræðigreinum og eigindlegum rannsóknum. Af fimm grunnvíddum mælitækisins 

tilheyra þrjár þeirra mælitækinu SERVQUAL og hafa þær hver um sig tvær undirvíddir. 

Við notkun á RSQS er notast við fimm punkta Likert kvarða, þar sem talan 5 er mjög 

sammála og talan 1, mjög ósammála. Eru þátttakendur beðnir, líkt og í mælitækinu 

SERVQUAL, að taka afstöðu til hverrar fullyrðingar fyrir sig og svara hversu sammála 

eða ósammála þeir séu fullyrðingunum á fimm punkta Likert kvarða (Dabholkar, Thorpe, 

& Rentz, 1996).  
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Mynd 8 - Þjónustuvíddir Retail Service Quality (Dabholkar, Thorpe, & Rentz, 1996). 

 

Áþreifanleiki (e. physical aspect): Áþreifanleikavídd RSQS hefur mun viðfangsmeiri 

merkingu heldur en áþreifanleikavídd SERVQUAL. Áþreifanleiki hefur tvær 

undirvíddir, útlit (e. apperance) og þægindi (e. convenience). Áþreifanleikavídd RSQS 

byggir á efnislegum þáttum sem að hafa áhrif á heildarupplifun viðskiptavina líkt og 

tækjum og búnaði ásamt útliti verslana og aðstöðu viðskiptavina (Dabholkar, Thorpe, & 

Rentz, 1996). 

 

Áreiðanleiki (e. reliability): Áreiðanleikavídd RSQS hefur svipaða merkingu og 

áreiðanleikavídd SERVQUAL. Áreiðanleiki hefur tvær undirvíddir, loforð (e. promise) 

og gera hlutina rétt (e. doing it right). Áreiðanleikavíddin felur í sér að haldið sé utan um 

loforð, rétt þjónusta veitt og óaðfinnanleg söluviðskipti (Farooqi & Banerji, 2013). 

 

Persónuleg samskipti (e. personal interaction): Persónulega samskiptavídd RSQS er 

samansett úr tveimur víddum úr SERVQUAL. Persónuleg samskipti hefur tvær 

undirvíddir, kurteisi og hjálpsemi (e. courteous/helpful) og tiltrú (e. inspiring 
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confidence). Persónulega samskiptavíddin felur í sér þekkingu starfsmanna til að svara 

spurningum viðskiptavina, vilja starfsfólks í að svara beiðnum viðskiptavina, gefa 

viðskiptavinum einstaka athygli, sýna kurteisi við viðskiptavini ásamt því að hvetja 

sjálfstraust viðskiptavina (Farooqi & Banerji, 2013).  

 

Lausn vandamála (e. problem solving): Lausn vandamála vídd RSQS er ein af þeim 

nýju þjónustuvíddum sem að Dabholkar o.fl. settu fram. Lausn vandamála felur í sér 

mælingu á frammistöðu og vilja starfsmanna til þess að leysa úr vandamálum sem og 

getu þeirra til að takast á við vöruskil/vöruskipti eða kvartanir viðskiptavina (Dabholkar, 

Thorpe, & Rentz, 1996). 

 

Stefna (e. policy): Stefnuvídd RSQS er einnig ein af þeim nýju þjónustuvíddum sem að 

Dabholkar o.fl. settu fram við þróun á mælitækinu RSQS. Stefnuvíddin nær til þeirra 

þátta þjónustugæða sem að smásöluverslanir hafa bein áhrif á. Ákvarðanir 

smásöluverslana á stefnu geta haft mikil áhrif á þjónustu þeirra. Má þar nefna ákvarðanir 

líkt og hentugur opnunartími, þægileg bílastæði, ákvarðanir um gæði vöru sem og hvort 

verslunin taki helstu greiðslukort (Farooqi & Banerji, 2013). 

 

6.4 Fyrri rannsóknir  
 

Frá því að mælitækið RSQS (e. retail service quality scale) var fyrst kynnt til sögunnar 

hafa ýmsar rannsóknir á þjónustugæðum verið gerðar af fræðimönnum til þess að meta 

notkun mælitækisins. Hafa þær rannsóknir sýnt fram á hvetjandi niðurstöður fyrir notkun 

á mælitækinu RSQS við mat á gæðum þjónustu (Das, Saha og Banik, 2008). 

  

Fræðimennirnir Dabholkar, Thorpe og Rentz ákváðu að endurtaka þeirra eigin rannsókn 

frá árinu 1996 og rannsökuðu þjónustugæði í smásöluverslunum (e. retail store) í 

Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að mælitækið RSQS væri 

áreiðanlegt og réttmætt en mælitækið fangaði allar víddir líkansins við mat á gæðum 

þjónustu í smásöluverslun. Niðurstöður þeirra gáfu einnig til kynna að gildi allra 

gæðavídda og undirvíddda mælitækisins væru áreiðanlegar í Bandaríkjunum.  
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Fræðimennirnir Subhash C.  Mehta, Ashok K. Lalwani og Soon Li Han rannsökuðu 

þjónustugæði með mælitækinu RSQS í stórmarkaði (e. supermarket) í Singapúr árið 

2000. Sú rannsókn leiddi það í ljós að mælitækið RSQS hentaði einkum vel við að mæla 

þjónustugæði í stórmörkuðum þar sem samhengið væri fleiri vörur og minni þjónusta. 

Þá gáfu niðurstöður rannsóknarinnar einnig til kynna að mælitækið SERVPERF, sem 

fræðimennirnir J.J. Cronin og S.A. Taylor settu fram árið 1994, myndi henta betur við 

mælingar á gæði þjónustu þar sem að þjónustudeild fyrirtækja væri mikilvæg, líkt og í 

raftækjaverslunum. Fræðimennirnir Soyoung Kim og Byoungho Jin rannsökuðu 

þjónustugæði í lágvöruverslunum árið 2002, bæði í Bandaríkjunum og í Suður Kóreu. 

Að mati Kim og Jin hentaði mælitækið RSQS vel til mælingar á þjónustugæði í 

lágvöruverslunum og komust að þeirri niðurstöðu að mat viðskiptavina á gæðum 

þjónustu væri mismunandi eftir ólíkum menningarheimum (Das, Saha & Banik, 2008). 

 

Fræðimennirnir Christo Boshoff og Nicky H.D. Terblanche endurtóku fyrri rannsókn 

Dabholkar o.fl., árið 1997 og rannsökuðu þjónustugæði í vöruhúsi (e. department store), 

stórmarkaði (e. supermarket) og sérverslun (e. retail store) í Suður Afríku. Að mati 

Boshoff og Terblanche hentaði mælitækið RSQS vel til mælinga og sýndi fram á 

hvetjandi niðurstöður. Þá rannsökuðu fræðimennirnir Noel Y.M. Siu og Jeff Tak-Hing 

Cheung þjónustugæði í vöruhúsakeðju (e. department store chain) í Hong Kong árið 

2001. Leiddi sú rannsókn í ljós að RSQS mælitækið hentaði illa við mælingar á gæðum 

þjónustu í slíkum keðjum (Das, Saha & Banik, 2008). 
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7 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn byggir á megindlegri aðferðafræði. Gagnaöflun fór fram í formi 

spurningalista með afmörkuðum svarmöguleikum. Í eftirfarandi kafla verður greint frá 

mælitæki rannsóknar og þátttakendum hennar auk framkvæmd og úrvinnslu gagna. Þá 

verður einnig farið yfir helstu takmarkanir rannsóknarinnar.   

 

7.1 Mælitæki 

Þegar rannsakandi tók ákvörðun í samvinnu við Apótek Vesturlands um að mæla 

þjónustugæði fyrirtækisins, hófst heimildaleit að mælitæki sem hentaði best við slíka 

rannsókn. Rannsakandi ákvað að notast við mælitækið RSQS (e. retail service quality 

scale) en því er ætlað að mæla gæði þjónustu í smásöluverslunum (Dabholkar, Thorpe, 

& Rentz, 1996). Rannsakanda þótti mælitækið RSQS henta betur til mælinga í 

lyfjasmásöluverslunum heldur en mælitækið SERVQUAL. Sú ákvörðun um að notast 

við mælitækið RSQS er byggð á því að þjónustugæði í smásöluverslunum er frábrugðin 

öðru vöru og þjónustu umhverfi (Farooqi & Banerji, 2013). Smásöluverslanir bjóða upp 

á blöndu af bæði vörum og þjónustu og af þeirri ástæðu eru söluaðilar líklegri til að hafa 

meiri áhrif á þjónustugæðin frekar en gæði vöru (Dabholkar, Thorpe, & Rentz, 1996). 

 

Spurningalisti RSQS (e. retail service quality scale) var upphaflega fenginn úr fræðigrein 

Dabholkar, Thorpe og Rentz. Spurningalisti mælitækisins var lauslega þýddur yfir á 

íslensku af höfundi og með góðri hjálp frá fjölskyldumeðlimum var spurningalistinn 

endanlega rétt þýddur yfir á íslensku. Því næst var farið yfir spurningalistann með 

eiganda Apóteks Vesturlands og tekin ákvörðun að sleppa sjö fullyrðingum af 28 þar 

sem þær þóttu ekki eiga við smásöluverslanir lyfja. Endanlegur spurningalisti samanstóð 

því af 19 fullyrðingum sem dreifðust yfir allar fimm þjónustuvíddir RSQS. Höfundur 

ákvað í samráði við eiganda Apóteks Vesturlands að bæta við einni fullyrðingu í lok 

spurningalistans en í þeirri fullyrðingu voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til 

þess hvort Apótek Vesturlands bjóði upp á góða þjónustu, heilt á litið. Að lokum var 

spurningalistinn forprófaður af fjórum aðilum og lagaður til eftir ábendingum og 

athugasemdum þeirra.  
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Ákveðið var að skipta þjónustukönnun Apóteks Vesturlands niður í átta hluta. Í fyrsta 

hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara hvort þeir hefðu verslað við 

Apótek Vesturlands. Annar hluti samanstóð síðan að tveimur bakgrunnsbreytum sem að 

þátttakendur voru skyldugir til að svara. Endanlegi spurningalistinn með fullyrðingunum 

úr mælitækinu RSQS var síðan lagður fyrir þátttakendur. Þriðji hluti innihélt fimm 

fullyrðingar í þjónustuvíddinni áþreifanleiki (e. physical aspects), með undirvíddirnar 

útlit (e. apperance) og þægindi (e. convenience).  Fjórði hluti innihélt þrjár fullyrðingar 

í þjónustuvíddinni áreiðanleiki (e. reliability), með undirvíddirnar loforð (e. promise) og 

gera hlutina rétt (e. doing it right). Fimmti hluti innihélt sjö fullyrðingar í 

þjónustuvíddinni persónuleg samskipti (e. personal interaction), með undirvíddirnar 

tiltrú (e. inspiring confidence) og kurteisi/hjálpsemi (e. courteous/helpful). Sjötti hluti 

innihélt þrjár fullyrðingar í þjónustuvíddinni lausn vandamála (e. problem solving) en sú 

þjónustuvídd ber enga undirvíddir. Sjöundi hluti könnunarinnar samanstóð síðan af 

þremur fullyrðingum í þjónustuvíddinni stefna (e. policy), en sú þjónustuvídd ber einnig 

engar undirvíddir. Að lokum voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess hvort 

Apótek Vesturlands veitti gæða þjónustu, heilt á litið.  

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara fullyrðingum þjónustukönnunarinnar á fimm bila 

Likert kvarða með svarmöguleikunum (1) mjög ósammála til (5) mjög sammála. Finna 

má upprunalega spurningalista mælitækisins RSQS í viðauka 2 sem og lokaútgáfu af 

þjónustukönnun Apóteks Vesturlands í viðauka 3.  

 

7.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem allir þeir sem hafa verslað við Apótek 

Vesturlands. Í upphafi rannsóknarinnar var ákveðið að styðjast við póstlista fyrirtækisins 

sem og Facebook síðu þess. Eftir fund með eiganda Apóteks Vesturlands varð raunin sú 

að ekki væri hægt að styðjast við póstlista fyrirtækisins þar sem fyrirtækið væri ekki búið 

að nýta sér slíkt markaðstæki í mörg ár. Við val á þátttakendum var því ákveðið í samráði 

við eigenda Apóteks Vesturlands að styðjast við Facebook síðu fyrirtækisins og 

Facebook síðu höfundar. Tengill á þjónustukönnun Apótek Vesturlands var dreift á 

Facebook síðu fyrirtækisins en á svipuðum tíma var sama tengli dreift á Facebook síðu 

höfundar og fengu nokkrir fjölskyldumeðlimir og vinir að deila henni áfram.  
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Þar sem að þjónustukönnunin fór fram í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook, er ekki 

hægt að áætla um nákvæma stærð á úrtakinu. Á Facebook síðum þeirra aðila sem að 

dreifðu könnuninni voru alls 3.560 manns á vinalista en ekki er hægt að greina hversu 

margir einstaklingar gætu hafa séð tengilinn að könnuninni í fréttaveitu hjá sér.  

 

7.3 Framkvæmd rannsóknar  

Á vormisseri 2017 bar höfundur fram tillögu að hugmynd við Ólaf Adolfsson, eiganda 

Apóteks Vesturlands, um að mæla þjónustugæði fyrirtækisins í formi þjónustukönnunar. 

Eftir að hafa fengið að heyra um uppbyggingu rannsóknarinnar, tók Ólafur vel í þá 

hugmynd að framkvæmda slíka könnun. Á þeim 10 árum sem fyrirtækið Apótek 

Vesturlands hefur starfað hefur lítið verið um mælingar á gæði þjónustu 

 

Þjónustukönnun Apóteks Vesturlands var aðlöguð að spurningalista RSQS (e. retail 

service quality scale) og síðan sett upp á rafrænan hátt með forritinu Google Forms. Í 

upphafi könnunarinnar var gerð stutt lýsing á efni og meginmarkmiði rannsóknarinnar 

ásamt því að þátttakendum var kynnt að könnunin væri nafnlaus og þar af leiðandi væri 

ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þar sem meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að fá svör frá þeim viðskiptavinum sem upplifað hafa einhverskonar 

þjónustu frá Apóteki Vesturlands, hvort sem um núverandi eða fyrrverandi viðskiptavini 

er að ræða, var þjónustukönnun fyrirtækisins þannig uppbyggð að ef að þátttakendur 

hökuðu við svarmöguleikann ,,ég hef aldrei verslað við Apótek Vesturlands” í fyrstu 

spurningu, birtist þjónustukönnunin ekki og þakkað var fyrir þátttökuna. Ef þátttakendur 

hökuðu við einn af hinum fimm svarmöguleikunum birtist þjónustukönnunin. 

Þjónustukönnunin var aðgengileg í rúmlega viku, frá 3. október til 13. október 2017. 

 

7.4 Úrvinnsla gagna og greining 

Greining og úrvinnsla gagna fór að öllu leyti fram í töflureikniforritinu Microsoft Excel. 

Þegar að þjónustukönnuninni lauk voru öll gögn færð úr forritinu Google Forms yfir í 

Microsoft Excel. Í upphafi voru öll gögnin skoðuð til að ganga úr skugga um að engar 

villur væri að finna í svörum þátttakenda við færslu gagna á milli forrita áður en úrvinnsla 

á gögnum hófst. Við gerð mynda og taflna var einnig notast við Microsoft Excel en við 

nánari framsetningu var notast við forritið Microsoft Word.  
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7.5 Takmarkanir rannsóknar  

Þar sem þjónustukönnun Apóteks Vesturlands miðast við hentugleikaúrtak á Facebook 

minnkar alhæfingargildi rannsóknarinnar. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöðurnar um 

ákveðinn markhóp þar sem rannsóknin endurspeglar aðeins afstöðu þeirra sem að tóku 

þátt í þjónustukönnuninni. Af þeirri ástæðu myndast ákveðin skekkja í niðurstöðum 

vegna úrtaksvillu.  
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8 Niðurstöður  

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður þjónustukönnunarinnar birtar með lýsandi tölfræði. 

Niðurstöður verða kaflaskiptar í samræmi við þjónustukönnun Apóteks Vesturlands og 

verða birtar á myndrænan hátt sem og í töflum.  

 

8.1 Þátttakendur rannsóknarinnar  

Á þeim tíma sem þjónustukönnun Apóteks Vesturlands var aðgengileg, bárust alls svör 

frá 464 einstaklingum. Þegar úrvinnsla á gögnum hófst kom í ljós að ógilda þurfti 16 

svör þar sem þau voru ekki talin marktæk og er því miðast við svör frá 448 einstaklingum. 

Mikilvægt er að benda á að hluti einstaklinga sem tóku þátt í þjónustukönnun Apóteks 

Vesturlands, svöruðu ekki öllum spurningunum sem lagðar voru fyrir þá í 

þjónustukönnuninni. 

 

Í upphafi þjónustukönnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara hversu oft að 

meðaltali þeir versluðu við Apótek Vesturlands. Líkt og áður hefur komið fram var 

meginmarkmið rannsóknarinnar að leitast eftir svörum einstaklinga sem upplifað hafa 

hverskonar þjónustu frá apótekinu en þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem allir þeir 

sem hafa verslað við Apótek Vesturlands. Til þess að útiloka þátttakendur úr svörum 

könnunarinnar sem ekki hafa verslað við Apótek Vesturlands var settur upp 

svarmöguleikinn ,,ég hef aldrei verslað við Apótek Vesturlands”. Aðrir svarmöguleikar 

voru á 6 mánaða fresti eða sjaldnar, á 3-4 mánaða fresti, á 1-2 mánaða fresti, 1-2 svar 

sinnum í mánuði og að lokum 1-2svar í viku eða oftar. 
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Mynd 9 - Verslunartíðni þátttakenda 

 

Flestir einstaklingar sem tóku þátt í þjónustukönnun Apóteks Vesturlands versla í 

apótekinu að meðaltali 1-2 svar sinnum í mánuði eða 39,1% líkt og sjá má á mynd 2 hér 

að ofan. 29,0% þátttakenda versla við Apótek Vesturlands á 1-2 mánaða fresti, 11,6% 

versla á 3-4 mánaða fresti, 8,7% versla á 6 mánaða fresti eða sjaldnar og 7,4% 

þátttakenda versla 1-2 svar í viku eða oftar. Aðeins 4,2% einstaklinga sem tóku þátt í 

þjónustukönnuninni hafa ekki verslað við Apótek Vesturlands. Niðurstöður 

verslunartíðni þátttakenda sýna að langflestir versla nokkuð reglulega í Apóteki 

Vesturlands. Tafla 1 hér að neðan sýnir nánari útlistun á niðurstöðum verslunartíðni 

þátttakenda 

 

 
 

Tafla 1 - Verslunartíðni þátttakenda 
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8.2 Bakgrunnspurningar  

Þjónustukönnun Apóteks Vesturlands innihélt tvær bakgrunnspurningar þar sem spurt 

var um kyn þátttakenda og aldur. Við val á bakgrunnsspurningum ákvað rannsakandi að 

notast við aldur og kyn til að nálgast betri og nákvæmari sýn á þá þátttakendur sem versla 

við Apótek Vesturlands.  

 

         
Mynd 10 - Kyn þátttakenda 

 

Í fyrstu bakgrunnsspurningu voru þátttakendur spurðir um kyn þeirra líkt og sjá má á 

mynd 10 hér að ofan. Af þeim 448 einstaklingum sem tóku þátt í þjónustukönnuninni 

voru 429 einstaklingar sem svöruðu fyrstu bakgrunnsspurningunni. Alls voru 19 

einstaklingar eða 4,2% sem hökuðu við svarmöguleikann ,,ég hef aldrei verslað við 

Apótek Vesturlands” og fengu því ekki tækifæri á að svara fleiri spurningum. 

Niðurstöður kynjadreifingar gefa til kynna að meirihluti þátttakenda sem svöruðu 

þjónustukönnuninni eru kvenkyns, eða 71,1% og karlkyns 28,9%. Tafla 2 hér að neðan 

sýnir nákvæmari útlistun á niðurstöðum kynjaskiptingu þátttakenda.    
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Tafla 2 - Kyn þátttakenda 

 
Í annarri bakgrunnsspurningu voru þátttakendur spurðir um aldursbil þeirra. Ákveðið var 

að notast við sjö svarmöguleika við aldursdreifingu til að fá nákvæmari sýn á aldursbil 

þeirra sem versla við Apótek Vesturlands. Svarmöguleikar aldursdreifingar voru yngri 

en 18 ára, 18-25 ára, 26-35 ára, 36-45 ára, 46-55 ára, 56-65 ára og 65 ára og eldri.  

     

 
Mynd 11 - Aldursdreifing þátttakenda 

 
Af þeim 448 einstaklingum sem tóku þátt í þjónustukönnuninni voru 429 einstaklingar 

sem svöruðu bakgrunnsspurningu númer 2. Alls voru 19 einstaklingar eða 4,2% sem 

hökuðu við svarmöguleikann ,,ég hef aldrei verslað við Apótek Vesturlands” og fengu 

því ekki tækifæri á að svara fleiri spurningum. Meirihluti einstaklinga sem tóku þátt í 

þjónustukönnun Apótek Vesturlands voru á aldursbilinu 46-55 ára eða um 21,9% líkt og 

sjá má á mynd 11.  Þar á eftir komu einstaklingar á aldursbilinu 36-45 ára með 21,2% 

0,9% 

11,2%

14,7% 

21,2% 21,9%

19,1% 

11,0% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Yngri en 18 ára 18-25 ára 26-35 ára 36-45 ára 46-55 ára 56-65 ára 65 ára og eldri

ALDURSDREIFING ÞÁTTTAKENDA



 

 
44 

  

en mjög lítill munur var á milli þessara tveggja meirihlutahópa. 19,1% þátttakenda voru 

á aldursbilinu 56-65 ára, 14,7% voru á aldursbilinu 26-35 ára, 11,2% voru á aldursbilinu 

18-25 ára og 11,0% voru á aldrinum 65 ára og eldri. Aðeins 0,9% þátttakenda voru á 

aldursbilinu 18 ára og yngri. Niðurstöður aldursdreifingar sýna að flestir sem versla við 

Apótek Vesturlands eru yfir þrítugt. Niðurstöðurnar koma rannsakanda lítið á óvart þar 

sem helsti markhópur fyrirtækisins er fólk á þessu aldursbili. Tafla 3 hér að neðan sýnir 

nánari útlistun á niðurstöðum aldursdreifingar þátttakenda.  

 

 
 

Tafla 3 - Verslunartíðni þátttakenda 

 

8.3 Skynjuð frammistaða fyrirtækis   

Seinni hluti þjónustukönnunarinnar innihélt fullyrðingar mælitækisins RSQS (e. retail 

service quality scale) sem búið var að aðlaga að starfsemi Apóteks Vesturlands og þýða 

yfir á íslenskt mál. Ákveðið var í samráði við eiganda Apóteks Vesturlands að notast 

aðeins við 19 fullyrðingar af 28 þar sem eigandi taldi ekki allar fullyrðingar mælitækisins 

eiga við Apótek Vesturlands. Þátttakendur þjónustukönnunarinnar voru beðnir um að 

taka afstöðu til fullyrðinganna á svokölluðum 5 punkta Likert kvarða eftir því hvort þeir 

væru sammála eða ósammála fullyrðingunni en meginmarkmið slíkra kvarða er að fá 

skýr svör við því hvort þjónusta sé í samræmi við væntingar viðskiptavina (Strother & 

Grönfeldt, 2006). 
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Eitt af markmiðum höfundar með þessari rannsókn var að meta þjónustugæði Apóteks 

Vesturlands út frá skynjaðri frammistöðu fyrirtækisins með því að draga fram þá 

þjónustuþætti sem ganga vel í fyrirtækinu ásamt þeim þáttum sem kunna að þarfnast 

úrbóta. Fullyrðingar könnunarinnar voru flokkaðar niður eftir gæðavíddunum fimm 

ásamt þeirri fullyrðingu sem bætt var við í lokin. Við úrvinnslu gagna var í upphafi fundin 

út tíðni og prósentuhlutfall hverrar fullyrðingar fyrir sig. Þá voru reiknuð meðaltöl og 

staðalfrávik hverrar fullyrðingar ásamt því að reiknuð voru heildarmeðaltöl og 

staðalfrávik fyrir hverja þjónustuvídd. 

 

Helstu niðurstöður þjónustukönnunarinnar sem framkvæmd var fyrir Apótek 

Vesturlands sýna að svör þátttakenda við flestum fullyrðingum rannsóknarinnar frá 

mælitækinu RSQS (e. retail servie quality scale) voru á efri mörkum 5 punkta Likert 

kvarðans. Út frá þeim niðurstöðum má áætla að þeir einstaklingar sem tóku þátt í 

þjónustukönnuninni voru almennt sammála þeim fullyrðingum sem varða þjónustuþætti 

Apóteks Vesturlands.  

 

Greining og úrvinnsla á gögnum rannsóknarinnar gefa til kynna að flest allir 

þjónustuþættir innan hverrar þjónustuvíddar mælitækisins voru með nokkuð jafnt 

meðaltal en meðaltal flestra þjónustuþátta voru á bilinu 4,00 – 4,50. Sá þjónustuþáttur 

sem mældist með hæsta meðaltal rannsóknarinnar var þátturinn ,,ef viðskiptavinur á í 

vandræðum gerir starfsfólk Apóteks Vesturlands sitt besta til að leysa þau” en hann 

mældist með meðaltal upp á 4,71 og tilheyrir þjónustuvíddinni ,,persónuleg samskipti”.  

Sá þjónustuþáttur sem mældist með lægsta meðaltal rannsóknarinnar var þátturinn 

,,kynningarefni Apóteksz Vesturlands, líkt og innkaupapokar, auglýsingar og heimasíða 

eru aðlaðandi í útliti” en hann mældist með meðaltal upp á 3,88 og tilheyrir 

þjónustuvíddinni ,,áþreifanleiki”. Fullyrðingarnar 19 tilheyra fimm 

grunnþjónustuvíddum úr mælitækinu RSQS sem allar hafa mismunandi eiginleika. Sú 

þjónustuvídd sem mældist með hæsta meðaltal rannsóknarinnar var víddin ,,persónuleg 

samskipti” en hún mældist með meðaltal upp á 4,46. Sú þjónustuvídd sem mældist með 

lægsta meðaltalið var víddin ,,áþreifanleiki” en hún mældist með meðaltal upp á 4,06.  
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Sú fullyrðing sem bætt var við aukalega í fullyrðingalista RSQS mælitækisins var 

fullyrðingin ,,heilt á litið veitir Apótek Vesturlands góða þjónustu”. Niðurstöður þeirrar 

fullyrðingar benda til þess að flestir einstaklinga sem tóku þátt í þjónustukönnuninni voru 

sammála því að fyrirtækið Apótek Vesturlands veitir góða þjónustu. Fullyrðingin var á 

efri mörkum 5 punkta Likert kvarðans og mældist með meðtalið 4,70. Út frá þeim 

niðurstöðum er því hægt að áætla að þjónusta Apóteks Vesturlands sé heilt á litið í 

samræmi við væntingar viðskiptavina. Tafla 4 hér að neðan sýnir nánari útlistun á 

niðurstöðum allra fullyrðinga í fullyrðingalista RSQS mælitækisins sem lagðar voru fyrir 

þátttakendur ásamt heildarniðurstöðum hverrar þjónustuvíddar fyrir sig og þeirri 

fullyrðingu sem bætt var á fullyrðingalistann aukalega.  
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Tafla 4 - Reiknuð meðaltöl og staðalfrávik fyrir hverja fullyrðingu og þjónustuvídd 
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8.4 Forgangsröðun úrbóta 
 
Eitt mikilvægasta skref allra fyrirtækja er að veita góða þjónustu en samhliða þeirri vinnu 

þurfa fyrirtæki að vera með mælanleg viðmið svo hægt sé að meta hvað sé gott og hvað 

megi bæta. Þjónustumælingar eru forsenda úrbóta í þjónustu og aukinna gæða hennar en 

slíkar mælingar eru lykillinn að því hvort fyrirtæki séu að veita þá þjónustu sem 

viðskiptavinurinn óskar eftir.  

 

Annað af markmiðum höfundar var að draga fram þá þjónustuþætti í Apóteki 

Vesturlands sem kunna að þarfnast úrbóta til þess að bæta frammistöðu fyrirtækisins. Til 

að geta borið kennsl á þá þjónustuþætti sem mögulega þarfnast úrbóta í fyrirtækinu var 

ákveðið að horfa til þriggja styrkleikabila sem Svafa Grönfeld og Judith Strother settu 

fram árið 2006. Styrkleikabilin þrjú miðast við 5 punkta Likert kvarða og bera heitin 

aðgerðabil, starfshæft bil og styrkleikabil.  Aðgerðabilið er með meðaltalið 1,00 – 3,69 

og gefur til kynna að þörf sé á úrbótum þar sem óbreytt ástand geti haft neikvæð áhrif á 

árangur fyrirtækisins. Starfshæfa bilið er með meðaltalið 3,70 – 4,19 og gefur til kynna 

að þjónusta fyrirtækisins sé ásættanleg og í lagi en sé ekki flokkuð til styrkleika. Að 

lokum er styrkleikabilið með meðtalið 4,20 – 5,00 og gefur til kynna að þjónusta 

fyrirtækisins sé til fyrirmyndar og allir hlutir séu í góðu lagi (Strother & Grönfeldt, 2006). 

Tafla 5 hér að neðan sýnir nánari útlistun á styrkleikabilunum þremur sem Svava 

Grönfeldt og Judith Strother settu fram.  

 

 

 
 

Tafla 5 - Styrkleikabil á 5 punkta Likert kvarða (Strother & Grönfeldt, 2006) 
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Samkvæmt styrkleikabilum Svöfu Grönfeldt og Judith Strother á 5 punkta Likert-

kvarðanum lenti engin þjónustuþáttur Apóteks Vesturlands á aðgerðarbili með 

meðaltalið 1,00 – 3,69. Styrkleikabilin þrjú sýndu hins vegar fimm þjónustuþætti sem 

lentu á starfshæfu bili með meðaltalið 3,70 – 4,19. Þeir þjónustuþættir sem lentu á 

starfshæfu bili eru þættirnir ,,lyfjaverslun Apóteks Vesturlands er útbúin nýjustu tækjum 

og innréttingum” með meðtalið 4,11, ,,kynningarefni Apóteks Vesturlands, líkt og 

innkaupapokar, auglýsingar og heimasíða eru aðlaðandi í útliti” með meðtalið 3,88, 

,,uppröðun í lyfjaverslun Apóteks Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að finna það 

sem þá vantar” með meðaltalið 3,98, ,,skipulag lyfjaverslunar Apóteks Vesturlands 

auðveldar viðskiptavinum að athafna sig í verslun” með meðaltalið 4,13 og að lokum 

,,starfsfólk Apóteks Vesturlands getur leyst vel úr kvörtunum viðskiptavina”, með 

meðaltalið 4,10 Flestir þeirra þjónustuþátta sem lentu á starfshæfu bili tilheyrðu 

gæðavíddinni ,,áþreifanleiki” en sú vídd byggir á efnislegum þáttum fyrirtækisins líkt og 

útliti verslunar og aðstöðu viðskiptavina. Tafla 7 hér að neðan sýnir nánari útlistun á 

hverja gæðavídd miðað við styrkleikabilin þrjú.   

 

 

 

Tafla 6 – Styrleikabil gæðavídda þjónustu  

 
Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að viðskiptavinir Apóteks Vesturlands 

meti gæði þjónustu fyrirtækisins mikils þar sem meirihluti þeirra þjónustuþátta sem lagðir 

voru fyrir þátttakendur lentu á styrkleikabili með meðaltalið 4,20 – 5,00. Þjónustuþættir á 

styrkleikabili gefa til kynna að þjónusta fyrirtækis sé til fyrirmyndar og að hlutir séu í lagi. 

Þá sýna niðurstöður að fyrirtækið ætti að leggja aukna áherslu á þá þjónustuþætti sem lentu 

á starfshæfu bili til að auka gæði þjónustu fyrirtækisins meira. 
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9 Umræður 

Í eftirfarandi kafla verður rannsóknarspurningum svarað, niðurstöður ræddar og tillögur 

gerðar að frekari rannsóknum á gæði þjónustu í lyfjaverslunum. Við úrvinnslu á umræðum 

mun rannsakandi hafa til hliðsjónar, allar þær fræðilegu kenningar, hugtök og rannsóknir 

sem kynntar hafa verið í fræðilega hluta þessarar rannsóknar. Þær rannsóknarspurningar 

sem tilgreindar voru í upphafi rannsóknar eru eftirfarandi;  

 
 

Ø Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum 

þjónustuþáttum?  

Ø Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum 

þjónustuvíddum?  

Ø Hvaða þjónustuþættir þarfnast úrbóta til þess að auka gæði þjónustu í Apóteki 

Vesturlands? 

 

9.1 Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apótek Vesturlands í einstökum 

þjónustuþáttum?  

Hvað fyrstu rannsóknarspurningu varðar greindu heildarniðurstöður frá því að mat 

viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum þjónustuþáttum, vera 

umfram væntingar. Samkvæmt fimm punkta Likert kvarða Svöfu Grönfeldt og Judith 

Strother, komu nánast allar þær fullyrðingar sem lagðar voru fyrir viðskiptavini 

fyrirtækisins, vel út. Þær fullyrðingar sem fengu hæsta meðaltalið voru ,,Ef 

viðskiptavinur á í vandræðum, gerir starfsfólk Apóteks Vesturlands sitt besta til að leysa 

þau” og ,,starfsfólk Apóteks Vesturlands er ávallt kurteist við viðskiptavini”. Þá voru 

fullyrðingarnar ,,starfsfólk Apóteks Vesturlands veitir skjóta þjónustu” og ,,Starfsfólk 

Apóteks Vesturlands býr yfir þekkingu til að svara spurningum viðskiptavina” með þriðja 

og fjórða hæsta meðaltalið. Niðurstöður þjónustukönnunarinnar á frammistöðu Apóteks 

Vesturlands í einstökum þjónustuþáttum koma lítið að óvörum og styðjast við þær 

aðgreiningar og áherslur sem fyrirtækið hefur sett sér frá upphafi reksturs. Frá því að 

Apótek Vesturlands hóf rekstur sumarið 2007 hefur fyrirtækið lagt ríka áherslu á að 

ávinna sér traust viðskiptavina sinna og að veita persónulega og góða þjónustu sem 

aðlöguð er að þörfum hvers og eins. Þá er einnig lögð áhersla á að starfsfólk fyrirtækisins 

viðhaldi þekkingu sinni á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið býður upp á, með 
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endurmenntunar námskeiðum og fyrirlestrum. Það er því ljóst að þessar niðurstöður 

styðja við þær áherslur sem Apótek Vesturlands hefur sett sér gagnvart neytendum 

sínum. Hefur það þar með náð áætlunarverki sínu að vera áhrifavaldur á þá stefnumótun 

sem það lagði áherslu á.  

 

9.2 Hvert er mat viðskiptavina á frammistöðu Apótek Vesturlands í einstökum 

þjónustuvíddum? 

Hvað varðar rannsóknarspurningu númer tvö greindu heildarniðurstöður frá því að mat 

viðskiptavina á frammistöðu Apóteks Vesturlands í einstökum þjónustuvíddum, vera 

einnig umfram væntingar. Að mati viðskiptavina Apóteks Vesturlands fékk 

þjónustuvíddin ,,persónuleg samskipti” hæsta meðaltalið, eða 4,46 en vert er að benda á 

að mjög lítill munur var á meðaltali þjónustuvíddarinnar ,,persónuleg samskipti” og 

þjónustuvíddinni ,,stefna”, en sú vídd var með meðaltal upp á 4,45. Þjónustuvíddirnar  

,,áreiðanleiki” og ,,lausn vandamála” fylgdu þar á eftir voru með jafnt meðaltal upp á 

4,41 Að lokum fékk þjónustuvíddin ,,áþreifanleiki” meðaltalið 4,06. Niðurstöður 

þjónustukönnunarinnar á frammistöðu Apótek Vesturlands í ,,persónuleg samskipti” 

komu ekki að óvörum þar sem fullyrðingar innan þeirrar gæðavíddar voru með hæstu 

meðaltölin. Það vekur hins vegar athygli að gæðavíddin ,áþreifanleiki” hafi verið metin 

með lægsta meðaltalið en samkvæmt fræðimönnunum Dabhokar o.fl. tekur áþreifanleika 

víddin tillit til þátta líkt og útlit verslunarinnar, hreinleika hennar og skipulag. Af þessum 

niðurstöðum má álykta að viðskiptavinir meti ákveðna þætti innan áþreifanleika 

víddarinnar ekki til fyrirmyndar heldur ásættanlega. Það er því ljóst að stjórnendur 

Apótek Vesturlands þurfa að taka þjónustuþætti innan ,,áþreifanleika” gæðavíddar til 

nánari athugunar.  

 

9.3 Hvaða þjónustuþættir þarfnast úrbóta til þess að auka gæði þjónustu í 

Apóteki Vesturlands? 

Hvað þriðju rannsóknarspurninguna varðar greindu heildarniðurstöður frá því að þrátt 

fyrir að Apótek Vesturlands hafi komið jákvætt út úr flestum þeim fullyrðingum sem 

lagðar voru fyrir viðskiptavini í þjónustukönnun fyrirtækisins og að heildarmat 

viðskiptavina á frammistöðu fyrirtækisins væri almennt yfir væntingum, voru nokkrar 
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fullyrðingar sem gáfu til kynna að þjónusta væri ekki til fyrirmyndar og leggja þyrfti 

meiri áherslu á þær til þess að auka þjónustugæði fyrirtækisins. Fimm fullyrðingar lentu 

á starfshæfu bili og tilheyrðu fjórar þeirra þjónustuvíddinni áþreifanleiki. Þær 

fullyrðingar sem voru með lægsta meðaltalið voru ,,kynningarefni Apóteks Vesturlands, 

líkt og innkaupapokar, auglýsingar og heimasíða eru aðlaðandi í útliti” og uppröðun í 

lyfjaverslun Apótek Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að finna það sem þá vantar”. 

Þá voru fullyrðingarnar ,,skipulag lyfjaverslunar Apóteks Vesturlands auðveldar 

viðskiptavinum að athafna sig í verslun”, ,,lyfjaverslun Apóteks Vesturlands er útbúin 

nýjustu tækjum og innréttingum” og ,,starfsfólk Apóteks Vesturlands getur leyst strax úr 

kvörtunum viðskiptavina” með þriðja, fjórða og fimmta lægsta meðaltalið. Út frá 

niðurstöðum þjónustukönnunarinnar, ef horft er á fyrstu fjórar fullyrðingarnar í 

upptalningunni hér að ofan, má draga þá ályktun að viðskiptavinir Apóteks Vesturlands 

álíti áþreifanleika þætti fyrirtækisins ekki vera til fyrirmyndar og mynda þá skoðun að 

fyrirtækið geti gert betur í þeim efnum. Þá má draga þá ályktun út frá síðustu 

fullyrðingunni að fyrirtækið geti bætt sig í þeim þáttum sem snúa að þjónustufalli 

fyrirtækisins. Vert er að benda á að þrátt fyrir að flestar fullyrðingar innan 

gæðavíddarinnar ,,áþreifanleiki” hafi fengið lægstu meðaltölin, þá er heildarmeðaltal 

gæðavíddarinnar yfir 3,69 og lendir á starfshæfu bili samkvæmt fimm punkta Likert 

kvarða Svöfu Grönfeldt og Judith Strother. Starfshæfa bilið gefur til kynna að 

viðskiptavinir Apóteks Vesturlands meti þá þjónustu sem koma að þáttum áþreifanleika 

víddarinnar viðunandi en þurfi samt sem áður að bæta.   

 

9.4 Tillögur að úrbótum 

Þeir þjónustuþættir sem þjónustukönnun Apóteks Vesturlands greindi frá að þörfnuðust 

úrbóta að mati viðskiptavina, til að auka þjónustugæði fyrirtækisins komu rannsakanda 

lítið að óvart, þegar rannsakandi hóf gerð á þessari rannsókn, voru ýmsir þættir sem hann 

lagði mat á að vantaði áherslu eða úrbætur til að auka gæði þjónustu. Einn af þeim 

meginþáttum sem Apótek Vesturlands gæti gert úrbætur á, er að leggja meiri áherslu á að 

stafræna markaðssetningu og kynningarefni á stafrænum miðlum. Mikilvægt er að Apótek 

Vesturlands nýti sér helstu hjálpartæki stafrænnar markaðssetningar líkt og heimasíðu, 

samfélagsmiðla, póstlista og vefborða til að komast í nánari tengsl við viðskiptavini sína 

og auka þar með gæði þjónustunnar sinnar. Þegar lítil áhersla er lögð á stafræna 
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markaðssetningu er hætta á að fyrirtæki missi af tækifærum sem bjóðast og tapa þar með 

mikilvægum viðskiptum. Annar af þeim þáttum sem Apótek Vesturlands gæti mögulega 

gert úrbætur á er að bæta útlit verslunar fyrirtækisins. Frá því að rekstur Apóteks 

Vesturlands hófst árið 2007 hefur fyrirtækið ekki lagt nægilega mikla áherslu á útlit og 

skipulag verslunarinnar. Efnislegir þættir líkt og útlit verslunar og aðstaða viðskiptavina 

geta haft mikil áhrif á heildarupplifun viðskiptavina og með því að gera breytingar á þeim 

þáttum, eiga fyrirtæki möguleika á að bæta gæði þjónustu sinnar. Apótek Vesturlands er 

staðsett í stóru og björtu húsnæði á Akranesi, húsnæðið býður upp á marga og 

fjölbreytilega möguleika sem hægt væri að nýta til að gera verslun aðlaðandi fyrir 

viðskiptavini. Fyrirtækið ætti að setja sér það markmið að bæta útlit verslunar með því að 

gera breytingar á efnislegum þáttum líkt og á hillum, listum fyrir verðmerkingar, stöndum 

á gólfi og gólfefni sem komið er til ára sinna, þannig gæti fyrirtækið bætt heildaryfirbragð 

verslunar og í leiðinni bætt gæði þjónustu til viðskiptavina sinna.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 12 - Tillögur að áhersluþáttum til að bæta gæði þjónustu 
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9.5 Annmarkar rannsóknar og tillögur að frekari rannsóknum 

Helstu annmarkar á rannsókninni voru þær að við gerð þjónustukönnunarinnar var aðeins 

notast við staðlaða svarmöguleika við þær spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur. 

Rannsakandi hafði aðeins fullyrðingalista mælitækisins RSQS (e. retail service quality 

scale) ásamt bakgrunnspurningum og einni aukaspurningu sem einnig var með staðlaðan 

svarmöguleika. Möguleiki hefði verið á því að setja upp aukaspurningu í lok 

þjónustukönnunarinnar með opinn svarmöguleika og gefa þannig þátttakendum tækifæri 

á að skrifa hvaða þætti eða atriði þeir álykta að þarfnist úrbóta í Apóteki Vesturlands. Þá 

hefði einnig verið hægt að framkvæma þjónustukönnunina á annan hátt líkt og með því 

að framkvæma þjónustukönnunina á staðnum, þ.e.a.s. rannsakandi hefði getað staðsett 

sig fyrir framan verslun og beðið viðskiptavini fyrirtækisins um að taka þátt. Þá hefði 

verið hægt að senda þjónustukönnunina á póstlistameðlimi fyrirtækisins ef fyrirtækið 

væri að nýta sér það markaðstæki. Tillögur rannsakanda á frekari rannsóknum væri til 

dæmis að gera rannsóknir á gæðum þjónustu í öðrum einkareknum lyfjaverslunum og 

gera samanburð þeirra á milli. Þá væri hægt að notast við annarskonar mælitæki við 

mælingar á þjónustu, líkt og með SERVQUAL, hulduheimsóknum eða með gæðalíkani 

þjónustu. Rannsakandi telur mikilvægt að fyrirtæki líkt og Apótek Vesturlands hafi 

mælingar á þjónustu sem hluta af þjónustustefnu sinni og framkvæmi síkar mælingar 

árlega til þess að hægt sé að meta hvort fyrirtækið veiti þá þjónustu sem viðskiptavinurinn 

óskar eftir.  
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10 Lokaorð  

Ljóst er eftir ítarlega heimildaleit og vinnslu á rannsókn þessari að hugtak þjónustunnar 

og þættir hennar hafa fangað mikla athygli vísinda- og fræðimanna undanfarin ár og eru 

gæði þjónustu sífellt mikilvægari í þjónustustefnu fyrirtækja. Núverandi rannsóknir 

fræðimanna gefa til kynna að neytendur sem eru ánægðir með þjónustu fyrirtækja eru 

líklegastir til þess að vera tryggari viðskiptavinir. Þjónustugæði er mikilvægt tæki til að 

auka verðmæti fyrir neytendur og hafa mikil áhrif á kostnað og arðsemi fyrirtækja. Gæði 

þjónustu hafa einnig mikil áhrif á ánægju og hollustu viðskiptavina sem getur skapað 

fyrirtækjum langtíma árangur. Væntingar viðskiptavina breytast frá degi til dags og til þess 

að fyrirtæki geti verið í stakk búin að veita þá þjónustu sem viðskiptavinirnir óska eftir, 

þurfa fyrirtæki að að vera í stöðugri sjálfskoðun þar sem stjórnendur fara yfir 

þjónustustaðla og ferla. Nauðsynlegt er að stjórnendur fyrirtækja framkvæmi árlegar 

mælingar á þjónustu og þjónustugæðum en þegar slíkar mælingar eru framkvæmdar með 

reglulegu millibili geta stjórnendur fylgst betur með þeim breytingum sem verða á 

frammistöðu fyrirtækja. Megindleg rannsókn þessi á gæði þjónustu í lyfjaverslunum með 

mælitækinu RSQS, er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi svo rannsakanda sé kunnugt 

um en nokkrar rannsóknir hafa þó verið framkvæmdar á gæðum þjónustu í fyrirtækjum 

hér á landi með samskonar mælitækjum. Þessi rannsókn á gæðum þjónustu í Apóteki 

Vesturlands hefur því bæði hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir fyrirtækið sjálft, stjórnendur og 

starfsmenn þess. Hagnýta má niðurstöður þessarar rannsóknar til að efla skilning 

stjórnenda og starfsmanna fyrirtækisins að óskum viðskiptavina, auka yfirsýn og bæta 

þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavina sinna, til að efla fyrirtækið og auka tryggð 

viðskiptavina þess. Fræðilega gildi þessarar rannsóknar tekur mið af þeim fræðilegu 

heimildum sem notast var við gerð og vinnslu þessarar rannsóknar, til þess að öðlast 

aukinn skilning og fræðslu á hugtaki þjónustu, meginþáttum hennar, gæðum og samspili 

við velgengni fyrirtækja.  
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11 Viðauki 1 
 
Kæri viðtakandi  
 

Svandís Erla Ólafsdóttir heiti ég og er lokaárs viðskiptafræðinemi með áherslu á 

þjónstufræði við Háskólann á Bifröst. Spurningakönnun þessi varðar þjónustugæði Apótek 

Vesturlands og er þáttur í lokaverkefninu mínu til B.S gráðu.  

 

Markmið höfundar með lokaverkefni þessu er að mæla gæði þjónustu í Apóteki 

Vesturlands. 

 

Það væri mér mikils virði ef að þú gæfir þér nokkrar mínútur til þess að svara þessari stuttu 

könnun. Þess ber að geta að fyllsta trúnaðar er gætt og ekki verður hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda.   

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna  

Svandís Erla Ólafsdóttir  

svandiso14@bifrost.is 
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12 Viðauki 2 
 

Eftirfarandi þjónustukönnun var unnin af höfundi í samvinnu við Apótek Vesturlands. 

Notast var við spurningalista RSQS (e. retail service quality scale) og var hann aðlagaður 

að þjónustuþáttum Apótek Vesturlands.  

 
Hversu oft að meðaltali verslar þú í Apóteki Vestulands? *  

o Ég hef aldrei verslað í Apóteki Vesturlands  

o Á 6 mánaða fresti eða sjaldnar  

o Á 3-4 mánaða fresti  

o Á 1-2 mánaða fresti  

o 2-3 svar sinnum í mánuði  

o 1-2 svar í viku eða oftar   

 
 
Þjónustuþættir Apótek Vesturlands  

Þú ert beðin um að taka afstöðu til nokkra fullyrðinga um ýmsa þjónustuþætti hjá Apóteki 

Vesturlands og hversu sammála og/eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum  

 
1. Lyfjaverslun Apóteks Vesturlands er útbúin nýjustu tækjum, þjónustubúnaði og 

innréttingum  

o Mjög sammála  

o Frekar sammála  

o Hvorki sammála né ósammála 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála  

 

2. Ásýnd lyfjaverslunar Apóteks Vesturlands er aðlaðandi 

o Mjög sammála  

o Frekar sammála  

o Hvorki sammála né ósammála 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála  
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3. Kynningarefni Apóteks Vesturlands, líkt og innkaupapokar, auglýsingar og 

heimasíða, eru aðlaðandi í útliti 

o Mjög sammála  

o Frekar sammála  

o Hvorki sammála né ósammála 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála  

 
4. Uppröðun í lyfjaverslun Apóteks Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að finna 

það sem að þá vantar 

o Mjög sammála  

o Frekar sammála  

o Hvorki sammála né ósammála 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála  

 
5. Skipulag Apóteks Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að athafna sig í 

versluninni 
a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
 

6. Þjónustan í Apóteki Vesturlands er fljótleg og góð 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  
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7. Í Apóteki Vesturlands er veitt þjónusta án mistaka 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
8. Í Apóteki Vesturlands fær viðskiptavinur þær vörur sem hann vantar 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
9. Í Apóteki Vesturlands er lögð áhersla á að afgreiðsla gangi hratt og örugglega 

fyrir sig. 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
10. Starfsfólk Apóteks Vesturlands býr yfir þekkingu til að svara spurningum 

viðskiptavina 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  
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11. Starfsfólks Apóteks Vesturlands veitir skjóta þjónustu 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

12. Starfsfólk Apótek Vesturlands er aldrei of upptekið til að svara fyrirspurnum 

viðskiptavina 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
13. Í Apóteki Vesturlands fær hver viðskiptavinur athygli 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
14. Starfsfólk Apóteks Vesturlands er ávallt kurteist við viðskiptavini 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  
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15. Starfsfólk Apóteks Vesturlands er kurteist í símtölum sínum við viðskiptavini  

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
16. Ef viðskiptavinur er í vandræðum gerir starfsfólk Apóteks Vesturlands sitt besta 

til að leysa þau 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
17. Starfsfólk Apóteks Vesturlands getur leyst strax úr kvörtunum viðskiptavina 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
18. Vörur sem að Apótek Vesturlands býður upp á eru gæða vörur 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 

19. Apótek Vesturlands býður upp á hentugan opnunartíma fyrir viðskiptavini 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 
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e. Mjög sammála  

 
20. Heilt á litið veitir Apótek Vesturlands góða þjónustu 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 
Bakgrunnsspurningar  
 

1. Hvert er kyn þitt? * 

o Karl  

o Kona  
 

2. Á hvaða aldursbili ertu? * 

o Yngri en 18 ára 

o 18 - 25 ára  

o 26 - 35 ára 

o 36 - 45 ára 

o 46 - 55 ára 

o 56 - 65 ára 

o 65 ára og eldri 
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13 Viðauki 3 
 

Eftirfarandi spurningalisti RSQS (e. retail service quality scale) er fengin úr fræðigreininni 

A measure of service quality for retail store: scale development and validation eftir 

Dabholkar, Thorpe og Rentz, bls 6.   

   
Áþreifanleiki (e. physical aspects)  
 

1. This store has modern-looking equipment and fixtures 

Apótek Vesturlands er útbúið nýjustu tækjum og innréttingum.  

2. The physical facilities at this store are visually appealing.  

Ásýnd Apóteks Vesturlands er aðlaðandi. 

3. Materials associtated with this store´s service (such as shopping bags, catalogs og 

statement) are visually appealing.  

Kynningarefni Apóteks Vesturlands, eins og innkaupapokar, auglýsingar og 

heimasíða, eru aðlaðandi í útliti. 

4. This store has clean, attractive, and convenient puplic areas (restrooms, fitting rooms)  

Apótek Vesturlands býður upp á hreina, aðlaðandi og þægilega aðstöðu líkt og 

salerni 

5. The store layout at this store make it easy for customers to find what they need. 

Uppröðun í Apóteki Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að finna það sem að þá 

vantar.  

6. The store layout at this store make it easy for customers to move around in the store.  

Skipulag Apóteks Vesturlands auðveldar viðskiptavinum að athafna sig í versluninni.  

 

Áreiðanleiki (e. reliability)  

7. When the store promises to do something by a certain time, it will do so. 

 Apótek Vesturlands stendur við þau loforð sem þau gefa.  

8. This store provides its services at the time it promises to do so.  

Þjónusta Apóteks Vesturlands er fljót og góð 

9. The store performs the service right the first time.  

Í Apóteki Vesturlands er veitt þjónusta án mistaka.  

 

10. This store has merchandise avilable when the costumers want it.  
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Í Apóteki Vesturlands fær viðskiptavinur þær vörur sem hann vantar

11. This store insists on error-free sales transactions and records.  

Í Apóteki Vesturlands er lögð áhersla á að afgreiðsla gangi vel og villulaust fyrir sig.  

 

Persónuleg samskipti (e. personal interaction)  

12. Employees in this store have the knowledge to answer customers´questions  

Starfsfólk Apóteks Vesturlands býr yfir þekkingu til að svara spurningum 

viðskiptavina.  

13. The behavior of the employees in this store instill confidence in customers 

Framkoma starfsfólks Apóteks Vesturlands sýnir fagmennsku. 

14. Customers feel safe in their transactions with this store. 

Viðskiptavinir finna til trausts í viðskiptum sínum við Apótek Vesturlands.  

15. Employees in this store gice prompt service to customers.  

Starfsfólk Apóteks Vesturlands veitir skjóta þjónustu. 

16. Employees in this store tell customers exactly when services will be performed  

Starfsfólk Apóteks Vesturlands segir viðskiptavinum nákvæmlega hvenær þjónusta 

verði veitt. 

17. Employees in this store are never too busy to respond to customer´s request 

Starfsfólk Apóteks Vesturlands er aldrei of upptekið til að svara fyrirspurnum 

viðskiptavina. 

18. This store gives customers individual attention 

Í Apóteki Vesturlands fær hver viðskiptavinur athygli. 

19. Employees in this store are consistently courtcous with costumers. 

Starfsfólk Apóteks Vesturlands er ávallt kurteist við viðskiptavini.  

20. Employees of this store treat customers courtcously on the telephone. 

Starfsfólk Apóteks Vesturlands er kurteist í símtölum sínum við viðskiptavini.  

 

Lausn vandamála (e. problem service) 

21. This store willingly handles returns and exchange. 

Hægt er að skila og/eða skipta vörum í Apóteki Vesturlands. 

22. When customer has a problem, this store shows sincere interest in solving it. 

Þegar viðskiptavinur á í vandræðum gerir starfsfólk Apóteks Vesturlands sitt besta til 

að leysa þau. 
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23. Employees of this store are able to handle customer complaints directly and 

immediately. 

Starfsfólk Apóteks Vesturlands getur leyst strax úr kvörtunum viðskiptavina. 

 

Stefna (e. policy) 

24. This store offers high quality merchandise. 

Vörur sem Apótek Vesturlands býður upp á eru gæða vörur.  

25. This store provides plenty of convenient parking for customers. 

Apótek Vesturlands býður upp á nóg bílastæði fyrir alla viðskiptavini. 

26. The store has operating hours convenient to all their customers. 

 Apótek Vesturlands býður upp á hentugan opnunartíma fyrir alla viðskiptavini. 

27. This store accepts most major credit cards.  

Apótek Vesturlands tekur öllum algengustu greiðslukortum. 

28. This store offers its own credit card. 

Apótek Vesturlands býður upp á eigin greiðslukort/önnur kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
66 

  

14 Heimildaskrá  

Aftab, J., Sarwar, H., Sultan, Q.-u.-a., & Quadeem, M. (2016). Importance of Service Quality 

in Customer Satisfaction. Entrepreneurship and Innovation Management Journal, 

4(4), 161-171. 

 
Apótek Vesturlands (2012). Í Árni Emilsson og Sturla Böðvarsson (ritstjórar), Ísland:  

Atvinnuhættir og menning. (fyrsta bindi, bls. 252-253). Kópavogur: Sagaz puplishing 

house 

 
Axel Sigurðsson. (ritstj.). (2004). Lyfjafræðingatal: Lyfjafræðingar á Íslandi 1760-2002. 

Seltjarnarnes: Lyfjafræðingafélag Ísland. 

 
Ágúst Einarsson. (2000). Ný viðhorf við greiningu fyrirtækja. Rannsóknir í félagsvísindum  

 III. (bls 1-10). Reykjavík: Háskólaútgáfan. Sótt 14. september 2017 frá  

 https://www.bifrost.is/files/um-haskolann/starfsmenn/skra_0016990.pdf 

 

Ágúst Einarsson. (2005). Einkenni smásöluverslunar hérlendis. Í Ingjaldur Hannibalsson  

 (ritstj.). Rannsóknir í félagsvísindum IV. (bls 39-52). Reykjavík: Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands. Sótt 14. september 2017 frá https://www.bifrost.is/files/um-

haskolann/starfsmenn/skra_0016986.pdf 

 

Áslaug Briem. (2011). Ferðaþjónusta og þjónustugæði. Morgunblaðið(91), bls. 15. Sótt 10. 

október 2017 frá http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5366366 

 
Dabholkar, P. A., Thorpe, D. I., & Rentz, J. O. (1996). A Measure of Service Quality for 

Retail Stores: Scale Development and Validation. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 24(1), 3-16. 

 
Das, D. A., Saha, D. G., & Banik, N. L. (2008). Retail Service Quality Scale: Examining 

Applicability in a Transition Economy. Sótt 10. nóvember 2017 frá 

https://www.researchgate.net/publication/255579875_Retail_Service_Quality_Scale_

Examining_Applicability_in_a_Transition_Economy 

 
Embætti Landlæknis. (2016, 22. nóvember). Um embættið. Sótt 24. september 2017 frá 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid  



 

 
67 

  

 
Embætti Landlæknis. (2017, 24. ágúst). Sagan. Sótt 24. september 2017 frá 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/saga/ 

 
Emil B. Karlsson. (ritstj.). (2016). Árbók verslunarinnar 2016. Háskólinn á Bifröst: 

Rannsóknasetur verslunarinnar. Sótt 3. nóvember 2017 frá 

http://www.rsv.is/files/Skra_0076049.pdf 

 
Farooqi, D. R., & Banerji, M. R. (2013). Evaluation Of Retail Service Quality By Using Rsqs 

Model: A Case Study On Big Bazaar Hypermarkets in Nct Of Delhi (India). Sótt 18. 

nóvember 2017 frá https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578865 

 
Finn, D. W., & Lamb, C. W. (n.d.). An evalution of the SERVQUAL scales in a retail setting 

.Advance in Consumer Research , 18, 483-490. 

 
Finnbogi Rútur Hálfdánarsson. (2012). Ágrip af sögu Lyfjafræðingafélags Íslands. Tímarit 

um lyfjafræði (1), 6-7. Sótt 10. október 2017 frá 

http://lfi.is/images/stories/tul/TUL_2012_1lr.pdf 

 
Fréttablaðið. (2006, 31. maí). Samþjöppun í smásöluverslun. Sótt 30. september 2017  

 frá http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3900541 

 
Guðrún Helga Sigurðardóttir. (2000). Frelsið í lyfjunum. Frjáls verslun(10), 64-65. Sótt 20. 

september 2017 frá timarit.is: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3181558 

 
Hagstofa Íslands. (e.d.). Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir atvinnugreinum. Sótt 14. 

september 2017 frá Hagstofa Íslands: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__f

yrirtaeki/FYR01001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=21c4eb1d-ecdf-4443-b482-

46c59a0cedb3 

 
Hagstofa Íslands. (2009). Íslensk atvinnugreinaflokkun. Sótt 14. september 2017 frá Hagstofa 

Íslands: https://hagstofa.is/media/49171/isat2008.pdf 

 
Helga Dís Sigurðardóttir. (2005). Lúðra á lyfjamarkaði . Frjáls Verslun (2), 45-48. Sótt 22. 

september 2017 frá http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6256612 



 

 
68 

  

 
Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., W. Earl Sasser, J., & Schelsinger, L. A. (1994). 

Putting the Service Profit Chain to Work . Harvard Business Review , 72(2), 164-170. 

 
Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., W. Earl Sasser, J., & Schelsinger, L. A. (2008). 

Putting the Service Profit Chain to Work . Harvard Business Review, 86(7-8), 118-

129. 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti. (1998). Samkeppnisstaða íslensks lyfjaiðnaðar. Sótt 19. 

október 2017 frá  https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-

media/media/Acrobat/lyf_21.PDF 

 
Kolbrún S. Ingólfsdóttir. (2003). Nesstofa og landlæknar fyrri tíma. Læknablaðið (89), 811-

812. Sótt 13. október 2017 frá http://www.laeknabladid.is/media/skol/2003-10/2003-

10-u11.pdf 

 
Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2013). Principles of marketing (6 útg.). 

Boston: Prentice Hall. 

 
Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2014). Marketing for hospitality and tourism. (6. 

útg.). England: Pearson Global Education. 

 
Lyfja hf (2012). Í Árni Emilsson og Sturla Böðvarsson (ritstjórar), Ísland:  

Atvinnuhættir og menning. (fjórða bindi, bls. 157). Kópavogur: Sagaz puplishing 

house 

 
Lyfjastofnun. (e.d.). Lykiltölur 2014. Sótt 14. október 2017 frá 

https://www.lyfjastofnun.is/utgefid-efni/tolfraedi/lykiltolur/ 

 
Lýður Björnsson. (2005). Saga verslunar á Íslandi. Reykjavík: Viðskiptaráðuneyti. Sótt 15. 

október 2017 frá http://www.svth.is/images/stories/saga_verslunar.pdf 

 
Margrét Reynisdóttir. (2006). Þjónustugæði - Samkeppnisforskot og velgengni. Akureyri : 

Ásprent . 

 
Mertens, D. M., & Hesse-Biber, S. (2012). Triangulation and Mixed Methods Research: 

Provocative Positions . Journal of Mixed Methods Research , 6(2), 75-79. 



 

 
69 

  

 
Morgunblaðið. (1999, 10. febrúar). Reykjavíkur Apótek kveður. Sótt 4. október 2017 frá  

 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/458701/ 

 

Morgunblaðið. (1999, 28. mars). Rekstri Reykjavíkur Apóteks hætt. Sótt 30. september 2017 

 frá http://www.mbl.is/greinasafn/grein/448861/ 

 
Oxford Dictionaries. (e.d.). Retail. Sótt 17. október 2017 frá 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/retail 

 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of the Service 

Quality and its Implication for Future Research. Journal of Marketing, 49, 41-50. 

 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item 

scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. Journal of Retailing, 

64(1), 12-40. 

 
Reglugerð um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir nr. 426/1997. Sótt 14. nóvember 2017 frá 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426-1997 

 
Shostack, G. L. (1977). Breaking free from Product Marketing. Journal of Marketing , 41(2), 

73-80. 

 
Sigríður Droplaug Jónsdóttir. (2014, 4. mars). Smásöluverslun og sjálfbær þróun. 

Viðskiptablaðið. Sótt 7. október 2017 frá http://www.vb.is/skodun/smasoluverslun-

og-sjalfbaer-throun/102608/?q=,?q 

 
Skessuhornið. (2007, 29. júní). Nýtt apótek opnar á morgun á Akranesi. Sótt 24. september 

2017 frá http://skessuhorn.rat.nepal.is/frettir/nr/58659/ 

 
Strother, J. D., & Grönfeldt, S. (2005). Service Leadership: The Quest for Competitive 

Advantage. Thousand Oaks: CA: Sage Puplications, Inc. 

 
Svafa Grönfeldt, 1. (2004). Þjónustuhegðun (COBEH) - rannsóknir á eðli, áhrifum og þróun. 

Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 2(1), 32-52. 

 



 

 
70 

  

The Balance. (e.d.). What is retail sales? What are its components?. Sótt 3. október 2017 frá 

https://www.thebalance.com/what-is-retail-sales-3305722 

 
Þórhallur Örn Guðlaugsson. (1998). Markaðssetning þjónustu, fjölrit. Reykjavík: 

Háskólafjölrit. 

 
Þórhallur Örn Guðlaugsson. (2005). Vægi þjónustuþátta. Tímarit um viðskipti og 

efnahagsmál, 3(1), 4-20. 

 
Þórhallur Örn Guðlaugsson. (2009). Rannsóknir í markaðsfræði. Reykjavík: Thor ehf og 

Háskólaprent ehf. 

 
Togarafjelagið Geir & Th. Thorsteinsson. (1930, 26. júní). Morgunblaðið, bls. 49. Sótt 13. 

október 2017 frá 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=102067&pageId=1219692&lang=is&q=RE

YKJAV%CDKUR%20AP%D3TEK 

 
Zeithaml, V. A., Bitner, J. M., & Gremler , D. D. (2006). Service marketing: Integrating 

customers focus across the firm (5. útg.). Boston: McGraw-Hill Irwin. 

 
Wilson, A, Zeithaml, V.A., Bitner, J.M., & Gremler, D.D. (2012). Service marketing:  

 Integrating customers focus across the firm. (2. útg.). Berkshire: McGraw-Hill Irwin  

 

 


