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Formáli 

Þetta lokaverkefni gildir sem 30 einingar (ECTS) til MS gráðu í Markaðsfræði og 

Alþjóðaviðskiptum. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Þórarins Hjálmarssonar aðjúnkt 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

Ástæða fyrir vali á viðfangsefni verkefnisins er vegna áhuga rannsakanda á 

kvikmyndum, umgjörð kvikmyndaiðnaðarins og þjónustufræðum. Rannsakandi hefur 

ávallt haft dálæti af kvikmyndum og haft gaman af því að fara í kvikmyndahús til að sjá 

nýjustu myndirnar á stóra skjánum. En síðustu ár hefur tíðni heimsókna í kvikmyndahús 

farið minnkandi og fann rannsakandi aukna þörf til að rannsaka starfsemi kvikmyndahúsa 

nánar og þá sérstaklega hvað varðar þjónustugæði þeirra. Áhugi til að skoða og greina 

þjónustufræðina í sambandi við kvikmyndarhús á Íslandi spratt út frá samtali við 

leiðbeinanda og vill ég þakka honum sérstaklega fyrir skjót svör og góðar ábendingar í 

gegnum allt ferlið. Ég vill þakka fjölskyldunni minni kærlega fyrir hvatningu og stuðninginn 

í gegnum allt þetta ferli og sérstaklega eiginmanni mínum, Einari Erni fyrir vera alltaf til 

staðar og hlusta á mig tala um viðfangsefnið þrátt fyrir að vera sjálfur að klára sitt eigið 

lokaverkefni. Dætrum mínum, Gabríelu Ósk og Júlíu Rut vil ég þakka fyrir þolinmæði og 

skilning meðan á þessu stóð.   

  

 
Sandra Dögg Sigmundsdóttir 
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Útdráttur 

Þjónusta er hugtak sem hefur notið mikillar athygli síðustu fjóra áratugi og er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að vera meðvituð um stöðu þess innan fyrirtækisins. Þjónustugæði hafa 

einnig verið mikið rannsakað og er þekktasta mælitæki þess kallað SERVQUAL eftir 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985). Mælitækið byggir á fimm víddum þjónustugæða 

sem kallast áreiðanleiki, áþreifanleiki, trúverðugleiki, svörun og hluttekning. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort þessar fimm víddir þjónustugæða myndu finnast með 

notkun SERVQUAL meðal kvikmyndahúsa. Einnig var markmiðið að fá innsýn inn í 

þjónustu kvikmyndahúsa á Íslandi, kanna hvernig viðskiptavinir kvikmyndahúsanna skynja 

þjónustuna, hvað þeim þykir mikilvægt þegar kemur að þjónustunni og hversu ánægðir 

þeir voru. Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem spurningalista var deilt á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Alls bárust 307 svör við könnuninni, 37% karlar og 63% 

konur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kvikmyndahús á Íslandi þurfa að hlúa 

að öllum víddum þjónustugæða en standa sig þó ágætlega hvað varðar áþreifanleika. 

Laugarásbíó kemur best út við samanburð á heildarmati veittrar þjónustu og heildarmati 

á mikilvægi sem gefur til kynna að það sé með hæsta stig þjónustugæða af öllum 

kvikmyndahúsunum. Ánægja viðskiptavina var mismunandi eftir því hvaða kvikmyndahús 

þeir fóru í síðast og voru viðskiptavinir Laugarásbíós og Sambíóin Egilshöll ánægðastir. 

Jafnframt sýndu niðurstöður þáttagreiningarinnar ekki fimm víddir Parasurman, Zeithaml 

og Berry (1985) heldur að um eina til tvær víddir þjónustugæða kvikmyndahúsa á Íslandi 

væri að ræða.   
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1 Inngangur 

Afþreying hefur fylgt fólki frá upphafi og hefur það einkennst af þörf mannfólksins til að 

segja sögur og miðla til annarra. Í nútíma samfélagi hefur afþreying margar birtingamyndir 

og má þar nefna bókmenntir, leikrit, tónleikar, sjónvarpsþættir, tölvuleikir, uppistand, 

íþróttaviðburðir og kvikmyndir. Með aukinni eftirspurn og kröfuharðari neytendum hefur 

framboð afþreyingar stóraukist og því er óhætt að segja að neytendur hafa um nóg að 

velja þegar kemur að því að finna sér eitthvað að gera til skemmtunar. Markaður 

kvikmynda einkennist af hraða og óvissu um hvað muni verða vinsælt en einnig hvort 

fjárfestingin muni skila sér (Lang, 2017).  

Kvikmyndahús er vettvangur þar sem hægt er að horfa á kvikmynd á stórum skjá, 

miklum hljóðgæðum og í félagskap vina sem og ókunnugra. Rekstraraðilar 

kvikmyndahúsa hafa þó þurft að vera hugmyndaríkir til að minna á sig í ljósi þess hve mikil 

samkeppnin er og huga að því hverskonar upplifun viðskiptavinir þeirra vænta.   

Í dag eru fimmtán kvikmyndahús starfrækt á Íslandi og eru átta þeirra staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt er fyrir kvikmyndahús á Íslandi að veita viðskiptavinum 

sínum, nýjustu tæknina í sýningu kvikmynda, fjölbreytt vöruúrval og aðlaðandi umhverfi 

til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum.  

Síðustu áratugi hafa rannsóknir í þjónustufræðum leitt í ljós að þjónusta er eitthvað 

sem fyrirtæki geta nýtt sér til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum sem getur leitt til 

aukinnar samkeppnishæfni (Gimmy og Condon, 2013). Þjónusta getur því verið 

mikilvægur þáttur til að gera kvikmyndahúsum á Íslandi kleift að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum þar sem flest bjóða upp á svipað vöruúrval og nánast helmingur 

kvikmyndahúsa á Íslandi eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu.  

Þjónustan er því fólgin í því sem er áþreifanlegt og óáþreifanlegt líkt og hvaða aðferðir 

standa viðskiptavinum til boða við kaup á miðum, hversu aðlaðandi umhverfið sé og 

hvernig viðmót starfsmanna sé svo eitthvað sé nefnt.  Mat viðskiptavina á þessum þáttum 

sem og annarra er það sem ákvarðar þjónustugæði (Grönroos, 2015). 

Til að geta mælt þjónustugæði hjá fyrirtækjum er mikilvægt að skoða fyrri rannsóknir 

og mælitæki. Eitt slíkt mælitæki kallast SERVQUAL og kom það á sjónarsviðið árið 1985, 
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fylgt eftir árið 1988 og svo endurmetið og lagfært árið 1991 (Parasuraman, Zeithaml og 

Berry, 1991). Mælitækið hefur notið mikilla vinsælda síðustu áratugi og benda höfundar 

á að það þarf að aðlaga spurningalistann að hverjum markaði fyrir sig (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1991). Undirstaða SERVQUAL er að bera saman væntingar 

viðskiptavina við skynjun þeirra á veittri þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985). Í grein Parasuraman o.fl. (1988) leggja höfundar til að víddir þjónustugæða séu 

fimm talsins, þær eru áreiðanleiki, trúverðugleiki, áþreifanleiki, svörun og hluttekning. En 

hafa skal í huga að þessar víddir eiga ekki alltaf við og geta þær verið færri eða fleiri 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1991). 

Í þessari rannsókn verða þjónustugæði kvikmyndahúsa á Íslandi rannsökuð. Markmið 

rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í frammistöðu kvikmyndahúsa á Íslandi hvað varðar 

þjónustu, hverjar væntingar og skynjun viðskiptavina sé gagnvart þjónustunni. Mikilvægt 

er fyrir fyrirtæki að vera meðvituð um þessa þætti til þess að átta sig á stöðu sinni á 

markaði þar sem mikil samkeppni ríkir líkt og á markaði kvikmyndahúsa. Einnig verður 

ánægja viðskiptavina og staða þjónustu kvikmyndahúsa kannað. Að lokum er markmið 

þessarar rannsóknar að skoða fimm víddir þjónustugæða og hvort að niðurstöður vísa til 

sömu fimm vídda sem Parasuraman, Zeithaml og Berry (1988) settu fram. 

Hér á eftir verður fjallað um hugtakið þjónustu og einkenni hennar, þar sem rætt 

verður markaðsfærslu þjónustu, upprunalegu markaðsráðana og útvíkkun þeirra. Því 

næst verður fjallað um hugtakið þjónustugæði og víddir þjónustugæða í beinu framhaldi. 

Mælitækið SERVQUAL verður kynnt og víddir þess. Umfjöllun um helstu kvikmyndahúsin 

á Íslandi og hvernig aðsókn í kvikmyndahús hefur breyst síðustu tíu árin. Aðferðafræði 

rannsóknarinnar er svo kynnt þar sem fjallað verður um mælitækið, framkvæmd og 

þátttakendur. Að lokum verður svo fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, umræðu, 

takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum.        
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2 Þjónusta  

Frá 8. áratug síðustu aldar hefur lítil umfjöllun átt sér stað um hvernig eigi að skilgreina 

þjónustu og ekki er til ein skilgreining á þjónustu sem allir fræðimenn eru sammála um 

(Grönroos, 2015). Jafnframt eru skilgreiningarnar svipaðar eðlis og með sameiginlega 

þætti sem lýsa hugtakinu. Lynn Shostack (1977) opnaði umræðuna um að það væri 

vöntun á betri skilgreiningu á þjónustu og að það þyrfti að aðskilja þjónustu og vörur innan 

markaðsfræðinnar. 

Samkvæmt American Marketing Association (AMA) er þjónusta óáþreifanleg. Samt 

sem áður getur þjónusta innihaldið áþreifanlega þætti sem leiðir til þess að erfiðara getur 

reynst að leggja mat á hvenær um þjónustu sé að ræða og hvenær vörur. Þjónusta er 

óvaranleg og óaðskiljanleg þar sem neysla þjónustunnar á sér stað á sama tíma og hún er 

veitt. Þar sem þjónusta er óaðskiljanleg felur hún í sér þátttöku neytandans að einhverju 

leyti sem leiðir til þess að hún getur ekki verið geymd á lager né færð á milli staða. Í dag 

eru flestar vörur þess eðlis að þær eru bæði áþreifanlegar og óáþreifanlegar (Service, 

2013).  

Samkvæmt Grönroos (2015) er þjónusta ferli sem inniheldur röð atburða sem eru 

meira og minna óáþreifanlegir sem venjulega gerast þegar samskipti eiga sér stað milli 

viðskiptavinar og starfsmanna, en ekki endilega alltaf. Einnig geta áþreifanleg aðföng, 

vörur eða kerfi þjónustufyrirtækisins, sem eru til staðar sem lausnir við vandamálum 

viðskiptavinarins, fallið undir skilgreiningu þjónustu (Grönroos, 2015). Báðar 

skilgreiningarnar fanga því kjarna hugtaksins sem er að þjónusta er óáþreifanleg,, 

óaðskiljanleg, óstöðug og óvaranleg.  

2.1 Einkenni þjónustu 

Líkt og kemur fram í skilgreiningu þjónustu þá hefur þjónusta ákveðin einkenni sem hafa 

verið skilgreind í gegnum árin en fræðimenn hafa deilt um mikilvægi og eðli hvers 

einkennis (Lovelock og Gummesson, 2004). Þau einkenni sem flestir fræðimenn eru 

sammála um eru óáþreifanleiki (e. Intangibles), óaðskiljanleiki (e. Inseperability) og 

óstöðugleiki (e. Heterougenious). Fjórða einkennið er óvaranleiki (e. Perishability) en það 

eru ekki allir sammála um að það eigi alltaf við (Zeithaml, Parasuraman og Berry, 1985).  
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Þjónusta var upprunalega aðgreind frá framleiddum vörum með samanburði, þá var 

aðallega bent á að vörur séu áþreifanlegar og þjónusta óáþreifanleg (Shostack, 1977). Þá 

var óáþreifanleiki þjónustunnar talið vera aðal einkenni hennar þar sem tilfærsla á 

eignarhaldi á sér ekki stað þar sem ekki er hægt að snerta þjónustu og hún er einungis 

upplifuð og skynjuð (Bebko, 2000; Shostack, 1977). Mynd 1 sýnir muninn á milli 

áþreifanleika framleiddra vara og óáþreifanleika þjónustu.   

 

 

Mynd 1. Áþreifanleiki þjónustu (Shostack, 1977) 

 

Á myndinni sést munurinn á áþreifanleika og óáþreifanleika. Myndin sýnir að vörur eru 

áþreifanlegar og þjónusta er óáþreifanleg. Jafnframt sýnir myndin hvernig vörur geta 

innihaldið að einhverjum hluta þjónustu og hvernig þjónusta getur innihaldið að 

einhverjum hluta vörur. Því getur það stundum reynst erfitt að skilgreina stig 

óáþreifanleika þjónustu og viðskiptavinir nota áþreifanlega þætti þjónustunnar til að 

dæma hana (Shostack, 1977).  

Fyrirtæki geta haft þann eiginleika að vera að selja vöru en þurfa einnig að huga að 

þjónustunni. Í sumum tilvikum hefur þjónustan og upplifun viðskiptavina meira vægi 

heldur en varan sjálf (Shostack, 1977). Samkvæmt Christian Grönroos (2015) er aðferðin 

að bera saman vörur og þjónustu ekki alveg nógu góð til að búa til þjónustulíkön og því 

skilgreinir hann óáþreifanleika sem ferli atburða þar sem viðskiptavinurinn tekur þátt í 
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framleiðslu þjónustunnar. Þessi þátttaka viðskiptavinarins leiðir til þess að þjónusta er 

óaðskiljanleg. 

Með óaðskiljanleika er átt við að framleiðsla og neysla þjónustunnar á sér stað nánast 

samstundis, því er ekki hægt að geyma þjónustu á lager og færsla á eignarhaldi á sér ekki 

stað líkt og með áþreifanlegar vörur (Grönroos, 2000). Óaðskiljanleiki þjónustunnar gerir 

það að verkum að viðskiptavinurinn er virkur þátttakandi í framleiðsluferlinu og hefur 

bein áhrif á útkomuna (Grönroos, 2015; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985; Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2005).   

Þar sem framleiðsla og neysla þjónustu á sér stað á sama tíma með samskiptum 

viðskiptavinar og starfsmanns viðkomandi fyrirtækis er óstöðugleiki einnig eitt af 

einkennum þjónustu. Það er því nánast ómögulega hægt að tryggja að þjónustan sé ávallt 

eins og getur það reynst fyrirtækjum erfitt að tryggja gæði þjónustunnar hverju sinni 

(Grönroos, 1998; Svensson, 2003). Engir tveir viðskiptavinir eru eins og frammistaða 

starfsfólks getur verið breytileg frá degi til dags (Bitner, 1997; Grönroos, 2015; Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2005). Viðskiptavinir hafa vissar væntingar gagnvart þjónustunni en 

gera sér oft ekki grein fyrir sínu hlutverki í sköpun hennar (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2005).  

Fjórða og síðasta grunneinkenni þjónustu er óvaranleiki. Með óvaranleika er átt við að 

ekki er hægt að geyma þjónustu á lager, endurselja eða skila (Grönroos, 2015; Shostack, 

1977; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). Það er því mikilvægt að framkvæma þjónustuna 

rétt í fyrstu tilraun því oftast er ekki möguleiki á að gera betur daginn eftir. Christina 

Grönroos (2015) tekur dæmi um að ef flugvél yfirgefur flugvöll hálf full þá sé ekki hægt að 

selja lausu sætin úr þeirri vél daginn eftir, þau eru töpuð. Einnig nefnir Grönroos (2015) 

að þó það sé ekki hægt að geyma þjónustuna á lager þá sé hægt að hafa viðskiptavini á 

lagar. Í þessu tilviki tekur hann dæmi um veitingastað sem er fullbókaður, það besta í 

stöðunni væri að bjóða viðskiptavinum að bíða við barinn þar til borð losnar, þá sé verið 

að bjóða upp á aukna þjónustu fyrir viðskiptavininn þó að það sé ekki hægt að veita 

honum þá þjónustu sem hann sóttist eftir í upphafi (Grönroos, 2015). Óvaranleiki 

þjónustu gerir það að verkum að mikilvægt sé að meta eftirspurn svo hægt sé að gera 

viðeigandi ráðstafanir (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  



 

 

13 

 

3 Markaðsfærsla þjónustu 

Samkvæmt American Marketing Association er markaðsfærsla athöfn eða ferlar sem búa 

til, miðla, afhenda og skiptast á tilboðum sem hafa virði fyrir viðskiptavini og samfélagið í 

heild sinni (Marketing, 2013). Markaðsfærsla er því mikilvægur þáttur í sköpun á virði en 

einnig í því að mæta þörfum viðskiptavina og gera fyrirtæki samkeppnishæfari (Simkin, 

2000). Á sjöunda áratug síðustu aldar var hugtak kynnt til sögunnar sem átti eftir að 

breyta umhverfi markaðsfræðinnar og markaðsfærslunnar til frambúðar. Það er kallað 

markaðsráðar (e. Marketing Mix) (Khan, 2014). 

Flestir sem hafa lært markaðsfræði kannast við hugtakið markaðsráðar sem er 

grundvöllur markaðsfærslu. Markaðsráðarnir eru þau tæki og tól sem markaðsfólk notar 

til að skapa viðbrögð á ákveðnum markaði (Khan, 2014). Í daglegu tali eru 

markaðsráðarnir kallaðir „fjögur pé“ (e. Four P´s) sem samanstendur af fjórum hugtökum. 

Þau eru vara (e. Product), verð (e. Price), vegsauki (e. Promotion) og vettvangur (e. Place). 

Það var undir lok áttunda áratugarins sem þörf myndaðist fyrir víðari skilgreiningu á 

markaðsráðunum sem myndi ná bæði yfir vörur og þjónustu (Bitner, 1990; Jackson og 

Ahuja, 2015).   

Það var árið 1977 sem Lynn Shostack gagnrýndi markaðsfræðina í grein sinni „Breaking 

free from product marketing“ að áhersla var einungis á vörur og það þyrfti að skilgreina 

markaðsfærslu þjónustu betur (Shostack, 1977). Líkt og hefur komið fram áður þá eru 

einkenni þjónustu ólík einkennum vara. Því reyndist nauðsynlegt að skilgreina fleiri 

markaðsráða sem fönguðu einkenni þjónustunnar. Þeir eru fólk (e. People), ferlar (e. 

Process) og umgjörð (e. Physical Evidence) (Bitner, 1990).   

Fyrsti markaðsráði þjónustu er fólk. Þar sem þjónusta er ákveðin athöfn og innifelur 

alla sem koma að því að veita þjónustuna og hafa áhrif á skynjun viðskiptavina. Hér er átt 

við að útlit, hegðun og viðhorf starfsfólks getur haft áhrif á það hvernig viðskiptavinurinn 

metur þjónustuna (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Því er mjög mikilvægt að 

þjónustufyrirtæki tilgreini nákvæmlega hvers sé ætlast til af starfsfólki þegar kemur að 

samskiptum við viðskiptavini (Palmer, 1994).  
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Næst eru það þeir ferlar sem hjálpa viðskiptavininum við að leggja mat á hvernig 

þjónustan er veitt. Hér er átt við þá ferla, tækni og flæði aðgerða sem er oft skynjað af 

viðskiptavinum sem getur verið jafnmikilvægt og hvernig lokaútkoma þjónustunnar er 

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009).  

Þriðji og síðasti markaðsráði þjónustu er umgjörð. Hér er átt við umhverfi fyrirtækisins 

þar sem þjónustan á sér stað. Allir áþreifanlegir þættir og samskiptahættir sem leiða til 

þess að mögulegt sé að veita þjónustuna og uppfylla þau loforð sem gefin eru. Til dæmis 

geta það verið bæklingar, auglýsingaefni og tæki. Mikilvægt er að gera grein fyrir umgjörð 

þar sem viðskiptavinir eiga oft erfitt með að meta óáþreifanlega þætti og reiða sig því á 

áþreifanlega hluta þjónustunnar við mat á gæðum hennar (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2009).  Umgjörð fyrirtækja hefur þann eiginleika að veita viðskiptavinum þá upplifun sem 

þeir vænta (Bebko, 2000). 
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4 Gæði þjónustunnar  

Fyrst um sinn voru einkenni þjónustu og þjónustugæða fengin nær eingöngu út frá 

eiginleikum og gæðum áþreifanlegra vara samanborið við einkenni þjónustu. Þrátt fyrir 

miklu vöntun á umfjöllun um þjónustugæði voru fáir fræðimenn sem reyndu að skilgreina 

gæði þjónustunnar eða gerðu tilraunir til að búa til líkön eða mælitæki vegna þeirra 

erfiðleika sem fylgdu því að afmarka og mæla gæðin (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985; 1988).  

Það var ekki fyrr en á níunda áratug síðustu aldar sem það átti sér stað aukning í 

umfjöllun um gæði framleiddrar vara og þjónustu. Skilgreiningar á framleiddum vörum 

voru góðar en mikil vöntun var enn til staðar á skilgreiningu þjónustugæða og það lítið 

rannsakað fram að því (Grönroos, 2015; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985; Shostack, 

1977).  

Þegar fjallað er um hugtakið þjónustugæði þarf að hafa í huga grunneinkenni 

þjónustunnar sem fjallað var um hér á undan en þau eru óáþreifanleiki, óaðskiljanleiki, 

óstöðugleiki og óvaranleiki. Samkvæmt Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) eru þrjú 

undirliggjandi þemu sem einkenna gæði þjónustu.  

Fyrst og fremst benda höfundar á að það geti reynst viðskiptavininum erfiðara að meta 

gæði þjónustu heldur en gæði framleiddra vara. Þar sem þjónusta er að mestu leiti 

óáþreifanleg þá þurfa viðskiptavinir að reiða sig á önnur merki sem hjálpar þeim að meta 

gæði þjónustunnar sem þeir oft gera sér ekki grein fyrir (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985; Zeithaml, 1981; Bebko, 2000).  

Því næst benda höfundar á að skynjun á gæðum þjónustunnar verður til þegar borið 

er saman væntingar viðskiptavinarins og frammistöðu fyrirtækisins þegar þjónustan er 

veitt (Grönroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985).    

Þriðja og síðasta þemað sem Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) benda á er að 

viðskiptavinir meta ekki einungis gæði þjónustunnar út frá lokaniðurstöðum heldur meta 

þeir einnig  þjónustuferlið í heild sinni eftir að þjónustan hefur verið veitt. Með þessu er 

átt við að eftir að þjónustan er veitt þá munu gæði þjónustunnar ákvarðast af mati 

viðskiptavinarins á öllu sem átti sér stað í ferlinu (Grönroos, 1984).   
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Sammæli er á sviði þjónustufræða að gæði séu ákvörðuð af væntingum viðskiptavina 

samanborið við skynjun á veittri þjónustu. Væntingar einkennast af því hvað 

viðskiptavinurinn telur sig muna fá sem er byggt á fyrri reynslu, viðhorfi, umtali og loforði 

fyrirtækisins (Grönroos 1984; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Skynjun verður til 

þegar viðskiptavinurinn upplifir þjónustuna og ber saman þær væntingar sem hann hafði 

við það sem hann í rauninni fær (Grönroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985).  

Í dag eru gæði oft talin vera eitt af lykilatriðunum að velgengni fyrirtækja og í samhengi 

við þjónustu eru gæði oft tengd við að skapa samkeppnisforskot (Grönroos, 2015). 

Rannsóknir síðustu ára hafa lagt áherslu á mikilvægi þjónustugæða og fært sannfærandi 

rök fyrir að hátt stig þjónustugæða geti hjálpað fyrirtækjum að halda núverandi 

viðskiptavinum sínum, laða að nýja viðskiptavini, draga úr kostnaði, skapa jákvæðara 

umtal og auka arðsemi (Andronikidis og Bellou, 2010; Cronin, Brady og Hult, 2000; 

Ladhari, 2009;  Rust og Zahorik, 1993; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985; Yoon og 

Suh, 2004). Þrátt fyrir þennan fjölda af jákvæðum afleiðingum þjónustugæða þá eiga 

stjórnendur fyrirtækja enn erfitt með að fjárfesta í þeim, einkum vegna þess að þeir trúa 

því að það sé ekki hægt að veita full þjónustugæði vegna óstöðugleika, óáþreifanleika og 

óaðskiljanleika þjónustunnar (Grönroos, 2015).  

Það eru margir þættir sem þarf að hafa í huga þegar kemur að mælingu þjónustugæða 

sem hefur komið í veg fyrir að heildstætt, áreiðanlegt og aðlögunarhæft mælitæki sé til 

staðar enn þann dag í dag (Ladhari, 2009). Þjónustugæði innihalda fleiri en eina vídd en 

engin almenn sammæli um eðli eða innihald víddanna er til staðar (Gi-Du og James, 2004; 

Svensson, 2003).  
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5 Víddir þjónustugæða 

Eins og hefur komið fram þá meta viðskiptavinir gæði þjónustunnar út frá samanburði á 

skynjun þeirra á veittri þjónustu og væntingum þeirra gagnvart þjónustunni. Fræðimenn 

eru ekki sammála um hvernig eigi að mæla þjónustugæði en eru þó sammála um að 

þjónustugæði innihalda margar mismunandi víddir (Dagger, Sweeney og Johnson, 2007; 

Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985; Svensson, 2003). En hvaða þætti skipta 

viðskiptavini máli þegar þeir meta gæði þjónustu? Þessari spurningu hafa fræðimenn 

leitast við að svara undanfarna áratugi og hafa komið fram ýmsar kenningar um víddir 

þjónustugæða.  

Sem dæmis má nefna að samkvæmt Dagger, Sweeny og Johnson (2007) skilgreindu 

Lehtinen og Lethinen (1982) þrjár víddir gæða sem þau nefna áþreifanleg gæði (e. Physical 

quality) sem inniheldur áþreifanlega þætti þjónustunnar eins og útlit húsnæðis og 

starfsfólks, fyrirtækjagæði (e. Corporate quality) sem inniheldur ímynd fyrirtækisins og 

samskiptagæði (e. Interactive quality) sem vísar til þeirra samskipta sem eiga sér stað milli 

viðskiptavinar og starfsfólks í ferli þjónustunnar. Brady og Cronin (2001) lögðu einnig fram 

módel að um þrjár víddir væri að ræða sem þeir nefndu samskiptagæði (e. Interactive 

quality), áþreifanleg gæði (e. Physical environment quality) og gæði útkomunnar (e. 

Outcome quality).  

Samt sem áður aðhyllast flestir rannsóknaraðilar tveimur aðferðum sem útskýra mat á 

þjónustugæðum. Annarsvegar er það „norræna“ sjónarmiðið sem Grönroos kynnti árið 

1982 og endurskilgreindi árið 1984 sem inniheldur tvær víddir þjónustugæða, tæknileg 

gæði og hagnýt gæði. Hins vegar er það „bandaríska“ sjónarmið sem Parasuraman, 

Zeithaml og Berry kynntu árið 1985 og endurskilgreindu árið 1988. Það sjónarmið 

inniheldur fimm víddir þjónustugæða, þær eru áreiðanleiki, trúverðugleiki, áþreifanleiki, 

svörun og hluttekning (Brady og Cronin, 2001).  

5.1 Norræna sjónarmiðið 

Árið 1982 kynnti Christian Grönroos þjónustugæða líkan sem seinna varð þekkt sem 

norræna sjónarmiðið (Brady og Cronin, 2001). Grönroos (1984) bar kennsl á tvær víddir 

þjónustugæða, tæknileg gæði (e. Technical quality) og hagnýt gæði (e. Functional quality).  
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Tæknileg gæði eru það sem viðskiptavinurinn fær í gegnum veitta þjónustu, þetta 

getur verið þegar viðskiptavinur veitingarhúss fær máltíðina sem hann pantaði eða 

viðskiptavinur kvikmyndahúss sest í sætið sitt og horfir á kvikmynd sem er útkoma 

þjónustunnar sem leiðir til þess að viðskiptavinurinn fær það sem hann sækist eftir. 

Tæknileg gæði  Grönroos (1984) gefa þó ekki heildarmynd af þjónustugæðum hjá 

fyrirtækjum og því er mikilvægt að skoða ferlið sem leiðir viðskiptavininn í gegnum 

þjónustuna og að þeirri útkomu sem hann sækist eftir. Það ferli nefnir hann hagnýt gæði. 

Þar er átt við hvernig fyrirtækinu tekst að afhenda lokaafurðina, það getur verið 

frammistaða starfsfólks, hvað þeir segja og hvernig þeir segja það sem getur haft áhrif á 

heildar skynjun á gæðum. Eins og hefur verið nefnt þá tekur viðskiptavinurinn virkan þátt 

í ferli þjónustunnar og getur hann sjálfur haft áhrif á gæði hennar. Mynd 2 sýnir 

þjónustugæða líkan Grönroos (1984). 

 

 

Mynd 2. Þjónustulíkan Grönroos (Grönroos, 1984) 

 

Eins og sjá má á mynd 2 þá gerir Grönroos grein fyrir tveimur víddum sem hafa áhrif á 

skynjun viðskiptavina á veittri þjónustu. Hann gerir einnig grein fyrir þriðju víddinni sem 

er ímynd fyrirtækisins sem hefur bæði áhrif á  væntingar og skynjun viðskiptavina. Ímynd 
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fyrirtækja er því mikilvægur þáttur sem getur haft áhrif á heildarskynjun viðskiptavina á 

gæðum þjónustunnar.  

Hefðbundnar markaðsaðgerðir geta verið notaðar til að skapa eða bæta ímynd 

fyrirtækisins og auka væntingar viðskiptavina til þjónustunnar. Samkvæmt Grönroos 

(1984) eiga fyrirtæki að fara varlega í slíkar aðgerðir og lofa ekki hlutum sem ekki er hægt 

að standa við því það getur haft neikvæð áhrif á skynjun viðskiptavina á gæðum 

þjónustunnar. Mikilvægt er að gæta samræmis og vita hvað sé mögulegt að veita 

viðskiptavinum til að koma í veg fyrir að bil á milli væntingar viðskiptavina og skynjunar 

þeirra á þjónustu myndist (Grönroos, 1984).  

5.2 Bandaríska sjónarmiðið  

Það var svo árið 1985 sem Parasuraman, Zeithaml og Berry kynntu Gap-líkan 

þjónustugæða og mælitækið SERVQUAL sem seinna varð þekktasta mælitæki 

þjónustugæða. Höfundar byggðu ofan á gæðalíkan Grönroos (1984), þar eru þau sammála 

um að þjónustugæði séu ákvörðuð út frá samanburði milli væntinga viðskiptavina og 

skynjun þeirra á veittri þjónustu (Brady og Cronin, 2001; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985).  

Samkvæmt Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) eru væntingar viðskiptavina 

byggðar á fyrri reynslu, persónulegum þörfum og umtali. Skynjunin er aftur á móti byggð 

á mati viðskiptavinarins á veittri þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Þetta 

gefur til kynna að viðskiptavinir hafa ákveðna sýn á hvernig þjónustan muni fara fram sem 

þeir bera svo saman við hvernig þjónustan gekk fyrir sig í raun og veru.   

Vegna skorts á fyrirliggjandi rannsóknum á þjónustugæðum var ákveðið að 

framkvæma eigindlega rannsókn. Höfundar tóku viðtöl við stjórnendur 

þjónustufyrirtækja sem og framkvæmdu rýnihópa.  Niðurstöður leiddu í ljós að misræmi 

geti myndast á mismunandi stigum í ferli þjónustunnar sem getur reynst stjórnendum 

fyrirtækjanna erfitt að komast yfir (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Mynd 3 sýnir 

þjónustugæða líkan Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985).   
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Mynd 3. Gap líkan (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

 

Eins og mynd 3 gefur til kynna þá eru fimm bil þjónustugæða. Þessi fimm bil gefa til 

kynna það ósamræmi sem getur myndast í ferli þjónustunnar og haft áhrif á 

þjónustugæði. Fyrstu fjögur bilin tilheyra fyrirtækinu og stjórnun þess en fimmta bilið 

tilheyrir viðskiptavininum. 
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➢ Bil 1 - Væntingar viðskiptavina – Skynjun stjórnenda fyrirtækja.  

➢ Bil 2 - Er hvernig skynjun fyrirtækisins samsvarar sig við stefnu fyrirtækisins.  

➢ Bil 3 - Er ósamræmið milli þjónustustefnu fyrirtækisins og þeirrar þjónustu sem 

er veitt.  

➢ Bil 4 - Mismunurinn á veittri þjónustu og ytri markaðsaðgerða,  

Þessi fjögur bil fjalla um þær ástæður sem geta valdið því að veitt er slæm þjónusta að 

mati neytenda eftir því hvernig fyrirtækinu er stjórnað. Ef bil eitt til fjögur minnkar þá 

hefur það jákvæð áhrif á bil 5 og þar af leiðandi bætt þjónustugæði (Chau og Kao, 2009). 

Bil 5 snýr að viðskiptavinunum þar sem væntingar viðskiptavina eru bornar saman við 

skynjun þeirra á veittri þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Bil 5 er háð 

stærð hinna fjögurra sem og markaðsfærslu, afhendingu og hönnun þjónustunnar. 

Höfundar leggja til að samanlagt geta þessi fimm bil líkansins sagt til um 

heildarþjónustugæði fyrirtækja (Brown og Swartz, 1989; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985).  

5.3 Ánægja og þjónustugæði 

Fræðimenn eiga það til að gera ekki greinarmun á hugtökunum þjónustugæði og ánægju 

viðskiptavina. Áður fyrr var talið að ánægja gæfi til kynna stig þjónustugæða fyrirtækja. Í 

dag er gerður greinamunur á þessum hugtökum en þau eru samt nátengd (Caruana, 

Money og Berthon, 1998).  

Hægt að skilgreina ánægju sem viðhorf, upplifun og viðbrögð viðskiptavina á 

einstökum tilfellum á meðan þjónustugæði ákvarðast af heildar skynjun og væntingum 

viðskiptavina til þjónustunnar sem er í boði (Bitner, 1990; Caruana, Money og Berthon, 

1998; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Viðskiptavinir geta því verið ánægðir með 

þjónustu án þess að finnast fyrirtækið sem veitir þjónustuna vera með mikil þjónustugæði 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Mynd 4 sýnir hvernig ánægja og þjónustugæði 

tengjast.  

 



 

 

22 

 

 

Mynd 4. Ánægja og þjónustugæði (Zeithaml og Bitner, 1996) 

 

Eins og sjá má á mynd 4 eru fjöldi þátta sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina. Þeir eru 

þjónustugæði, gæði framleiddra vara sem og virði eða verð. Það sem hefur einnig áhrif á 

ánægju eru ytri þættir sem geta verið hegðun einstaklinga og menningarlegar aðstæður 

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 

Því er helsti munur á ánægju og þjónustugæðum sá að væntingar til þjónustugæða eru 

þær sem eru ákjósanlegastar eða það sem viðskiptavinurinn væntir til fyrirtækis sem veitir 

frábæra þjónustu en væntingar hvað varðar ánægju vísa til hvers viðskiptavinurinn trúir 

að muni gerast (Bitner, 1990; Caruana, Money og Berhon, 1998).  

Það eru til margar útgáfur af víddum þjónustugæða hvað varðar fjölda þeirra en 

innihald víddanna hefur verið vel skilgreint og afmarkað. Víddir ánægju aftur á móti ná 

yfir fleiri þætti, eru flóknari og hafa breiðari skilgreiningu (Caruana, Money og Berhon, 

1998).  



 

 

23 

 

6 SERVQUAL 

Þekktasta og útbreiddasta mælitæki þjónustugæða er hannað af Parasuraman, Zeithaml 

og Berry (1985; 1988; 1991) og kölluðu höfundar það SERVQUAL.  

Tilgangur mælitækisins er að kanna hversu vel þjónustufyrirtækinu gengur að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna. Það byggist á því að viðskiptavinir eru beðnir um að meta 

þjónustugæði fyrirtækisins með því að bera saman skynjun sína við væntingar þeirra 

(Lovelock og Wirtz, 2007; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Mælitækið hefur því 

þann eiginleika að gefa stjórnendum fyrirtækja innsýn inn í stöðu fyrirtækisins og gæði 

þjónustunnar í huga neytenda. SERVQUAL víddirnar sem höfundar lögðu fram voru 

upphaflega tíu víddir en við endurskoðun á mælitækinu var mögulegt að fækka þeim 

víddum í fimm.  Þær eru áreiðanleiki, trúverðugleiki, áþreifanleiki, hluttekning og svörun 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988).   

Með áreiðanleika (e. Reliability) er átt við að fyrirtækið standi við gefin loforð um veitta 

þjónustu. Hér er einnig átt við að fyrirtækið framkvæmi þjónustuna rétt í fyrstu og að 

vandamál komi ekki upp (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Sem dæmi má nefna að 

þjónusta í kvikmyndahúsum á ekki að taka langan tíma og viðskiptavinir ætlast til þess að 

allt gangi rétt í fyrstu tilraun.  

Því næst er það víddin trúverðugleiki (e. Assurance). Hér er átt við þá þekkingu sem 

starfsfólk býr yfir, hversu kurteist það er í garð viðskiptavina og eiginleikar fyrirtækisins 

sem byggja upp traust viðskiptavina (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Hvað varðar 

kvikmyndahús þá á trúverðugleikinn einna helst við um samskipti starfsfólks við 

viðskiptavini, hvernig er komið fram við þá og er þekking á þörfum þeirra. 

Áþreifanleiki (e. Tangibles) eru þeir þættir sem einkenna einna helst vörur en með 

þessari vídd er verið að mæla væntingar og skynjun neytenda gagnvart þeim þáttum sem 

snúa að áþreifanleika þjónustunnar. Það eru þættir eins og útlit, aðföng og úrval af vörum, 

tækni og útlit starfsfólks (Parasuraman, Zeithaml og Berry 1985). Áþreifanleiki er stór 

þáttur í kvikmyndaupplifun viðskiptavina og getur hér verið átt við útlit húsnæðisins, 

salirnir, hljóð-og myndgæðin, og hvernig starfsfólk lítur út.  
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Hluttekning (e. Empathy) vísar til þess hversu vingjarnlegt og kurteist starfsfólk er 

gagnvart viðskiptavinum. Umhyggja og persónuleg þjónusta sem fyrirtækið veitir 

viðskiptavinum sínum eru þættir sem falla undir víddina hluttekningu (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1985).  

Síðast en ekki síst er það víddin svörun (e. Responsiveness). Hér er átt við viðbrögð 

starfsmanna, hversu reiðubúnir þeir eru að veita  þjónustuna en einnig hversu vel 

þjónustan gengur fyrir sig, stenst hún tímaáætlun eða er mikið um töf. Hversu hröð eru 

viðbrögðin ef viðskiptavinur þarfnast aðstoðar eða er með fyrirspurn og er vilji til að 

aðstoða viðskiptavininn (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

Auk þessara fimm vídda þá geta ýmsir aðrir þættir haft áhrif á skynjuð þjónustugæði 

og má þar nefna ytri þættir líkt og umtal, orðspor fyrirtækisins og fyrri reynsla 

viðskiptavinarins. Höfundar höfðu þessa þætti í huga þegar SERVQUAL mælitækið var 

hannað (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985; 1988).  

Takmarkanir SERVQUAL eru ýmsar og hefur mælitækið verið gagnrýnt fyrir að vera 

byggt á grunni sem hefur ekki nægt fræðilegt gildi né nægilega sterkt aðferðafræðilega 

(Cronin og Taylor, 1992). Til dæmis hefur mælitækið verið gagnrýnt fyrir að meirihluti 

rannsókna sem hafa notað SERVQUAL hafa þurft að sleppa, bæta við eða breytt lista 

fullyrðinga. Einnig hefur mælitækið verið gagnrýnt fyrir að ekki hefur tekist að endurgera 

rannsóknina og fá sömu niðurstöður (Lovelock og Wirtz, 2007; Parasuraman, Zeithaml og 

Berry, 1994). Þrátt fyrir gagnrýni er mælitækið enn vinsælt við gerð mælinga 

þjónustugæða og samkvæmt Lovelock og Wirtz (2007) undirstrikar þessi gagnrýni hversu 

erfitt það er að mæla skynjun viðskiptavina á gæðum þjónustu.  
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7 Íslensk kvikmyndahús 

Afþreying hefur ýmsar birtingarmyndir. Fólk hefur ávallt fundið fyrir þörf til að láta 

skemmta sér hvort sem það er í gegnum tölvuleiki, sjónvarpsþætti, kvikmyndir, tónleikar 

eða bókmenntir svo eitthvað sé nefnt. Mikil eftirspurn er eftir öllum formum afþreyingar 

og leiðir það til gífurlegrar samkeppni á öllum mörkuðum (Lang, 2017).  

Árið 1906 hófust reglulegar sýningar í kvikmyndahúsum á Íslandi og var búnaði til 

sýningar komið fyrir í Fjalarkettinum í Reykjavík, salurinn rúmaði 300 manns í sæti  

(Klapptré, 2014). En fjölgun þeirra gekk hægt fyrir sig framan af en tók svo kipp í kringum 

1950 (Björn Ingi Hrafnsson, 2003). Árið 1995 voru 31 kvikmyndahús starfrækt á landinu 

en þeim hafði svo fækkað um helming árið 2016 og öll þeirra sem lokað hafði verið voru 

á landsbyggðinni. Helsta ástæða þessarar fækkunar voru miklar breytingar á tæknibúnaði 

og form kvikmyndanna sem reyndist vera erfitt fyrir landsbyggðina að fylgja eftir (Sunna 

Valgarðsdóttir, 2016).   

Nýjustu tölulegu gögn Hagstofu Íslands eru frá 2014 sem gefa til kynna að fimmtán 

kvikmyndahús séu starfrækt á Íslandi sem sýnir að hvorki hefur bæst við né fækkað í hópi 

kvikmyndahúsa á Íslandi síðan árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2014).  

Meirihluti kvikmyndahúsanna fimmtán eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu eða sjö 

talsins. Fyrirtækið sem á flest kvikmyndahús á Íslandi eru Sambíóin en það fimm 

kvikmyndahús sem tilheyra því fyrirtæki, þau eru Sambíóin Egilshöll, Sambíóin Kringlunni, 

Sambíóin Keflavík, Sambíóin Akureyri og Sambíóin Álfabakka. Því næst er það Sena sem á 

Borgarbíó á Akureyri, Háskólabíó og Smárabíó. Önnur kvikmyndahús eru til dæmis 

Laugarásbíó, Bíó Paradís, Ísafjarðarbíó, Króksbíó, Bíóhöllin á Akranesi, Eyjabíó og 

Selfossbíó.  

7.1 SENA og Sambíóin 

Af öllum kvikmyndahúsum hér að ofan var ákveðið að fjalla um þau kvikmyndahús sem 

eru mest áberandi á íslenskum kvikmyndahúsa markaði og eru í eigu tveggja fyrirtækja, 

Senu og Sambíóanna. Kvikmyndahúsin hafa mislanga sögu að baki en öll stæra þau sig á 

að veita bestu þjónustuna og bestu mögulegu mynd og hljóðgæði á Íslandi í dag.   
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Sena á tvö stór kvikmyndahús, þau eru Háskólabíó og Smárabíó. Háskólabíó var 

stofnað árið 1961 og var bara einn salur til að byrja með. Það var svo árið 1989 sem það 

var byggt við húsið sem bætti við fjórum sölum. Kvikmyndahúsið tekur samtals 840 manns 

í sæti. Árið 2007 tók fyrirtækið Sena við rekstrinum og var húsnæðið mikið endurnýjað í 

kjölfarið til að bæta aðgengi og þægindi. Húsnæði Háskólabíós hefur ríka sögu sem er 

leiðandi á markaðnum í útsendingum á klassískum viðburðum í bland við sýningar á 

kvikmyndum (Smárabíó, e.d.). Smárabíó er stærsta kvikmyndahús landsins og opnaði í 

október 2001. Það eru fimm salir í Smárabíó og allir salirnir búnir nýjustu tækninni, bíður 

einnig upp á að fylgjast með beinum útsendingum á íþróttaviðburðum og tónleikum. 

Þeirra markmið er að bjóða gestum upp á hámarksgæði í öllum sölum og kvikmyndahúsið 

tekur yfir þúsund manns í sæti (Smárabíó, e.d.). 

Fyrirtækið Sambíóin á flest kvikmyndahús á Íslandi. Fyrsta kvikmyndahúsið þeirra var 

Sambíóin í Keflavík og var það byggt árið 1941. Fyrst um sinn var einungis einn salur í því 

kvikmyndahúsi en í dag eru þeir tveir og tekur það 271 manns í sæti (Sambíóin, e.d.). 

Sambíóin Álfabakka var svo byggt árið 1982 og var fyrsta kvikmyndahúsið til að bjóða upp 

á frumsýningar á nýjum myndum á Íslandi sem voru kallaðar Evrópufrumsýningar. Það 

eru sex kvikmyndasalir í Sambíóunum Álfabakka og tekur 948 manns í sæti. Sambíó 

Álfabakka var einnig fyrsta kvikmyndahúsið til að bjóða upp á Lúxus VIP sal árið 2001 

(Sambíóin, e.d.). Sambíóin Kringlunni var opnað árið 1996 og er það fyrsta 

kvikmyndahúsið á Íslandi sem er staðsett í verslunarmiðstöð. Kvikmyndahúsið bíður upp 

á númeruð sæti og aukið bil á milli sætanna. Það eru þrír salir í Sambíóunum Kringlunni 

og tekur kvikmyndahúsið 685 manns í sæti (Sambíóin, e.d.). Það voru gerðar endurbætur 

á húsnæðinu árið 2012 þar sem markmiðið var að auka gæði og þægindi gesta 

kvikmyndahússins (Vísir, 2012). Sambíóin Akureyri var opnað árið 2000. Húsnæðið var 

byggt árið 1929 og var kvikmyndahúsið Nýja Bíó starfrækt í áratugi þar sem seinna varð 

að skemmtistað sem kallaðist 1929 en árið 1995 kviknaði í húsnæðinu og rekstri var hætt. 

Sambíóin Akureyri hefur tvo sali og taka þeir 282 manns í sæti (Sambíóin, e.d.). Sambíóin 

Egilshöll er nýjasta viðbótin við starfsemi fyrirtækisins. Það opnaði 5. nóvember 2010 og 

er nýjasta kvikmyndahús landsins. Það er búið nýjustu tækninni og stæra sig af þægilegum 
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sætum með halla í öllum sölum sínum. Það eru fjórir salir í Sambíóunum Egilshöll og tekur 

kvikmyndahúsið 841 manns í sæti (Sambíóin, e.d.).  

7.2 Aðsókn í bíó 

Íslendingar hafa lengi verið kölluð bíóþjóð og var það árið 2009 sem það reyndist alveg 

rétt. Aðsókn jókst um 14,5% á milli ára sem gaf til kynna að Íslendingar fóru mjög oft í bíó 

meðan á kreppunni stóð (Mbl.is, 2009). 

Tölur frá 2014 gáfu til kynna samdrátt í aðsókn og þar var tilkynnt að hver Íslendingur 

fór að meðaltali 5 og hálfum sinnum í bíó það árið (Anna Kristín Pálsdóttir, 2015). 

Samkvæmt vef Hagstofunnar dróst aðsókn á almennum sýningum saman um 16% frá 

árinu 2009 til 2015 (Hagstofan, 2015). En nýjustu tölur eru þær að aðsókn í bíó dróst 

saman um 3,4% á milli ára og fór hver Íslendingur að meðaltali fjórum sinnum í bíó á árinu 

2017 (Viðskiptablaðið, 2018). Mynd 5 sýnir fjölda seldra miða frá árunum 2007-2017. 

Hagstofa Íslands hætti að halda utan um gögn um aðsókn Íslendinga í bíó árið 2014 og 

voru því nýlegri upplýsingar um aðsókn fengnar af fréttamiðlum. 

 

 

Mynd 5. Aðsókn í kvikmyndahús (Hagstofa Íslands, 2014; Kjarninn, 2016; Viðskiptablaðið, 2018). 
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Mynd 5 sýnir hvernig dregið hefur úr aðsókn Íslendinga í kvikmyndahús frá árinu 2009. 

Þrátt fyrir að dregið hafi úr aðsókn í bíó þá finna kvikmyndahúsin lítið fyrir þeim 

samdrætti. Miðaverð hefur hækkað sem og verð á vörum sem seldar eru í 

kvikmyndahúsinu sem kemur upp á móti minnkun aðsóknar (Lang, 2017).  

Að veita góða þjónustu ætti að vera ofarlega í huga allra þjónustufyrirtækja. 

Kvikmyndahús eru þar engin undantekning. Líkt og rætt hefur verið þá ákvarðast þjónusta 

á samskiptum og samspili milli aðilans sem veitir hana og aðilans sem þiggur hana 

(Grönroos, 2015). Með þessu er átt við að viðskiptavinurinn hefur vald til að hafa áhrif á 

gæði þjónustunnar. Kvikmyndahús starfa á vettvangi sem einkennist af samkeppni, 

hröðum tæknibreytingum og breyttum þörfum viðskiptavina. Kvikmyndahús eru því ekki 

eingöngu í samkeppni við önnur kvikmyndahús heldur eru þau að keppast um athygli 

viðskiptavina við önnur form afþreyingar (Gimmy og Condon, 2013). Síðustu ár hefur 

umræða skapast um framtíð kvikmyndahúsa eftir að Netflix, Hulu og Amazon Prime hófu 

starfsemi. 

Netflix, Hulu  og Amazon Prime eru efnisveitur (e. Streaming services) sem gefa 

viðskiptavinum tækifæri á að horfa á bæði gamlar og nýjar kvikmyndir heima hjá sér gegn 

lágu áskriftargjaldi (Myles, 2018). Þessi þróun hefur leitt til þess að fólk leggur mat á það 

hvaða kvikmyndir eru þess virði að sjá í bíó þar sem athöfnin að fara í bíó er orðin meira 

að viðburði og viðskiptavinir kvikmyndahúsa vilja meiri upplifun þegar þeir ákveða að sjá 

mynd í bíó (Myles, 2018).  
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8 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn byggist á megindlegri rannsóknaraðferð. Í þessum kafla verður greint frá 

mælitæki rannsóknarinnar og uppsetningu þess, hvernig framkvæmd rannsóknarinnar 

var háttað og hverjir þátttakendur rannsóknarinnar voru.  

8.1 Mælitækið 

Líkt og hefur verið nefnt hér að ofan þá þarf að aðlaga SERVQUAL mælitækið að hverjum 

markaði. Rannsakandi fann ekki fyrri rannsókn sem rannsakar þjónustugæði 

kvikmyndahúsa á Íslandi og takmarkað efni sem fjallar um þjónustu á afþreyingar markaði 

erlendis. Því var ákveðið að aðlaga eftir bestu getu spurningalista SERVQUAL eftir 

fyrirmynd spurningalista Parasuraman, Zeithaml og Berry (1991) og stuðst var við þýðingu 

úr meistararitgerð Ingibjargar Ólafsdóttur (2010). Við hönnun spurningalistans var fyrsta 

skrefið að þýða 22 fullyrðingar skynjunar og 22 fullyrðingar væntinga úr grein 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1991), því næst voru fullyrðingarnar bornar saman við 

þýðingu Þóru Christianssen og Þórhalls Guðlaugssonar sem Ingibjörg Ólafsdóttir (2010) 

notaði í rannsókn sinni.  

Upprunalegu 22 fullyrðingar væntinga og 22 fullyrðingar skynjunar voru notaðar en 

rannsakandi ákvað að bæta við þremur fullyrðingum við hvorn hluta sem gera 25 

fullyrðingar fyrir skynjun og 25 fullyrðingar fyrir væntingar. Þeim fullyrðingum sem bætt 

var við sneru að sýningartíma, sjálfsafgreiðslumöguleikum og hvernig kvikmyndahúsið 

heldur utan um upplýsingar og gögn viðskiptavina. 

Ákveðið var að skipta könnuninni upp í þrjá hluta. Áður en fyrsti hluti byrjaði var 

þátttakandi spurður hvort hann hafi farið í kvikmyndahús síðustu sex mánuði, ef hann 

svaraði þeirri spurningu játandi var hann beðinn um að tilgreina hvaða kvikmyndahús það 

hafi verið og fór hann svo rakleiðis í fyrsta hlutann sem inniheldur þær 25 fullyrðingar sem 

snúa að skynjun viðskiptavinarins á veittri þjónustu. Þar var hann beðinn um að leggja 

mat á veittri þjónustu kvikmyndahússins. Þessi hluti endar svo með aukaspurningu þar 

sem þátttakandinn var beðinn um að meta hversu ánægður eða óánægður hann var með 

þjónustuna.  
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Því næst fór þátttakandi í annan hluta rannsóknarinnar þar sem hann var beðinn um 

að taka afstöðu til mikilvægi hverrar fullyrðinga sem einnig eru 25 talsins. Aftur á móti ef 

þátttakandi svarar fyrstu spurningunni neitandi þá fer hann beint í annan hluta 

spurningalistans. Þar var hann beðinn um að taka afstöðu til hversu mikilvægi hverrar 

fullyrðingar, þar sem rannsakandi taldi að þeir aðilar hefðu skoðun á þjónustu 

kvikmyndahúsa jafnvel þó þeir höfðu ekki farið í bíó síðustu sex mánuði. Því næst fóru 

þátttakendur í  þriðja hluta spurningalistans. Ekki var gefið til kynna hvaða vídd verið var 

að spyrja um og uppröðun spurninga hafði verið breytt. Þriðji og síðasti hlutinn inniheldur 

svo fimm bakgrunnsspurningar sem eru kyn, aldur, menntunarstig, búseta og heildar 

mánaðar tekjur.  

Í upprunalega spurningalistanum voru væntingar viðskiptavina til þjónustunnar 

kannaðar en samkvæmt Láru Aðalsteinsdóttur (2006) kom í ljós við forprófun á þýðingu 

íslenska spurningalistans að væntingar og mikilvægi sýndu fram á sömu niðurstöður og 

væru meiri líkur að þátttakendur skilji frekar orðalag um mikilvægi í stað væntinga. Það 

var því ákveðið að biðja þátttakendur um að taka afstöðu til hversu mikilvæg hver 

fullyrðing væri í stað væntinga.  

Spurningalistinn var forprófaður af sex aðilum sem rannsakandi þekkir. Athugasemdir 

voru ekki alvarlegar en einungis komu athugasemdir varðandi innsláttarvillur og orðalag 

sem rannsakandi lagaði áður spurningalistanum var deilt.  

8.2 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í kerfinu QuestionPro þar sem mögulegt er að vera með 

eins margar spurningar/fullyrðingar eins og þarf og engin takmörk á hversu mörg svör 

berast. Við öflun gagna var notast við aðferð sem kallast hentugleikaúrtak með 

snjóboltaaðferð. Úrtakið er nokkuð einfalt í framkvæmd en sú aðferð veldur því að lítil 

sem engin stjórn var á því hverjir lenda í úrtakinu.  

Könnuninni var deilt á persónulegri Facebook síðu rannsakanda sem og á Facebook 

hópum sem voru taldir viðeigandi. Rannsakandi deildi könnuninni á Facebook hópunum 

Bíófíklar sem voru með 1.573 meðlimi, Kommóða Kaligaris, 2.249 meðlimi  og S0101 

16.651 meðlimi þann 4. maí 2018. Ákveðið var að deila könnuninni á þessum þremur 
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síðum á sama tíma eða síðla kvölds þann 10. apríl sem leiddi til þess að rétt yfir 100 svör 

má rekja að hluta til til þessara Facebook hópa. Rannsakandi hvatti einnig fjölskyldu og 

vini til að deila könnuninni sem leiddi til þess að engin stjórn á því hverjir svara. Könnunin 

var virk í  tvær vikur eða frá fimmtudeginum 5. apríl til fimmtudagsins 19. apríl.  

8.3 Þátttakendur 

Allir hafa farið í bíó einhvern tímann á lífsleiðinni og því mætti vænta að flestir hafa 

einhverja skoðun á því hvað þeim þykir mikilvægt þegar þeir fara í bíó. Þýði 

rannsóknarinnar er því allir Íslendingar.  Spurningakönnuninni var lögð fyrir rafrænt á 

samfélagsmiðlinum Facebook og voru 307 þátttakendur sem kláruðu hana. Það voru 648 

einstaklingar sem opnuðu könnunina og byrjuðu að svara en eftir að hafa hreinsað út þá 

þátttakendur sem ýmist hættu þátttöku eða svöruðu öllu með sama valmöguleika voru 

307 gildir þátttakendur. 

Bakgrunnsbreyturnar eru fimm talsins. Tafla 1 sýnir þrjár af þessum fimm 

bakgrunnsbreytum, kyn, aldur og menntun. Jafnframt var spurt um tekjur og búsetu 

þátttakenda en dreifingin þar reyndist vera lítil. Mikill meirihluti þátttakenda eru búsettir 

á höfuðborgarsvæðinu eða 76.3% og 72.9% þátttakenda voru með undir 600 þúsund í 

tekjur. Flestir þátttakenda voru á aldursbilinu 30-39 ára eða 36.8% og næst stærsti 

aldurshópurinn var fólk á aldrinum 20 – 29 ára eða 25.4%. Tveir hópar voru ráðandi hvað 

varðar menntun en samanlagt voru 61.2% þeirra sem tóku þátt með háskólamenntun, 

meirihluti með grunnmenntun úr háskóla eða 37.4%. Tafla 1 sýnir að meirihluti 

þátttakenda voru konur eða 63% á móti 37% karlar.  
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 

Kyn Hlutfall  Aldur Hlutfall  Menntun Hlutfall  

Karlar 37,0% 19 ára eða yngri 2,0% Grunnskólapróf 11,6% 

Konur 63,0% 20 – 29 ára 25,2% Stúdentspróf 17,9% 
  

30 – 39 ára 37,1% Iðnmenntun 7,6% 
  

40 – 49 ára 21,2% Grunnnám  37,4% 
  

50 – 59 ára 11,3% Framhaldsnám  23,5% 
  

60 ára eða eldri 3,3% Doktorsnám 0,3% 
    

Annað 1,7% 

 

Tafla 2 sýnir fjölda og hlutfall þeirra sem hafa farið í kvikmyndahús á síðustu sex 

mánuðum. Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir hefðu farið í bíó á síðustu 

sex mánuðum og mikill meirihluti þátttakenda svöruðu játandi eða 81,7% á móti 18,3% 

sem svöruðu neitandi. Þessar tölur geta hugsanlega sýnt hversu vinsæl afþreying það er 

að fara í kvikmyndahús. 

Tafla 2. Bíó síðustu sex mánuði. 

 
Fjöldi Hlutfall  

Já 291 81,7% 

Nei  65 18,3% 

Alls 356 100% 

 

Tafla 3 sýnir hvaða kvikmyndahús þátttakendur fóru í síðast. Flestir þátttakenda fóru 

síðast í fjögur kvikmyndahús, þau kvikmyndahús eru Laugarásbíó eða 12,4%, Sambíóin 

Álfabakka eða 13,1%, Sambíóin Egilshöll eða 23,7% og Smárabíó eða 15,1%.  
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Tafla 3. Hvaða kvikmyndahús þátttakendur fóru í síðast. 

Kvikmyndahús Fjöldi Hlutfall 

Bíó Paradís 14 4,8% 

Borgarbíó Akureyri 18 6,2% 

Háskólabíó 18 6,2% 

Ísafjarðarbíó 1 0,3% 

Laugarásbíó 36 12,4% 

Sambíóin Akureyri 10 3,4% 

Sambíóin Álfabakka 38 13,1% 

Sambíóin Egilshöll 69 23,7% 

Sambíóin Kringlunni 28 9,6% 

Sambíóin Keflavík 4 1,4% 

Smárabíó 44 15,1% 

Annað 11 3,8% 

 

Samanlagt fengu fjögur kvikmyndahús 63,8% þátttakenda í heimsókn til sín síðustu sex 

mánuði sem gefur smá hugmynd um vinsældir þeirra. Líkt og sjá má á töflu 3 þá voru fóru 

flestir svarenda í Laugarásbíó, Sambíóin Álfabakka, Sambíóin Egilshöll, Sambíóin 

Kringlunni og Smárabíó. Rannsakandi ákvað að sameina þau kvikmyndahús sem voru ekki 

talin upp í einn hóp undir heitinu „Önnur kvikmyndahús“. 
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9 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Markmið kaflans er að 

svara þeim markmiðum sem skilgreind eru í inngangi verkefnisins. Markmiðin eru nokkur, 

fyrst og fremst er það að reyna að fá innsýn inn í hvernig viðskiptavinir íslenskra 

kvikmyndahúsa meta þjónustu þeirra. Því næst er reynt að ákvarða hverjar áherslur 

kvikmyndahúsin eiga að vera til að bæta stig þjónustugæða, hver staða ánægju sé á milli 

kvikmyndahúsa og síðast en ekki síst athuga hvort gæðavíddirnar fimm standist 

þáttagreiningu.  

Að mæla skynjun viðskiptavina á veittri þjónustu og væntingar þeirra gagnvart 

þjónustunni er grundvöllur SERVQUAL sem er hannað til að mæla þjónustugæði 

fyrirtækja. Líkt og hefur komið fram fyrr í þessu verkefni þá verður fjallað um skynjun sem 

mat á veittri þjónustu og væntingar sem mat á mikilvægi.  

9.1 Mat á veittri þjónustu 

Í fyrsta hluta spurningalistans sem sneri að mati á veittri þjónustu voru svarmöguleikar 

þátttakenda  á fimm punkta Likert-kvarða þar sem þeir voru beðnir um að taka afstöðu til 

fullyrðinganna frá því að vera mjög ósammála til mjög sammála. Í töflum 4 til 8 sýnir innri 

áreiðanleika fyrir hverja vídd sem og fjöldi svara, meðalgildi og staðalfrávik fyrir hverja 

fullyrðingu. Töflunum er skipt eftir víddum Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985; 1991). 

Tafla 4 sýnir víddina áþreifanleika sem inniheldur fullyrðingar sem tengjast húsnæði, útliti 

og tækni. 
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Tafla 4. Mat á veittri þjónustu. Áþreifanleiki 

  α N M Sf 

Áþreifanleiki 0,734 269 3,62 0,716 

Húsnæði kvikmyndahússins uppfyllir þarfir þínar 
 

287 3,99 0,978 

Kvikmyndahúsið er búið tækja og þjónustubúnaði sem 
uppfyllir kröfur nútímans 

 
287 3,95 0,986 

Gögn um þjónustu kvikmyndahússins s.s. heimasíða og 
auglýsingaefni, sé aðlaðandi í útliti 

 
287 3,36 1,014 

Kvikmyndahúsið er búið heimasíðu sem uppfyllir kröfur 
nútímans 

 
283 3,34 1,085 

Auðvelt er að nýta sjálfsafgreiðslumöguleika 
kvikmyndahússins  

 
279 3,42 1,080 

Starfsfólk er snyrtilegt til fara   274 4,05 0,677 

 

Eins og sjá má í töflu 4 þá er vídd áþreifanleikans með meðalgildið 3,62. Sú fullyrðing 

sem er með hæsta meðalgildið er „Starfsfólk er snyrtilegt til fara“ en meðalgildi hennar 

er 4,05. Lægsta meðalgildið í vídd áþreifanleika er tengt gæðum heimasíðu 

kvikmyndahússins (M=3,34).  

Tafla 5 sýnir vídd trúverðugleikans sem inniheldur fullyrðingar tengdar fagmennsku, 

trausti og þekkingu.  

Tafla 5. Mat á veittri þjónustu. Trúverðugleiki 

  α N M Sf 

Trúverðugleiki 0,851 263 3,42 0,771 

Framkoma starfsfólks ber vott um fagmennsku 
 

288 3,48 0,947 

Ég ber traust til starfsfólks kvikmyndahússins 
 

275 3,26 0,951 

Í samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins er 
mér sýnd full virðing 

 
278 3,66 0,900 

Starfsfólk kvikmyndahússins hefur þekkingu til að svara 
spurningum mínum um hvers kyns þjónustu  

 
279 3,30 0,888 
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Eins og sjá má á töflu 5 er hæsta meðalgildi er „Í samskiptum mínum við starfsfólk 

kvikmyndahússins er mér sýnd full virðing“ (M=3,66).  Lægsta meðalgildi er „Ég ber traust 

til starfsfólks kvikmyndahúsa“ (M=3,26).  Tafla 6 sýnir vídd áreiðanleikans sem inniheldur 

fullyrðingar tengdar orðspori fyrirtækisins, áhuga á lausn vandamála og skilvirkni 

þjónustu. 

Tafla 6. Mat á veittri þjónustu. Áreiðanleiki 

  α N M Sf 

Áreiðanleiki 0,676 270 3,21 0,572 

Kvikmyndahúsið leggur áherslu á gott orðspor við lausn 
vandamála 

 
281 3,22 0,790 

Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir kvikmyndahúsið 
einlægan áhuga á að leysa hann 

 
281 3,15 0,803 

Þjónustan sem kvikmyndahúsið veitir er skilvirk  
 

280 3,60 0,792 

Kvikmyndahúsið heldur vel utan um gögn og upplýsingar 
um mig 

  279 2,86 0,828 

 

Tafla 6 sýnir að hæsta meðalgildið tilheyrir fullyrðingunni „Þjónustan sem 

kvikmyndahúsið veitir er skilvirk“ (M=3,60). En lægsta meðalgildið er „Kvikmyndahúsið 

heldur vel utan um gögn og upplýsingar um mig“ (M=2,86).   

Tafla 7 fjallar um víddina svörun sem inniheldur fullyrðingar sem snúa að viðbrögðum 

starfsfólks og fyrirtækisins. 
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Tafla 7. Mat á veittri þjónustu. Svörun 

  α N M Sf 

Svörun 0,810 260 3,41 0,598 

Starfsfólk kvikmyndahússins er aldrei of önnum kafið til að 
bregðast við beiðni um aðstoð 

 
280 3,22 0,932 

Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel 
 

279 3,28 0,783 

Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks 
kvikmyndahússins 

 
277 3,39 0,834 

Starfsfólk kvikmyndahússins er alltaf reiðubúið að 
aðstoða viðskiptavini 

 
273 3,50 0,834 

Rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) er 
svarað fljótt og vel 

 
274 3,18 0,722 

Sýningartími kvikmyndahússins hentar viðskiptavinum   282 3,80 0,885 

 

Eins og sést í töflu 7 þá skynja þátttakendur vídd svörunar mismunandi. Hæsta 

meðalgildi víddarinnar tilheyrir fullyrðingunni „Sýningartími kvikmyndahússins hentar 

viðskiptavinum“ (M=3,80). Lægsta meðalgildið tilheyrir fullyrðingunni „Rafrænum 

fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) er svarað fljótt og vel“ (M=3,18).  

Tafla 8 sýnir fimmtu og síðustu vídd mats á veittri þjónustu. Sú vídd er nefnd 

hluttekning og fjallar um kurteisi starfsfólks, skilning á þörfum viðskiptavina og 

persónulega þjónustu. 

Tafla 8. Mat á veittri þjónustu. Hluttekning 

  α N M Sf 

Hluttekning 0,851 260 3,49 0,721 

Starfsfólk kvikmyndahússins sýnir mér ávallt kurteisi 
 

280 3,87 0,808 

Starfsfólk hefur skilning á þörfum viðskiptavina 
 

274 3,43 0,892 

Kvikmyndahúsið ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti 
 

275 3,36 1,007 

Ég finn að starfsfólk kvikmyndahússins veitir mér 
persónulega þjónustu 

 
277 2,84 0,999 

Starfsfólk kvikmyndahússins er vingjarnlegt í viðmóti   278 3,93 0,807 
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Líkt og tafla 8 gefur til kynna þá er hluttekning vídd sem skiptir máli. Þátttakendur 

skynja að „Starfsfólk kvikmyndahússins er vingjarnlegt í viðmóti“ (M=3,93). Lægsta 

meðalgildið hefur fullyrðingin „Ég finn að kvikmyndahúsið veitir mér persónulega 

þjónustu“ (M=2,84). 

Hvað varðar víddirnar sjálfar þá hefur víddin áþreifanleiki hæsta meðalgildið eða 3,62 

en áreiðanleiki með það lægsta eða 3,21.  

9.2 Mat á mikilvægi 

Í öðrum hluta spurningalistans sem sneri að mati á mikilvægi voru svarmöguleikar 

þátttakenda einnig á fimm punkta Likert-kvarða þar sem þeir voru beðnir um að taka 

afstöðu til fullyrðinga frá því að finnast þær vera mjög léttvægar til mjög mikilvægar. 

Töflur 9 til 13 sýna innri áreiðanleika víddanna, fjölda svara, meðalgildi og staðalfrávik. 

Greint verður frá hverri vídd sérstaklega þar sem dregið er saman hæstu og lægstu 

meðalgildi sem og hvað það mögulega þýðir. Tafla 9 sýnir víddina áþreifanleiki. 

Tafla 9. Mat á Mikilvægi. Áþreifanleiki 

  α N M Sf 

Áþreifanleiki 0,699 299 4,20 0,563 

Að húsnæði kvikmyndahússins uppfyllir þarfir þínar 
 

301 4,39 0,721 

Að kvikmyndahúsið er búið tækja – og þjónustubúnaði sem 
uppfyllir kröfur nútímans  

 
303 4,55 0,673 

Að gögn um þjónustu kvikmyndahússins s.s. heimasíða og 
auglýsingaefni, sé aðlaðandi í útliti 

 
302 3,95 1,002      

Að kvikmyndahúsið er búið heimasíðu sem uppfyllir kröfur 
nútímans 

 
299 4,21 0,916 

Að auðvelt sé að nýta sjálfsafgreiðslumöguleika 
kvikmyndahússins 

 
298 4,02 1,062 

Að starfsfólk er snyrtilegt til fara    297 4,05 0,899 

 

Tafla 9 sýnir að þátttakendum þykir mikilvægast af öllum þáttum áþreifanleikans „Að 

kvikmyndahúsið sé búið-tækja og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans“ 

(M=4,55). Lægsta meðalgildi er „Að gögn um þjónustu kvikmyndahússins, s.s. heimasíða 
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og auglýsingaefni, sé aðlaðandi í útliti“ (M=3,95). Tafla 10 sýnir vídd trúverðugleikans sem 

fjallar um framkomu, traust og virðingu gagnvart viðskiptavinum. 

Tafla 10. Mat á mikilvægi. Trúverðugleiki 

  α N M Sf 

Trúverðugleiki 0,671 290 4,03 0,603 

Að framkoma starfsfólks beri vott um fagmennsku 
 

303 3,94 0,872 

Að ég geti borið traust til starfsfólks kvikmyndahússins 
 

295 3,89 0,925 

Í samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins sé 
mér sýnd full virðing  

 
298 4,37 0,724 

Að starfsfólk kvikmyndahússins hafi þekkingu til að svara 
spurningum mínum um hverskyns þjónustu 

  298 3,91 0,873 

 

Eins og sjá má í töflu 10 þá er trúverðugleiki mikilvæg vídd fyrir þátttakendur en þó 

ekki jafn mikilvæg og áþreifanleiki. Eina fullyrðingin sem fær meðalgildi yfir 4,0 er „Í 

samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins sé mér sýnd full virðing“ (M=4,37). 

Lægsta meðalgildi víddarinnar er þó fullyrðingin „Að ég geti borið traust til starfsfólks 

kvikmyndahússins“ (M=3,89) sem gefur til kynna að þátttakendum þykir það ekki jafn 

mikilvægt eins og að þeim sé sýnd virðing. Tafla 11 sýnir vídd áreiðanleikans sem fjallar 

um orðspor, skilvirkni þjónustunnar og áhuga fyrirtækisins að leysa vandamál. 

Tafla 11. Mat á mikilvægi. Áreiðanleiki 

  α N M Sf 

Áreiðanleiki 0,582 296 4,08 0,739 

Að kvikmyndahús séu með gott orðspor varðandi lausn 
vandamála 

 
301 3,87 0,994 

Ef ég á við vanda að stríða, þá sýni kvikmyndahúsið 
einlægan áhuga á að leysa hann  

 
300 4,04 0,930 

Að þjónustan sem kvikmyndahúsið veitir er skilvirk  
 

302 4,33 0,757 

Að kvikmyndahúsið haldi vel utan um gögn og upplýsingar 
um mig 

  301 2,82 1,448 
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Tafla 11 sýnir vídd áreiðanleikans þar sem hæsta meðalgildið er „Að þjónustan sem 

kvikmyndahúsið veitir er skilvirk“ (M=4,33). Það gefur til kynna að þátttakendum þykir 

það mikilvægasti þátturinn innan víddarinnar en finnst léttvægast „Að kvikmyndahúsið 

haldi vel utan um gögn og upplýsingar um mig“ (M=2,82). Tafla 12 sýnir vídd svörunar 

sem gefur upplýsingar um viðbrögð starfsmanna. 

Tafla 12. Mat á Mikilvægi. Svörun 

  α N M Sf 

Svörun 0,784 282 4,17 0,549 

Að starfsfólk kvikmyndahússins sé aldrei of önnum kafið 
til að bregðast við beiðni um aðstoð 

 
298 4,00 0,900 

Að fyrirspurnum sé svarað fljótt og vel 
 

299 4,11 0,781 

Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks 
kvikmyndahússins 

 
295 4,17 0,712 

Að starfsfólk kvikmyndahúsa sé alltaf reiðubúið að 
aðstoða viðskiptavini 

 
296 4,24 0,744 

Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) sé 
svarað fljótt og vel 

 
298 3,95 0,941 

Að sýningartími henti viðskiptavinum   296 4,05 0,659 

 

Tafla 12 sýnir vídd svörunar þar sem þátttakendum þótti mikilvægast „Að starfsfólk 

kvikmyndahússins sé alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini“ (M=4,24). En léttvægast 

fannst þátttakendum „Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) sé svarað 

fljótt og vel“ (M=3,95). Tafla 13 sýnir vídd hluttekningar, þar eru fullyrðingar sem tengjast 

skilningi á þörfum og kurteisi. 
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Tafla 13. Mat á Mikilvægi. HLuttekning 

  α N M Sf 

Hluttekning 0,764 273 4,18 0,567 

Að starfsfólk kvikmyndahússins sýni mér ávallt kurteisi 
 

292 4,45 0,669 

Að starfsfólk hafi skilning á þörfum viðskiptavina 
 

295 4,12 0,757 

Að kvikmyndahúsið beri hag viðskiptavina sinna fyrir 
brjósti  

 
293 4,31 0,684 

Að ég finni að starfsfólk kvikmyndahússins veiti mér 
persónulega þjónustu  

 
297 3,67 1,070      

Að starfsfólk kvikmyndahússins sé vingjarnlegt í viðmóti   291 4,38 0,660 

 

Tafla 13 sem er jafnframt síðasta víddin sýnir að þátttakendum þótti mikilvægast „Að 

starfsfólk kvikmyndahússins sýni mér ávallt kurteisi“ (M=4,45) en samanborið við hinar 

fullyrðingarnar fannst þátttakendum, „Að ég finni að starfsfólk kvikmyndahússins veiti 

mér persónulega þjónustu“ (M=3,67) léttvægast.  

Innri áreiðanleiki (α) á hverri vídd hvað varðar mat á veittri þjónustu eru allar yfir 0,7 

sem er að jafnaði talið ásættanlegt en víddirnar undir mati á mikilvægi er á mörkunum að 

vera í lagi (Chronbachs Alpha, e.d.). Þær breytur sem voru sameinaðar fengu einfaldlega 

nöfn víddanna sem Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) lögðu til. Tilgangurinn með 

því er að einfalda úrvinnslu greiningarinnar og hugsanlega gefa betri innsýn inn í víddir 

þjónustu kvikmyndahúsa á Íslandi.   

9.3 Heildarmat á veittri þjónustu og heildarmat á mikilvægi  

Samkvæmt Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) er bilið sem getur myndast á milli 

skynjunar og væntinga það sem ákvarðar þjónustugæði fyrirtækisins. Formúlan er einföld, 

Þjónustugæði = Skynjum – Væntingar 

Þ = S - V 

Í þessari rannsókn er fjallað um væntingar sem mikilvægi og skynjun sem mat á veittri 

þjónustu. Tafla 14 gefur til kynna að það sé bil á milli mats á veittri þjónustu og því sem 

þátttakendum þykir mikilvægt þegar kemur að þjónustu í kvikmyndahúsum.  
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Tafla 14. Meðalgildi mats á veittri þjónustu (M.v), mikilvægi (M.m) og bilið eftir víddum 

 

M.v  M.m Bil 

Áþreifanleiki 3.62 4.20 -0.58 

Trúverðugleiki 3.42 4.03 -0.61 

Áreiðanleiki 3.21 4.08 -0.87 

Svörun 3.41 4.17 -0.76 

Hluttekning 3.49 4.18 -0.69 

 

Niðurstöður samanburðargreiningarinnar bendir mögulega til þess að kvikmyndahús 

þurfi að hlúa að öllum víddum til að auka þjónustugæði hjá sér en standi sig best hvað 

varðar áþreifanleika, sem eru þættir tengdir húsnæði, tækni-og þjónustubúnaði og útliti. 

Áhersla ætti að vera lögð á að bæta svörun og áreiðanleika. Þættir eins og skilvirkni 

þjónustunnar og viðbrögð við vandamálum tilheyra svörun. 

9.4 Samkeppni íslenskra kvikmyndahúsa 

Eftir að búið var að sameina allar fullyrðingar sem tilheyra mati á veittri þjónustu og mati 

á mikilvægi þá var ráðist í að kanna þjónustugæði milli kvikmyndahúsa. Samkeppni á 

kvikmyndahúsamarkaðinum er mikil sem gefur fullt gildi til að rannsaka hvernig þeim er 

að takast að mæta væntingum viðskiptavina sinna.  

Tafla 15 gefur vísbendingar um stöðu kvikmyndahúsanna sem flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar heimsóttu á síðustu 6 mánuðum. Meðalgildi heildarmats á veittrar 

þjónustu og heildarmat á mikilvægi eru tilgreind í töflu 16 og einnig var bilið á milli þeirra 

reiknað.  Bilið sem myndast milli mats á veittri þjónustu og mats á mikilvægi er það sem 

ákvarðar þjónustugæði fyrirtækja. Athygli er vakin að því að engin kvikmyndahús eru að 

mæta eða fara umfram væntingar viðskiptavina sinna þar sem öll bilin eru neikvæð.  
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Tafla 15. Heildarmat á veittri þjónustu (M.v) og mikilvægi (M.m) eftir kvikmyndahúsum. 

 

M. v M. m Bil 

Sambíóin Álfabakka 3,16 4,04 -0,88 

Sambíóin Egilshöll 3,50 4,12 -0,62 

Sambíóin Kringlunni 3,32 4,24 -0,92 

Laugarásbíó 3,76 4,23 -0,48 

Smárabíó 3,33 4,13 -0,80 

Önnur kvikmyndahús 3,69 4,13 -0,44 

  

Eins og tafla 15 gefur til kynna þá er bilið minnst hjá Laugarásbíó (-0,48) og Önnur 

kvikmyndahús (-0,44) sem þýðir að þau komast næst því að mæta þeim þáttum sem 

svarendur telja mikilvæga. Sambíóin Egilshöll (-0,62) hefur næst minnsta bilið en 

Sambíóin Kringlan (-0,92) og Sambíóin Álfabakka (-0,88) eru með mesta bilið sem gefur til 

kynna að þau þurfi að beita sér til að mæta þörfum viðskiptavina sinna betur.   

9.5 Heildaránægja 

Ákveðið var að kanna hvort það væri fylgni á milli víddanna fimm og heildaránægju 

viðskiptavina kvikmyndahúsa á Íslandi. Í töflu 16 má sjá niðurstöður fylgniprófa. 

Tafla 16. Fylgni milli vídda og heildaránægju 

Víddirnar fimm Fylgnipróf 

Áþreifanleiki r(267) = 0,45; p < 0,001 

Trúverðugleiki r(261) = 0,49; p < 0,001 

Áreiðanleiki r(268) = 0,48; p < 0,001 

Svörun r(258) = 0,43; p < 0,001 

Hluttekning r(258) = 0,54; p < 0,001 

 

Í félagsvísindum er algengt að ganga út frá viðmiðum Cohens (1988) þegar kemur að 

því að meta styrk sambands milli breyta. Hann skiptir fylgni upp í fjóra flokka.  
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➢ Engin fylgni  r = 0,00 - 0,09  

➢ Veik fylgni   r = 0,10 – 0,29 

➢ Miðlungs fylgni  r = 0,30 – 0,49 

➢ Sterk fylgni  r = 0,50 – 1,00 

Niðurstöður í töflu 16 sýna sterka fylgni heildaránægju og hluttekningar (r(258) = 0,54; 

p < 0,001) en hinar fjórar víddirnar sýna miðlungs fylgni við heildaránægju. Tafla 17 sýnir 

meðalgildi heildaránægju svarenda eftir kvikmyndahúsum. 

Tafla 17. Heildaránægja eftir kvikmyndahúsum. Fjöldi. meðalgildi og staðalfrávik 

 
N M Sf 

Sambíóin Álfabakka 37 3,41 0,832 

Sambíóin Egilshöll 69 3,97 0,874 

Sambíóin Kringlunni 28 3,43 0,879 

Laugarásbíó 35 4,20 0,759 

Smárabíó 43 3,67 0,837 

Önnur kvikmyndahús 76 3,61 1,189 

 

Eins og tafla 17 sýnir þá eru meðalgildi heildaránægju svarenda hæst hjá Sambíóunum 

Egilshöll (M=3,97) og Laugarásbíó (M=4,20) en lægst hjá Sambíóunum Álfabakka 

(M=3,41).   

Marktækur munur var á ánægja þátttakenda á heildina litið eftir því hvaða 

kvikmyndahús þeir fóru í síðast (F(5,282) = 4,347; p = 0,001). Þeir svarendur sem fóru í 

Sambíóin Egilshöll síðast voru ánægðari (M=3,97, Sf=0,874) heldur en þeir sem fóru í 

Sambíóin Álfabakka (M=3,41. Sf=0,832). Þeir svarendur sem fóru í Laugarásbíó síðast voru 

ánægðari (M=4,20, Sf=0,759) heldur en þeir sem fóru í Sambíóin Álfabakka (M=3,41, 

Sf=0,832), Sambíóin Kringlunni (M=3,43, Sf=0,879) og önnur kvikmyndahús (M=3,61, 

Sf=1,189). 

9.6 Þáttagreining 

Þáttagreining er tól sem er notað til að greina mikinn fjölda spurninga eða fullyrðinga í 

þeim tilgangi að fækka þeim. Greiningin hefur þann eiginleika að finna og hópa saman 
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þær breytur sem eru að mæla sama hugtakið og finna þann þátt sem er mikilvægastur 

(Factor analysis, e.d). Eins og hefur komið fram áður þá eru fimm víddir þjónustugæða 

samkvæmt Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985). Höfundar benda þó á í grein sinni að 

þær gætu hugsanlega verið fleiri eða færri eftir því hvaða markað sé verið að rannsaka 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1991). Þáttagreiningin er greining sem er tilvalin til að 

kanna fjölda vídda eða þátta mælitækisins sem hannað var fyrir markað kvikmyndahúsa 

og hvort það væru fimm víddir líkt og upprunalega mælitækið segir til um.  

Þáttagreiningin var framkvæmd með hornréttum snúningi (e. Varimax Orthagonal 

Rotation). Þar voru þjónustugæði kvikmyndahúsa skoðuð með 25 fullyrðingum en þrjár 

breytur sýndu litla fylgni gagnvart hinum breytunum eða undir 0.3 og var því ákveðið að 

fjarlægja þær úr greiningunni. Þær fullyrðingar eru „Kvikmyndahúsið heldur vel utan um 

gögn og upplýsingar um mig“, „Auðvelt er að nota sjálfsafgreiðslumöguleika 

kvikmyndahússins“ og „Sýningartími kvikmyndahússins hentar viðskiptavinum“.  

Mikilvægt er að byrja á því að staðfesta hvort gagnasafnið sé hentugt fyrir 

þáttagreiningu og er það gert með því að skoða tvennskonar próf, annars vegar er það 

Keiser-Meyer-Olkin (KMO) prófið og hins vegar Bartlett´s prófið. KMO próf sýndi gildið 

0.915 sem gaf til kynna að gögnin henti fyrir þáttagreiningu og bendir til áreiðanleika 

breyta. Bartlett´s prófið sýnir marktæka fylgni milli breytana (p < 0.001). Með þessar tölur 

taldi rannsakandi að það væri óhætt að halda áfram með þáttagreininguna. Niðurstaða 

fyrri þáttagreiningarinnar sýndi að breyturnar hlóðust á fjóra þætti en fyrstu tveir 

þættirnir útskýra 51,6% þess. Jafnframt sýndi skriðuritið einungis einn þátt. 

Þáttagreining var keyrð í annað sinn með það að leiðarljósi að mögulega væri um einn 

eða tvo þætti að ræða. Því niðurstöður þáttagreiningarinnar takmarkaðar við tvo þætti 

og niðurstaða þess er tilgreind í töflu 18. Eins og sjá má í töflu 18 er greinilegt að um einn 

þátt er að ræða þar sem margir þættir hlaðast bæði á þátt eitt og tvö. 
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Tafla 18. Tveggja þátta snúningur (Rotated Component Matrix). 

 Þættir 1 2 

Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska eftir aðstoðar starfsfólks 
kvikmyndahússins 

0,761 
 

Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel 0,720 
 

Kvikmyndahúsið leggur áherslu á gott orðspor við lausn vandamála 0,693 
 

Starfsfólk kvikmyndahússins er alltaf reiðubúið að aðstoða 
viðskiptavini 

0,687 0,338 

Ég finn að starfsfólk kvikmyndahússins veiti mér persónulega 
þjónustu 

0.668 0,333 

Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir kvikmyndahúsið einlægan 
áhuga á að leysa hann 

 
0,667 

Starfsfólk er aldrei of önnum kafið til að bregðast við beiðni um 
aðstoð 

0,663 0,311 

Rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) er svarað fljótt 
og vel 

0,660 
 

Ég ber traust til starfsfólks kvikmyndahússins 0,645 0,419 

Starfsfólk kvikmyndahússins hefur þekkingu til að svara 
spurningum mínum um hverskyns þjónustu 

0,642 0,378 

Starfsfólk hefur skilning á þörfum viðskiptavina 0,632 0,440 

Kvikmyndahúsið ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti 0,621 0,445 

Þjónustan sem kvikmyndahúsið veitir er skilvirk 0,505 0,444 

Húsnæði kvikmyndahússins uppfyllir þarfir mínar 
 

0,768 

Kvikmyndahúsið er búið tækja- og þjónustubúnaði sem uppfyllir 
kröfur nútímans 

 
0,729 

Starfsfólk kvikmyndahússins sýnir mér ávallt kurteisi 0,395 0,646 

Starfsfólk er snyrtilegt til fara 
 

0,638 

Starfsfólk kvikmyndahússins var vingjarnlegt í viðmóti 0,351 0,618 

Framkoma starfsfólk ber vott um fagmennsku 0,481 0,582 

Í samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins er mér sýnd 
full virðing  

0,548 0,560 

Gögn um þjónustu kvikmyndahússins, s.s. heimasíða og 
auglýsingaefni, er aðlaðandi í útliti 

0,352 0,418 

Kvikmyndahúsið er búið heimasíðu sem uppfyllir kröfur nútímans 
 

0,382 

Innri áreiðanleiki (α) 0,924 0,806 
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Athygli er vakin að því að þær breytur sem hlaðast á þátt 1 eiga flestar það sameiginlegt 

að fjalla um óáþreifanlega þætti líkt og viðbrögð starfsmanna, skilvirkni þjónustunnar og 

traust. Hins vegar eru breyturnar í þætti 2 áþreifanlegs eðlis líkt og húsnæði 

kvikmyndahússins, tækja-og þjónustubúnaðurinn og útlit starfsfólk en einungis fjórar 

breytur hlaðast eingöngu á þátt 2.  

Niðurstaða þáttagreiningarinnar er sú það séu ein til tvær víddir sem mæla 

þjónustugæði kvikmyndahúsa en ekki fimm líkt og Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985; 

1991) lögðu til. Einnig gefa þessar niðurstöður til kynna að mögulega þurfi að sameina 

breytur, fækka spurningum eða  umorða spurningar. Þessar niðurstöður gefa þó einnig til 

kynna að þetta mælitæki henti hugsanlega ekki fullkomlega og því ber að kanna hvort 

önnur mælitæki henti betur við mælingu á þjónustugæðum kvikmyndahúsa á Íslandi.    
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10 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður út frá markmiðum rannsóknarinnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þjónustugæði kvikmyndahúsa á Íslandi og fá 

innsýn inn í þann markað. Einnig var markmiðið að skoða hvert mat viðskiptavina er á 

veittri þjónustu og hvaða þætti þeim þótti mikilvægastir þegar kemur að þjónustu 

kvikmyndahúsa sem og kanna hvort munur væri á milli ánægju og veittrar þjónustu hvers 

kvikmyndahúss. Lokamarkmiðið var að kanna hvort hægt væri að nota mælitækið 

SERVQUAL til að mæla þjónustugæði kvikmyndahúsa og hvort niðurstaðan yrði fimm 

víddir eða færri. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða það í ljós að kvikmyndahús á Íslandi 

standa sig ágætlega, þó er alltaf hægt að bæta sig.  

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) benda á að viðskiptavinir eiga auðveldara með 

leggja mat á áþreifanlega þætti þjónustunnar heldur en þá óáþreifanlegu. Fullyrðingarnar 

með hæstu meðalgildin voru þær sem tilheyra víddinni áþreifanleiki. Þar kemur í ljós að 

þátttakendur voru sammála um að „Kvikmyndahúsið er búið tækja-og þjónustubúnaði 

sem uppfyllir kröfur nútímans“, „Húsnæði uppfyllir þarfir þínar“ og „Starfsfólk er 

snyrtilegt til fara“. Hæstu gildi víddarinnar svörun er að „Sýningartími kvikmyndahússins 

hentar viðskiptavinum“ sem getur verið túlkað sem svo að þátttakendur eru sammála 

hvað varðar hentugleika sýningartíma kvikmyndahúsa. Tvær fullyrðingar innan 

víddarinnar hluttekning voru með meðalgildi nálægt 4,0 en þær eru „Starfsfólk 

kvikmyndahússins sýnir mér ávallt kurteisi“ og „Starfsfólk er vingjarnlegt í viðmóti“. 

Þessar niðurstöður sýna hvað kvikmyndahúsin eru að gera rétt að mati þátttakenda og 

eru þau í ágætri stöðu hvað varðar tækni, húsnæði og viðmót starfsfólks gagnvart 

viðskiptavinum. Lægstu meðalgildi á mati á veittri þjónustu sýna þá þætti sem 

kvikmyndahúsin gætu viljað skoða betur til að bæta frammistöðu sína. Hlutleysi einkennir 

lægstu meðalgildi fullyrðinganna og eru það tvær sem eru sérstaklega lágar. Þær eru 

„Kvikmyndahúsið heldur vel utan um gögn og upplýsingar um mig“ og „Ég finn að 

kvikmyndahúsið veitir mér persónulega þjónustu“. Kvikmyndahúsin eru einnig með lágt 

meðalgildi hvað varðar lausn vandamála og hversu fljótt rafrænum fyrirspurnum er 

svarað. Þessar niðurstöður sýna þá þætti sem kvikmyndahúsin geta skoðað betur og eru 

það þættir sem einna helst tengjast samskiptum við viðskiptavini bæði persónulega og 
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rafrænt. Með framkvæmd frekari rannsókna er mikilvægt að kanna hversu miklu máli 

þessir þættir skipta þegar kemur að þjónustu í kvikmyndahúsum. 

Hvað varðar mat á mikilvægi þá þótti þátttakendum mikilvægast að kvikmyndahúsin 

sinni þjónustuþáttum áþreifanleikans og þá sérstaklega að kvikmyndahúsin séu búin 

tækja-og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans. Hröð þjónusta og skilvirkni 

skiptir viðskiptavini kvikmyndahúsa einnig máli en einnig kurteisi og virðing. Það sem 

þátttakendum fannst vera léttvægast er hvernig kvikmyndahúsið halda utan um gögn og 

upplýsingar og að starfsfólk veiti persónulega þjónustu. Eins og tilgreint er hér að ofan þá 

fengu þessir tveir þættir lægstu gildi mats á veittri þjónustu. Mikilvægast er að halda 

áfram að fylgjast með straumum og stefnum tækninnar, hlúa að umgjörð 

kvikmyndahúsanna, gera þjónustuna skilvirkari, sýna viðskiptavinum virðingu og kurteisi. 

Þjónusta í kvikmyndahúsum er fyrst og fremst upplifunin og athöfnin að mæta á staðinn 

sem gefur til kynna að viðskiptavinir meta gæði þjónustunnar að miklu leiti út frá 

áþreifanlegum þáttum. 

Þegar samanburður var gerður á mati á veittri þjónustu og mati á mikilvægi eftir 

víddum og reiknað bilið á milli skynjunar og væntinga líkt og Parasuraman, Zeithaml og 

Berry (1985) lögðu til þá kom í ljós að vídd áþreifanleikans er með minnsta bilið en vídd 

áreiðanleikans með mesta bilið. Bilin sem myndast á milli tákna hversu vel fyrirtækjum 

gengur að mæta þeim væntingum sem viðskiptavinir hafa gagnvart þjónustunni 

(Grönroos, 1984). Í þessu tilviki þá telja  viðskiptavinir kvikmyndahúsa að þau séu mjög 

nálægt því að uppfylla það sem þeir telja mikilvægast þegar kemur að áþreifanleika 

víddinni, en þar sem talan er neikvæð þýðir að kvikmyndahúsin eru ekki alveg að mæta 

því sem viðskiptavinirnir telja mikilvægt. Áreiðanleika víddin er með mesta bilið sem gefur 

til kynna að þátttakendum þykir mikilvægt að kvikmyndahús séu áreiðanleg en skynja það 

ekki sem svo. Eins og kemur fram hér þá mætir ekkert kvikmyndahús væntingum 

viðskiptavina sinna alveg. Það getur verið vegna þess hve hraður markaðurinn er en einnig 

má ekki gleyma að þjónusta er flókið ferli sem er aldrei eins. Viðskiptavinir eru 

þátttakendur í framleiðslu þjónustunnar og getur þeirra persónuleg reynsla, þarfir og 

umtal haft áhrif á þeirra skynjun á þjónustunni (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 
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Einnig getur vonbrigði og neikvæðni gagnvart kvikmyndinni sjálfri haft áhrif á það hvernig 

viðskiptavinurinn metur heildarútkomu þjónustunnar.  

Samanburður á heildarmati viðskiptavina á veittri þjónustu og heildarmat á mikilvægi 

eftir kvikmyndahúsum leiddi í ljós að hópurinn Önnur kvikmyndahús og Laugarásbíó 

reyndust vera með minnsta bilið, þar á eftir koma Sambíóin Egilshöll og Smárabíó. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að Laugarásbíó er að standa sig vel og þar af leiðandi með 

hæsta stig þjónustugæða meðal kvikmyndahúsanna en er þó ekki að ná að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna þar sem bilið er neikvætt. Kvikmyndahúsin Sambíóin 

Álfabakka og Sambíóin Kringlunni eru með mesta bilið sem segir að það þurfi að skoða 

þau aðeins betur. Sambíóin ættu því að leggja áherslu á að skoða ástæður fyrir þessu bili 

og vinna að því að forgangsraða úrbótum. Það kemur á óvart að kvikmyndahúsið 

Sambíóin Kringlunni sem með svona mikið bil á milli væntinga og skynjunar þar sem miklar 

framkvæmdir stóðu yfir árið 2012 og var þá unnið að endurbótum á  húsnæðinu, 

númeruð sæti og fleira (Vísir.is, 2012).  

Ánægja er hugtak sem krefst ítarlegri rannsóknar heldur en hér var gert. Samt sem 

áður var ákveðið að bæta einni spurningu við könnunina sem spurði þátttakendur hversu 

ánægðir eða óánægðir þeir voru með þjónustu kvikmyndahússins á heildina litið. Sterk 

fylgni er á milli heildaránægju og hluttekningar en hinar fjórar víddirnar sýna miðlungs 

fylgni. Þessar niðurstöður sýna að allar víddirnar geta, á einhvern hátt, haft áhrif á 

heildaránægju viðskiptavina hvort sem það séu neikvæð eða jákvæð áhrif. Ef skynjun 

viðskiptavina á veittri þjónustu lagast þá mun ánægjan verða meiri og þá sérstaklega hvað 

varðar vídd hluttekningar sem inniheldur þætti eins og kurteisi, virðingu og skilning á 

þörfum viðskiptavina. Athugað var hvort marktækur munur væri á heildaránægju 

viðskiptavina eftir því hvaða kvikmyndahús þeir sóttu síðast. Niðurstöður sýndu að það 

var marktækur munur og þeir sem fóru síðast í Sambíóin Egilshöll voru ánægðari heldur 

en þeir sem fóru í Sambíóin Álfabakka. Þeir sem fóru síðast í Laugarásbíó voru ánægðari 

heldur en þeir sem fóru síðast í Sambíóin Álfabakka, Sambíóin Kringlunni og Önnur 

kvikmyndahús. Meðalgildi heildaránægju þeirra kvikmyndahúsa sem fengu flest svör 

þátttakenda gefa til kynna að Sambíóin Egilshöll og Laugarásbíó eiga ánægðustu 

viðskiptavinina sem fóru í bíó síðustu sex mánuði.   
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Þáttagreining leiddi í ljós að um væri að ræða eina til tvær víddir en ekki fimm eins og 

Parasuraman, Berry og Zeithaml (1988) leggja til.  Skriðurit sýndi að um eina vídd sé að 

ræða og þær breytur sem hlaðast á þátt eitt eru fullyrðingarnar sem tilheyra víddinni 

svörun, þrjár sem tilheyra áreiðanleika og þrjár sem tengjast hlutttekningu sem gefur til 

kynna að þessir þættir séu að mæla sama hlutinn sem eru þjónustugæði. Það eru því 

fullyrðingar tengdar víddum áþreifanleika og trúverðugleika sem falla á þátt tvö en eru 

þó ekki margar né hlaðast nógu sterkt.  

Niðurstöður þátttagreiningarinnar staðfesta því ekki tillögu Parasuraman, Zeithaml og 

Berry (1988) en þörf er á frekari rannsóknum sem ná betur utan um þjónustugæði 

kvikmyndahúsa svo hægt sé að ákvarða víddir þess betur.  

10.1 Takmarkanir  

Takmörkun rannsóknarinnar er einna helst tengt úrtaksaðferðinni. Hentugleikaúrtak með 

snjóboltaaðferð gefur mynd á markmið rannsóknarinnar en ekki er mögulegt að alhæfa. 

Þrátt fyrir að vinir og ættingjar hafi deilt könnuninni á Facebook og henni einnig deilt á 

Facebook hópum þá var dreifing þátttakenda ekki mikil hvað varðar aldur, tekjur eða 

búsetu. Því ber að lesa í gögn og niðurstöður af varfærni. Einnig er stærð úrtaksins frekar 

lítið og ber að hafa það í huga þegar rýnt er í niðurstöðurnar. Einungis 307 þátttakendur 

kláruðu alla könnunina en mikið var um að fólk sleppti spurningum.  

Þó svo að þessi rannsókn gefur innsýn í stöðu kvikmyndahúsa á Íslandi þá reyndist 

spurningalistinn ekki nógu hnitmiðaður á þjónustu kvikmyndahúsa. Mögulegt er að 

þátttakendur gerðu sér ekki grein fyrir hvers var verið að spyrja að og því ákveðin 

takmörkun í hönnun og aðlögun mælitækisins. Þrátt fyrir þessa vankanta þá gefa 

niðurstöður innsýn inn í stöðu þjónustunnar í kvikmyndahúsum á Íslandi og er góð byrjun 

á mælingu þjónustugæða. 

10.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Rannsóknir að þessu tagi er góð byrjun til að veita innsýn inn í þjónustu fyrirtækja á 

tilteknum markaði og væri áhugavert að rannsaka hvert kvikmyndahús fyrir sig 

sérstaklega til að fá heildarmat á þjónustugæðum hvers kvikmyndahúss. Áhugavert væri 

að kanna hugtakið ánægju enn frekar í tengslum við arðsemi og aðsókn  í bíó.   
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Rannsakandi mælir með að skoðuð séu önnur mælitæki við frekari rannsóknir á 

þessum markaði, þar sem þessi tegund af spurningalista er mjög langur og getur reynst 

þátttakendum flókinn. Einnig væri hægt að framkvæma eigindlega rannsókn á 

viðfangsefninu í þeim tilgangi að fá dýpri skilning á þörfum og væntingum viðskiptavina 

kvikmyndahúsa, það væri hægt með rýnihópum og viðtölum. 
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Viðauki 

Kæri þátttakandi. 

Sandra Dögg heiti ég og er að gera lokaverkefni í meistaranámi mínu í Markaðsfræði 

og Alþjóðaviðskiptum. Markmið rannsóknarinnar er að kanna þjónustugæði 

kvikmyndahúsa á Íslandi. Rannsóknin er undir leiðsögn Þórarins Hjálmarssonar.  

Könnunin ætti að taka um það bil 3 til 5 mínútur. 

Ég væri þér mjög þakklát ef þú sæir þér fært að svara spurningalistanum. Könnunin er 

nafnlaus. Nánari upplýsingum og ábendingum er hægt að koma á framfæri með því að 

senda tölvupóst sds17@hi.is 

Með fyrirfram þökkum  

Sandra Dögg Sigmundsdóttir 

 

Hefur þú farið í bíó á síðustu 6 mánuðum? 

- Já  

- Nei  

 

Hvert fórstu síðast í bíó? 

- Bíó Paradís 

- Borgarbíó Akureyri 

- Háskólabíó 

- Ísafjarðarbíó 

- Laugarásbíó 

- Sambíóin Akureyri 

- Sambíóin Álfabakka 

- Sambíóin Egilshöll 

- Sambíóin Keflavík 

- Sambíóin Kringlunni 
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- Smárabíó 

- Annað? 

o ____________ 

 

Fyrsti hluti - Mat á veittri þjónustu 

Vinsamlegast hafðu í huga það kvikmyndahús sem þú fórst í síðast og taktu afstöðu til 

eftirfarandi fullyrðinga. 

Veldu þann valmöguleika sem þér þykir passa best við þína skoðun. 

Svarmöguleikar: 

Mjög Ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála - Mjög Sammála 

1. Framkoma starfsfólks ber vott um fagmennsku  

2. Húsnæði kvikmyndahússins uppfyllir þarfir mínar  

3. Kvikmyndahúsið er búið tækja – og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans  

4.  Gögn um þjónustu kvikmyndahússins s.s. heimasíða og auglýsingaefni, sé 

aðlaðandi í útliti  

5.  Kvikmyndahúsið er búið heimasíðu sem uppfyllir kröfur nútímans  

6.  Kvikmyndahúsið leggur áherslu á gott orðspor við lausn vandamála  

7.  Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir kvikmyndahúsið einlægan áhuga á að leysa 

hann  

8. Þjónustan sem kvikmyndahúsið veitir er skilvirk  

9. Starfsfólk kvikmyndahússins er aldrei of önnum kafið til að bregðast við beiðni um 

aðstoð  

10. Kvikmyndahúsið heldur vel utan um gögn og upplýsingar um mig 

11. Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel  

12. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks kvikmyndahússins  

13. Starfsfólk kvikmyndahússins er alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini  

14. Rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) er svarað fljótt og vel  

15. Ég ber traust til starfsfólks kvikmyndahússins  
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16. Í samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins er mér sýnd full virðing  

17. Starfsfólk kvikmyndahússins sýnir mér ávallt kurteisi  

18. Starfsfólk kvikmyndahússins hefur þekkingu til að svara spurningum mínum um 

hverskyns þjónustu  

19. Starfsfólk hefur skilning á þörfum viðskiptavina 

20. Kvikmyndahúsið ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti  

21. Ég finn að starfsfólk kvikmyndahússins veitir mér persónulega þjónustu  

22. Sýningartími kvikmyndahússins hentar viðskiptavinum  

23. Starfsfólk kvikmyndahússins er vingjarnlegt í viðmóti  

24. Starfsfólk var snyrtilegt til fara  

25. Auðvelt er að nýta sjálfsafgreiðslumöguleika kvikmyndahússins 

 

Á heildina litið, hversu óánægður eða ánægður varstu með þjónustuna í 

kvikmyndahúsinu? 

- Mjög óánægður 

- Óánægður 

- Hvorki né 

- Ánægður 

- Mjög ánægður 

 

Annar hluti- Mat á mikilvægi 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga eftir því hversu léttvægar eða 

mikilvægar þér þykir þær 

Svarmöguleikar: 

Mjög Léttvægt – Léttvægt – Hvorki né – Mikilvægt – Mjög Mikilvægt 

1. Að framkoma starfsfólks beri vott um fagmennsku  

2. Að húsnæði kvikmyndahússins uppfylli vel þarfir þínar 
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3. Að kvikmyndahúsið sé búið tækja – og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur 

nútímans  

4. Að gögn um þjónustu kvikmyndahússins, s.s. heimasíða og auglýsingaefni, sé 

aðlaðandi í útliti  

5. Að kvikmyndahús séu búin heimasíðu sem uppfyllir kröfur nútímans  

6. Að kvikmyndahús séu með gott orðspor varðandi lausn vandamála  

7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýni kvikmyndahúsið einlægan áhuga á að leysa 

hann  

8. Að þjónustan sem kvikmyndahúsið veiti sé skilvirk  

9. Að starfsfólk kvikmyndahúsa sé aldrei of önnum kafið til að bregðast við beiðni um 

aðstoð  

10. Að kvikmyndahús haldi vel utan um gögn og upplýsingar um mig  

11. Að fyrirspurnum sé svarað fljótt og vel 

12. Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks kvikmyndahússins 

13. Að starfsfólk kvikmyndahúsa sé alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini  

14. Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. á samfélagsmiðlum) sé svarað fljótt og vel  

15. Að ég geti borið traust til starfsfólks kvikmyndahússins  

16. Í samskiptum mínum við starfsfólk kvikmyndahússins sé mér sýnd full virðing  

17. Að starfsfólk kvikmyndahússins sýni mér ávallt kurteisi  

18. Að starfsfólk kvikmyndahússins hafi þekkingu til að svara spurningum mínum um 

hverskyns þjónustu  

19. Að starfsfólk hafi skilning á þörfum viðskiptavina  

20. Að kvikmyndahúsið beri hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti  

21. Að ég finni að starfsfólk kvikmyndahússins vilji veita mér persónulega þjónustu  

22. Að sýningartími henti viðskiptavinum  

23. Að starfsfólk kvikmyndahússins sé vingjarnlegt í viðmóti  

24. Að starfsfólk sé snyrtilegt til fara  
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25. Að auðvelt sé að nota sjálfsafgreiðslumöguleika kvikmyndahússins 

 

Þriðji hluti 

Bakgrunnsspurningar 

 

Hvert er kyn þitt? 

- Karl  

- Kona  

- Annað 

 

Hver er aldur þinn? 

- 19 ára eða yngri 

- 20 – 29 ára 

- 30 – 39 ára 

- 40 – 49 ára 

- 50 – 59 ára  

- 60 ára eða eldri  

 

Hvar á landinu býrð þú? 

- Á Austurlandi 

- Á höfuðborgarsvæðinu 

- Á Norðurlandi Eystra 

- Á Norðurlandi Vestra 

- Á Suðurlandi 

- Á Suðurnesjunum 

- Á Vestfjörðum 

- Á Vesturlandi 
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-  

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

- Grunnskólapróf 

- Stúdentspróf 

- Iðnmenntun 

- Grunnnám úr háskóla  

- Framhaldsnám úr háskóla  

- Doktorsnám 

- Annað 

 

Hverjar eru þínar mánaðarlegu tekjur? 

- Lægra en 300 þúsund krónur 

- 300-400 þúsund krónur 

- 401 – 600 þúsund krónur 

- 601 – 800 þúsund krónur 

- 801 þúsund krónur – 1 milljón króna 

- Hærra en 1 milljón króna  

 

 

Takk fyrir þátttökuna 


