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Útdráttur 

Þjónustu er ætlað að gera lífið auðveldara og skapa ávinning, en hana þarf að 

framkvæma rétt. Í þessari ritgerð er fjallað um hvaða þætti stjórnendur þurfa að hafa 

skilning á til að geta metið síbreytilegar væntingar neytenda. Fjallað er meðal annars 

um myndun þjónustubila (e. service gaps), sem myndast þegar þjónusta uppfyllir ekki 

væntingar og hvað er hægt að gera til að minnka þau. Skynjun viðskiptavina segir til 

um gæði þjónustunnar. Fjallað er um þá þætti sem stjórnendur geta haft áhrif á til að 

bæta skynjun viðskiptavina og þannig aukið líkur á að standast væntingar. Misty, leggur 

mikla áherslu á góða og persónulega þjónustu og hefur gert um langt árabil. Markmið 

þessa verkefnis er að kanna skynjun viðskiptavina á þjónustunni og leggja mat á hvar 

útbótaværi þörf. Viðfangsefnið var skoðað út frá fræðunum um þjónustustjórnun og 

voru rannsóknaspurningarnar eftirfarandi: 

1. Hvernig meta viðskiptavinir frammistöðu einstakra þjónustuþátta hjá Misty?  

2. Hvaða þjónustuþætti þarf að bæta til að auka þjónustugæði Misty? 

3. Hversu tryggir eru viðskiptavinir Misty? 

Til að svara spurningunum eitt og tvö var stuðist við fullyrðingar úr RSQS mælitækinu 

sem byggir á þjónustuvakanum (e. SERVQUAL), sem er einna þekktastur í 

rannsóknum á þjónustugæðum. Notaðar voru 25 fullyrðingarnar út mælitækinu í 

þjónustukönnun sem send var á viðskiptavini Misty. Fullyrðingarnar eru flokkaðar í 

fimm víddir; áþreifanleika, áreiðanleika, persónuleg samskipti, lausn vandamála og 

stefnu. Til að fá betri innsýn inn í hvað þarf að bæta í þjónustunni voru viðskiptavinir 

spurðir að þeirra mati hvað mætti bæta. Til að svara spurningu þrjú var reiknaður NPS 

stuðull fyrirtækisins. Niðurstöður leiða í ljós að bæta þarf áþreifanlega þætti innan 

fyrirtækisins og leggja meiri áherslu á þjálfun starfsmanna. Viðskiptavinir Misty virðast 

almennt ánægðir og samkvæmt NPS stuðli fyrirtækisins frekar tryggir. 
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Abstract 

In this thesis the author discusses what factors managers have to be aware of to be able 

to assess consumer expectations. The thesis addresses service gaps, they form when 

customers’ expectations are not in balance with their perceptions and what can be done 

to minimize them. Customer perception determines the service quality. Here is 

discussed the factors managers can have an effect on to improve customer perception, 

thus meeting or succeeding their expectations.  Misty puts great emphasis on personal 

service and has done for a long time. The goal of this thesis is to explore how their 

customers are perceiving the service and assess what improvements are needed. The 

subject was examined from the service management point of view and the research 

questions are as follows: 

1. How do customers evaluate the performance of individual services factors of 

Misty? 

2. What factors need to be improved to increase the service quality for Misty? 

3. How loyal are Misty´s customers? 

With the use of the Retail Service Quality Scale (RSQS) the author answers questions 

one and two, which is based on the SERVQUAL instrument. Twenty-five statements 

from the RSQS are used for a service quality survey, sent to Misty’s customers. The 

statements are categorized after five quality dimensions; physical aspects, reliability, 

personal interaction, problem solving and policy. To gain better insight, the participants 

were asked if they felt was missing from the service. To answer question three, the Net 

promoter score (NPS) was calculated. The conclusion is that Misty is lacking in the 

physical aspect dimension and the employee procedures needs to be reinforced. Over 

all Misty´s customers are satisfied with the service and very loyal according to the NPS.  
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1. Inngangur  

Þjónustu er almennt ætlað að gera lífið auðveldara og skapa fólki ávinning,  en þjónusta 

getur líka verið helsta uppspretta gremju og vonbrigða fyrir viðskiptavini ef ósamræmi 

er á milli þess sem var lofað eða vænst og því sem var veitt (Grönfeldt og Strother, 

2006). Þjónusta verður sífellt mikilvægari í samfélaginu og er í raun hluti af nánast 

öllum atvinnugreinum, þar með talin sú þjónusta sem framleiðslufyrirtæki veita svo 

sem akstur á vörum í verslanir, svörun á fyrirspurnum viðskiptavina, bókhald og 

launagreiðslur. Allt felur þetta í sér þjónustu af einhverju tagi sem snýst að miklu leyti 

um mannleg samskipti (Margrét Reynisdóttir, 2008). Fyrirtæki vilja að neytendur óski 

eftir þjónustu þeirra og þurfa því að vera í stakk búin til að veita hana. Forsenda þess 

að fyrirtæki nái árangri er að það þekki væntingar viðskiptavina og finni leiðir til að 

vera í nánu sambandi við þá, svo hægt sé að bregðast við í samræmi við sí breytilegan 

markað (Albrecht, 1999).  

1.1 Markmið verkefnisins  

Markmið þessa verkefnis er að kanna skynjun viðskiptavina á þjónustu í 

undirfataversluninni Misty. Mælingar fóru fram í formi spurningalista sem sendur var 

til viðskiptavina verslunarinnar. Könnuð var skynjuð frammistaða þjónustu Misty, sem 

sett var fram í fullyrðingum sem flokkaðar voru eftir þjónustuvíddum í samræmi við 

spurningar RSQS mælitækisins.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvernig meta viðskiptavinir frammistöðu einstaka þjónustuþátta Misty?  

2. Hvaða þjónustuþætti þarf að bæta til að auka þjónustugæði Misty? 

3. Hversu tryggir eru viðskiptavinir Misty? 

Ástæða fyrir vali á þessu rannsóknarefni er sú að höfundur sér um markaðsmálin fyrir 

verslunina sem er er í eigu fjölskyldunnar. Höfundi er velgengni fyrirtækisins mikið 

kappsmál og mun í náinni framtíð verða einn af þeim sem sjá um reksturinn. 
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Þjónustukönnun sem þessi gefur ágæta mynd af því hverjar áherslurnar þurfa að vera 

og hvernig skuli forgangsraða úrbótum. Niðurstaða rannsóknarinnar verður síðan notuð 

til að bæta þjónustuferla hjá Misty til að koma til móts við þarfir viðskiptavina.   

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Við gerð þessa verkefnis lagði höfundur huglægt mat á þær fræðigreinar, bækur og 

annarra heimilda sem notaðar voru við úrvinnslu. Hér verður farið í gegnum innihald 

allra kafla ritgerðarinnar. 

Í kafla tvö er farið stuttlega yfir samkeppnisaðila Misty og sögu 

verslunarinnar.  

Í kafla þrjú er fjallað um þjónustu; helstu einkenni hennar; 

þjónustuþríhyrninginn, sem sýnir áhersluna á viðskiptavininn; 

og ítarlega verður fjallað um þjónustubil og myndum þeirra.  

Kafli fjögur snýr að þjónustugæðum, skoðaðir eru þeir þættir 

sem mynda þjónustugæði, eins og skynjun og væntingar 

viðskiptavina og hvað stjórnendur geta gert til að hafa áhrif á 

þá. Farið verður yfir þjónusturof, áhrif þeirra, afleiðingar og 

mikilvægi þjónustubata. Því næst taka við fræði Zeithaml og 

félaga um gæðavíddir, tilgang á mælingum þjónustugæða og 

framkvæmd. Þá verða tekin fyrir mælitækin, þjónustuvakinn og 

RSQS og þær þjónustuvíddir sem til heyra þeim.  

Kafli fimm er tileinkaður ánægju og tryggð viðskiptavina. 

Hvernig þessi hugtög tengjast innbyrðis og samband þeirra við 

þjónustugæða hugtakið. Útlistað er þáttum virðiskeðju 

þjónustu sem James L. Hesket og fleiri settu fram. Að lokum er 

fjallað um NPS stuðul Fredrich Reichheld.  

Í kafla sex er farið yfir nálgun höfundar á rannsóknina. Hvernig heimilda var aflað og 

mat á þeim; þátttakendur og aðgengi að þeim; uppbyggingu spurningakönnunarinnar: 

RSQS mælitækið, NPS stuðullinn, sem notað var í spurningakönnuninni, opin 

Mynd 1Uppbygging verkefnis 
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spurning, bakrunnsspurningar og viðbótarspurningar; og að lokum farið yfir 

framkvæmd verkefnis; úrvinnslu og annmarka spurningakönnunar.  

Í kafla sjö er farið yfir niðurstöður úr spurningakönnuninni. Þar er fyrst farið yfir 

skynjun viðskiptavina. Skoðað var hvort munur væri á svörum þeirra sem byggi á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Til að leggja mat á þjónustugæði eru 

styrkleikabil Svövu Grönfeld og Judith Strother notuð ásamt svör þátttakenda úr opnu 

spurningunni. Reiknaður var NPS stuðull fyrirtækisins og aðrar niðurstöður lagðar fram 

eins og bakrunnur þátttakenda, svör úr viðbótarspurningum og greiningu þjónusturofs. 

Í kafla átta kemur fram túkun höfundar á niðurstöðum og leggur hann fram huglægt 

mat sitt á þeim. Umræður birtast í samræmi við niðurstöðukafla og endar á umfjöllun 

um hagnýtingu verkefnis og leggur til  frekari rannsóknir. 

Í kafla 9 tekur höfundur saman helstu niðurstöður og lýsir stuttlega mikilvægi 

þjónustugæða út frá reynslu sinni við þjónustustörf í umræddri verslun.  
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2. Undirfataverslanir á Íslandi 

Kafli 2 snýr að samkeppnisaðilum Misty og stutt yfirferð á langri sögu verslunarinnar. 

Á Íslandi eru nokkrar sérverslanir með undirföt. Sú elsta er Lífstykkjabúðin, sem 

stofnuð var árið 1916. Eigandinn er Guðrún Steingrímsdóttir sem tók við rekstrinum 

árið 1993. Soffía Húnfjörð, stofnaði Undirfot.is árið 2001. Fyrirtækið er aðeins með 

netverslun en býður einnig heimakynningar um land allt. Undirfataverslunin Selena er 

að finna í Faxafeni og var hún stofnuð 1990, verslunin nýtur mikilla vinsælda og er 

með mikið fylgi á Facebook síðu sinni. Þar næst er HB-búðin í Hafnafirði, sem var 

stofnuð 1993 og að lokum Ísabella á Akureyri, sem stofnuð var 1996,  hún býður 

samsvarandi vörur og Lífstykkjabúðin. Allar þessar verslanir eiga það sameiginlegt að 

bjóða persónulega þjónustu og mælingu.  

Verslunarkeðjur á borð við F&F, Next og núna H&M bjóða einnig undirföt. 

Minna er um úrval af stærðum og sérhæfð þekking á þjónustunni ekki eins mikil. 

Lindex opnaði sérstaka undirfataverslun 2017, jók við stærðarúrval og auglýstu 

þjónustu. Debenhams, sem hætti rekstri 2017 var einn stór samkeppnisaðili Misty.  

Kenich Ohmae (1989) segir að ekki hægt að komast hjá þeirri staðreynd að aukið 

upplýsingaflæði nútímans geri það að fyrirtæki ekki horft framhjá erlendri samkeppni. 

Misty er þar ekki undanskilin, konur versla sér gjarnan undirföt erlendis og á erlendum 

síðum sem má segja að séu í raun stærsti samkeppnisaðili Misty.  

2.1 Um Misty 

Misty leggur mikla áherslu á góða og persónulega þjónustu. Mikið er lagt upp úr því að 

eiga vörur í öllum stærðum og er eina verslunin á Íslandi, sem er með jafn breitt úrval 

af stærðum. Misty sérhæfir sig í stærri stærðum sem erfitt er að fá. Eigendur fara 3-4 

ferðir árlega á sýningar erlendis til að hitta birgja, skoða efnin og kynna sér nýungar. 

Verslunin sendir mikið út á land og á dyggan viðskiptavinahóp á landsbyggðinni, 

margar gera sér einnig sérstaka ferð í bæinn til að versla í Misty. Við einfalda leit á 

netinu sést að verslunin hefur jákvæða ímynd og eru margir viðskiptavinir talsmenn 
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hennar. Á samfélagsmiðlum er hún ein af þeim verslunum sem yfirleitt er minnst á í 

tengslum við undirföt.  

2.1.1 Saga Misty  

Misty hefur verið starfrækt frá árinu 1981, en annar eigendanna, Bjarma Didriksen, 

fékk hugmyndina því hún var sjálf í vandræðum að finna á sig rétta stærð. Bjarma rakst 

á undirfataverslun sem hét Fatadeildin sem þá var í eigu Maríu Halldórsdóttur Laxnes, 

þar sem hún var mæld og fékk loksins sína réttu stærð. María hafði síðan áhuga á að 

selja reksturinn og þá sló Bjarma til og byggði upp verslun sem lagði mikla áherslu 

góða þjónustu og að eiga stærðir fyrir allar konur. Þann 19. október 2002 brann 

verslunin þar sem hún var staðsett á Laugavegi 40.  

Eftir brunann vildi Bjarma ekki halda áfram rekstri en systir hennar Rúna 

Didriksen sannfærði hana um að halda áfram og hófu þær þá samstarf. Eftirspurnin var 

mikil og fljótlega var ákveðið að leigja stærra húsnæði á Laugavegi 178. Eftir brunann 

sameinaðist Misty skóverslun sem hafði verið í eigu fjölskyldunnar frá 1968, fékk hún 

þá nafnið Misty skór. Gríðarleg reynsla hefur upp safnast á 37 árum og er Misty eitt af 

fáum fyrirtækjum á Íslandi sem sérhæfir sig í mælingum og býður einnig gríðarlegt 

úrval í stærðum.  

Undir lok ársins 2012 byrjaði Misty að skrá konur á lista. Beðið er um nafn, 

kennitölu, símanúmer og netfang og síðan eru skráðar þær vörur og stærðir á því sem 

keypt er. Þetta var gert til að auka þjónustu við viðskiptavini svo ekki væri þörf á að 

muna stærðir eða annað heldur væri allt geymt í gagnagrunni fyrirtækisins. Árið 2017 

var ákveðið að hætta með Misty skó, hætta að selja götuskó og halda sig aðeins við 

inniskó og heitir verslunin í dag einfaldlega Misty. 
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3. Þjónusta 

Í kafla 3 verða útlistuð megineinkennum þjónustu; hvað gerir hana ólíka vöru. Fjallað 

verður um þjónustuþríhyrninginn og farið vel yfir þjónustubilin. Í lok kaflans verða 

skoðuð þjónusturof og þjónustubati. Þjónusta er aðgerð sem er einhvers virði fyrir þann 

sem þiggur hana og uppfyllir eftirspurn (Cobb, 2012). Það hvernig fólk upplifir 

þjónustu veltur á samspili margra þátta, fólk hefur misjafnar væntingar og geðslag. 

Fyrirtæki veita mismikla og misgóða þjónustu og tækifæri geta reynst fyrir stjórnendur 

til að efla þjónustuna til að nýta sem forskot á samkeppnisaðila.  Ef markmiðið er að ná 

samkeppnisforskoti er ekki nóg að standast væntingar viðskiptavinanna. Núna er 

samkeppnin orðin það mikil að fyrirtæki þurfa að gera gott betur en að uppfylla 

væntingar viðskiptavinanna, til þess að þeir muni eftir þjónustunni og deili upplifun 

sinni með öðrum (Collier, Barnes, Abney, og Pelletier, 2018). Nú keppa nánast öll 

fyrirtæki að einhverju leiti á grundvelli þjónustu, erfitt er að finna einhvern iðnað sem 

býður ekki þjónustu á einhvern hátt. Þjónusta er oft notuð sem aðgreining, til að auka 

afköst, auka tryggð viðskiptavina við fyrirtækið, til að skapa jákvætt umtal sem hluta 

af markaðsaðgerðum og sem skjól fyrir verðsamkeppni (Zeithaml, Parasuraman, og 

Berry, 1990).  

3.1 Einkenni þjónustu 

Vara hefur verið skilgreind sem allt sem uppfyllir þarfir eða langanir neytenda, þar með 

talin þjónusta. Samkvæmt þessari skilgreiningu er vara bæði áþreifanlegi og 

óáþreifanlegi hlutinn sem verið er að bjóða. Þjónustan er óáþreifanleg og verður til 

þegar viðskiptavinur leitar til fyrirtækis eftir aðstoð, upplýsinga eða þekkingu af 

einhverju tagi. Samskiptin milli viðskiptavinar og starfsmanns mynda þjónustuferlið og 

gæðin eru háð aðkomu beggja aðila (Albrecht, 1999; Margrét Reynisdóttir, 2012). 

3.1.1 Óáþreifanleiki 

Þjónustu er ekki hægt að sjá eða snerta, sem gerir það erfiðara að meta gæði hennar. 

Hægt er að leggja mat á gæði þjónustunnar eftir að hún hefur verið veitt þar sem 

þjónusta er í raun ferli sem verður til í samskiptum viðskiptavina og starfsmanna 
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(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2017). Það gæti reynst erfitt að verðleggja þjónustu þar 

sem það getur reynst erfitt að gera grein fyrir kostnaði þess sem veitir hana og hvernig 

viðskiptavinurinn metur virði hennar (Grönfeldt og Strother, 2006). Sem dæmi um 

óáþreifanlega þjónustu má nefna kennslu og hjúkrun. 

3.1.2 Óstöðugleiki 

Það sem gerir þjónustu óstöðuga er að hún er yfirleitt háð þátttöku manna sem gerir það 

að verkum að hún gæti líklega ekki verið framkvæmd eins og henni var lofað eða verði 

eins í hvert skipti. Ómögulegt er að hafa stjórn á öllum samskiptum milli viðskiptavinar 

og starfsfólks vegna aðkomu mannlega þáttarins og aldrei hægt að sjá fyrir eða staðla 

að fullu. Ýmsir þættir geta haft áhrif á framleiðslu þjónustunnar, eins og til dæmis 

hugarástand þess sem veitir þjónustuna og þess sem móttekur hana. Eftirspurnin eftir 

þjónustunni getur verið breytileg og er hún háð þáttum sem erfitt er að stjórna eins og 

veðri, álagi og öðrum ytri áhrifum (Grönfeldt og Strother, 2006; Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2010, 2017) 

3.1.3 Óaðskiljanleiki 

Ólíkt áþreifanlegri vöru þá er þjónusta ekki eitthvað sem hægt er að prófa fyrirfram, 

þjónusta er háð þeirri stund sem hún er veitt á. Sá sem veitir þjónustuna tekur ákvarðanir 

út frá umhverfinu hverju sinni, því er erfitt er að útfæra nákvæmlega framkvæmd 

þjónustunnar þar sem hún er breytingum háð. Frekar eru sett ákveðin viðmið en 

skilyrðislausar reglur. Yfirleitt upplifir viðskiptavinurinn framkvæmdarferli 

þjónustunnar og er jafnvel þátttakandi í ferlinu. Sem dæmi um óaðskiljanleika má nefna 

farþega í almenningssamgöngum sem óneitanlega þarf að vera viðstaddur þar sem hann 

gegnir hlutverki farþegans (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2010, 2017). 

3.1.4 Óvaranleg 

Þjónustu er ekki hægt að geyma, spara, endurselja eða skila. Hana er ekki hægt að 

endurtaka á nákvæmlega sama hátt, hún varir aðeins þann tíma sem starfsmaðurinn 

veitir þjónustuna (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2017). Þetta einkenni þjónustu gerir 

hana erfiða að stjórna, leggja þarf mat á eftirspurn þjónustu og skipuleggja framboð 
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hennar vel, sem getur reynst erfitt. Ef það ekki tekst getur það leitt til yfirmönnunnar 

eða undirmönnunnar. Það þarf að ráða hæft fólk til að veita þjónustuna og tryggja að 

umhverfi uppfylli væntingar viðskiptavina (Grönfeldt og Strother, 2006; Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2010).  

3.2 Þjónustuþríhyrningur 

Skynjaður ávinningur viðskiptavinar er það sem hann upplifir í samskiptum við 

fyrirtæki. Ávinningur getur verið úrbót á vandamáli, áætluð útkoma, uppfyllt þörf, góð 

líðan eftir kaupin eða ánægja með eftirfylgd þjónustu (“What are customer benefits?,” 

e.d.). Áherslan á alltaf að vera á viðskiptavininum. Aðeins skoðanir viðskiptavina 

skipta máli við mat á þjónustugæðum, af því að þjónustugæði eiga upptök sín í skynjun 

þeirra á hversu vel sá sem veitir þjónustuna stenst kröfur (Zeithaml o.fl., 1990).  

Árið 1985 kynnti Karl Albrech þjónustuþríhyrninginn, sem er líkan sem sýnir 

áhersluna á viðskiptavininn og alla þá aðila sem eiga hlutdeild í að skapa ávinning hans. 

Ef fyrirtæki á að ná árangri þarf stefnumörkun og starfsmannastefna fyrirtækisins að 

vera byggð á viðskiptavininum og kerfi vera löguð að þörfum viðskiptavina. 

Aðaltilgangur þjónustuþríhyrningsins er að sjá samvirkni þessara þriggja 

grundvallaþátta og hvaða áhrif þeir hafa á upplifun og ávinnining viðskiptavinarins. 

Allir þessir þættir vinna með hver öðrum og saman hafa þeir úrslitaáhrif þegar 

viðskiptavinur metur ávinninginn sem fyrirtækið hefur að bjóða (Albrecht, 1999) 

Mynd 2Þjónustuþríhyrningur Karl Albrech 
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Viðskiptavinurinn er settur í miðju þríhyrningsins til að undirstrika að þarfir hans séu 

leiðarljós fyrirtækisins. Ef fyrirtæki eru að huga að breytingum skal alltaf horfa fyrst á 

hvernig þær breytingar munu uppfylla þarfir viðskiptavinarins. Stefnumörkun, sem sett 

er efst í þjónustuþríhyrninginn, á við um þá yfirsýn sem stjórnendur þurfa að hafa til að 

aðgerðaráætlanir séu markvissar og í samræmi við framtíðarsýn, markmið og 

grunngildi fyrirtækisins. Fólk stendur fyrir mannlega þáttinn innan fyrirtækisins sem 

þarf að hlúa að til að auka gæði vinnunnar (Albrecht, 1999). Þessi þáttur á sér samstæðu 

í virðiskeðju þjónustu, sem fjallað verður um síðar, þar sem fram kemur að starfsánægja 

er afar mikilvægur hlekkur ef fyrirtæki eiga að ná árangri. Kerfi er síðasti þátturinn sem 

lokar þríhyrningnum. Mikilvægustu kerfin sem fyrirtæki nota til að skapa ávinning fyrir 

viðskiptavininn falla undir þennan þátt, til dæmis aðferðir; tæki og tól; vinnuaðstæður; 

vinnuferlar; drefingarfyrirkomulag; stjórnarskipulag og upplýsingamiðlun.   

3.3 Þjónustubil 

Þegar skynjun stjórnenda er í ósamræmi við væntingar viðskiptavina myndast 

svokallað bil í þjónustunni (e. Service gap). Þjónustubil 1-4 tákna bil sem myndast inni 

í fyrirtækjum og þjónustubil 5 táknar skortinn sem viðskiptavinir upplifa á 

þjónustugæðunum. Zeithaml og fleiri (1990) greindu þessi bil út frá sjónarhorni 

viðskiptavina með það að markmiði að mynda hugmyndafræði sem gæti hjálpað 

stjórnendum að skilja og bæta gæði þjónustunnar. Hér verður útlistað í myndum og 

máli þjónustubil 1-5 og hvernig þau geta myndast, samkvæmt bókinni Delivering 

Quality Service eftir Zeithaml, Parasuraman og Berry. 
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3.3.1 Þjónustubil 1 - Að þekkja ekki væntingar viðskiptavinarins 

Þetta bil getur myndast ef fyrirtæki vanmeta þörfina á að skilja væntingar viðskiptavina 

sinna. Þátt fyrir einlægan áhuga á að vilja bjóða gæðaþjónustu missa fyrirtæki oft 

marks, aðallega vegna þess að þau gleyma að spyrja spurningarinnar „hvað vill 

viðskiptavinurinn?“. Settar eru fram þrjár ástæður fyrir því að þetta bil myndist: 

 

Mynd 3 Þjónustugæða líkan (Zeithaml o.fl 1990) 

Mynd 4 Þjónustubil 1 
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Þegar ekki eru gerðar nægilegar markaðsrannsóknir, eða þær ekki notaðar 

á skynsaman hátt. Markaðsrannsóknir eru mikilvægar til þess að átta sig á 

hvar þörfin liggur, ef fyrirtæki nýta sér ekki slíkar rannsóknir sem í boði 

eru eykst þetta bil. Þegar stjórnendur að læra að nota upplýsingar og gögn 

úr markaðsrannsóknum til að skilja viðskiptavini sína minkar þetta bil.  

Ekki nægileg samskipti milli stjórnenda og viðskiptavina. Í smærri 

fyrirtækjum er yfirmaðurinn yfirleitt í nánum samskiptum við 

viðskiptavininn og fær því upplýsingar frá fyrstu hendi. Þetta getur gleymst 

þegar fyrirtæki stækka. Ef stjórnendur eru tilbúnir til að auka nálægð sína 

við viðskiptavini mun þetta bil minnka.  

Of mikil fjarlægð frá starfsfólki í  æðri stjórnendur. Þegar fyrirtæki eru 

orðin mjög stór eykst flækjustigið og erfiðara verður fyrir upplýsingar að 

berast í yfirmenn. Sem dæmi, þegar framlínustarfsmaður fær kvörtun, þarf 

hún að berast til stjórnenda til þess að hægt sé að gera viðeigandi 

ráðstafanir. Gott upplýsingaflæði milli starfsfólks og stjórnar getur minkað 

þetta bil. 

3.3.2 Þjónustubil 2: Skynjun stjórnenda ekki í samræmi við væntingar viðskiptavina  

 

Algengt er að þetta bil sé stórt í fyrirtækjum. Oft eru stjórnendur ekki tilbúnir til að gera 

þær breytingar sem þörf er á til þess að uppfylla eða ganga fram úr væntingum  

viðskiptavina. Þessar breytingar krefjast oft umbreytinga í þjónustuferlinu eða jafnvel 

nýrrar tækni eða búnaðar. Ef stjórnendur innan fyrirtækisins eru margir þurfa þeir að 

Mynd 5 Þjónustubil 2 
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bera saman bækur sínar svo þeir hafi yfirsýn á heildarmyndina. Ástæður fyrir því að 

þjónustubil tvö myndist eru eftirtaldar: (Zeithaml o.fl., 1990) 

Þjónustugæði eru látin mæta afgangi. Ef aðeins er lögð áhersla á lækkun 

kostnaðar og skammtímamarkmið, sem auðveldara er að mæla og fylgja 

eftir, geta þættir sem eins þjónustugæði, sem falla undir langtímamarkmið, 

verið vanrækt. Við slíkar aðstærður þurfa stjórnendur að skuldbinda sig 

breytingunum og fylgja þeim eftir. Það kann að líta út fyrir að vera 

óyfirstíganlegt en horfast þarf í augu við verkefnið og taka breytingarnar í 

sátt. 

Ekki nægilega skýr sýn á hagkvæmni þjónustugæða. Þetta bil bendir til 

þröngsýni hjá stjórnendum og að skammtímamarkmið séu sett í forgang. 

Þeir skilja hverjar væntingar viðskiptavinanna eru en telja ekki nauðsynlegt 

að mæta þeim. Leiðir til að forðast þetta er að vera opin fyrir nýjum leiðum 

og hugsa út fyrir kassann til að koma á móts við viðskiptavininn.  

Ófullnægjandi staðlaðir þjónustuhættir. „Afburðaþjónusta er eins og vel æft 

leikrit“ segir Margrét Reynisdóttir (2008), sá sem veitir þjónustu er í 

ákveðnu hlutverki sem er hægt að læra utanbókar. Í rannsóknum Zeithaml 

og félaga kemur fram að erfiðara er að greina hvað það er sem fer á mis ef 

ekki eru staðlaðir þjónustuhættir.  

Ekki sett skýr markmið. Fyrirtæki sem hafa notið velgengni eru þau sem 

hafa sett sér markmið og markvisst fylgt þeim eftir. Að því gefnu að þessi 

markmið séu með skírskotun til krafna viðskiptavina. 
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3.3.3 Þjónustubil 3 - Óstöðugleiki í framkvæmd á þjónustu 

Þetta bil á sér stað þegar stjórnendur skilja væntingar viðskiptavina og setja fyrirmæli 

um hvernig á að mæta þeim en mistekst samt sem áður að standast væntingarnar. Í þeim 

fyrirtækjum þar sem þjónustan er mjög gagnvirk, krefst mikillar vinnu og er 

framkvæmd á fleiri stöðum geta þau verið sérstaklega viðkvæm fyrir þessu bili, 

aðallega vegna þess að því fylgir meiri hætta á að gerð séu mistök. Ástæður fyrir 

þjónustubili þrjú eru eftirfarandi: 

Óljóst hlutverk. Hlutverk í ákveðinni stöðu innan fyrirtækis segir til um 

ákveðna röð verkefna sem starfsmaðurinn þarf að framkvæma. Ef 

hlutverkið er ekki skilgreint nægilega vel fyrir starfsmanninum getur hann 

ekki uppfyllt þær kröfur sem vænst er af honum.  

Ágreiningur í hlutverki. Þegar starfsmaður telur sig ekki geta uppfyllt 

kröfur viðskiptavina eða stjórnenda. Eftirspurnin eftir þjónustunni gæti 

verið of mikil eða verkefni of mörg miðað við gefinn tímaramma.  

Lakur starfsmaður. Stjórnendur verða að gefa sér tíma til að ráða hæfa 

starfsmenn í hverja stöðu og starfsmaðurinn sjálfur þarf að hafa trú á sér.  

Léleg tækni. Tæknin er þáttur sem skapar ávinning viðskiptavinarins. 

Starfsfólk þarf að hafa réttu tæki og tól til að framkvæma vinnuna. 

Stjórnendur verða að sjá til að búnaðurinn standist kröfur.  

Mynd 6 Þjónustubil 3 
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Viðeigandi mat og umbun starfsmanna. Starfsfólk þarf að vita hvar áherslur 

fyrirtækisins liggja við mat á frammistöðu þeirra. Mikilvægt er að starfsfólk 

fái viðurkenningu fyrir framlag sitt og allir séu jafnt metnir.  

Lítið frelsi starfsfólks. Þegar stjórnendur gefa starfsfólki ekki nægilegt 

svigrúm til að taka sjálf ákvarðanir til að uppfylla væntingar viðskiptavina. 

Kenna þarf starfsfólki bestu leiðirnar til mæta kröfum viðskiptavina og 

hvetja það til að vinna sjálfstætt. 

Skortur á samvinnu. Það er mikilvægt að stefnan innan fyrirtækisins leggi 

áherslu á að stjórnendur og starfsfólk vinni saman að markmiðum. 

Stjórnendur styðji við starfsfólk og samvinnan sé meiri en samkeppnin 

innan fyrirtækisins. 

3.3.4 Þjónustubil 4 - Loforðum ekki fylgt eftir 

Fyrirtæki verða að gæta þess að markaðsefni fyrirtækisins endurspegli loforð þess. Ef 

fyrirtæki lofa meiru en hægt er að standa við, þá verður ómögulegt að standast 

væntingar viðskiptavinanna. Einnig kemur fyrir að þeim sem veita þjónustuna láist að 

upplýsa viðskiptavininn um tilraunir fyrirtækisins til að tryggja gæði þjónustunnar. Oft 

eru viðskiptavinir ekki meðvitaðir um starfshætti sem eru þeim í hag, til dæmis ef 

fyrirtæki ábyrgjast þjónustuna, það vekur upp öryggi og eykur líkur á að fyrirtækið 

verði fyrir valinu. Eftirfarandi eru ástæður þess að þjónustubil fjögur myndast í 

fyrirtækjum: 

 

Ekki næg samskipti milli innanborðs. Söluteymið þarf að vera í samskiptum 

við markaðsteymið og öfugt. Ef það sem sölumaður segir er á skjön við 

auglýsingar sem viðskiptavinurinn hefur séð eða heyrt, þá endar það 

yfirleitt ekki í jákvæðri skynjun hans á fyrirtækinu. 

Mynd 7Þjónustubil 4 
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Tilhneiging til að lofa meiru en efnt er. Hér er átt við að auglýsingar, 

persónule sala, almannatengsl og önnur samskipti við neytendur þurfa að 

vera raunhæf og gerleg fyrir fyrirtækið að framkvæma, svo útkoman verði 

ekki vonsviknir viðskiptavinir. 

3.3.5 Þjónustubil 5 

Fimmta bilið myndast þegar vænt þjónusta er ekki eins og skynjuð þjónusta og það er 

afleiðing af myndun þjónustubilanna fjögurra. Lykillinn að því að loka þessu bili er að 

fara í gegnum orsakir þjónustubila 1-4, sem útlistar voru hér fyrir framan og afmá bilin 

eitt af öðru. Ef það er gert rétt þá lokast þjónustubil fimm og niðurstaðan verður sú að 

væntingar viðskiptavina verða uppfylltar. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Þjónustubil 5 
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4. Þjónustugæði 

Í þessum kafla verður ítarlega gert grein fyrir þjónustugæðum, hvaða þættir hafa áhrif 

á skynjun þjónustugæða og hvernig fyrirtæki geta lagt sitt af mörkum. Grönroos (1984), 

segir að þjónustugæði séu háð tveimur breytum: vænt þjónustu og skynjaðri þjónustu. 

Til að geta betur staðist væntingar eða öllu heldur gengið fram úr væntingum, er betra 

að lofa minni þjónustu en síðan verður veitt. Ef of miklu er lofað í byrjun, þá hefur 

viðskiptavinurinn óraunhæfar væntingar sem erfitt er að standast (Grönroos, 2007:78). 

Það er ekki samasemmerki milli gæðaþjónustu og ánægðra viðskiptavina, þættir eins 

og verð, aðstæður, samkeppni, persónulegir þættir og vörugæði hafa líka áhrif (Áslaug 

Briem, 2011). 

4.1 Væntingar  

Væntingar er trú neytenda á framkvæmd þjónustu, sem mynda í hans huga ákveðin 

staðal sem þjónustan þarf standa undir. Væntingar eru mikilvægur þáttur þegar það 

kemur að mati á þjónustu. Lykillinn að því að veita gæðaþjónustu er að þekkja 

væntingar viðskiptavinanna, svo hægt sé að mæta þeim. Margir þættir geta haft áhrif á 

væntingar, eins og umtal, persónulegar þarfir, fyrri reynsla og markaðsefni fyrirtækja 

(Zeithaml o.fl., 1990). Væntingum er að einhverju leiti hægt að stjórna og mikilvægt 

að stjórnendur þekki sérstaklega þá þætti sem eru á þeirra valdi og geri skilvirka áætlun 

til að hafa áhif á þá (Zeithaml o.fl., 1990:19,75). Ef illa tekst að standast væntingar 

viðskiptavinarins getur upplifunin hans orðið neikvæð. Þá getur farið svo að hann gefur 

versluninni ekki annað tækifæri (Grönroos, 2007), þar sem reynslan leggur grunninn 

að þeim væntingum sem viðskiptavinur hefur til þjónustunnar og óuppfylltar væntingar 

leiða yfirleitt ekki til endurkomu viðskiptavina. 

4.1.1 Stig væntinga 

Væntingar geta verið mismiklar og fer það eftir hvert viðmið neytandans er, hvers hann 

væntir af þjónustunni. Fræðimenn tala um tvö stig væntinga, annars vegar eru það efri 

mörk væntinganna sem kallast óskaþjónusta (e. desired service), sem er það stig 

þjónustu sem viðskiptavinur vonast til að fá, og hins vegar neðri mörkin, sem kallast 
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ásættanleg þjónusta (e. adequate service) sem er það stig þjónustu sem hann sættir sig 

við að fá. Eins og rætt var hér fyrir framan er eitt einkenni þjónustu óstöðugleiki sem 

bendir til að líklegt sé að endrum og eins myndist milli þessara stiga og er það kallað 

umburðarlyndi (e. zone of tolerance). Með umburðarlyndi er átt við að hve miklu leyti 

viðskiptavinir eru tilbúnir að sætta sig við að fá ekki óskaþjónustuna (Zeithaml, Bitner, 

og Gremler, 2011:77; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006). 

4.1.2 Staðfærsla 

Staðfærsla er hluti af miðaðri markaðsetningu sem er notuð til að ná betri árangri í 

markaðsstarfinu. Fyrst þarf að greina fólk í hópa, þá er horft á hegðunarmunstur, 

sálfræðilega þætti, þarfir og langanir. Þetta er gert til að finna fýsilega markhópa sem 

fyrirtækið hefur að leiðarljósi við sköpun virðis. Þá kemur að síðasta hlutanum sem 

snýr að því hvar fyrirtækið ætlar að staðsetja sig í huga neytenda (Kotler og Keller, 

2012:33).  

Staðfærsla skiptist í þrjá hluta; aðgreiningu, aðgerðir og ímynd. Aðgreiningin er 

það hvernig fyrirtækið ætlar sér að greina sig frá samkeppninni, aðgerðir snúast um þær 

áætlanir sem fyrirtækið hefur til að aðgreiningin verði neytendum skýr. Að lokum er 

það ímyndin sem á sér stað í huga neytenda og gefur markaðsfólki merki um hvort 

skilaboðin hafi verið rétt hönnuð (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Skilaboðin skipta 

miklu máli þar sem þetta er ein af fáum leiðum fyrir fyrirtækið til að hafa áhrif á mótun 

væntinga. Ef þau eru útfærð á vitlausan hátt þá geta neytendur komið inn með of háar 

væntingar eða farið frekar til samkeppnisaðilans.  

4.2 Skynjun 

Skynjun er það sem skiptir öllu máli (Grönfeldt og Strother, 2006). Þegar stjórnendur 

ákveða að auka gæði þjónustu þýðir það að bæta eigi skynjun viðskiptavina því 

þjónustugæði eru það sem viðskiptavinurinn skynjar (Grönroos, 2007). Þegar fyrirtæki 

eru markvisst farin að fylgjast með og bæta skynjun viðskiptavina þá eru gæði orðin 

hluti af hagnaðaráætlun fyrirtækisins (Zeithaml o.fl., 1990).  

4.2.1 Söluráðar þjónustu 



 

27 

 

Samval söluráða (e. marketing mix) er tól í markaðfræði sem fyrirtæki nota til að 

samhæfa grunnþætti vöru svo hún henti tilsettum markhóp. Þessir upprunalegu þættir 

söluráðanna eru vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. distribution) og 

vegsauki (e. promotion) og vinna þeir saman til að skapa virði fyrir neytendur.  

Útvíkkun söluráðanna er sett fram sem aðskildir þættir upprunalegu söluráðanna,  

sem allir eru undir stjórn fyrirtækisins. Þeir ná yfir þá áþreifanlegu þætti sem 

upphaflega hafa áhrif á hvernig viðskiptavinir skynja þjónustuna. Aðaleinkenni 

þjónustu, eins og fram kom hér fyrir framan, er að hún er óáþreifanleg. Fólk leitar því 

í þá þætti sem þeir sjá þegar þeir meta þjónustuna og þeir hafa áhrif á skynjun 

viðskiptavina (Zeithaml, Bitner, og Gremler, 2011:24-25,27). Þessir þættir eru:  

Fólk (e. people). Allt fólkið sem á þátt í að veita þjónustuna. Útlit þeirra og 

framkoma, klæðaburður. Viðskiptavinir geta sjálfir haft áhrif á útkomu 

þjónustunnar og þeir geta haft bæði jákvæð eða neikvæð áhrif á skynjun 

annarra viðskiptavina. 

Umgjörð (e. physical evidence). Umhverfið þar sem viðskiptavinir og 

starfsfólk eiga samskipti. Það á líka við alla þá áþreifanlegu hluti sem 

auðvelda samskiptin í þjónustunni svo sem bæklingar, bréfsefni, merki, 

nafnspjöld og búnað. Umgjörðin er tilvalið tæki fyrir fyrirtæki til að senda 

skýr skilaboð um tilgang og eðli þjónustunnar. 

Ferlar (e. process). Greinir frá þeim skrefum sem viðskiptavinurinn upplifir 

í afhendingu þjónustunnar. Þetta á við ferla, flæði þjónustunnar og þær 

aðgerðir sem þurfa að vera framkvæmdar. Ferlar geta verið staðlaðir,  

sérsniðnir eða blanda af báðu en mikilvægt er að viðskiptavininum sé ljóst 

hlutverk sitt í ferlinu.  

4.2.2 Stund sannleikans 

Stund sannleikans (e. moment of truth) er hugtak í markaðsfræði sem lýsir stað og stund 

þegar starfsfólk fær tækifæri til að sýna viðskiptavini hvert stig þjónustunnar er í 

fyrirtækinu. Þetta eru þær aðstæður þegar viðskiptavinur stendur frammi fyrir þeim 
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auðlindum fyrirtækisins sem eiga þátt í að skapa ávinning hans, og sjá til að endanleg 

upplifun verði jákvæð. Þessar stundir hafa mikil og djúp áhrif á skynjun 

viðskiptavinarins og miklu máli skiptir að stjórnendur átti sig á hvenær þær eiga sér 

stað, svo hægt sé að stjórna þeim og ganga úr skugga um að upplifunin verði sem best 

(Grönroos, 2007:81). Heskett (1994:40), leggur áherslu á fyrstu kynni, hann segir fyrstu 

mínúturnar gefa til kynna hvernig upplifunin verði og erfitt að breyta þeim áhrifum eftir 

á. Það sama á við um síðustu mínúturnar, þær hafa áhrif á hvort viðskiptavinurinn 

ákveði að koma aftur eða tali vel um verslunina þegar hann er farinn. 

4.2.3 Þjónusturof 

Þjónusturof (e. Service failure) eru mistök sem geta átt sér stað í þjónustuferlinu, sem 

leiða til þess að þjónustuferlið uppfyllir ekki væntingar viðskiptavina (Zeithaml, Bitner, 

og Gremler, 2011: 213). Í hinum fullkomna heimi myndu vörur og þjónusta aldrei 

bregðast neytendum, en sannleikurinn er sá að mistök eiga sér alltaf stað inni í 

fyrirtækjum (Grönroos, 2007:125). Hlutfall þjónusturofa í fyrirtæki vísar í hagnað þess 

en beinir einnig athygli stjórnenda að sérstökum þáttum sem valda því að viðskiptavinir 

leita annað (Reichheld og Sasser, 1990). Þjónusturof getur verið gott tækifæri fyrir þá 

sem veita þjónustu að sýna viðbragðsflýti og sveigjanleika í meðhöndlun á kvörtuninni 

(Fitzsimmons o.fl., 2014). 

Áhrif þjónusturofs eru misjöfn eftir fólki. Rannsóknir sína að nokkur afbrigði af 

neikvæðum tilfinningum geta komið upp, eins og óánægja, vonbrigði, sjálfsvorkunn, 

kvíði og eftirsjá. Misjafnt er hvernig viðskiptavinurinn bregst við; hann gæti lagt fram 

kvörtun, talað illa um fyrirtækið, kvartað í þriðja aðila eins og til dæmis 

neytendasamtök eða beint viðskiptum sínum annað (Zeithaml o.fl., 2011:218). Mynd 9 

sýnir hvernig viðbrögð viðskiptavina eru líkleg til að verða. Þeir geta valið að kvarta 

eða ekki. Ef þeir kvarta getur kvörtunin beinst að þeim sem veitir þjónustuna, 

stjórnanda eða utan fyrirtækisins. Ef hann kvartar ekki velur hann annað hvort að leita 

annað eða halda tryggð við fyrirtækið. 
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Rannsóknir sýna að 50% óánægðra viðskiptavina kvarta ekki, 45% beina kvörtun 

sinni beint til þess sem veitir þjónustuna en aðeins 1-5% beinir kvörtun sinni beint til 

stjórnenda. Sagt er að fyrir hverja kvörtun sem stjórnendur fá séu 20-100 aðrir sem hafa 

sömu upplifun en segja ekki frá því. Ef fyrirtæki grípa ekki til viðeigandi úrbóta getur 

það ógnað velgengni fyrirtækisins í framtíðinni (Zeithaml o.fl., 2011:213). Rannsóknir 

benda til að 48% þeirra sem upplifa þjónustu á neikvæðan hátt deila því með 10 eða 

fleiri einstaklingum (“Meðmælavísitala (NPS) íslenskra fyrirtækja almennt lág,” 2014). 

Kostnaður við þjónustrof lendir bæði á fyrirtækjum og viðskiptavinum, getur 

verið í formi tíma, peninga, efnis, skaða á ímynd, gremju og því að missa viðskiptavini. 

Fyrirtæki ættu að sjá hag sinn í að skrásetja þjónusturof sem eiga sér stað og kostnað 

vegna þeirra, til þess að geta lært af þeim og séð til að þau gerist ekki aftur. Töluleg 

gögn, eins og um kostnað auðvelda stjórnendum að fylgjast með og sjá hvort réttum 

aðferðum úrbóta sé beitt, til að geta afnumið þjónusturof (Grönfeldt og Strother, 

2006:159). 

 

Mynd 9 Viðbragð viðskiptavina við þjónusturofi (Zeithaml o.fl, 2011:218) 
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4.2.3.1 Afleiðingar þjónusturofs 

Við þjónusturof verður ákveðið niðurbrot í sambandinu á milli viðskiptavinar og 

fyrirtækis sem getur leitt til neikvæðs umtals eða neikvæðrar hegðunar í framtíðinni 

(Ha & Jang, 2009). Stjórnendur vanmeta oft tapið við það að missa óánægðan 

viðskiptavin og gera því ekki viðeigandi áætlanir til að koma í veg fyrir það (Grönfeldt 

& Strother, 2006). Exit, voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 

Organizations and States er bók eftir Albert O. Hirshman (1970), en þar fjallar hann 

um að viðskiptavinir hafa í raun um tvennt að velja þegar þjónusturof á sér stað. Það 

fyrra er fara (e. exit), viðskiptavinir geta ákveðið að beina viðskiptum sínum annað án 

þess að reyna að gera nokkuð leita lausna, það síðara er það að kvarta (e. voice), láta í 

sér heyra til að geta fengið bætt það sem misfórst. Tryggðin (e. loyalty) hefur þar áhrif 

á val viðskiptavinarins, hvort hann vilji berjast fyrir sínu eða fara. Hirshman telur að 

tvær ástæður séu fyrir því að viðskiptavinir kjósi að fara og að það sé of hátt verð eða 

minnkuð gæði.  

Dowding og fleiri (2000) segja fræði Hirshman vera einfaldaða útgáfu af 

viðbrögðum þjónusturofa. Niðurstöður Dowding og félaga bentu meðal annars til þess 

að fólk geti bæði valið að kvarta og fara, sem svar við minnkuðum gæðum; þessir þættir 

útiloka ekki hvor annan. Í fræðum Hirshman er ekki gert ráð fyrir að tímasetning skipti 

máli; fólk getur valið að kvarta en ef ekki er komið á móts við það þá velur það að fara. 

Einnig getur fólk valið að leita annað en kvartað utan fyrirtækisins og fólk horfir 

yfirleitt á fleiri þætti en verð og gæði þegar það kýs að fara.  

4.2.3.2 Þjónustubati 

Eins og tekið var fram í kaflanum um áhrif þjónusturofa eru mjög fáir viðskiptavinir 

sem láta verða að því að kvarta. Sú staðhæfing undirstrikar mikilvægi þjónustubata (e. 

service recovery) í fyrirtækjum. Ef fyrirtæki grípa ekki til viðeigandi úrbóta getur það 

ógnað velgengni fyrirtækisins í framtíðinni. Rétt viðbrögð starfsmanna geta leitt til þess 

að viðskiptavinurinn verði enn ánægðari en hann hefði orðið ef þjónustan hefði verið 

rétt framkvæmd frá upphafi (Zeithaml o.fl., 2011:125). Það kann að vera vegna þess að 

sagt er að viðskiptavinir fylgist betur með framkvæmd úrbótaþjónustu og hefur sú 
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þjónusta meiri áhrif á tilfinningar þeirra en upprunalega þjónustan hafði (Smith og 

Bolton, 2002). 

4.3 Gæðavíddir 

Zeithaml og félagar (1990) voru fyrstir til að greina gæðavíddir tengdar þjónustu. 

Niðurstöður úr tólf rýnihópum leiddi í ljós að í grunninn voru viðmið viðskiptavina 

sambærileg, og þau flokkuð í tíu gæðavíddir: 

Áþreifanleiki (e. tangibles). Að allir þeir efnislegu þættir sem tengjast 

þjónustunni séu aðlaðandi, búnaður nýlegur og starfsfólk vel til haft. 

Áreiðanleiki (e. reliability). Hæfnin til þess að framkvæma þá þjónustu sem 

lofað var að veita á traustan og réttan hátt.  

Svörun (e.responsiveness). Viljinn til þess að aðstoða viðskiptavininn og 

veita honum fullnægjandi þjónustu. 

Geta (e. competence). Að starfsfólk hafi tilsetta hæfni til að framkvæma 

umbeðna þjónustu hratt og örugglega. 

Kurteisi (e. courtesy). Framkoma starfsfólks sé fagleg, vinaleg og að það 

gefi sér tíma til að aðstoða viðskiptavininn 

Trúverðugleiki (e.credability). Hæfni fyrirtækisins og starfsfólksins til þess 

að byggja upp traust og trúverðugleika. Heiðarleiki þess sem veitir 

þjónustuna. 

Öryggi (e.security). Upplýsingar um viðskiptavininn varðveittar. Að 

fyrirtæki reyni eftir fremsta megni að draga úr áhættu og efa. 

Aðgengi (e. accsess). Að auðvelt sé að nálgast stjórnendur ef upp koma 

vandamál. Viljinn til að hlusta á viðskiptavininn. 

Samskipti (e. communitation). Halda viðskiptavinum upplýstum á 

skiljanlegan hátt.  
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Að skilja viðskiptavininn (e. undirstandind the customer). Að fyrirtæki reyni 

að þekkja viðskiptavininn og hans þarfir. Að þjónustan taki mið af 

einstaklingnum. 

4.4 Mælingar á þjónustugæðum 

Mælingar á þjónustu eru gerðar til að safna gögnum til viðmiðunar, samanburðar, til að 

greina  þjónustubil, þróa færni og hjálpa fyrirtækjum að fylgjast með frammistöðu 

starfsfólks. Þjónustuferlar eru ekki fullgerðir nema þeir hafi verið mældir með 

viðeigandi mælitækjum. Kosturinn við mælingar er að þær gera þjónustuna sýnilega og 

áþreifanlega svo stjórnendur hafi haldbær gögn um það hvernig þjónustan fer fram. 

Mælingar hjálpa líka fyrirtækjum fylgja markmiðum og skerpa þá sýn sem fyrirtækið 

hefur (Grönfeldt og Strother, 2006:176). Mælingar á þjónustugæðum geta reynst erfitt 

verkefni, vegna þess að þar spila inn í margir óáþreifanlegir þættir (Fitzsimmons et al., 

2014). Veitt þjónusta er alltaf metin í samræmi við væntingar (Margrét Reynisdóttir, 

2012).  

Hlutverk þjónustuvakans (e. SERVQUAL), sem fjallað verður um hér síðar, 

hjálpar fyrirtækjum að koma auga á þau mistök sem eiga sér stað og valda ósamræmi á 

skynjunum og væntingum viðskiptavina. Til þess að hægt sé að bæta skynjun 

viðskiptavina á þjónustunni þarf fyrirtækið fyrst að skilja hver orsökin mistakanna er 

(Zeithaml o.fl., 1990). 

Fræðimenn hófu rannsóknir á þjónustugæðum 1983 með eftirtaldar þrjár 

spurningar í huga. Hvað eru þjónustugæði? Hvað veldur vandamálum í 

þjónustugæðum? Og hvað geta skipulagsheildir gert til að leysa þessi vandamál og 

bæta þjónustugæðin? Þetta voru Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman og Leonard L. 

Berry. Þegar þau hófu  að rannsaka hugtakið bjuggust þau við að finna fjölbreyttar 

kenningar sem þau gætu stuðist við, en engar rannsóknir höfðu þá verið gerðar á því. 

Þau fundu aðeins efni tileinkað gæðum á áþreifanlegum vörum. 

4.4.1 Þjónustuvakinn 
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Í framhaldi af rannsóknum sínum á þjónustugæðum þróuðu Valarie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman og Leonard L. Berry, aðferðafræði til að mæla þjónustugæði sem þau 

kölluðu SERVQUAL (þjónustuvakinn) en hann er mest notaðasta mælitækið til að 

kanna þjónustugæði (Shahin, 2006).  

4.4.1.1 Gæðavíddir þjónustuvakans 

Við hönnun þjónustuvakans kom í ljós að töluverð fylgni var meðal tíu upprunalegu 

gæðavíddana, sem Zeithaml og félagar settu fram. Höfundarnir enduðu á að sameina 

ákveðnar víddir sem fanga alla þætti upprunalegu víddanna, sem útlistaðar voru hér 

framar (Zeithaml o.fl., 2011:113-115, 1990:25-26). Niðurstaða gæðavídda þjónustu-

vakanns eru eftirtaldar: 

Áþreifanleiki (e. tangibles). Þessi vídd á við útlit þeirra áþreifanlegu þátta 

sem umlykja þjónustuna. Meðal þeirra er aðstaða, búnaður og starfsfólk. 

Viðskiptavinir nota umgjörð fyrirtækis, sérstaklega nýir viðskiptavinir, til 

að meta gæðin.  

Áreiðanleiki (e. reliabiltity): Getan til að framkvæma þá þjónustu sem hefur 

verið lofað, á réttum tíma. Ítrekað hefur verið sýnt að þessi vídd skipti 

viðskiptavini mestu máli þegar þeir meta þjónustugæði. Neytendur vilja 

eiga í viðskiptum við fyrirtæki sem standa við það sem þau lofa. 

Svörun (e. responsiveness): Viljinn til að hjálpa viðskiptavininum, veita 

honum eftirtekt og skjóta þjónustu þegar vantar svör, þarf að kvarta eða á 

við vanda að stríða. Ef viðskiptavinur þarf að bíða lengi eftir þessari 

þjónustu verður skynjun hans neikvæð.  

Trúverðugleiki (e. assurance): Þekking og kurteisi hjá starfsfólki og geta 

þeirra til að vekja upp traust og öryggi hjá viðskiptavininum. Þessi vídd 

skiptir sérstaklega miklu máli fyrir viðskiptavini þar sem meira er í húfi, 

eins og í bankaþjónustu, og lögfræðiþjónustu. 

Hluttekning (e. empathy): Umhyggja og persónuleg þjónusta sem 

fyrirtækið veitir viðskiptavininum. Kjarni þessarar víddar er sá að fyrirtæki 



 

34 

 

þurfa að skilja sérstakar þarfir viðskiptavina, sýna þeim að þeir skipta 

fyrirtækið máli og tillit sé tekið til einstaklingsins.  

4.4.2 RSQS mælitækið 

Retail service quality scale (hér eftir RSQS) er byggt á þjónustuvakanum, þar sem ekki 

var nægilegur fræðilegur bakgrunnur fyrir hendi sem fjallaði um þjónustugæði í 

smásölu. Pratibha A. Dabholkar, Dayle I. Thorpe og Joseph O. Rentz þróuðu nýjan 

skala til að finna hvaða aðrar víddir hafa áhrif í smásöluumhverfi, svo hægt væri að 

mæla skynjun viðskiptavina í fyrirtækjum sem bjóða bæði vörur og þjónustu 

(Dabholkar, Thorpe, og Rentz, 1996). 

Upplifun í verslun er öðruvísi en í fyrirtækjum sem bjóða aðeins hreina þjónustu. 

Þegar um hreina þjónustu er að ræða, eins og til dæmis í banka, kemur 

viðskiptavinurinn inn og fer í röð, hann sér aðra í kringum sig einnig bíða, svo kemur 

að þjónustunni, sem er að öllu leyti óáþreifanleg, og eftir samskiptin er ferlinu lokið. Í 

verslun kemur viðskiptavinurinn inn, skoðar sig um, leitar kannski að einhverju og vill 

kannski fá að skoða. Á þessum tímapunkti koma að fleiri þættir eins og andleg líðan 

viðskiptavinarins og starfsfólksins, álag í versluninni, útlit og geta starfsfólksins. 

Líklega eiga sér stað einhver samskipti á leið viðskiptavinarins í gegnum verslunina, 

svo greiðir hann fyrir vöruna og fer. Þá tekur varan við, viðskiptavinurinn prófar vöruna 

og ef gæði hennar standast ekki væntingar gæti vel verið, þrátt fyrir góða þjónustu, að 

viðskiptavinurinn verði óánægður. Ef hann aftur á móti kemur og skilar vörunni, þá fær 

verslunin annað tækifæri til að bæta skynjun hans á þjónustunni (Dabholkar o.fl., 1996). 

Við hönnun á RSQS-mælitækinu fékkst dýpri skilningur á þjónustugæðum í 

smávöruverslunum en mælitækið var samt sem áður gagnrýnt, meðal annars fyrir að 

takast ekki að kanna sambandið á milli skynjunar viðskiptavina og gæði vara sem 

smásalinn býður og á milli skynjunar viðskiptavina og þjónustugæðanna sem smásalinn 

veitir (Terblanche og Boshoff, 2001). 
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4.4.2.1 Gæðavíddir RSQS  

Gæðavíddir RSQS-mælitækisins eiga sér hliðstæðu í víddum þjónustuvakans, en einnig 

bætast nokkrar við sem fanga sérstaklega þjónustugæði smásöluverslana. Eftirfarandi 

eru gæðavíddir sem Dabholkar og fleiri (1996) settu fram til að þróa og sannreyna skala 

sem hægt væri að nota til að kanna gæði í smásöluverslun: 

 

Áþreifanleiki (e. physical aspects), sem líkist áþreifanleikavíddinni (e. 

tangibles) í þjónustuvakanum en með undirvíddunum útlit og þægindin sem 

verslunin býður með góðu skipulagi og aðstöðu í versluninni.  

Áreiðanleiki (e. reliability), rétt eins og í þjónustuvakanum en hefur breiðari 

merkingu og skiptist í tvær undirvíddir; loforð og það að gera það rétt (e. 

doing it right). Aðalmunurinn er að viðskiptavinir reiða sig einnig á að 

varan sem þeir leita að sé fáanleg á þeim tíma sem þá vantar hana.  

Persónuleg samskipti (e. personal interaction). Þessi vídd sameinar þrjár 

víddir í þjónustuvakanum, svörun, áreiðanleika og hluttekningu en skiptist 

í undirvíddirnar að vekja traust (e. inspiring trust) og hjálpsemi/kursteisi (e. 

courteous/helpful), sem hefur sterk tengsl við það hvernig starfsfólk á að  

koma fram við viðskiptavininn. 

Lausn vandamála (e problem solving) sem beinist að því hvernig tekist er 

á við það þegar vörum er skilað eða skipt eða þegar upp koma kvartanir. 

Mynd 10 Þjónustuvíddir RSQS-mælitækisins (Dabholkar o.fl.,2006) 
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Þessi vídd fellur undir áreiðanleika í þjónustuvakanum en hér er gerður 

greinarmunur vegna þess að einnig er um vörur að ræða.  

Stefna (e. policy) sem snýr að því hvernig markmið fyrirtækið hefur sett til 

að mæta þörfum viðskiptavina; það hvernig tekist er á við þarfir 

viðskiptavina ætti að vera bein tilvísun í stefnu fyrirtækisins. Hér er átt við 

opnunartíma og bílastæði sem dæmi.  
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5. Ánægja og tryggð 

Í þessum kafla verður farið yfir hugtökin ánægju viðskiptavina (e. customer 

satisfaction) og tryggð viðskiptavina (e. customer loyalty). Hvernig þessir þættir hafa 

áhrif á afkomu fyrirtækja og tengingju þeirra við þjónustu. Margir fræðimenn hafa 

fjallað um sambandið á milli ánægju viðskiptavina og tryggðar viðskiptavina (Heskett, 

Sasser, og Hart, 1990; Reichheld og Sasser, 1990). Nútímafyrirtæki vita að 

samkeppnishæfni þeirra eykst ef þau virða þjónustugæði, ánægju og tryggð (Zeithaml, 

Bitner, og Gremler, 2011:118). 

5.1 Ánægja viðskiptavina  

Þar sem þjónustugæði eru einnig háð þáttum sem erfitt er að stjórna skipta samskiptin 

við viðskiptavininn miklu máli í ferlinu; mikilvægt er að þekkja væntingarnar og vera 

á verði ef breytingar verða þar á. Til eru nokkur ráð til að auka ánægju viðskiptavina, 

bæði með því að bæta skynjun þeirra eða stjórna væntingum þeirra á markvissan hátt.   

5.2 Tryggð viðskiptavina  

Fredrick Reichheld (2001), segir árangursrík fyrirtæki eiga þrjá hluti sameiginlega: 

trygga starfsmenn, trygga viðskiptavini og trygga eigendur. Nútímaneytendur eru 

kröfuharðari en nokkru sinni fyrr, ekki aðeins vegna þess að valmöguleikunum hefur 

fjölgað heldur einnig vegna aukins upplýsingaflæðis. Af þeim sökum hafa margir 

smásalar innleitt tryggðarkerfi til að halda í viðskiptavini (Terblanche og Boshoff, 

2001). 

Tryggð viðskiptavina er undirstaða fyrirtækja; hún hefur áhrif á tryggð 

starfsmanna, birgja og leiðir til hagnaðar sem hefur áhrif á tryggð hluthafa (Heskett, 

Sasser, og Hart, 1990:30). Gott umtal, fleiri nýir viðskiptavinir og lægri 

markaðskostnaður eru afleiðingar tryggðar (Chaudhuri og Holbrook, 2001). Hagnaður 

fyrirtækja verður meiri því lengur sem sambandið við viðskiptavininn endist. Fyrirtæki 

geta aukið hagnað sinn um 100% með því að halda í aðeins 5% af viðskiptavinum 

sínum (Reichheld og Sasser, 1990). Hægt er að líta svo á að tryggð viðskiptavina 
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endurspegli líðan þeirra gagnvart fyrirtækinu eða hvernig þeir hegða sér gagnvart því. 

Viðskiptavinir eru tryggir eins lengi og þeir leita aftur og aftur í vörur eða þjónustu 

fyrirtækisins (Zeithaml, Bitner, og Gremler, 2011:552). Fyrirtæki sem getur haldið 

viðskiptavinum til lengri tíma getur yfirleitt rukkað meira fyrir vörur eða þjónustu; 

þegar fyrirtæki hafa skapað traust eru fleiri tilbúnir til að borga fyrir vörur eða þjónustu 

sem þeir þekkja og eru ánægðir með, fremur en að taka áhættu og fara til 

samkeppnisaðilans (Reichheld & Sasser, 1990). 

5.3 Virðiskeðja þjónustu 

Virðiskeðja þjónustu (e. Service Profit Chain) var sett fram af James L Heskett og 

fleirum (1994) og heldur fram að samband sé á milli hagnaðar, tryggðar viðskiptavina 

og starfsánægju. Samt sem áður er bent á að starfsánægja er ekki valdur af ánægðum 

viðskiptavinum heldur séu  þessir þættir tengdir og upphefji hver annan. Virðiskeðjan 

gefur til kynna að þau fyrirtæki sem sýna mikinn árangur í þeim þáttum sem taldir eru 

upp hér fyrir neðan, séu árangursríkari og sýni meiri hagnað en þau sem ekki gera það 

(Zeithaml o.fl., 2011). Hér verður gert skil á öllum hlekkjunumm í virðiskeðju þjónustu, 

út frá fræðum Heskett og félaga í greininni: „Putting the Service Chain to Work“: 

Tryggð viðskiptavina stjórnar hagnaði og vexti. Tryggð viðskiptavina er 

hugtak í markaðfræði sem lýsir því hvað síendurteknar, jákvæðar upplifanir 

hafa í för með sér (Philosophy, 2014); hér hefur væntingum 

viðskiptavinarins alltaf verið fullnægt og leitt af sér tryggð hans við 

fyrirtækið. Áætlað er að 5% aukning á tryggð viðskiptavina geti aukið 

hagnað fyrirtækis frá 25% upp í 85%. 

Ánægja viðskiptavina stjórnar tryggð viðskiptavina. Ánægja viðskiptavina 

er hugtak í markaðsfræði sem gefur til kynna hversu vel fyrirtæki mæta eða 

ganga fram úr væntingum viðskiptavina með vörum eða þjónustu 

(Jamejami, 2016). Því ánægðari sem viðskiptavinir eru, þeim mun líklegri 

eru þeir til að koma aftur; ánægður viðskiptavinur er tryggur. 

Virði stjórnar ánægju viðskiptavina. Virði er það sem viðskiptavinurinn fær 

að loknum viðskiptum fyrir útlagðan kostnað. Gæðaþjónusta getur aukið 



 

39 

 

virði fyrir viðskiptavini. Sem dæmi má nefna fyrirtæki sem getur boðið 

umfangsmeiri þjónustu en samkeppnisaðili, sem lágmarkar umstang fyrir 

viðskiptavininn og getur jafnvel leitt til lægri útgjalda hjá honum. 

Afköst starfsfólks stjórna virði. Þessi hlekkur í keðjunni bendir á mikilvægi 

þess að starfsfólk sé vel þjálfað. Þegar starfsfólk afkastar meiru getur það 

leitt til minni útgjalda fyrir fyrirtækið, sem leiðir til lægra vöruverði fyrir 

viðskiptavini. Einnig ef fyrirtæki getur ábyrgst að framkvæma sömu 

þjónustu og samkeppnisaðili gegn sömu upphæð en á skemmri tíma. 

Tryggð starfsfólks stjórnar afköstum. Raunverulegur kostnaður vegna 

starfsmannaveltu er lakari afköst starfsmanna. Ef mikil velta er á 

starfsmönnum hjá fyrirtæki þýðir það að mikill tími fer í að auglýsa eftir 

nýjum starfskrafti, ráðningaferli og þjálfun. Oft hefur starfsfólk líka 

myndað samband við viðskiptavini og getur því haft neikvæð áhrif á tryggð 

viðskiptavina ef þeir skynja að fyrirtæki haldi ekki í gott starfsfólk. 

Ánægja starfsfólks stjórnar tryggð. Ánægja starfsfólks í starfi sínu stjórnar 

því hvort þeir séu tryggir fyrirtækinu. Rannsóknir hafa sýnt að þar sem 

starfsánægja er mikil er lítil starfsmannavelta. 

Innri gæði stjórna ánægju starfsfólks. Með innri gæðum er átt við hvernig 

starfsfólki líður almennt gagnvart starfinu sínu, vinnufélögum og 

fyrirtækinu.  

5.4 NPS stuðull 

Fredrick Reichheld og Bain & Company, settu fram NPS-stuðulinn (e. Net Promoter 

Score) árið 2003 og uppskar gríðarlega góðar viðtökur frá stjórnendum fyrirtækja á 

stuttum tíma. NPS-stuðullinn er mælikvarði á tryggð viðskiptavina gagnvart fyrirtæki 

og á að gefa innsýn í tekjur og hagnað þess (Reichheld, 2003). Vinsældir NPS eru 

aðallega vegna einfaldleika hans; hægt er að leggja áherslu á svör einstakra 

viðskiptavina sem gerir mælikvarðann skýran og greinilegan. Þar með er einnig einfalt 

að nota niðurstöður hans til að hvetja skipulagsheildir að sinna viðskiptavininum enn 

betur  (“Net promoter score,” e.d.). 
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Leitast er við að sýna fram á jákvæðan NPS-stuðul, sem samkvæmt fræðunum 

þýðir að þá eru fleiri meðmælendur en lastarar. Það er auðvitað markmið stjórnenda að 

fleiri hafi góða reynslu af fyrirtækinu þar sem það er vísun í vaxandi hagnað (sbr. 

virðiskeðjuna). Síendurteknar greiningar á varðveislu viðskiptavina, innkaupamynstri 

þeirra og tilvísunum gera það auðveldara að staðfesta heiðarleika svara þátttakenda. Þar 

sem það er ekki stuðullinn sjálfur heldur hegðunin sem framleiðir vöxt. NPS er aðeins 

marktækur þegar stuðullinn endurspeglar gæði þeirra sambanda sem fyrirtækið hefur 

myndað við viðskiptavini. Að koma á tengslum á milli NPS stuðuls og árangurs í rekstri 

mun gefa til kynna að stigin séu áreiðanleg. Þegar fyrirtæki gera ráðstafanir til að ganga 

úr skugga um að stigin séu áreiðanleg og einstaklingar innan stofnunarinnar vita að þeir 

geti treyst á mælikvarðann, verða mælingar á NPS öflug leið til að byggja upp og styrkja 

samböndin sem leiða til vaxtar (“Do You Trust Your Customer Survey Results?,” 

2012). 

NPS stuðullinn er fenginn með því að spyrja viðskiptavini hversu líklegt sé að 

þeir mæli með vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Reichheld heldur því fram að þetta sé 

eina spurningin sem fyrirtækið þarf að spyrja viðskiptavini í skoðannakönnunum þegar 

það mælir ánægju þeirra (Reichheld, 2003). 

Þrátt fyrir vinsældir sínar hefur NPS-stuðullinn jafnframt verið mikið gagnrýndur 

af fræðimönnum. Þeir telja hann ekki spá betur fyrir um vöxt fyrirtækja en ACSI -

stuðulinn (e. American Customer Satisfaction Index), sem notaður er til að mæla 

ánægju viðskiptavina og, eins og NPS-stuðullinn, spá fyrir um tryggð (Zeithaml, Bitner, 

og Gremler, 2011:119). NPS-stuðullinn mælir aðeins viðhorf viðskiptavina en ekki 

hegðun þeirra, og fólk getur auðvitað sagt eitt en síðan gert annað (Raassens og Haans, 

2017). 

NPS-skalinn flokkar viðskiptavini í þrjá flokka, sem byggir á vilja þeirra að mæla 

með fyrirtæki eða vöru við vini eða vandamenn. Þeir sem lenda á skalanum 0-6 eru 

kallaðir lastarar (e. detractors), 7-8 eru hlutlausir (e. passives) og 9-10 eru kallaðir 

meðmælendur (e. promoters). 
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Umdeilt hefur verið með lengdina á skalanum, sumar vefsíður segja kvarðann 0-10 of 

langan og leggja til að 1-5 eða 1-7 sé nóg. Á vefsíðu Maritzcx fór fram álíka rannsókn, 

þar benti til að ef minni kvarði yrði notaður, lækkaði NPS-stuðullinn. Tafla 1 sýnir hver 

munurinn er á 1-5 og 0-10 kvarða (LaMalfa, 2012). 

 

Samkvæmt rannsókn sem Loop11 gerði, virðist NPS-stuðullinn hækka eftir því 

sem kvarðinn er lægri. Ef rétt reynist gæti það orðið til þess að stjórnendur haldi 

fyrirtækið gangi betur en það gerir í raun. Tafla 1 sýnir hvernig kvarðinn breytist þegar 

mismunandi kvarði er notaður ("NPS-The one number you´re (probably) doing wrong", 

2016). 

 

 

 

 

 

Kvarði Fjöldi verka Þátttakendur NPS Meðmælendur Hlutlausir Lastarar

0-10 95 17539 -20,8 25% 30% 46%

1-10 75 4113 -9,8 30% 31% 40%

1-7 1 94 37,2 51% 35% 14%

1-5 6 1658 27,2 49% 30% 21%

Tafla 1 Niðurstöður mismunandi kvarða, skv. Maritzx 

Lastarar Hlutlausir Meðmælendur

1-5 kvarði 22,7% 33,5% 43,8%

0-10 kvarði 24,3% 40,6% 35,2%

Munur 1,6% 7,1% -8,6% 

Aukning LækkunAukning

Tafla 2 Niðurstöður mismunandi kvarða, skv. Loop11 
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6. Aðferðafræði 

Í kafla 6 verður farið yfir rannsóknina sjálfa, öflun heimilda, val á þátttakendum og 

aðgengi að þeim, hvernig mælitækið var byggt upp, framkvæmd og annmarka 

spurningakönnunar. Til að framkvæma rannsóknina var spurningakönnun lögð fyrir 

viðskiptavini Misty. Bæði voru notaðar staðlaðar spurningar ein opin spurning; svörin 

við henni þemagreind til að öðlast dýpri skilningar á efninu. 

 

6.1 Öflun heimilda og mat á þeim 

Þær heimildir sem höfundur notast við eru meðal annars fræðibækur og ritrýndar 

greinar sem sóttar voru á netinu sem og niðurstöður úr þjónustukönnuninni sem lögð 

var fyrir þá viðskiptavini Misty sem höfðu gefið upp netfang og voru á skrá. Verslunin 

safnar netföngum í excelskjal, og viðskiptavinunum er flett upp með kennitölu, en 

skjalið inniheldur fleiri upplýsingar eins og símanúmer, stærðir, frá hvaða merki varan 

er og litaval. 

6.2 Þátttakendur og aðgengi 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru, eins og greint var frá hér fyrir framan, viðskiptavinir 

Misty sem hafa viljað láta geyma upplýsingar um sig í skráningakerfi verslunarinnar. 

Þeim er valkvætt að setja inn netfang og símanúmer. Niðurstöður endurspegla því 

eingöngu afstöðu þeirra kvenna sem versla í Misty. Höfundur hefur starfað í versluninni 

í 10 ár og það hafði staðið lengi til að gera könnun á þjónustugæðum. Það stóð því ekki 

Nálgun

Heimildir

Aðferð

Þátttakendur

Tímabil 

Greinar, fræðibækur, spurningakönnun og vefsíður

RSQS og NPS stuðulinn

Viðskiptavinir Misty

Janúar - Apríl, 2018

Markmið 

rannsóknar

Að meta einstaka þjónustuþætti, kanna hvar úrbóta er 

þörf, út frá skynjun viðskiptavina og kanna tryggð

Eigindleg og megindleg

Tafla 3 Aðferðafræði:stutt  yfirlit 
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á svörum eigenda þegar höfundur bað um leyfi til að senda út þjónustukönnun til þeirra 

viðskiptavina sem voru komnir á skrá.  

6.3 Mælitækið  

Þegar ákveðið var að gera könnun um þjónustugæði byrjaði höfundur á að skoða 

þjónustuvakann (sbr. kafli 4.4.1), þar sem hann er mest notaður í könnun á 

þjónustugæðum (Shahin, 2006). Við nánari athugun fannst höfundi RSQS-mælitækið 

eiga betur við, þar sem Misty býður bæði  vörur og þjónustu. Í þessari rannsókn var 

notast við fullyrðingar sem Brynhildur L. Björnsdóttir þýddi (2011). Höfundur aðlagaði 

fullyrðingarnar svo að þær hentuðu versluninni. Sem dæmi er ein spurningin um það 

hvort starfsfólk veiti skjóta afgreiðslu en í verslun eins og Misty er oftast mikilvægara 

að starfsfólk gefi sér góðan tíma til að ganga úr skugga um að stærðin sé rétt og veiti 

viðskiptavininum þá athygli sem hann vill. Aðrar spurningar varðandi tímasetningar á 

framkvæmd þjónustu og búnaði fannst höfundi ekki viðeigandi og tók út. Í viðauka er 

listi fullyrðinga sem notaðar voru úr RSQS-mælitækinu birtur í heild sinni.  

Einnig var reiknaður NPS stuðull verslunarinnar, til að greina tryggð 

viðskiptavina Misty. Hann er einfaldur í notkun og byggist fræðum Fredrich Reichheld, 

sem leggur til að aðeins þurfi að spurja viðskiptavini: „hversu líklegt er að þú mælir 

með Misty við aðra?“, til að kanna hversu hliðhollir þeir eru fyrirtækinu. 

Misjafnar skoðanir hafa verið um hvaða kvarða sé best að nota. Hér styðst 

höfundur við fimm punkta kvarða vegna einfaldleika hans. Samkvæmt heimasíðu 

rannsóknarfyrirtækisins Measuringu, er lítill marktækur munur á niðurstöðum þegar 

ellefu punkta kvarði er notaður eða fimm punkta, um 4%. Á síðunni segir að með færri 

valkostum, velja færri hæsta gildið (5), þar með lækkar fjöldi meðmælenda, fleiri lenda 

í hlutlausa hópnum (4) sem ekki er tekinn með í útreikning og lækkun á fjölda lastara 

((1)(2)(3)) jafna út heildar NPS-stuðulinn. Hafa ber í huga þennan mun þar sem 

viðmiðunargildið er ekki það sama og við notkun upprunalegu framsetningu 

mælitækisins. Fyrirtæki ættu að halda sig við einn kvarða svo hægt sé að bera saman 
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eldri gildi innan fyrirtækisins (Sauro, 2017). Tafla 3 lýsir hvernig fimm punkta 

skalanum var skipt upp til að samsvara útreikningum á 11 punkta kvarða. 

Endanlegur listi í spurningarkönnuninni samanstóð af 25 spurningum úr RSQS-

mælitækinu og voru þær flokkaðar eftir fimm víddum mælitækisins. Sex spurningar 

tilheyrðu áþreifanleika, fjórar spurningar  áreiðanleika, þrjár spurningar lausn 

vandamála, sex spurningar stefnu og sex spurningar persónuleg samskipti. Þátttakendur 

voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga og haka í viðeigandi tölu á fimm punkta 

Likert-kvarða, þar sem (1) táknaði mjög ósammála og (5) mjög sammála. Auk NPS 

spurningarinnar, voru þátttakendur spurðir hvað Misty gæti gert til að bæta þjónustuna, 

hvort vöruúrval Misty hentaði, hvenær þeir versluðu síðast, um búsetu og aldur.  

6.4 Famkvæmd og úrvinnsla gagna 

Höfundur notaðist við Google forms til að setja upp spurningakönnunina. Á 

póstlistaforritinu MailChimp var síðan útbúinn tölvupóstur með „Taka þátt“ hnappi 

sem leiddi beint á könnunina. Annar eigendanna sá um um senda tölvupóstinn til allra 

þeirra kvenna sem höfðu skilið eftir netfang. Könnunin var send út þann 17. febrúar 

2018 til 5.137 kvenna. Af þeim voru 4.712 sem fengu póstinn, en samkvæmt 

MailChimp eru nokkrar ástæður fyrir því að póstur skilar sér ekki, þær eru meðal 

annars: pósthólfið er fullt, netfangið ekki til eða viðtakandi hefur lokað á sendingar. 

Um 15% kvenna sem svöruðu könnuninni ef tekið er mið frá þeim sem fengu póstinn. 

Ágæt svörun var strax fyrstu dagana en tók síðan að dala. Höfundur taldi ekki 

skynsamlegt að senda ítrekun til að forðast ágengni, þar sem tveir aðrir tölvupóstar 

ótengdir könnuninni höfðu verið sendir með stuttu millibili stuttu áður. Könnuninni var 

lokað mánudaginn 26. febrúar. Alls bárust 728 svör við könnuninni en við nánari 

1-5 kvarði 0-10 kvarði

Meðmælendur Mjög sammála 9-10

Hlutlausir Sammála 7-8

Hlutlaus

Ósammála

Mjög ósammála

Lastarar 0-6

Tafla 4 Hvernig reikna skal NPS-stuðul á fimm punkta 

kvarða (LaMalfa, 2012) 
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athugun höfðu nokkur þeirra afritast og því birst tvisvar. Ekki átti að vera hægt að svara 

könnuninni oftar en einu sinni sem bendir til tæknilegra mistaka.  

Með því að tala þátt gátu þátttakendur unnið 15.000kr inneign í versluninni og 

var ein kona dregin út af handahófi sem hlaut vinninginn. Konur á ýmsum aldri, víða 

af landinu svöruðu könnuninni. Vinnsla á þeim upplýsingum sem könnunin gaf hófst 

daginn eftir að könnuninni var lokað.  

Fjallað verður um niðurstöður seinna í ritgerðinni, þar eru teknir fyrir þeir þættir 

sem hafa áhrif á þjónustugæði í Misty og helstu niðurstöður. Úrvinnsla gagn fór fram í 

tölfræðiforritinu Excel. 

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki  

Þrátt fyrir að 706 sé góður fjöldi þátttakenda og gefa ágæta mynd af þjónustunni, þá er 

svarhlutfallið, 15% frekar lágt. Telst það algengt í markaðsrannsóknum (Fryrear, 2015). 

Höfundur áætla höfundur áætlar að einna ánægðustu viðskiptavinirnir og þeir tryggari 

hafi svarað spurningakönnuninni og telur það útskýra jákvæðar niðurstöður.  

6.6 Annmarkar 

Nokkrar spurningar eru líklegar til að skekkja niðurstöður rannsóknar. Höfundi láðist 

að bjóða þátttakendum að sleppa spurningunni þannig þátttakendur þurftu að svara. 

Höfundi bárust nokkrir tölvupóstar þess efnis að viðskiptavinur var óviss hvernig ætti 

að svara fullyrðingunni þar sem hann hafði ekki þurft að nýta sér þá þjónustu. Einnig 

voru nokkrar konur minntust á þetta í opnu spurningunni og töldu svarið sitt skekkja 

niðustöðurnar. Umræddar spurningarnar voru: fyrirspurnum mínum er svarað fljótt og 

vel í gegnum síma, fyrirspurnum mínum er svarað fljótt og vel í gegnum 

samfélagsmiðla, ég fæ vörum skipt og skilað í Misty og starfsfólk Misty tekur vel á móti 

kvörtunum. Einhverjar tóku fram að þær hafi hakað við valmöguleikann í miðjunni (3) 

þegar þær voru ekki vissar, ein sagðist hafa merkt við fyrsta reit (1) en aðrar tóku ekki 

fram hvað þær völdu. Höfundur tók út þau svör hjá þeim aðilum sem tilgreindu að þeir 

hefðu valið (3) eða (1) en ekki haft reynslu af þjónustunni. 
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NPS-skalinn var settur upp á fimm punkta kvarða sem er ekki samkvæmt 

upprunalegu fræðunum. Fræðimenn hafa deilt um hvaða kvarði er bestur, eins og komið 

var að í kafla 5. Hér notar höfundur fimm punkta kvarðann við framkvæmd rannsóknar.  

Fleiri bakgrunnsspurningar hefðu dýpkað þekkingu höfundar á viðskiptavinum 

verslunarinnar. Svo sem um menntunarstig, stöðu á atvinnumarkaði og hvort þær ættu 

börn. Þá væri hægt enn frekar að flokka og bera saman svörin við sérstaka þætti í 

þjónustunni.  
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum spurningakönnuninnar, sem leggur 

grunnað svörum á rannsóknarspurningunum. Uppsetningin er í formi texta, mynd og 

talna til að gera ítarlega grein fyrir svörum viðskiptavina, með rannsóknarspurningarnar 

að leiðarljósi. Farið verður í gegnum rannsóknarspurningarnar eins og þær koma fyrir 

í inngangi og endað á niðurstöðum úr bakgrunnspurningum of viðbótarspurningum. 

Niðurstöður miðast því við svör frá 706 konum. 

7.1 Skynjuð frammistaða þjónustu 

Til að kanna hvernig viðskiptavinir Misty meta einstaka þjónustuþætti voru 

þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingar RSQS-mælitækisins. Könnunin 

var sett upp á 5 punkta Likert kvarða þar sem svarmöguleikarnir voru (1) mjög 

ósammála upp í (5) mjög sammála. Reiknað var meðaltal og staðalfrávik úr hverri vídd 

fyrir sig eins og sjá má á töflur 4-8 hér að neðan. Helstu niðurstöður könnuninnar sýna 

að flest svör eru á efri mörkum Likert-kvarðans, sem er góður vísir um að skynjun 

viðskiptavina á þjónustu fyrirtækisins sé jákvæð. Samtals meðaltal allra víddana 

reyndist 4,38 og virtist mikið samræmi meðal allra þáttanna. 

Eins og tekið var fram í kafla 5, voru nokkrar spurningar líklegar til að skekkja 

niðurstöður úr þjónustukönnuninni. Af þeim sökum var reiknað út meðaltal með og án 

þeirra spurninga sem tilgreindar voru, til að kanna hvaða áhrif þær hefðu á niðurstöður 

rannsóknar.  

Lítil dreifing var á svörum þátttakenda. Af þeim sökum var reiknað var út 

samanlagt hlutfall þeirra sem svöruðu mjög ósammála, sammála og hvorki né á móti 

hlutfalli þeirra sem svöruðu sammála og mjög sammála. Var það gert fyrir hverja vídd 

fyrir sig og sett upp myndrænt. Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum úr hverri vídd 

fyrir sig: 

Við úrvinnslu gagna var kom í ljós að víddin stefna hefur lægsta meðaltalið 

4,28 og henni tilheyrðu sex spurningar. Tvær af þeim voru teknar út við 
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endurútreikning og hækkaði meðaltalið í 4,40. Hæstu meðaleinkunina fékk 

fullyrðingin: „ég get greitt fyrir vörurnar á þann hátt sem hentar mér best“ 

og var það 4,69 en lægsta einkunnin var 3,82 sem átti við fullyrðinguna 

„Misty býður upp á næg bílastæði við verslun sína.“  

Tafla 5 Niðurstöður úr gæðavíddini stefna 

 

 

Á mynd 10 sést að lang flestir eða 77% eru sammála eða mjög sammála 

fullyrðingum víddarinnar.  

 

Ég get greitt fyrir vörurnar á þann hátt sem hentar mér best 4,69 0,68 4,69

Misty býður upp á gæða vörur 4,69 0,66 4,69

Opnunartímar Misty henta mér vel       4,39 0,83 4,39

Fyrirspurninum mínum er svarað fljótt og vel í gegnum síma 4,09 0,94 x

Fyrirspurninum mínum er svarað fljótt og vel í gegnum samfélagsmiðla 3,98 0,90 x

Misty býður upp á næg bílastæði við verslun sína 3,82 1,07 3,82

SAMTALS 4,28 0,85 4,40

Endurreiknað 

meðaltal
Meðaltal StaðalfrávikStefna (e. policy)

Mynd 11 Hlutfall svara í gæðavíddinni stefnu 
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Víddin persónuleg samskipti mældist með hæstu meðaleinkunn 4,61. Þar 

voru sex spurningar sem beinast að starfsfólki Misty og þeirra getu. 

Fullyrðingin: „starfsfólk Misty er alltaf viljugt til að aðstoða mig“ fékk þar 

hæstu einkunn 4,73 en sú lægsta: „starfsfólk Misty er aldrei of upptekið til 

að aðstoða mig“ sem fékk 4,41.  

 

 

Mynd 11 sýnir að 94% svara sammála eða mjög sammála, en aðeins 7% 

svara á neðri mörkum Likert-kvarðans 

 

Áþreifanleika- víddin hafði meðaltalið 4,28 og henni tilheyrðu sex 

spurningar. Lægsta meðaltalið átti við fullyrðinguna: „Staðsetning Misty 

Persónuleg samskipti (e. personal interaction) Meðaltal Staðalfrávik

Starfsfólk Misty skilur mínar sérstöku þarfir 4,58 0,74

Starfsfólk Misty eru alltaf viljugir til að aðstoða mig 4,73 0,69

Starfsfólk Misty eru aldrei of uppteknir til að aðstoða mig 4,41 0,85

Framkoma starfsfólks Misty er alltaf fagleg 4,67 0,70

Starfsfólk Misty hefur góða kunnáttu til að svara mínum spurningum 4,57 0,71

Mér er veitt persónuleg þjónusta 4,70 0,65

SAMTALS 4,61 0,73

Tafla 6 Niðurstöður úr gæðavíddinni persónuleg samskipti 

Mynd 12 Hlutfall svara í gæðavíddinni persónuleg samskipti 
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hentar mér vel“ og var það 3,93 á meðan hæðsta meðaltalið átti við 

fullyrðinguna: „Starfsfólk Misty er vel tilhaft og vinalegt“ og var það 4,68.  

Tafla 7 Niðurstöður úr gæðavíddinni áþreifanleiki 

 

 

Við endurútreikning var áþreifanleikavíddin með lægsta meðaltalið. 

Munurinn á víddinni sem skorar hæst og þeirri sem skorar lægst er 11% hjá 

þeim sem svara á neðri mörkum Likert-kvarðans.  

 

Áþreifanleiki (e. physical aspect) Meðaltal Staðalfrávik

Staðsetning Misty hentar mér vel 3,93 1,09

Starfsfólk Misty er vel tilhaft og vinalegt 4,68 0,64

Verslunin er aðlaðandi að koma inn í 4,31 0,82

Uppröðunin í versluninni auðveldar aðgengi að þeim vörum sem ég er að leita að 4,14 0,99

Ásýnd verslunarinnar er traustvekjandi 4,41 0,77

Mátunarklefarnir í Misty eru aðlaðandi og þægilegir 4,21 0,87

SAMTALS 4,28 0,86

Mynd 13 Hlutfall svara í gæðavíddinni áþreifanleiki 
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Fjórar fullyrðingar áttu við áreiðanleika- víddina og meðaltal hennar var 

4,45. Fullyrðingin „ég treysti ráðleggingum starfsfólks Misty“ var með 

hæsta meðaltalið, en „Misty veitir þjónustu án mistaka“ fékk 4,18. 

 

 

Eins og kom fram í fræðunum um gæðavíddirnar, reynist áreiðanleiki 

skipta einna mestu máli fyrir viðskiptavini. Hér eru 86% þátttakenda að 

svara á efri mörkum Likert-kvarðans. 

Í víddinni lausn vandamála voru þjár spurningar. Þar voru tvær sem 

þátttakendur áttu erfitt með að svara þar sem aldrei hafði verið kvartað eða 

þurft að skipta eða skila vöru. Meðaltal víddarinnar var því reiknað með og 

án  fullyrðinganna: „Starfsfólk Misty tekur vel á móti kvörtunum“ og „ég fæ 

vörum skipt og skilað“. Niðurstaðan var 4,28 með fullyrðingunni en 4,62 

án þeirra. 

Áreiðanleiki (e. reliability) Meðaltal Staðalfrávik

Ég get treyst því að starfsfólk Misty finni það sem ég er að leita 4,46 0,80

Misty veitir þjónustu án mistaka 4,18 0,92

Ég treysti ráðleggingum starfsfólks Misty 4,60 0,73

Mér finnst ég örugg í höndum starfsfólks Misty 4,55 0,76

SAMTALS 4,45 0,80

Tafla 8 Niðurstöður úr gæðavíddinni áreiðanleiki 

Mynd 14Hlutfall svara í gæðavíddinni áreiðanleiki 
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Tafla 9 Niðurstöður úr gæðavíddinni lausn vandamála 

 

Lausn vandamála tilheyrði sérstaklega víddum smásölu og við þætti eins og til dæmis 

meðhöndlun kvartana. 83% þátttakenda hafa svarað sammála og mjög sammála.  

7.2 Þjónustugæði 

Annað markmið þessa verkefnis var að kanna hvar úrbóta væri þörf til að auka 

þjónustugæði Misty. Til að svara þeirri spurningu var bæði greint á hvaða styrkleikabili 

þjónustuvíddirnar og fullyrðingarnar innan þeirra lentu út frá meðaltali þeirra og rýnt í 

svör viðskiptavina úr opnu spurningunni. 

7.2.1 Greining styrkleikabila 

Svava Grönfeldt og Judith Stother (2006), settu fram styrkleikabilin þrjú, aðgerðarbil, 

starfshæft bil og styrkleikabil og miðast þau við 5 punkta Likert-kvarðann. Ef meðaltal 

lendir á bilinu 1,00-3,69 nefnist það aðgerðarbil og táknar að þörf sé á úrbótum, 

meðaltal á bilinu 3,70-4,19 er starfshæft bil og táknar að þjónusta fyrirtækisins sé 

Ég fæ vörum skipt og skilað í Misty 4,16 0,93 x

Starfsfólk Misty sýnir mér einlægan áhuga á að leysa mín vandamál 4,62 0,72 4,62

Starfsfólk Misty tekur vel á móti kvörtunum 4,06 0,95 x

SAMTALS 4,28 0,87 4,62

StaðalfrávikMeðaltalLausn vandamála (e. problem solving) Endurreiknað 

meðaltal

Mynd 15 Hlutfall svara í gæðavíddinni lausn vandamála 
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ásættanleg og meðaltal sem lendir á bilinu 4,20-5,00 er kallað styrkleikabil bendir til 

þess að þjónustan sé framúrskarandi.  

 

Á töflu 10 má sjá að meðaltal allra víddanna lenda á styrkleikabili 4,20-5,00. Út frá því 

er hægt að álykta að þjónustan í Misty standist væntingar viðskiptavina nokkuð vel. 

Víddirnar persónuleg samskipti og áreiðanleiki sýna heldur hærra meðaltal en hinna 

víddanna. Meðaltal áþreifanleika, lausn vandamála og stefnu er ekki langt frá því að 

lenda á starfhæfu bili 3,70-4,19 sem gefur til kynna að leggja þurfi áherslu á þá þætti 

þjónustunnar. 

Til að kafa dýpra er hægt að horfa á hverja fullyrðingu fyrir sig. Það voru 8 af 25 

fullyrðingum RSQS-mælitækisins sem lentu á starfhæfu bili. Helmingurinn af þeim 

voru þær fullyrðingar sem minnst var á í „annmarkar ritgerðar“. Tafla 10 sýnir meðaltöl 

og styrkleikabil allra fullyrðinganna í mælitækinu. Rauðu tölurnar sína lægstu meðaltöl 

víddanna og grænu þau hæstu. 

Tafla 10 Styrleikabil (Svava Grönfeld 

og Judith Strother, 2006) 

Bil Kvarði

Aðgerðabil 1,00-3,69

Starfhæft bil 3,70-4,19

Styrkleikabil 4,20-5,00
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Áþreifanleiki (e. physical aspect) Meðaltal Styrkleikabil

Staðsetning Misty hentar mér vel 3,93 Starfhæftbil

Starfsfólk Misty er vel tilhaft og vinalegt 4,68 Styrkleikabil

Verslunin er aðlaðandi að koma inn í 4,31 Styrkleikabil

Uppröðunin í versluninni auðveldar aðgengi að þeim vörum sem ég er að leita að 4,14 Starfhæftbil

Ásýnd verslunarinnar er traustvekjandi 4,41 Styrkleikabil

Mátunarklefarnir í Misty eru aðlaðandi og þægilegir 4,21 Styrkleikabil

SAMTALS 4,28

Áreiðanleiki (e. reliability) Meðaltal Styrkleikabil

Ég get treyst því að starfsfólk Misty finni það sem ég er að leita 4,46 Styrkleikabil

Misty veitir þjónustu án mistaka 4,18 Starfhæftbil

Ég treysti ráðleggingum starfsfólks Misty 4,60 Styrkleikabil

Mér finnst ég örugg í höndum starfsfólks Misty 4,55 Styrkleikabil

SAMTALS 4,45

Persónuleg samskipti (e. personal interaction) Meðaltal Styrkleikabil

Starfsfólk Misty skilur mínar sérstöku þarfir 4,58 Styrkleikabil

Starfsfólk Misty eru alltaf viljugir til að aðstoða mig 4,73 Styrkleikabil

Starfsfólk Misty eru aldrei of uppteknir til að aðstoða mig 4,41 Styrkleikabil

Framkoma starfsfólks Misty er alltaf fagleg 4,67 Styrkleikabil

Starfsfólk Misty hefur góða kunnáttu til að svara mínum spurningum 4,57 Styrkleikabil

Mér er veitt persónuleg þjónusta 4,70 Styrkleikabil

SAMTALS 4,61

Lausn vandamála (e. problem solving) Meðaltal Styrkleikabil

Ég fæ vörum skipt og skilað í Misty 4,16 Starfhæftbil

Starfsfólk Misty sýnir mér einlægan áhuga á að leysa mín vandamál 4,62 Styrkleikabil

Starfsfólk Misty tekur vel á móti kvörtunum 4,06 Starfhæftbil

SAMTALS 4,62

Stefna (e. policy) Meðaltal Styrkleikabil

Ég get greitt fyrir vörurnar á þann hátt sem hentar mér best 4,69 Styrkleikabil

Misty býður upp á gæða vörur 4,69 Styrkleikabil

Opnunartímar Misty henta mér vel       4,39 Styrkleikabil

Fyrirspurninum mínum er svarað fljótt og vel í gegnum síma 4,09 Starfhæftbil

Fyrirspurninum mínum er svarað fljótt og vel í gegnum samfélagsmiðla 3,98 Starfhæftbil

Misty býður upp á næg bílastæði við verslun sína 3,82 Starfhæftbil

4,40

Fullyrðingar eftir víddum

Tafla 11 Meðaltöl og styrkleikabil fullyrðinga 
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7.2.2 Opin spurning 

Viðskiptavinir voru spurðir: „Er eitthvað að þínu mati sem Misty getur gert til að bæta 

þjónustuna?“. Tilgangur hennar var að dýpa skilning á niðurstöðum úr RSQS-

mælitækinu og fá skýrari svör við rannsóknarspurningunni. Valkvætt var að svara 

spurningunni en henni svöruðu 21,4% þáttakenda eða 151 kona. Þá sögðust 21,9% vera 

mjög ánægðar, 21,2% svaraði einfaldlega „nei“  og 7,9% benti á að erfitt væri að svara 

sumum spurningum af því að þær höfðu ekki nýtt sér þá þjónustu, þessu var gert grein 

fyrir í annmarkar ritgerðar.  

Önnur svör sem bárust, reyndust 74 talsins og voru þau greind í þemu. Í töflu 11 

má sjá þemun og svarhlutfall þeirra. Undir „annað“ voru stök atriði sem ekki féllu undir 

aðalflokkana, svo sem fleira starfsfólk á álagstímum, verð, kvennakvöld, vildarklúbbur 

og verklag. Nýjar tillögur voru um það bil 30% af niðurstöðum, á meðan 70% áttu við 

fullyrðingar RSQS mælitækisins. Til dæmis komu fram óskir um vefverslun og fleiri 

verslanir utan höfuðborgarsvæðis. 

 

7.3 Tryggð viðskiptavina 

Til að mæla hversu tryggir viðskiptavinir Misty eru var stuðst við NPS-stuðulinn (e. 

net promoter score) og spurt: "hversu líklegt er að þú mælir með Misty við aðra?". 

Svarmöguleikarnir voru frá (1) mjög ólíklegt upp í (5) mjög líklegt.  Niðurstöður hennar 

sýndu að lang flestum þótti líklegt að þær myndu mæla með versluninni. Meðaltal 

Tafla 12 Flokkun svara í opnu spurningunni 
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þessarar spurningar var 4,70 og var þriðja hæsta af öllum spurningunum. Aðeins 31 

kona gáfu stig frá 1 - 3 og af þeim voru 24 sem höfðu verslað á síðast liðnu ári. Það 

voru 662 konur sem gáfu stig frá 4 - 5 og af þeim voru 576 sem höfðu verslað á innan 

við ári. Valkvætt var að svara spurningunni og voru 13 sem svöruðu ekki. 

7.3.1 NPS stuðull 

Reiknaður var NPS-stuðull Misty, út frá svörunum úr spurningunni: „hversu lílegt er 

að þú mælir með versluninni við aðra?“. Eins fram hefur komið var spurningin sett upp 

á fimm punkta kvarða. Í töflu 12 sést hvernig fimm punkta kvarðinn notaður til að 

reikna úr NPS-stuðulinn sem upprunalega er settur á 0-10 kvarða. 

Til að reikna út NPS-stuðullinn lagt saman prósent þeirra sem svara mjög sammála og 

draga síðan frá prósent þeirra sem svara hlutlaus, ósammála“ og mjög ósammála. 

Samkvæmt þessum útreikningum er NPS-stuðull Misty 73. Hlutfallslega voru fleiri 

lastarar af þeim sem höfðu verslað fyrir meira en ári, eins og taflan hér fyrir neðan sínir. 

 

0-10 kvarði

Meðmælendur Mjög sammála 77% 9-10 77%

Hlutlausir Sammála 18% 7-8 18%

Hlutlaus 3%

Ósammála 1%

Mjög ósammála 1%

NPS stuðull: 73

1-5 kvarði

Lastarar 0-6 4%

Innan við ári Meira en ári

Lastarar 24 7

Hlutfall 4% 7%

Tafla 13 Uppsetning fyrir reikning á NPS gildi Misty, á fimm punkta kvarða 

Tafla 14 Hlutfall lastara eftir hvernær 

verslað var síðast 
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7.4 Aðrar niðurstöður 

Hér verður gert grein fyrir öðrum niðurstöðum sem tilheyrðu bakrunn þátttakenda, 

viðbótarspurningum og greiningu á öðrum gögnum sem fundust eftir á í 

spurningakönnuninni. 

7.4.1 Bakrunnur þátttakenda 

Spurt var um aldur, sem síðan var flokkað í aldursbil eftir flokkunarkerfi Misty. Sjá má 

í gagnagrunni fyrirtækisins að niðurstöður úr könnuninni sína að aldursdreifing  

svarenda svipar mjög til aldursdreifingar viðskiptavina, eins og sjá má á myndum 16 

og 17. Aðalviðskiptavinahópur Misty er á aldrinum 45 – 64 eins og sjá má á mynd hér 

fyrir neðan.  

Mynd 16 Aldursdreifin viðskiptavina Misty 

Mynd 17 Aldursdreifing þátttakenda spurningakönnunnarinnar 
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Spurt var um búsetu. Í könnuninni var hægt að velja um einstaka landshluta en við 

útreikning var flokkað í tvo hópa, á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðin. Valkvætt 

var að svara spurningunni en allir svöruðu eða 706 konur. Eins og búist var við var 

rúmlega meiri hluti svarenda búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Sjá mynd 12. 

 

Spurt var hvenær verslað var síðast. Þar voru 13% sem höfðu verslað fyrir ári eða meira, 

45% innan við ári og 42% á síðustu þremur mánuðum eða minna. Sjá mynd 13. 

 

Skráningakerfi Misty 

Aldursdreifin eftir aldursbilum 

Mynd 18 Fjöldi þátttakenda eftir búsetu 

Mynd 19 Hvenær verslað var síðast 
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Eins og sést á töflu 14 hér fyrir neðan reyndist mjög lítill hlutfallslegur munur á svörum 

kvenna á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

7.4.2 Viðbótaspurningar 

Fullyrðingunni „Þjónusta Misty stenst alltaf mínar væntingar“ var bætt við 

upprunalega lista RSQS. Meðaleinkunn hennar er 4,48. Einnig var fullyrðingunni 

„Vöruúrval Misty hentar mér vel“. Niðurstöður beggja fullyrðinganna eru á efri 

mörkum Likert-skalans, sem bendir til þess að þjónustan standist væntinga meirihluta 

viðskiptavina og vöruúrval hentar flestum. Hlutfallslega voru svör yngri kvenna 

sambærileg svörum þeirra eldri. 

Í opnu spurningunni eru 29,7% sem óska eftir auknu vöruúrvali. Sérstaklega er tekið 

fram að vanti úrval í stærri stærðum, þá bæði haldara með stórt ummál og litlar skálar 

en einnig lítið ummál með stórum skálum. Þá var einnig talað um vöruúrval fyrir yngri 

konur, fleiri liti, sundföt, náttföt, náttkjóla, fleiri nærbuxur, aðhaldsfatnað og sloppa.  

7.4.3 Þjónusturof 

Við greiningu á svörum úr opnu spurningunni kom í ljós hvar þjónusturof eiga sér stað 

í þjónustu Misty, og hvaða þjónustubil þau eru að mynda. Það var í undirvíddinni 

kurteisi/hjálpsemi sem tilheyrir persónuleg samskipti. Þessi vídd nær yfir alla 

framkomu starfsfólks gagnvart viðskiptavininum. Svörin voru á þann veg að nokkrar 

voru alls ekki ánægðar með framkomu starfsmanna. Eins og kom fram að aðeins 21% 

sem svaraði opnu spurningunni. Við greiningu á opnu spurningunni voru tekin út þau 

svör sem ekki innihéldu athugasemdir varðandi þjónustu Misty, þá kom í ljós að um 

15% athugasemdanna beindist að framkomu starfsfólks, eins og sjá má á töflu 11 hér 

framar. Þessar niðurstöður benda til að þjónustubil tvö hafi myndast. 

Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin

17% 12%

44% 45%

39% 43%

Tafla 15 Hlutfall, hvenær verslað var síðast, eftir búsetu 
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Sérstaklega áberandi voru athugasemdir varðandi ágengni starfsfólks; konur 

sögðust ekki fá að vera í næði inni í mátunarklefanum, starfsfólk ekki látið vita áður en 

farið var inn í mátunarklefann eða þær fengið aðstoð án þess að hafa beðið um hana. 

Sumum fannst ekki vera hlustað á þær, þær gleymast inn í mátunarklefa eða þær 

hunsaðar.  

Persónuleg samskipti nær einnig yfir víddina svörun úr SERVQUAL mælitækinu 

og kom fram í könnuninni að fleira starfsfólk vantar á álagstímum, viðskiptavinir hafi 

þurft að bíða lengi eftir þjónustu. Fram kom einnig að ekki hafi verið hringt þegar 

viðskiptavinur var að bíða eftir vöru og var á skrá. 
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8. Umræður 

Í þessum kafla verður þeim rannsóknarspurningum svarað, sem lagðar voru fram í 

byrjun ritgerðar. Höfundur mun leggja fram túlkun á niðurstöðum sem fengust í 

rannsókninni, leggja til hugmyndir að frekari rannsóknum og ræða hagnýtingu þeirra 

niðurstaðna sem þessari rannsókn fylgdu.  

Þetta var í fyrsta skipti sem Misty sendi þjónustukönnun til viðskiptavina sinna 

og virtust niðurstöður, strax í upphafi, vera mjög nytsamlegar. Ljósi var varpað á 

þjónusturof og gáfu niðurstöður ágæta mynd af því hvaða úrbætur ætti að setja í 

forgang.   

8.1 Mat einstakra þjónustuþátta 

Í ljós kom að stór meirihluti viðskiptavina Misty kann vel að meta þjónustuna þar. Til 

að leggja mat á einstaka þjónustuþætti var mælitækið RSQS notað. Það leiddi í ljós að 

gæðavíddin stefna fékk lægstu einkun við fyrsta útreikning, við endurreikning reyndist 

víddin áþreifanleiki með lægsta meðaltalið. Allar víddir lentu samt sem áður á 

styrkleikabili. Hæstu einkun fékk víddin persónuleg samskipti. Fullyrðingarnar sem 

tilheyrðu þessari vídd „mér er veitt persónuleg þjónusta“ og „starfsfólk Misty eru 

viljugir að aðstoða mig“ voru bæði með hæðstu einkun allra fullyrðinganna og meðal 

lægstu staðalfrávika sem að mati höfundar er mjög jákvætt, þar sem mikil áhersla er 

löggð á framkvæmd þjónustu, þjálfun starfsmanna og jákvæð samskipti við 

viðskiptavini.  

8.2 Þjónustugæði 

RSQS var einnig notað til að gera grein fyrir hvaða þætti þjónustunnar þyrfti að bæta. 

Þrátt fyrir að víddin persónuleg samskipti hafi skorað hæst í könnuninni virðist vera að 

starfsfólk Misty þurfi að bæta samskipti sín við viðskiptavini. Niðurstöður úr opnu 

spurningunni endurspegluðu ágætlega svörin úr RSQS mælitækinu og gefa dýpri 

skilning á niðurstöðum úr þeim fullyrðingum. Það sem kom á óvart er að viðskiptavinir 

eru enn að finna fyrir ágengni starfsmanna, þetta var vitað fyrir nokkrum árum og 
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verklagi breytt en greinilegt er að þetta þarf að endurskoða og NPSlaga. Niðurstöður 

benda einnig til þó nokkrurs ósamræmis í þjónustunni sem er mjög neikvætt að 

viðskiptavinir upplifi. Til að auka þjónustugæði Misty þarf að uppræta þetta ósamræmi 

með því að gera starfsfólki betur grein fyrir hvað ætlast sé til af þeim.  

Höfundur telur að vegna smæðar fyrirtækisins og náinna fjölskyldutengsla hefur 

verklag gengið frá konu til konu. Þar sem nýlega hafi bæst við þrír nýir starfsmenn, og 

séð fram á að bæta þurfi fleirum við, stendur til að gera handbók fyrir starfsmenn. 

Handbókin mun halda utan um alla þá tækilegu og verklegu þætti, sem starfsmenn þurfa 

að vita til að þjónusta viðskiptavini Misty. Núverandi starfsmenn hafa óskað eftir slíkri 

handbók og mun þetta einnig hjálpa nýjum starfsmönnum að aðlagast starfsháttum og 

auka öryggi starfsmanna í þjónustunni. Með þessum hætti og góðri þjálfun og eftirfylgd 

á að bæta þjónustugæði Misty. 

8.2.1 Þjónusturof 

Þjónusturof hefur áhrif á skynjun viðskiptavina (sbr. kafli 4.2). Þjónustubil myndast 

þegar skynjun er í ósamræmi við væntingar (sbr. kafli 3.4). Út frá niðurstöðum má segja 

að þjónustbil tvö og þjónustubil þrjú hafi myndast í Misty. Skynjun stjórnenda ekki í 

alltaf samræmi við væntingar viðskiptavina, þjónustugæðin hafa á einstaka þáttum þurft 

að mæta afgangi til að forðast kostnað og meiri áhersla hefur verið lögð á 

skammtímamarkmið, það hefur aðallega borið til vegna fjármálakreppunnar 2007. Þá 

hefur einnig komið upp óstöðugleiki í framkvæmd á þjónustu, þó nokkur 

starfsmannavelta hefur verið að undanförnu og einnig undirmönnun sem getur hafa leitt 

til þjónustubils. Jákvætt er að hafa fengið þessar athugasemdir frá viðskiptavinum 

stjórnendur viti hvernig skynjun þeirra á þjónustu verslunarinnar er. Ef stjórnendur 

Misty ákveða í framhaldinu að takast á við þessi þjónustubil munu gæði þjónustunnar 

aukast sem mun aðeins verða versluninni til framdráttar. 

8.2.2 Óskir viðskiptavina 

Eins og fram kom í opnu spurningunni var óskað eftir að vefverslun og vildarklúbb. 

Misty er nú þegar í ferli að skipta um kassakerfi sem mun bjóða upp á aðild í vildarklúbb 
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sem mun meðal annars halda utan um tryggðarkerfi og þess háttar. Þegar kassakerfið 

verður tilbúið er næsta skref að koma af stað nýju heimasíðunni sem einnig er í vinnslu 

í dag. Í dag þurfa viðskiptavinir að hringja eða senda skilaboð á Facebook til þess að 

panta vörur. Aðgengi að vöruúrvali er ekki nógu gott þar sem heimasíðunni hefur verið 

lokað á meðan er verið að vinna í nýrri. Facebook síða verslunarinnar er mjög virk en 

er ekki nógu hentugur vettvangur fyrir viðskiptavini til að skoða heildar vöruúrval 

verslunarinnar.  

Ný heimasíða og vefverslun mun, að einhverju leiti koma á móts við óskir 

viðskiptavina um staðsetningu, fleiri verslanir og betri bílastæði. Nokkrar minntust á 

að opna á Akureyri og víðar. Með góðri vefverslun verður aðgengi að vörunum 

auðveldað og framsetning á vöruúrvali betri þannig að það mun bæði skila ánægðari 

viðskiptavinum og betri afkasta starfsmanna, þar sem í dag fer mikill tími í að athuga 

hvort rétta stærðin sé til, lýsa vörunni og ganga frá greiðslu í gegnum símann.  

8.3 Tryggð viðskiptavina Misty 

Samkvæmt útreikningum á NPS-stuðlinum virðast viðskiptavinir Misty mjög tryggir. 

Samkvæmt heimasíðu Market and media research er NPS-stuðull íslenskra fyrirtækja 

almennt lág. Þar kemur fram að í 18 af 19 atvinnugreinum var meðal NPS-stuðull 

fyrirtækja neikvæður, sem táknar að minnihluti viðskiptavina er tilbúinn að mæla með 

þjónustu fyrirtækja í atvinnugreininni (“Meðmælavísitala (NPS) íslenskra fyrirtækja 

almennt lág,” 2014).  

NPS-stuðull Misty reyndist 73 og eru þær niðurstöður jákvæðar í garð Misty. 

Taka verður í myndina að líklega hafa tryggari viðskiptavinir Misty svarað könnuninni 

og því gætu niðurstöður reynst sérstaklega háar af þeim sökum. Forvitnilegt væri að 

fylgjast með þegar reynsla er komin á þessar mælingar til að hafa samanburð svo hægt 

sé að gera greinilega túlkun á niðurstöðunum.  
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8.4 Hagnýting og frekari rannsóknir 

Fyrst og fremst er hagnýting þessa verkefnis hvatning fyrir stjórnendur Misty að gera 

enn betur. Niðurstöður verkefnis sýna að það er margt jákvætt sem hægt væri að styrkja 

enn frekar og einnig var gert ljóst hvar þjónusturof eiga sér stað.  

Það sem mikið er í vændum hjá Misty væri forvitnilegt að taka styðjast aftur við 

mælitækið að ári liðnu til að kanna hvort breytingar hafi orðið. Á óvart kom hversu lítið 

af rannsóknum var að finna þar sem notast er við RSQS mælitækið hér á landi. Inni á 

vefsíðu Skemmunnar sést að mælitækið hefur aðeins verið notað í 10.11, Hagkaup, 

IKEA, einni kvenfataverslun og einu apóteki. Vonandi varpar þetta verkefni frekara 

ljósi á nýtingu mælitækisins og hafði í það minnsta hagnýtt gildi fyrir Misty, þar sem 

niðurstöðurnar gera grein fyrir þeim þáttum sem mega betur fara í þjónustunni.  

Þar sem einnig var spurt í könnuninni „hvað getur Misty gert til að bæta 

þjónustuna?“ gefa þau svör ágæta mynd af því hvað hægt er að gera til að hækka NPS 

stuðulinn. Vefsíðan Questionpro segir að besta leiðin til að sjá hvort NPS stuðullinn sé 

talinn góður er að miða hann við eldri niðurstöður innan fyrirtækisins. Besta leiðin til 

að byrja að mæla framfarirnar er spurja viðskiptavini ársfjórðungslega eða á 

hálfsmánaða fresti þessarar spurningar og bera saman við eldri gildi. Ef Niðustöðurnar 

sína í það minnsta 10% hækkun er fyrirtækið á góðri leið. Réttast væri því fyrir Misty 

að biðja viðskiptavini sína svara þessari spurningu aftur í haust til að hafa samanburð á 

NPS stuðli (Yan, 2017). 

 Áhugavert framhald fyrir Misty væri að kanna mögleika þess að nýta 

þjónustuna enn frekar til að ná samkeppnisforskoti. Athuga ímynd verslunarinnar, 

skoða hvar ný tækifæri til liggja, jafnvel huga að endurmörkun (e. rebranding).  
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9. Lokaorð  

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að meirihluti viðskiptavina Misty er mjög jákvæður 

gagnvart þjónustunni. Aðeins átta af fullyrðingum RSQS-mælitækisins lentu á 

starfhæfubili. Þar af voru fjórar fullyrðingar sem höfundur tók út við endurútreikning, 

þar sem þátttakendur lýstu yfir miklu hlutleysi, af sökum reynsluleysis á tilgreindri 

þjónustu. Þar af leiðandi reyndist ábótavant í gæðavíddinni áþreifanleiki en ekki stefnu, 

eins og fyrstu útreikningar bentu til um. Víddin persónuleg samskipti reyndist með 

hæsta meðalið, en út frá svörum í opinni spurningu, kom í ljós að úrbóta er þörf í 

undirvídd persónuleg samskipti, kurteisi/hjálpsemi. Yfir heildina var dreifing á svörum 

mjög lítil, flestir þátttakendur voru að svara á efri hluta Likert-kvarðans. Lítill sem 

engin munur var á meðal þeirra þátttakenda sem svöruðu mjög sammála og sammála 

eftir búsetu. Viðskiptavinir Misty virðast mjög tryggir, NPS stuðull fyrirtækisins var 

mjög jákvæður, þegar reynsla er komin á notkun mælitækisins mun það reynast vel sem 

viðmið fyrir aðrar eins mælingar. Það er nú í höndum stjórnenda Misty að gera áætlanir 

um úrbætur í samræmi við niðurstöður. 

Upplifun höfundar er sú að mörgum konum þykir leiðinlegt að kaupa sér undirföt. 

Því veldur ýmislegt, eins og að finna rétta stærð og rétt snið en einnig vegna þess að 

margar konur glíma við lágt sjálfsálit og inni í mátunarklefanum þurfa þær að horfast í 

augu við sjálfa sig, sem getur vakið upp óöryggi. Við slíkar aðstæður þarf að sýna 

sérstaka nærgætni í þjónustunni, það þarf að gefa sér tíma til að kynnast 

viðskiptavininum, hlusta á það sem hún er að leita að og láta hana finna að hún sé í 

öruggum höndum. Þetta ferli getur verið viðkvæmt og er undir bæði viðskiptavin og 

starfsmanni komið að skynjun viðskiptavinarins verði jákvæð. Af þessum sökum er mat 

höfundar að þjónusta í verslun með sérvöru af þessu tagi skiptir enn meira máli en til 

dæmis í hefðbundinni fataverslun.  

Upplýsinga öflun fyrir þessa ritgerð hefur virkilega nýst höfundi í því sem hann 

mun taka sér fyrir hendur í versluninni. Tíu ára reynla hans er ágætur grunnur en 

fræðilegar niðustöður þessa verkefnis er góð viðbót við huglæga þekkingu hans á 

þjónustugæðum. Greinilegt er að ef stjórnendur ætla sér að ná árangri þarf það að 
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innleiða stefnu með áherslu á þjónustugæði, en til að framfylgja henni er hægt að nota 

mælitæki líkt og RSQS, til að greina stöðu fyrirtækisins svo hægt sé að koma auga á 

vandamál koma með lausnir. 
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11. Viðaukar 

11.1 Viðauki 1. 

Þjónustukönnun Misty 

Janúar 2018 

Kæra vinkona 

Í Misty skiptir gríðarlega miklu máli að þjónustan sé góð. Með könnun um 

þjónustugæði er hægt að sjá hvað mætti betur fara og hverju þarf að breyta. Með því að 

svara þessari könnun ert þú að hjálpa til við að auka gæði þjónustunnar í Misty og þar 

af leiðandi þinni upplifun í versluninni. 

Spurningalistinn er liður í rannsókn sem unnin er af starfsmanni Misty sem er að ljúka 

námi sínu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst.  

 

Allar sem taka þátt geta skilið eftir netfang í lokin og geta þá átt von á að vera 

dregnar út í happdrætti ❤  

 

Engin svör eru rétt eða röng, hér er aðeins verið að leitast eftir þinni skoðun. Þess má 

geta að svörin verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Með fyrir fram þökk, 

Ragnheiður Ásmundsdóttir 

ragnheidur07@gmail.com 
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Í þessari könnuninni ert þú beðin um að velta fyrir þér hvaða skoðun þú hefur á gæðum 

þjónustunnar sem verslunin Misty veitir þér. Í fyrri hluta könnunarinnar ertu beðin um 

að taka afstöðu til fullyrðinga um ýmsa þjónustuhætti verslunarinnar og hversu 

sammála eða ósammála þú sér að slík þjónusta sé fyrir hendi. Engin svör eru rétt eða 

röng. Aðeins er leitast eftir þinni skoðun á gæðum þjónustunnar í Misty. 

Fyrsti hluti – mat á veittri þjónustu 

Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir mjög ósammála en (5) merkir mjög sammála. 

 

11.2 Viðauki 2. 

Upprunalegu spurningar RSQS mælitækisins eftir víddum. Ásamt þeim fullyrðingum 

sem komu fram í þjónustukönnun Misty. 

Áþreifanleiki 

This store has modern-looking equipment and fixtures. 

1. Ásýnd verslunarinnar er traustvekjandi 

 

The physical facilities at this store are visually appealing. 

2. Verslunin er aðlaðandi að koma inn í 

 

Materials associated with this store’s service (such as shopping bags, catalogs 

and statement) are visually appealing. 

3. Starfsmenn Misty eru vel til hafðir og vinalegir 

 

This store has clean, attractive, and convenient public areas (restrooms, fitting 

rooms) 

4. Mátunarklefarnir í Misty eru aðlaðandi og þægilegir 

 

The store layout at this store make it easy for customers to find what they need. 

5. Uppröðunin í versluninni auðveldar mér aðgengi að þeim vörum sem ég 

leita að 
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The store layout at this store make it easy for customers to move around in the 

store. 

6. Staðsetning Misty hentar mér vel 

 

Áreiðanleiki 

When the store promises to do something by a certain time, it will do so. 

--- 

This store provides its services at the time it promises to do so. 

7. Ég get treyst því að starfsfólk Misty finni það sem ég er að leita 

 

The store performs the service right the first time. 

8. Misty veitir þjónustu án mistaka 

 

This store has merchandise available when the costumers want it. 

9. Vöruúrval Misty hentar mér vel 

 

This store insists on error-free sales transactions and records. 

10. Mér finnst ég örugg í höndum starfsfólks Misty 

 

Persónuleg samskipti 

Employees in this store have the knowledge to answer customers ‘questions. 

11. Starfsfólk Misty hefur góða kunnáttu til að svara mínum spurningum 

 

The behavior of the employees in this store instill confidence in customers. 

12. Framkoma starfsfólks Misty er alltaf fagleg 

 

Customers feel safe in their transactions with this store. 

13. Ég treysti ráðleggingum starfsfólks Misty 

 

Employees in this store give prompt service to customers. 

--- 

Employees in this store tell customers exactly when services will be performed. 

14. Starfsfólk Misty skilur mínar sérstöku þarfir 
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Employees in this store are never too busy to respond to customer’s request. 

15. Starfsfólk Misty eru aldrei of uppteknir til að aðstoða mig 

 

This store gives customers individual attention. 

16. Mér er veitt persónuleg þjónusta 

 

Employees in this store are consistently courteous with costumers. 

17. Starfsfólk Misty eru alltaf viljugir til að aðstoða mig 

 

Employees of this store treat customers courteously on the telephone. 

--- 

 

Lausn vandamála (e. problem solution) 

This store willingly handles returns and exchange. 

18. Ég fæ vörum skipt og skilað í Misty 

 

When customer has a problem, this store shows sincere interest in solving it. 

19. Starfsfólk Misty sýnir mér einlægan áhuga á að leysa mín vandamál 

Employees of this store are able to handle customer complaints directly and 

immediately. 

20. Starfsfólk Misty tekur vel á móti kvörtunum 

 

Stefna (e. policy) 

This store offers high quality merchandise. 

21. Misty býður upp á gæða vörur 

 

This store provides plenty of convenient parking for customers. 

22. Misty býður upp á næg bílastæði við verslun sína 

 

The store has operating hours convenient to all their customers. 

23. Opnunartímar Misty henta mér vel 

 



 

76 

 

This store accepts most major credit cards. 

24. Ég get greitt fyrir vörurnar á þann hátt sem hentar mér best 

 

This store offers its own credit card. 

25. Fyrirspurnum mínum er svarað fljótt og örugglega í gegnum 

síma/samfélagsmiðla 

 

 

11.3 Viðauki 3.  

Myndræn framsetning á svörum viðskiptavina við opinni spurningu: „Er eitthvað að 

þínu mati sem Misty getur gert til að bæta þjónustuna?“ 
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11.4 Viðauki 4  

Hlutfall af öllum fullyrðingum spurningakönnunnarinnar 

 

 

 

Fullyrðingar N Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála SAMTALS

SP_1 706 3% 6% 25% 25% 40% 100%

SP_2 706 1% 1% 3% 21% 74% 100%

SP_3 706 1% 2% 12% 36% 49% 100%

SP_4 706 1% 0% 6% 14% 78% 100%

SP_5 706 1% 1% 5% 24% 69% 100%

SP_6 706 1% 1% 10% 33% 56% 100%

SP_7 706 1% 1% 2% 20% 76% 100%

SP_8 706 1% 1% 2% 13% 82% 100%

SP_9 706 1% 3% 12% 28% 57% 100%

SP_10 706 3% 8% 26% 30% 33% 100%

SP_11 706 1% 1% 33% 20% 46% 100%

SP_12 706 0% 0% 38% 23% 38% 100%

SP_13 706 1% 1% 4% 24% 70% 100%

SP_14 706 1% 1% 4% 18% 76% 100%

SP_15 706 1% 3% 8% 30% 58% 100%

SP_16 706 1% 3% 14% 38% 44% 100%

SP_17 706 1% 1% 5% 26% 67% 100%

SP_18 706 1% 1% 2% 19% 77% 100%

SP_19 706 1% 1% 4% 21% 73% 100%

SP_20 706 1% 1% 30% 20% 49% 100%

SP_21 706 1% 1% 34% 20% 44% 100%

SP_22 706 1% 2% 8% 28% 61% 100%

SP_23 706 1% 3% 19% 30% 46% 100%

SP_24 706 1% 2% 6% 25% 67% 100%

SP_25 706 2% 4% 18% 29% 46% 100%


