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Útdráttur	

Breytingar	urðu	á	 landslagi	hagkerfisins	á	níunda	áratugnum	þegar	markaðir	opnuðust	

og	samkeppni	hnattvæddist.	Stórfyrirtæki	 tóku	að	breiða	út	sína	starfsemi	og	þróaðist	

hagkerfið	úr	framleiðsluhagkerfi	yfir	í	þjónustuhagkerfi.	Þjónusta	er	mikilvægur	þáttur	í	

starfsemi	flestra	fyrirtækja.	Góð	þjónusta	leiðir	af	sér	aukna	ánæju	viðskiptavina	og	eru	

ánægðir	 viðskiptavini	 líklegri	 til	 þess	 að	breiða	út	 gott	 orðspori	 í	 garð	 fyrirtækisins	 og	

verða	 tryggir	 viðskiptavinir.	 Þjónusta	 er	 flókin	 og	 til	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 skilja	 gæði	

hennar	þarf	að	þekkja	einkenni	hennar	vel.	Hjá	höllu	er	 lítið	 fjölskyldufyrirtæki	sem	er	

veitingastaður	 í	Grindavík.	Hjá	 höllu	 er	 í	 hröðum	vexti	 og	mun	 síðar	 á	 þessu	 ári	 opna	

útibú	í	Flugstöð	Leifs	Eiríkssonar.	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	greina	þjónustugæði	fyrirtækisins	hjá	höllu	og	leitast	

var	 eftir	 að	 svara	 rannsóknarsurningunum:	 er	 gap	 í	 þjónustunni	 hjá	 höllu	 og	 hvaða	

þjónustuvídd	þarf	hjá	höllu	að	bæta	sig	í	til	þess	að	auka	gæði	þjónustunnar.	Notast	var	

við	megindlega	aðferðafræði	og	gerður	var	spurningalisti	út	frá	mælitækinu	SERVQUAL.	

Könnunin	var	send	út	á	Facebook	síðu	hjá	höllu	sem	og	til	þeirra	sem	eru	á	póstlista	hjá	

fyrirtækinu.		

Helstu	niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	að	ekki	var	munur	á	milli	upplifunar	og	væntinga	til	

þjónustunnar	hjá	höllu	á	meðal	þátttakenda,	 fyrir	utan	eina	spurningu.	Spurningin	um	

hvort	að	þátttakendur	upplifðu	verðið	sanngjarnt	var	undir	væntingum	þeirra	og	var	sú	

spurning	 í	 þeirri	 vídd	 sem	 snýr	 að	 áreiðanleika	 þjónustu.	 Þær	 ályktanir	 má	 draga	 af	

niðurstöðum	að	hætta	sé	á	framkvæmdargapi	3	og	4	í	þjónustunni	hjá	höllu	og	að	bæta	

þurfi	 áreiðanleikavíddina	 til	 þess	 að	 bæta	 þjónustugæði	 fyrirtækisins.	 Höfundur	

ritgerðarinnar	dró	fram	nokkrar	tillögur	að	úrbótum.	
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1 	Inngangur		

Landslag	 hagkerfisins	 breyttist	 á	 níunda	 áratugnum	 þegar	 markaðir	 opnuðust	 og	

samkeppni	 var	 hnattvædd.	 Stórfyrirtæki	 fóru	 að	 breiða	 út	 starfsemi	 sína	 og	 þróaðist	

hagkerfið	 úr	 því	 að	 vera	 framleiðsluhagkerfi	 yfir	 í	 þjónustuhagkerfi	 (Baba,	 2006).	

Þjónusta	er	mikilvægur	þáttur	í	starfsemi	flestra	fyrirtækja	og	góð	þjónusta	leiðir	af	sér	

aukna	 ánægju	 viðskiptavina.	 Ábatinn	 af	 viðskiptavinum	 sem	 upplifa	 góða	 þjónustu	 er	

gott	orðspor	og	tryggð	við	fyrirtækið	(Kotler,	2005).	

Þjónusta	 er	 flókin	 og	 helstu	 einkenni	 hennar	 er	 eru	 óáþreifanleiki,	 óstöðugleiki,	

óaðskiljanleiki	og	óvaranleiki.	Til	þess	að	hafa	skilning	á	gæði	þjónustu,	þarf	að	þekkja	

einkenni	 hennar	 vel	 (Parasuraman,	 Zeithaml	 og	 Berry,	 1985).	 Þjónustustefna	 er	

nauðsynleg	fyrir	fyrirtæki	til	þess	að	ná	yfir	alla	starfsemi	þess,	með	það	að	markmiði	að	

ná	 samkeppnisforskoti	 á	 þeim	 markaði	 sem	 það	 starfar	 á	 (Heskett	 J.,	 1987).	

Þjónustustefna	er	einn	þáttur	í	þjónustustjórnun	í	fyrirtækjum	og	hefur	því	bein	áhrif	á	

stjórnun	 þjónustugæða.	 Innri	 þjónusta	 er	 lykil	 þáttur	 í	 stefnunni	 og	 til	 þess	 að	 koma	

skilaboðum	til	 starfsfólk	áleiðis,	það	er	að	segja	hvað	á	að	gera	til	þess	að	ná	auknum	

þjónustugæðum	fyrir	viðskiptavini		(Grönroos,	2000).		

Ýmis	 líkön	 hafa	 verið	 sett	 um	 þjónustugæði	 og	 settu	 Parasuraman	 o.fl.	 (1985)	 eitt	

slíkt	 	 fram	sem	nefnist	gæðalíkan	þjónustu	eða	svokallað	Gaps	 líkan	 (e.	gaps	model	of	

service	quality).	Líkanið	sýnir	að	möguleiki	er	á	svo	nefndu	þjónustufalli	eða	gapi,	sem	er	

bilið	 á	 milli	 upplifunar	 og	 væntingar	 þjónustunnar	 sem	 viðskiptavinurinn	 metur	

(Parasuraman	o.fl.,	1985).	

Hjá	höllu	er	 lítið	fjölskyldufyrirtæki	sem	rekur	veitingastað	í	Grindavík.	Hjá	höllu	er	í	

hröðum	 vexti	 og	 næsta	 skref	 er	 að	 opna	 útibú	 í	 Flugstöð	 Leifs	 Eiríkssonar	 (Vefur	

Morgunblaðsins,	 2018).	 Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 greina	 þjónustugæði	

fyrirtækisins	hjá	höllu	og	 leitast	er	eftir	því	að	 svara	 rannsóknarsurningunum:	er	gap	 í	

þjónustunni	hjá	hjá	höllu	og	hvaða	þjónustuvídd	þarf	hjá	höllu	að	bæta	til	þess	að	auka	

gæði	þjónustunnar.	Tekið	var	viðtal	við	Höllu	Maríu	einn	eiganda	fyrirtækisins	til	þess	að	

fá	betri	innsýn	inn	í	fyrirtækið.	
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Notast	 var	 við	megindlega	aðferðafræði	og	gerður	 spurningalisti	 út	 frá	mælitækinu	

SERVQUAL.	 Helsta	 ástæða	 þess	 var	 sú	 að	 höfundur	 rannsóknarinnar	 er	 starfsmaður	

fyrirtækisins	og	 taldi	hann	þetta	bestu	aðferðina	 til	þess	að	gæta	hlutleysis.	Könnunin	

var	send	út	á	Facebook	síðu	fyrirtækisins	og	til	þeirra	sem	eru	á	póstlista	fyrirtækisins.	

Við	greiningu	á	könnuninni	 var	notast	 við	 forritið	SPSS	og	var	aðallega	verið	að	 skoða	

einkenni	og	fylgni	sem	var	á	milli	vídda	til	þess	að	tengja	við	gaps	líkanið	og	nota	fræðin	

til	rökstuðnings.	Höfundur	lagði	fram	tillögur	að	útbótum	fyrir	eigendur	til	þess	að	bæta	

þjónustgæði	fyrirtækisins.	

1.1 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	10	megin	kafla	og	hefst	með	inngangi,	þar	sem	farið	er	yfir	

helstu	fræði	og	tilgang	ritgerðarinnar	ásamt	framkvæmd	rannsóknarinnar	og	úrvinnslu.	

Því	 næst	 er	 farið	 í	 fræðilega	 hluta	 ritgerðarinnar.	 Fyrst	 er	 fjallað	 um	 þjónustu	 í	 heild	

sinni.	 Farið	 verður	 yfir	 það	 hvernig	 hagkerfið	 þróaðist	 í	 þjónustuhagkerfi	 og	 hvernig	

fyrirtæki	 eru	 orðin	 þjónustumiðuð.	 Þá	 er	 farið	 yfir	 helstu	 einkenni	 þjónustu	 og	 virði	

þjónustkeðjunnar.	

Í	 þriðja	 kafla	 er	 farið	 yfir	 þjónustugæði,	 skynjun	 á	 gæðum	og	 ávinning.	Gæðalíkani	

Grönroose	og	gaps	 líkaninu	verða	gerð	skil,	ásamt	hverju	gapi	 fyrir	 sig	og	hvernig	 skal	

loka	þeim.	Í	lok	kaflans	er	svo	farið	í	SERVQUAL	mælitækið,	en	það	er	einmitt	mælitækið	

sem	 notast	 var	 við	 í	 rannsókninni.	 Fjórði	 kafli	 fer	 svo	 yfir	 þjónustustefnur,	

þjónustustjórnun	og	hvaða	tilgang	þau	tæki	hafa	sem	og	tenginguna	við	þjónustugæði.		

Í	 fimmta	 kafla	 er	 farið	 yfir	 einkenni	 þjónustufyrirtækja	 og	 fjölskyldufyrirtækja	 og	

hvernig	frammistaða	þeirra	er	miðað	við	önnur	fyrirtæki.	Í	sjötta	kafla	verður	fjallað	um	

tilgang	 og	 markmið	 rannsóknarinnar.	 Einnig	 er	 kafli	 um	 tengsl	 höfundar	 við	

viðfangsefnið	og	hvaða	kosti	og	galla	þau	tengsl	hafa	í	för	með	sér.	

Aðferðafræðikaflinn	 er	 því	 næstur	 og	 þar	 er	 aðferðarfræðinni	 sem	 stuðst	 var	 við	 í	

rannsókninni	 gerð	 skil,	 ásamt	 þátttakendum,	 undirbúningi	 og	 framkvæmd.	 Þar	 á	 eftir	

verða	settar	fram	niðurstöður	þar	sem	greint	verður	frá	helstu	niðurstöðum	sem	komu	

úr	 könnunni.	 Farið	 verður	 yfir	 fylgni	 og	 dreifigreiningu	 ásamt	 þeim	opnu	 svörum	 sem	

komu	fram.		
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Að	lokum	verður	farið	yfir	umræður	og	tillögur	sem	höfundur	setur	fram,	auk	þeirra	

takmarkana	 sem	 rannsóknin	 hefur	 í	 för	 með	 sér.	 Ásamt	 því	 að	 í	 kaflanum	 verður	

rannsóknarspurningunum	svarað.	
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2 Þjónusta	

Þjónusta	er	 sá	mikilvægi	þáttur	 í	 starfsemi	 flestra	 fyrirtækja,	því	góð	þjónusta	 leiðir	 til	

aukinnar	ánægju	viðskiptavina.	Ánægðari	viðskiptavinir	eru	líklegri	til	þess	að	breiða	út	

gott	orðspor	fyrirtækis	og	halda	þannig	áfram	viðskiptum	við	fyrirtækið	(Kotler,	2005).	

Hér	í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þjónustuhagkerfið,	hvernig	það	myndaðist	í	upphafi	

og	hvert	það	er	að	þróast.	Í	næsta	kafla	verður	svo	farið	yfir	þjónustumiðaða	starfsemi	

með	því	að	skilgreina	þjónustu	og	eðli	hennar	ásamt	því	að	gera	skil	á	hvað	merkir	að	

vera	 þjónustumiðuð.	 Síðan	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 einkenni	 þjónustu	 sem	 er	

óáþreifanleiki,	 óstöðugleiki,	 óaðskiljanleiki	 og	 óvaranleiki.	 Í	 lokin	 verður	 svo	 farið	 yfir	

virðiskeðju	 þjónustu	 sem	 sýnir	 hvernig	 innri	 þættir	 þjónustunnar	 hafa	 áhrif	 á	

þjónustugæði	sem	skila	sér	til	viðskiptavina.	

2.1 	Þjónustuhagkerfið	
Á	níunda	áratug	 síðustu	aldar	opnuðust	markaðir	 í	 hagkerfinu	 sem	varð	 til	 þess	að	

samkeppnin	 í	 hnaddvæddu	hagkerfi	 jókst.	 Breytingar	 urðu	 á	 landslagi	 hagkerfisins	 við	

þetta	og	stórfyrirtæki	tóku	að	breiða	út	sína	starfsemi	og	þar	af	leiðandi	varð	flækjustig	í	

stjórnun	fyrirtækja	hærra.	Áður	en	þessar	umbreytingar	urðu,	var	framleiðsluhagkerfi	 í	

gangi	 sem	síðan	þróaðist	 yfir	 í	þjónustuhagkerfi	 (Baba,	2006).	Ört	 stækkandi	markaðir	

fyrir	 þjónustu	 sýna	 að	 hagkerfi	 heimsins	 eru	 að	 verða	 þjónustumiðaðri.	 Nýmyndun	

starfa	 innan	 þjónustugreinarinnar	 fer	 vaxandi	 og	 stór	 fyrirtæki	 eins	 og	 til	 dæmis	

hótelkeðjur	 flytja	 út	 þekkingu,	 upplýsingar,	 hugvit	 og	 tækni	 á	 alheimsvísu	 (Zeithaml,	

Bitner	og	Gremler,	2006).	

Árið	1998	gáfu	Pine	og	Gilmore	út	grein,	The	Experience	economy,	þar	sem	þeir	lýstu	

því	hvernig	hagkerfið	hafði	þróast	í	þjónustuhagkerfi.	Í	upphafi	einkenndist	hagkerfið	af	

því	að	neytendur	keyptu	hráefni	sem	þeir	unnu	svo	úr	til	þess	að	búa	til	hina	endanlegu	

vöru.	 Dæmi	 um	 slíkt	 er	 að	 neytendur	 keyptu	 hveiti	 og	 sykur	 til	 þess	 að	 baka	 brauð.	

Hagkerfið	 þróaðist	 svo	 í	 þá	 átt	 að	neytendur	 vildu	 aukna	þjónustu	og	 kaupa	 vörurnar	

tilbúnar,	til	að	þurfa	ekki	að	vinna	hina	endanlegu	vöru	sjálfir.	Til	þess	að	mæta	þessari	

eftirspurn	 fóru	 framleiðendur	 í	 að	 framleiða	 staðlaðar	 vörur	 í	 miklu	 magni	 sem	 allir	
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neytendur	gátu	notað.	Í	kjölfarið	fór	að	myndast	eftirspurn	frá	neytendum	eftir	því	að	fá	

sérsniðnar	 vörur	 og	 þjónustu	 eftir	 þörfum	 og	 löngunum	 hvers	 og	 eins.	 Vara	 sem	 er	

fjöldaframleidd	og	allir	eiga,	var	ekki	lengur	ákjósanleg	og	varð	eftirsóknarverðara	að	fá	

vöru	sem	er	frábrugðin	fjöldaframleiddu	vörunni.	Þannig	varð	þjónustuhagkerfið	til,	en	

það	er	hagkerfi	þar	sem	fyrirtæki	hagnast	meira	á	þjónustunni	 í	kringum	vörurnar	sem	

þau	framleiða	heldur	en	á	sjálfri	vörunni	(Pine	og	Gilmore,	1998).			

Eftir	að	Pine	og	Gilmore	 (1998)	 fara	 í	 gegnum	uppruna	þjónustuhagkerfisins	 í	 grein	

sinni	setja	þeir	þá	ályktun	fram	að	eftirspurn	og	afl	þjónustuhagkerfisins	fari	niður	á	við.	

Þjónustuframboð	 sem	 var	 ósk	 neytenda	 þróaðist	 yfir	 í	 eftirspurn	 eftir	 upplifun.	 Þeir	

fullyrða	að	þjónusta	og	vörur	uppfylli	ekki	lengur	þarfir	neytenda.	Til	þess	að	skapa	mun	

meira	virði	fyrir	neytendur	þarf	að	búa	til	einstaka	upplifun.	Upplifunin	þarf	að	vera	það	

einstök	 að	 neytendur	 eru	 tilbúnir	 að	 greiða	meira	 fyrir	 hana	 en	 einungis	 þjónustu	 og	

vöru	 eina	 og	 sér.	 Þessi	 eftirspurn	 eftir	 upplifun	 hefur	 breytt	 hagkerfinu	 og	 svokallað	

upplifunarhagkerfi	hefur	myndast.	Mat	Pine	og	Gilmore	er	að	upplifun	sé	grundvöllur	að	

því	að	hagkerfið	er	í	framþróun	(Pine	og	Gilmore,	1998).		

Fyrirtæki	 verða	 að	 átta	 sig	 á,	 að	 í	 upplifunarhagkerfinu	 eru	 þau	 ekki	 að	 framleiða	

vöru,	þau	eru	að	búa	til	upplifun	sem	skapar	minningar	ef	svo	má	að	orði	komast.	Samt	

sem	 áður	 borga	 viðskiptavinir	 ekki	 fyrir	 upplifunina	 sérstaklega,	 heldur	 vöruna	 og	

þjónustuna.	 Sem	 dæmi	má	 nefna	 að	 verð	 á	 kaffibolla	 hjá	 Starbucks	 er	 á	 hærra	 verði	

vegna	þess	að	 innifalið	 í	 verðinu	er	upplifunin	 sem	á	 sér	 stað	með	hverjum	kaffibolla.	

Hvort	 sem	 viðskiptavinurinn	 sé	 meðvitaður	 um	 að	 hann	 sé	 ekki	 eingöngu	 að	 kaupa	

kaffibolla	eða	ekki,	þá	er	hann	að	borga	fyrir	heildarupplifun	sem	Starbucks	býður	upp	á	

og	vinnur	mikið	að	því	að	skapa	(Pine	og	Gilmore,	1998).	Þessi	breyting	hefur	leitt	af	sér	

þjónustumiðaða	starfsemi	(e.	service	logic)	(Grönroos,	2015).	

2.2 Þjónustumiðuð	starfsemi	
Hlutverk	 þjónustuhagkerfisins	 er	 viðamikið	 í	 hinu	 almenna	 hagkerfi	 og	 heimi	

verslunar.	Það	er	ekkert	hagkerfi	sem	hefði	getu	til	þess	að	starfa	án	þeirra	innviða	sem	

þjónusta	stuðlar	að,	hvort	sem	það	er	í	formi	fjarskipta	eða	þjónustu	sem	hið	opinbera	

veitir	líkt	og	heilbrigðiskerfi.	Þróun	efnahagslífs	stuðlar	að	því	að	þjónusta	verður	sífellt	

mikilvægari	 og	 er	 alltaf	 fleira	 fólk	 farið	 að	 starfa	 við	 þjónustu	 (Fritzsimmons,	

Fitzsimmons	og	Bordoloi,	2014).	
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Þjónustumiðuð	þjónusta	eða	eðli	þjónustu	 (e.	service	 logic)	 snýr	að	því	að	 fyrirtæki	

geta	 skapað	þjónustu	úr	nánast	öllum	þeim	auðlindum	sem	það	býr	yfir.	 Starfsemi	og	

markaðssetning	 fyrirtækja	 er	 því	 að	 miklu	 leyti	 miðuð	 út	 frá	 sjónarhorni	 þjónustu	

(Grönroose,	2015).		

Undirstaða	 þjónustu	 eru	 auðlindir	 og	 þurfa	 fyrirtæki	 því	 ávallt	 að	 vera	 á	 varðbergi	

þegar	kemur	að	auðlindum	þeirra.	Auðlindir	geta	til	að	mynda	verið	tækni,	mannauður	

og	þekking	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	Burtséð	frá	því	hvaða	markmið	fyrirtæki	hefur	sett	sér	í	

sinni	 starfsemi	og	þjónustu	 til	 viðskiptavini	 sína,	 þarf	 ávallt	 að	 gæta	þess	 að	 auðlindir	

þess	séu	samhljóma	þeim	markmiðum	og	þeim	loforðum	sem	viðskiptavinum	hafa	verið	

gefin.	Ástæðan	fyrir	mikilvægi	þess,	er	sú	að	velgengni	fyrirtækja	veltur	að	miklu	leyti	á	

því	hvernig	þeim	tekst	að	stilla	saman	tilteknum	loforðum	og	væntingum	viðskiptavina	

og	jafnframt	hvernig	þjónustan	sjálf	er	leyst	af	hendi	(Grönfeldt	og	Strother,	2006).		

Nú	 til	 dags	 reynist	 fyrirtækjum	 erfiðara	 að	 aðgreina	 sig	 á	 markaði	 vegna	

hnattvæðingar,	 tækniframfara	sem	og	bættra	samgangna	sem	gera	það	að	verkum	að	

auðveldara	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 fá	 aðgengi	 að	 hráefnum	 og	 mörkuðum.	 Áherslur	

fyrirtækja	 hafa	 því	 verið	 að	 aðgreina	 sig	 í	 gegnum	 tryggð	 viðskiptavina	 og	 þjónustu	

(Svafa	Grönfeldt,	2004).	

Tryggð	 viðskiptavina	 er	 fyrirtækjum	 mikilvæg.	 Það	 skiptir	 fyrirtækin	 miklu	 máli	 að	

viðskiptavinir	 haldi	 áfram	 að	 stunda	 viðskipti	 við	 þau	 fremur	 en	 samkeppnisaðila.	

Mikilvægt	er	að	viðhalda	viðskiptatryggðinni	þegar	hún	hefur	áunnist.	Ef	fyrirtæki	hætta	

að	 veita	 viðskiptavinum	 sínum	 bæði	 áþreifanlega	 og	 óáþreifanlega	 þjónustu,	 þá	 eru	

miklar	líkur	á	að	tryggð	þeirra	glatist	og	að	þeir	færi	viðskipti	sín	annað	(Kincaid,	2003).	

Óáþreifanleiki	þjónustu	er	eitt	af	fjórum	einkennum	þjónustu	sem	veldur	því	að	hún	er	

aldrei	eins	(Zeithaml,	Bitner	og	Gremler,	2009).	

2.3 Einkenni	þjónustu	
Þjónusta	 er	 aldrei	 alveg	 eins	 og	 er	 því	 talin	 óstöðug.	 Þó	 að	 hún	 sé	 veitt	 af	 sama	

þjónustuaðila	á	sama	stað,	er	hún	mismunandi	og	ekki	eins	 í	hvert	skiptið	sem	hún	er	

veitt.	 Þjónusta	 er	 ólík	 hefðbundnum	 vörum	 að	 því	 leitinu	 til	 að	 hún	 er	 ósnertanleg.	

Hvorki	er	hægt	að	að	geyma	þjónustu	til	seinni	tíma	né	skila	henni	(Zeithaml	o.fl,	2009).	

Þjónusta	er	einhver	starfsemi	eða	ávinningur	sem	einn	aðili	veitir	öðrum.	Fyrst	og	fremst	

er	þjónusta	ósýnilegt	og	ósnertanlegt	 ferli	 sem	 fyrirtæki	 veita	 viðskiptavinum	sínum	á	



	

15	

einn	eða	annan	hátt	(Kotler,	2005).	Til	þess	að	hægt	sé	að	skilja	gæði	þjónustu,	þarf	að	

þekkja	 einkenni	 hennar	 vel.	 Helstu	 einkenni	 hennar	 eru	 óáþreifanleiki,	 óstöðugleiki,	

óaðskiljanleiki	og	óvaranleiki	 (Parasuraman,	Zeithaml	og	Berry,	1985).	Hér	verður	farið	

yfir	hvert	einkenni	fyrir	sig.	

2.3.1 Óáþreifanleiki	
Sérstaða	þjónustu	er	fyrst	og	fremst	sú	að	hún	er	óáþreifanlegri	en	framleiddar	vörur.	

Óáþreifanleika	merkir	að	þjónusta	er	fyrst	og	fremst	aðgerð	og	frammistaða	heldur	en	

einhver	áþreifanlegur	hlutur.	Snerta	hana,	sjá	hana	nér	smakka	á	henni	er	ekki	hægt,	líkt	

og	þegar	um	áþreifanlega	vöru	eða	hlut	er	að	ræða	(Shostack,	1977).	

Óvissa	 skapast	 þar	 sem	 ekki	 er	 hægt	 að	 sýna	 þjónustu	 fyrirfram,	 þar	 sem	 hún	 er	

óáþreifanleg.	Því	felst	hún	í	loforðum	sem	fyrirtækið	hefur	gefið	og	er	þannig	að	reyna	

tryggja	örugg	viðskipti.	Eitt	af	því	 sem	er	hvað	erfiðast	þegar	kemur	að	því	að	auglýsa	

þjónustu	 er	 markaðssetningin.	 Þjónustufyrirtæki	 hafa	 tekið	 upp	 á	 því	 að	 bæta	 við	

áþreifanlegum	vörum	til	þess	að	viðskiptavinir	geti	gefið	sér	einhverskonar	mynd	af	því	

hvernig	þjónustu	má	vænta	frá	fyrirtækinu	(Grönroos,	2011).		

Gæði	 þjónustu	 er	 ekki	 auðvelt	 að	 tryggja	 áður	 en	 hún	 er	 framkvæmd,	 því	 eins	 og	

komið	 hefur	 fram	 þá	 er	 erfitt	 er	 að	 mæla,	 magnbinda	 eða	 setja	 hana	 á	 lager.	

Óáþreifanleikinn	gerir	fyrirtækjum	það	vandkvætt	að	skilja	hvernig	þeirra	viðskiptavinir	

skynja	og	meta	gæði	þjónustunnar	og	veldur	það	einnig	óstöðugleika	 í	þjónustuferlinu	

(Zeithaml,	1981).	

2.3.2 Óstöðugleiki	
Þórhallur	 Örn	 Guðlaugsson	 (1997)	 skrifar:	 ,,Óstöðugleiki	 þjónustu	 verður	 fyrst	 og	

fremst	til	vegna	samskipta	þess	sem	veitir	þjónustu,	þ.e.	starfsmannsins	og	þess	sem	er	

veitt	 þjónusta,	 þ.e.	 viðskiptavinarins.	 Báðir	 þessir	 aðilar	 geta	 haft	 áhrif	 á	 gæði	 þeirrar	

þjónustu	 sem	 veitt	 er,	 starfsmaðurinn	 með	 mismunandi	 frammistöðu	 og	

viðskiptavinurinn	með	mismunandi	upplifun	á	veittri	þjónustu”.	Til	þess	að	útskýra	orð	

Þórhalls	 er	 hægt	 að	 nefna	 dæmi	 um	 farþega	 í	 strætisvagni.	 Farþegar	 geta	 verið	mun	

kröfuharðari	á	morgnana	en	seinni	part	dags	þar	sem	þeir	eru	ósveigjanalegri	gagnvart	

seinkunum.	Kröfur	 farþega	eru	gjarnan	á	að	 ferðir	 verði	 tíðari	 á	morgnana.	Á	heildina	
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litið	eru	þeir	ekki	jafn	umburðarlyndir	gagnvart	frammistöðu	fyrirtækisins	í	því	að	standa	

við	þau	loforð	sem	þau	hafa	gefið.	

Óstöðugleiki	 lýsir	 því	 að	 þjónusta	 er	 einhverskonar	 aðgerð	 eða	 ferli	 sem	 er	

framkvæmt	af	 einhverri	manneskju.	 Það	 að	þjónustan	er	 óstöðug,	 þýðir	 að	þjónustan	

verður	aldrei	nákvæmlega	eins	(Booms	og	Bitner,	1981).	Í	huga	viðskiptavinarins	er	það	

starfsfólkið	 sem	 er	 birtingarmynd	 sjálfrar	 þjónustunnar.	 Starfsfólkið	 getur	 verið	

breytilegt	 dag	 frá	 degi	 og	 jafnvel	 innan	 hvers	 dags.	 Óstöðuleikinn	 kemur	 einnig	 fram	

vegna	 fjölbreyttra	 viðskiptavina	 sem	 upplifa	 sömu	 þjónustu	 á	 mismunandi	 hátt.	

Viðskiptavinir	hafa	misjafnar	körfur	og	upplifun	þeirra	er	því	jafnan	breytileg.	Samskipti	

starfsfólks	 og	 viðskiptavina	 er	 því	 stór	 og	 mikilvægur	 hluti	 þjónustugæða,	 þar	 sem	

viðskiptavinurinn	 er	 oftar	 en	 ekki	 þátttakandi	 í	 þjónustunni.	 Í	 þessu	 óstöðuga	

þjónustuferli	þurfa	báðir	aðilar	að	vera	með	skýrar	kröfur	og	þekkja	sín	hlutverk	til	þess	

að	 samskiptin	 geti	 gengið	 vel	 fyrir	 sig.	 Með	 því	 geta	 báðir	 aðilar	 ýtt	 undir	 aukin	

þjónustugæði	(Zeithaml	o.fl..,	2009).	

Fyrirtæki	geta	spornað	við	þessum	óstöðugleika	með	því	að	notast	við	verkferla	sem	

byggjast	 á	þjónustustefnu	 fyrirtækisins.	 Þessir	 verkferlar	 eru	mikilvægur	hluti	 í	 þjálfun	

nýrra	 starfsmanna	 og	 einnig	 til	 þess	 að	 reyna	 að	 hafa	 þjónustuna	 eins	 líka	 á	 milli	

starfsaðila	 og	 hægt	 er.	 Fyrirtæki	 geta	 í	 framhaldi	mælt	 þjónustuna	 og	 hvernig	 hún	 er	

framkvæmd	með	því	að	gera	kannanir	eða	rannsóknir	reglulega.	Einnig	er	hægt	að	setja	

á	 hvatakerfi	 fyrir	 starfsfólk,	 til	 dæmis	 með	 því	 að	 verðlauna	 starfsfólkið	 ef	 vissum	

markmiðum	 er	 náð	 í	 sölu	 eða	 í	 þjónustukönnun	 sem	 verið	 er	 að	 gera	 (Zeithaml	 o.fl.,	

2009).	

2.3.3 Óaðskiljanleiki	
Óaðskiljanleiki	 er	 eitt	 af	 einkennum	 þjónustu	 og	 lýsir	 það	 sér	 að	 þjónustan	 er	

framleidd	 og	 hennar	 neytt	 á	 sama	 tíma	 (Grönroos,	 1978).	 Dæmi	 um	 slíkt	 eru	

veitingahús,	þar	sem	upplifun	á	mat	og	þjónustu	á	sér	stað	á	sama	tíma	og	ekki	er	hægt	

að	 meta	 þjónustuna	 fyrr	 en	 viðskiptavinurinn	 gengur	 út	 af	 veitingastaðnum.	

Viðskiptavinir	eru	því	gjarnan	á	staðnum	þegar	þjónustan	er	veitt	og	taka	í	raun	þátt	í	því	

að	skapa	hana	(Zeithaml	o.fl.,	2009).		

Óaðskiljanleiki	 veldur	því	 að	þjónusta	er	oft	 sniðin	að	þörfum	viðskiptavinarins,	því	

hún	er	yfirleitt	 veitt	augliti	 til	 auglitis	 við	viðskiptavininn.	Þjónusta	er	því	 vinnuaflsfrek	
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vegna	þess	að	hún	er	mun	persónulegri	eða	flóknara	ferli	en	til	dæmis	vöruframleiðsla	

(Fitzsimmons	og	Fitzimmons,	2008).		

Þeir	 sem	 framkvæma	 þjónustuna	 og	 þeir	 sem	 neyta	 hennar	 hafa	 því	 oft	 áhrif	 á	

framkvæmd	 hennar	 og	 gæði.	 Þar	 sem	 hún	 er	 óaðskiljanleg	 og	 báðir	 aðilar	 eru	

þátttakendur	 í	 ferlinu.	 Einnig	geta	 viðskiptavinir	 spillt	 upplifun	annarra	 viðskiptavina	á	

þjónustunni	 með	 framkomu	 sinni	 og	 atferli.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 starfsfólk	 fyrirtækja	

bregðist	við	þannig	aðstæðum	til	þess	að	hindra	það	að	viðskiptavinir	séu	ekki	að	hafa	

neikvæð	áhrif	á	upplifun	og	mat	annarra	viðskiptavina	á	þjónustu	fyrirtækisins	(Zeithaml	

og	Bitner,	2000).	

2.3.4 Óvaranleiki	
Viðskiptavinir	 geta	 ekki	 skilað	 eða	 skipt	 þjónustunni	 ef	 þeir	 eru	 ósáttir	 með	 hana.	

Þetta	 er	 lýsing	 á	 óvaranleika	 sem	 er	 jafnframt	 síðasta	 einkenni	 þjónustu	 sem	 farið	

verður	yfir	hér.	Þjónusta	er	talin	óvaranleg	útaf	því	að	þjónusta	er	einungis	til	staðar	á	

ákveðnum	 tíma	 og	 í	 fyrirfram	 ákveðnu	 magni	 (Kotler,	 Bowen	 &	 Makens,	 2014).		

Óvaranleiki	felst	einnig	í	því	að	ekki	er	hægt	að	geyma	þjónustuna	á	lager	og	því	er	erfitt	

fyrir	fyrirtæki	að	samræma	framboð	og	eftirspurn	hennar	(Parasuraman	o.fl,	1985).	

	 Vandamál	geta	skapast	þegar	eftirpurn	eftir	þjónustu	eykst.	Með	því	er	átt	við	að	

fyrirtæki	 eins	 og	 strætó,	 leigubílar	 og	 almenningssamgöngur	 þurfa	 að	 hafa	 fleiri	

flutningstæki	til	taks	vegna	þess	að	eftirspurnin	sveiflast	yfir	daginn.	Ef	eftirspurnin	væri	

jöfn	 og	 stöðug	 allan	 daginn	 þá	 væri	 fyrirtækið	 meðvitaðra	 um	 við	 hverju	 má	 búast,	

hversu	margir	 farþegar	myndu	 nýta	 sér	 þjónustuna	 og	 hversu	margar	 ferðir	 þyrfti	 að	

fara	 yfir	 daginn.	 Til	 eru	 ýmsar	 aðferðir	 sem	 þjónustufyrirtæki	 geta	 notað	 til	 þess	 að	

reyna	 hafa	 áhrif	 á	 sveiflur	 í	 eftirspurn	 og	 ein	 þeirra	 er	 til	 dæmis	 sú	 að	 hafa	 verð	

breytilegt.	 Þá	 er	 verð	 hærra	 á	 háannatíma	 og	 aftur	 lægra	 þegar	 eftirspurn	 er	 minni	

(Kotler	o.fl.,	2005).	

2.4 Virðiskeðja	þjónustu	
Árið	1994	settu	fræðimennirnir	Heskett,	Jones,	Loveman,	Sasser	og	Schlesinger	fram	

líkan	 um	 virðiskeðju	 þjónustu.	 Tilgangur	 líkansins	 var	 að	 skýra	 tengsl	 framleiðni,	

hagnaðar,	tryggðar	viðskiptavina,	starfsánægju	og	starfsmannatryggðar.	Það	átti	að	sýna	

fram	 á	 hvernig	 fjárfesting	 í	 gæðum	 þjónustu	 skilar	 sér	 í	 jákvæðu	 viðhorfi	
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viðskiptavinarins.	Oft	er	talað	um	starfsmenn	sem	innri	viðskiptavini	fyrirtækisins	og	eru	

innri	 þjónustugæði	 oft	 fólgin	 í	 því	 hvernig	 starfsmennirnir	 upplifa	 vinnuumhverfið,	

vinnuaðstöðu,	 mannauðsstjórnun	 og	 þau	 tæki	 og	 tól	 sem	 þörf	 er	 á	 til	 að	 þeir	 geti	

þjónustað	 viðskiptavininn.	 Lykilþáttur	 í	 starfsemi	 þjónustufyrirtækja	 er	 þessi	 innri	

starfsemi	 vegna	 þess	 að	 skynjað	 virði	 viðskiptavinarins	 má	 jafnan	 rekja	 til	 tryggðar,	

ánægju	og	framleiðni	starfsmanna	(Heskett	o.fl.,	1994).	

	
	

Mynd	1:	Virðiskeðja	þjónustu	(Zeithaml	og	Bitner,	2000).	

Virðiskeðjan	 inniheldur	 sjö	 þætti	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 1	 og	 hún	 sýnir	 jafnframt	

sambandið	 þeirra	 á	milli.	 Upphafs	 þáttur	 keðjunnar	 er	 innri	 þjónustugæði	 (e.	 internal	

service	quality)	 sem	 lýsir	hvernig	 stjórnendur	 stuðla	að	því	 að	 starfsmenn	þeirra	 séu	 í	

stakk	 búnir	 til	 þess	 að	 veita	 viðskiptavinum	 sínum	 bestu	 mögulegu	 þjónustu.	 Keðjan	

sýnir	 að	 tengsl	 eru	 á	 milli	 innri	 þjónustugæða	 og	 ánægju	 starfsfólks	 (e.	 employee	

satisfaction),	sem	er	næsti	þáttur	keðjunnar.	Það	hversu	mikið	starfsfólk	nýtur	þess	að	

starfa	í	fyrirtækinu	er	lýsing	á	ánægju	starfsfólks.	Þessi	ánægja	tengist	síðan	þriðja	þætti	

keðjunar	sem	er	tvíþættur	og	skiptist	í	skilvirkni	starfsfólks	(e.	employee	productivity)	og	

viðhald	 starfsfólks	 (e.	 customer	 retention).	 Skilvirkni	 starfsfólks	merkir	 hversu	miklum	

ávinningi	það	skilar	í	samanburði	við	fjölda	vinnustunda.	Með	viðhaldi	starfsfólks	er	átt	

við	hversu	vel	fyrirtæki	hefur	tekist	að	halda	fólki	í	vinnu,	það	er	að	segja	hversu	vel	því	

gengur	að	lágmarka	starfsmannaveltu.	Í	þessum	hluta	keðjunnar	sýna	höfundar	líkansins	

fram	á	að	ánægja	starfsfólks	hefur	áhrif	á	starfsaldur	þess	og	hversu	vel	það	stendur	sig	í	

vinnunni.	Með	því	að	halda	starfsfólki	ánægðu	getur	fyrirtæki	haldið	starfsfólki	sínu	sem	

lengst	og	fengið	sem	mest	út	úr	framlagi	þeirra.	
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Fjórði	 þáttur	 keðjunnar	 er	 virði	 þjónustu	 (e.	 external	 service	 value)	 og	 hefur	 þriðji	

þátturinn	áhrif	á	hann.	Vegna	þess	að		þjónustan	sem	starfsfólk	veitir	hefur	áhrif	á	virði	

þjónustunnar.	Virði	þjónustunnar	felur	í	sér	hversu	mikin	ávinning	viðskiptavinir	telja	að	

þeir	fá	út	úr	þjónustunni	í	samanburði	við	það	sem	þeir	greiða	fyrir	hana.	Þannig	hefur	

lítil	 starfsmannavelta	 og	 skilvirkni	 starfsmanna	 jákvæð	 áhrif	 á	 það	 virði	 sem	

viðskiptavinir	upplifa	að	þeir	fái.	Virði	þjónustunnar	tengist	síðan	næsta	þætti	keðjunnar	

sem	 er	 ánægja	 viðskiptavina	 (e.	 customer	 satisfaction),	 sem	 hefur	 síðan	 tengingu	 við	

sjötta	 þáttinn,	 tryggð	 viðskiptavina	 (e.	 customer	 loyalty)	 vegna	 þess	 að	 ánægðir	

viðskiptavinir	 eru	 líklegir	 til	 þess	 að	mynda	 tryggð	 við	 fyrirtækið.	 Tryggð	 viðskiptavina	

felur	meðal	 annars	 í	 sér	 að	 þeir	 taki	 ákvörðun	 um	 að	 stunda	 endurtekin	 viðskipti	 við	

tiltekið	fyrirtæki	frekar	en	önnur.	Þessi	þáttur	tengist	síðan	síðasta	þætti	keðjunnar	sem	

skiptist	 í	 hagnað	 (e.	 profitability)	 og	 tekjuaukningu	 (e.	 revenue	 growth).	 Keðjan	 sýnir	

okkur	 fyrst	 og	 fremst	 hversu	 mikil	 áhrif	 innri	 þjónustugæði	 hafa	 á	 frammistöðu	

fyrirtækja,	 það	 er	 að	 segja	 að	 innri	 þjónustugæði	 stuðla	 að	 gæðum	 þjónustu	 fyrir	

viðskiptavininn	 (Grönfeld	 og	 Strother,	 2006;	 Heskett	 ofl.,	 1994;	 Zeithaml	 og	 Bitner,	

2000).		
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3 Þjónustustefna	

Skilgreining	 á	 leiðum	 sem	 fyrirtæki	 eiga	 að	 fara	 til	 þess	 að	 ná	markmiðum	 sínum	er	 í	

gegnum	stefnu	 (e.	strategy)	þess.	Stefnan	sem	fyrirtækið	mótar,	 sýnir	hvert	 fyrirtækið	

stefnir	 og	með	hvaða	þætti	 það	ætlar	 að	 ná	 tilsettum	markmiðum.	Mikilvægt	 er	 fyrir	

fyrirtæki	 að	 hanna	 stefnu	 sína	 í	 tengslum	 við	 markmið	 og	 rekstur	 (Kotler	 og	 Keller,	

2006).	 Í	 þessum	kafla	 verður	 farið	 yfir	 þjónustustjórnun	og	 skilgreiningu	 á	því	 hugtaki	

ásamt	 því	 að	 skoða	 hvernig	 hún	 hefur	 áhrif	 á	 þjónustustefnu.	 Því	 næst	 verður	 farið	 í	

tilgang	þjónustustefnu	og	hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	mótun	og	innleiðingu	hennar.	Í	lokin	

verður	síðan	farið	yfir	hlutverk	þjónustustefnu	í	stjórnun	þjónustugæða.	

3.1 Þjónustustjórnun	
Leiðin	 að	 ákvarðanatöku	 og	 að	 því	 hvernig	 er	 árangursríkast	 að	 stjórna	 fyrirtæki	 í	

samkeppnisumhverfi	 eru	 megineinkenni	 þjónustustjórnunar.	 Þessi	 stjórnunaraðferð	

tekur	mið	 af	 einkennum	þjónustunnar	 hvort	 sem	hún	 er	 í	 beinni	 sölu	 á	 þjónustu	 eða	

þjónustu	 sem	 fylgir	 áþreifanlegri	 vöru	 og	 einn	 af	 grunnþáttum	 stjórnunar	 í	

þjónustufyrirtækjum	(Grönroos,	2000).	

Eins	 og	 í	 öðrum	 rekstrarþáttum	 fyrirtækis,	 þurfa	 stjórnendur	 að	 setja	 fram	 skýra	

stefnu	í	þjónustu,	þ.e.a.s.	hvernig	þjónustu	fyrirtækið	vill	bjóða	upp	á	til	þess	að	mæta	

þörfum	viðskiptavina	 sinna.	Þjónustukannanir	 gefa	 stjórnendum	góða	 sýn	á	það	hvort	

markmiðum	 fyrirtækisins	 hafi	 verið	 náð	 og	 að	 væntingum	 viðskiptavina	 sé	 mætt.	

Mikilvægt	 er	 að	 stjórnendur	 fylgi	 slíkum	 könnunum	 eftir	 til	 að	 halda	 þjónustgæðum	

fyrirtækisins	(Grönroos,	2000).	

Mannauður,	 markaðsmál	 og	 rekstrastjórnun	 eru	 þrír	 helstu	 þættir	

þjónustustjórnunar	 innan	 fyrirtækja.	 Stjórnendur	 hafa	 það	 hlutverk	 að	 sjá	 til	 þess	 að	

flæðið	 á	 samskiptum	 og	 upplýsingum	 á	 milli	 starfsmanna	 og	 millistjórnenda	 sé	 gott.	

Þetta	 flæði	 skilar	 sér	 til	 viðskiptavinarins	 með	 bættri	 þjónustu.	 Mannauðurinn	 er	

lykilþáttur	 í	 þjónustu	 útfrá	 skipulagssjónarmiði.	 Góð	 starfsþjálfun,	 ráðning	 á	 rétta	

starfsfólkinu	 og	 greinargóðar	 starfslýsingar	 eru	 mikilvægir	 þættir	 í	 þjónustustjórnun	

vegna	þess	að	það	er	starfsfólkið	sem	veitir	þjónustuna.	Stjórnendur	taka	virkan	þátt	 í	

markaðsmálum,	 framleiðslu	 ferla	 og	 hönnun	 þjónustunnar,	 ásamt	 gæðamálum	 og	
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markmiðasetningu	 í	 fyrirtækjum.	 Í	 þjónustuiðnaði	 er	 rekstrastjórnun	 eitt	 aðalatriðið.	

Ábyrgðin	 þar	 er	 í	 gegnum	 tæki,	 aðstöðu	og	 kerfi	 sem	 framlínu	 starfsfólk	 notar	 og	 því	

mikilvægt	að	þessir	þættir	séu	í	lagi	svo	að	þeir	tefji	ekki	þjónustuferlið.	Sem	dæmi	með	

tækni	og	kerfi	er	afgreiðslukassi	og	færiband	fyrir	tösku	á	flugvöllum.	Þegar	þessi	þættir	

klikka	 getur	 orðið	 töf	 á	 þjónustu	 sem	 leiðir	 til	 óánægðra	 viðskiptavina	 (Lovelock	 og	

Wirtz,	2011).	

Skilningur	á	því	hvernig	fyrirtæki	þarf	að	þróast	og	hvernig	á	að	stjórna	til	þess	að	ná	

fram	viðunandi	gæðum	er	dæmi	um	þjónustustjórnun.	Annað	dæmi	er	að	hafa	skilning	á	

virði	 viðskiptavina	 við	neysluna	og	 greina	þjónustustigið.	 Það	er	 gert	með	því	 að	 gera	

grein	fyrir	því	hvernig	viðskiptavinurinn	metur	þjónustuna,	virði	hennar	og	átta	sig	á	því	

hvernig	virðið	getur	breyst	yfir	tímabil	(Grönroos,	2000).	

Árangur	 þjónustustjórnunar	 veltur	 á	 því	 hversu	 skýr	 markmið	 fyrirtækja	 eru	 og	

hversu	vel	útfærð	þau	eru	svo	starfsfólk	eigi	auðvelt	með	að	skilja	þau.	Þjónustustefnur,	

gildi	 fyrirtækja	og	 starfsmannastefnur	eru	algengar	 leiðir	 til	 þess	að	koma	 skilaboðum	

um	 markmið	 þjónustunnar	 skýrt	 til	 starfsmanna	 og	 viðskiptavina.	 Skýr	 skilaboð	 um	

hlutverk	 starfsmanna	 í	 þjónustunni	 gefa	 þeim	 styrk	 til	 að	 afhenda	 þjónustuna	 á	 sem	

bestan	máta	(Grönroos,	2000).	

3.2 Tilgangur	þjónustustefnu	
Þjónustustefna	er	nauðsynleg	fyrir	fyrirtæki	til	þess	að	tengja	alla	starfsemi	þess,	með	

það	að	markmiði	að	ná	samkeppnisforskoti	á	þeim	markaði	sem	það	starfar	á.	Fyrst	þarf	

fyrirtækið	 að	 staðsetja	 sig	 á	 markaðnum	 sem	 það	 starfar	 á	 og	 þannig	 greina	 þarfir	

viðskiptavina	sinna.	Vegna	þess	að	þjónustustefna	er	mótuð	með	því	að	greina	umhverfi	

fyrirtækisins,	 gera	 skil	 á	 því	 verkefni	 sem	 fyrirtækið	 er	 að	 fara	 takast	 á	 við,	 móta	

framtíðarsýn	 og	 leið	 til	 þess	 að	 komast	 að	 henni	 (Heskett	 J.,	 1987).	 Þetta	 eru	

lykilspurningar	 sem	 þarf	 að	 hafa	 svör	 við	 í	 hönnun	 og	 gerð	 þjónustustefnu.	

Þjónustustefna	fyrirtækis	er	 í	raun	vegvísir	fyrir	starfsmenn	um	hvernig	þeir	skulu	nýta	

þau	verkfæri	og	tól	sem	þeir	hafa	í	starfi	sínu	til	þess	að	gildi	fyrirtækisins	skíni	í	gegn	á	

hverjum	degi.	Ef	þetta	tekst	eins	og	best	er	á	kosið	leiðir	það	til	yfirburðar	þjónustu	sem	

skapar	 samkeppnisforskot	 (Fitzsimmons	&	Fitzsimmons,	 2008).		 Ábatinn	 af	 því	 þegar	

fyrirtæki	 hafa	 starfsmenn	 sína	 með	 í	 ráðum	 þegar	 verið	 er	 að	 móta	 og	 hanna	

þjónustustefnu	 fyrirtækisins,	er	að	það	myndast	hvati	hjá	starfsmönnum	að	framfylgja	
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henni.	Nauðsynlegt	er	að	þegar	 fyrirtæki	eru	að	hanna	og	 innleiða	þjónustustefnu,	að	

starfsmenn	 fyrirtækisins	 hafi	 þekkingu	 og	 skilning	 á	 hlutverki	 og	 framtíðarsýn	

fyrirtækisins.	Þetta	eru	lykilárangursþættir	sem	þjónustustefna	fyrirtækis	þarf	að	byggja	

á	og	því	er	mikilvægt	að	þeim	séu	gerð	vel	skil	á	(Grönfeldt	og	Strother,	2006).	

Innra	 umhverfi	 fyrirtækja	 verður	 fyrir	 áhrifum	 þegar	 kynning	 og	 innleiðing	 á	

þjónustustefnu	 er	 gerð	 og	 þar	 af	 leiðandi	 hefur	 hún	 áhrif	 á	 fyrirtækjamenninguna.	

Samskipti	 og	 innri	 þjónusta	 fyrirtækis	 liggur	 í	 þjónustustefnunni	 sem	 og	 samskipti	 við	

viðskiptavininn.	 Innra	 umhverfi	 og	 þjónusta	 er	 aðstaða	 starfsfólks,	 samskipti	 og	

upplýsngaflæði	milli	starfsmanna	og	yfirmanna	(Grönroos,	2001).	Upplifun	starfsmanna	

á	 góðri	 innri	 þjónusta	 hjá	 fyrirtækjum	 auka	 líkurnar	 á	 því	 að	 starfsmenn	 fyrirtækisins	

veiti	viðskiptavinum	góða	þjónustu.	Því	með	innleiðingu	á	þjónustustefnu,	þá	er	verið	að	

láta	fyrirtækjamenninguna	þróast	yfir	 í	þjónustumenningu.	Þjónustumenningu	þar	sem	

mikill	 metnaður	 er	 fyrir	 góðri	 þjónustu,	 bæði	 til	 viðskiptavina	 og	 innan	 fyrirtækisins.	

Innleiðing	á	þjónustustefnu	krefst	að	allir	starfsmenn	í	fyrirtækinu	taki	þátt.	Nauðsynlegt	

er	að	áhugi	sé	á	meðal	starfsfólks	og	stjórnenda	á	þjónustuþáttum	til	þess	að	ábati	verði	

af	stefnunni	(Grönroos,	2001).		

3.2.1 Hlutverk	þjónustustefnu	í	stjórnun	þjónustugæða	

Til	 þess	 að	 auðvelda	 og	 aðstoða	 stjórnendur	 við	 innleiðingu	 þjónustustefnu	 í	

fyrirtækjum	 er	 þjónustugæðastefna	 (e.	 service	 quality	 management	 program)	 gott	

hjálpartæki.	Hún	hjálpar	fyrirtækjum	að	mæta	samkeppni	þjónustufyrirtækja	sem	fer	sí	

harðnandi.	 Þannig	 að	 ef	 fyrirtæki	 tekur	 þá	 ákvörðun	 að	 fara	 eftir	 þjónustustefnu	ætti	

það	að	leið	til	þess		stjórnun	þjónustugæða	fylgja	á	eftir	(Grönroos,	2000).		

Þjónustustefna	er	einn	þáttur	í	þjónustustjórnun	fyrirtækja	og	hefur	því	bein	áhrif	á	

stjórnun	 þjónustugæða	 eins	 og	 komið	 hefur	 fram.	 Innri	 þjónusta	 er	 staður	 þar	 sem	

úrvinnsla	 þjónustustefnunar	 fer	 fram	 og	 skilaboðu	 er	 komið	 áleiðis	 til	 starfsfólks	 um	

áherslur	 og	 þekkingu	 í	 þjónustunni,	 það	 er	 að	 segja	 hvað	 þarf	 að	 gera	 til	 að	 ná	 fram	

auknum	þjónustugæðum	fyrir	viðskiptavini		(Grönroos,	2000).		
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4 Þjónustugæði	

Í	 kaflanum	hér	á	undan	var	 farið	yfir	 fjögur	helstu	einkenni	þjónustu	og	ástæður	þess	

hvers	 vegna	 erfitt	 er	 að	 meta	 gæði	 hennar.	 Það	 er	 þó	 afar	 mikilvægt	 að	 mæla	

þjónustugæði	 til	 þess	 hægt	 sé	 að	 auka	 gæði	 þjónustunnar	 og	 þar	 með	 ánægju	

viðskiptavina.	 Það	 hefur	 þann	 ábata	 í	 för	 með	 sér	 að	 tryggð	 viðskiptavina	 eykst	 og	

jafnframt	bætir	orðspor	fyrirtækisins		(Zeithaml	o.fl.,	2009).	Í	þessu	kafla	verður	farið	yfir	

skynjuð	gæði,	þjónustugæðalíkön	og	ávinninginn	af	þjónustugæðum.	

4.1 Skynjuð	gæði	
Skilgreining	 Grönroos	 (1982)	 á	 skynjuðum	 gæðum	 á	 þjónustunni	 er	 sú	 að	 þau	 séu	

útkoma	 samanburðar	 viðskiptavinarins	 á	 væntingum	 hans	 til	 þjónustunnar	 og	 þeirri	

þjónustu	sem	hann	hefur	fengið	áður.	Niðurstöður	rannsókna	Grönroos	(1982)	benda	til	

þess	að	reynsla	viðskiptavina	af	þjónustu	hafi	áhrif	á	skynjuð	þjónustugæði.	Hann	fjallaði	

hins	vegar	ekki	um	tengslin	á	milli	skynjunar	og	væntinga	og	afleiðingar	þessara	þátta	á	

mat	þjónustugæða	í	þeirri	rannsókn.	

Viðskiptavinir	 eiga	 erfiðara	með	 að	meta	 gæði	 þjónustu	 heldur	 en	 gæði	 vöru.	 Það	

leiðir	til	þess	að	starfsfólk	markaðsdeilda	og	markaðsfyrirtækja	á	erfiðara	með	að	skilja	

hvaða	forsendum	viðskiptavinir	fara	eftir	til	að	meta	gæði	þjónustunnar	(Zeithaml	o.fl.,	

2009).	 Rannsóknir	 sýna	 að	 viðskiptavinir	 meta	 gæði	 þjónustu	 ekki	 eingöngu	 eftir	

þjónustunni	sem	er	veitt.	Þeir	taka	einnig	mið	af	ferli	þjónustunnar.	Dæmi	um	það	er	að	

viðskiptavinur	 hárgreiðslustofu	 metur	 þjónustuna	 ekki	 eingöngu	 út	 frá	 útkomu	

klippingarinnar	 sem	 hann	 fær,	 heldur	 hefur	 starfsmaðurinn	 og	 hegðun	 hans	 áhrif	 á	

matið.	Þættir	eins	og	viðmót,	snyrtimennska	og	áreiðni	starfsmannsins	skipta	þar	miklu	

máli.	 Forsendurnar	 sem	viðskiptavinir	 skilgreina	gæði	þjónustunnar	út	 frá,	 	þær	skipta	

máli.	Mat	 annarra	 en	 viðskiptavinarins	 á	 gæðum	 þjónustunnar	 koma	málinu	 ekki	 við	

(Parasuraman,	Zeithaml	og	Berry,	1990).	

Mikilvægt	er	fyrir	fyrirtæki	að	hafa	þekkingu	á	væntingum	viðskiptavina	sinna	ásamt	

því	að	fylgjast	með	því	hvernig	þær	þróast	með	könnunum	eða	mælingum.	Auk	þess	er	

ekki	 síst	mikilvægt	 að	 gera	 greinarmun	 á	 skynjun	 þeirra	 á	 þjónustunni	 og	 væntingum	

þeirra	til	þjónustunnar.	Væntingar	viðskiptavinarins	til	þjónustunnar	snúast	um	það	sem	
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hann	býst	við	að	fá	í	þjónustuferlinu	og	hvað	líklegt	er	að	gerist	á	meðan	á	henni	stendur	

(Zeithaml,	Berry	og	Parasuraman,	1993).		

4.1.1 Gæðalíkan	Grönroose	

Það	 er	 tvennt	 sem	 fyrirtæki	 geta	 framkvæmt	 til	 þess	 að	 lágmarka	 bilið	 á	 milli	

skynjaðrar	þjónustu	og	væntrar	þjónustu.	 Í	 fyrsta	 lagi,	 getur	 fyrirtæki	 reynt	að	koma	 í	

veg	fyrir	að	loforð	þess	fari	á	skjön	við	þá	þjónustu	sem	þau	hafa	upp	á	að	bjóða.	Í	öðru	

lagi,	 þá	 er	mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 vera	meðvituð	 um	hvernig	 tæknilega	 víddin	 og	

samskiptavíddin	hafi	áhrif	á	skynjun	viðskiptavina	á	þjónustunni	(Grönroose,	1984).		

	

Mynd	2:	Gæðalíkan	Grönroose	(Grönroose,	1984).	

Í	grein	Grönroos,	 (1984)	 fjallaði	hann	um	þessar	víddir	sem	gæðavíddir	og	má	sjá	á	

mynd	2.	Skilgreiningin	á	tæknilegu	gæðavíddinni	er	allt	það	sem	viðskiptavinurinn	fær.	

Þetta	 er	 áþreifanlegi	 hluti	 þjónustunnar	 og	 er	 hann	 viðskiptavininum	mikilvægur	 þar	

sem	 hann	 hefur	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 hann	metur	 gæði	 þjónustunnar.	 Samskiptavíddin	

nær	 til	 þeirra	 þátta	 sem	 tæknilega	 víddin	 nær	 ekki	 til.	 Það	 er	 að	 segja	 samskipti	 og	

framkomu	 starfsfólks	 við	 viðskiptavininn,	 þetta	 óáþreifanlega	 í	 þjónustunni.	 Þessar	

skilgreiningar	setti	Grönroos	fram	í	gæðalíkani	þjónustu	sem	sjá	má	á	mynd	2.	Þar	má	

einnig	sjá	þriðju	gæðavíddina,	sem	er	ímynd	fyrirtækisins	(Grönroos,	1984).	

	Að	mati	Grönroose	(1984)	er	víddin	sem	nær	utan	um	gæði	samskipta	mikilvægari	í	

sumum	 tilvikum	 heldur	 en	 víddin	 sem	 tekur	 til	 tæknilegra	 gæða.	 Fræðimenn	 og	
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stjórnendur	 þjónustufyrirtækja	 hafa	 sammælst	 um	 að	 gæði	 þjónustu	 feli	 í	 sér	

samanburð	á	væntingum	og	frammistöðu	(Parasurmana	o.fl,	1985).		

4.2 Ávinningur	af	gæðum	
Góð	 þjónusta	 leiðir	 af	 sér	 auknar	 líkur	 á	 því	 að	 fyrirtæki	 haldi	 í	 núverandi	

viðskiptavini.	 Sá	 ávinningur	 er	 góður	 fyrir	 þjónustufyrirtæki	 þar	 sem	 það	 getur	 reynst	

fyrirtækjum	 dýrt	 að	 ná	 til	 nýrra	 viðskiptavina	 (Kotler,	 2005).	 Lykilþáttur	 í	 velgengni	

fyrirtækja	 er	 gæði	 og	 er	 samkeppnisforskot	 talið	 skapast	 út	 frá	 samspili	 gæða	 og	

þjónustu.	Þótt	þessi	atriði	séu	jákvæð	og	stjórnendur	fyrirtækja	séu	meðvitaðir	um	þau,	

virðist	samt	vera	erfitt	fyrir	þá	að	fjárfesta	í	þeim	þáttum	sem	auka	gæði.	Trú	þeirra	á	að	

hin	 fullkomnu	þjónustugæði	 séu	óraunveruleg,	er	ein	af	ástæðum	þess	að	erfitt	er	að	

fjárfesta	í	gæðum	og	þjónustu.	Einkenni	þeirra	veitir	stoð	undir	þá	trú	(Grönroos,	2015).	

Chang	 og	 Yeh	 (2002)	 töluðu	 um	 í	 grein	 sinni	 að	 þau	 fyrirtæki	 sem	 bjóða	 betri	

þjónustu	 en	 þau	 fyrirtæki	 sem	 eru	 sambærileg	 eiga	 auðveldara	 með	 að	 ná	 til	

viðskiptavina	og	halda	þeim.	Cobanuglu,	Ekinci	og	Pokopaki	(2003)	töldu	í	sinni	grein	að	

gæði	leiddu	til	ánægju	viðskiptavina	og	að	ánægðir	viðskiptavinir	væru	líklegir	til	þess	að	

halda	 áfram	 viðskiptum	 við	 fyrirtækið.	 Þeir	 töluðu	 um	 að	 ávinningur	 gæða	 væri	 þó	

eitthvað	 sem	 fyrirtæki	 þurfa	 að	 huga	 að	 vegna	 þess	 að	 tenging	 milli	 gæða	 og	

fjárhagslegs	árangurs	þarf	að	vera	til	staðar.	Mæla	þarf	gæðin	á	einhvern	máta	til	þess	

að	hægt	sé	að	meta	hvort	að	þörf	sé	á	fjárfestingu	miðað	við	kostnað.	Ef	enginn	árangur	

skilar	sér	vegna	aukinna	gæða	er	ekki	stoð	fyrir	því	að	vinna	í	þjónustugæðum.	Leið	sem	

fyrirtæki	geta	notað	til	þess	að	meta	stöðu	sína	í	þessum	efnum	til	dæmis	er	sú	að	meta	

hversu	mikla	tryggð	viðskiptavinir	hafa	í	garð	fyrirtækisins	og	hvernig	stjórnendum	tekst	

að	 nota	 virðiskeðju	 þjónustu	 til	 að	 meta	 hvað	 er	 framundan	 og	 hvernig	 best	 er	 að	

stjórna	fyrirtækinu	(Cobanuglu,	Ekinci	og	Prokopaki,	2003).	

4.3 Gæðalíkan	þjónustu	
Parasuraman	o.fl.	(1985)	settu	fram	gæðalíkan	þjónustu	eða	svokallað	Gaps	líkan	(e.	

gaps	model	of	service	quality).	Líkanið	sýnir	að	möguleiki	er	á	svo	nefndu	þjónustufalli	

eða	gapi,	 sem	er	bilið	á	milli	 upplifun	og	mikilvægi	þjónustunar	 sem	viðskiptavinurinn	

mtur.	Líkanið	saman	stendur	af	fimm	göpum,	viðskiptavinagapi	sem	er	nefnt	gap	fimm	

og	 jafnframt	 á	 fjórum	 framkvæmdargöpum	 (Parasuraman	 o.fl.,	 1985).	 Gæðalíkan	
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þjónustu	 leitast	 við	 að	 útskýra	 það	 jafnvægi	 sem	 ætti	 að	 vera	 á	 milli	 væntinga	 og	

skynjunar	 viðskiptavina.	 Í	 hinum	 fullkomna	 heimi	 þjónustunnar	 væru	 allir	 fletir	 jafnir,	

það	er	að	segja	skynjun	viðskiptavinanna	á	því	að	þeir	fái	það	sem	þeir	vilja	og	það	sem	

þeir	 fá	 í	 raun	 og	 veru.	 Raunveruleikinn	 er	 hins	 vegar	 aðeins	 annar	 og	 þess	 vegna	

myndast	 bil	 milli	 skynjunar	 og	 væntinga	 (Þórhallur	 Guðlaugsson,	 2002).	 Stjórnendur	

þjónustufyrirtækja	 hafa	 lengi	 átt	 í	 erfiðleikum	 með	 að	 hanna	 þjónustuferli	 og	

afhendingu	 á	 þjónustu	 á	 skipulagðan	 hátt	 án	 þess	 að	 þetta	 bil	 myndist.	

Þjónustugæðalíkanið	er	oftast	notað	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	þessi	bil.	Þetta	bil	sem	

myndast	 getur	 á	 milli	 væntinga	 viðskiptavina	 á	 þjónustunni	 og	 upplifun	 kallast	

þjónustugap.	Loka	þarf	öllum	göpunum	til	þess	að	þjónustan	sem	fyrirtækið	hefur	upp	á	

að	bjóða	sé	í	sem	bestum	gæðum.	Ef	eitthvert	þessara	gapa	er	til	staðar	þá	er	þjónustan	

ekki	eins	og	best	verður	á	kosið.	Það	ætti	að	vera	hvatning	til	stjórnenda	að	loka	þeim.	

Sjá	skýringar	á	mynd	3	(Zeithaml	o.fl.,	2006).	Hér	á	eftir	verður	svo	farið	í	hvert	gap	fyrir	

sig.	
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Mynd	3:	Gæðalíkan	þjónustu	(Parasuraman	o.fl.,	1985).	

4.3.1 Framkvæmdargap	1	–	Væntingar	viðskiptavina	ekki	þekktar	
Framkvæmdargap	 1	 myndast	 þegar	 fyrirtæki	 eru	 ekki	 meðvituð	 um	 það	 hverjar	

væntingar	 viðskiptavina	 þeirra	 eru.	 Það	 sem	 getur	 valdið	 því	 að	 stjórnendur	 gera	 sér	

ekki	 grein	 fyrir	 væntingum	 viðskiptavina	 sinna	 eru	 til	 að	 mynda	 ófullnægjandi	

markaðsrannsóknir,	 ófullnægjandi	 upplýsingamiðlun,	 lítil	 áhersla	 á	 viðskiptatengsl	

(CRM)	 og	 slök	 viðbrögð	 ef	 eitthvað	 fer	 úrskeiðis	 (Þórhallur	 Guðlaugsson,	 2002).	

Framlínustarfsfólk	 á	 í	 mestum	 samskiptum	 við	 viðskiptavini	 fyrirtækisins	 og	 er	 því	

mikilvægt	að	upplýsingamiðlunin	á	milli	starfsfólks	og	stjórnenda	sé	góð.	Því	betri	sem	

samskiptin	eru	við	viðskiptavininn,	því	betri	verður	skilningurinn	á	væntingum	þeirra.	Því	

er	í	raun	mikilvægara	að	passa	upp	á	samskipti	við	viðskiptavini	heldur	en	viðskiptin	sem	
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slík	 og	 styrkja	 sambandið	 við	 þá	 viðskiptavini	 sem	 fyrir	 eru.	 Þannig	 geta	 fyrirtæki	

brugðist	 betur	 og	 hraðar	 við	 ef	 þjónustufall	 verður.	 Með	 þjónustfalli	 er	 átt	 við	 að	

væntingar	viðskiptavinsins	eru	hærri	en	upplifunin	hans	á	þjónustunni	sjálfri	 (Zeithaml	

o.fl.	,	2006).	

4.3.2 Framkvæmdargap	2	–	Staðlar	í	gæðaþjónustu	ekki	réttir	

Þekking	 á	 væntingum	 viðskiptavina	 er	 mikilvæg	 til	 þess	 að	 fyrirtæki	 geti	 mótað	

þjónustustefnu.	 Ef	 þessi	 þekking	 er	 ekki	 til	 staðar	 getur	 myndast	 gap	 á	 milli	

þjónustustefnunnar	 og	 viðskiptavinarins.	 Helstu	 ástæður	 fyrir	 framkvæmdagapi	 2	 eru	

vöntun	 á	 viðskiptamiðuðum	 stöðlum,	 slæm	 hönnun	 á	 þjónustu	 og	 ófullnægjandi	

umgjörð	og	þjónustuvettvangur.	Til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	að	þetta	framkvæmdagap	

myndist	er	mikilvægt	að	setja	ákveðna	þjónustustaðla	og	stefnur,	ásamt	stjórnun	ferla	

sem	 miða	 að	 þörfum	 viðskiptavinanna.	 Það	 að	 gera	 endurbætur	 á	 þjónustunni	 mun	

eingöngu	skila	árangri	ef	 stjórnendur	hafa	stefnu	og	að	sú	stefna	sé	 í	 sífelldri	þróun.	 Í	

kjölfarið	ættu	stjórnendur	að	sjá	kostina	við	að	fjárfesta	 í	endurbótum	án	þess	að	fara	

fram	 úr	 væntingum	 viðskiptavina.	 Stjórnendur	 eru	mikilvægasti	 þátturinn	 í	 að	 koma	 í	

veg	fyrir	framkvæmdagap	tvö	og	verða	þeir	að	marka	þá	leið	sem	þarf	að	fara	svo	gæði	

þjónustunnar	 séu	 í	 forgangi	 innan	 fyrirtækisins.	 Þeir	 verða	 að	 koma	 áherslunni	 á	

þjónustugæðin	til	skila	niður	allt	skipuritið.	Tækifærin	til	þess	að	koma	þessu	til	skila	eru	

að	 leiða	með	 fordæmi	 og	 hvetja	 starfsfólkið	 til	 þess	 að	 vinna	 undir	 þessum	 stöðlum	

(Þórhallur	Guðlaugsson,	2002;	Zeithaml	o.fl.	,	2006).	

4.3.3 Framkvæmdargap	3	–	Þjónustan	ekki	rétt	framkvæmd	
Framkvæmdagap	 3	 verður	 til	 þegar	 þjónustan	 er	 framkvæmd	 á	 rangan	 hátt.	

Þjónustustefna	 fyrirtækisins	 hefur	 ekki	 skilað	 sér	 til	 starfsfólksins	 og	 eru	 ýmsir	 þættir	

sem	 þar	 spila	 saman.	 Þættirnir	 sem	 valda	 framkvæmdagapi	 þrjú	 eru	 ófullnægjandi	

starfsmannastjórnun,	 vandamál	 með	 milliliði,	 viðskiptavinir	 eru	 ekki	 meðvitaðir	 um	

hlutverk	sín	í	þjónustunni	nægilega	vel	og	mistök	við	að	stilla	af	framboði	og	eftirspurn	

(Zeithaml	o.fl.,	2006).	

	Til	þess	að	hægt	sé	að	komast	hjá	þessu	framkvæmdagapi	þá	þarf	að	halda	vel	utan	

um	nýráðningu	og	passa	upp	á	að	þeir	starfsmenn	sem	fyrir	eru	þekki	sín	hlutverk.	Til	

þess	 þarf	 starfþjálfunin	 að	 vera	 mjög	 góð.	 Framboðið	 verður	 að	 fylgja	 breytilegri	
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eftirspurn	 og	 ekki	 má	 leggja	 ofur	 áherslu	 á	 verð	 til	 þess	 að	 stjórna	 eftirspurninni.	

Viðskiptavinurinn	 þarf	 að	 þekkja	 sitt	 hlutverk	 og	 sína	 ábyrgð	 í	 þjónustuferlinu,	 ef	 það	

hlutverk	 er	 ekki	 skýrt	 er	 hætta	 á	 að	 viðskiptavinurinn	 upplifi	 neikvæða	 þjónustu	

(Þórhallur	Guðlaugsson,	2002).	

4.3.4 Framkvæmdargap	4	–	Frammistaða	ekki	í	samræmi	við	loforð	

Framkvæmdagap	4	myndast	vegna	þess	að	frammistaða	og	þjónusta	fyrirtækisins	eru	

ekki	 í	 samræmi	 við	 loforð	 þeirra.	 Það	 stafar	 af	 ófullnægjandi	 samþættingu	 allra	

markaðsaðgerða,	 lítilli	 sem	 engri	 væntingastjórnun,	 yfirgengilegum	 loforðum,	

ómarkvissum	 láréttum	 samskiptum	 og	 óraunhæfri	 verðlagningu.	 Lárétt	 samskipti	 eru	

samskipti	sem	eiga	sér	stað	augliti	til	auglitis	og	að	fólk	starfi	saman	í	stað	þess	að	vera	

bara	 í	 sérhæfðum	 verkefnum.	 Það	 er	 hér	 sem	 hlutverk	 starfsmannastjórans	 og	 hans	

vinna	 skiptir	miklu	máli,	 að	 hann	 nái	 að	 upplýsa	 starfsfólkið,	 tengja	 saman	 deildirnar.	

Hann	þarf	að	sjá	til	þess	að	allir	innan	fyrirtækisins	kunni	á	þjónustuna,	þekki	tæknina	og	

að	 allir	 starfsmenn	 trúi	 því	 sem	 þeir	 eru	 að	 selja.	 Það	 er	 auk	 þess	 mikilvægt	 að	

starfsfólkið	 hafi	 trú	 á	 því	 að	 það	 vinni	 allir	 að	 sama	 marki,	 hvort	 sem	 þeir	 eru	 í	

markaðsdeild	eða	söludeild	(Þórhallur	Guðlaugsson,	2002).	

Fyrirtækin	 þurfa	 að	 geta	 stjórnað	 væntingum	 viðskiptavinarins	 og	 það	 er	 meðal	

annars	 gert	 með	 því	 að	 upplýsa	 hann	 um	 sitt	 hlutverk	 í	 þjónustuferlinu.	 Loforðum	

fyrirtækisins	þarf	að	stilla	í	hóf	og	þau	þurfa	að	endurspegla	þá	þjónustu	sem	fyrirtækið	

veitir	 og	 endurspegla	 þá	 vinnu	 sem	 starfsfólk	 framlínunnar	 veitir.	 Framlínustarfsfólk	

tekur	á	móti	viðskiptavininum	og	á	samskipti	við	þá	augliti	til	auglitis.	Til	þess	að	þetta	

gangi	 upp	 þurfa	 lárétt	 samskipti	 að	 vera	 í	 lagi.	 Það	 er	 að	 segja	 að	 samskiptin	 milli	

söluaðila	 og	 framkvæmdaraðila	 séu	 góð	og	 að	 alltaf	 og	 allstaðar	 sé	 sömu	 stefnu	 fylgt	

(Zeithaml	o.fl.	,	2006).	

4.3.5 Viðskiptavinagap	–	gap	5	
Það	 sem	 skiptir	 fyrirtæki	mestu	máli	 er	 viðskiptavinagapið	 eða	 gap	 5.	 Segja	má	 að	

þetta	gap	sé	kjarni	 líkansins.	Þegar	væntingar	viðskiptavinar	til	tiltekinnar	þjónustu	eru	

meiri	en	upplifun	hans	þegar	hann	hefur	 lokið	við	að	neyta	hennar	þá	myndast	gap	5.	

Mikilvægt	er	að	þessu	gapi	sé	lokað.	Framkvæmdargöpin,	eitt	til	fjögur,	geta	aftur	á	móti	

leitt	 til	 viðskiptavinagaps.	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 það	 gerist	 þarf	 að	 loka	



	

30	

framkvæmdargöpunum	 fjórum	 og	 er	 það	 gert	 með	 því	 að	 meta	 hvert	 gap	 fyrir	 sig	

(Parasuraman	o.fl.,	1985).	

Spurningin	 um	 það	 hvernig	 væntingar	 verða	 til	 er	 spurning	 sem	 fræðimenn	 hafa	

þegar	 sett	 fram	 skýringar	 við.	 Zeithaml,	 Berry	 og	 Parasurama	 (1993)	 settu	 fram	 líkan	

varðandi	 væntingar	 og	 fjallar	 það	 um	 ásættanlega	 þjónustu	 og	 óskaþjónustu.	 Óska	

þjónusta	er	sú	þjónusta	sem	viðskiptavinir	vonast	til	að	fá	og	bera	miklar	væntingar	til.	

Þjónustan	 sem	 viðskiptavinurinn	 sættir	 sig	 við	 og	 ber	 litlar	 væntingar	 til	 nefnist	

ásættanleg	 þjónusta.	 Á	 milli	 óska	 þjónustu	 og	 ásættanlegra	 þjónustu	 er	 svæði	

umburðarlyndis,	sem	er	það	sem	viðskiptavinurinn	sættir	sig	við.	Viðskiptavinurinn	fékk	

ekki	óskaþjónustuna	en	samt	sem	áður	nægileg.	

Fyrirtæki	vilja	að	viðskiptavinir	þeirra	hafi	miklar	væntingar	til	þjónustunar	sem	það	

býður	upp	á.	Því	setja	þau	sér	það	markmið	að	fara	fram	úr	væntingum	viðskiptavina,	til	

óska	þjónustu,	þá	upplifa	viðskiptavinir	mikla	ánægju.	Viðskiptavinir	meta	þá	þjónustuna	

sem	 gæðaþjónustu,	 sem	undirstrika	 það	 að	 þjónustugæði	 byggja	 á	mati	 viðskiptavina	

(Zeithaml	o.fl.,	1996).	

4.3.6 Lokun	á	göpunum	

Fjögur	framkvæmdargöp	og	eitt	viðskiptavinagap	hefur	verið	gerð	skil	á	hér	að	ofan	

og	 liggur	 fyrir	 að	 til	 þess	 að	 fyrirtæki	 bjóði	 upp	 á	 gæða	 þjónustu,	 þurfa	 þau	 að	 vera	

lokuð.	Líkanið	sýnir	fram	á	það	að	ef	gap	er	í	þjónustuferlinu	þá	er	þjónusta	fyrirtækisins	

ekki	eins	og	best	er	á	kosið.	Líta	má	svo	á	að	í	göpunum	eru	tækifæri	fyrir	stjórnendur,	til	

þess	að	skapa	og	setja	í	framkvæmd	verkefni	til	þess	að	loka	þessum	göpum.	Ávinningur	

af	slíkum	verkefnum	gæti	verið	sá	að	betrumbæta	gæði	þjónustu	fyrirtækisins	og	þar	af	

leiðandi	ánægðari	viðskiptavini	(Parasuraman,	2010).	

Til	þess	að	loka	göpunum	með	því	að	koma	verkefni	á	stað	þarf	að	meta	þjónustuna	

hjá	fyrirtækinu	með	því	að	notast	við	áreiðanleg	mælitæki.	Með	því	að	mæla	reglulega	

þjónustugæði	er	hægt	að	meta	árangur	og	stöðu	þjónustunar.	SERVQUAL	(e.	Scale	 for	

Measuring	 Consumer	 Perception	 of	 Service	 Qualty)	 er	 meðal	 mælitækja	 sem	 geta	

hjálpað	 fyrirtækjum	 að	 meta	 þjónustugæði	 sín.	 Það	 hjálpar	 við	 að	 greina	 stöðu	

þjónustferlið	hjá	fyrirtækjum	og	hvar	sé	hægt	að	bæta	gæði	þjónustunar	(Parasuraman	

o.fl.,	1988).	
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4.4 SERVQUAL	
Mælitækið	SERVQUAL	mælir	þjónustugæði	og	var	það	þróað	á	miðjum	9.	áratugnum	

af	 Zeithaml,	Parasuraman	og	Berry.	Mælitækið	er	eitt	það	þekktasta	 til	 þess	 að	mæla	

gæði	þjónustu	og	er	ætlað	til	þess	að	mæla	stærð	viðskiptavinagapsins	 í	gaps	líkaninu.	

Það	 er	 eins	 og	 áður	 segir	 gap	 númer	 fimm	 í	 líkaninu	 og	 skiptir	 hvað	 mestu	 máli	

(Parasuraman	o.fl.,	1988).		

	Mælitækið	SERVQUAL	samanstendur	af	22	pöruðum	spurningum	í	núverandi	mynd.	

Þeim	er	skipt	upp	í	tvo	hluta,	væntingahluta	og	skynjunarhluta.	Væntingahlutinn	mælir	

þær	 væntingar	 sem	 viðskiptavinurinn	 hefur	 til	 fyrirtækisins	 sem	 skoðað	 er	 og	

skynjunarhlutinn	 mælir	 mat	 viðskiptavinarins	 á	 upplifun	 hans	 á	 veittri	 þjónustu	

fyrirtækisins.	 Fimm	 þjónustuvíddir	 eru	 innan	 mælitækisins	 og	 eru	 þær	 áreiðanleiki,	

svörun,	trúverðugleiki,	hluttekning	og	áþreifanleiki,	sjá	mynd	4.	

	

Mynd	4:	Þjónustuvíddir	SERVQUAL	(Parasuraman	o.fl.,	1988)	

Áreiðanleiki	 (e.	 reliability)	 er	 sú	 hæfni	 sem	 þarf	 til	 að	 standa	 við	 þau	 loforð	 sem	

fyrirtæki	hafa	gefið	og	að	þjónustan	sé	veitt	á	réttan	og	traustan	hátt.	Með	svörun	(e.	

responsiveness)	 er	 átt	 við	 að	 vilji	 sé	 fyrir	 hendi	 hjá	 starfsfólki	 til	 þess	 að	 hjálpa	

viðskiptavininum	og	að	veita	honum	framúrskarandi	þjónustu.	Trúverðugleiki	eða	traust	

(e.	assurance)	er	sú	þekking	og	framkoma	starfsfólks	og	geta	fyrirtækisins	til	þess	að	ýta	

undir	traust.	Þegar	talað	er	um	hluttekningu	(e.empathy)	er	verið	að	tala	um	umhyggju	

og	þá	persónulegu	þjónustu	sem	fyrirtækið	veitir.	Áþreifanleiki	þjónustu	(e.	tangibles)	er	

síðasta	 víddin	 og	 snýr	 hún	 að	 ytra	 útliti	 starfseminnar,	 svo	 sem	 húsnæðis,	 tækja,	

prentaðs	efnis	sem	og	snyrtimennsku	starfsfólks.	
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Í	 grunninn	 er	 SERVQUAL	 notað	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 mæla	 þjónustugæði.	 Mælitækið	

hefur	 þann	 tilgang	 að	 mæla	 væntingar	 og	 skynjun	 viðskiptavina	 þess	 fyrirtækis	 sem	

skoðað	er.	Þjónustugæði	fyrir	hverja	vídd	er	hægt	að	gera	skil	á	út	frá	eftirfarandi	reglu:	

skynjun	–	væntingar	=	þjónustugæði	(Parasuraman	o.fl.,	1988).		

SERVQUAL	 hefur	 fengið	 nokkra	 gagnrýni	 á	 sig	 þar	 sem	 mælitækið	 þykir	 leggja	 of	

mikla	 áherslu	 á	 sjálft	 þjónustuferlið	 (e.	 service	 delivery	 process).	 Tæknilegu	 gæðin	 og	

þjónustuumhverfið	sjálft	eru	einnig	þættir	 sem	viðskiptavinir	 taka	 til	greina	þegar	þeir	

eru	að	meta	hvernig	heildarþjónusta	 fyrirtækisins	er,	en	ekki	er	 tekið	á	þeim	þáttum	 í	

mælitækinu	(Kang	og	James,	2004;	Grönroos,	2001;	Grönroos,	1984).	Mælitækið	hefur	

einnig	verið	gagnrýnt	fyrir	það	að	hægt	sé	að	nota	það	til	þess	að	mæla	þjónustugæði	í	

öllum	 fyrirtækjum	 sama	 hversu	 stór	 þau	 eru	 (Dabholkar,	 Thrope	 og	 Rents,	 1995).	

Jafnframt	hefur	mælitækið	fengið	þá	gagnrýni	að	hafa	bara	fimm	gæðavíddir	og	að	þær	

séu	ekki	nægilega	nákvæmar	(Brady	og	Cronin,	2001).			
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5 Þjónustufyrirtæki	

Hér	í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	það	hvernig	þjónustufyrirtæki	hafa	þróast	og	hvernig	

tæknin	 hefur	 veitt	 þeim	 ýmis	 tækifæri.	 Síðan	 verður	 farið	 yfir	 fjölskyldufyrirtæki	 og	

einkenni	 þeirra.	 Að	 lokum	 verður	 farið	 yfir	 rannsóknir	 sem	 hafa	 verið	 gerðar	 á	

fjölskyldufyrirtækjum	 og	 hvernig	 þau	 standa	 sig	 í	 samanburði	 við	 önnur	 sambærileg	

fyrirtæki.	

5.1 Þróun	þjónustufyrirtækja	
Á	síðastliðnum	áratug	hafa	sífellt	fleiri	fyrirtæki	kosið	að	skilgreina	starfsem	sína	sem	

þjónustufyrirtæki,	jafnvel	þótt	að	hluti	starfseminnar	sé	í	tengslum	við	framleiðslu.	Það	

er	 ekki	 hægt	 að	 selja	 framleiðslu	 nema	með	 tilkomu	þjónustu	 og	 hefur	 þjónusta	 sem	

atvinnuvegur	vaxið	hratt	um	heim	allan.	Mikill	fjöldi	starfa	hefur	til	að	mynda	skapast	í	

kringum	 ferðaþjónustu	og	eru	 fyrirtæki	 í	þeim	atvinnuvegi	 í	 auknum	mæli	að	einbeita	

sér	 að	því	 að	nota	 gæði	 þjónustu	 sem	 samkeppnisforskot.	 Vörur	 geta	oft	 verið	 frekar	

eins	í	hugum	neytenda	en	það	er	þjónustan	ekki	(Guðmundur	og	Hafdís,	2008).	

Upplýsingatækni	og	tækniþróun	síðustu	áratuga	almennt	hafa	haft	það	í	för	með	sér	

að	 aðgengilegra	 er	 að	markaðssetja	 þjónustu,	 ásamt	því	 að	bjóða	hana	 á	 fjölbreyttari	

hátt	 en	 áður	 var	 hægt.	 Internetið	 opnaði	 á	 möguleika	 á	 nýjum	 leiðum	 til	 þess	 að	

afhenda	þjónustu	og	má	í	raun	skilgreina	allt	það	sem	er	aðgengilegt	á	internetinu	sem	

þjónustu,	hvort	sem	um	er	að	ræða	viðskipti,	upplýsingar	eða	afþreyingu.	Fyrirtæki	hafa	

notfært	sér	tækifæri	 í	tækninni	til	þess	að	þjónusta	viðskiptavini	sína	á	aðgengilegri	og	

hagkvæmari	 hátt.	 Sem	 dæmi	má	 nefna	 tilkomu	 heimabankans,	 sem	 er	 þjónusta	 sem	

bankarnir	bjóða	upp	á,	þar	sem	viðskiptavinir	geta	meðal	annars	greitt	reikningana	sína	

og	millifært	peninga	án	þess	að	þurfa	nokkurntíman	að	stíga	út	úr	húsi	 (Zeithaml	o.fl.,	

2009).	

Árið	 2016	 voru	 rúmlega	 99%	af	 fyrirtækjum	 í	 heild	 sinni	 innan	 Evrópusambandsins	

skilgreind	sem	lítil	eða	meðalstór	 fyrirtæki.	Þá	hafði	undarfarin	 fimm	ár	þessi	 fyrirtæki	

skapað	um	85%	af	öllum	nýjum	störfum	 innan	ESB	og	eru	tveir	þriðju	hluti	af	störfum	

innan	einkageirans	 (European	Commissin,	2016).	Mariotte	og	Towel	 (2005)	settu	 fram	

helstu	 kosti	 og	 galla	 þess	 að	 stofna	 og	 reka	 lítil	 fyrirtæki.	 Helstu	 kostir	 voru	

efnahagslegur	 ávinningur,	 sjálfstæði,	 sjálfstraust	 og	 ánægja.	 Þrátt	 fyrir	 þessa	 kosti	 er	
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áhætta	á	gjaldþroti,	erfiðleikar,	fjárhagslegt	óöryggi,	mikil	vinna	og	einmanaleiki	helstu	

ókostirnir.	 Sú	 reynsla	 að	 fara	 í	 gegnum	 þær	 áskoranir	 sem	 fylgja	 því	 að	 reka	 og	 eiga	

fyrirtæki	 er	 einstök	 og	 hún	 verður	 ekki	 lærð	 nema	 upplifa	 hana	 persónulega.	 Lítil	 og	

meðalstór	fyrirtæki	geta	verið	af	ýmsum	toga	og	eru	fjölskyldufyrirtæki	einn	þeirra.	

5.2 Fjölskyldufyrirtæki	
Grunnskilgreining	 á	 fjölskyldufyrirtækjum	er	 í	 raun	 ekki	 til	 og	 skilgreina	 fræðimenn	

hugtakið	á	mismunandi	hátt.	Einhverjir	telja	að	til	þess	að	fyrirtæki	geti	verið	skilgreint	

sem	fjölskyldufyrirtæki	verði	einungis	einn	starfsmaður	að	vera	tengdur	eigandanum	en	

geti	 verið	 fleiri.	 Aðrir	 telja	 að	 að	 skyldmenni	 eiganda	 fyrirtækisins	 eigi	 að	 vera	 í	

stjórnunarstöðum	á	meðan	aðrir	 telja	að	 fjölskyldumeðlimir	eigandans	verða	að	vera	 í	

stjórn	 fyrirtækisins	 svo	 að	 fyrirtæki	 teljist	 sem	 fjölskyldufyrirtæki	 (Dyer,	 2006).	 Það	 er	

auðheyrt	að	ekki	er	 samhljómur	meðal	 fræðimanna	um	skilgreiningu	á	hugtakinu	sem	

slíku	en	flestir	vilja	skilgreina	fjölskyldufyrirtæki	sem	form	á	fyrirtæki	þar	sem	fjölskylda	

hefur	 völdin	 og	 ákveður	 stefnu	 þess,	 stýrir	 eignarhaldi	 þess	 eða	 framkvæmdarstjórn	

(Pieper,	Klein	og	Jaskiewicz,	2008).	

Hættan	 í	 fjölskyldufyrirtækjum	 er	 sú	 að	 þar	 er	 gjarnan	 blandað	 saman	 rekstri	 og	

tilfinningum	þeirra	fjölskyldumeðlima	sem	koma	að	fyrirtækinu,	sem	verður	til	þess	að	

þau	 einkenni	 móta	 stjórnunarhegðun	 þess.	 Slík	 hegðun	 er	 frábrugðin	 hefðbundnu	

rekstrarformi	 fyrirtækja	 og	 getur	 bæði	 skapað	 ýmiskonar	 tækifæri	 og	 ógnanir	

(Astrachan,	 2010).	 Þessar	 ógnanir	 sem	 skapast	 má	 rekja	 til	 þess	 hvernig	 persónuleg	

tengsl	og	viðskiptatengsl	eiga	það	til	að	blandast	saman	(Tagiuri	og	Davis,	1996).	Þetta	

getur	valdið	því	að	 teknar	 séu	ákvarðanir	 sem	ekki	eru	með	hag	 rekstursins	 í	huga	og	

það	getur	haft	neikvæð	áhrif.	Dæmi	um	þessar	ákvarðanir	eru	ráðningar	starfsfólks,	eins	

og	þegar	einstaklingar	eru	ráðnir	vegna	fjölskyldutengsla	frekar	en	sérþekkingar.	Annað	

dæmi	er	umbun	starfsmanna,	það	er	ákveðin	hætta	á	því	að	í	 fjölskyldufyrirtækjum	sé	

fjölskyldumeðlimum	 umbunað	meira	 en	 öðrum.	 Það	 er	 að	 segja	 að	 umbunin	 fer	 ekki	

eftir	frammistöðu	hvers	og	eins	og	er	hætta	á	að	fjölskyldur	lendi	í	stöðu	þar	sem	að	þau	

standa	á	milli	hagsmuna	fjölskyldunnar	og	hagsmuna	sjálfs	fyrirtækisins	(Jaffe,	2005).	

Stjórnendur	 í	 fjölskyldufyrirtækjum	 geta	 upplifað	meira	 álag	 heldur	 en	 stjórnendur	

annarra	fyrirtækja	vegna	aðstæðna	þeirra.	Aðstæður	eins	og	að	afkoma	fjölskyldunnar	

velti	á	 frammistöðu	þeirra	 í	starfi	og	hvernig	 fyrirtækinu	vegnar.	Þetta	hefur	 í	 för	með	
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sér	að	stjórnendur	fjölskyldufyrirtækja	eru	varkárari	varðandi	rekstur	og	hlutdeild	þeirra	

á	 markaðnum.	 Þegar	 fjölskyldumeðlimir	 leggja	 hart	 að	 sér	 við	 að	 hagræða	 og	

betrumbæta	 reksturinn	 getur	 fjölskyldufyrirtækið	 verið	 framarlega	 í	 nýsköpun	 á	 sínu	

sviði	(Kellermanns,	Eddleston,	Barnett	og	Pearson,	2008).	

5.3 Frammistaða	fjölskyldufyrirtækja	
Lee	 (2006)	 bendir	 á	 að	 samkvæmt	 sinni	 rannsókn,	 þá	 gangi	 fjölskyldufyrirtækjum	

almennt	betur	en	öðrum	sambærilegum	fyrirtækjum,	þrátt	fyrir	ógnanir	sem	geta	fylgt	

þeim.	Fjölskyldufyrirtæki	eru	frábrugðin	öðrum	fyrirtækjum	að	því	leiti	að	þau	notast	við	

aðrar	aðferðir	við	stefnumótun	og	hafa	einkenni	sem	verða	til	þess	að	fyrirtækið	sker	sig	

úr.	Fjölskyldan	hefur	áhrif	meðal	annars	í	samskiptum	við	starfsmenn	fyrirtækisins,	þau	

einkennast	 af	 beinum	 samskiptum	 og	 ákvarðanataka	 er	 hröð.	 Markmið	

fjölskyldufyrirtækja	eru	ekki	bara	fjáhagsleg	heldur	þau	talin	drifin	á	virði	 fyrirtækisins.	

Tengslanet	og	langtímasambönd	er	eitthvað	sem	þau	geta	treyst	á	og	með	því	að	tengja	

fjölskylduna	 við	 einkenni	 vörumerkisins	 geta	 þau	 náð	 góðri	 markaðshlutdeild	

(Astrachan,	2010).	

Rannsókn	var	gerð	árið	1999	af	 James	Hunt	og	Wendy	Handler	um	hvaða	einkenni	

stjórnendur	árangursríkra	 fjölskyldurfyrirtækja	hefðu.	Niðurstöður	hennar	 leiddu	það	 í	

ljós	 að	 þeir	 stjórnendur	 sem	 lögðu	 ríkari	 áherslu	 á	 starfsemi	 fyrirtækisins	 heldur	 en	

fjölskylduna	 skiluðu	 meiri	 árangri	 en	 aðrir.	 Rekstur	 fyrirtækisins	 er	 alltaf	 hafður	 í	

fyrirrúmi	og	lögðu	stjórnendur	mikla	áherslu	á	það.	Til	þess	að	útskýra	þetta	betur	þá	er	

til	að	mynda	ekki	verið	að	ráða	inn	fjölskyldumeðlimi	þegar	ekki	er	þörf	á	starfsfólki	sem	

myndi	 annars	 leiða	 til	 aukinna	 útgjalda	 fyrirtækisins	 án	 þess	 að	 hafa	 endilega	 áhrif	 á	

innkomuna.	 Þessir	 stjórnendur	 hafa	 ekki	 ætlað	 fjölskyldunni	 neitt	 ákveðið	 hlutverk	

innan	 fyrirtækisins	 heldur	 eru	 fyrst	 og	 fremst	 að	 reka	 fyrirtækið	 (Hunt	 og	 Handler,	

1999).	

Meirihluti	 rannsókna	 sem	 skoða	mun	 á	 framleiðni	 og	 árangri	 fjölskyldufyrirtækja	 í	

samanburði	við	önnur	fyrirtæki	sýna	fram	á	að	fjölskyldufyrirtæki	nái	betri	árangri.	Aftur	

á	móti	er	ekki	 tekið	tillit	 til	ýmisa	þátta	eins	og	frábrugðinni	stöðu	fyrirtækja	 í	þessum	

rannsóknum.	Ef	tekið	er	inn	í	dæmið	hvað	er	lagt	mikið	til	í	rekstur	fyrirtækja,	bæði	hvað	

varðar	fjármagn	og	mannauð	er	hlutfallslega	minni	munur	á	framlegð	fyrirtækjanna.	Það	

er	 að	 segja	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 leggja	 meira	 í	 reksturinn	 almennt	 frekar	 en	 önnur	
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fyrirtæki	sem	leiðir	til	þess	að	þeim	gengur	betur.	Starfsfólk	fjölskyldufyrirtækja	á	stóran	

þátt	 í	 því	 og	 spilar	 þróun	 og	 þjálfun	 þess	 stórt	 hlutverk,	 þar	 sem	 starfsmenn	

fjölskyldufyrirtækja	telja	sig	eiga	meiri	hagsmuni	að	gæta	í	rekstri	fjölskyldufyrirtækja	en	

öðrum.	Fjölskyldufyrirtæki	virðast	þurfa	minna	fjármagn	til	þess	að	 leggja	til	heldur	en	

önnur	fyrirtæki	til	þess	að	reksturinn	skili	góðum	árangri	og	betri	framlegð	(Barbera	og	

Moores,	2013).	
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6 Hjá	höllu	

Árið	2012	byrjaði	Halla	María	Svansdóttir	að	elda	heima	hjá	sér	og	selja	matarpoka	til	

einstaklinga.	 Í	 þessum	matarpokum	 var	morgunmatur,	 hádegismatur	 og	millimál	 fyrir	

daginn	(hjá	höllu,	e.d.).	Til	þess	að	framfylgja	lögum	og	reglum	seldi	Halla	matarpokana	

sem	 svokallaða	 námskeiðspoka,	 þar	 sem	 ekki	 er	 heimilt	 að	 selja	 mat	 úr	 heimahúsi.	

Einstaklingarnir	 sem	voru	skráðir	á	námskeiðið	hjá	Höllu	 fengu	því	daglega	matarpoka	

ásamt	upplýsingum	og	fróðleik	um	mat.	Halla	María	hefur	alltaf	haft	mikla	ástríðu	fyrir	

matargerð	og	að	elda	allt	frá	grunni.	Hún	eignaðist	þrjú	börn	á	stuttum	tíma	og	var	því	

mikið	 heima	 fyrir.	 Vinir	 og	 vandamenn	 voru	 tíðir	 gestir	 heima	 hjá	 Höllu	 í	 hádegis-	 og	

kvöldmat	 á	 þessum	 tíma	 og	 þar	 fór	 hugmynd	 að	 kvikna	 um	 að	 opna	 kaffihús.	 Sú	

hugmynd	þróaðist	síðan	út	í	það	að	byrja	heima	hjá	sér	með	fyrrnefnda	matarpoka	(Gísli	

Einarsson	og	Þórgunnur	Oddsdóttir,	2017).	

Halla	 seldi	 matarpokana	 sem	 hún	 útbjó	 heima	 hjá	 sér	 í	 rúmt	 ár.	 Þá	 var	 maturinn	

hennar	þegar	 farinn	að	spyrjast	út,	 frá	viðskiptavinunum	sem	 fengu	námskeiðspokana	

og	 samstarfsfólki	 þeirra.	 Eftir	 ár	 heima	 fékk	 hún	 aðstöðu	 á	 veitingastaðnum	Mamma	

Mia	 í	 Grindavík	 um	 tíma	 og	 færði	 sig	 síðan	 í	 húsnæði	 gömlu	 hafnarvigtarinnar	 við	

Hafnargötuna	 í	 Grindavík	 á	 innan	 við	 ári	 (Grindavík,	 2014).	 Á	 þessum	 tíma	 var	

kúnnahópurinn	 orðinn	 það	 stór	 að	 nauðsynlega	 þurfti	 að	 fá	 stærra	 húsnæði	 undir	

starfsemina.	 Vegna	 eftirspurnar	 var	 næsta	 skref	 að	 færa	 sig	 yfir	 í	 fyrirtækja-	 og	

hópaþjónustu	og	því	var	keyptur	bíll	 til	þess	að	keyra	matinn	út.	Áður,	þegar	Halla	var	

heima	 hafði	 hún	 kallað	 reksturinn	 sinni	 halla@heima	 en	 þegar	 starfsemin	 var	 færð	 á	

gömlu	hafnarvigtina	fékk	reksturinn	nafnið	hjá	höllu	(hjá	höllu,	e.d.)	

Einstaklings-	og	fyrirtækjaþjónustan	naut	mikillar	velgengni	og	ekki	leið	á	löngu	þar	til	

komið	 var	 að	 næsta	 skrefi,	 að	 opna	 veitingastað.	 Í	 byrjun	 ársins	 2016	 svaraði	 Halla	

eftirspurninni,	 sem	 var	 orðin	 gífurlega	 mikil	 á	 þeim	 tíma,	 og	 opnaði	 veitingastað	 við	

Víkurbraut	62	í	Grindavík.	Hennar	helsta	markmið	var	að	hafa	staðinn	eins	heimilislegan	

og	hægt	væri.	Andrúmsloftið	ætti	að	vera	rólegt,	notalegt	og	fólki	átti	að	líða	eins	og	það	

væri	 að	 koma	 við	 heima	 hjá	 sér	 í	 hádegismat	 (hjá	 höllu,	 e.d.).	 Í	 viðtali	 við	 Höllu	 sem	

höfundur	 tók	 fyrir	 ritgerðina	 sagði	 hún	 að	 í	 dag	 fer	 einn	 bíll	 á	 morgnana	 til	

Reykjanesbæjar	 og	 einn	 á	 höfuðborgarsvæðið.	 Með	 þessum	 bílum	 fara	 um	 300	
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matarskammtar,	 sex	 daga	 vikunnar	 (Halla	María	 Svansdóttir,	 munnleg	 heimild,	 5.júní	

2018).	

Næsta	verkefni	og	það	stærsta	hingað	til	hjá	höllu	er	að	opna	veitingastað	í	Flugstöð	

Leifs	Eiríkssonar	haustið	2018.	Hjá	höllu	gerði	hagstæðasta	tilboðið	í	útboði	um	rekstur	á	

veitingaþjónustu	 í	 suðurbyggingu	 flugvallarins.	 Það	 voru	 tólf	 fyrirtæki	 sem	 sóttu	

útboðsgögnin,	aðeins	fjögur	sendu	inn	umsókn	og	þrjú	uppfylltu	hæfniskröfur.	Hjá	höllu	

var	 eitt	 þessara	 þriggja	 fyrirtækja	 og	 tók	 því	 þátt	 í	 útboðinu	 og	 bar	 sigur	 úr	 bítum.	

Samningurinn	um	þennan	stað	er	til	fjögurra	ára	(Vefur	morgunblaðsins,	2018).	

Hugmyndafræði	Höllu,	sem	byrjaði	þetta	allt	saman,	var	að	gera	góðan	og	hollan	mat	

frá	grunni.	Flestir	vita	að	mataræði	spilar	stórt	hlutverk	þegar	kemur	að	því	að	hlúa	að	

heilsunni,	en	það	getur	verið	tímafrekt	og	erfitt	að	útbúa	hollan	og	góðan	mat.	Því	vill	

Halla	 hjálpa	 fólki	með	 því	 að	 bjóða	 upp	 á	 fljótlegan	 og	 hollan	mat,	millimál,	 djúsa	 og	

fleira	sem	sparar	fólki	tíma.	Halla	reynir	eftir	bestu	getu	að	nota	lífrænt	og	hreint	hráefni	

og	til	að	mynda	sækir	hún	hráefni	til	 íslenskra	bænda	eins	og	kostur	er	(hjá	höllu,	e.d.)	

Fiskurinn	 sem	 hún	 notar	 kemur	 ferskur	 á	 hverjum	 degi	 frá	 fiskvinnslufyrirtækjunum	 í	

bænum	og	kjúklingurinn	kemur	frá	kjúklingabúi	sem	faðir	hennar	á,	en	faðir	Höllu	hefur	

verið	kjúklingabóndi	í	Grindavík	í	30	ár	(Grindavík,	2014).	

Eigendur	 fyrirtækisins	 hjá	 höllu	 eru	 þau	 Halla	 María	 Svansdóttir	 og	 Sigurpáll	

Jóhannsson	eiginmaður	hennar.	Fyrirtækið	hefur	vaxið	hratt	á	síðastliðnum	árum	en	þau	

reyna	eftir	bestu	getu	að	halda	sig	á	jörðinni	og	passa	að	halda	í	hugmyndafræðina	sem	

kom	 þessu	 öllu	 af	 stað.	 Hjá	 höllu	 er	 sannarlega	 fjölskyldufyrirtæki,	 en	 ásamt	 þeim	

hjónum	sér	faðir	Höllu	um	að	keyra	fyrirtækjamatinn	til	reykjanesbæjar	og	móðir	hennar	

stendur	 vaktina	 í	 eldhúsinu.	 Börn	 þeirra	 hjóna	 hjálpa	 reglulega	 til	 þegar	 þess	 þarf	 og	

hluti	 starfsfólksins	 eru	 skyldmenni	 ýmist	 Höllu	 eða	 Sigurpáls.	 Til	 gamans	 má	 geta	 að	

fyrsti	starfsmaðurinn	sem	Halla	réð	til	sín	þegar	hún	var	á	gömlu	Hafnarvigtinni	starfar	

enn	hjá	fyrirtækinu	í	dag	(Halla	María	Svansdóttir	munnleg	heimild,	2018).	

Fyrirtækið	 á	 marga	 góða	 og	 trygga	 viðskiptavini	 sem	 hafa	 átt	 í	 viðskiptum	 við	

fyrirtækið	frá	upphafi.	Það	var	stórt	stökk	fyrir	 reksturinn	að	opna	hádegisverðarstað	 í	

Grindavík	þar	sem	búa	aðeins	um	þrjú	þúsund	manns	og	komu	margir	á	tal	við	Höllu	og	

töldu	 að	 þetta	 myndi	 aldrei	 ganga	 upp.	 Í	 dag	 er	 salurinn	 oftar	 en	 ekki	 full	 setinn	 í	

hádeginu	og	stundum	komast	færri	að	en	vilja.	Talsvert	er	um	það	að	fólk	geri	sér	ferð	til	
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Grindavíkur	 til	þess	að	koma	að	borða	hjá	höllu,	 til	dæmis	af	höfuðborgarsvæðinu,	úr	

Reykjanesbæ	 og	 annarsstaðar	 af	 suðurnesjum	 (Halla	 María	 Svansdóttir	 munnleg	

heimild,	2018).	

Halla	 telur	að	það	að	opna	stað	 í	 flugstöðinni	 sé	kjörið	næsta	skref	þar	 sem	aðeins	

þeir	sem	eru	að	fara	út	úr	landi	geti	komið	á	þann	stað.	Þar	með	er	verið	að	tryggja	að	

staðurinn	 í	 Grindavík	 sé	 ennþá	 kjarninn	 þar	 sem	 fólk	 hættir	 ekki	 við	 að	 koma	 til	

Grindavíkur	til	þess	að	fara	á	annan	hjá	höllu	stað	annarstaðar.	Á	staðnum	sem	verið	er	

að	 opna	 í	 flugstöðinni	 er	mikið	 lagt	 í	 að	 ná	 sömu	 heimilislegu	 stemningunni	 og	 þeim	

gildum	sem	eru	á	staðnum	í	Grindavík.	Mikil	áskorun	er	fyrir	fyrirtækið	að	passa	upp	á	

hugmyndafræðina	og	gæðin	 í	þessum	vexti	 (Halla	María	Svansdóttir	munnleg	heimild,	

2018).	
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7 Tilgangur	og	markmið	rannsóknar	

Tilgangur	 ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	 þjónustugæði	 og	 þá	 þætti	 sem	 skapa	 virði	 fyrir	

viðskiptavini	 fyrirtækisins	 hjá	 höllu.	 Markmiðið	 er	 að	 gera	 rannsókn	 sem	 gæti	 nýst	

eigendum	 fyrirtækisins	 og	 auðveldað	 þeim	 að	 taka	 ákvarðanir	 um	 þróun	 þess	 í	 þeim	

hraða	vexti	sem	fyrirtækið	stendur	frammi	fyrir.	Í	þessum	kafla	verður	farið	ýtarlega	yfir	

þessi	markmið	 og	 tilgang	 rannsóknarinnar.	 Seinna	 í	 kaflanum	verður	 farið	 yfir	 höfund	

ritgerðarinnar	og	tengsl	við	fyrirtækið.	

7.1 Markmið	
Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 safna	 tölulegum	 upplýsingum	 um	 þjónustugæði	

fyrirtækisins	og	auka	þekkingu	eigenda	á	væntingum	viðskiptavina	þeirra.	Það	gæti	nýst	

fyrirtækinu	 vel	 að	 sjá	 hvort	mikill	munur	 er	 á	 skynjun	 og	 væntingum	 viðskiptavina	 til	

þjónustunnar.	Hjá	höllu	er	lítið	fyrirtæki	í	örum	vexti	og	á	þeim	tímamótum	að	vera	að	

opna	nýjan	stað.	Niðurstöður	ættu	að	sýna	fram	á	þá	þætti	sem	hjálpa	eigendunum	að	

koma	í	veg	fyrir	að	þeir	missi	sjónar	á	því	sem	skiptir	viðskiptavini	þeirra	mestu	máli.	Til	

þess	að	ná	þessum	markmiðum	eru	rannsóknarspurningarnar	eftirfarandi:	Myndast	gap	

í	 þjónustunni	 hjá	 höllu	 og	 hvaða	 þjónustuvídd	 þarf	 hjá	 höllu	 að	 bæta	 sig	 í	 til	 þess	 að	

auka	þjónustugæði	sín.		

Fyrirtækið	er	á	þeim	tímamótum	að	það	þarf	að	innleiða	stefnur	og	gildi	fyrirtækisins,	

fyrst	og	 fremst	þjónustustefnu,	þar	sem	hún	er	áhersluatriði	 í	 rekstrinum.	Orðspor	hjá	

höllu	er	það	sem	hefur	komið	rekstrinum	á	þann	stað	sem	hann	er	á	í	dag.	Eftirspurnin	

hefur	 aukist	 eftir	 orðspor	 hjá	 höllu	 og	 það	 spyrst	 út	 sem	 hefur	 verið	 uppsprettan	 að	

vexti	fyrirtækisins.	Því	er	mikilvægt	fyrir	eigendur	að	vita	hvort	að	einhvers	staðar	gæti	

verið	möguleiki	á	þjónustufalli	eða	hvort	það	er	jafnvel	þegar	til	staðar.	Í	 ljósi	orðspors	

staðarins	þarf	einnig	að	kanna	hvort	að	einhver	þjónustuvídd	þarfnast	endurbóta.		

7.2 Höfundur	rannsóknar	
Höfundur	 ritgerðarinnar	 er	 starfsmaður	 fyrirtækisins	 hjá	 höllu	 og	 hóf	 störf	 í	 ágúst	

2017.	 Áður	 hafði	 höfundur	 unnið	 í	 hlutastarfi	 í	 afgreiðslu	 og	 í	 eldhúsi.	 Kominn	 var	 sá	

tímapunktur	 að	 það	 þurfti	 starfsmann	 í	 fullt	 starf	 í	 bókhald	 og	 ýmis	 önnur	 verkefni.	

Höfundur	hefur	sinnt	starfi	sínu	samhliða	námi	í	þjónustustjórnun	haustið	2017.	Námið	

hentaði	mjög	vel	með	starfinu,	þar	sem	fyrirtækið	er	að	stækka	hratt	og	með	áherslu	á	
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að	 halda	 gæðum	 þjónustunnar	 alltaf	 í	 hámarki.	 Mikil	 tækifæri	 liggja	 í	 því	 fyrir	 bæði	

höfund	og	eigendur	að	gera	meistararitgerð	um	staðinn	og	þjónustu	hans.	Það	eru	mörg	

spennandi	verkefni	 framundan	og	því	mikilvægt	að	komast	að	því	hvaða	þættir	eru	að	

skapa	hvað	mest	virði	hjá	viðskiptavinunum	og	að	þjónustustefna	líti	dagsins	ljós.		

Til	þess	að	rannsóknin	verði	sem	áreiðanlegust	skiptir	miklu	máli	að	gæta	hlutleysis.	

Því	 er	 mjög	 varasamt	 að	 	 starfsmaður	 sem	 vinnur	 náið	 með	 eigendum	 og	 hefur	 að	

einhverjum	 hluta	 gengið	 í	 gegnum	 þennan	 hraða	 vöxt	 með	 fyrirtækinu	 framkvæmi	

rannsóknina	þar	 sem	það	ógnar	hlutleysi	 hennar.	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 það	 var	

ákveðið	 að	 gera	 ekki	 eigindlega	 rannsókn	 heldur	 megindlega	 þar	 sem	 unnið	 er	 með	

tölulegar	staðreyndir.	Spurningalistanum	var	dreift	á	Facebook	síðu	fyrirtækisins	sem	og	

á	alla	þá	sem	eru	á	póstlista	hjá	 fyrirtækinu.	Það	var	gert	 til	þess	að	ná	til	 sem	flestra	

viðskiptavina	 og	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 efasemdir	 um	 að	 aðeins	 einsleitur	 hópur	

hefði	 veit	 könnuninni	 eftirtekt.	 Kostur	 við	 að	höfundur	 gegni	 í	 dag	 starfi	 þjónustu-	 og	

skrifstofustjóra	hjá	 fyrirtækinu	er	aukinn	metnaður	 fyrir	verkefninu.	Þar	sem	höfundur	

þarf	að	nýta	sér	niðurstöður	og	finna	lausnir	á	þeim	með	eigendum	fyrirtækisins.	Þetta	

er	tækifæri	til	þess	að	höfundur	geti	nýtt	sér	þau	fræði	og	þekkingu	sem	námið	býður	

upp	á	og	tengt	þau	við	raunverulegt	verkefni.	
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8 Aðferðafræði	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 þjónustugæði	 veitingastaðarins	 hjá	 höllu	 í	

Grindavík.	 Megindleg	 aðferðafræði	 var	 notuð	 við	 rannsóknina	 og	 var	 stuðst	 við	

mælitækið	 SERVQUAL.	 Hér	 í	 þessum	 kafla	 verður	 megindlegum	 aðferðafræðum	 gerð	

skil.	Því	næst	verður	farið	yfir	þátttakendur	rannsóknarinnar	og	helstu	bakgrunnsbreytur	

þeirra.	 Í	 lokin	 verður	 farið	 yfir	 mælitækið	 sem	 stuðst	 var	 við	 sem	 og	 framkvæmd	

rannsóknarinnar.	

8.1 Megindleg	aðferðafræði	
Stuðst	var	við	megindlega	rannsóknaraðferð	sem	byggist	á	tölulegum	staðreyndum.	Í	

megindlegum	 rannsóknum	 er	 rannsóknarefni	 ákveðið	 fyrirfram,	 staðlar	 eru	 settir	 og	

síðan	 bornir	 saman.	 Spurningakannanir	 eru	 algengasta	 form	 megindlegra	

rannsóknaraðferða	 þar	 sem	 þær	 geta	 verið	 gagnlegar	 og	 mjög	 víðtækar	 (Neuman,	

2005).	

Eigindleg	rannsóknaraðferð	byggist	 á	 minni	 úrtökum	 og	 þar	

leitast	rannsakandinn	eftir	 því	 að	 fá	 ítarleg	 svör	 við	 rannsóknarspurningum	 sínum	 til	

þess	 að	 fá	 dýpri	 skilning	 á	 aðstæðum	 viðmælenda.	 Tölfræði	 fylgir	 ekki	 þessari	

aðferðafræði	 líkt	og	megindlegri	aðferðafræði,	heldur	er	hún	byggð	á	viðtalstækni	sem	

gerir	 rannsakandanum	 kleift	 að	 skoða	 viðfangsefnið	 vandlega	 (Sigurlína	 Davíðsdóttir,	

2003).		

Ástæða	þess	að	stuðst	var	við	megindlega	rannsóknaraðferð	var	sú	að	aðferðin	býður	

upp	 á	 að	 fara	 víðar	 yfir	 svið	 þess	 sem	 verið	 er	 að	 rannsaka	 heldur	

en	eigindlegar	rannsóknaraðferðir.	 Vegna	 þess	 að		rannsóknarefnið	 var	 að	 skoða	

þjónustugæði	 hjá	 höllu	 í	 heild	 sinni	 og	 því	 var	 ástæða	 til	 að	 fá	 breiðari	 og	 víðtækari	

niðurstöður.	Takmarkanir	eigindlegrar	aðferðafræði	eru	til	dæmis	þær	að	viðtölin	gætu	

orðið	mjög	 löng	 ef	 skoða	 á	marga	 þætti.	 Þá	 er	 einnig	 hætta	 á	 því,	 ef	 um	 persónuleg	

tengsl	við	viðmælanda	er	að	ræða,	að	rannsakandi	geti	ósjálfrátt	ekki	gætt	hlutleysis	 í	

rannsókn	 sinni.	 Þar	 sem	 höfundur	 er	 starfsmaður	 fyrirtækisins	 væri	 erfitt	 að	 gæta	

hlutleysis	 í	 viðtölunum	sem	myndi	 leiða	 til	 þess	 að	niðurstöður	 rannsóknarinnar	 væru	

ómarktækar	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).		



	

43	

8.2 Þátttakendur	
Markhópur	 rannsóknarinnar	 voru	 viðskiptavinir	 hjá	 höllu	 sem	 höfðu	 komið	 á	

veitingastaðinn	 í	Grindavík.	Úrtakið	er	hentiúrtak	og	var	könnuninni	dreift	á	Facebook	

síðu	 fyrirtækisins	 og	 einnig	 send	 út	 til	 þeirra	 sem	 eru	 á	 póstlista	 hjá	 fyrirtækinu.	

Matseðill	 hjá	 höllu	 er	 uppfærður	 í	 hverri	 viku	 og	 því	 eru	 flest	 allir,	 bæði	 í	

fyrirtækjaþjónustu	 og	 aðrir	 viðskiptavinir	 sem	 koma	 reglulega,	 skráðir	 á	 póstlista	 hjá	

fyrirtækinu.	Tilgangurinn	með	því	að	dreifa	könnuninni	á	þessa	staði	var	að	ná	til	þeirra	

viðskiptavina	sem	fylgjast	eingöngu	með	Facebook	síðunni	og	koma	reglulega	á	staðinn,	

sem	og	til	þeirra	sem	eru	í	fyrirtækjaþjónustunni	en	koma	einnig	á	staðinn.	Þátttakendur	

könnunarinnar	voru	alls	514	manns	og	nothæf	svör	voru	509.	Það	voru	fimm	svör	sem	

höfundur	 taldi	 ónothæf	 vegna	 þess	 að	 ekki	 hafði	 verið	 svarað	 í	 öllum	

bakgrunnsspurningunum.	Markmiðið	var	að	 fá	 í	kringum	þrjú	hundruð	svör	 til	þess	að	

rannsóknin	yrði	marktæk.	

Í	byrjun	könnunarinnar	var	kynnt	að	þessi	rannsókn	væri	hluti	af	meistaraverkefni	við	

Háskóla	 Íslands	 og	 tilgangur	 hennar	 væri	 að	 kanna	 þjónustugæði	 staðarins	 hjá	 höllu.	

Einnig	 kom	 fram	 að	 nafnleynd	 væri	 við	 úrvinnslu	 gagna,	 þótt	 þátttakendur	 hafi	 verið	

beðnir	 um	 að	 tilgreina	 nafn,	 en	 það	 var	 gert	 til	 þess	 að	 þátttakendur	 vissu	 að	 svörin	

væru	ekki	rekjanleg.	Af	þeim	sem	svöruðu	höfðu	rúmlega	76%	komið	á	veitingastaðinn	

hjá	höllu	í	Grindavík.	24%	höfðu	ekki	komið	á	veitingastaðinn	og	var	opin	spurning	um	

ástæður	þess.	Flest	svörin	voru	á	þá	leið	að	viðkomandi	hafði	ekki	komið	til	Grindavíkur	

né	 átt	 erindi	 þangað.	 Einnig	 komu	 inn	 svör	 um	 að	 viðkomandi	 byggi	 á	

höfuðborgarsvæðinu	og	fengi	fyrirtækjamatinn	og	líkaði	vel,	en	hefði	ekki	haft	tök	á	að	

kíkja	á	staðinn	sjálfan.	 Í	töflu	1	má	sjá	hversu	margrir	höfðu	heimsótt	veitingastaðinn	í	

Grindavík.	

Tafla	1:	Heimsóknir	á	veitingastaðinn	hjá	höllu	í	Grindavík	

	 Tíðni	 Prósenta	

Já	 387	 76,0%	

Nei	 122	 24,0%	

Samtals	 509	 100%	
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Af	þeim	sem	svöruðu	könnuninni	voru	rúmlega	87%	konur	og	voru	þær	því	í	algjörum	

meirihluta.	Möguleikinn	„ég	skilgreini	mig	ekki	eftir	kyni“	var	aldrei	valinn.	Hér	í	töflu	2	

má	sjá	kynjahlutfallið.	

Tafla	2:	Kyn	þátttakenda	

	 Tíðni	 Prósenta	

Kona	 443	 87,0%	

Karl	 66	 13,0%	

Ég	skilgreini	mig	ekki	eftir	kyni	 0	 0,0%	

Samtals	 509	 100%	

	

Í	töflu	3	má	sjá	aldursdreifinguna	hjá	þátttakendum.	Dreifingin	er	ekki	jöfn	en	þó	eru	

þrjú	aldursbil	sem	eru	með	frekar	jöfn	hlutföll.	Stærsti	hópur	svarenda	er	á	aldrinum	46-

55	ára	og	má	því	draga	þá	ályktun	að	það	sé	stærsti	markhópur	hjá	höllu	

Tafla	3:	Aldursdreifing	þátttakenda	

	 Tíðni	 Prósenta	

18	ára	og	yngri	 10	 2,0%	

19-25	ára	 46	 9,0%	

26-35	ára	 121	 23,8%	

36-45	ára	 109	 21,4%	

46-55	ára	 131	 25,7%	

56-65	ára	 75	 14,7%	

66	ára	og	eldri	 17	 3,3%	

Samtals	 509	 100%	

	

Flestir	þátttakendur	búa	í	Grindavík	eða	44,4%	og	fæstir	erlendis	eða	um	0,4%.	Hér	í	

töflu	4	má	sjá	dreifingu	á	búsetu	þátttakenda.	
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Tafla	4:	Búseta	þátttakenda	

	 Tíðni	 Prósenta	

Svaraði	ekki	 2	 0,4%	

Annars	staðar	á	landinu	 18	 3,5%	

Annars	 staðar	 á	

suðurnesjum	

24	 4,7%	

Erlendis	 2	 0,4%	

Grindavík	 226	 44,4%	

Höfuðborgarsvæðinu	 108	 21,2%	

Reykjanesbæ	 129	 25,3%	

Samtals	 509	 100%	

	

Spurt	var	út	í	tekjur	þátttakenda	á	mánuði	fyrir	skatt.	Dreifingin	var	frekar	jöfn	á	milli	

möguleika	 en	 flestir	 þátttakendur	 voru	með	 um	 251.000	 –	 390.000	 kr	 á	mánuði	 fyrir	

skatt.	Hér	í	töflu	5	má	sjá	tekjur	þátttakenda.	

Tafla	5:	Tekjur	þátttakenda	

	 Tíðni	 Prósenta	

Svaraði	ekki	 59	 11,6%	

0	–	250.000	kr	 61	 12,0%	

251.000	–	390.000	kr	 95	 18,7%	

391.000	–	490.000	kr	 86	 16,9%	

491.000	–	590.000	kr	 79	 15,5%	

590.000	–	690.000	kr	 55	 10,8%	

Yfir	690.000	kr	 74	 14,5%	

Samtals	 509	 100%	
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8.3 Mælitæki	og	framkvæmd	
Notast	 var	 við	 fimm	 þjónustuvíddir	 SERVQUAL	 fyrir	 spurningalista	 rannsóknarinnar	

(sjá	 spurningalista	 í	 viðauka	 1).	 SERVQUAL	 er	 mælitæki	 sem	 er	 hannað	 fyrir	 marga	

þjónustugeira	 en	 ekki	 hvern	 og	 einn.	 Því	 er	 það	 í	 höndum	 rannsakenda	 að	 móta	

spurningarnar	 eftir	 því	 sem	 verið	 er	 að	 rannsaka.	 Þjónustuvíddirnar	 áþreifanleiki,	

áreiðanleiki,	 svörunarhæfni,	 traust	 og	 hluttekning	 voru	 þær	 sem	 spurningarnar	 voru	

gerðar	 eftir.	 Spurningarnar	 voru	 hannaðar	 eftir	 því	 sem	 stendur	 á	 heimasíðu	

fyrirtækisins	og	í	samráði	við	eigendur	þess	um	það	sem	þá	langaði	að	vita.		

Í	 upphafi	 könnunarinnar	 var	 spurt	 hvort	 að	 viðkomandi	 hefði	 komið	 á	 staðinn	 hjá	

höllu	í	Grindavík.	Þessi	spurning	var	höfð	með	þar	sem	stór	hluti	viðskiptavina	hjá	höllu	

fær	mat	 í	gegnum	fyrirtækjaþjónustuna	og	borðar	því	ekki	á	 staðnum.	Margir	hafa	þó	

komið	á	staðinn	líka	og	var	því	mikilvægt	að	hafa	þessa	upphafspurningu	til	þess	að	ekki	

væri	 verið	 að	 rugla	 saman	 upplifun	 á	 staðnum	 sjálfum	 og	 fyrirtækjaþjónustunni.	 Ef	

svarað	var	 já	við	þessari	upphafsspurningu	þá	komu	spurningarnar	fyrir	hverja	vídd.	Ef	

svarað	var	nei	þá	var	opin	spurning	um	ástæðu	þess	að	viðkomandi	hefði	ekki	komið	á	

staðinn	ásamt	bakgrunnsspurningum.	

Fyrsta	 spurningin	 var	 um	 það	 hversu	 sammála	 viðskiptavinurinn	 var	 ákveðnum	

staðhæfingum	 út	 frá	 upplifun	 sinni	 á	 staðnum	 eftir	 hverri	 þjónustuvídd.	 Notaður	 var	

fimm	punkta	Likert	kvarði	þar	sem	svarmöguleikarnir	voru	á	bilinu	“mjög	sammála”	til	

“mjög	 ósammála”.	 Seinni	 spurningin	 var	 um	 það	 hversu	 mikilvægar	 ákveðnar	

staðhæfingar	 um	 hjá	 höllu	 væru	 fyrir	 viðskiptavininn.	 Hér	 var	 einnig	 notaður	 fimm	

punkta	Likert	kvarði	þar	sem	svarmöguleikarnir	voru	á	bilinu	“mjög	mikilvægt”	 til	 “alls	

ekki	 mikilvægt”.	 Tilgangurinn	 var	 að	 kanna	 hvort	 mikill	 munur	 væri	 á	 væntingum	 og	

upplifun	 viðskiptavina	 á	 staðnum	 og	 þjónustunni	 hjá	 höllu	 sem	 leiddi	 til	 gaps	 í	

þjónustuferlinu.	

Undirbúningur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 móta	 spurningalistann	 í	 samráði	 við	

leiðbeinanda	og	eigendur	hjá	höllu.	Spurningalistinn	var	 forprófaður	 tvisvar	 til	þess	að	

koma	í	veg	fyrir	að	einhver	misskilningur	væri	á	einhverjum	spurningum	sem	myndi	þá	

skekkja	 könnunina.	 Þegar	 spurningalistinn	 var	 tilbúinn	 var	 hann	 settur	 upp	 á	 rafrænt	

form	í	gegnum	vefsíðu	Google	Forms.	Spurningalistanum	var	dreift	út	á	Facebook	síðu	

fyrirtækisins	og	á	alla	þá	sem	eru	á	póstlista	hjá	fyrirtækinu.	Það	var	gert	til	þess	að	ná	í	
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svör	 bæði	 hjá	 viðskiptavinum	 sem	 hafa	 eingöngu	 komið	 á	 staðinn	 í	 Grindavík	 og	 þá	

viðskiptavini	sem	eru	í	fyrirtækjaþjónustunni	en	hafa	einnig	komið	á	staðinn	í	Grindavík.	

Einnig	 var	 verið	 að	 athuga	 ástæðu	 þess	 að	 fólk	 hafði	 ekki	 gert	 sér	 ferð	 á	 staðinn.	

Þjónustukönnunin	var	opin	í	3	vikur	og	alls	komu	inn	514	svör.	

	 Úrvinnsla	 gagna	 var	 gerð	 í	 gegnum	 tölfræðiforritið	 SPSS.	 Aðferðirnar	 sem	

notaðar	voru	við	úrvinnsluna	voru	 lýsandi	tölfræði,	ályktunartölfræði,	 fylgniprófanir	og	

dreifigreining.	 Einnig	 var	 stuðst	 við	 Excel	 í	 úrvinnslunni.	 Notast	 var	 við	 95%	

marktektarmörk.	
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9 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 niðurstöður	 sem	 komu	 úr	 könnuninni	 sem	 var	

gerð.	 Fyrst	 verður	 farið	 yfir	 upplifun	 þátttakenda	miðaða	 við	 væntingar	 þeirra	 í	 heild	

sinni.	 Farið	 verður	 yfir	 þýði,	meðaltal	 og	 staðalfrávik	 í	 hverri	 spurningu	 fyrir	 sig.	 Fyrst	

verður	 farið	 yfir	 spurningarnar	 sem	 snéru	 að	 upplifun	 og	 síðan	 þær	 sem	 snéru	 að	

mikilvægi.	Síðan	verður	farið	yfir	það	hvort	og	hvar	er	að	finna	fylgni	á	milli	spurninga	og	

dreifigreiningu	á	þeim.	 Í	 lokin	 verður	 farið	 yfir	 þau	opin	 svör	 sem	komu	 inn.	 Túlkun	á	

niðurstöðunum	er	gerð	í	samræmi	við	hlutverk	og	markmið	ritgerðarinnar.	

9.1 Upplifun	miðað	við	væntingar	
Megintilgangur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	hvort	 að	 gap	 væri	 á	 þjónustferlinu	 á	

veitingastaðnum	 hjá	 höllu.	 Til	 þess	 að	 komast	 að	 því	 þarf	 að	 skoða	 hver	 upplifun	

viðskiptavina	hjá	höllu	er	í	samræmi	við	væntingar	þeirra.	Því	ef	væntingar	eru	hærri	en	

upplifunin	þá	myndast	gap	í	þjónustunni.	Aðeins	þeir	þátttakendur	sem	höfðu	komið	á	

staðinn	hjá	höllu	 í	Grindavík	 gátu	 svarað	 spurningum	varðandi	upplifun	og	 væntingar.	

Hér	 fyrir	 neðan	 er	 tafla	 6	 sem	 sýnir	 spurningarnar	 um	 upplifun	 þátttakenda	 eftir	

víddunum	 í	SERVQUAL	mælitækinu	sem	stuðst	var	við.	Fram	kemur	 fjöldi	þátttakenda	

sem	 svöruðu	 spurningunni,	 meðaltal	 svaranna	 og	 staðalfrávik	 úr	 niðurstöðum	

rannsóknar.	Við	skilgreiningu	á	gögnum	er	5	„mjög	sammála/mjög	mikilvægt“	og	1	því	

„mjög	ósammála/alls	ekki	mikilvægt“.		

Tafla	6:	Spurningar	um	upplifun	viðskiptavina	hjá	höllu	

	 Fjöldi	 Meðaltal	 Staðalfrávik	

Áþreifanleiki	 	 	 	

Hjá	höllu	er	notalegur	og	

heimilislegur	staður	

389	 5	 0,489	

Hjá	höllu	er	snyrtilegur	

veitingastaður	

389	 5	 0,4	

Áreiðanleiki	 	 	 	

Hjá	höllu	býður	upp	á	hollan	og	

góðan	mat	

388	 5	 0,48	
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Hjá	höllu	býður	upp	á	fjölbreytt	

úrval	af	mat	

390	 5	 0,683	

Ég	finn	að	maturinn	hjá	höllu	

er	búinn	til	frá	grunni	

389	 5	 0,538	

Ég	tel	verðið	hjá	höllu	vera	

sanngjarnt	

390	 4	 0,812	

Svörunarhæfni	 	 	 	

Starfsfólk	hjá	höllu	býr	yfir	

þekkingu	á	vörum/mat	sem	

staðurinn	býður	upp	á	

389	 5	 0,684	

Starfsfólk	hjá	höllu	er	viljugt	til	

að	leita	svara	við	spurningum	sem	

ég	hef	

387	 5	 0,654	

Starfsfólk	hjá	höllu	bregst	

skjótt	við	

kvörtunum/vandamálum	sem	

koma	upp	

380	 5	 0,871	

Traust	 	 	 	

Ég	treysti	því	að	það	sé	notað	

úrvals	hráefni	í	matargerðina	hjá	

höllu	

390	 5	 0,479	

Ég	treysti	því	að	maturinn	hjá	

höllu	sé	gerður	frá	grunni	

389	 5	 0,503	

Ég	treysti	því	að	ég	sé	að	borga	

fyrir	gæði	hjá	höllu	

388	 5	 0,529	

Hluttekning	 	 	 	

Hjá	höllu	er	annt	um	

viðskiptavini	sína	

388	 5	 0,530	

Heilt	á	litið	veitir	hjá	höllu	góða	 387	 5	 0,452	
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þjónustu	

	

Tafla	 6	 sýnir	 að	 lítil	 dreifing	 er	 á	 staðalfrávikum	 í	 svörum	 þátttakenda	 varðandi	

upplifun	 þeirra	 á	 veitingastaðnum	 hjá	 höllu.	 Staðalfrávik	 er	 það	 sem	 sýnir	 frávik	

þátttakenda	að	meðaltali	í	gagnasafninu	sem	víkja	frá	meðaltalinu	og	er	merkt	sem	sf	í	

texta.	Það	að	 staðalfrávikið	 sé	 lítið	dreift	merkir	 að	þátttakendur	eru	 frekar	 sammála.	

Hægt	er	að	draga	ályktun	að	það	sem	skýrir	þessar	niðurstöður	er	að	veitingastaðurinn	

er	í	Grindavík	sem	er	lítill	bær	sem	skapar	mikil	tengsl	og	nánd	íbúa.	Því	eru	miklar	líkur	á	

að	þeir	sem	gáfu	sér	tíma	í	að	svara	könnuninni	séu	tryggir	viðskiptavini.	

Spurning	í	þjónustuvíddinni	um	áreiðanleika	fær	lægsta	meðaltalið	(M=4,	sf=0,812)	af	

öllu	 spurningunum	 varðandi	 upplifun.	 Sem	 merkir	 að	 þótt	 svo	 þátttakendur	 séu	

sammála	 staðreyndinni	 „Ég	 tel	 verðið	 hjá	 höllu	 vera	 sanngjarnt“,	 en	 þó	 ekki	 mjög	

sammála	 eins	 og	 raunin	 er	 í	 öllum	 hinum	 spurningunum.	 Lægsta	 staðalfrávikið	 er	 í	

þjónustuvíddinni	áþreifanleiki,	sem	þýðir	að	þátttakendur	eru	mest	sammála	um	að	hjá	

höllu	sé	snyrtilegur	veitingastaður.	

Í	töflu	7	má	sjá	spurningarnar	varðandi	væntingar	þátttakenda	til	staðarins	hjá	höllu.	

Allar	spurningarnar	eru	með	sama	meðaltal	og	er	lítil	dreifing	á	staðalfráviki	þeirra.	

Tafla	7:	Spurningar	um	væntingar	viðskiptavina	hjá	höllu	

	 Fjöldi	 Meðaltal	 Staðalfrávik	

Áþreifanleiki	 	 	 	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	sé	notalegur	og	

heimilislegur	staður	

385	 5	 0,601	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	sé	snyrtilegur	

veitingastaður	

388	 5	 0,428	

Áreiðanleiki	 	 	 	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	bjóði	upp	á	hollan	og	

388	 5	 0,521	
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góðan	mat	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	bjóði	upp	á	fjölbreytt	

úrval	af	mat	

385	 5	 0,574	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

ég	finni	að	maturinn	hjá	höllu	sé	

gerður	frá	grunni	

387	 5	 0,578	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	sé	með	sanngjarnt	verð	

386	 5	 0,521	

Svörunarhæfni	 	 	 	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

starfsfólkið	hjá	höllu	búi	yfir	

þekkingu	á	vörum/mat	sem	

staðurinn	býður	upp	á	

383	 5	 0,607	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

starfsfólkið	hjá	höllu	sé	viljugt	til	

þess	að	leita	svara	yfir	

spurningum	sem	ég	hef	

384	 5	 0,543	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

starfsfólkið	hjá	höllu	bregðist	

skjótt	við	

kvörtunum/vandamálum	sem	

koma	upp	

388	 5	 0,521	

Traust	 	 	 	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

ég	treysti	því	að	það	sé	notað	

úrvals	hráefni	við	matargerðina	

hjá	höllu	

387	 5	 0,469	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

ég	treysti	því	að	maturinn	hjá	

384	 5	 0,601	
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höllu	sé	gerður	frá	grunni	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

ég	treysti	því	að	ég	sé	að	borga	

fyrir	gæði	hjá	höllu	

384	 5	 0,525	

Hluttekning	 	 	 	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	

hjá	höllu	sé	annt	um	viðskiptavini	

sína	

388	 5	 0,501	

	

Þessar	 niðurstöður	 leiða	 í	 ljós	 að	 að	 nánast	 ekkert	 bil	 er	 á	 milli	 væntinga	 og	

upplifunar	þátttakenda	á	staðnum	hjá	höllu.	Eina	víddin	sem	sker	sig	úr	er	áreiðanleiki	

og	munar	 einungis	 einum	 á	meðatali	 í	 upplifun	 og	 væntingum	 varðandi	 spurninguna	

hvort	 verðið	 hjá	 höllu	 sé	 sanngjarnt.	 Því	 ber	 að	 skoða	 þá	 vídd	 betur	 og	 í	 næsta	 kafla	

verður	gerð	nánari	athugun	á	henni	og	hvort	tengsl	séu	á	milli	hennar	og	annarra	vídda.	

9.2 Fylgni	
Fylgnistuðull	(e.	Pearson	Correalation)	lýsir	sambandinu	á	milli	breyta.	Hægt	er	að	sjá	

með	 fylgnistuðlinum	hvort	að	 jákvætt	eða	neikvætt	 samband	er	á	milli	breytanna.	Því	

nær	sem	stuðullinn	er	einum,	er	jákvæðara	samband	á	milli	breytanna,	eða	með	öðrum	

orðum	að	ef	ein	breytan	eykst	þá	eykst	hin	líka.	

Þar	sem	mesti	munurinn	var	í	víddinni	áreiðanleiki	og	í	spurningunni	um	verð	þá	var	

gerð	 athugun	 hvort	 að	 fylgni	 væri	 á	 milli	 hennar	 og	 annarra	 spurninga.	 Veik	 fylgni	

(r=0,163)	var	á	milli	 spurninganna	„Ég	tel	verðið	hjá	höllu	vera	sanngjarnt“	og	„Það	er	

mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	sé	með	sanngjarnt	verð“.	Þessar	niðurstöður	benda	til	

þess,	 að	 ef	 það	er	mikilvægt	 fyrir	 þátttakandann	 að	 verðið	 sé	 sanngjarnt	 þá	 séu	 litlar	

líkur	á	því	að	upplifun	þátttakendans	sé	í	takt	við	þá	staðreynd.	Sterk	fylgni	(r=0,543)	er	

hins	 vegar	á	milli	 spurninganna	 „það	er	mikilvægt	 fyrir	mig	að	hjá	höllu	 sé	 sanngjarnt	

verð“	og	„Það	er	mikilvægt	 fyrir	mig	að	ég	treysti	því	að	ég	sé	að	borga	fyrir	gæði	hjá	

höllu“.	Einnig	er	jákvæð	fylgni	(r=0,533)	á	milli	upplifun	þátttakenda	á	því	að	þeir	treysti	

því	að	þeir	séu	að	borga	fyrir	gæði	og	telji	að	verðið	sé	sanngjarnt.	Áhugavert	var	að	sjá	

að	 meðalfylgni	 (r=0,351)	 var	 á	 milli	 þess	 hvernig	 þátttakendur	 upplifðu	 verðið	
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sanngjarnt	 og	 að	 starfsfólk	 hjá	 höllu	 búi	 yfir	 þekkingu	 á	 vörunum/matnum	 sem	

staðurinn	býður	upp	á.	Það	gefur	til	kynna	að	þekking	starfsmanna	á	matnum/vörunum	

hefur	mismikil	áhrif	á	upplifun	þátttakenda	á	sanngirni	í	verðinu.	

Þegar	 skoðuð	er	 fylgnin	á	milli	 víddanna	svörunarhæfni	og	hluttekning	kemur	sterk	

fylgni	 (r=0,542)	á	milli	 spurninganna	„starfsfólk	hjá	höllu	er	viljugt	til	að	 leita	svara	við	

spurningum	sem	ég	hef“	og	 „á	heildina	 litið	 veitir	 hjá	höllu	 góða	þjónustu“.	 Sterkasta	

fylgning	(r=0,760)	sem	fannst	var	á	milli	spurninganna	„heilt	á	litið	veitir	hjá	höllu	góða	

þjónustu“	og	„hjá	höllu	er	annt	um	viðskiptavini	sína“.	Þessar	niðurstöður	sýna	að	þegar	

viðskiptavinir	upplifa	að	viðskipti	þeirra	séu	mikilvæg	þá	telja	þeir	að	þeir	séu	að	fá	góða	

þjónustu.	

9.3 Dreifigreining	
Dreifigreining	 sýnir	 hvort	munur	 sé	 á	milli	 einhverra	hópa	en	þó	ekki	 á	milli	 hvaða	

hópa.	 Einhliða	 dreifigreining	 (ANOVA)	 var	 gerð	 til	 þess	 að	 kanna	 hvort	 tekjur	

þátttakenda	hefðu	áhrif	á	upplifun	þeirra	um	hvort	að	verðið	hjá	höllu	væri	sanngjarnt.	

Enginn	marktækur	munur	var	á	þessum	hópum	þar	sem	p-gildið	var	0,994	og	því	ekki	

minna	en	0,05.	Einnig	var	reiknað	Eta	gildi	(e.	Eta	squared)	sem	var	0,00132	og	bendir	til	

þess	að	tekjur	höfðu	nánast	engin	áhrif	á	upplifun	þátttakenda	á	verðinu.	Sama	átti	við	

þegar	 skoðað	 var	 með	 einhliða	 dreifigreiningu,	 hvort	 tekjur	 hefðu	 áhrif	 á	 upplifun	

þátttakenda	 að	 þeir	 treystu	 því	 að	 þeir	 væru	 að	 borga	 fyrir	 gæði	 hjá	 höllu.	 Enginn	

marktækur	munur	var	þar	á	milli.	P	gildið	var	0,797	og	reiknað	Eta	var	0,007	sem	bendir	

til	þess	að	tekjur	höfðu	nánast	enginn	áhrif.	

Marktækur	munur	var	á	milli	tekna	þátttakenda	og	hvort	að	þeir	töldu	mikilvægt	að	

verðið	hjá	höllu	væri	sanngjarnt.	P	gildið	var	0,045	sem	er	lægra	en	0,05	sem	sýnir	fram	

á	það,	en	til	þess	að	skoða	hvar	munurinn	liggur	þarf	að	keyra	post	hoc	próf.	Post	hoc	

próf	eru	notuð	til	þess	að	athuga	á	milli	hvaða	hópa	munurinn	er,	ef	hann	er	til	staðar.	

Prófið	sýndi	fram	á	að	munur	var	á	milli	hópanna	sem	voru	með	tekjur	yfir	690.000	kr	á	

mánuði	fyrir	skatt	og	þeirra	sem	voru	með	251.000	–	390.000	kr.	fyrir	skatt.	Hins	vegar	

hafði	það	meðal	veik	áhrif	þar	sem	reiknað	Eta	var	0,033.	

	 Niðurstöður	dreifigreiningar	leiða	það	í	ljós	að	tekjur	þátttakenda	höfðu	lítil	sem	

engin	 áhrif	 á	 upplifun	 og	 væntingar	 þeirra	 til	 verðs	 hjá	 höllu.	 Einnig	 var	 gerð	
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dreifigreining	á	milli	annarra	bakgrunnsbreyta,	það	er	að	segja	kyns,	aldurs	og	búsetu.	

Engar	marktækilegar	niðurstöður	komu	úr	þeim	prófum.		

9.4 Opin	svör	
Þeim	 þátttakendum	 sem	 ekki	 höfðu	 komið	 á	 veitingastað	 hjá	 höllu	 í	 Grindavík	 var	

gefinn	 kostur	 á	 að	 svara	 hvers	 vegna	 þeir	 höfðu	 ekki	 heimsótt	 staðinn.	 Þá	 var	 opin	

spurning	 í	 lok	 spurningarlistans	 þar	 sem	 allir	 þátttakendur	 höfðu	 tækifæri	 á	 að	 koma	

einhverju	á	framfæri.	Í	viðauka	2	má	sjá	þau	svör	sem	komu.	

	 Helstu	 ástæður	 þess	 að	 þátttakendur	 höfðu	 ekki	 komið	 á	 veitingastaðinn	 hjá	

höllu	í	Grindavík	voru	að	þeir	hefðu	ekki	haft	tök	á	að	koma	eða	gefið	sér	tíma	til	þess	að	

koma	til	Grindavíkur.	Sem	dæmi	svaraði	einn	þátttakandi:	„Hef	ekki	gefið	mér	tíma	til	að	

fara	til	Grindavíkur“	og	voru	mörg	svör	í	þá	áttina	(Viðauki	2).	Margir	þátttakendur	sem	

ekki	 höfðu	 komið	 á	 staðinn	 höfðu	 þó	 fengið	 mat	 frá	 hjá	 höllu	 í	 vinnunni	 í	 gegnum	

fyrirtækjaþjónustuna,	sem	dæmi:	„Vegna	þess	að	ég	fæ	mat	nokkrum	sinnum	í	viku	frá	

henni	 sent	 uppí	 vinnu“	 (Viðauki	 2).	 Opnunartími	 staðarins	 hafði	 líka	 áhrif,	 ýmist	 kom	

fram	að	fólk	hefði	ekki	tök	á	að	koma	á	opnunartíma	og	þegar	það	hafði	komið	þá	var	

lokað.	Hjá	höllu	er	hádegisverðarstaður	og	lokar	klukkan	17,	þannig	hann	er	bara	opinn	

á	vinnutíma	sem	gerir	fólki	í	dagvinnu	erfiðara	fyrir	að	koma	ef	það	býr	ekki	í	nágrenni	

Grindavíkur.	

	 Margar	ábendingar	ásamt	hrósum	komu	fram	í	opnu	spurningunni.	Ábendingar	

komu	 um	 að	 gæði	 matarins	 hefði	 dalað	 og	 ein	 ábending	 hljóðaði	 svona:	 „Fannst	

maturinn	áður	 fyrr	 vera	 rosalega	góður	en	undanfarið	 finnst	mér	hann	vera	 farinn	að	

verða	 svolítið	 mötuneytislegur.	 Hann	 missir	 svolítið	 ástina	 sem	 hann	 fékk	 þegar	

maturinn	var	gerður	í	minna	magni“	(Viðauki	2).	Þetta	var	ekki	eina	ábendingin	sem	kom	

inn	á	þetta,	annar	þátttakandi	sagði:	„Að	ekki	má	gleyma	að	halda	gæðum	þótt	umsvif	

aukist	 og	 finnst	 mer	 heldur	 hafa	 slaknað	 á	 gæðum	 frá	 því	 heimsótti	 staðinn	 fyrst“	

(Viðauki	 2).	 Ljóst	 er	 að	 þessar	 ábendingar	 þarf	 fyrirtækið	 að	 fara	 yfir	 og	 taka	 til	

skoðunar,	því	þessar	tvær	athugasemdir	sýna	trygga	viðskiptavini	sem	eru	að	finna	fyrir	

slaka	á	gæðum.	

Einnig	 kom	 hrós	 frá	 þátttakendum	 um	 gæði	 matarins,	 staðsins	 og	 starfsfólksins.	

Ánægja	 yfir	 þessum	 stað	 á	 reykjanesinu	 leyndi	 sér	 ekki	 í	 einum	 ummælunum:	 „Ég	 er	

stolt	 af	því	 að	 svona	 frábær	málstaður	 sé	 staðsettur	á	 Suðurnesjum.	ALLT	 sem	ég	hef	
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vörð	 að	 frá	 ykkur	 hefur	 bragðast	 einstaklega	 vel.	 Þið	 eruð	 snillingar!“	 (Viðauki	 2).	 Þá	

komu	 einnig	 fram	 athugasemdir	 um	 að	 það	 væri	 gott	 að	 hafa	 innihaldslýsingar	 á	

djúsunum	og	fleiri	vörum.		

Þátttakendur	sem	búsettir	eru	í	Reykjanesbæ	voru	um	25,3%	og	athugasemdir	um	að	

hjá	höllu	ætti	að	opna	í	bænum	voru	margar,	sem	dæmi:	„Það	væri	svo	æðislegt	ef	Hjá	

Höllu	myndi	geta	opnað	stað	hér	í	Reykjanesbæ,	aðsóknin	væri	mjög	mikil“	(Viðauki	2).	

Einnig	var	bent	á	opnunartímann	og	að	sniðugt	væri	að	hafa	opið	á	sunnudögum,	en	það	

er	eini	dagurinn	sem	staðurinn	er	lokaður.	

Lang	 flestar	 ábendingarnar	 voru	 á	 jákvæðum	nótum,	 en	 þó	 komu	 ábendingar	 sem	

gefa	 til	 kynna	 slaka	 á	 gæðum.	 Í	 næsta	 kafla	 verða	 umræður	 um	 helstu	 niðurstöður	 í	

tengslum	við	fræðin	og	komið	með	tillögur	á	úrbótum.	
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10 Umræða		

Tilgangur	ritgerðarinnar	er	að	skoða	hvort	að	gap	sé	á	þjónustunni	hjá	höllu	og	hvaða	

þjónustuvídd	 fyrirtækið	 þarf	 að	 bæta	 sig	 í	 til	 þess	 að	 auka	 gæði	 þjónustunnar.	

Markmiðið	 var	 að	 gera	 rannsókn	 sem	 gæti	 nýst	 eigendum	 fyrirtækisins	 og	 auðveldað	

þeim	 að	 taka	 ákvarðanir	 um	 þróun	 þess	 í	 þeim	 hraða	 vexti	 sem	 fyrirtækið	 stendur	

frammi	fyrir.	Til	að	svara	fyrstu	rannsóknarspurningunni,	er	gap	í	þjónustunni	hjá	höllu,	

kemur	 í	 ljós	 að	 þátttakendur	 upplifðu	 þjónustuna	 í	 takt	 við	 væntingar	 sínar.	 Í	

niðurstöðum	kom	fram	að	sama	meðaltal	var	á	öllum	spurningum	eða	um	5,	sem	verður	

að	teljast	mög	gott	þar	sem	5	er	hæsta	mögulega	meðaltal	sem	hægt	var	að	fá	þar	sem	

5	stóð	fyrir	mjög	sammála/mjög	mikilvægt.	Eini	þátturinn	sem	var	með	annað	meðaltal	

var	upplifun	þátttakenda	á	að	verðið	hjá	höllu	væri	sanngjarnt.	Meðatal	þess	þáttar	var	

4	sem	merkir	að	þátttakendur	voru	þó	sammála	um	að	svo	væri	en	ekki	mjög	sammála	

eins	og	í	öllum	öðrum	þáttunum.	

Framkvæmdargap	4	 í	 þjónustgæðalíkaninu	myndast	 vegna	þess	 að	 frammistaða	og	

þjónusta	 fyrirtækisins	 eru	 ekki	 í	 samræmi	 við	 loforð.	Verðlagning	 er	 þáttur	 sem	getur	

valdið	 þessu	 gapi.	 Lykilatriði	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 þetta	 gap	 er	 að	 upplýsa	

starfsfólkið	 vel	 um	það	 sem	það	 er	 að	 selja	 og	 að	það	hafi	 trú	 á	 því.	 Því	 skipta	 lárétt	

samskipti	 miklu	 máli,	 sem	 og	 að	 allt	 starfsfólk	 sé	 að	 vinna	 að	 sömu	 markmiðum	

(Þórhallur	 Guðlaugsson,	 2002).	 Má	 því	 tengja	 þann	 þátt	 sem	 var	 lægstur	 við	

framkvæmdargap	 4,	 þar	 sem	 hann	 tengdist	 sanngjörnu	 verði.	 Einnig	 var	 fylgni	 á	milli	

upplifunar	þátttakenda	á	því	hvort	að	þeir	treystu	því	að	þeir	væru	að	borga	fyrir	gæði	

og	 að	 verðið	 væri	 sanngjarnt.	 Þetta	 styður	 tenginguna	 við	 framkvæmdargap	 4	 vegna	

þess	að	þegar	viðskiptavinir	hjá	höllu	treysta	því	að	þeir	séu	að	borga	fyrir	gæði,	þá	telja	

þeir	að	verðið	sé	sanngjarnt.	Til	þess	að	þeir	geti	treyst	því	þurfa	loforð	fyrirtækisins	að	

vera	 í	samræmi	við	þá	þjónustu	sem	veitt	er	og	starfsfólk	þarf	að	koma	því	 til	skila	og	

trúa	 því	 að	 það	 sé	 að	 selja	 það	 sem	 fyrirtækið	 lofaði.	 Í	 opnum	 svörum	 komu	 fram	

ábendingar	 um	 að	 gæði	 matarins	 hefðu	 dalað,	 þetta	 má	 einnig	 tengja	 við	

framkvæmdargapið	þar	sem	þetta	snertir	á	gæðum	matarins	og	því	sem	fyrirtækið	lofar.		

Það	að	upplýsa	starfsfólk	vel	um	það	sem	það	er	að	selja	tengist	þjálfun	starfsmanna,	

sem	snertir	framkvæmdargap	3.	Ástæður	fyrir	því	að	gap	3	myndast	er	að	þjónustan	er	

ekki	 rétt	 framkvæmd.	 Þar	 sem	 niðurstöður	 sýndu	 að	 fylgni	 væri	 á	 milli	
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upplifunar	þátttakenda	á	 að	 verðið	 væri	 sanngjarnt	 og	svörunarhæfni	starfsfólks,	 þá	

getur	þjálfun	starfsfólk	hækkað	upplifun	viðskiptavina	á	að	verðið	sé	sanngjarnt.	Eitt	af	

einkennum	þjónustu	er	óstöðugleiki,	sem	gerir	það	að	verkum	að	þjálfun	starfsfólks	er	

snúin.	Þar	sem	óstöðugleiki	felst	fyrst	og	fremst	í	því	að	viðskiptavinurinn	er	þátttakandi	

í	þjónustuferlinu	og	því	aldrei	hægt	að	veita	nákvæmlega	sömu	þjónustu	aftur	og	aftur	

(Þórhallur	Örn	Guðlaugssin,	1997).	

Taka	skal	fram	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	komu	vel	út	og	því	er	einungis	verið	

að	meta	út	frá	einum	þætti	sem	kom	verr	út	en	aðrir.	Til	þess	að	svara	spurningunni	um	

hvort	 gap	 sé	 á	 þjónustunni	 hjá	 höllu	 er	 svarið	 já	 þar	 sem	 hætta	 er	 á	

framkvæmdargöpum	3	og	4.	

	Til	þess	að	svara	rannsóknarspurningunni,	hvaða	vídd	þarf	hjá	höllu	að	bæta	til	þess	

að	auka	þjónustugæði,	 	þá	hefur	það	komið	 fram	 í	 rannsókninni	 sem	var	gerð	að	eini	

mismunurinn	 á	 upplifun	þátttakenda	og	 væntingum	 þeirra	 var	 á	 verðinu.	 Sú	 spurning	

var	undir	víddinni	áreiðanleiki.	Þótt	að	hún	hafi	ekki	komið	illa	út	og	verið	jákvæð	þá	er	

ekki	gott	að	upplifunin	sé	minni	en	væntingarnar,	sama	hversu	litlu	munar.	Niðurstöður	

leiddu	í	ljós	að	fylgni	væri	á	milli	spurninganna	í	víddinni	um	áreiðanleika	og	víddinni	um	

traust.	 Hægt	 er	 að	 tengja	 þessar	 niðurstöður	 við	 tæknilegu	 víddina	 í	

gæðalíkani	Grönrose.	Tæknilega	 víddin	er	 það	 áþreifanlega	 sem	 viðskiptavinurinn	 fær	

í	þjónustunni	og	 hefur	 þetta	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 viðskiptavinurinn	 metur	 gæði	

þjónustunnar,	 þar	 sem	verðið	er	 áþreifanlegt.	 Því	 þarf	 að	 vera	 áþreifanlegt	 eins	og	 til	

dæmis	 merkingar	 um	 hvað	 er	 verið	 að	 borga	 fyrir.	 Þetta	 getur	 orðið	 til	 þess	 að	

viðskiptavinurinn	er	upplýstari	um	vöruna	og	matinn	sem	hann	er	að	kaupa	hjá	höllu	en	

hjá	 öðrum	 samkeppnisaðilum	 sem	 selja	 svipaða	 vöru	 (Grönroose,	 2000).	 Í	 grein	

Chang	og	Yeh	(2000)	kemur	fram	að	fyrirtæki	geti	orðið	ráðandi	aðili	á	markaði	ef	það	

býður	upp	á	betri	þjónustu	en	samkeppnisaðilinn.	Eitt	af	einkennum	þjónustu	er	að	hún	

er	óáþreifanleg	og	því	er	mjög	erfitt	að	gefa	loforð	um	og	markaðsetja	þjónustuna	sem	

fyrirtæki	hafa	upp	á	að	bjóða.	Því	hafa	þjónustufyrirtæki	verið	að	taka	upp	á	því	að	bæta	

áþreifnlegri	 vöru	 við	 þjónustuna	 til	 þess	 að	 viðskiptavinir	 geti	 gefið	 sér	 einhverskonar	

myn	 af	 því	 hvernig	 þjónustu	 má	 vænta	 frá	 fyrirtækinu	 (Grönroose,	 2011).	 Svarið	 við	

rannsóknarspurningunni	er	því	að	þjónustuvíddin	áreiðanleiki	er	sú	sem	þarf	að	bæta	til	

þess	að	auka	þjónustgæði	hjá	höllu.	
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Til	þess	að	taka	þetta	saman	þá	eru	þjónustugæði	hjá	höllu	mjög	góð,	það	er	að	segja	

að	upplifun	þátttakenda	eru	ekki	verri	en	væntingar	þeirra.	Aðeins	einn	þáttur	skar	sig	

úr	þar	sem	væntingar	voru	ofar	en	upplifun.	Hægt	er	að	benda	á	framkvæmdargöp	og	

þjónustuvídd	sem	geta	stuðlað	að	betri	þjónustugæðum	hjá	höllu.	Hér	næst	verður	farið	

í	tillögur	að	úrbótum.	

10.1 Tillögur	að	úrbótum	
Svör	 við	 rannsóknarspurningunum	 eru	 á	 þá	 leið	 að	 hætta	 er	 á	 að	 gap	 sé	 í	

framkvæmdargapi	 3	 og	 4	 í	 þjónustunni	 hjá	 höllu	 og	 að	 bæta	 þarf	 þjónustuvíddina	

áreiðanleika	 til	 þess	 að	 auka	 gæði	 þjónustunnar	 hjá	 fyrirtækinu.	 Hægt	 er	 að	 gera	

úrbætur	til	þess	að	auka	þjónustgæðin	og	eru	hér	nokkrar	tillögur.	

Í	fyrsta	lagi,	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	framkvæmdagap	3	þarf	meðal	annars	að	halda	

vel	utan	um	nýráðningu	starfsmanna	og	passa	upp	á	að	þeir	 starfsmenn	sem	fyrir	eru	

séu	með	hlutverk	sín	á	hreinu	 (Þórhallur	Guðlaugsson,	2002).	Hægt	er	að	 tengja	þessi	

úrræði	við	fyrsta	þátt	í	virðiskeðju	þjónustu	sem	er	innri	þjónustugæði.	Þátturinn	snýr	að	

því	 hvernig	 stjórnendur	 stuðla	 að	 því	 að	 undirbúa	 starfsmenn	 sína	 til	 þess	 að	 veita	

viðskiptavinum	bestu	mögulegu	þjónustu.	Þessi	fyrsti	þáttur	hefur	áhrif	á	alla	keðjuna	í	

heild	 sinni	 þar	 sem	 hann	 er	 fyrstur	 (Heskett	 o.fl.,	 1994).	 Því	 leggur	 höfundur	 til	 að	

fyrirtækið	fari	í	vinnu	við	að	búa	til	þjónustustefnu	fyrir	fyrirtækið.	Þjónustustefna	segir	

til	um	þá	leið	sem	fyrirtækið	ætlar	að	fara	til	þess	að	ná	settum	markmiðum,	þetta	er	í	

raun	sá	vegvísir	sem	starfsfólkið	hefur.	Því	þarf	hjá	höllu	að	setja	sér	markmið	og	móta	

þjónustustefnu	sem	skýrir	leiðina	að	þeim.	Grönfeldt	og	Strother	(2006)	bentu	á	í	grein	

sinni	að	ábatinn	sem	myndast	þegar	fyrirtæki	hafa	starfsmen	fyrirtækisins	með	í	mótun	

þjónustustefnu	 er	 hvati,	 hvati	 til	 þess	 að	 framfylgja	 henni.	 Í	mótun	 þjónustustefnu	 er	

lykilþáttur	að	starfsmenn	séu	upplýstir	um	sitt	hlutverk	og	hvert	 fyrirtækið	stefnir.	Því	

leggur	höfundur	til	að	eigendur	hjá	höllu	hafi	starfsmenn	sína	með	 í	ráðum	til	þess	að	

móta	þjónustustefnu	fyrirtækisins	og	einnig	til	þess	að	það	sé	skýrt	hvert	hlutverk	hvers	

starfsmanns	er.	

Í	 öðru	 lag,i	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 framkvæmdargap	 4,	 þurfa	 samskipti	 milli	

starfsmanna	og	stjórnenda	að	vera	góð	og	alltaf	til	staðar	og	sömu	stefnu	þarf	að	vera	

fylgt.	Gapið	myndast	vegna	þess	að	loforð	eru	ekki	í	samræmi	við	þjónustu	og	getur	það	

skapast	 vegna	 samskiptaleysis	 milli	 stjórnenda	 og	 starfsfólks	 (Þórhallur	 Guðlaugsson,	
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2002).	 Astrachan	 (2019)	 benti	 á	 að	 það	 sem	 einkennir	 fjölskyldufyrirtæki	 er	 að	

ákvarðanataka	 er	 hröð.	 Í	 því	 kvika	 umhverfi	 sem	 þjónustufyrirtæki	 eru	 í,	 getur	 verið	

hætta	 á	 að	 ákvarðanatakan	 sé	 svo	 hröð	 að	 ekki	 náist	 að	 koma	 skilaboðum	 áleiðis	 til	

starfsmanna.	 Grönroos	 (2000)	 talaði	 um	 að	 þjónustustefnan	 sé	 þáttur	 í	

þjónustustjórnun	 fyrirtækis	 og	 hafi	 því	 bein	 áhrif	 á	 stjórnun	 þjónustugæða.	 Innri	

þjónusta	er	sá	vettvangur	þar	sem	úrvinnsla	þjónustustefnunnar	fer	fram	og	skilaboðum	

komið	áleiðis	til	starfsfólks.	Því	leggur	höfundur	til	að	eigendur	hjá	höllu	geri	góð	skil	á	

innri	 þjónustu	 í	 þjónustustefnunni	 sem	 lagt	 var	 til	 hér	 að	 ofan	 að	 yrði	 gerð.	 Þar	 skal	

koma	á	fót	kerfi	til	þess	að	upplýsingar	komist	sem	fljótast	til	skila	þegar	ákvarðanir	hafa	

verið	teknar.		

Í	þriðja	og	síðasta	lagi	eru	tillögur	um	að	gera	þjónustumælingar	reglulega	til	þess	að	

bæta	 þjónustuvíddina	 áreiðanleika	 til	 þess	 að	 auka	 þjónustugæði.	 Ef	 farið	 er	 eftir	

tillögunum	 að	 móta	 þjónustustefnuna	 og	 gerð	 verða	 góð	 skil	 á	 innri	 þjónustu	 er	

mikilvægt	að	fylgja	því	eftir	með	þjónustumælingum,	til	þess	að	sjá	hvort	að	markmiðum	

sé	 náð.	 Einnig	 til	 þess	 að	 hafa	 auga	með	 því	 hvort	 að	 aðrir	 þættir	 í	 þjónustunni	 séu	

nokkuð	að	dala.	Nú	hefur	fyrirtækið	þessa	rannsókn	til	þess	að	miða	sig	við	og	hægt	er	

að	betrumbæta	hana	til	þess	að	fá	sem	ítarlegastar	niðurstöður.	
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11 	Takmarkanir	

Líkt	 og	 í	 öllum	 rannsóknum,	 þá	 þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 þeim	 takmörkum	 sem	 henni	

fylgja.	 Fyrsta	 takmörkun	 þessarar	 rannsóknar	 kemur	 frá	 stærð	 úrtaksins.	 Markmið	

rannsóknarinnar	var	að	skoða	þjónustugæði	veitingastaðarins	hjá	höllu	og	því	er	úrtak	

rannsóknarinnar	 viðamikið	 og	 flókið.	 Úrtak	 rannsóknarinnar	 var	 hentugleikaúrtak	 þar	

sem	rannsóknin	var	send	út	á	samfélagsmiðlum	og	einnig	út	á	póstlista	fyrirtækisins.	Því	

er	 hægt	 að	 hafa	 varan	 á	 því	 að	 úrtaksvilla	 sé	 í	 rannsókninni	 þar	 sem	 úrtakið	

endurspeglar	 hugsanlega	 ekki	 alveg	 þýðið.	 Þar	 sem	 hluti	 þeirra	 gesta	 sem	 heimsækja	

staðinn	 hjá	 höllu	 eru	 erlendir	 ferðamenn	 má	 segja	 að	 önnur	 takmörkun	 sé	 sú	 að	

spurningalistinn	var	ekki	þýddur	yfir	á	ensku	og	stóð	erlendum	viðskiptavinum	staðarins	

því	ekki	til	boða.	Spurningalistanum	var	auk	þess	ekki	dreift	á	staðnum,	heldur	aðeins	í	

gegnum	 Facebook	 og	 póstlista	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram.	 Það	 er	 því	 tillaga	

höfundar	að	spurningalistinn	verði	þýddur	yfir	á	ensku	og	honum	verði	dreift	á	staðnum,	

bæði	 á	 íslensku	 og	 ensku,	 svo	 svör	 fáist	 frá	 þeim	 gestum	 sem	 hvorki	 fylgjast	 með	

staðnum	á	Facebook,	né	eru	á	póstlista	hjá	höllu	og	þar	með	stækki	úrtakið.	Sömuleiðis	

vill	 höfundur	 leggja	 til	 að	 sambærileg	 könnun	 verði	 gerð	 á	 innri	 þjónustugæðum	

fyrirtækisins,	þar	sem	spurningalisti	er	lagður	fyrir	starfsfólk	fyrirtækisins.		
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Viðauki	1	–	Spurningalisti	

	

Hjá	höllu	er	veitingastaður	í	Grindavík	sem	selur	hollan	og	góðan	mat.		

Þessi	 spurningarlisti	 er	 hluti	 af	 verkefni	 í	 meistaranámi	 við	 viðskiptafræðideild	

Háskóla	 Íslands	 og	 er	 unninn	 í	 samstarfi	 við	 hjá	 höllu.	Markmið	 könnuninnar	 er	 að	

meta	þjónustugæði	og	upplifun	viðskiptavina	hjá	höllu.	Nafnleyndar	verður	gætt	við	

úrvinnslu	gagna.	

	

Kyn:	

� Kona	

� Karl	

� Ég	skilgreini	mig	ekki	eftir	kyni	

	

Aldur:	

� Undir	18	

� 18-25	

� 26-35	

� 36-45	

� 46-55	

� 56-65	

� 66+	

	

Ég	bý	í		

� Grindavík	

� Reykjanesbæ	

� Annarstaðar	á	suðurnesjum	

� Höfuðborgarsvæðinu	

� Annarstaðar	á	landinu	



	

66	

	

Hefur	þú	komið	á	staðinn	hjá	höllu	?	

� Já		

� Nei	

	

(Ef	svarið	er	nei	er	farið	beint	í	hluta	3)	

	

Hluti	1	

Upplifun	mín	á	heimsókn	minni	hjá	höllu	:	

	

Áþreifanleiki	

Hjá	höllu	er	notarlegur	og	heimilislegur	staður	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

Hjá	höllu	er	snyrtilegur	veitingarstaður	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Áreiðanleiki	

Hjá	höllu	býður	upp	á	hollan	og	góðan	mat	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	
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� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Hjá	höllu	býður	upp	á	fjölbreytt	úrval	af	mat	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Ég	finn	að	maturinn	hjáhöllu	er	búinn	til	frá	grunni	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Ég	tel	verðið	hjáhöllu	vera	sanngjarnt	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Svörunarhæfni	

Starfsfólk	hjá	höllu	býr	yfir	þekkingu	á	vörum/mat	sem	staðurinn	býður	upp	á	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	
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� Mjög	ósammála	

	

� Starfsfólk	hjá	höllu	er	viljugt	til	að	leita	svara	við	spurningum	sem	ég	hef	Mjög	

sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Starfsfólk	hjá	höllu	bregst	skjótt	við	kvörtunum/vandarmálum	sem	koma	upp	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Traust	

Ég	treysti	því	að	það	sé	notað	úrvals	hráefni	í	matargerðina	hjá	höllu	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Ég	treystu	því	að	maturinn	hjá	höllu	sé	gerður	frá	grunni	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	
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Ég	treysti	því	að	ég	sé	að	borga	fyrir	gæði	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Hluttekning	

Hjá	höllu	er	ant	um	viðskiptavini	sýna	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Heilt	á	litið	veitir	hjá	höllu	góða	þjónustu	

� Mjög	sammála	

� Sammála	

� Hvorki	né	

� Ósammála	

� Mjög	ósammála	

	

Hluti	2	

	

Álit	mitt	á	fyrirtækinu	hjá	höllu	:	

Áþreifanleiki	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	sé	notarlegur	og	heimilislegur	staður	

� Mjög	mikilvægt	



	

70	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	sé	snyrtilegur	veitingarstaður	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Áreiðanleiki	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	bjóðu	upp	á	hollan	og	góðan	mat	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	bjóði	upp	á	fjölbreytt	úrval	af	mat	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	ég	finni	að	maturinn	hjá	höllu	sé	gerður	frá	grunni	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	
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� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	sé	með	sanngjarnt	verð	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Svörunarhæfni	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	starfsfólkið	hjá	höllu	búi	yfir	þekkingu	á	vörum/mat	

sem	staðurinn	býður	upp	á	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	starfsfólkið	hjá	höllu	sé	viljugt	til	þess	að	leita	svara	

spurningum	sem	ég	hef	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	 er	 mikilvægt	 fyrir	 mig	 að	 starfsfólkið	 hjá	 höllu	 bregðist	 skjótt	 við	

kvörtunum/vandarmálum	sem	koma	upp	

� Mjög	mikilvægt	
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� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Traust	

Það	 er	 mikilvægt	 fyrir	 mig	 að	 ég	 treysti	 því	 að	 það	 sé	 notað	 úrvals	 hráefni	 við	

matargerðina	hjá	höllu	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	 er	mikilvægt	 fyrir	 mig	 að	 ég	 treysti	 því	 að	maturinn	 hjá	 höllu	 sé	 gerður	 frá	

grunni	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	ég	treysti	því	að	ég	sé	að	borga	fyrir	gæði	hjá	höllu	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

Hluttekning	

Það	er	mikilvægt	fyrir	mig	að	hjá	höllu	sé	ant	um	viðskiptavini	sína	



	

73	

� Mjög	mikilvægt	

� Mikilvægt	

� Hvorki	né	

� Ekki	mikilvægt	

� Alls	ekki	mikilvægt	

	

(Eftri	hluta	2	er	farið	beint	í	hluta	4)	

	

Hluti	3	

	

Ástæða	þess	að	ég	hef	ekki	heimsótt	hjá	höllu	er	(opin	spurning)	

	

Hluti	4	

	

Eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri	(opin	spurning)	
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Viðauki	2	–	Opin	svör	í	hluta	3	og	4	í	rannsók	

	

Hef	ekki	gefið	mér	tíma	til	að	fara	til	Grindavíkur.	

Vegna	þess	að	ég	fæ	mat	nokkrum	sinnum	í	viku	frá	henni	sent	uppí	vinnu.	

Fannst	maturinn	áður	 fyrr	vera	 rosalega	góður	en	undanfarið	 finnst	mér	hann	vera	

farinn	 að	 verða	 svolítið	 mötuneytislegur.	 Hann	 missir	 svolítið	 ástina	 sem	 hann	 fékk	

þegar	maturinn	var	gerður	í	minna	magni.	

Að	 ekki	má	 gleyma	 að	 halda	 gæðum	 þótt	 umsvif	 aukist	 og	 finnst	mer	 heldur	 hafa	

slaknað	á	gæðum	frá	því	heimsótti	staðinn	fyrst.	

Ég	er	stolt	af	því	að	svona	frábær	málstaður	sé	staðsettur	á	Suðurnesjum.	ALLT	sem	

ég	hef	vörð	að	frá	ykkur	hefur	bragðast	einstaklega	vel.	Þið	eruð	snillingar!	

Það	 væri	 svo	 æðislegt	 ef	 Hjá	 Höllu	 myndi	 geta	 opnað	 stað	 hér	 í	 Reykjanesbæ,	

aðsóknin	væri	mjög	mikil	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


