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Yfirlýsing höfundar 

 

Höfundur, Ólöf Rún Steinarsdóttir hef unnið ein að þessu lokaverkefni. BS verkefni 

þetta er að öllu leiti mitt verk. Þegar höfundur vitnaði í annara verk var getið vel til 

heimilda. Höfundur hefur fylgt öllum þeim reglum og kröfum að bestu getu sem 

Háskólinn á Bifröst hefur sett fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ___________________________________________ 

                                 Ólöf Rún Steinarsdóttir   
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Útdráttur 

 

Við rannsókn leitaðist höfundur eftir því að kanna hvort líkamsræktarstöðvar væru að 

uppfylla þjónustuvæntingar viðskiptavina sinna. Höfundur framkvæmdi 

þjónusturannsókn út frá Servqual. Með Servqual var saminn spurningalisti sem sneri 

að væntingum viðskiptavina annars vegar og skynjun þeirra á þjónustu hins vegar. 

Þegar niðurstöður lágu fyrir var bilið milli skynjaðrar þjónustu og væntinga reiknað 

saman. Við gerð rannsóknar var kannað hvaða þætti þarf að huga að til að þjónusta 

verði góð. 

 

Stjórnendur líkamsræktarstöðva þurfa að skoða vel hvernig þjónustuhættir fyrirtækisins 

eru. Ákveðin þjónustu viðmið þurfa að vera til staðar til að uppfylla væntingar 

viðskiptavina. Til að komast að því hvernig upplifun viðskiptavinar á þjónustu er þá 

getur fyrirtækið framkvæmt þjónusturannsókn. Slík rannsókn getur verið í formi 

Hulduheimsókna eða með Servqual. 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að þrjár af þeim fjórum líkamsræktarstöðum sem teknar voru 

fyrir, voru ekki að mæta væntingum viðskiptavina sinna. Ein stóð upp úr með jákvætt 

þjónustubil. Þegar nánar var skoðað voru ýmsir þættir þjónustunnar sem fengu 

neikvæða niðurstöðu, fengu lélega einkunn frá þeim sem ekki sóttust eftir þjónustunni 

en jákvætt frá þeim sem sækjast eftir þjónustunni. Þegar skoðaðar eru heildartölur 

byggðar á svörum líkamsræktarstöðva á landinu eru þær á heildina litið ekki að mæta 

þörfum viðskiptavina og greinileg þörf fyrir úrbætur. 
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Abstract 
 

During this research, the author sought to check if the fitness centers were meeting 

customer service expectations. The author performed a service survey with Servqual. 

With Servqual, there was a questionnaire that focused on customer expectations and 

their perception of services on the other hand. When the results were available, the gap 

between the perceived services and expectations was calculated. When conducting a 

study, the factors were examined that need to be considered for a good service. 

 

Managers of fitness centers need to carefully review how the company's services are. 

Certain service guidelines must be in place for the service to meet customer 

expectations. To find out how the customer experiences a service, the company can 

conduct a service investigation. Such a research may take the form of a secret survey 

or with Servqual. 

 

The results revealed that three of the four fitness centers that were examined were 

unable to meet the expectations of their clients. One stood out with a positive service 

range. After further examination, various aspects of the service that received a negative 

result were poorly rated by those who did not attend the service. But when looking at 

numbers from those who are seeking the service, the rate for those factors were good. 

Overall, based on all responses from fitness centers in the country, they are not meeting 

customer needs and there seems to be a clear need for improvements. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Vægi lokaverkefnis eru 14 ECTS einingar. Ritgerðin var unnin á sumarönn árið 

2018. Höfundur leitast eftir því að svara því hvort líkamsræktarstöðvar séu að uppfylla 

væntingar viðskiptavina sinna.  

 

Leiðbeinandi höfundar var Einar Svansson, lektor við Háskólann á Bifröst. Sérstakar 

þakkir fær hann fyrir góða leiðsögn. Kristrún Steinarsdóttir fær einnig þakkir fyrir að 

hafa lesið yfir verkefnið og gefið gagnlegar ábendingar. Fjölskyldu minni vill ég þakka 

fyrir þolinmæði og góðan vinnufrið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ___________________________________________ 

                                     Ólöf Rún Steinarsdóttir   
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 Inngangur 

Þjónusta sem atvinnugrein fer ört vaxandi og er í dag ein stærsta atvinnugreinin í 

heiminum. Þjónusta getur komið fram á ýmsan hátt, allt frá því að vera afgreiðsla í 

verslun yfir í það að framleiða vörur fyrir aðra. Viðskiptavinurinn er miðpunktur 

þjónustu. Markmið þjónustufyrirtækja er að uppfylla væntingar viðskiptavina sinna og 

því er mikilvægt fyrir þau að gera sér grein fyrir því hverjar væntingarnar eru. Þegar 

setja á fram ákveðna þjónustuhönnun þarf einkum að skoða hvaða þjónustu á að veita 

og hvernig, og haga ferlinu þannig að það uppfylli allar þær væntingar sem 

viðskiptavinur hefur.  

 

Til að bæta gæði þjónustunnar geta fyrirtæki sett upp gæðakerfi. Með gæðakerfum er 

hægt að stjórna hvernig þjónustunni er háttað og eru sett fram ákveðin þjónustu form. 

Kerfi eins og Six Sigma geta hjálpað fyrirtæki að gera vöru eða þjónustu mun betri, því 

kerfið hjálpar til við að útrýma göllum. Möguleiki er fyrir góð þjónustufyrirtæki að fá 

vottun á gæðakerfi sín. 

 

Margar lausnir eru til þess að bæta þjónustu í fyrirtækjum. Til að komast af því hvað 

þarf að bæta í þjónustuferlinu getur fyrirtæki framkvæmt þjónustukönnun. Slík könnun 

getur verið framkvæmd með Hulduheimsóknum, Servqual eða með kvörtunar og/eða 

ábendingakerfum. Þegar stjórnendur eða starfsfólk hefur unnið lengi í fyrirtæki er hætta 

á því að það taki ekki lengur eftir ákveðnum þáttum sem viðskiptavinurinn tekur eftir. 

Því er það tilvalið tækifæri að framkvæma þjónustukönnun og sjá hvað það er sem 

viðskiptavinurinn ætlast til af fyrirtækinu og hvernig fyrirtækið getur nýtt þá þætti til 

úrbóta.  

 

 Rökstuðningur á vali viðfangsefnis 

Áhugi á viðfangsefninu kviknaði þegar höfundur stundaði nám í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst. Höfundur tók ýmsa áfanga sem snúa að þjónustu og var það 

áberandi hvað góð þjónusta skiptir fyrirtæki miklu máli til að halda viðskiptavinum 

sínum. Höfundur hefur mikinn áhuga á líkamsrækt, hefur stundað hana í mörg ár og 

þótti því áhugavert að taka fyrir þjónustu líkamsræktarstöðva, skoða væntingar 

viðskiptavina og komast að því hvort líkamsræktarstöðvar séu að uppfylla væntingar 

um þjónustu.   
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Val á viðfangsefnið var því að skoða hvað þjónusta er, hvað felst í gæðastjórnun, hvaða 

mælingar er hægt að nota til að meta þjónustuna og hvort líkamsræktarstöðvar séu að 

uppfylla væntingar viðskiptavina sinna, með stuðning Servqual. 

 

 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er líkt og kemur fram hér að ofan að komast að því hvað 

þjónusta er og hvernig er hægt að mæla þjónustu með þjónustumælingum. Höfundur 

tekur sérstaklega fyrir fjórar líkamsræktarstöðvar á landinu og mælir þjónustugæði 

þeirra með Servqual líkaninu, en kannar einnig gæði þjónustu líkamsræktarstöðva á 

landsvísu. Fyrirtækin eru ólík en eiga það sameiginlegt að stuðla að hreyfingu ásamt 

því að ein þeirra vinnur mikið með heilbrigðiskerfinu. 

 Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Eru líkamsræktarstöðvar að uppfylla þjónustuvæntingar viðskiptavina sinna?“   

 

 Aðferðafræði 

Efni skýrslu snýst um hvort líkamsræktarstöðvar séu að uppfylla væntingar 

viðskiptavina sinna um þjónustu. Til að fá svör við þessari spurningu eru fræðilegar 

heimildir fyrst kannaðar út frá afleiddum heimildum. Þeim var safnað saman úr 

fræðiritum, dagblaðsgreinum og vefsíðum. Í fræðilegum heimildum er meðal annars 

mælitækið Servqual skoðað og síðar notað til þess að mæla gæði þjónustu í fjórum 

líkamsræktarstöðum á höfuðborgarsvæðinu. Höfundur tekur einnig fyrir þjónustugæði 

í fleiri líkamsræktarstöðvum á landsvísu. Í þessari rannsóknarskýrslu er notuð 

megindleg aðferðarfræði. Þýði rannsóknar eru allir Íslendingar sem hafa aldur til að 

æfa í líkamsræktarstöðvum landsins en úrtakið er svokallað sjálfvalið úrtak. Sjálfvalið 

úrtak er þegar spurningakönnun er lögð fyrir og fólk velur sig sjálft sem úrtak. Í þessu 

tilviki var spurningakönnun lögð fyrir á netinu á Facebook síðu höfundar og í tveimur 

fyrir fram völdum hópum. Þar gátu þeir sem eru vinir eða meðlimir valið sjálfir hvort 

þeir svöruðu könnuninni eða ekki, og því nefnist þetta sjálfvalið úrtak (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 125).  

 

Spurningakönnun var útbúin í Google Forms og innihélt hún bakgrunns spurningar, 

skilgreiningar til að kanna væntingar viðskiptavina og síðan þá upplifun af þjónustu 

sem viðskiptavinir hafa fengið. Höfundur notar styttri útgáfu af Servqual og notar því 

fimm punkta Likert skala í stað sjö punkta. Til að greina gögnin var notað reikniforritið 

Excel. Meðaltal hverrar spurningar var reiknað út frá væntingum og skynjaðri þjónustu 
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og síðan heildar meðaltal allra spurninga. Svör við spurningum um væntingar voru  

borin saman við svör við spurningum um skynjaða þjónustu. Mismunurinn segir til um 

hvort verið sé að uppfylla væntingar viðskiptavina og mismunurinn, ef einhver er 

kallast þjónustubil. 

 

 Annmarkar 

Helstu annmarkar skýrslunnar eru þeir að þegar um er að ræða sjálfvalið úrtak þá geta 

orðið ákveðnir skekkjuvaldar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 125). Þeir 

skekkjuvaldar sem eiga hér við eru að höfundur náði aðeins til Facebook notenda og 

hafði ekki aðgang eingöngu að viðskiptavinum þeirra líkamsræktarstöðva sem teknar 

voru fyrir. Einnig var afgerandi svarhlutfall frá konum og því ekki vert að bera saman 

niðurstöður milli kynja. Aðeins náðist til sjö einstaklinga frá Heilsuborg og því gefur 

það takmarkaða innsýn yfir þjónustugæði þar. 

 

 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknaskýrsla þessi hefst á fræðikafla. Í þeim kafla, öðrum kafla er komið inn á 

ýmis hugtök sem snúa að þjónustu. Tekin eru til skoðunar: Þjónusta, gæðakerfi, 

þjónustukannanir og fleira. Því næst kemur kafli þrjú, í honum er kynning á þeim 

fjórum líkamsræktarstöðvum sem höfundur tekur sérstaklega til skoðunar. Í kafla fimm 

koma niðurstöður, en þær eru skoðaðar bæði út frá líkamsræktarstöðvunum fjórum og 

einnig á líkamsræktarstöðvum á landsvísu, þar sem svör bárust frá landinu öllu. 

Höfundur ræðir síðan mögulegar úrbætur fyrir fyrirtækin í kafla sex og veltir upp sínum 

skoðunum. Eftir umræðu koma lokaorð í kafla sjö, síðan heimildaskrá og viðaukar. 
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 Þjónusta 

Kafli tvö fjallar um hvað felst í þjónustu, þjónustustjórnun, gæðakerfi og hvernig má 

stjórna gæðum fyrirtækja.  

 

  Hvað er þjónusta? 

Þjónusta er óáþreifanleg (Albrecht, 1999, bls. 7). Þjónusta er óefnisleg, hún er 

framleidd og hennar neytt á sama tíma. Vegna óstöðugleika getur það reynst erfitt fyrir 

viðskiptavininn af meta hana. Þjónustu er lýst af viðskiptavini út frá reynslu, 

tilfinningu, öryggi og trausti (Gronroos, 1988, bls. 10). Þjónusta er viss aðgerð eða 

frammistaða og því er ekki hægt að snerta eða smakka á henni á sama hátt og á 

áþreifanlegri vöru (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 5). Þjónusta  verður til í 

samskiptum starfsmanns og viðskiptavinar (Karl G. Friðriksson og Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 5). Hún verður til þegar utanaðkomandi aðili leitar til fyrirtækis 

til að fá upplýsingar, þekkingu eða aðstoð (Albrecht, 1999, bls. 7-8). Ef skilgreina ætti 

þjónustu á einfaldan hátt væri hægt að segja að hún væri ferill, frammistaða og 

ætlunarverk. Ætlunarverk er þegar einhver ætla að gera eitthvað ákveðið fyrir annan 

aðila og þjónustan stendur í ákveðinn tíma og er því ferill athafna eða aðgerða. 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 5).  

 

Viðskiptavinur gerir sér ákveðnar væntingar áður en hann óskar eftir þjónustu og er það 

hlutverk fyrirtækis að uppfylla þær. Þarfir fólks eru mismunandi og því er mikilvægt 

að hafa þjónustuna fjölbreytta og geta því þjónustað sem flesta. Lykillinn að árangri er 

að skilja og þekkja væntingar viðskiptavina. Til að komast að væntingum er mikilvægt 

að vera í góðu sambandi við viðskiptavininn (Albrecht, 1999, bls. 7-8). 

Framleiðslufyrirtæki eru þau sem aðeins framleiða áþreifanlega vöru en 

þjónustufyrirtæki eru þau fyrirtæki sem bjóða aðeins upp á óáþreifanlega vöru. Til eru 

fyrirtæki sem bjóða upp á blöndu af þessu báðu og er því þjónustan mikilvægur hluti af 

vöruframboði framleiðslufyrirtækis. Sem dæmi um blandað fyrirtæki eru 

skyndibitastaðir, snyrtivöruframleiðendur, bílaframleiðendur og fleira, þar sem 

þjónustan er nauðsynleg til að selja vöruna.. (Karl G. Friðriksson og Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 5)  

 

Þjónustu þarf að hanna eftir sjónarhorni viðskiptavinarins. Þjónusta kemur ekki fram í 

framleiðsluferlinu heldur kemur hún fram í aðal þjónustu aðstöðu fyrirtækis. Ef 
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einstaklingur skoðar bíl, þá sér hann aðeins bílinn í fallegum sýningarsal en sér ekki 

framleiðsluferlið sjálft sem gæti verið óhrein, hávær verksmiðja. Þess vegna skiptir 

miklu máli að útlit þjónustu aðstöðu sé gott, því hreinlæti, húsbúnaður, skipulag og 

annað þess háttar getur haft áhrif á viðskiptavininn (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2011). 

Í dag tíðkast að ná viðskiptavininum betur inn í þjónustuna sjálfa, með því er átt við að 

hann sjái að hluta til sjálfur um þjónustuna. Dæmi er þegar viðskiptavinur velur sjálfur 

máltíð af takmörkuðum matseðli og gert er ráð fyrir að hann hreinsi borð sitt eftir 

máltíðina. Með þessu býst viðskiptavinurinn við því að fá hraðari þjónustu og ódýrari 

mat. Með þessari aðferð er hægt að hafa færri starfsmenn og þjónustunni er hagað eftir 

eftirspurn. Hún virkar einnig eins og viðskiptavinurinn sé tímabundinn starfsmaður sem 

sinnir aðeins störfum þegar hann kemur og minnkar aðkomu starfsfólks (Fitzsimmons 

og Fitzsimmons, 2011, bls. 19). Líkamsræktarstöðvar landsins vinna mikið með 

þessháttar aðferð. Tvær af þeim líkamsræktarstöðvum sem teknar voru fyrir bjóða upp 

á að einstaklingar kaupi aðgang að stöðinni í gegnum heimasíðu fyrirtækjanna ásamt 

annarri þjónustu. Með því að bjóða upp á slíka þjónustu er verið að lágmarka aðkomu 

starfsfólks í afgreiðslu og þarf jafnvel að hafa færri eða engan starfsmann til að sinna 

slíku starfi (World Class, án dags.; Reebok Fitness, án dags.) 

 

Með góðri þjónustu geta fyrirtæki skapað sér ákveðið samkeppnisforskot. Erfitt getur 

verið fyrir fyrirtæki að ná samkeppnisforskoti aðeins á vörunni sjálfri þar sem tækni í 

dag gerir fleirum möguleiki á að búa til úrvals vöru. Því eru fyrirtæki farin í auknum 

mæli að horfa til þjónustu og þjónustugæða til að vera fremst í sinni grein. Fyrirtæki 

sem hugsa vel til markaðslegra gilda einbeita sér að því að þekkja óskir og þarfir 

viðskiptavina til að vita hvaða hóp þau eru að leitast eftir að þjónusta og hvernig þau 

ætla að fara að því. Ó-in fjögur útskýra vel aðal einkenni þjónustu. Ó-in eru 

óáþreifanleiki, óstöðuleiki, óaðskiljanleiki og óvaranleiki. Fyrsta óið, óáþreifanleiki 

þýðir að viðskiptavinur getur hvorki snert né séð þá þjónustu sem hann fær. Næsta er 

óstöðuleiki og það einkenni þýðir að engin þjónustuvara er nákvæmlega eins. Engir 

tveir einstaklingar fá nákvæmlega eins þjónustu. Það er vegna þess að starfsmaður getur 

veitt misjafna þjónustu milli daga eða aðeins milli nokkra klukkutíma. Þriðja einkennið 

er óaðskiljanleiki og stendur fyrir það að ekki er hægt að aðskilja kaup á þjónustu og 

nota hana seinna. Sú þjónusta sem einstaklingur fær er notuð á sama tíma og því ekki 

hægt að afhenda hana fyrir fram. Loka einkennið er óvaranleiki. Þjónustu er ekki hægt 
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að geyma, hún varir aðeins meðan hennar er neytt. Ef einstaklingur fer í slæma flugferð 

þá getur hann ekki skilað henni heldur eingöngu fengið nýja í staðin. Vegna 

óvaranleikans þá verður mat á eftirspurn og vel skipulagt framboð mikilvægt verkefni 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 6). 

  Þjónustustjórnun 

Framleiðsla í iðnríkjum hefur minnkað og áhersla á þjónustu hefur aukist (Albrecht, 

1999, bls. 16-18). Stjórnendur eru meira að átta sig á því að þjónustustjórnun og áhersla 

á viðskiptavini er lykill að velgengni. 

Þjónustuþríhyrningurinn er líkan sem 

hjálpar okkur að skoða ávinning 

viðskiptavinarins með því að horfa á þau 

atriði sem hafa áhrif á velgengni 

fyrirtækja. Í miðjunni er 

viðskiptavinurinn og er það táknrænt um 

að hann sé lykilatriðið í þjónustuferli 

fyrirtækja. Í kringum hann koma 

stefnumörkun, kerfi og fólkið. Til að 

þjónusta til viðskiptavinarins sé góð  þurfa allir þessir þrír þættir að starfa vel saman 

(Albrecht, 1999, bls. 16-18).   

 

Þeir þættir sem koma fram við mælingu á þjónustugæðum eru mikilvægir til að geta 

stýrt þjónustunni í ákveðna átt. Ef mældar eru væntingar viðskiptavina og bornar saman 

við upplifaða þjónustu er hægt að sjá bilið sem myndast, hvort sem það er í jákvæða 

eða neikvæða átt. Ef bilið er í neikvæða átt er hægt að nýta tækifærið til úrbóta og finna 

leiðir til að minnka bilið til að uppfylla væntingar viðskiptavina (Karl G. Friðriksson 

og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 14). Til að gæði haldist góð þarf að vera skýr 

stefnumörkum um hvernig eiga viðskiptin að vera og hver er framtíðarsýnin. 

Stefnumörkun þarf að vera skýr og þess vegna fer hún á toppinn á þríhyrningnum. Næst 

kemur fólkið, mikilvægt er að taka mannlega þáttinn inn í myndina. Gæðaúrbætur 

snúast ekki bara um stjórnunaraðgerðir heldur einnig um að veita starfsfólki sínu umboð 

til að reyna að hjálpa til við að auka gæði vinnustaðs á eigin forsendum. Fólkið er ein 

grundvallar ástæðan fyrir árangri fyrirtækja. Að lokum eru það kerfin. Sá þáttur snýr 

að tækjum, tólum, vinnuferlum, upplýsingamiðlun og fleiru. Allir þessir þættir verða 

að vinna vel saman að því að skapa ávinning fyrir viðskiptavininn. Allir þættir þurfa að 

Mynd 1 - Þjónustuþríhyrningurinn (Albrecht, 1999) 
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vera í lagi, því þeir hafa úrslita áhrif á það hvort viðskiptavinurinn fari sáttur frá 

fyrirtækinu. Þjónustuþríhyrningurinn er því áhrifaríkt upplýsingatæki til að fá alla í 

fyrirtækinu til að hugsa um heildar markmiðið (Albrecht, 1999, bls. 16-18).  

Þegar fyrirtæki búa til þjónustustefnu er nytsamlegt að nota þjónustuferlagreiningu. 

Greiningin hjálpar fyrirtækjum að finna út hvar þjónustuþættirnir liggja. Flokkarnir eru 

fjórir og er skipt eftir því hversu mikla eða litla þjónustu fyrirtækið bíður upp á. Skoða 

þarf hvort fyrirtækið sé með fjöldaframleiðslu eða hvort þjónustan sé sniðin að hverjum 

og einum. Þegar fyrirtækið hefur farið í gegnum þjónustuferlagreininguna er þjónusta 

fyrirtækisins hönnuð (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 25).  

 

 Gæðastjórnun 

Gæðastjórnun er það ferli sem tryggir að fyrirtæki uppfylli kröfur um vöru og þjónustu 

(Pyzdek og Keller, 2013, bls. 22). Gæðastjórnun skilgreinir og stjórnar þeim aðgerðum 

sem eru nauðsynlegar til að ná gæðamarkmiðum fyrirtækisins. Ferlið byggir á því að fá 

endurgjöf frá viðskiptavinum með því að fylgja þremur skrefum. Fyrsta skrefið er að 

meta núverandi rekstrar árangur, næst er að bera saman núverandi markmið við 

raunverulegan rekstrar árangur og að lokum bregðast við mismuninum (Pyzdek og 

Keller, 2013, bls. 22). Til þess að þjónusta og gæði geti unnið saman þá þarf að passa 

upp á að útrýma öllum mistökum og minnka líkurnar á að þurfa að vinna hlutina aftur. 

Upphaflega snerist gæðastjórnun um að hafa eftirlit á framleiðslu og passa upp á að 

gölluð vara færi ekki saman við þær heilu. Seinna meir þróaðist hugtakið og meira var 

horft til gæðastýringar, í þeim var byrjað að nota tölur til útreikninga. Í dag er horft til 

stefnumótunar og er það viðskiptavinurinn sem ákvarðar gæðin. Allir starfsmenn 

fyrirtækis þurfa að skuldbinda sig til að halda gæðum en þau tengjast kostnaði og 

hagnaði, sem er partur af stefnumótuninni (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010, bls. 134) 

Gæðastjórnun og markaðssetning er nauðsynleg þegar kemur að framleiðslu og neyslu 

á þjónustunni. Ef þessum þáttum er aðeins sinnt að hluta til er líklegt að upplifun 

viðskiptavinarins verði neikvæð (Gronroos, 1988, bls. 10).  

 

Áhersla á gæðastjórnun hefur aukist í skipulagi hjá fyrirtækjum. Gæði eru á ábyrgð 

allra starfsmanna, hvort sem það séu leiðbeinendur, millistjórn, verkfræðingar eða 

annað. Altæk gæðastjórnun getur veitt ákveðinn ramma fyrir stöðugar bætingar gæða 

(Pyzdek og Keller, 2013, bls. 51). Mörg mannlega mistök geta átt sér stað í gæðaferlinu 

vegna skorts á athygli. Algeng mistök eða villur sem við gerum heima fyrir, eins og 
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borga reikninga of seint, hringja í vitlaust númer og fleira þess háttar hefur litlar 

afleiðingar. En þegar kemur að viðskiptum geta þessar villur verið ansi dýrar og haft 

með sér slæmar afleiðingar. Að koma í veg fyrir villur getur verið erfitt eða ómögulegt 

verkefni. Sumum villum er erfitt að útrýma og því ef villuhlutfall er lágt þá verður 

umbreytingin töluvert erfiðari. Til að útiloka að villur komi upp eru til ýmiss kerfi til 

að fækka þeim. Slík kerfi eru til dæmis Poka Yoke og Six Sigma (Pyzdek og Keller, 

2013, bls. 341). Nánar verður farið í Sig Sigma í kafla 2.4.2. Poka Yoke snýst um að 

gera ferlið villulaust af völdum mannfólks. Til að koma í veg fyrir mistök af hendi 

mannfólks er hægt að betrumbæta umhverfið. Ef unnið er við slæmar aðstæður til 

dæmis vegna hávaða, hita, slæma lykt eða annað er líklegra að fólk gerir mistök 

(Pyzdek og Keller, 2013, bls. 342).  

 

Poka Yoke notar bæði tékklista og handvirk tæki til að koma í veg fyrir mannleg mistök 

starfsmanna. Dæmi um poka Yoke er að hafa spegil staðsettann á vinnslustöðvum til 

að stuðla að því að starfsmaður sé með viðeigandi útlit þegar hann kemur til 

viðskiptavinarins. Annað er sjálfvirkt stafsetningar forrit hjá Microsoft Outlook þegar 

einstaklingur sendir tölvupóst, þá lagar forritið starfsetningu áður en pósturinn er 

sendur. Mörg poka Yoke atriði eru vel sýnileg, líkt og hæðarmælingar í 

skemmtigörðum og töskurammar á flugvöllum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, 

bls. 121-122). 

 

 Gæðakerfi 

Gæðakerfi er það hugtak sem notast er við að stjórna og stýra fyrirtæki með tilliti til 

gæða þess (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 47). Kerfið er byggt upp þannig að það 

auðveldi fyrirtækinu að skipuleggja starfsemina til þess að uppfylla væntingar 

viðskiptavina sinna. Gæðakerfi gefur ákveðið loforð um hvernig starfsemi fyrirtækis er 

háttað. Megin markmið fyrirtækis ætti að vera að uppfylla væntingar viðskiptavina með 

því að veita viðskiptavinum fullnægjandi vöru eða þjónustu. Ef fyrirtæki er starfandi í 

langan tíma má áætla að það fyrirtæki sé að halda vel utan um starfsemi sína og sé að 

standa við loforð til viðskiptavina og hagsmunaaðila (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 47). 

Með gæðakerfum er hægt að fara í gæðaúrbætur og þegar slíkt á sér stað er verið að ná 

þjónustunni á það stig sem ekki hefur náðst áður. Þegar fara á í gæðaúrbætur er til 

dæmis hægt að styðjast við Six Sigma (Pyzdek og Keller, 2013, bls. 20). Six Sigma er 

ákveðið gæðakerfi sem verður farið í seinna í kaflanum. 
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Gæðaráð eða verkefnateymi er sett á til þess að innleiða gæðakerfi. Slík ráð eru sett 

með faglegu sniði og ákvarða hlutverk sérfræðinga til að ná markmiðum 

gæðastefnunnar (Pyzdek og Keller, 2013, bls. 21). Það má álykta að í hverju starfandi 

fyrirtæki sé gildandi gæðakerfi. Kerfið getur verið af einhverri tegund, formlegt eða 

óformlegt. Líkur eru á því að í sumum fyrirtækjum eru þau ekki skjalfest og er 

mögulega um að ræða óskráð verklag sem hefur þróast með tímanum og er orðið 

sjálfsagt fyrir starfsmönnum og menningu fyrirtækisins. Í þeim fyrirtækjum þar sem 

loforð eru skjalfest og vel er haldið utan um starfsemina eru gæðakerfi formlegri. Þar 

sem loforð eru gefin í formlegum gæðakerfum kallast þau skjal eða gæðaskjal. Þegar á 

að uppfylla loforð þarf að vinna samkvæmt gæðaskjalinu með því að framkvæma eins 

og lofað var og að tryggja það að starfsemi fyrirtækisins sé í líkingu við þær lýsingar 

sem settar eru fram (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 48). 

 

 Innleiðing gæðakerfa 

Innleiðing á gæðakerfi er umfangsmikið verkefni og því er gott að setja fram góða 

áætlun og hvernig skuli fylgja henni eftir. Margir stjórnendur líta á innleiðinguna sem 

verkefni og setja upp ákveðinn tímaramma, áætlun um kostnað og skipa jafnvel 

gæðaráð (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 111). Innleiðing á gæðakerfi í fyrirtæki og 

vottun vöru þegar þess er þörf getur tekið alveg frá hálfum mánuði upp í 6 ár. Til eru 

þó dæmi um að það hafi tekið fyrirtæki upp í tíu ár að hljóta vottanir. Að meðaltali tekur 

það þó um það bil tvö og hálft ár (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010, bls. 137). 

Þegar setja á gæðastefnu verður að gera það með formlegum hætti því stefnan sýnir oft 

fram á það atferli sem hefur gengið vel í fyrirtækinu. Mikilvægt er að byrja á að meta 

núverandi ástand og vinna svo eftir því. Ef starfsmönnum er veitt of umfangsmikil 

verkefni er mögulegt að það verði þeim yfirþyrmandi og eigi erfitt með að fylgja þeim 

eftir. Ef árangur á að nást þurfa stjórnendur að vera helgaðir verkefninu og virkir í öllu 

sem kemur að innleiðingu og eftirfylgni gæðakerfisins. Áður en innleiðingarferli hefst 

þurfa stjórnendur að hafa eftirfarandi atriði í huga: Skipa gæðaráð, skilgreina hver 

gæðastefnan er, skilgreina hvert gæðamarkmiðið er, útvega allt sem til þarf til 

innleiðingarinnar og vera virkir í innleiðingunni. Að lokum hafa góða yfirsýn yfir ferlið 

og fylgjast með því að öllum markmiðum ferlisins sé náð (Helgi Þór Ingason, 2015, 

bls. 114-116).   

 

Rannsókn sem var gerð árið 2010 á íslenskum fyrirtækjum bendir til þess að 

meðalkostnaður fyrirtækja til að öðlast vottun er í kringum 12,4 milljónir króna. 
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Kostnaðurinn var alveg frá því að vera 1,5 milljón upp í að vera 25 milljónir króna. Í 

könnun sem var gerð árið 2001 var meðal kostnaðurinn 7,9 milljónir sem myndi 

samsvara í kringum 13,4 milljónum á núvirði miðað við hækkun á vísitölu neysluverðs. 

Helsti kostnaður við að innleiða gæðakerfi eru kaup á tækjabúnaði, helst þá tölvum eða 

lagfæring á þeim (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010, bls. 138).  

 

 Six Sigma 

Á tíunda áratugnum þróaði Bob Galvin frá Motorola meginreglur sem nú eru þekktar 

sem Six Sigma (Pyzdek og Keller, 2013, bls. 52). Motorola vildi bæta bæði þjónustu 

og vöru tífalt og vegna þess var Six Sigma Quality Movement samþykkt. Með notkun 

kerfisins jókst framleiðni , kostnaður minnkaði og færri gallar urðu í framleiðslu. 

Gæðakerfið notar tölfræði til að greina gögn og til að finna rótina að vandamálum. 

Upphaflega var gæðakerfið notað til að bæta framleiðslu en aðferðin getur einnig verið 

notuð í vöruhönnun og fleiru (Markarian, 2004, bls. 46-49). Six Sigma setur 

viðskiptavininn í fyrsta sæti og notar síðan staðreyndir og gögn til að keyra fram betri 

lausnir (Pande og Holpp, 2002, bls. 2). Gæðakerfið er hægt að nota bæði í stórum og 

litum fyrirtækjum (Markarian, 2004, bls. 46-49). Six Sigma er mjög ströng og öguð 

aðferðafræði sem notar bæði gögn og tölfræði til að mæla og bæta rekstrarafkomu 

fyrirtækja (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 194).  

 

Megin markmið gæðakerfisins er að bæta ánægju viðskiptavina, draga úr hringrása tíma 

í þjónustu eða framleiðslu og að fækka göllum. Yfirleitt leiða slíkar úrbætur með sér 

sparnað á kostnaði en auka einnig tækifæri til að viðhalda viðskiptavinum, ná inn á nýja 

markaði og byggja upp gott orðspor fyrir vöru og þjónustu. Til að ná markmiði Six 

Sigma  er ekki nóg að gera  litlar breytingar, heldur þarf að gera byltingu á öllum sviðum 

aðgerðarinnar og framkvæma með nánast enga galla (Pande og Holpp, 2002, bls. 3). 

Aðaláherslan með Six Sigma er að komast að villunum. Ef fyrirtæki afhendir ákveðna 

vöru á réttan hátt í 99,9% tilvika þá gæti hún verið stolt af því. Ef milljón pakkar eru 

afhentir á dag og af þeim pökkum eru 0,01% gallaðir, gera það 1000 villur á dag, sem 

ætti að teljast ansi mikið. Vegna þessa 1000 villna gæti það orsakað að margir þeirra 

viðskiptavina eiga ekki viðskipti við fyrirtækið aftur. Ef villur Six Sigma eru ekki 

lagaðar þá orsakar það vandamál með þjónustugæðin (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2011, bls. 194).  Upp hefur komið sú hugmynd að fyrirbærið sé eins konar viðmið þegar 

kemur að rekstri fyrirtækja og sýn að hálfu stjórnenda, sem skilar sér svo til 

viðskiptavina fyrirtækja og annara hagsmuna aðila. Six Sigma getur einnig 
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endurspeglað þá gæðamenningu sem ríkir innan fyrirtækisins og að tæki og tól skili 

ekki miklu eitt og sér heldur snýst þetta um að stjórnendur  skuldbindi sig í að tryggja 

árangur fyrirtækja (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 214). Six Sigma ferlinu er skipt niður 

í fimm skref. Þau er: Skilgreina, mæla, greina, bæta og innleiða breytingu.  

 

Skilgreina: Fyrsta skrefið er að skilgreina hvert verkefnið er. Útbúin er áætlun um hvert 

markmið verkefnisins er. Í áætlun þurfa að koma fram upplýsingar um fjármál, hver 

verkaskipting er, hvernig samskiptum verður háttað og hversu langur tími mun fara í 

verkefnið. 

 

Mæla: Hér er sett fram ákveðin áætlun um hvernig á að safna gögnum og upplýsingum. 

Heildar ferlið er skoðað ítarlega og í framhaldi af því er áætlunin um gagnasöfnun sett 

fram. 

 

Greina: Í þessu skrefi þarf að greina vel í hverju vandinn upphaflega fólst. Vandinn er 

ræddur og settar eru fram hugmyndir um hvers vegna vandinn varð til. Ástæðum er 

forgangsraðað. 

 

Bæta: Nú þarf að finna lausnir og láta reyna á mögulegar lausnir. Allar lausnir eru settar 

á borðið og prófaðar á viðfangsefninu. Hér er verið að kanna hvort búið sé að ná þeim 

markmiðum sem voru sett í upphafi. 

 

Innleiða breytingu: Lokaskrefið er að festa niður breytinguna. Hér er byrjað að vinna 

með lausnina í daglegum rekstri með öllum þeim mælingum sem notaðar voru. 

Mikilvægt er að nýta þetta ferli til að læra af verkefninu í heild í stærra samhengi (Helgi 

Þór Ingason, 2015, bls. 213). 

 

 ISO 9001 

Alþjóðastaðlarnir ISO stuðla að sammæli þjóða og hagsmunaaðila um það hvað teljist 

vera tæknistig í samtímanum á viðkomandi stigi. ISO 9000 staðlaröðin fjallar um þau 

gæði sem eiga sér stað í stjórnun stofnana og fyrirtækja (Helgi Þór Ingason, 2015, bls. 

65). Með því að hafa vottun á ISO 9000 staðli gefur það til kynna að fyrirtækið hafi 

gæðastjórnunarkerfi sem tryggir samræmni í framleiðslugetu (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 192). ISO 9001 er kallaður kröfustaðall og með honum eru 

lagðar fram ákveðnar grunnkröfur fyrir gæðakerfi (Staðlaráð Íslands, án dags.). Yfir 
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milljón fyrirtækja um allan heim hafa fengið ISO 9001 vottunina (Helgi Þór Ingason, 

2015, bls. 65).  

 

Á Íslandi eru nokkrir tugir fyrirtækja sem hafa fengið vottun á gæðakerfi sín samkvæmt 

staðlinum. Talan þykir þó frekar lág miðað við í Vestur-Evrópu en talið er að fjöldi 

fyrirtækja í fjölbreyttum greinum atvinnulífsins munu fá gæðakerfin sín vottuð með 

tímanum. Ávinningur af því að fyrirtæki hafi vottað gæðakerfi er annars vegar 

markaðslegur og hins vegar rekstrarlegur. Í sumum iðnaði er vottunin skilyrði en í 

öðrum er hún ekki skilyrði en getur verið mikil forsenda fyrir því að fyrirtækið haldist 

enn á markaði. ISO 9001 staðallinn hentar fyrir fyrirtæki sama í hvaða atvinnugrein þau 

starfa. Möguleiki er að setja upp gæðakerfi í fyrirtækjum án þess að það sé vottað en 

ISO 9001 hjálpar til við að veita aðhald og er mikilvægur þáttur í markaðsmálum. 

Kröfur sem ISO 9001 setur fram eru alls ekki endanlegar heldur má túlka þær sem 

lágmarkskröfur. Kröfurnar eru ekki aðeins sniðnar að þeim sem eru fremstir í flokki, 

heldur getur það verið auðvelt fyrir þau fyrirtæki sem eru nú þegar með þróuð gæðakerfi 

að mæta kröfum ISO 9001 (Staðlaráð Íslands, án dags.). Vottunin getur verið gagnleg 

til að auka trúverðugleika með því að sýna fram á að þjónustan mæti væntingum 

viðskiptavina. ISO sjálft sér aðeins um að hanna og uppfæra staðlana (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 192). ISO samtökin sjá ekki um að innleiða né gefa út 

vottunina, heldur er það gert af utanaðkomandi vottunaraðilum. Fyrirtæki og stofnanir 

geta ekki fengið vottunina sjálf en vottunina er hægt að veita vöru, þjónustu eða 

ákveðnu kerfi (ISO, án dags.).  

  



 

23 
 

 

 Þjónustukannanir 

Þjónustukannanir hafa þann tilgang að mæla þá þjónustu sem fyrirtæki vilja bjóða upp 

á, uppfylla væntingar og þarfir viðskiptavina sinna (Karl G. Friðriksson og Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 10). Íslensk fyrirtæki sem sérhæfa sig í þjónustukönnunum nota 

aðferðir sem skoða þá þjónustuþætti sem hafa mestu áhrifin á ánægju viðskiptavina. 

Með því að mæla frammistöðu fyrirtækis er verið að gera fyrirtækið meira tilbúið í að 

forgangsraða þáttum þjónustunnar og athuga hvaða þættir veita viðskiptavinum mestu 

ánægjuna. Þetta ferli gerir það auðveldara að ákvarða í hvaða þætti fjármunir 

fyrirtækisins eiga að fara. Þjónustukannanir eru tilvalið tækifæri til að sjá hvernig 

fyrirtækið stendur í samanburði við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein (Karl G. 

Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 10-11). 

 

Þegar viðskiptavinur er að meta gæði þjónustu hjá líkamsræktarstöð er margt sem hefur 

árif.  Viðskiptavinurinn metur meðal annars hvort tæki séu í lagi, hvernig þeim er haldið 

við, hvort tækin sem hann vill fara í séu laus og hvernig starfsfólk stöðvar bregst við 

óskum hans. Þegar kemur að einkaþjálfurum er mikilvægt að þeir hafi færni og 

þekkingu á starfi sínu. Einnig geta persónulegir þættir haft áhrif á skynjun 

viðskiptavinar og er stundum ekki hægt að hafa stjórn á þeim. Persónulegir þættir geta 

verið skap viðkomandi eða dagsform. Þættirnir sem fyrirtæki geta ekki stjórnað eru 

hlutir eins og leiðinlegt veður, ökuferð til stöðvar og fleira (Karl G. Friðriksson og 

Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 9). 

 

3.1 Servqual 

Grunnurinn fyrir hugmyndafræði Servqual var lagður fyrir af vísindamönnum sem 

höfðu skilið merkingu þjónustugæða og frá rannsóknum sem skilgreina þjónustugæði 

og lýsa þeim víddum sem fylgja til að meta gæði þjónustu (Berry, Zeithaml, og 

Parasuraman, 1988, bls. 15). Servqual módelið gengur út á að mæla væntingar og 

skynjun viðskiptavina á þjónustu. Eftir mælingar er munurinn á væntingum og 

skynjaðri þjónustu reiknaður og þar kemur í ljós hvort þjónusta uppfyllir væntingar eða 

ekki. Fyrir fyrirtæki sem er með fjölþætta þjónustu er Servqual mjög gott mælitæki á 

þann hátt að fyrirtækið getur fundið út hvort ein ákveðin eining sé að draga heildar 

þjónustuna niður. Mikilvægt er að fylgjast með gæðum þjónustunnar með reglulegum 

þjónustukönnunum. Mælitækið er gagnlegt þegar kemur að markaðsrannsóknum, þar 
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er hægt að bera saman eigin þjónustu við þjónustu samkeppnisaðila og sjá hvað er í lagi 

og hvað ekki í þjónustu fyrirtækisins (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 119). 

 

Mynd 2 - Ferli Servqual. (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011) 

Mælitækið hefur fengið gagnrýni í gegnum tíðina en þrátt fyrir það hefur höfundi 

Servqual tekist að sýna öðrum fram á að gagnlegt er að mæla bæði frammiðstöðu og 

væntingar á sama tíma, sérstaklega ef skoðað er hvað niðurstöður geta gert fyrir 

stjórnendur. Sá partur sem hefur fengið mestu gagnrýnina er að gagnrýnendur telja að 

erfitt getur reynst að leggja mat á væntingar einstaklinga og að matið sé því frekar á 

frammiðstöðuna heldur en væntingar þeirra (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006, bls. 

35).  

 

Þegar framkvæma á þjónusturannsókn með Servqual aðferðinni er byrjað á því að setja 

fram 22 skilgreiningar sem falla undir þjónustuvíddirnar fimm, sem talað er um í kafla 

3.1.3. Alls eru skilgreiningarnar 44 talsins, en 22 eru fyrir væntingar og 22 eru fyrir 

skynjun. Þegar skilgreiningarnar eru mótaðar eru þær settar fram með sjö punkta Likert 

mælikvarða (Jain og Gupta, 2004, bls. 27). Likert mælikvarðinn virkar þannig að jafn 

margar jákvæðar og neikvæðar yfirlýsingar eru settar fram um hverja skilgreiningu. 

Þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu til hverrar skilgreiningar fyrir sig, bæði út 

frá væntingum og skynjaðri þjónustu. Aðferðin hefur fengið nokkra gagnrýni á sig og 

eru það helst þrjú atriði sem bent er á. Ein þeirra gagnrýna er að skynjun er vel 

skilgreind og er hægt að mæla, en væntingar eru mismunandi milli manna og er hægt 

að túlka á ýmsa vegu. Upphaflega voru væntingar skilgreindar sem langanir eða óskir 

neytenda og væri það túlkað út frá því hvað þjónustuveitandi ætti að bjóða frekar en 

hvað hann myndi bjóða (Jain og Gupta, 2004, bls. 28). Skiptar skoðanir geta verið á 

túlkun niðurstaðna úr könnun. Ef notaður er fimm punkta Likert kvarði, þar sem 
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þátttakandi getur valið á skalanum einn til fimm hversu mikilvæg honum þykir ákveðin 

skilgreining geta átt sér stað yfirskot. Yfirskot er þegar þátttakandi velur stuðulinn einn 

í mikilvægi þjónustuþáttar en þjónustan fær síðan stuðulinn fimm fyrir skynjaða 

þjónustu, þá endar þjónustubilið í plús fjórum. Hér er um að ræða þjónustuþátt sem 

skiptir viðskiptavininn litlu máli og því er niðurstaðan ekkert sérlega áhugaverð eða 

mikilvæg. Ef aftur á móti ef niðurstaðan verður neikvæð og væntingar fara langt fram 

úr skynjaðri þjónustu er gott fyrir fyrirtæki að veita þeim þjónustuþáttum meiri athygli. 

Þeir þættir ættu að vera ofarlega á forgangslista þegar á að fara í úrbætur. Þjónustugæði 

er samspil nokkurra þjónustuvídda og hafa fræðimenn sett þær niður í þrjár víddir. 

Víddirnar þrjár eru gæði útkomu, gæði þjónustuferils og gæði hlutlægra þátta.  Oft er 

talað um að þjónusta sé ákveðið ferli og umgjörð í kringum fólkið (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2006, bls. 39). 

 Vænt þjónusta 

Flestir einstaklingar þekkja til væntinga og hvers eðli þær eru (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2006, bls. 32). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki eða þá aðila sem skipuleggja 

hvernig þjónusta á að vera hafi góðan skilning og þekkingu á væntingum viðskiptavina. 

Það er ekki nóg að þekkja hvernig væntingar eru heldur þarf að leggja reglulegt mat á 

þróun þeirra.  Væntingar eru ekki eitthvað eitt ákveðið heldur eru þetta samansafn af 

mörgum tilfinningum og því eru væntingar mismunandi milli manna (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2006, bls. 32).  

 

Hægt er að skipta væntingum í tvo þætti, sá 

fyrri er óska þjónusta og sá seinni er 

ásættanleg þjónusta. Sú fyrri er þegar 

viðskiptavinur óskar þess að fá ákveðna 

frammistöðu frá þeim sem veitir þjónustuna. 

Seinni væntingin er sú þjónusta sem 

viðskiptavinur telur vera ásættanlega og 

fullnægi þörfum hans. Ef frammistaðan fer 

fyrir neðan þessi mörk þá upplifir 

viðskiptavinurinn að þjónustan hafi ekki uppfyllt 

þarfir hans. Bilið á milli væntinganna tveggja, óska þjónustu og þeirri þjónustu sem 

viðskiptavininum fannst ásættanleg kallast umburðarlyndi. Sú þjónusta sem lendir 

þarna á milli fær ekki sérlega mikla eftirtekt. Bilið hefur einnig verið kallað 

Mynd 3 – Tvö stig væntinga (Zeithaml og Bitner, 
2003) 
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áhugaleysisbil. Ef frammistaða lendir utan markanna kallar hún fram viðbrögð. Ef 

þjónustan fer undir bilið verður viðskiptavinurinn óánægður, hefur tilhneigingu til að 

kvarta og gefur þjónustufyrirtækinu ekki góð ummæli. En aftur á móti ef þjónustan fer 

fyrir ofan bilið þá fyllist viðskiptavinurinn ánægju og er líklegur til að mæla með 

fyrirtækinu. Viðskiptavinur upplifir væntingar mismunandi eftir því hver 

þjónustugreinin er. Allt fólk hefur mismunandi umburðarlyndi og því erfitt að áætla 

hvað er ásættanlegt. Þættir eins og aðstæður, persónulegar þarfir, andlegt ástand, 

valmöguleikar og fleira hafa áhrif á væntingar einstaklinga (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2005, bls. 10-11).  

 

 Skynjuð þjónusta 

Skynjun er það ferli þegar við skipuleggjum, veljum og túlkum þær upplýsingar sem 

við fáum. Viðskiptavinir skynja upplýsingar með fimm skynfærum sínum. Þau fimm 

skynfæri sem hafa áhrif á skynjaða þjónustu eru: Snerting, lykt, hljóð, bragð og sýn 

(Kotler og Keller, 2016, bls. 189). Margir þættir geta haft áhrif á skynjaða þjónustu. 

Dæmi um það eru hávaði, innréttingar, húsbúnaður og litir. (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 18). Skynjun milli einstaklinga getur verið mjög mismunandi. 

Ein manneskja gæti skynjað hraðan stafsmann sem árásagjarnan og ótillitsaman meðan 

önnur manneskja gæti skynjað hann sem klárann og hjálpsaman. Þrjú atriði auka 

eftirtekt og skynjun okkar en það eru atriði sem uppfylla núverandi þarfir okkar, það 

sem við búumst við og undirmeðvitund (Kotler og Keller, 2016, bls. 190-191). Til að 

skynjun viðskiptavinarins verði góð er aðal atriðið að gæði séu í þjónustunni. Maður að 

nafni Christian Grönroos setti fram ákveðna hugmynd um hvernig viðskiptvinir meta 

gæði þjónustu. Hann lagði helst áherslu á það að skynjun á þjónustunni væri beintengt 

eiginleikum hennar. Þjónustan er að mestu leiti óáþreifanleg og sé frekar ferill heldur 

en ákveðin hlutur. Þjónustan gerist samstundis og er viðskiptavinurinn stór hluti af 

ferlinum. Hann talaði um að það væru uppi tvær gæðavíddir þegar kæmi að skynjun 

þjónustu, þær eru tæknilegu gæðin og gæði ferlana. Þegar er talað um tæknileg gæði er 

verið að skoða útkomuna, hvaða þjónustu er verið að veita og gæði ferlana er hvernig 

þjónusta er veitt. Horft er til þeirra samskipta sem verða við að veita þjónustuna 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006, bls. 35-36). 

 

Annar partur sem hefur áhrif á skynjaða þjónustu er augnablik sannleikans. Í hvert 

skipti sem viðskiptavinur kemst í snertingu við fyrirtæki þá skapast ákveðið augnablik. 

Þetta augnablik hefur áhrif á það hvort viðskiptavinurinn komi aftur í fyrirtækið. Í 
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hverju augnabliki sannleikans er tækifæri þjónustuaðila til að hafa áhrif á skynjun 

viðskiptavinarins á þjónustugæðunum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 215). 

Augnablikið er aðeins á þeim tíma og stað sem þjónustuveitandinn hefur tækifæri til að 

sýna fram á gæði þjónustunnar. Þegar augnablikið er búið og viðskiptavinurinn er 

farinn er mjög erfitt að bæta upp skynjuðu gæðin. Það er ekki nema viðskiptavinurinn 

komi aftur og þjónustuveitandi hafi tækifæri á að skapa nýtt jákvætt augnablik 

sannleikans. En til að bæta upp fyrir slæmt augnablik geta fyrirtæki haft samband við 

viðskiptavininn og reynt með því að skapa nýtt augnablik sannleikans, en það getur oft 

reynst erfitt að skapa það tækifæri. Þjónustuframleiðslan og hvernig á að afhenda 

þjónustuna þarf alltaf að vera vel skipulagt og framkvæmt á þann hátt að slæm 

augnablik sannleikans eigi sér ekki stað. Dæmi um þjónustu sem skapar mörg augnablik 

sannleikans eru flugfélög. Ferli viðskiptavinar við flugfélag byrjar við kaup flugmiða, 

á flugvellinum, síðan í háloftunum og að lokum á öðrum flugvelli. Viðskiptavinur 

upplifir margar mismunandi þjónustur og því skapast mörg augnablik sannleikans, og 

er það hlutverk flugfélagsins að tryggja að skynjun farþegans verði góð (Gronroos, 

1988, bls. 12-13). 

 

 Fimm þjónustuvíddir 

Þegar verið er að mæla þjónustugæði þarf að taka tillit til ákveðinna vídda 

(Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 116-117). Þær víddir eru þjónustuvíddirnar 

fimm sem eru: Áreiðanleiki, svörun/viðbragð, trúverðugleiki, hluttekning/samkennd og 

áþreifanleiki (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 8). Alls eru víddirnar þó tíu og eru 

þær eftirfarandi: Áreiðanleiki, viðbragðflýtir, ásýnd, hæfni, kurteisi, trúverðugleiki, 

öryggi, aðgengi, samskipti og skilningur. Til að stytta listann voru víddirnar tíu settar 

saman í fimm víddir. Aðgengi, samskipti og skilningur urðu að hluttekning/samkennd. 

Hæfni, kurteisi, trúverðugleiki og öryggi urðu að trúverðugleika og hinar þrjár víddirnar 

héldu sér (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). Viðskiptavinir 

nota víddirnar fimm til þess að dæma um gæði þjónustu sem eru byggðar á fyrirfram 

væntri og síðan skynjaðri þjónustu. Bilið milli væntrar og skynjaðar þjónustu er 

mælikvarði á gæði þjónustunnar, sem skilar annað hvort jákvæðri eða neikvæðri 

niðurstöðu og kallast þjónustubil (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 116). 

 

Áreiðanleiki er fyrsta víddin og er talin hafa mesta vægi af víddunum fimm. Hún fjallar 

um þá hæfni til að framkvæma þjónustuna sem er lofað, bæði áreiðanlega og 

nákvæmlega. Það þýðir að þjónustunni þarf að vera lokið á þeim tíma sem lofað var, á 
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sama hátt og án galla (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 116). Viðskiptavinur 

sem upplifir þá þjónustu sem var lofað og stóðst á allan hátt er líklegur til að skipta við 

fyrirtækið aftur (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). Sem dæmi 

má nefna er póstþjónustu, slík þjónusta er yfirleitt veitt á sama tíma, á sömu dögum og 

er því mikilvæg fyrir mörgum. Einnig kemur áreiðanleiki fram í skrifstofustörfum þar 

sem gert er ráð fyrir mikilli nákvæmni (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 116) 

og hjá kortafyrirtækjum. Viðskiptavinir verða að geta treyst á að kreditkortareikningur 

sé réttur (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). 

 

Svörun eða viðbragð er sá vilji til að þjónusta viðskiptavini og á eins fljótan hátt og 

mögulegt er. Ef viðskiptavinur er látinn bíða, sérstaklega vegna óljósra ástæðna þá 

skapar það oft neikvæða skynjun á gæðum. Ef upp kemur þjónustu galli geta skjót, 

fagleg viðbrögð oft bjargað upplifun viðskiptavinarins og getur skapað jákvætt viðhorf 

til gæðanna. Sem dæmi má nefna þar sem viðskiptavinur lendir í seinkun á flugi en 

honum eru boðnir fríir drykkir meðan hann bíður, þá getur upplifunin snúist úr 

neikvæðu yfir í jákvæða upplifun (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 117). 

Svörun eða viðbragð nær yfir þann sveigjanleika og hæfni til að geta veitt einstaklings 

bundna þjónustu, allt eftir þörfum viðskiptavinarins. Til að ná forskoti á þessu sviði er 

æskilegt að fyrirtæki skoði hvað hentar þörfum viðskiptavinarins en ekki hvað er best 

fyrir fyrirtækið (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). 

 

Trúverðugleiki er sú vídd snýst um að veita viðskiptavininum ákveðið traust og öryggis 

tilfinningu. Þekking og framkoma geta líka stuðlað að auknum trúverðugleika 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005, bls. 8). Hugtakið trúverðugleiki felst í þeirri hæfni 

að framkvæma þjónustu með kurteisi og virðingu, skilvirk samskipti og að starfsmaður 

hafi það viðhorf að hann hafi hagsmuni viðskiptavinarins að brjósti (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 117). Þessi þáttur er einstaklega mikilvægur þegar 

viðskiptavinur telur sig vera að taka áhættu á að kaupa þjónustuna og á erfitt með að 

ákveða sig hver loka niðurstaðan er. Þessi vídd á við starfsemi eins og lögmenn, 

ráðgjafar og fleira. Oft eiga viðskiptavinir ákveðinn fulltrúa í þjónustu starfseminni, 

eins og að leita alltaf til sama þjónustufulltrúa í banka. Traustið er til fyrirtækisins en 

ekki til einstakra persóna (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). 

 

Hluttekning eða samkennd er sá eiginleiki að veita umhyggju og einstaklingsbundna 

athygli til viðskiptavina. Sú vídd inniheldur þá eiginleika að geta nálgast viðskiptavini 
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með næmni og með viðleitni til að skilja þarfir hans. Dæmi um slíkt er hæfni 

starfsmanns flugfélags til að sýna viðskiptavini sem misst hefur af tengiflugi af eigin 

ástæðum samkennd og að hjálpa honum að finna lausn við vandamálinu, þó það sé ekki 

á ábyrgð fyrirtækisins (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 117).  Fyrirtæki þarf 

að reyna að skilja hvað viðskiptavinir vilja og gera þeim grein fyrir því að þeir skipti 

fyrirtækið máli. Oft eru það litlu fyrirtækin sem ná góðum tengslum við viðskiptavini 

vegna þess að þau ná oft persónulegri tengslum og þekkja frekar viðskiptavini sína og 

hvað þeir vilja (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). 

 

Áþreifanleiki er síðasta víddin og kemur meðal annars að útliti og aðstöðu fyrirtækisins. 

Áþreifanleiki gefur viðskiptavinum hugmynd um þau gæði sem þjónustan hefur. Þessi 

vídd hefur mikið að segja fyrir verslanir, veitingastaði og slíkt. Þjónustufyrirtæki eiga 

það til að nota þessa vídd til þess að varpa jákvæðri ímynd  á fyrirtækið og einnig til að 

styrkja hana. Útlit starfsfólks skiptir einnig máli hér, einkennis fatnaður og fleira (Karl 

G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7). Þessi vídd getur náð til margra 

þátta og sem dæmi má nefna er hávær gestur í næsta hótelbergi (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 116-117).  

 

3.1.4 Þjónustubil 

Bilið sem myndast milli væntinga og skynjaðrar þjónustu kallast þjónustubil og er 

fimmta bilið í líkani um þjónustubil. Bil 5 myndast þegar eyður skapast á milli bila eitt 

til fjögur, en þau tengjast þjónustu og hvernig hún er afhent. Bilin raðast eftir 

markaðsrannsóknum, hönnun, samræmi, samskipti og ánægju viðskiptavina. Þessi 

atriði ættu að fylgja vel í þróun á nýju þjónustuferli (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2011, bls. 117-119).  

 

Bil eitt stafar af því að stjórnendur hafa ekki fullan skilning á því hverjar væntingar 

viðskiptavinar eru (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 117). Forgangsröðun 

þeirra er mögulega ekki góð og getur haft í för með sér að óánægja myndast hjá 

viðskiptavinum (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 15). Ástæður 

fyrir því geta verið auglýsingar, samkeppnisaðilar, fyrri reynsla eða annað. Til þess að 

loka bilinu þarna á milli þarf að bæta markaðsstarf, stuðla að betri samskiptum milli 

stjórnenda og almennra starfsmanna og jafnvel minnka fjölda stjórnenda.  
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Bil tvö getur skapast vegna skorts á skuldbindingum frá stjórnendum til gæða 

þjónustunnar eða skynjun hennar og því erfitt að uppfylla væntingar viðskiptavina. 

Raunveruleg afhending þjónustu uppfyllir ekki það sem stjórnendur vilja. Setja þarf 

markmið og stefnu til að loka bilinu (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 117). 

Bilið er einnig vegna þess að þjónustuhönnunin er léleg og þjónustuveitendur eru ekki 

að hugsa hverjar þarfir viðskiptavina eru. Orsökin getur líka verið útlit staðar, hvort 

sem það sé aðstaðan, tæki og tól, skilti eða annað. Til þess að þjónustuhönnunin mæti 

væntingum viðskiptavina þykir mikilvægt að skipuleggja þjónustuferlið á skýran og 

skipulagðan hátt. Hér er gott að nota ferlagreiningu sem tekur mið af fjórum þáttum. 

Þættirnir fjórir eru áþreifanlegir þættir, hvernig ferli viðskiptavina er, hvernig ferli 

starfsmanna er og hvernig bakvinnsla er skipulögð (Karl G. Friðriksson og Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 17). 

 

Bil þrjú myndast ef ekki er farið eftir þjónustu stöðlum fyrirtækis. Setja þarf fram 

þjónustu staðla sem eru notaðir til að meta og umbuna starfsfólki fyrir vel unnin störf. 

Ef slíkt er gert er líklegra að starfsfólk veiti betri þjónustu. Þau fyrirtæki sem eru með 

þjónustu staðlana á hreinu eru oft þau fyrirtæki sem veita góða þjónustu. Þegar þjónustu 

staðlarnir eru á hreinu er mikilvægt að starfsfólk fari eftir þeim. Þetta er bilið sem 

myndast ef þjónustan er ekki eins og þjónustu staðlarnir segja til um. Ástæður þess að 

slíkt gerist geta verið vegna þess að mannauðstjóri er ekki að sinna starfi sínu nægilega 

vel, stjórnun er slök, starfsfólk og viðskiptavinir vita ekki sitt hlutverk eða þjónustu er 

stýrt í gegnum milliliði með erfiðleikum (Karl G. Friðriksson og Margrét Reynisdóttir, 

2006, bls. 21). Líklegt er að mannauðsdeild sé ekki að velja hæfasta fólkið í starfið, 

starfsfólk sé ekki að fá góða þjálfun og viti ekki nákvæmlega hvað felist í sínu starfi. 

Væntingar viðskiptavina geta orðið til út frá samskiptum fyrirtækisins út á við og frá 

fjölmiðlum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 119).  

 

Bil fjögur myndast vegna ósamræmi milli framboðs á þjónustu og ytri samskipta. Léleg 

ytri samskipti geta verið ýkt loforð og lélegt upplýsingaflæði til starfsfólks 

(Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 119). Þó svo þjónustan sé góð, þá er 

viðskiptavinurinn ekki að fá það sem hann vænti vegna ýktra loforða. Bilið getur 

myndast vegna ýktra auglýsinga, almannatengsla, ýktrar sölumennsku og fleira þess 

háttar. Allt sem kemur fram í auglýsingum þarf að vera satt og rétt þegar viðskiptavinur 

kemur og fær þjónustuna hjá fyrirtækinu. Annar þáttur sem orsakar bilið er verð. Erfitt 

getur verið að verðleggja þjónustu og því þarf að taka mið af þeim gæðum sem fyrirtæki 
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bjóða upp á. Verð þarf að vera í samræmi við gæði þjónustu (Karl G. Friðriksson og 

Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 21). 

 

3.2 Walk through audit 

Þegar þjónusta er veitt ætti hún að uppfylla væntingar viðskiptavinsinarins frá því að 

hún byrjar og þar til henni er lokið. Vegna þess að viðskiptavinurinn er partur af öllu 

ferlinu eru ýmsir hlutir sem hafa áhrif hans á upplifuð þjónustugæði. Ekki er til ákveðið 

form sem gerir þjónustu fullkomna. Hvert fyrirtæki þarf að finna sinn takt. Að veita 

áþreifanlega þjónustu getur skapað skemmtilega reynslu fyrir viðskiptavin og hvatt 

hann til þess að heimsækja fyrirtækið oftar (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 

125).  

 

Walk-through audit er tækifæri fyrir fyrirtæki að setja sig í spor viðskiptavina og sjá 

hvernig þeir upplifa þjónustuna. Þegar starfsmenn og stjórnendur vinna á sama staðnum  

í smá tíma þá er hætta á því að þeir taki ekki lengur eftir ákveðnum hlutum. Líkt og ef 

málning á veggjum er byrjuð að flagna eða mottur eru slitnar. Þjónustukönnunin getur 

verið gagnleg fyrir stjórnendur til að greina og til þess að fylla í eyðurnar, sem talað var 

um í kafla um þjónustubil. Viðskiptavinir heimsækja þjónustufyrirtækin sjaldnar en 

stjórnendur og eru því næmari fyrir breytingum og því gott að fá þá til að meta 

þjónustugæðin. Gæði þjónustu til viðskiptavina geta versnað og orðið ekki eins 

áberandi fyrir stjórnendum og starfsmönnum eins og fyrir viðskiptavinum 

(Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 128).  

 

Fyrsta skrefið í að framkvæma Walk-through audit er að búa til ákveðið flæðikort yfir 

þá ferla sem viðskiptavinurinn fer í gegnum þegar hann sækist eftir þjónustu hjá 

fyrirtæki. Spurningalista er skipt niður í fimm aðal þjónustuflutninga ferla fyrirtækis. 

Innan hvers ferils eru nokkrar yfirlýsingar yfir þá þætti sem viðskiptavinur tekur eftir. 

Spurningar verða að vera settar fram sem fullyrðingar frekar en spurningar. Til að meta 

viðhorfið er settur fram fimm Likert kvarði. Kvarðinn býður upp á möguleika frá einum 

upp í fimm, sem tákna að fullyrðing sé mjög mikilvæg upp í að vera ekki mikilvæg. 

Önnur auka spurning sem getur verið hentug fyrir fyrirtæki er að spyrja hvar 

viðskiptavinurinn heyrði eða frétti af þessu tiltekna þjónustu fyrirtæki (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2011, bls. 125). 
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3.3 Kvartanir og ábendingar 

Ein leið til þess að laga vankanta í þjónustu er að safna saman og skrá niður kvartanir 

og ábendingar frá viðskiptavinum. Með þessu tekst fyrirtækinu að bæta það sem ekki 

er í lagi og leiðrétta hvernig starfsfólk sinnir tilteknari þjónustu (Karl G. Friðriksson og 

Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 13). Framúrskarandi þjónusta verður ekki til af sjálfum 

sér. Viðskiptavinur ætlast ekki til þess að allt sem við kemur þjónustunni sé fullkomið. 

Hann ætlast þó til þess að ef upp koma mistök sé vel tekið á þeim. Ástæða vandamála 

er oftast ekki starfsfólkið sjálft, heldur er það lélegt skipulag í kringum þjónustuna. Til 

að vel sé leyst úr vandamálum þarf starfsmaður að vera vel þjálfaður til að takast á við 

slík verkefni. Ef starfsmönnum er kynnt ákveðið ferli, markmið og reglur í kringum 

kvartanir er líklegt að hægt sé að leysa úr vandamálum á farsælan hátt (Margrét 

Reynisdóttir, 2008, bls. 21-22).  

 

Þegar fyrirtæki fær möguleika á að bæta upp fyrir mistök er það mjög verðmætt 

tækifæri til að gera viðskiptavin ánægðan. Þetta er jafnvel tækifæri til að fara fram úr 

þeim væntingum sem viðskiptavinur hafði áður. Þau fyrirtæki sem hvorki fá kvartanir 

né ábendingar eru ekki endilega þau fyrirtæki sem eru með óaðfinnanlega þjónustu. 

Fyrirtæki gætu átt sér sögu um að einhvern tímann hafi starfsmaður tekið illa á kvörtun 

og það spyrst út, og því hafa aðrir viðskiptavinir ekki lagt í að gera slíkt hið sama. 

Önnur ástæða getur verið að erfitt sé að koma kvörtun til skila eða á réttan aðila. 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að líta á kvartanir sem tækifæri til að gera betur, heldur en 

neikvæðni gagnvart fyrirtækinu. Það má líta á það sem ákveðinn styrkleika ef fyrirtæki 

hvetja viðskiptavini sína til að láta heyra í sér ef þjónustan er ekki alveg eins og skildi 

(Margrét Reynisdóttir, 2008, bls. 24).  

 

Margar leiðir eru til að gera viðskiptavininum auðvelt til að koma með ábendingar. 

Hægt er til dæmis að útbúa hlekk á heimasíðu fyrirtækis sem er helgaður ábendingum 

og kvörtunum. Í ábendingakerfum eru ýmsar lausnir í boði fyrir fyrirtæki. Hægt er að 

skrá niður alla þá þætti sem tengjast þjónustunni, eins og hver varan er, hvaða deild 

kvörtunin tengist, hver úrvinnslu tími var og fleira. Þegar ábending eða kvörtun berst 

er mikilvægt að skrá hana niður. Því miður verður það oft að þær ábendingar sem koma 

og eru leystar fljótt eru ekki skráðar niður, því er erfitt að kortleggja hvar mistökin verða 

og læra af þeim. Að hafa ábendingakerfi gerir fyrirtæki auðveldara að standa við loforð 

sín, því hægt er að setja ákveðna áminningu á þær ábendingar sem hafa borist til þess 

að þær gleymist ekki. Ekki má gleyma að viðskiptavinir vilja stundum koma á framfæri 
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hrósi til starfsmanna og þá er gott ef ábendinga- og kvörtunarkerfi bjóði upp á slíkan 

möguleika. Hrós getur bent til þess að fyrirtæki sé á réttri leið og oft notað sem hvatning 

til starfsmanna (Margrét Reynisdóttir, 2008, bls. 24,91-92,95).   

 

Þessi aðferð getur verið ein sú auðveldasta aðferðin til að komast að því hvernig 

viðskiptavinur upplifir þjónustuna. Kvartanir koma oftast vegna þess að þessir ákveðnu 

þættir eru mikilvægir fyrir viðskiptavininn og eru því gagnlegar upplýsingar fyrir 

fyrirtækið til úrbóta. Margt er hægt að læra af kvörtunum og ábendingum, sérstaklega 

frá þeim einstaklingum sem hafa minnkað eða hætt í viðskiptum við þjónustu fyrirtækið 

vegna þess. Þeir aðilar geta sagt hvað vantar upp á þjónustuna og ef fyrirtækið nýtir 

þær upplýsingar vel er möguleiki á að ná viðskiptavininum til baka. Ef fyrirtæki fá ekki 

inn mikið af kvörtunum er mikilvægt fyrir þau að afla sér sjálf upplýsinga, til dæmis 

með hjálp Servqual eða Walk through audit (Karl G. Friðriksson og Margrét 

Reynisdóttir, 2006, bls. 13).   
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 Líkamsræktarstöðvar 

Fjölmargar líkamsræktarstöðvar eru á landinu. Allar eru þær ólíkar og sumar hverjar 

hafa ákveðna sérstöðu. Höfundur hefur ákveðið að taka sérstaklega fyrir fjórar stöðvar 

sem eru starfandi mest á höfuðborgarsvæðinu. Eftirfarandi líkamsræktarstöðvar eru 

World Class, Sporthúsið, Reebok Fitness og Heilsuborg.  

 

 World Class 

World Class er líkamsræktarstöð sem hefur verið starfandi frá árinu 1985 (World Class, 

án dags.). Upphaflega var ein stöð í Skeifunni 3c en í dag eru stöðvarnar 14 talsins. 

World Class er með stöðvar út um allt höfuðborgarsvæðið, ein á Selfossi og tvær á 

Akureyri. Viðskiptavinir World Class hafa aðgang að sjö sundlaugum sem eru í sama 

húsnæði og sjö stöðvar fyrirtækisins. Stærsta stöð World Class er staðsett í 

Laugardalnum og kallast Laugar. Sú stöð er rúmlega 7000 m2 og býður upp á svo 

kallaða betri stofu sem er baðstofa með heitum og köldum pottum, gufum, veitingastað 

og fleira. Stefna World Class er að lækka kostnað í heilbrigðisþjónustu með því að efla 

heilsu fólks (World Class, án dags.).  

 

Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera leiðandi á sínum markaði annars vegar með því 

að vera með framúrskarandi og faglega þjónustu og hins vegar að vera með vel hæft og 

metnaðarfullt starfsfólk (World Class, án dags.). Gildi fyrirtækisins sem snúa að 

þjónustu eru þau að fyrirtækið vill vera þekkt fyrir að veita framúrskarandi þjónustu og 

leitast eftir því að nýta hvert tækifæri til að bæra þjónustuna. World Class hefur tvö 

önnur gildi sem snúa að samstarfi og þekkingu. Þegar kemur að samstarfi leggur 

fyrirtækið upp með það að vinna saman og að finna lausnir. Öll samskipti ættu að 

einkennast af því að vera heiðarleg, jákvæð, af virðingu og trausti en einnig að taka 

ábyrgð og viðurkenna mistök ef þau eiga sér stað. Seinasta gildið er þekking, þar kemur 

fram að þekking sé mikilvæg til að geta sinnt starfi vel og að þau leitast eftir því að vera 

stanslaust að auka þekkinguna og miðla henni milli manna (World Class, án dags.). 

Mannauðurinn hjá World Class er á öllum aldri með mismunandi bakgrunn og 

þekkingu. Hver starfsmaður leitast eftir því að veita þjónustu sama hvaða stöð eða tíma 

hann er á. Þjálfarar og kennarar fyrirtækisins leitast eftir því að kynna sér nýjustu 

stefnur og strauma sem koma að heilsu og hafa þeir einnig fjölbreyttan bakgrunn og 

geta því ólíkir einstaklingar fengið þjálfun við sitt hæfi. Gildin skapa mannauðinn sem 

starfar frá World Class (World Class, án dags.). 
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 Sporthúsið 

Árið 2002 voru tvær tennishallir tengdar saman og Sporthúsið var stofnað 

(Sporthúsið(a), án dags.). Frá árinu 2008 hefur fyrirtækið verið rekið að tveimur 

bræðrum. Frá upphafi Sporthússins hafa orðið miklar breytingar og má þar nefna mikil 

endurnýjun á tækjabúnaði, nýir salir fyrir námskeið hafa verið opnaðir, sjúkraþjálfun 

og kírópraktorstofa hafa hafið starfsemi  í húsinu, verslun og snyrtistofa hafa einnig 

bæst við. Sporthúsið er staðsett í Dalsmára 9-11 í Kópavogi og er húsið í kringum 7000 

m2 að stærð. Alls starfa yfir 160 manns hjá fyrirtækinu, bæði launþegar og sjálfstætt 

vinnandi atvinnurekendur. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru á öllum aldri og ættu því 

allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi Markmiðið hjá Sporthúsinu er að veita 

viðskiptavinum sínum persónulega og framúrskarandi þjónustu með það markmið að 

viðskiptavinir nái góðum árangri  og nái markmiðum sínum (Sporthúsið(a), án dags.). 

Sú þjónusta sem Sporthúsið býður upp á er barnagæsla, einkaþjálfun, fótbolti, skvass, 

sjúkraþjálfun, kírópraktor, námskeið, hóptímar, boot camp og crossfit (Sporthúsið(b), 

án dags.).  

 

 Reebok Fitness  

Reebok Fitness er líkamsræktarstöð sem er með útibú í Reykjavík, Kópavogi og 

Hafnarfirði (Reebok Fitness, án dags.). Korthafar Reebok Fitness hafa aðgang að 

þremur sundlaugum, Kópavogslaug, Salalaug og Ásvallarlaug. Markmið fyrirtækisins 

er að bjóða upp á það besta sem í boði í líkamsrækt, án skuldbindinga og á lágu verði. 

Reebok Fitness býður upp á stóra og fullbúna tækjasali ásamt hóptímum og 

einkaþjálfun. Allir salir fyrirtækisins standast strangar kröfur er varðar æfingatæki, 

loftræstingu, hljóðkerfi og fleira. Fyrirtækið gefur sig út fyrir að bjóða upp á allan þann 

helsta tækjabúnað sem þarf til að taka vel á því og einnig upp á sérstakt gólf sem er gott 

fyrir æfingar með eigin líkamsþyngd. Reebok Fitness er með starfandi Crossfit 

starfsemi í stöð sinni í Holtagörðum í 600 m2 rými. Fyrirtækið leggur mikið upp úr því 

að bjóða upp á hreint og snyrtilegt umhverfi (Reebok Fitness, án dags.). Reebok Fitness 

gefur ekki upp neina þjónustu- eða gæðastefnu á heimasíðu sinni.  

 

 Heilsuborg  

Heilsuborg er heldur ólík fyrrnefndum líkamsræktarstöðvum. Heilsuborg hefur þá 

sérstöðu að vera viðbót við þá þjónustu sem heilbrigðiskerfi Íslands veitir 

einstaklingum (Heilsuborg, án dags.). Fyrirtækið leggur upp með það að vera sá staður 
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sem fólk leitar til þegar það vill auka vellíðan, koma í veg fyrir heilsubrest og vinna 

með þau heilsuverkefni sem upp koma. Aðal áhersla þjónustunnar er að fólk öðlist 

hugar ró, fái góða og reglulega hreyfingu, nærist vel og fái betri nætursvefn. Allskyns 

þjónusta er í boði en byggist hún aðallega á þessum fjórum þáttum og er þá mismunandi 

eftir því hver þörf viðskiptavinsinarins er. Heilsuborg hefur til starfa hjá sér ýmsa 

fagaðila á heilbrigðissviði og eiga þeir allir það sameiginlega markmið að bæta líðan 

og heilsu viðskiptavina í þeirra lífi. Öllum viðskiptavinum er sýnd virðing og þjónustan 

sniðin að hverjum og einum. Hver og einn sérfræðingur er með háskólamenntun og 

starfa meðal annars læknar, næringarfræðingar, íþróttafræðingar, sálfræðingar, 

hjúkrunarfræðingar, kokkar og fleira. Aðeins viðurkenndar aðferðir eru notaðar til að 

efla heilsu fólks sem það getur nýtt í síni lífi, en þannig næst árangur til frambúðar 

(Heilsuborg, án dags.).  
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla byrjar höfundur á að sýna niðurstöður rannsóknar sem hefst á 

niðurstöðum bakgrunns spurninga. Næst verða líkamsræktarstöðvarnar fjórar teknar 

fyrir. Skoðað verður bilið á milli væntinga og skynjaðrar þjónustu hjá hverri 

líkamsræktarstöð fyrir sig en einnig borið saman bilið á milli líkamsræktarstöðvanna. 

Að lokum kemur fram heildaránægja á líkamsræktarstöðvum á landsvísu og síðan 

samantekt allra niðurstaðna.  Alls svöruðu 318 manns spurningakönnuninni. Af þessum 

318 manns voru 29 af þeim eða 9,1% sem stunda ekki hreyfingu í 

líkamsræktarstöðvum. Konur voru í miklum meiri hluta svarenda og eins og fram 

kemur í annmörkum skýrslu þessarar var því ekki marktækt að rýna í mun á milli kynja. 

Af þeim 318 svörum sem bárust voru 206 af þeim sem stunda hreyfingu í World Class, 

Sporthúsinu, Reebok Fitness eða Heilsuborg. 29% af heildar svarendum stunda 

hreyfingu í líkamsrækt á öðrum líkamsræktarstöðvum heldur en gefnar voru upp, 

valmöguleiki var að skrifa nafn þeirra í dálkinn „annað“. Eins og sjá má  á mynd fjögur 

er iðkun í World Class í miklum meiri hluta hjá svarendum eða 43%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kannaður var aldur þátttakenda og voru þeir á breiðu aldursbili. Þátttakendur voru 

flestir á aldrinum 14-25 ára eða 118 talsins, 37% og stunda 82 þeirra hreyfingu við 

tilteknar fjórar líkamsræktarstöðvar. Næst á eftir komu þátttakendur á aldrinum 26-35 

ára en þeir voru 114 talsins eða 36 % þátttakenda, en þar voru viðskiptavinir 

líkamsræktarstöðvana fjögurra, 83 talsins. Aðeins 2 þátttakendur eru eldri en 65 ára og 

er aðeins annar þeirra meðlimur líkamsræktarstöðvana fjögurra. Einnig má nefna að 

þrír einstaklingar undir 14 ára svöruðu könnuninni og er engin þeirra meðlimur 

stöðvanna fjögurra. Líkleg skýring á því er að aldurtakmark er í flestar 

líkamsræktarstöðvar landsins og miðast það oftast við þann tíma sem börn fara í 
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Mynd 4 - Hlutfall svara á milli líkamsræktarstöðva 
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framhaldsskóla. Á töflunni hér að neðan má sjá aldursskiptingu annars vegar fyrir 

heildar könnunina og hins vegar fyrir þá sem stunda hreyfingu í 

líkamsræktarstöðvunum fjórum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 World Class 

Af þeim 289 sem svöruðu könnuninni og stunda hreyfingu í líkamsrækt, stunda 124 

eða 43% þeirra hreyfingu í World Class.  Niðurstöður benda til þess þjónustubilin fyrir 

þjónustuvíddirnar fimm komi öll neikvætt út. Sú þjónustuvídd sem er næst því að 

uppfylla væntingar viðskiptavina sinna er þjónustuvíddin hluttekning. Ástæðan fyrir 

því að hluttekning er næst því að mæta væntingum er vegna þess að upplifun við 

spurningunni um mikilvægi þess að starfsmaður heilsi viðskiptavin við komu í stöðuna 

fer fram úr væntingum viðskiptavinanna. Bilið þar á milli mælist 0,53 í plús. Meðaltalið 

verður þó ekki hærra en -0,07 vegna þess að væntingar um almenna virðingu frá 

starfsmönnum fara töluvert fram úr skynjaðri þjónustu, en þar mælist bilið -0,68. 

Almennt var fólk hvorki sammála né ósammála um það að starfsmaður í afgreiðslu ætti 

að heilsa viðskiptavin við komu í stöðina.  

 

Mest afgerandi niðurstöður um þjónustu World Class er að væntingar af einkaþjálfurum 

stöðvarinnar eru töluvert meiri heldur en upplifun af þeim er. Sú spurning sem er með 

mesta þjónustu bilið í mínus er að einkaþjálfari standi við það sem hann lofar 

viðskiptavini. Þar á eftir koma að einkaþjálfari útskýrir æfingar og næst að einkaþjálfari 

hafi þekkingu á starfi sínu. Niðurstöður leiða í ljós að aðal hallinn í þjónustunni tengist 

einkaþjálfurum fyrirtækisins. 17 af þeim sem tóku þátt og stunda hreyfingu í World 

Class sækjast eftir þjónustu hjá einkaþjálfara. Höfundur tók saman þeirra niðurstöður 
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og yfir höfuð eru væntingar að fara fram úr upplifun og því fá öll þjónustubil mínus 

gildi. Meðaltal þjónustubila út frá öllum spurningum mælist neikvætt 0,4. 

Lokaspurning könnunarinnar var hvort líkamsræktarstöðin uppfylli væntingar 

viðskiptavina sinna. Viðskiptavinir World Class meta svo að fyrirtækið sé að uppfylla 

væntingar þeirra frekar vel, en meðaltal frá þátttöku var 4,02 sem samsvarar 

valmöguleikanum „frekar sammála“. 

 

Þjónustuvíddirnar fimm Væntingar Upplifun Þjónustubil 

Áreiðanleiki 4,58 4,02 -0,56 

Svörun og viðbrögð 4,48 3,93 -0,54 

Trúverðugleiki 4,76 4,18 -0,57 

Hluttekning 3,86 3,78 -0,07 

Áþreifanleiki 4,74 4,49 -0,25 
 

 

 

 Sporthúsið 

Þátttakendur sem stunda hreyfingu í Sporthúsinu voru 32 eða 11% af öllum þeim sem 

stunda hreyfingu í líkamsræktarstöðvum landsins. Svörin komu frá einstaklingum á 

aldrinum 14-45 ára. 22 þátttakendur sækjast eftir aðgang í tækjasal, 6 í einkaþjálfun og 

16 í hóptíma, en þátttakendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika. Meðaltal allra 

þjónustubila mælist neikvætt um 0,45. Sá þáttur sem fær lægstu einkunn er 

trúverðugleikinn. Það sem dregur þá einkunn mest niður er spurningin um að 

einkaþjálfari hafi þekkingu á starfi sínu, en það bil mælist 0,91 í mínus og fær lægstu 

einkunn af öllum spurningunum. Þættir sem snúa að þekkingu og loforði frá starfsfólki 

afgreiðslu fær ekki jákvæð viðbrögð og fara fyrir neðan væntingar viðskiptavina. 

Aðeins ein spurning fær jákvætt þjónustubil og er það að starfsfólk heilsi þegar 

viðskiptavinur komi í stöðina. Þar voru væntingar örlítið undir svarmöguleikanum 3 en 

sá svarmöguleiki merkir í raun að fólki finnist það hvorki mikilvægt né ekk mikilvægt 

að starfsmaður heilsi við komu viðskiptavinar. Næst besta þjónustubilið er í sambandi 

við að hóptímatafla standist, þar fer bilið örlítið í mínus og er því nálægt því að mæta 

væntingum viðskiptavina. Líkt og viðskiptavinum World Class þykja viðskiptavinum 

Sporthússins stöðin vera að uppfylla væntingar þeirra frekar vel. Meðaltalið var 4 sem 

Tafla 1 - Þjónustubil þjónustuvídda World Class 
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samsvarar valmöguleikanum „frekar sammála“ þegar fullyrðingin var sett fram í 

spurningakönnuninni að líkamsræktarstöðin væri að uppfylla væntingar viðskiptavina. 

Tafla 2 - Þjónustubil þjónustuvídda Sporthússins 

 

 

 Reebok Fitness 

Þátttakendur frá Reebok Fitness eru á aldrinum 14-65 ára og eru 43 talsins eða 15% af 

heildar þátttakendum sem stunda hreyfingu í líkamsrækt. Af þessum þátttakendum eru 

35 þeirra að sækjast eftir að komast í tækjasalinn, 4 sækjast í þjónustu hjá einkaþjálfara 

og 21 þeirra í hóptíma. Reebok Fitness skorar lægst í þjónustavídda flokknum 

áreiðanleiki og hæðst í flokkun hluttekning. Í fyrri víddinni er þjónustubilið 0,62 í 

mínus en í seinni 0,11 í plús. Niðurstöður einkaþjálfara eru líkt og hjá World Class og 

Sporthúsinu með lélegustu einkunnir. Allar spurningar sem snúa að einkaþjálfurum fara 

langt undir væntingar viðskiptavina.  

 

Stór hluti viðskiptavina sækist eftir þjónustu hóptímakennara og benda niðurstöður til 

þess að hóptímatafla stenst ekki jafn vel og væntingar segja til um. Það sem 

viðskiptavinir Reebok eru þó ánægðir með er móttaka starfsmanna í afgreiðslu, sú 

þjónusta fer fram úr væntingum. Viðskiptavinir hafa frekar litlar væntingar til þess en 

upplifunin skorar 0,69 fram yfir væntingar. Heildar meðaltal frá öllum spurningum er 

0,39 í mínus. Viðskiptavinir telja að Reebok Fitness sé að uppfylla væntingar þeirra 

4,43 af 5. Út frá spurningum er meðaltal út frá væntingum 4,25 og upplifun 3,86, sem 

telst ansi lægra heldur en viðskiptavinir telja sig vera að fá. 
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Tafla 3 - Þjónustubil þjónustuvídda Reebok Fitness 

 

 

 Heilsuborg 

Þáttakendur sem stunda hreyfingu í Heilsuborg voru heldur fáir. Þeir voru aðeins 7 

talsins og voru því 2% af þeim 289 þátttakendum sem stunda hreyfingu í líkamsrækt á 

landinu. Niðurstöður Heilsuborgar eru tiltölulega öðruvísi en hjá hinum 

líkamsræktarstöðvunum að því leiti að þrjár þjónustuvíddir fá jákvæð þjónustubil. 

Jákvæðu þjónustu bilin eru frá því að vera jákvæð 0,03 upp í 0,5. Margir þjónustuþættir 

eru að fara fram úr væntingum viðskiptavina. Hóptímatafla stenst betur en væntingar 

segja til um. Þeir þættir sem fá neikvæða niðurstöðu eru allir þeir þættir sem snúa að 

einkaþjálfurum stöðvarinnar. Allir þættirnir eru neikvæðir frá gildunum 0,43 til 0,57.  

Sá þáttur sem fær bestu viðbrögðin og þar af leiðandi fer mest fram úr væntingum er 

sami og hjá hinum þremur líkamsræktarstöðvunum, að starfsmaður heilsi við komu í 

stöðina. Næst á eftir kemur frammistaða hóptímakennara, þeir fá bæði góð viðbrögð á 

að útskýra allar æfingar og að fylgjast vel með viðskiptavinum í tíma. Sá þáttur að 

hóptímatafla standist fer einnig fram úr væntingum viðskiptavina með jákvæðu 

þjónustubili upp á 0,14. Sá þáttur sem skorar jafnt og hóptímakennarar er sá að stöðin 

bjóði upp á fjölbreyttan tækjabúnað, en sá þáttur fer 0,57 fram úr væntingum 

viðskiptavina sinna. Meðaltal allra þjónustubila frá spurningum er jákvætt um 0,1 og 

hefur því Heilsuborg bestu tölur af líkamsræktarstöðvunum fjórum. En þrátt fyrir góðar 

niðurstöður erfitt að nota þær í samanburði við aðrar líkamsræktarstöðvar þar sem 

þátttaka viðskiptavina Heilsuborgar var takmörkuð, og erfitt að álykta að þær gefi 

heildarsýn þjónustunnar. 
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Tafla 4 - Þjónustubil þjónustuvídda Heilsuborgar 

  

 

Í töflu fimm er hægt að sjá muninn á þjónustubilum milli líkamsræktarstöðva út frá 

gæðavíddunum fimm.  

 

Tafla 5- Samanburður þjónustubila milli líkamsræktarstöðva  

Þjónustuvíddir World Class Sporthúsið Reebok Fitness Heilsuborg 

Áreiðanleiki -0,56 -0,54 -0,62 -0,24 

Svörun og 

viðbrögð -0,54 -0,63 -0,54 0,03 

Trúverðugleiki -0,57 -0,65 -0,59 -0,29 

Hluttekning -0,07 0,01 0,11 0,50 

Áþreifanleiki -0,25 -0,44 -0,3 0,50 
 

 

 Allar líkamsræktarstöðvar í svörum 

Í þessum kafla skoðar höfundur heildar niðurstöður spurningakönnunar óháð 

líkamsræktarstöð. Þátttakendur sem stunda hreyfingu í öðrum líkamsræktarstöðvum en 

talið er upp hér að ofan eru 93 talsins eða 29% af þeim einstaklingum sem tóku þátt. 

Þeir einstaklingar stunda hreyfingu í allmörgum stöðvum víðsvegar um landið og eru 

þær ýmist staðsettar inn í sundlaugum, íþróttamiðstöðvum eða í sér húsnæði.  
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 Niðurstöður út frá þjónustuvíddinni áreiðanleiki 

 Þessi þjónustuvídd byggir á hæfni starfsmanna til að veita fullnægjandi þjónustu. 

Dæmi um slíkt er að afhenda sömu þjónustuna alltaf eins og á sama tíma og getur krafist 

mikillar nákvæmni (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, bls. 116).  

 

Út frá svörum um áreiðanleika leiddu niðurstöður í ljós að hóptímatöflur eru ekki að 

standast eins og viðskiptavinir hafa væntingar til. Munurinn þar á milli er þó óverulegur 

eða 0,2, því er upplifun rétt undir væntingum og ætti ekki að þurfa mikið til að bæta úr 

þeim þjónustuþætti. Einkaþjálfarar fara töluvert undir og telja viðskiptavinir 

líkamsræktarstöðva á landinu þá 

ekki vera að standa við það sem þau 

lofa. Sama má segja um starfsfólk 

afgreiðslu, þar munar um 0,5 og sú 

þjónusta því ekki að standast 

væntingar. Heildar mismunur á 

áreiðanleika milli væntinga og 

upplifunar var neikvæður um 0,45. 

 

Þeir sem höfðu mestar væntingar til 

þess að hóptímatafla myndi standast eru einstaklingar á aldrinum 14-25 ára. Þar á eftir 

koma einstaklingar á aldrinum 26-35 ára. Allir þessir þátttakendur skráðu töluna fimm 
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                            Mynd 6- Þjónustuvíddin áreiðanleiki 
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þegar spurt var hversu mikilvægt væri að hóptímatafla myndi standast, en sá 

valmöguleiki táknar „mjög mikilvægt“ 

 

 

 

 Niðurstöður út frá þjónustuvíddinni svörun og viðbragð  

Þjónustuvíddin svörun og viðbragð telst til viljans við að aðstoða viðskiptavini og að 

veita snögga þjónustu. Ef þjónusta bregst þarf viljinn að vera til staðar til að laga 

mistökin, svo viðskiptavinur gangi sáttur frá viðskiptum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2011, bls. 117). Fimm spurningar voru spurðar sem koma að svörun og viðbragði. 

Niðurstöður úr þeim öllum voru undir væntingum en voru það þættir sem snéru að 

einkaþjálfurum þar sem stærsta þjónustubilið varð. Þar voru útskýringar á æfingum frá 

einkaþjálfurum og hóptímakennurum ekki ná að uppfylla væntingar viðskiptavina. 

Einnig er starfsfólk ekki að ná að 

miðla upplýsingum nægilega vel til 

viðskiptavina, miðað við þær 

væntingar sem þeir hafa. Líkt og hjá 

áreiðanleika er þjónustubilið hjá 

svörun og viðbragð neikvætt um 0,45 

og er heildar víddin því ekki að svara 

væntingum viðskiptavina.  

 

 

36%

35%

16%

11%
1%1%

Miklar væntingar til hóptímatöflu

14-25 ára 26-35 ára 36-45 ára 46-55 ára 56-65 ára Eldri en 65 ára

Mynd 7 - Aldurshlutfall einkunnarinnar 5 í  spurningu 1 
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                     Mynd 8 - Þjónustuvíddin svörun og viðbragð 
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Af þeim sem sækjast eftir þjónustu einkaþjálfara í líkamsræktarstöð voru 33 

einstaklingar sem gáfu einkaþjálfurum fullt hús stiga þegar kom að upplifun þeirra á 

svörun og viðbragði. Þessir 33 

einstaklingar völdu valmöguleikann 

fimm bæði í væntingum og upplifun 

þegar koma að spurningum um hvort 

einkaþjálfari fylgdist með þeim í tíma 

og hvort hann útskýrði allar æfingar. 

Alls voru 47 einstaklingar sem 

sögðust sækjast eftir þjónustu 

einkaþjálfara. Algengasti aldurinn var 26-

35 ára sem var 40% af þeim sem gáfu fullt hús stiga. Einstaklingar á aldrinum 14-25 

ára voru 27%, 36-45 ára voru 15% og 46-55 ára voru 18%. Ljóst er að þeir einstaklingar 

sem gáfu lélegri einkunn en fimm eru flestir þeir sem eru ekki að sækjast eftir 

þjónustunni og því líklegt að einhverjir þeirra hafi ekki upplifun af henni.  

 

 Niðurstöður út frá þjónustuvíddinni trúverðugleiki  

Trúverðugleiki er sá þáttur sem nær yfir þekkingu og framkomu starfsfólks. 

Trúverðugleiki er líka geta starfsfólks og fyrirtækis til að auka traust og trúverðugleika 

gagnvart viðskiptavinum sínum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006, bls. 37).  

Þrjár spurningar voru spurðar í tengslum við trúverðugleika. Þær spurningar 

endurspegluðu þekkingu og vilja einkaþjálfara, hóptímakennara og starfsfólks til að 

veita viðskiptavinum faglega og trausta þjónustu. Meðaltal þjónustubila í þessum flokki 

var neikvætt um 0,47. Helsti áhrifavaldur á slíka tölu er spurningin um hvort 

einkaþjálfari hafi faglega þekkingu á starfi sínu. Enn og aftur snúa neikvæðustu 

niðurstöðurnar að einkaþjálfurum 

stöðvanna. Átta einstaklingar af þeim 

43 sem sækjast eftir þjónustu 

einkaþjálfara gáfu upplifun við 

þekkingu fjóra eða undir. Hinir 35 

gáfu fimm möguleg stig af fimm. 

Aftur endurspegla niðurstöður ekki 

upplifun frá þeim sem sækjast eftir 

Ánægja með einkaþjálfara

14-25 ára 26-35 ára 36-45 ára 46-55 ára

Mynd 9 – Aldursskiptin fyrir fullt hús stiga til sp. 7 og 8 
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                        Mynd 10 - Þjónustuvíddin trúverðugleiki 
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þjónustunni, heldur er álit þeirra sem sækjast ekki eftir þjónustunni að koma í ljós.   

Spurningin um faglega þekkingu hóptímakennara fékk minnsta þjónustubilið af 

spurningunum þremur. Af þeim 45 sem gáfu þessari upplifun þrjú stig eða minna voru 

23 þeirra sem sögðust sækjast eftir því að fara í hóptíma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkt og má sjá á mynd 11 er þetta fjöldi þeirra einstaklinga sem voru sammála / 

ósammála að starfsfólk stöðvar væri með þekkingu á starfi sínu. Þessi mynd sýnir 

samantekt á tölum um einkaþjálfara, hóptímakennara og starfsfólks í afgreiðslu. Aðeins 

22 einstaklingar voru mjög ósammála að starfsfólk hefði þekkingu á starfi sínu.  

 

 Niðurstöður út frá þjónustuvíddinni hluttekning  

Hluttekning í þessu samhengi þýðir að geta sýnt viðskiptavinum umhyggju (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2006, bls. 37). Þjónustuvíddin snýst einnig um eiginleika eins og 

næmni, nálgun og viðleitni gagnvart viðskiptavinum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2011, bls. 117).  

 

Í þessum flokki koma fram einu 

niðurstöðurnar þar sem upplifun 

skarar fram úr væntingum. 

Þjónustubilið fyrir þessa vídd kom út 

jákvætt um 0,09.  Þegar spurt var um 

mikilvægi þess að starfsmaður 

heilsaði við komu í stöðina var 

meðaltalið 3,1 í væntingum sem segir 
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Mynd 11 - Upplifun á þekkingu starfsmanna 
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                          Mynd 12 - Þjónustuvíddin hluttekning 
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til um að þátttakendum þykir það hvorki mikilvægt né ómikilvægt. Önnur spurning sem 

var spurð út frá þessari vídd var annars vegar mikilvægi þess að starfsfólk stöðvar sýndi 

almenna virðingu gagnvart viðskiptavinum og hins vegar hvernig upplifunin á þeim 

þjónustuþætti er. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur telja mjög mikilvægt að 

starfsfólk sýni almenna virðingu en raunin er að upplifun er ekki að mæta væntingum. 

Þjónustubilið er neikvætt um 0,44 og dregur það því heildar niðurstöðu hluttekningar 

niður.    

 

Alls voru 47 einstaklingar eða 16% sem töldu það mjög mikilvægt að starfsmaður heilsi 

við komu í stöðina. Þátttakendur sem eru á aldrinum 26-35 ára eru 43% þeirra sem töldu 

mjög mikilvægt að starfsmaður heilsi. Þjónustubil fyrir spurningu um að starfsmaður 

heilsi við komu í stöðuna er jákvætt um 0.63. 

 

 

 Niðurstöður út frá þjónustuvíddinni áþreifanleiki 

Þegar er talað um áþreifanleika í þjónustuvíddunum er verið að skoða hvernig aðstaða 

þjónustustöðvar er. Hvernig er búnaður, samskiptatækni, starfsfólk og fleira. Þessi 

þáttur tekur einnig tillit til hreinlætis og umhirðu (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011, 

bls. 117).  
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56-65
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Aldursbil þeirra sem telja mikilvægt 
að starfsmaður heilsi við komu í stöð

14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Yngri Eldri

                                  Mynd 13 - Aldursskipting eftir mikilvægi að starfsfólk heilsi 
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Síðasti flokkurinn fær neikvætt heildar þjónustubil, eða 0,38. Þær spurningar sem 

tilheyra þessum flokki eru 

spurningar um það hvort stöðin sé 

snyrtileg og hvort stöðin bjóði upp á 

fjölbreyttan búnað. Eins og má sjá á 

mynd 14 eru væntingar til beggja 

hluta á svipuðu róli en upplifunin 

nánast eins. Í niðurstöðum um 

upplifun á báðum spurningum munar 

aðeins 0,02 á milli þeirra, en 

einkunn þeirra er 4,32 og 4.34. 

 

163 þátttakendum þykir sín líkamsræktarstöð bjóða upp á fjölbreyttan búnað. 72% af 

þeim aðilum eru viðskiptavinir líkamsræktarstöðvanna fjögurra. 6% af þeim 

þátttakendum eru viðskiptavinir Crossfit stöðva og 8% af þeim stunda hreyfingu í 

líkamsræktarstöðvum út á landi. Og að lokum eru 14% þáttakenda sem hreyfa sig í 

öðrum líkamsræktarstöðvum á landinu eru mjög sammála því að tækjabúnaður sé 

fjölbreyttur í sinni stöð. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Samantekt 

Niðurstöður út frá spurningunni um hvort líkamsræktarstöðvar séu að uppfylla 

væntingar viðskiptavina benda til þess að viðskiptavinir líkamsræktarstöðva landsins 

telja að væntingar þeirra séu uppfylltar. Meðaltal svara frá þeirri spurningu var 4,12 
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                                                                      Mynd 15 - Fjölbreyttur tækjabúnaður 
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sem flokkast rétt yfir fullyrðingunni „frekar sammála“. Á mynd 16 má sjá meðaltal 

þjónustubila allra spurninga hjá líkamsræktarstöðvunum fjórum. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður úr rannsókninni styðjast við þá fullyrðingu að líkamsræktarstöðvarnar eru 

í heildina að uppfylla væntingar viðskiptavina að því leiti að meðaltal skynjaðrar 

þjónustu er 4,15 sem er 0,03 yfir vænta þjónustu. En ef bornar eru saman niðurstöður 

frá væntri þjónustu og skynjaðri þjónustu aðeins út frá spurningakönnuninni eru 

líkamsræktarstöðvarnar ekki að uppfylla væntingar viðskiptavina. Hægt er að líta á 

þetta frá jákvæðu sjónarhorni, þrátt fyrir ýmsa vankanta á upplifaðri þjónustu þá telur 

viðskiptavinurinn að líkamsræktarstöðin sé að uppfylla væntingar hans þegar hann 

hugsar um heildar upplifun.  

 

Margir þættir, bæði frá líkamsræktarstöðvunum fjórum og frá heildar niðurstöðum allra 

stöðva, fengu neikvætt þjónustubil en þegar nánar var skoðað voru það oft þátttakendur 

sem sækjast ekki eftir tiltekinni þjónustu sem gefa henni lága einkunn. Dæmi af slíku 

er þjónusta frá einkaþjálfurum en fjórar spurningar voru tengdar þeim. Við nánari 

skoðun kom í ljós að þeir sem sækjast eftir þjónustu einkaþjálfara eru á heildina litið 

mjög ánægðir með þjónustuna, en það sem dró þann þjónustuþátt niður voru lægri 

einkunnir frá þeim sem ekki sækjast í þjónustuna. Og því er ekki hægt að túlka 

niðurstöðurnar eingöngu út frá heildartölum, heldur er vert að skoða frekar niðurstöður 

frá þeim sem sérstaklega sækjast í þá þjónustu. Meðaltal þeirra þátta sem snúa að 

einkaþjálfurum er þjónustubilið neikvætt um 0,6 og er því ekki að uppfylla væntingar 

viðskiptavina í heild ef litið er til allra svarenda.  
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                                              Mynd 16 - Heildar þjónustubil líkamsræktarstöðva 
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Þegar líkamsræktarstöðvarnar fjórar eru bornar saman er aðeins Heilsuborg að fá 

jákvæðar niðurstöður. Heilsuborg fer fram úr væntingum viðskiptavina í þremur 

þjónustuvíddum og eru það svörun og viðbrögð, hluttekning og áþreifanleiki. 

Heilsuborg er ekki langt frá því að ná að uppfylla væntingar viðskiptavina þegar kemur 

að áreiðanleika og trúverðugleika, því stöðin er rétt fyrir neðan mörkin. Heilsuborg 

endar með 0,1 yfir væntingamörk. En taka má fram að minnsta svörun var frá 

Heilsuborg eða aðeins 7 þátttakendur, svo erfitt er að heimfæra niðurstöðurnar á heildar 

viðskiptavini stöðvarinnar. Niðurstöður gefa því aðeins innsýn í þjónustu Heilsuborgar.  

 

World Class aftur á móti fékk 124 svör og eru þær niðurstöður því áreiðanlegri heldur 

en hjá Heilsuborg. Sú stöð sem kemur verst út úr könnuninni er Sporthúsið með 

þjónustubilið neikvætt um 0,45. Það stafar helst af þáttum sem snúa að einkaþjálfurum 

og starfsfólki í afgreiðslu. Ef niðurstöður um skynjaða þjónustu í spurningakönnun og 

svar við spurningunni um hvort viðkomandi líkamsræktarstöð sé að uppfylla væntingar 

viðskiptavina eru bornar saman þá uppfylla þrjár stöðvar af fjórum væntingar 

viðskiptavina sinna. Þær stöðvar eru Sporthúsið, World Class og Heilsuborg. Reebok 

Fitness fær aðeins meðaltalið 3,82 fyrir skynjaða þjónustu en væntingar út frá spurningu 

um hvort þáttakendum þyki sín líkamsræktarstöð vera að uppfylla væntingar sínar fær 

stöðin meðaltalið 4,07. Slíkar niðurstöður gætu þó leitt í ljós að viðskiptavinir telja sig 

vera að fá betri þjónustu en í raun ber.  

 

Höfundur leitaðist eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:   

„Eru líkamsræktarstöðvar að uppfylla þjónustu væntingar viðskiptavina sinna?“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að á heildina litið séu líkamsræktarstöðvar 

landsins ekki að uppfylla væntingar viðskiptavina sinna, að Heilsuborg undanskilinni. 

Af þeim fjórum líkamsræktarstöðvum sem teknar voru fyrir var aðeins Heilsuborg sem 

fékk jákvætt þjónustubil. En viðskiptavinir víðsvegar á landinu, í ólíkum 

líkamsræktarstöðvum virðast meta sem svo að í heildina sé verið að uppfylla væntingar 

þeirra. 
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 Umræða 

Til að uppfylla væntingar viðskiptavina er mikilvægt að skilja hverjar þarfir þeirra eru. 

Samkeppni í dag er orðin mjög mikil í atvinnulífinu og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

vera alltaf á tánum. Að bestu vitund höfundar eru líkamsræktarstöðvar ekkert að skoða 

hverjar væntingar viðskiptavina þeirra eru. Samkvæmt heimasíðum eftirtalinna 

líkamsræktarstöðva og reynslu höfundar er hvergi verið að athuga hvernig 

viðskiptavinir eru að upplifa þjónustuna, og mögulega ekki nógu mikið lagt í að halda 

í viðskiptavininn. Fyrirtækin gætu nýtt tækifærin þegar viðskiptavinir segja upp kortum 

sínum með því að spyrja þá hvers vegna hann sé að segja upp. Svarið gæti verið af 

persónulegum toga en gæti líka verið vegna óánægju á stöðinni. Ef fyrirtækið myndi 

skrá niður þær athugasemdir þá gætu þeir nýtt þær upplýsingar til að bæta þjónustuna. 

Einnig þykir höfundi skorta almenna ábendinga eða kvörtunar leið. Engin af 

fyrirtækjunum fjórum bjóða upp á auðvelda leið til að koma kvörtunum eða 

ábendingum til staðar. Höfundur hefur sjálfur sent ábendingu til eiganda einnar 

líkamsræktarstöðvarinnar um hugmynd á nýjum búnaði fyrir stöðina. Höfundur fékk 

engin svör né viðbrögð og skapaðist því óánægja gagnvart fyrirtækinu. Hér væri gott 

fyrir fyrirtækið að hafa ákveðið ábendingakerfi til þess að viðskiptavinum væri svarað 

innan ákveðins tíma. 

 

Líkamsræktarstöðvar á landinu eru talsvert margar. Að niðurstöðum að dæma lítur út 

fyrir að þjónusta sé ekki nægilega vel mæld. Ástæðan fyrir því getur verið sú að það 

skorti betri skilgreiningu á þjónustustefnu. Höfundur mælir með því við allar 

líkamsræktarstöðvar framkvæmi einhverskonar þjónustukönnun, hvort sem það sé 

Servqual eða Hulduheimsókn. Ef fyrirtækið er ekki klárt á því hvernig á að gera slíka 

könnun eru til mörg fyrirtæki sem gætu aðstoðað þau. Líklegt er að kostnaður við slíkar 

aðgerðir gætu valdið því að fyrirtæki myndu ekki framkvæma þjónustukannanir. En 

þegar lengra er litið þá er líklegt að kostnaður skila sér til fyrirtækisins í formi ánægðra 

viðskiptavina og jafnvel aukinna viðskipta. Það er mun dýrara að afla nýrra 

viðskiptavina í stað þess að halda í núverandi viðskiptavini. Þjónusta skiptir miklu máli 

í fyrirtækjum, svo að ekki má vanrækja hana.  

 

Jákvæði þráðurinn í rannsókninni er sá að þrátt fyrir að tölur út frá Servqual skili 

neikvæðum niðurstöðum, þá telja viðskiptavinir að líkamsræktarstöðvar séu nokkurn 

veginn að uppfylla þarfir þeirra. Sú túlkun kemur frá lokaspurningu könnunnar um 



 

52 
 

hvort líkamsræktarstöðvarnar séu að uppfylla heildar væntingar viðskiptavina. 

Fyrirtækin hafa því tækifæri á því að grípa inn í þjónustuferlið strax og bæta þá þætti 

sem þarf að bæta. Möguleiki er þá að ná að mæta væntingum viðskiptavina, þar sem 

þeir virðast í heildina ekki vera ósáttir.  
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 Lokaorð 

Að mati höfundar sýndi rannsóknin fram á það hversu mikilvæg góð þjónusta er. Allir 

viðskiptavinir hafa ákveðnar væntingar og þurfa fyrirtæki að finna út úr því hverjar 

væntingar þeirra eru og reyna að uppfylla þær að bestu getu. Það sem kom mest á óvart 

var að viðskiptavinir gerðu ekki miklar væntingar til viðmóts við komu í 

líkamsræktarstöðvarnar. Ef höfundur myndi gera nánari rannsókn á efninu þá væri 

gagnlegt að fá fyrirtækin með sér í lið og fá þau til að senda út spurningalistana sjálf á 

sína viðskiptavini. Með því er líklegra að næðist til fleiri viðskiptavina í hverri stöð og 

að kynjahlutfall yrði vonandi jafnara. Einnig væri áhugavert að taka viðtöl við eigendur 

eða stjórnendur stöðvanna og sjá hvernig þjónustu þeir leggja upp með að hafa í sínum 

stöðvum, og bera það saman við hvernig viðskiptavinurinn upplifir þjónustuna. Ekki er 

nóg að hafa ákveðna þjónustustefnu, heldur þarf einnig að framfylgja henni.  

 

Fyrirtæki þurfa alltaf að vera vel vakandi um hvað er að gerast í samfélaginu og hjá 

samkeppnisaðilum. Til að fylgjast með því hvernig fyrirtæki er að uppfylla þarfir 

viðskiptavina sinni er gagnlegt að gera ákveðnar mælingar. Það er ekki nóg að gera 

bara mælingu einu sinni heldur þarf að gera þær reglulega til að sjá hver þróunin er. 

Gæði þjónustu þurfa að vera í samræmi við tegund þjónustu. Viðskiptavinur sem 

gengur inn í lágvöruverslun býst ekki endilega við því að fá mikla þjónustu en í staðin 

vill hann fá lágt vöruverð. Aftur á móti viðskiptavinur sem ætlar sér að kaupa dýran bíl 

er líklegri til að búast við mikilli og góðri gæða þjónustu. Þjónustufyrirtæki þurfa því 

að skipuleggja þjónustuferli sitt vel, huga að því hverjir viðskiptavinirnir eru, hverjar 

eru væntingar þeirra og hvað þarf að gera til að mæta þeim. 

 

Athugasemdir viðskiptavina við almenning eða á samfélagsmiðlum geta haft 

stórvægileg og jafnvel keðjuverkandi áhrif á fyrirtæki ef ummælin eru neikvæð. Dæmi 

eru um að einstaklingar hafi gefið slæm ummæli um þjónustu sem vakið hafa athygli á 

net- eða samfélagsmiðlum. Því er það eitt af lykilatriðum hjá fyrirtækjum að hafa 

kunnáttu á að eiga við óánægju viðskiptavinar áður en hann fer lengra með þá óánægju. 

Það getur skipt sköpum að eiga við vandamálið strax og eiga þá líkur á að vinna 

viðskiptavininn til baka. Ef hann er er ekki tekinn alvarlega og málið jafnvel sett til 

hliðar, þá getur skapast meiri óánægja sem gæti leitt til þess að hann lætur orð berast 

áfram um slæma þjónustu fyrirtækisins. 
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Fyrirtæki eru sem betur fer í auknum mæli að gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt 

er að hlusta á, greina þarfir viðskiptavina og bregðast við kvörtunum ef þær koma upp. 

Ánægður viðskiptavinur er grundvöllur fyrir langtímastarfsemi fyrirtækja. 
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Viðaukar 
 
Viðauki I – Spurningalistinn 
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Viðauki II – Spurningar eftir þjónustuvíddum 

 

Áreiðanleiki : 

1. Ég get treyst á að tímatafla stöðvar standist 

2. Einkaþjálfari stendur við það sem hann lofar 

3. Starfsfólk afgreiðslu stendur við það sem það lofar 

Svörun og viðbrögð : 

4. Starfsfólk í afgreiðslu sér til þess að ég skilji þær upplýsingar sem það gefur 

mér 

5. Hóptíma kennari útskýrir allar æfingar 

6. Hóptímakennari fylgist með mér í tíma 

7. Einkaþjálfari útskýrir allar æfingar 

8. Einkaþjálfari fylgist með mér í tíma 

Trúverðugleiki : 

9. Hóptímakennarar stöðvar hafa þekkingu á starfi sínu 

10. Einkaþjálfarar stöðvar hafa þekkingu á starfi sínu 

11. Starfsfólk í afgreiðslu gefur mér réttar upplýsingar 

Hluttekning :  

12. Starfsfólk í stöðvar heilsar mér við komu í stöðina 

13. Starfsfólk stöðvar sínir mér virðingu 

Áþreifanleiki : 

14. Stöðin er snyrtileg 

15. Stöðin býður upp á fjölbreyttan búnað 

Auka spurning:  

16. Líkamsræktarstöðin uppfyllir mínar þarfir 
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Viðauki III – Þjónustubil fjögurra líkamsræktarstöðva 
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Viðauki IV - Listi líkamsræktarstöðva þátttakenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkamsræktarstöðvar 

Algha Gym 

Bjark Akureyri 

Crossfit Akureyri 

Crossfit Austur 

Crossfit Hengill 

Crossfit Reykjavík 

Crossfit Ægir 

Gym 800 

Gym heilsa 

Heilsuþjálfun 

Hnefaleikastöðin 

Hressó Vestmannaeyjum 

Hressó Vestmannaeyjum 

Hreyfing 

Íþróttahúsið á Reyðarfirði 

Íþróttahúsið í Bolungavík 

Íþróttamiðstöð Dalvíkur 

Íþróttamiðstöðin Blönduósi 

Íþróttamiðstöðin Fjarðarbyggð 

Íþróttamiðstöðin Garði 

Íþróttamiðstöðin Jaðarsbakkar 

Íþróttamiðstöðin Seyðisfirði 

Íþróttamiðstöðin 

Vestmannaeyjar 

JSB 

Líkamsræktarstöðin í 

Þorlákshöfn 

Mjölnir 

Reykjahlíð 

Sólarsport Ólafsvík 

Sparta 

Sporthöllin 

Stamina 

Stúdíó Dan 

Suðurbæjarlaug 

Sundlaug Álftanes 

Sundlaug Garðabæjar 

Training for Warriors 

YogaShala 

Þreksport 
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