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Útdráttur 

 

Gæði þjónustu skipta miklu máli fyrir þá sem veita þjónustu og ekki síður fyrir þá sem 

þiggja hana. Það mælitæki sem mest hefur verið notað við mat á gæðum þjónustu er 

SERVQUAL. Tækið byggir á fimm víddum sem taka til áþreifanlega og óáþreifanlega 

hluta þjónustunnar. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna 

hvort skynjun á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara væri í samræmi við væntingar og 

hvernig skjólstæðingar þeirra meta mikilvægi vídda. Hins vegar hvernig 

sjúkraþjálfarar telji skjólstæðinga sína skynja þjónustu þeirra. Gerð var megindleg 

rannsókn þar sem tíu sjúkraþjálfunarstofur á höfuðborgarsvæðinu voru valdar með 

kerfisbundinni úrtaksaðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að skynjun á 

gæðum þjónustu sjúkraþjálfara voru umfram væntingar í öllum þjónustuþáttum. Þeir 

þættir sem komu verst út voru hvernig sjúkraþjálfarar standa við gefin loforð og 

hvernig þeir halda tímaáætlun. Skjólstæðingar mátu víddirnar sem tengjast hæfni 

sjúkraþjálfarans og umhyggju hans fyrir skjólstæðingi sínum sem mikilvægastar. 

Sjúkraþjálfarar hafa góða mynd af því hvernig skjólstæðingar þeirra skynja gæði 

þjónustunnar sem þeir fá. Lítið bar á milli í niðurstöðum rannsóknarinnar meðal 

skjólstæðinga og niðurstöðum rannsóknarinnar meðal sjúkraþjálfara. Þættirnir hversu 

hratt þjónustan gengur fyrir sig og útlit stofunnar fengu lægri einkunn hjá 

sjúkraþjálfurum en meðal skjólstæðinga.  
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Abstract  

 

Quality of service plays a vital importance for service companies and customers alike. 

SERVQUAL has been acknowledged as one of the universal tools for evaluating the 

quality of service. It is based on five dimensions which span both tangible and 

intangible service elements. The goal of the research was twofold. Firstly to estimate 

if the customers perception of the quality of services rendered by physiotherapists 

were meeting their expectations, with relation to dimensions. Secondly how 

physiotherapists believe their customers perceive service rendered. A quantitative 

survey was carried out with the participation of 10 physiotherapy facilities. The 

facilities where chosen with a systematic sample. The results of the survey revealed 

that the perception of quality of service of physiotherapists were exceeding 

expectations in all aspects of service. Negative factors were mainly with regards to 

how physiotherapists lived up to their promises and how they were with keeping up 

with schedule. According to customers the most important dimensions were linked 

with the physiotherapists expertise and care for customer needs. Physiotherapists have 

a clear picture of how the customer perceives the quality of services rendered. The 

findings for the study among customers and physiotherapists where similar. Factors 

regarding the speed of service and the appearance of facilities were graded lower with 

physiotherapists than customers. 
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Formáli 

 

Meistaraverkefni þetta er lokaritgerð til 30 eininga (ECTS) í MS-námi í viðskiptafræði 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands árið 2010. Ég vil þakka öllum þeim 

sjúkraþjálfunarstofum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir gott samstarf og jákvæð 

viðbrögð þegar til þeirra var leitað. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Friðriki 

Eysteinssyni, fyrir frábært samstarf. Hann var ávallt til staðar þegar á þurfti að halda 

og sinnti hlutverki sínu sem leiðbeinandi af kostgæfni og nákvæmni. Að lokum vil ég 

þakka eiginmanni mínum og drengjunum mínum þremur fyrir veittan stuðning og 

umburðarlyndi við gerð ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

Fræðileg skrif um markaðsfærslu þjónustu voru áberandi í kringum 1980. Sú 

umfjöllun markaðist af erfiðleikum við að yfirfæra markaðssetningu áþreifanlegra 

vara yfir á markaðsfærslu þjónustu. Kom það til vegna óáþreifanlega hluta 

þjónustunnar. Upp frá þessu fóru fræðimenn að skilgreina þjónustu og einkenni 

hennar og samhliða því fjölgaði rannsóknum á gæðum þjónustu. Árið 1985 voru 

Parasuraman, Zeithaml og Berry fyrst til að hanna mælitækið SERVQUAL sem lagði 

mat á gæði þjónustu. Gæði veittrar þjónustu markast af því hvort þjónustan sé í 

samræmi við væntingar viðskiptavinarins. Ef samræmis gætir ekki milli væntrar og 

skynjaðrar þjónustu, myndast bil sem hægt er að mæla og leggja þannig mat á gæði 

þjónustunnar. SERVQUAL er enn eitt mest notaða mælitækið við mat á gæðum 

þjónustu. Það byggist á einni vídd sem tekur til áþreifanlega hluta þjónustunnar og 

fjórum sem taka til óáþreifanlega hluta hennar.  

Heilbrigðisþjónusta er mikilvæg og stór þjónustugrein sem sífellt fer 

stækkandi. Aukinn kostnaður og hraði í tækninýjungum er stór hluti af örum vexti 

þessarar þjónustugreinar. Kröfur viðskiptavina eru sífellt að aukast og 

heilbrigðisstarfsfólki uppálagt að gera meira fyrir minna. Nauðsynlegt er að missa 

ekki sjónar á gæðum heilbrigðisþjónustunnar og til þess að mæla þau þarf réttmætt og 

áreiðanlegt mælitæki, byggt á fræðilegum grunni. SERVQUAL hefur verið notað 

innan ýmissa atvinnugreina og hefur sannað gildi sitt sem áreiðanlegt mælitæki innan 

heilbrigðisgreina.  

Sjúkraþjálfarar eru hluti af heilbrigðiskerfi okkar Íslendinga og vinna í nánu 

samstarfi við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir. Þeir starfa á ýmsum sviðum við 

almenna endurhæfingu. Fyrir utan hefðbundna endurhæfingu eru ráðgjöf, forvarnir og 

heilsuefling mikilvægur þáttur í starfi sjúkraþjálfara vegna sérþekkingar þeirra á 

álagseinkennum og afleiðingum sjúkdóma og slysa á stoðkerfi líkamans. Samkvæmt 

upplýsingum frá skrifstofu Félags íslenskra sjúkraþjálfara eru um 450 starfandi 

sjúkraþjálfarar á Íslandi. Á síðustu 25 árum hefur vinnustöðum sjúkraþjálfara fjölgað 

úr 16 í 108 á landinu, bæði á stofnunum og í einkarekstri. 

Gerð var viðhorfskönnun meðal skjólstæðinga sjúkraþjálfara á Íslandi árið 

2004, sem hluti af BS-verkefni. Engar mælingar hafa hins vegar verið gerðar á gæðum 

þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi með SERVQUAL. Markmið þessa verkefnis var að 

mæla væntingar og skynjun skjólstæðinga á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara. 
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Rannsóknin var gerð á einkareknum sjúkraþjálfunarstofum á höfuðborgarsvæðinu. 

Notast var við spurningalistann SERVQUAL og með honum lagt mat á gæði þjónustu 

sjúkraþjálfara. Í rannsókninni var leitast við að svara þrem rannsóknarspurningum:  

1. Er skynjun á veittri þjónustu sjúkraþjálfara í samræmi við væntingar skjólstæðinga 

þeirra? 

2. Hvernig meta skjólstæðingar sjúkraþjálfara mikilvægi þjónustuvídda? 

3. Hvernig telja sjúkraþjálfarar að skjólstæðingar þeirra skynji gæði þjónustu þeirra? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar er hægt að nota til að meta gæði þjónustu 

sjúkraþjálfara og, í framhaldi af því, kortleggja frekara umbótastarf. Sjúkraþjálfarar 

geta einnig notað þessa rannsókn til að byggja á frekari grunn að mati á gæðum 

þjónustu sinnar. 
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2 Þjónusta 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um upphaf markaðsfærslu þjónustu og þróun hennar, 

skilgreiningar og einkenni. Að lokum er fjallað um gæði þjónustu og þróun mælitækis 

sem gerir skipulagsheildum kleift að mæla og betrumbæta gæði þjónustu sinnar. 

 

2.1 Upphaf markaðsfærslu þjónustu 

 

Lynn Shostack (1977) fjallaði fyrst um þörf fyrir ný hugtök í markaðsfærslu þjónustu. 

Taldi hún það nauðsynlegt til að ná árangri í þeirri undirgrein markaðsfræðinnar. Fram 

að þeim tíma höfðu hugtök markaðsfræðinnar verið skilgreind út frá framleiðslu 

áþreifanlegra vara og þá sérstaklega fjöldaframleiddra vara. Hún var ósammála því, 

sem áður hafði verið haldið fram, að þjónusta væri eins og framleidd vara fyrir utan 

óáþreifanleikann. Hún hélt því fram að óáþreifanleikinn væri ákveðið ástand og 

erfiðleikum háð að fastmóta þætti eins og upplifun við að horfa á kvikmynd eða ferli 

líkt og í þvottahúsi. Shostack (1977) talaði um að þjónusta væri veitt og hún upplifuð. 

Þjónustu er ekki hægt að geyma í hillum, þreifa á, smakka eða prófa til að kanna hvort 

hún henti. Á þessum tíma hafði markaðsfræðin ekki fundið leið til að meðhöndla 

óáþreifanleikann sem hluta af þeim grunni sem markaðsfærsla þjónustu byggðist á. 

Markaðsfræðin bauð heldur ekki upp á verkfæri til að halda utan um, breyta eða 

stjórna óáþreifanleikanum (Shostack, 1977). 

Í raunveruleikanum er fátt sem felur eingöngu í sér „hreina“ vöru eða þjónustu 

á markaði. Hægt er að taka flugsamgöngur sem dæmi. Þær eru óáþreifanlegar í eðli 

sínu og viðskiptavinir fá ekki beina áþreifanlega vöru í lok viðskipta. Þó eru 

áþreifanlegir þættir eins og matur, drykkur og annað slíkt hluti af viðskiptunum. Allt 

þetta getur haft áhrif á það hvernig viðskiptavinir upplifa og skynja þjónustuna 

(Shostack, 1977). Á mynd 1 má sjá spönn áþreifanleika og hvernig óáþreifanleikinn er 

ríkjandi í þjónustu samanborið við áþreifanlegar vörur. 
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Mynd 1. Spönn áþreifanleika (Shostack, 1977). 

 

 

Vegna þess að gæði þjónustu eru óáþreifanleg, og verða til á meðan þjónustan er veitt, 

eru gæði hennar mjög háð frammistöðu starfsmanna. Frammistöðu þeirra er ekki hægt 

að stjórna með sama hætti og þegar um áþreifanlega framleiðslu er að ræða 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988).  

 

2.2 Söluráðar í markaðsfærslu þjónustu (services marketing mix) 

 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hefðbundna söluráða og útvíkkaða söluráða og 

hugtökin skilgreind.  

 

2.2.1 Hefðbundnir söluráðar (traditional marketing mix) 

 

Eitt af grundvallarhugtökum markaðsfræðinnar eru söluráðar (marketing mix). Hinir 

hefðbundnu söluráðar kallast „péin fjögur“ (the four Ps) og eru vara (product), verð 

(price), vettvangur (place) og vegsauki (promotion). Allir eru þessir söluráðar tengdir 
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innbyrðis og háðir hver öðrum að einhverju leyti (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 

Til að markaðsfærsla þjónustu verði áhrifarík þarf góða stjórnun á söluráðunum þó 

svo að aðlaga þurfi þá og breyta fyrir hinar ýmsu tegundir þjónustu.  

 

2.2.2 Útvíkkaðir söluráðar (expanded marketing mix) 

 

Eitt af einkennum þjónustu er að hún er veitt og hennar neytt samtímis. Viðskiptavinir 

eru viðstaddir á meðan hún er innt af hendi, eiga í beinum samskiptum við starfsfólk 

sem veitir hana og eru venjulega virkir þátttakendur í þjónustuferlinu. Eins og áður 

hefur komið fram er annað einkenni þjónustu að hún er í eðli sínu óáþreifanleg. Fyrir 

þær sakir leita viðskiptavinir eftir vísbendingum um gæði þjónustunnar með því að 

leita eftir áþreifanlegum þáttum. Sem dæmi má nefna að fyrir þá sem þiggja þjónustu 

hótela skiptir hönnun, húsbúnaður og framkoma starfsfólks miklu máli um það 

hvernig viðskiptavinir skynja og upplifa þjónustuna. Sú staðreynd að ofantaldar 

breytur hafa mikla þýðingu í markaðsfærslu þjónustu hefur leitt til útvíkkunar á hinum 

fjórum hefðbundnu söluráðum. Þremur söluráðum hefur verið bætt við. Þetta eru 

söluráðarnir fólk, umgjörð og ferlar (Booms og Bitner, 1981).  

Fólk (people) eru allir þeir einstaklingar sem koma á einn eða annan hátt að 

þjónustuferlinu og geta þannig haft áhrif á skynjun viðskiptavina. Á þetta við um 

starfsfólk fyrirtækisins, viðskiptavininn sjálfan og aðra viðskiptavini sem geta haft 

áhrif á þjónustuferlið (Zeithaml o.fl., 2009).  

Umgjörð (physical evidence) á við um það umhverfi þar sem þjónustan er veitt 

og þau samskipti sem fara fram milli viðskiptavina og fyrirtækis, ásamt öllum þeim 

áþreifanlegu þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu eða samskipti á meðan þjónustan er 

veitt (Zeithaml o.fl., 2009).  

Ferlar (process) eiga við um þjónustuferlið sjálft, flæði þess og allar athafnir 

sem viðkoma þjónustuferlinu (Zeithaml o.fl., 2009).  

 

Þessum þremur nýju söluráðum er haldið aðgreindum í upptalningunni vegna þess að 

þeim er hægt að stjórna á mismunandi hátt eftir eðli þjónustufyrirtækisins (Zeithaml 

o.fl., 2009). 

 

 



  

- 13 - 

2.3 Gæði þjónustu 

 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um skilgreiningar á gæðum þjónustu, einkenni 

þjónustu, þjónustuvíddir og SERVQUAL. 

 

2.3.1 Skilgreiningar á gæðum þjónustu 

 

Þær skilgreiningar og mæliaðferðir sem notaðar voru á áttunda áratug síðustu aldar 

höfðu allar komið frá framleiðslu áþreifanlegra vara. Á þessum tíma var allsráðandi 

skilgreining japanskrar hugmyndafræði þess efnis að gæði væru „engir gallar – að 

gera allt rétt strax í upphafi“ (zero defects-doing it right the first time). Skilgreining 

Crosby (1979) á gæðum vara laut að því að „uppfylla kröfur“ (conformance to 

requirements). Garvin (1983) mældi gæði með því að telja sjáanlega galla áður en 

varan var send frá verksmiðjunni (internal failures) og síðan þá galla sem komu fram 

eftir að varan fór á markað (external failures).  

Mikið var fjallað um gæði í framleiðslu og þjónustu á níunda áratugnum. Á 

meðan gæði framleiddra vara voru vel skilgreind voru gæði þjónustu að stórum hluta 

óskilgreind og órannsökuð (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Neytendur voru 

sífellt að krefjast aukinna gæða í framleiðslu (Leonard og Sasser, 1982; Takeuchi og 

Quelch, 1983) og leiðir til að betrumbæta gæði því mikilvægar (Rabin, 1983). Fáir 

fræðimenn höfðu reynt að skilgreina gæði þjónustu eða útbúa gæðalíkan fram að þeim 

tíma. Ástæðan lá í þeim vandkvæðum sem fylgdu því að afmarka og mæla gæði 

þjónustu þrátt fyrir mikinn vöxt þjónustugreina (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985). Það var ljóst að sú þekking sem tengdist gæðum framleiddra vara nægði ekki 

til að skilja gæði þjónustu. Til að skilja gæði þjónustu til fullnustu varð fyrst að 

skilgreina fjögur vel þekkt einkenni hennar. Þessi einkenni eru óáþreifanleiki 

(intangibility), óstöðugleiki (heterogeneity), óaðskiljanleiki (inseparability) 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985) og óvaranleiki (perishability) (Zeithaml, 

Parasuraman og Berry, 1985). 
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2.3.2 Einkenni þjónustu 

 

1. Óáþreifanleiki 

Í fyrsta lagi er þjónusta óáþreifanleg (Shostack, 1977). Ástæðan fyrir því er að 

þjónusta er veitt og er því óhlutbundin og erfitt að staðla gæði hennar. Þjónustu er 

erfitt að magnbinda, mæla eða setja á lager og því ekki auðvelt að tryggja gæði hennar 

áður en hún er seld. Vegna óáþreifanleikans reynist fyrirtækjum torvelt að skilja 

hvernig viðskiptavinir þeirra skynja og meta gæði þjónustu (Zeithaml, 1981).  

 

2. Óstöðugleiki  

Í öðru lagi gætir ákveðins misræmis í þjónustu, sérstaklega innan mannfrekra 

þjónustugreina sem veita svipaða þjónustu. Frammistaða starfsmanna er oft breytileg á 

milli þjónustuaðila, frá einum viðskiptavini til annars og frá degi til dags (Booms og 

Bitner, 1981). Vegna þessa getur verið munur á því hvernig fyrirtæki hyggst veita 

þjónustu og hvernig þjónusta er í rauninni veitt (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985). 

 

3. Óaðskiljanleiki  

Í þriðja lagi er erfitt að aðskilja það þegar þjónusta er veitt og þegar hún er þegin 

(Grönroos, 1978). Kemur þetta til af því að þjónusta er ekki framleidd í verksmiðju og 

síðan afhent neytandanum ósködduð. Í mannfrekum þjónustugreinum felast gæði 

þjónustu til dæmis í samskiptum viðskiptavina og starfsmanna þjónustufyrirtækja 

(Lehtinen og Lehtinen, 1982). Þjónustufyrirtæki geta einnig lent í því að hafa minni 

stjórn á gæðum þjónustunnar þar sem þátttaka viðskiptavinarins er mikil. Dæmi um 

slíkt er læknavitjun, þar sem viðskiptavinurinn hefur áhrif á þjónustuferlið. Í þessum 

aðstæðum getur það haft úrslitaáhrif á gæði þjónustunnar hvernig skjólstæðingur lýsir 

einkennum sínum (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

 

4. Óvaranleiki  

Með óvaranleika er átt við að ekki er hægt að geyma þjónustu eða varðveita. 

Hótelherbergi sem ekki eru nýtt, óseld flugsæti eða ónotaða flutningsgetu símalína er 

ekki hægt að endurheimta. Vegna óvaranleika þjónustunnar er erfitt fyrir 
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þjónustufyrirtæki að samræma framboð og eftirspurn (Zeithaml, Parasuraman og 

Berry, 1985). Þjónusta er frábrugðin vörum að því leyti að vörur er hægt að geyma á 

lager eða selja seinna. Einnig er hægt að skila vörum sem viðskiptavinir eru óánægðir 

með. Væri ekki gott að geta skilað lélegri klippingu eða selt hana öðrum 

viðskiptavini? Vegna óvaranleika þjónustu er þetta ekki möguleiki í allflestum 

þjónustugreinum (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009).  

Út frá ofangreindu er hægt að taka saman þrjú þemu sem einkenna gæði 

þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

1. Erfiðara er fyrir viðskiptavini að meta gæði þjónustu heldur en gæði 

áþreifanlegra vara. 

2. Skynjuð gæði þjónustu fást með því að bera saman væntingar 

viðskiptavinarins og hina raunverulegu frammistöðu þjónustufyrirtækis eða 

hvernig þjónustan er í raun veitt. 

3. Mat á gæðum er ekki eingöngu háð lokaniðurstöðu viðskiptanna heldur 

hvernig þjónustuferlið er metið í heild sinni (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 

1985). Í stuttu máli hefur viðskiptavinurinn ekki eingöngu áhuga á hver 

lokaútkoma þjónustunnar er heldur einnig hvernig hún er framkvæmd á meðan 

á þjónustuferlinu stendur (Grönroos, 1984). 

 

2.4 Þjónustuvíddir 

 

Hvað er það sem viðskiptavinir meta þegar þeir dæma um gæði þjónustu? Á 

undanförnum árum hefur fræðasamfélagið litið svo á að viðskiptavinir meti gæði 

þjónustu út frá skynjun þeirra á nokkrum þáttum eða víddum. Til að mynda nefndu 

Sasser, Olsen og Wyckoff (1978) þrjár mismunandi víddir sem lúta að efnislegum 

þáttum (level of material), aðstöðu (facilities) og starfsfólki (personnel). Gefur þetta 

til kynna að ekki er eingöngu hægt að tala um lokaniðurstöðu þegar um þjónustu er að 

ræða. Þjónustuferlið, eða hvernig þjónustan er veitt, skiptir einnig máli. Lehtinen og 

Lehtinen (1982) skilgreindu þrjár gæðavíddir. Fyrstu víddina nefndu þau áþreifanleg 

gæði (physical quality) sem tók til tækja og búnaðar. Aðra víddina nefndu þau 

fyrirtækjagæði (corporate quality), sem fól í sér ímynd fyrirtækis. Þriðju víddina 

nefndu þau samskiptagæði (interactive quality), sem tekur til þeirra samskipta sem 

eiga sér stað milli viðskiptavina og starfsfólks fyrirtækja annars vegar og samskipta 
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eins viðskiptavinar við annan hins vegar. Einnig gerðu þau greinarmun á gæðum 

tengdum þjónustuferlinu og gæðum tengdum lokaútkomu þjónustunnar. 

Grönroos (1984) skilgreindi tvær gæðavíddir. Þá fyrri nefndi hann „tæknileg 

gæði“ (technical quality). Vísa þau til þess hvað viðskiptavinurinn fær. Þessi 

áþreifanlegi hluti þjónustunnar er viðskiptavininum mikilvægur og skiptir einnig máli 

gagnvart því hvernig hann metur gæði þjónustu. Tæknileg gæði ein og sér ná þó ekki 

yfir alla þá þætti sem þjónustuferlið samanstendur af. Grönroos skilgreindi því aðra 

vídd sem hann nefndi „gæði samskipta“ (functional quality). Undir þessa vídd fellur 

til dæmis framkoma starfsfólks þjónustufyrirtækis, en hún og samskipti starfsmanna 

við viðskiptavini geta haft áhrif á mat viðskiptavina á þjónustunni (Grönroos, 1984). 

Á mynd 2 má sjá hvernig Grönroos setti skilgreiningar sínar fram sem gæðalíkan 

þjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Gæðalíkan þjónustu (Grönroos, 1984). 

 

Þegar skynjuð þjónusta (perceived service) er borin saman við vænta þjónustu 

(expected service), fæst skynjun á gæðum þjónustu (perceived service quality). Þetta 

sést vel á mynd 2. Líkanið inniheldur einnig þriðju gæðavíddina sem Grönroos 

skilgreindi sem ímynd fyrirtækis (Grönroos, 1984). 

Að mati Grönroos (1984) var víddin gæði samskipta í sumum tilvikum 

mikilvægari en víddin tæknileg gæði. Til að gæði þjónustunnar séu rétt þarf bilið á 

milli væntrar þjónustu og skynjaðrar þjónustu að vera sem minnst. Svo að það sé hægt 

er nauðsynlegt að fyrirtæki geri tvennt. Í fyrsta lagi þurfa loforð þess um þjónustu að 
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standast og í öðru lagi þurfa stjórnendur að skilja hvernig viðskiptavinir skynja 

víddirnar tæknileg gæði og gæði samskipta og hvernig þær hafa áhrif á þjónustuna 

(Grönroos, 1984). Samhljómur er á milli fræðimanna og stjórnenda þjónustufyrirtækja 

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

Zeithaml og Berry, 1985).  

 

 

2.5 Mat á gæðum þjónustu 

 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) voru með þeim fyrstu til að rannsaka gæði 

þjónustu. Rannsókn þeirra var viðamikil og byggðist á rýnihópum og djúpviðtölum 

við stjórnendur fyrirtækja. Tilgangurinn með rannsókninni var að þróa líkan um gæði 

þjónustu. Valin voru fjögur þjónustufyrirtæki til þátttöku í rannsókninni. Við val á 

fyrirtækjunum var meðal annars tekið tillit til þess hversu náin samskipti þeirra voru 

við viðskiptavinina. Einnig hversu áþreifanleg og einstaklingsmiðuð viðskipti þeirra 

voru (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). 

 

2.5.1 Líkanið „gæði þjónustu“ 

 

Þær upplýsingar sem fengust úr viðtölum við stjórnendur og í rýnihópunum mynduðu 

grunn að líkaninu „gæði þjónustu“ sem dregur saman eðli og ákvarðandi þætti gæða 

þjónustu eins og þau eru skynjuð af viðskiptavinunum. Mynd 3 sýnir uppbyggingu 

þjónustulíkans Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985, 1988). 
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Mynd 3. Þjónustulíkan. 

 

Gæði þjónustu eins og viðskiptavinir skynja þau velta á stærð Gaps 5 (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1985). 
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2.5.2 Skilgreiningar á Göpum 1 til 5 

 

Gap 1 mælir mismun á milli væntinga viðskiptavina annars vegar og hvernig 

stjórnendur fyrirtækja skynja væntingar viðskiptavina hins vegar (Parasuraman, 

Zeithaml og Berry, 1988). Vegna óáþreifanleika þjónustu getur myndast bil á milli 

væntinga viðskiptavina og þess hvernig stjórnendur telji væntingar þeirra vera. Þetta 

er meðal annars ástæðan fyrir því að Gap 1 getur verið töluvert stærra í 

þjónustugreinum heldur en hjá framleiðslufyrirtækjum (Parasuraman o.fl., 1988). 

 

Gap 2 mælir mismun á milli þess hvernig stjórnendur skynja væntingar viðskiptavina 

og þjónustustefnu fyrirtækis (Parasuraman o.fl., 1988).  

 

Gap 3 mælir mismuninn á milli þjónustustefnu fyrirtækis og hvernig þjónustan er í 

raun og veru veitt. Með öðrum orðum, það sem vantar upp á til að þjónustan sé veitt á 

réttan hátt (Parasuraman o.fl., 1988).  

 

Gap 4 mælir mismun á milli þess hvernig þjónustan er í raun veitt og hverju 

viðskiptavinunum var lofað. Ósamræmi sem tengist því hvernig þjónustu fyrirtækis er 

komið á framfæri getur haft áhrif á skynjun viðskiptavina á gæðum hennar. Dæmi um 

þetta eru gefin loforð sem ekki er staðið við og/eða upplýsingar sem ekki eru gefnar 

en tengjast þjónustunni (Parasuraman o.fl., 1988).  

Með Gapslíkaninu er skynjuð þjónusta skilgreind sem munurinn á milli 

væntrar og skynjaðrar þjónustu. Þetta er kallað Gap 5 (Parasuraman o.fl., 1988). 

 

Í rannsókn Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) kom í ljós að viðskiptavinir 

notuðu ákveðin viðmið til að meta gæði þjónustu. Þessi viðmið mynduðu upprunalega 

tíu þjónustuvíddir. Ákveðinnar skörunar gætti meðal þessara tíu vídda og því var hægt 

að fækka þeim niður í fimm. Víddirnar mynduðu grunn að þeim þáttum sem mældir 

eru með SERVQUAL spurningalistanum (Parasuraman o.fl., 1988). 
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2.6 SERVQUAL spurningalistinn 

 

Í framleiðslu áþreifanlegra vara er hægt að mæla gæði hlutlægt með því að telja galla 

eða kanna endingu vörunnar. Gæði þjónustu eru óhlutbundin og því nauðsynlegt að 

mæla gæði hennar á annan hátt. Eitt af fyrstu mælitækjunum sem hannað var til að 

mæla gæði þjónustu var SERVQUAL spurningalistinn (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2009, bls 151). 

Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) hönnuðu SERVQUAL 

spurningalistann sem enn er notaður til að mæla gæði þjónustu. Spurningalistinn 

skiptist í tvo hluta, væntingar og skynjun. Hvor hlutinn um sig samanstendur af 22 

pöruðum spurningum þannig að spurningarnar eru sambærilegar í væntinga- og 

skynjunarhlutanum. Væntingahluti spurningalistans mælir þær væntingar sem 

viðskiptavinir hafa almennt til fyrirtækja í atvinnugreininni. Skynjunarhlutinn mælir 

mat viðskiptavinarins á fenginni þjónustu. Grunnspurningarnar 22 í SERVQUAL 

endurspegla þær fimm þjónustuvíddir sem rannsóknir höfðu áður sýnt að væru lýsandi 

fyrir hvernig viðskiptavinir meta gæði þjónustu. Þjónustuvíddirnar fimm eru: 

1. Áþreifanleiki þjónustu (tangibles): Ytra útlit húsnæðis, tækja og prentaðs 

efnis ásamt snyrtimennsku starfsfólks. 

2. Áreiðanleiki (reliability): Hæfnin til að inna af hendi þá þjónustu sem lofað 

var á traustan og réttan hátt. 

3. Svörun/viðbrögð (responsiveness): Vilji til að hjálpa viðskiptavininum og 

veita honum fullnægjandi þjónustu. 

4. Traust (assurance): Þekking og framkoma starfsfólks ásamt getu fyrirtækis og 

starfsfólks þess til að ýta undir traust. 

5. Hluttekning (empathy): Umhyggja og sú einstaklingsmiðaða þjónusta sem 

fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 

1990). 

 

 

 

 

 



  

- 21 - 

2.7 Betrumbætur í þjónustu 

 

Rannsóknir Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) sýndu fram á þörfina fyrir að 

mæla skynjaða þjónustu og bera hana saman við væntingar viðskiptavina. Til að 

betrumbæta þjónustu er vert að vísa í rannsókn þeirra á fjórum mismunandi 

þjónustufyrirtækjum. Viðskiptavinir þessara fyrirtækja voru beðnir að meta 

þjónustuna eftir því hvort hún væri frábær, góð, viðunandi eða léleg. Þessi spurning 

var einungis tengd skynjun á þjónustu og hafði ekki að neinu leyti skírskotun til 

væntinga viðskiptavinarins. Síðan var viðskiptavinunum skipt í þrjá hópa; einn hóp 

sem gaf einkunnina „frábær þjónusta“, annan sem gaf einkunnina „góð þjónusta“ og 

þann þriðja sem gaf einkunnina „viðunandi eða léleg þjónusta“. Niðurstöður byggðust 

á svörum viðskiptavina sem höfðu svarað SERVQUAL spurningalistanum. Fyrir 

hvern hóp var reiknuð meðaleinkunn á skynjunarhluta og meðaleinkunn fyrir 

væntingahluta dregin frá. Eins og við var að búast var minnst bil á milli væntrar og 

skynjaðrar þjónustu hjá þeim hópi sem hafði merkt við „frábæra þjónustu“ 

(Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990).   

Það sem er athyglisvert í þessu samhengi er að jafnvel þar sem viðskiptavinir 

merktu við frábæra þjónustu náðu fyrirtækin ekki að standa undir væntingum að fullu. 

Raunveruleikinn er sá að spurningar og einkunnagjöf, sem lúta eingöngu að skynjaðri 

þjónustu fyrirtækja, eru ónákvæmur mælikvarði á gæði þjónustu. Mæliaðferðir sem 

innihalda væntingar viðskiptavina til þjónustunnar eru nauðsynlegar til að fá 

nákvæmara mat á gæði þjónustu og einnig til að koma auga á og skilgreina þörf á 

umbótum sem varða gæði þjónustunnar (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990). 

  

Rannsóknir Parasuraman, Berry og Zeithaml (1990) sýndu að viðskiptavinir skynja 

hverja vídd fyrir sig sem mismikilvæga. Notast má við SERVQUAL og víddirnar til 

að raða umbótum í mikilvægisröð og stuðla þannig að bættri þjónustu. Hægt er að 

gera þetta með nokkrum aðferðum en sú aðferð sem Parasuraman, Berry og Zeithaml 

(1990) hefur fundist áhrifaríkust er að biðja þátttakendur að skipta 100 stigum á milli 

þjónustuvíddanna fimm eftir mikilvægi. Gögnin eru sett upp í fylki (matrix) eins og 

sýnt er á mynd 4. Á lóðrétta ás fylkisins eru víddirnar flokkaðar sem „mikið 

mikilvægar“ eða „lítið mikilvægar“ og á lárétta ásnum er frammistaða miðað við 

væntingar flokkuð sem „góð“ eða „slæm“. Þau atriði sem falla innan skyggða kassans 

eru þau sem helst þarfnast úrbóta. 
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Mynd 4. Mikilvægi og frammistaða miðað við væntingar (Parasuraman, Berry og 

Zeithaml, 1990). 

 

 

2.8 Gagnrýni 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á vettvangi markaðsfærslu þjónustu frá því á 

áttunda áratugnum og fá rannsóknarsvið fengið eins mikla athygli. Parasuraman, 

Zeithaml og Berry (1985) byggðu á rannsóknum manna eins og Grönroos og gerðu 

gæði þjónustu að kjarna í markaðsfærslu þjónustu. Greinin sem birtist eftir þau árið 

1985 markaði djúp spor í þá hugmyndafræði að gæði þjónustu fælust í því að minnka 

bil á milli væntrar og skynjaðrar þjónustu. Þetta veitti öðrum fræðimönnum innblástur 

til frekari rannsókna á þessu sviði. Margir rannsakendur hafa þó gagnrýnt 

SERVQUAL og uppbyggingu þess (Mels, Boshoff og Nel, 1997). Sú gagnrýni tekur 

til réttmætis mælitækisins, með tilliti til samleitni og aðgreiningar, notkun 

mismunandi einkunnagjafar og neikvæðs orðalags spurninga (Babakus og Boller, 

1992; Carman, 1990; Peter, Churchill og Brown, 1993). Mels og fleiri (1997) nefna 

einnig gagnrýni á innbyrðis skörun milli gæðavíddanna fimm.  

Höfundar SERVQUAL hafa sjálfir viðurkennt að ákveðinnar skörunar gæti á 

milli víddanna svörun/viðbrögð, traust og hluttekning. Rannsókn Mels og fleiri (1997) 

gekk út á að kanna raunuppbyggingu SERVQUAL mælitækisins. Niðurstöður þeirra 

bentu til þess að SERVQUAL sé byggt á tveimur víddum frekar en fimm. Í 
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yfirlitsgrein Gilmore og McMullan (2009) kemur fram að SERVQUAL hafi helst 

verið gagnrýnt fyrir að það sé erfitt að mæla væntingar og skilgreina þannig að allir 

skilji á sama hátt. Sumir halda því fram að mæla eigi væntingar og skynjun í sömu 

fullyrðingunni á meðan aðrir vilja eingöngu mæla skynjun. En þrátt fyrir alla gagnrýni 

taka Gilmore og McMullan (2009) það fram að ekkert mælitæki hafi notið jafn mikilla 

vinsælda og verið eins mikið notað og SERVQUAL. 

 

2.9 Tengsl milli gæða þjónustu og ánægju viðskiptavina 

 

Í ræðu og riti er tilhneiging til að nota jöfnum höndum hugtökin gæði og ánægja. 

Rannsakendur hafa þó reynt að vera nákvæmari í skilgreiningum þessara tveggja 

hugtaka (Cronin, Brady og Hult, 2000). Eining ríkir innan fræðasamfélagsins um að 

það sé grundvallarmunur á hugtökunum gæði þjónustu og ánægju (Cronin og Brady, 

2001). Litið er á ánægju sem opnara hugtak en gæði þjónustu sem þrengra hugtak. 

Skynjuð gæði þjónustu eru hluti af ánægju viðskiptavina. Mynd 5 sýnir tengsl þessara 

tveggja hugtaka. Á myndinni sést hvernig gæði þjónustu endurspegla víddirnar fimm 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Fleiri þættir hafa hins vegar áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Má þar nefna vörugæði og verð, sem og aðstæður og persónulega þætti. 

Dæmi um þetta er gæðamat viðskiptavina á þjónustu líkamsræktarstöðvar. Ýmsir 

þættir hafa áhrif á ánægju, eins og fjöldi tækja og hvenær þau eru laus, hæfni þjálfara 

og þrif. Ánægja meðal viðskiptavina líkamsræktarstöðvarinnar er víðara hugtak og 

hafa gæði þjónustunnar áhrif þar á. Aðrir þættir hafa einnig áhrif á ánægju 

viðskiptavina, þar með talið gæði seldra vara í afgreiðslu. Einnig má nefna 

persónulega þætti, eins og líðan viðskiptavina hverju sinni, og jafnvel þætti sem erfitt 

er að stjórna eins og veðráttu og ökuferð til og frá staðnum (Parasuraman, Zeithaml og 

Berry, 1994). 
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Mynd 5. Tengsl milli gæða þjónustu og ánægju viðskiptavina (Zeithaml, Bitner 

og Gremler, 2009). 

 

2.10 Þjónustugæði og arðsemi 

 

Spurningin um það hvort bætt gæði þjónustu geti haft áhrif á arðsemi fyrirtækja 

vaknaði meðal stjórnenda á níunda áratugnum (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 

Rannsóknir (Thompson, DeSouza og Gale, 1985) og reynsla fyrirtækja (Rudie og 

Wansley, 1985) sýndu að þegar gæði þjónustu eru aukin er mælanleg aukning á 

hagnaði. Á síðustu árum hafa rannsóknir sýnt að aukin gæði þjónustu hafa jákvæð 

áhrif á arðsemi fyrirtækja. Í rannsókn Nelson, Rust, Zahorik, Rose, Batalden og 

Siemanski (1992) var meðal annars sýnt fram á að ákveðnir þjónustuþættir, eins og 

reikningagerð og útskriftarferlar, útskýrðu 17–27% af breytileikanum í arðsemi 

spítala.  
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3 Heilbrigðisþjónusta 

 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um heilbrigðisþjónustu, skilgreiningar, einkenni hennar 

og að síðustu um gæði þjónustu innan heilbrigðisgreina. 

 

3.1 Inngangur  

 

Heilbrigðisþjónusta er þjónusta sem fólk þarf nauðsynlega á að halda þó svo að það 

vilji hana ekki endilega. Þessi þjónusta er án efa ein sú persónulegasta og 

mikilvægasta sem viðskiptavinir kaupa. Þrátt fyrir þetta eru gæði heilbrigðisþjónustu 

mjög mismunandi eftir löndum (McGlynn, Asch, Adams, Keesey, Hicks, 

DeCristofaro og Kerr, 2003). Óáþreifanlegi hluti heilbrigðisþjónustu vísar til þess 

hvernig heilbrigðisþjónusta er veitt skjólstæðingum. Þar sem skjólstæðingar eiga erfitt 

með að leggja mat á gæði áþreifanlega hluta þjónustunnar innan sjúkrastofnana, eins 

og tækjabúnað og slíkt, hefur óáþreifanlegi hluti þjónustunnar mikil áhrif á hvernig 

skjólstæðingar skynja gæði þeirrar þjónustu sem þeir fá (Kovner og Smiths, 1978). 

 

3.2 Einkenni heilbrigðisþjónustu 

 

Heilbrigðisþjónusta endurspeglar ákveðin einkenni annarrar þjónustu. Hún er í eðli 

sínu óáþreifanleg þar sem kjarni hennar felst í sjúkdómsgreiningu, meðhöndlun og að 

fræða skjólstæðinga. Skjólstæðingar stofna til útgjalda í stað þess að öðlast 

áþreifanlega eign. Meðhöndlunin sjálf samanstendur oft af óáþreifanlegri þjónustu og 

vöru, til dæmis í formi aðgerðar sem framkvæmd er í vel útbúinni skurðstofu og síðan 

áþreifanlegum vörum, eins og lyfjum (Berry og Bendapudi, 2007). 

 Heilbrigðisþjónusta krefst mikils mannafla og sérfræðiþekkingar, sem veldur 

miklum breytileika í frammistöðu heilbrigðisstétta. Hann felst ekki eingöngu í 

þjónustunni sjálfri og samskiptafærni heilbrigðisstarfsfólks heldur einnig í faglegri 

færni (McGlynn o.fl., 2003).  

Þar sem heilbrigðisþjónusta er veitt skjólstæðingunum sjálfum en ekki 

óefnislegri eign þeirra, er erfitt að skilja þarna á milli. Skjólstæðingar þurfa að vera á 

staðnum þegar þjónustan er veitt (á læknastofu eða spítala) á þeim tíma þegar læknir 

eða annað heilbrigðisstarfsfólk er til staðar til að veita hana. Óaðskiljanleikinn getur 
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verið erfiður eldri skjólstæðingum, þeim sem ekki eru göngufærir eða eiga langt að 

sækja og getur þetta valdið pirringi ef viðkomandi þarf að bíða lengi eftir þjónustu 

(Berry og Bendapudi, 2007).  

Eins og um ræðir í flestum öðrum þjónustugreinum er heilbrigðisþjónusta 

óvaranleg (perishable). Fyrirtæki og stofnanir sem veita heilbrigðisþjónustu skapa 

virði með tíma starfsfólks, sérfræðiþekkingu, tækjum og húsnæði. Þegar þessar 

auðlindir eru ónýttar tapast ákveðið virði. Stjórnendur og læknar eru meðvitaðir um 

óvaranleika þjónustu sinnar, sem veldur ákveðinni hættu á að tímar séu tvíbókaðir eða 

ákvörðun tekin um að leggja á aukagjald til að bæta upp tap vegna ónýttra tímabókana 

(Berry og Bendapudi, 2007).  

Líkt og á við um aðrar þjónustugreinar hafa skjólstæðingar ekki sömu 

þekkingu og þeir sem starfa við heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónusta krefst 

trúnaðar og erfitt er fyrir skjólstæðinga að meta gæði þjónustunnar, jafnvel eftir að 

þjónustan hefur verið veitt. Viðtöl við sjúklinga Mayo-stofnunarinnar, sem tekin voru 

af Berry og Bendapudi (2007), leiddu í ljós takmarkanir skjólstæðinga til að meta 

klínísk gæði. Þegar skjólstæðingar voru beðnir að lýsa bestu og verstu reynslu sinni af 

læknum stofnunarinnar, snérust nánast öll svör um hvernig læknirinn hegðaði sér 

(„the bedside manner“) frekar en tæknilega hæfni hans eða sérfræðiþekkingu. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að samskiptahæfni læknis sé ekki bara mikilvæg heldur 

einnig að skjólstæðingar hafi einhvern samanburð til að meta samskiptahæfni 

læknisins. Tæknileg gæði eru að sjálfsögðu mikilvæg fyrir sjúklinga en mun erfiðara 

fyrir þá að meta (Berry og Bendapudi, 2007).  

 

3.3 Gæði heilbrigðisþjónustu 

 

Heilbrigðisþjónusta á í miklum vanda en er jafnframt mjög mikilvæg þjónustugrein. 

Hún kostar of mikið, þar er of mikil sóun, of mikið af mistökum og mikil mismunun 

(Berry og Bendapudi, 2007). 
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3.3.1 Upphafið 

 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið farið að skilgreina og rannsaka gæði þjónustu fyrr en í 

kringum 1980 voru fræðimenn farnir að skrifa um efnið fyrir þann tíma, einnig innan 

heilbrigðisgreina. Í grein læknisins Donabedian (1966) var fjallað um gæði 

læknisþjónustu. Á þessum tíma var endanleg útkoma læknismeðferðar notuð sem 

viðmið á gæði þjónustunnar. Útkoman fólst í bata, að öðlast fyrri líkamlega færni eða 

að lifa af. Donabedian (1966) setti spurningarmerki við það hvort rétt væri að nota 

þessi viðmið. Hann setti fram hugmyndir um það hvernig mæla mætti gæði 

læknisþjónustu, annars vegar með því að mæla endanlega útkomu læknismeðferðar og 

hins vegar að meta læknisfræðilega ferlið sjálft. 

Endanleg útkoma læknismeðferðar. Donabedian (1966) nefndi nokkur atriði 

sem skipta máli sé þessi aðferð valin. Nauðsynlegt væri að halda læknisfræðilegri 

meðhöndlun aðskildri frá öðrum þáttum þjónustuferlisins þegar gæði eru metin með 

þessari aðferð. Einnig verði að hafa í huga hvar læknisfræðin er stödd og hvernig 

rannsóknum fleygir fram. 

Ferlið. Önnur leið við mat á gæðum læknisþjónustu felur í sér að meta ferlið 

sjálft frekar en útkomuna. Í þessu tilfelli er ekki eingöngu horft til máttar 

læknavísindanna heldur til þeirrar þekkingar sem til staðar er og hvort viðeigandi 

læknismeðferð hafi verið veitt. Slíkt mat er byggt á heilsufarssögu, líkamsskoðun og 

sjúkdómsgreiningum og síðan meðhöndlun í samræmi við það. Erfiðara er að meta 

ferlisleiðina þegar um er að ræða víddir, gildi og staðla heldur en útkomuna en 

kannski meira viðeigandi þegar svara á spurningunni hvort læknisþjónustan sé 

framkvæmd á réttan hátt (Donabedian, 1966). 

3.3.2 Mat á gæðum heilbrigðisþjónustu  

 

Hvort heilbrigðiskerfi er ríkisrekið eða drifið áfram af einkaaðilum getur haft mikil 

áhrif á mat skjólstæðinga á gæðum heilbrigðisþjónustu (Wensing, Grol, van Montfort 

og Smits, 1996; Grol, Wensing, Mainz, Ferreira, Hearnshaw, Hjortdahl, Olesen, 

Ribacke, Spenser og Szecsenyi, 1999). Mat skjólstæðinga á gæðum er einnig hægt að 

útskýra með öðrum þáttum sem tengjast skjólstæðingunum sjálfum, eins og aldri og 

kyni (Hall og Dornan, 1990; Larsson, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að skýra mun á skynjun og væntingum innan 

heilbrigðisþjónustu að hluta til með menningarmun (Kersnik og Ropret, 2002). Í 
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alþjóðlegri samanburðarrannsókn Larsson, W., Larsson, G., Chantereau og von 

Holstein (2005) lögðu skjólstæðingar mat á gæði heilbrigðisþjónustu í fjórum löndum: 

Frakklandi, Englandi, Noregi og Svíþjóð. Fram kom töluverður munur, annars vegar 

milli Frakklands og Englands og Noregs og Svíþjóðar hins vegar. Bretar og Frakkar 

skoruðu hærra og settu rannsakendur fram mögulegar skýringar á því. Fólust þær í því 

að í Bretlandi og Frakklandi eru strangari lög um að upplýsa skjólstæðinga um 

meðferð og rétt þeirra til þátttöku í ákvarðanatökunni. Í þessum löndum er 

heilbrigðisstarfsfólk tilneytt að upplýsa skjólstæðinga um alla fylgikvilla af meðferð 

og allir skjólstæðingar verða að skrifa undir samþykki meðferðar. Í Frakklandi er 

mikið lagt upp úr sársaukameðferð og getur það haft áhrif á mat á gæðum þjónustu. 

Einnig sækja skjólstæðingar í Frakklandi og Bretlandi sína læknisþjónustu til ákveðins 

læknis á meðan skjólstæðingar í Svíþjóð og Noregi sækja hana á heilsugæslustöðvar 

og leita þá ekki endilega alltaf til sama læknis. Allt getur þetta haft áhrif á mat 

sjúklinga á gæðum þjónustunnar.  

 

3.4 SERVQUAL og heilbrigðisþjónusta 

 

Hönnuðir SERVQUAL mælitækisins hafa bent á að hægt sé að aðlaga það 

mismunandi atvinnustarfsemi (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Babakus og 

Mangold (1992) gerðu rannsókn á notagildi SERVQUAL innan spítala. Metið var 

hversu vel mælitækið átti við þegar mæld voru skynjuð gæði þjónustu innan þessa 

umhverfis. Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins var einnig metið í rannsókninni. 

Tillögur bæði frá fræðimönnum og stjórnendum leiddu til breytinga á spurningum 

þannig að þær ættu betur við sjúklinga. Endanleg útgáfa af spurningalistanum innihélt 

15 paraðar spurningar úr væntinga- og skynjunarhluta listans, sem gáfu mynd af 

víddunum fimm. Rannsókn Babakus og Mangold (1992) leiddi í ljós að væntinga- og 

skynjunarhluti hins breytta SERVQUAL mælitækis var með framúrskarandi innra 

samræmi og áreiðanleika. Báðir hlutarnir höfðu til að bera nægjanlegt réttmæti til að 

skilja á milli mælinga á 1) væntingum sjúklinga til þjónustu spítala og 2) skynjun 

þeirra á frammistöðu spítalanna. Niðurstöðurnar sýndu að hægt er að nota mælitækið 

til að meta gæði heilbrigðisþjónustu. Einnig má nota mælitækið til að mæla viðhorf 

starfsmanna til þess hvernig þeir telja að skjólstæðingar sínir skynji gæði þjónustunnar 

(Babakus og Mangold, 1992). 
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4 Sjúkraþjálfun 

Nýjustu rannsóknir benda til þess að stór hluti skjólstæðinga sem nýta sér þjónustu 

sjúkraþjálfara fái góðan bata og telji meðferð sjúkraþjálfara meiri forvörn samanborið 

við lyfjagjafir eða önnur inngrip, til dæmis aðgerð (Anaf og Sheppard, 2007; 

McClellan, Greenwood og Benger, 2006). Með öðrum orðum styðja nýjustu 

rannsóknir þá fullyrðingu að þjónusta sjúkraþjálfara sé góð fjárfesting samanborið við 

önnur meðferðarform.  

 

4.1 Gæði þjónustu sjúkraþjálfara 

 

Curry og Sinclair (2002) gerðu rannsókn á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara í Skotlandi 

og notuðu til þess SERVQUAL. Rannsóknin var gerð bæði meðal sjúklinga sem voru 

inniliggjandi á spítala og útskrifaðra. Þátttakendur voru skjólstæðingar með skerta 

hreyfigetu, taugavandamál og bæklunarvandamál. 

Markmið rannsóknarinnar var að mæla Gap 5. Notaður var 7 punkta Likert-

kvarði. Niðurstöður úr væntingahluta rannsóknarinnar voru þær að skjólstæðingum 

fannst þeir verða að vera öruggir í höndum starfsfólks meðan á meðferð stóð. 

Niðurstöður úr skynjunarhlutanum voru á þá lund að starfsfólk sýndi kurteisi og veitti 

skjólstæðingum öryggi meðan á meðferð stóð. Skjólstæðingar mátu meira 

samskiptahluta þjónustunnar heldur en efnislega þætti eins og aðbúnað og slíkt.  

Í rannsókn Curry og Sinclair (2002) kom í ljós að víddin „traust“ fékk hæsta 

skorið. Þetta staðfestir niðurstöður fyrri rannsókna (Curry og Stark, 2000) að þeir sem 

nota þjónustu heilbrigðisstofnana þurfa að telja sig örugga í höndum þeirra sem sjá um 

meðferðina. Víddin „áreiðanleiki“ var líka talin mikilvæg af þátttakendum í 

rannsókninni, þar sem afboðun eða breyting á meðferðartíma kom sér illa fyrir þá sem 

þurftu að taka sér frí frá vinnu til að komast í sjúkraþjálfun. Einnig, ef viðeigandi 

meðferð var ekki veitt strax í upphafi, gat skjólstæðingi versnað og hann var því 

lengur að jafna sig. Það sem skipti máli var að starfsfólk hefði samkennd með 

skjólstæðingum sínum, þar sem meðferð getur verið sársaukafull. Víddin 

„áþreifanleiki“ fékk lægsta meðalskorið en þó lá það á milli 5,64 til 5,83 á skalanum 

1-7. Ef skjólstæðingar þurftu að bíða eftir meðferðartíma spillti ekki fyrir að húsnæðið 

væri aðlaðandi.  
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4.1.1 Gæði þjónustu íslenskra sjúkraþjálfara 

 

Gerð var viðhorfskönnun meðal skjólstæðinga sjúkraþjálfara á Íslandi árið 2004, sem 

hluti af BS-verkefni. Í þeirri rannsókn var stuðst við sérhannaðan spurningalista. 

Engar mælingar hafa hins vegar verið gerðar á gæðum þjónustu sjúkraþjálfara á 

Íslandi með SERVQUAL mælitækinu. Engar mælingar hafa heldur verið gerðar 

meðal íslenskra sjúkraþjálfara á því hve góða mynd þeir hafa af gæðum eigin 

þjónustu.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í þessari rannsókn: 

1. Er skynjun á veittri þjónustu sjúkraþjálfara í samræmi við væntingar 

skjólstæðinga þeirra?  

2. Hvernig meta skjólstæðingar sjúkraþjálfara mikilvægi þjónustuvídda? 

3. Hvernig telja sjúkraþjálfarar að skjólstæðingar þeirra skynji gæði þjónustu 

þeirra? 
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5 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notuð megindleg rannsóknaraðferð. Í kaflanum verður greint frá 

því hvernig þátttakendur voru valdir, farið verður yfir mælitækið sem notað var og 

hvernig staðið var að framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

5.1 Þátttakendur    

 

Þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfunarstofur, 

staðsettar í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, Mosfellsbæ, Hafnarfirði og 

Garðabæ. Upplýsingar um fjölda stofa fengust á heimasíðu Félags sjálfstætt starfandi 

sjúkraþjálfara (FSSS) og símaskránni á netinu (Ja.is). Alls voru 27 stofur skráðar með 

starfsemi innan skilgreinds svæðis. Tíu sjúkraþjálfunarstofur voru valdar með 

kerfisbundinni úrtaksaðferð (systematic sample). Stofurnar 27 voru allar slegnar inn í 

Excel skjal, ekki í neinni sérstakri röð. Fyrsta starfsstöðin var síðan valin af handahófi 

og eftir það fimmta hver sjúkraþjálfunarstofa, þangað til 10 stofur höfðu verið valdar 

til þátttöku í rannsókninni. Níu af þessum tíu stofum samþykktu þátttöku en ein stofan 

gat ekki tekið þátt þar sem skjólstæðingar hennar áttu erfitt með að svara 

spurningalistanum án aðstoðar. Þær sjúkraþjálfunarstofur sem lentu í úrtaki fyrir 

rannsóknina eru til húsa í Kópavogi, Reykjavík, Hafnarfirði og Garðabæ.  

Rannsóknin var tvíþætt. Annars vegar var öllum skjólstæðingum 

sjúkraþjálfunarstofanna boðið að taka þátt í rannsókninni og svara spurningalista. Hins 

vegar voru starfandi sjúkraþjálfarar beðnir að svara sama spurningalista.  

 

5.2 Mælitæki 

 

Í rannsókninni var notast við SERVQUAL mælitækið. Spurningalistinn var fenginn úr 

bók Zeithaml, Bitner og Gremler (2009, bls. 152–154) þar sem gefnar eru upp þrjár 

mismunandi útgáfur af listanum. Valið var að nota útgáfu af SERVQUAL þar sem 

þættir tengdir skynjun og væntingum eru sameinaðir í eina fullyrðingu. Þátttakendur 

svöruðu fullyrðingum á 7 punkta Likert-kvarða. Talan 1 merkti að þjónustan væri 

fullkomlega undir væntingum, 4 merkti að þjónustan væri í samræmi við væntingar og 

7 að þjónustan væri fullkomlega umfram væntingar. Miðjan á Likert-kvarðanum, eða 

talan 4, lýsti þeim punkti þar sem skynjuð þjónusta væri í samræmi við væntingar.  
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Spurningalistinn var íslenskaður af rannsakanda og aðlagaður starfsemi sjúkraþjálfara 

og sjúkraþjálfunarstofa. Listinn var forprófaður þannig að rannsakandi settist niður 

með tíu einstaklingum sem höfðu verið, eða voru í meðferð hjá sjúkraþjálfara og las 

yfir spurningalistann með þeim. Ýmsar athugasemdir komu fram. Flestar tengdust 

uppsetningu og/eða orðalagi sem einfalt var að lagfæra. Sammerkt var með öllum 

þátttakendum í forprófuninni að enginn vissi hvernig ætti að svara spurningu 5 sem 

hljóðaði svo: Hvernig sjúkraþjálfari minn skráir upplýsingar um mig. Ákveðið var að 

sleppa spurningunni og minnka þannig líkurnar á að þátttakendur hættu við að svara 

spurningalistanum. Listanum var skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn innihélt 22 

spurningar; 20 spurningar úr SERVQUAL, úr bók Zeithaml og fleiri (2009), og tvær 

spurningar sem tengdust því hvort skjólstæðingar væru almennt ánægðir; annars vegar 

með gæði þjónustu sjúkraþjálfarans og hins vegar sjúkraþjálfunarstofunnar. Í öðrum 

hluta spurningalistans áttu þátttakendur að skipta 100 stigum á milli víddanna fimm 

eftir mikilvægi. Þriðji hluti spurningalistans innihélt fjórar bakgrunnsbreytur, kyn, 

aldur, hvort viðkomandi væri 75% öryrki og menntunarstig. Endanlega útgáfu af 

spurningalistanum má sjá í Viðauka 1. 

 

5.3 Framkvæmd 

 

Þann 22.janúar 2010 var spurningalistinn sendur til Vísindasiðanefndar ásamt 

fyrirspurn um samþykki rannsóknarinnar. Þar sem spurningalistinn innihélt engar 

spurningar um heilsufar skjólstæðinga setti nefndin sig ekki upp á móti rannsókninni. 

Rannsakandi fór á aðalfund FSSS þann 25.febrúar 2010 og kynnti rannsóknina og 

framkvæmd hennar fyrir félagsmönnum. Því næst var haft samband við eigendur 

þeirra tíu sjúkraþjálfunarstofa sem höfðu lent í úrtaki og þeim kynnt rannsóknin. 

Undirtektir voru mjög jákvæðar og fengu allir framkvæmdastjórar sent kynningarbréf 

(sjá Viðauka 2) þar sem framkvæmd rannsóknarinnar var útlistuð nánar ásamt því 

hvaða hlutverki stöðvarnar myndu gegna í henni.  

Spurningalistum var deilt á stofurnar í hlutfalli við stærð þeirra, sem skilgreind 

var sem fjöldi skjólstæðinga í virkri meðferð yfir eina viku. 600 spurningalistum var 

dreift á stofurnar. Gagnaöflun stóð yfir dagana 22.-31.mars 2010. Öllum 

skjólstæðingum sjúkraþjálfunarstofanna, sem nýttu sér þjónustu þeirra þessa daga, var 

boðið að taka þátt í könnuninni. Starfsfólk afgreiðslu sá alfarið um að úthluta 

spurningalistum til skjólstæðinga. Það starfsfólk fékk í hendur leiðbeiningar um 
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hvernig bæri að kynna rannsóknina fyrir skjólstæðingum (sjá Viðauka 3). Einnig fékk 

starfsfólk afgreiðslu blað þar sem fylla átti út fjölda starfandi sjúkraþjálfara þessa daga 

(sjá Viðauka 4). Eftir að skjólstæðingar höfðu fyllt út spurningalistann settu þeir hann 

í innsiglaðan og sérmerktan póstkassa (sjá Viðauka 5) sem var komið fyrir á biðstofu 

sérhverrar sjúkraþjálfunarstofu. Að lokum voru allir sjúkraþjálfarar sem voru við 

vinnu þá daga sem gagnaöflun fór fram beðnir að fylla út spurningalista. Sá listi var 

nákvæmlega eins og spurningalisti skjólstæðinga, nema prentaður í lit og auðkenndur 

þannig. Sjúkraþjálfarar fengu leiðbeiningar um hvernig fylla ætti út listann (sjá 

Viðauka 6). Þeir áttu að svara spurningalistanum út frá því hvernig sjúkraþjálfarar 

telji að skjólstæðingar þeirra skynji gæði þjónustu þeirra. Þegar sjúkraþjálfararnir 

höfðu lokið við að svara spurningalistanum settu þeir hann í sama póstkassa og 

skjólstæðingar þeirra. 

Meðan á gagnaöflun stóð keyrði rannsakandi á milli sjúkraþjálfunarstofanna til 

að hvetja þátttakendur til að klára spurningalistana. Einnig þurfti að skipta út 

póstkössum á nokkrum stofum þar sem erfitt var að koma fleiri spurningalistum ofan í 

þá með góðu móti. Jafnframt hringdi rannsakandi einu sinni til tvisvar í hverja stofu 

þessa daga til að kanna hvernig gengi og hvort eitthvað vantaði. Að gagnaöflun 

lokinni fór rannsakandi á allar stofurnar, fjarlægði póstkassa og færði þátttakendum 

konfektkassa að gjöf fyrir þátttökuna. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar með lýsandi tölfræði og 

ályktunartölfræði. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS, úgáfu 

17.0 og Excel 2007. Gerðar voru tvær rannsóknir. Annars vegar svöruðu 

skjólstæðingar sjúkraþjálfara spurningalistanum. Hins vegar var rannsókn gerð meðal 

sjúkraþjálfaranna sjálfra og þeir látnir svara sama spurningalistanum út frá því, 

hvernig þeir teldu að skjólstæðingar sínir skynjuðu þjónustuna. Niðurstöður verða 

kynntar hvor í sínu lagi. 

 

6.1 Rannsókn meðal skjólstæðinga sjúkraþjálfara 

6.1.1 Þátttakendur  

 

Af þeim 600 spurningalistum sem var deilt á sjúkraþjálfunarstofurnar skiluðu 439 sér 

útfylltir í póstkassana.  

Byrjað var á að merkja öll gögn í samhangandi tölulegri röð og þau slegin inn í 

SPSS útgáfu 17.0. Því næst voru gögnin hreinsuð þannig að öllum spurningalistum þar 

sem merkt var við sömu tölu/einkunn við allar spurningar, eytt úr gagnasafninu. Þetta 

var gert í samræmi við niðurstöður rannsóknar Fischer, Voelckner og Sattler (2009), 

þar sem sýnt var fram á að ef merkt var við sömu tölu (einkunn) í öllum spurningum 

listans hefði þátttakandinn ekki lesið spurninguna til hlítar. Alls var 63 listum eytt úr 

gagnasafninu eða 14,4%. Fjöldi gildra spurningalista var því 376. 

Reiknuð var út lýsandi tölfræði fyrir gögnin. Tíðnitöflur voru gerðar fyrir þrjár 

af fjórum bakgrunnsbreytum og reiknað út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja 

spurningu. Einnig var reiknað út meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja vídd fyrir sig. 

Eins og sjá má af töflu 1 voru konur í meirihluta þeirra sem svöruðu 

spurningalistunum. Einnig er vert að benda á að nokkuð mörg svör vantaði. 

Tafla 1. Kynjahlutfall skjólstæðinga. 

 Tíðni Prósenta 

Karl 96 25,6% 

Kona 243 64,6% 

Vantar svör 37 9,8% 

Samtals 376 100% 
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Tafla 2 sýnir aldursdreifingu þeirra skjólstæðinga sem svöruðu listanum. Dreifing var 

góð á milli aldursbila. Kannað var hvort aldursdreifingin félli að normalkúrfu og féll 

hún vel að henni. 

 

Tafla 2. Aldursbil skjólstæðinga. 

Aldursbil Tíðni Prósenta 

18–26 ára 41 10,9% 

27–36 ára 66 17,6% 

37–46 ára 56 14,8% 

47–56 ára 61 16,2% 

57–66 ára 54 14,4% 

67 ára og eldri 63 16,8% 

Vantar svör 35 9,3% 

Samtals 376 100% 

 

Tafla 3 sýnir hæsta menntunarstig svarenda. Þegar kannað var hvort dreifingin félli að 

normalkúrfu kom í ljós að hún gerði það, þrátt fyrir að svörin dreifðust ekki alveg 

jafnt á milli menntunarstiga og að tveir hópar hafi talið rúm 50% þátttakenda. 

 

Tafla 3. Menntunarstig skjólstæðinga. 

 Tíðni Prósenta 

Grunnskólapróf 51 13,6% 

Gagnfrpr./landspr./verslpr./lokið iðnnámi 115 30,6% 

Stúdentspróf 50 13,3% 

Háskólagráða 95 25,3% 

Framhaldsnám (meistara-/doktorsgr.) 25 6,6% 

Vantar 40 10,6% 

Samtals 376 100% 

 

6.1.2 Frammistaða miðað við væntingar 

 

Reiknuð voru út meðaltöl fyrir allar spurningarnar ásamt því að taka saman meðaltöl 

fyrir hverja vídd fyrir sig. Þetta er tekið saman í töflu 4. 
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Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir fyrsta hluta spurningalistans (sp. 1 til 22) 

annars vegar og hverja vídd fyrir sig hins vegar. 
  Skjólstæðingar 

Nr. spurningar og 

víddar 

Spurning Meðaltal Staðalfrávik 

1 Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við 

gefin loforð 

5,20 1,557 

2 Áhugi sjúkraþjálfara míns á að leysa úr 

vandamálum mínum 

5,78 1,508 

3 Hvernig viðeigandi meðferð er veitt strax 

frá upphafi af sjúkraþjálfara mínum 

5,40 1,545 

4 Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur 

tímaáætlun 

5,12 1,663 

Vídd 2 Áreiðanleiki (reliability) 5,38 1,57 

5 Hvernig ég er upplýst(ur) um hvenær ég á 

að mæta í sjúkraþjálfun 

5,39 1,649 

6 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 

þjónustan gangi fljótt fyrir sig 

5,36 1,6 

7 Hvernig starfsfólk stofunnar er reiðubúið að 

aðstoða mig 

5,46 1,636 

8 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 

þörfum mínum sé sinnt 

5,34 1,58 

Vídd 3 Svörun/viðbrögð (responsiveness) 5,39 1,62 

9 Öryggistilfinning sem starfsfólk stofunnar 

veitir mér 

5,37 1,577 

10 Traust mitt til sjúkraþjálfara míns 5,86 1,589 

11 Kurteisi starfsfólks stofunnar í minn garð 5,69 1,585 

12 Þekking sjúkraþjálfarans á fyrirspurnum 

mínum 

5,85 1,492 

Vídd 4 Traust (assurance) 5,69 1,56 

13 Athyglin sem ég fæ hjá sjúkraþjálfara 

mínum 

5,66 1,566 

14 Hvernig sjúkraþjálfari minn ber hag minn 

fyrir brjósti 

5,76 1,564 

15 Skilningur sjúkraþjálfarans á þörfum mínum 5,72 1,527 

16 Opnunartími stofunnar 5,19 1,599 

Vídd 5 Hluttekning (empathy) 5,58 1,56 

17 Tækjabúnaður stöðvarinnar (á við bæði um 

rafmagnstæki og líkamsræktartæki) 

4,48 1,476 

18 Útlit sjúkraþjálfunarstofunnar 4,60 1,438 

19 Snyrtimennska starfsfólks 5,18 1,558 

20 Útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni 

(nafnspjöld, reikningar, bæklingar o.fl.) 

4,62 1,341 

Vídd 1 Áþreifanleiki þjónustu (tangibles) 4,72 1,45 

21 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns 5,77 1,532 

22 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu 

minnar 

5,48 1,518 
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Framkvæmd voru one-sample t-próf á spurningum 21 og 22 með viðmiðunargildinu 4. 

Með þessu var ætlunin að kanna hvort skjólstæðingar merktu marktækt við hærri tölu 

en 4 við heildaránægju með sjúkraþjálfarana og stofurnar. Talan 4 er miðjan á 

kvarðanum og þýðir að skynjun sé í samræmi við væntingar. Svarendur merktu 

marktækt við hærri tölu en 4 í báðum spurningum. Heilt á litið er þjónusta 

sjúkraþjálfara míns umfram væntingar ((M=5,77, SD=1,532); t (372)=22,33, p=0,01). 

Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu minnar umfram væntingar ((M=5,48, 

SD=1,518); t (372)=18,79, p=0,01). 

 

6.1.3 Vægi þjónustuvídda 

 

Reiknuð voru út meðaltöl fyrir annan hluta spurningalistans þar sem skjólstæðingar 

skiptu 100 stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Þessar upplýsingar eru 

teknar saman í töflu 5. Í henni kemur einnig fram meðaltal meðaltalanna. Sú tala er 

notuð sem viðmiðunargildi í mynd 6. Það sama var gert við öll meðaltöl víddanna 

fimm sem komu fram í töflu 4. 

 

Tafla 5. Meðaltöl vídda (annar hluti spurningalista). 

VÍDD Meðaltal  Staðalfrávik 

1. Áþreifanleiki þjónustu 11,68 6,125 

2. Áreiðanleiki 29,86 11,845 

3. Svörun/viðbrögð 23,62 7,193 

4. Traust 15,05 6,309 

5. Hluttekning 19,67 7,368 

Meðaltal meðaltala 20,00  

 

6.1.4 Forgangsröðun úrbóta 

 

Í eftirfarandi kafla eru notaðar tvær aðferðir til að forgangsraða úrbótum. Sú fyrri er 

svokölluð Gapsgreining og sú síðari fylgniútreikningar. 
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Gapsgreining 

Á mynd 6 eru teknar saman niðurstöður Gapsgreiningar og þær settar upp í fylki. X-ás 

sýnir meðaleinkunn hvers þjónustuþáttar og Y-ás reiknað meðaltal víddanna. 

Brotalínan sýnir viðmiðunargildi ásanna tveggja, annars vegar meðaltal víddanna og 

hins vegar meðaltal þjónustuþáttanna. Allir punktarnir eru merktir með tölu sem á við 

um þann þjónustuþátt sem spurt var um í spurningalistanum.  

 

Mynd 6. Meðaleinkunn þjónustuþátta og mikilvægi vídda (meðal skjólstæðinga). 

 

Kortið skiptist í fjögur svæði, í efri fjórðungi vinstra megin eru atriði sem teljast til 

veikleika og helst þurfa úrbóta við. Þau sem lenda í efri fjórðungi hægra megin teljast 

til styrkleika. Í neðri fjórðungi vinstra megin eru atriði sem taka þarf til skoðunar og 

atriðin hægra megin gætu talist yfirskot.  

Þeir þjónustuþættir sem teljast veikleikar samkvæmt þessum niðurstöðum eru: 

(4) Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur tímaáætlun og (1) hvernig sjúkraþjálfari minn 

stendur við gefin loforð. Þeir þjónustuþættir sem falla undir svæðið um atriði til 

skoðunar eru: (17) Tækjabúnaður stöðvarinnar, (18) útlit sjúkraþjálfunarstofunnar, 

(20) útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni og (19) snyrtimennska starfsfólks. Sá 

þjónustuþáttur sem lendir á milli þess að vera veikleiki og til skoðunar er (16) 

opnunartími stofunnar.  
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Greining með fylgniútreikningum 

Búin var til ný breyta þar sem heildaránægja með þjónustu sjúkraþjálfara og 

heildaránægja með þjónustu sjúkraþjálfunarstofunnar var tekin saman í eina breytu 

sem lýsir heildaránægju með þjónustuna. Reiknaður var út Pearson fylgnistuðull allra 

tuttugu þjónustuþáttanna við hina nýju breytu og þær niðurstöður settar inn í fylki (sjá 

mynd 7). Fylgni allra þjónustuþáttanna við heildaránægju voru undir marktektar-

mörkunum 0,01. 

 

 

Mynd 7. Meðaleinkunn þjónustuþátta og fylgni við heildaránægju. 

 

Þeir þjónustuþættir sem skilgreinast sem veikleikar samkvæmt þessum niðurstöðum 

eru: (1) Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð og (19) snyrtimennska 

starfsfólks. Þessir tveir þættir eru þeir sem helst þarfnast úrbóta. Þjónustuþáttur (1) er 

veikleiki í báðum greiningaraðferðunum og ber því að skoða nánar.  

Þeir þættir sem taka þarf til skoðunar samkvæmt þessum niðurstöðum eru: (4) 

Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð, (16) opnunartími stofunnar, (17) 

tækjabúnaður, (18) útlit stofunnar og (20) útlit prentaðs efnis. Þeir þættir sem taka 

þarf til skoðunar samkvæmt báðum greiningaraðferðunum eru þættir númer 16, 17, 18 

og 20. 
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6.1.5 Fylgni milli vídda og heildaránægju 

 

Ný breyta var búin til sem tók saman þær fjórar spurningar sem féllu undir hverja vídd 

fyrir sig og nýtt meðaltal reiknað fyrir þá breytu. Reiknuð var út fylgni milli víddanna 

og heildaránægju með sjúkraþjálfara og stofurnar. Niðurstöður þess fylgniprófs segir 

til um hversu sterkt línulegt samband er á milli hverrar víddar og spurningar 21, heilt á 

litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns og spurningar 22, heilt á litið er þjónusta 

sjúkraþjálfarunarstofu minnar. 

 

Þegar tafla 6 er skoðuð, kemur í ljós að það er jákvætt samband á milli víddanna fimm 

annars vegar og spurninga 21 og 22 hins vegar. Við mat á styrk sambandsins mælir 

Cohen (1988) með eftirfarandi flokkun: 

 Lítill styrkleiki r=.10 til .29 

 Miðlungsstyrkleiki  r=.30 til .49 

 Mikill styrkleiki  r=.50 til 1.0 

Það kom í ljós að sterkasta sambandið var á milli víddar 2, áreiðanleiki, sem lýtur 

meðal annars að hæfni sjúkraþjálfarans, og spurningar 21, r=.809, n=363, p.01. 

Einnig var sambandið mjög sterkt á milli víddar 5, hluttekningar eða umhyggju fyrir 

skjólstæðingi, og spurningar 21, r=.808, n=360, p.01. 

Þegar fylgni milli víddanna fimm og heildaránægju með sjúkraþjálfunarstofu 

var reiknuð, kom í ljós að vídd 4, traust, var með mestu fylgnina, r=.773, n=360, 

p.01. Vídd 3, svörun/viðbrögð eða vilji til að aðstoða, reiknaðist með næstmestu 

fylgnina, r=.754, n=361, p.01. 
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Tafla 6. Línulegt samband milli víddanna fimm og spurninga 21 og 22. 

Fylgni (Correlations) 

  
Sp 21 (Heilt 

á litið er 

þjónusta 

sjúkra- 

þjálfara 

míns)  

Sp 22 

Heilt á litið 

er þjónusta 

sjúkra- 

þjálfunar-

stofu minnar  

Mt fyrir 

vídd 1 

Mt fyrir 

vídd 2 

Mt fyrir 

vídd 3 

Mt fyrir 

vídd 4 

Mt fyrir 

vídd 5 

Heilt á litið 

er þjónusta 

sjúkra- 

þjálfara 

míns  

Pearson 

Correlation 

1 ,807
**

 ,628
**

 ,809
**

 ,680
**

 ,778
**

 ,808
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 372 371 341 363 361 359 360 

Heilt á litið 

er þjónusta 

sjúkra-

þjálfunar-

stofu 

minnar  

Pearson 

Correlation 

,807
**

 1 ,733
**

 ,710
**

 ,754
**

 ,773
**

 ,748
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 371 372 342 363 361 360 361 

Mt fyrir 

vídd 1 

Pearson 

Correlation 

,628
**

 ,733
**

 1 ,653
**

 ,731
**

 ,701
**

 ,700
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 341 342 342 334 334 334 333 

Mt fyrir 

vídd 2 

Pearson 

Correlation 

,809
**

 ,710
**

 ,653
**

 1 ,772
**

 ,795
**

 ,840
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 363 363 334 367 357 354 355 

Mt fyrir 

vídd 3 

Pearson 

Correlation 

,680
**

 ,754
**

 ,731
**

 ,772
**

 1 ,873
**

 ,794
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 361 361 334 357 365 355 354 

Mt fyrir 

vídd 4 

Pearson 

Correlation 

,778
**

 ,773
**

 ,701
**

 ,795
**

 ,873
**

 1 ,884
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 359 360 334 354 355 363 354 

Mt fyrir 

vídd 5 

Pearson 

Correlation 

,808
**

 ,748
**

 ,700
**

 ,840
**

 ,794
**

 ,884
**

 1 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 360 361 333 355 354 354 363 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



  

- 42 - 

6.2 Rannsókn meðal sjúkraþjálfara 

6.2.1 Þátttakendur  

 

Hér verður farið í gegnum niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var meðal 

sjúkraþjálfara þeirra stofa sem tóku þátt í rannsókninni á svipaðan hátt og í 

rannsókninni meðal skjólstæðinganna. 

Á meðan gagnaöflun fór fram voru 76 sjúkraþjálfarar skráðir í vinnu. Alls var 

fjöldi þeirra sjúkraþjálfara sem svöruðu spurningalistanum 41. Einum 

spurningalistanum var svarað þannig að merkt var alls staðar við töluna 4. Honum var 

eytt úr gagnasafninu þannig að gildir listar voru 40 talsins og var svarhlutfall því 53%. 

Kynjahlutfall þeirra sjúkraþjálfara sem svöruðu spurningalistanum var 50%, 

19 karlar og 19 konur. Tveir sjúkraþjálfarar höfðu ekki svarað þessum hluta 

spurningalistans. 

Tafla 7 tekur saman á hvaða aldursbili sjúkraþjálfararnir voru sem tóku þátt í 

rannsókninni. 

 

Tafla 7. Aldursbil sjúkraþjálfara. 

Aldursbil Tíðni Prósenta 

18–26 ára 5 12,5% 

27–36 ára 12 30,0% 

37–46 ára 14 35,0% 

47–56 ára 4 10,0% 

57–66 ára 2 5,0% 

67 ára og eldri 0 0,0% 

Vantar svör 3 7,5% 

Samtals 40 100,0% 

 

Menntunarstig sjúkraþjálfaranna var þannig að 33 voru með háskólagráðu og 5 með 

framhaldsmenntun. Hér vantaði einnig 2 svör.  
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6.2.2 Frammistaða miðað við væntingar  

 

Í töflu 8 má sjá útreikninga á meðaltölum allra spurninganna í fyrsta hluta 

spurningalistans. Einnig eru tekin saman meðaltöl víddanna líkt og í rannsókninni 

meðal skjólstæðinganna. 

 

Tafla 8. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir fyrsta hluta spurningalistans (sp. 1 til 22) 

annars vegar og hverja vídd fyrir sig hins vegar. 
  Sjúkraþjálfarar 

Nr. spurningar og 

víddar 

Spurning Meðaltal Staðalfrávik 

    

1 Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við gefin 

loforð 

4,53 0,905 

2 Áhugi sjúkraþjálfara míns á að leysa úr 

vandamálum mínum 

5,30 1,137 

3 Hvernig viðeigandi meðferð er veitt strax frá 

upphafi af sjúkraþjálfara mínum 

4,88 0,992 

4 Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur tímaáætlun 4,63 1,390 

Vídd 2 Áreiðanleiki (reliability) 4,84 1,11 

5 Hvernig ég er upplýst(ur) um hvenær ég á að 

mæta í sjúkraþjálfun 

4,90 1,194 

6 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 

þjónustan gangi fljótt fyrir sig 

4,48 1,176 

7 Hvernig starfsfólk stofunnar er reiðubúið að 

aðstoða mig 

5,13 0,966 

8 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að 

þörfum mínum sé sinnt 

4,92 1,085 

Vídd 3 Svörun/viðbrögð (responsiveness) 4,86 1,11 

9 Öryggistilfinning sem starfsfólk stofunnar veitir 

mér 

4,95 1,011 

10 Traust mitt til sjúkraþjálfara míns 4,95 1,011 

11 Kurteisi starfsfólks stofunnar í minn garð 5,18 1,130 

12 Þekking sjúkraþjálfarans á fyrirspurnum mínum 5,08 1,071 

Vídd 4 Traust (assurance) 5,04 1,06 

13 Athyglin sem ég fæ hjá sjúkraþjálfara mínum 5,23 1,097 

14 Hvernig sjúkraþjálfari minn ber hag minn fyrir 

brjósti 

5,25 1,149 

15 Skilningur sjúkraþjálfarans á þörfum mínum 5,0 1,198 

16 Opnunartími stofunnar 4,68 1,366 

Vídd 5 Hluttekning (empathy) 5,04 1,20 

17 Tækjabúnaður stöðvarinnar (á við bæði um 

rafmagnstæki og líkamsræktartæki) 

4,25 1,581 

18 Útlit sjúkraþjálfunarstofunnar 4,48 1,519 

19 Snyrtimennska starfsfólks 4,65 1,051 

20 Útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni 

(nafnspjöld, reikningar, bæklingar o.fl.) 

4,20 1,159 

Vídd 1 Áþreifanleiki þjónustu (tangibles) 4,40 1,33 

21 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfara míns 4,98 0,947 

22 Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu 

minnar 

4,85 0,893 
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Framkvæmd voru one-sample t-próf á spurningum 21 og 22 með viðmiðunargildinu 4 

til að kanna hvort sjúkraþjálfarar merktu marktækt við hærri tölu en 4. Svarendur 

merktu marktækt við hærri tölu en 4 í báðum spurningum. Heilt á litið er þjónusta 

sjúkraþjálfara míns umfram væntingar ((M=4,98, SD=0,947); t (40)=6,512, p=0,01). 

Heilt á litið er þjónusta sjúkraþjálfunarstofu minnar umfram væntingar ((M=4,85, 

SD=0,839); t (40)=6,020, p=0,01). 

 

6.2.3 Vægi þjónustuvídda 

 

Reiknuð voru út meðaltöl fyrir annan hluta spurningalistans þar sem sjúkraþjálfarar 

skiptu 100 stigum á milli víddanna fimm eftir mikilvægi. Niðurstöður eru teknar 

saman í töflu 9. Í töflunni kemur líka fram meðaltal meðaltalanna og er það notað sem 

viðmiðunargildi í mynd 8. Það sama var gert við öll meðaltöl víddanna fimm sem 

fengin eru úr töflu 8. 

 

Tafla 9. Meðaltöl fyrir úthlutun 100 stiga á milli vídda. 

VÍDD Meðaltal  Staðalfrávik 

1. Áþreifanleiki þjónustu 11,11 5,989 

2. Áreiðanleiki 31,31 12,959 

3. Svörun/viðbrögð 22,28 5,897 

4. Traust 16,19 5,575 

5. Hluttekning 19,11 6,337 

Meðaltal meðaltala 20,00  

 

 

6.2.4 Forgangsröðun úrbóta 

 

Líkt og í niðurstöðum úr rannsókn meðal skjólstæðinganna eru notaðar tvær aðferðir 

til að forgangsraða úrbótum. Sú fyrri er Gapsgreining og sú síðari fylgniútreikningar. 
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Gapsgreining 

Niðurstöður Gapsgreiningar eru teknar saman í mynd 8. Lesið er úr myndinni á sama 

hátt og áður. 

 

 

 

Mynd 8. Meðaleinkunn þjónustuþátta og mikilvægi vídda (meðal sjúkraþjálfara). 

 

Helstu niðurstöður eru að þeir þjónustuþættir sem falla undir veikleika eru: (1) 

Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð, (4) hvernig sjúkraþjálfari minn 

heldur tímaáætlun og (6) hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að þjónustan gangi 

fljótt fyrir sig. Þeir þættir sem taka á til skoðunar samkvæmt þessum niðurstöðum eru: 

(16) Opnunartími stofunnar, (17) tækjabúnaður, (18) útlit stofunnar, (19) 

snyrtimennska starfsfólks og (20) útlit prentaðs efnis. 

 

Greining með fylgniútreikningum 

Búin var til ný breyta þar sem heildaránægja með þjónustu sjúkraþjálfara og 

heildaránægja með þjónustu sjúkraþjálfunarstofunnar var tekin saman í eina breytu 

sem lýsir heildaránægju með þjónustuna. Reiknaður var út Pearson fylgnistuðull allra 

tuttugu þjónustuþáttanna við þessa nýju breytu og þær niðurstöður settar inn í fylki 

(sjá mynd 9). Fylgni allra þjónustuþátta við heildaránægju voru undir 
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marktektarmörkum 0,05. Til að hafa myndina sem auðlesanlegasta vantar á hana 

þjónustuþátt (6) hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að þjónustan gangi fljótt fyrir 

sig. Hann fékk hnitin (4,48;0,315), og telst til þeirra þátta sem ættu að vera til 

skoðunar.  

 

 

 

Mynd 9. Meðaleinkunn þjónustuþátta og fylgni við heildaránægju. 

6.2.5 Fylgni milli vídda og heildaránægju 

 

Líkt og í rannsókninni meðal skjólstæðinga var ný breyta búin til sem tók saman þær 

fjórar spurningar sem féllu undir hverja vídd fyrir sig og nýtt meðaltal reiknað fyrir þá 

breytu. Tafla 10 sýnir niðurstöður fylgniprófs sem lýsir hversu sterkt línulegt samband 

er milli víddanna annars vegar og spurninga 21 og 22 hins vegar. Jákvætt samband er 

á milli víddanna fimm og spurninganna. Samkvæmt flokkun Cohen (1988) fellur 

fylgni tveggja vídda við spurningu 21 (heildaránægja með sjúkraþjálfara) innan 

miðlungsstyrkleika. Þetta eru víddir 1 (áþreifanleiki þjónustu) r=.473, n=40, p.05 og 

vídd 3 (svörum/viðbrögð), r=.464, n=40, p.05. Mestu fylgnina við heildaránægju 

með sjúkraþjálfara fékk vídd 2 (áreiðanleiki), r=.739, n=40, p.05. Mesta fylgnin við 

heildaránægju með sjúkraþjálfunarstofuna fékk vídd 4 (traust), r=.741, n=40, p.05. 
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Tafla 10. Fylgni milli vídda og heildaránægju. 

Fylgni (Correlations) 

  
Heilt á litið 

er þjónusta 

sjúkra- 

þjálfara   

míns 

Heilt á litið 

er þjónusta 

sjúkraþjálf-

unarstofu 

minnar  

Mt 

fyrir 

vídd 1 

Mt 

fyrir 

vídd 2 

Mt 

fyrir 

vídd 3 

Mt 

fyrir 

vídd 4 

Mt  

fyrir 

 vídd 5 

Heilt á litið er 

þjónusta 

sjúkraþjálfara 

míns  

Pearson 

Correlation 

1 ,814
**

 ,473
**

 ,739
**

 ,464
**

 ,708
**

 ,657
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,002 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 39 40 40 

Heilt á litið er 

þjónusta 

sjúkra-

þjálfunarstofu 

minnar  

Pearson 

Correlation 

,814
**

 1 ,643
**

 ,629
**

 ,618
**

 ,741
**

 ,593
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 39 40 40 

Mt fyrir vídd 

1 

Pearson 

Correlation 

,473
**

 ,643
**

 1 ,411
**

 ,517
**

 ,702
**

 ,614
**

 

Sig. (2-tail) ,002 ,000 
 

,008 ,001 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 39 40 40 

Mt fyrir vídd 

2 

Pearson 

Correlation 

,739
**

 ,629
**

 ,411
**

 1 ,464
**

 ,583
**

 ,615
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,008 
 

,003 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 39 40 40 

Mt fyrir vídd 

3 

Pearson 

Correlation 

,464
**

 ,618
**

 ,517
**

 ,464
**

 1 ,742
**

 ,522
**

 

Sig. (2-tail) ,003 ,000 ,001 ,003 
 

,000 ,001 

N 39 39 39 39 39 39 39 

Mt fyrir vídd 

4 

Pearson 

Correlation 

,708
**

 ,741
**

 ,702
**

 ,583
**

 ,742
**

 1 ,797
**

 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 40 40 40 40 39 40 40 

Mt fyrir vídd 

5 

Pearson 

Correlation 

,657
**

 ,593
**

 ,614
**

 ,615
**

 ,522
**

 ,797
**

 1 

Sig. (2-tail) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
 

N 40 40 40 40 39 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6.3 Samantekt  

 

Að lokum eru niðurstöður úr Gapsgreiningu og fylgniútreikningum teknar saman í 

tvær töflur. Tafla 11 á við um rannsóknina meðal skjólstæðinganna og tafla 12 um 

rannsóknina meðal sjúkraþjálfaranna. Þetta auðveldar samanburð, annars vegar á milli 

Gapsgreiningar og fylgniútreikninga og hins vegar á milli rannsóknanna tveggja. Þær 

tölur sem eru undirstikaðar eru þeir þjónustuþættir sem lent hafa innan sama svæðis í 

fylkismyndum beggja greininganna. Feitletruðu tölurnar eru þjónustuþættir sem falla 

innan sama svæðis beggja rannsóknanna. Númer og lýsing á þjónustuþáttunum koma 

fram fyrir neðan töflurnar. 

 

Tafla 11. Samantekt á niðurstöðum úr rannsókn meðal skjólstæðinga. 

 Veikleiki Til skoðunar Styrkur Yfirskot? 

Gapsgreining 

 

1, 4 16, 17, 18,  

19, 20 

2, 3, 5,  

6, 7, 8 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

Greining með 

fylgniútreikningum 

1, 19 4, 16, 17, 

18, 20 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15 

5 

 

Tafla 12. Samantekt á niðurstöðum úr rannsókn meðal sjúkraþjálfara. 

 Veikleiki Til skoðunar Styrkur Yfirskot? 

Gapsgreining 

 

1, 4, 6 16, 17, 18, 

19, 20 

2, 3, 5, 

7, 8 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

Greining með 

fylgniútreikningum 

18, 19 1, 4, 6, 16, 

17, 20 

2, 9, 10, 12, 

13, 14, 15 

3, 5, 7, 

8, 11 

 

1 Hvernig sjúkraþjálfari minn stendur við gefin loforð 
2 Áhugi sjúkraþjálfara míns á að leysa úr vandamálum  

    mínum 

3 Hvernig viðeigandi meðferð er veitt strax frá upphafi af  
    sjúkraþjálfara mínum 

4 Hvernig sjúkraþjálfari minn heldur tímaáætlun 

5 Hvernig ég er upplýst(ur) um hvenær ég á að mæta í  
   sjúkraþjálfun 

6 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að þjónustan  

    gangi fljótt fyrir sig 
7 Hvernig starfsfólk stofunnar er reiðubúið að aðstoða mig 

8 Hvernig starfsfólk stofunnar sér til þess að þörfum  

   mínum sé sinnt 
9 Öryggistilfinning sem starfsfólk stofunnar veitir mér 

10 Traust mitt til sjúkraþjálfara míns 
11 Kurteisi starfsfólks stofunnar í minn garð 

12 Þekking sjúkraþjálfarans á fyrirspurnum mínum 

13 Athyglin sem ég fæ hjá sjúkraþjálfara mínum 
14 Hvernig sjúkraþjálfari minn ber hag minn fyrir brjósti 

15 Skilningur sjúkraþjálfarans á þörfum mínum 

16 Opnunartími stofunnar 
17 Tækjabúnaður stofunnar (á við bæði um rafmagnstæki   

      og líkamsræktartæki) 

18 Útlit sjúkraþjálfunarstofunnar 
19 Snyrtimennska starfsfólks 

20 Útlit prentaðs efnis sem tengist þjónustunni (nafnspjöld,  

     reikningar, bæklingar o.fl.) 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar meðal 

skjólstæðinga sjúkraþjálfara. Leitast verður við að svara fyrstu tveimur 

rannsóknarspurningunum. Jafnframt er ályktað út frá þeim tveimur 

greiningaraðferðum sem notaðar voru við forgangsröðun úrbóta. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar meðal sjúkraþjálfara er þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni 

svarað og að lokum eru niðurstöður rannsóknanna tveggja bornar saman. 

 

7.1 Rannsókn meðal skjólstæðinga 

 

Er skynjun á veittri þjónustu sjúkraþjálfara í samræmi við væntingar skjólstæðinga 

þeirra? 

Spurningalistinn var byggður upp á þann hátt að talan 4 merkti að þjónusta væri í 

samræmi við væntingar. Meðaltöl allra þjónustuþáttanna tuttugu var 5,35 og er því 

nokkuð hærri en 4. Svarið við rannsóknarspurningunni er því: Skynjun á veittri 

þjónustu er umfram væntingar. Þeir þjónustuþættir sem fá lægstu meðaleinkunnina 

eru þættir sem tengjast þjónustu sjúkraþjálfunarstofanna en hæstu meðaleinkunnirnar 

eiga við um veitta þjónustu sjúkraþjálfaranna sjálfra. Sjúkraþjálfararnir virðast standa 

sig vel í því að láta skjólstæðinga sína finna til öryggis í þeirra höndum. 

Skjólstæðingarnir bera traust til sjúkraþjálfara sinna, finnst þeir hæfir í sínu starfi og 

að þeir beri hag skjólstæðinganna fyrir brjósti. Svipar þetta til þeirra niðurstaðna sem 

Curry og Sinclair (2002) komust að í væntingahluta rannsóknar sinnar.  

 

Hvernig meta skjólstæðingar sjúkraþjálfara mikilvægi þjónustuvídda? 

Víddin traust, sem lýtur að þekkingu og framkomu starfsfólks, var metin mikilvægust 

af skjólstæðingum sjúkraþjálfara. Sú vídd sem tekur til áþreifanlega hluta 

þjónustunnar var metin minnst mikilvæg af skjólstæðingum. Þetta er í samræmi við 

rannsókn Curry og Sinclair (2002) þar sem víddin traust var með hæsta meðaltalið í 

væntingahlutanum. Þetta staðfestir einnig fyrri rannsóknir Curry og Stark (2000) þess 

efnis að þeir sem njóta þjónustu heilbrigðisstofnana þurfi að finna fyrir öryggi í 

höndum sérfræðinga.  
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Hvað viðkemur áþreifanleika þjónustunnar er hún ekki eins mikilvæg þeim sem þurfa 

á heilbrigðisþjónustu að halda. Þegar heilbrigðisþjónusta á í hlut, er sá þáttur sem snýr 

að því hvernig þjónustan er veitt mikilvægust fyrir skjólstæðingana þegar þeir meta 

gæði þjónustunnar. Samskiptaþáttur þjónustunnar og hvernig skjólstæðingurinn er 

meðhöndlaður er mikilvægast í augum hans en áþreifanlegi þátturinn virðist skipta 

minna máli (Curry og Sinclair, 2002).   

 

7.1.1 Forgangsröðun úrbóta 

 

Notaðar voru tvær greiningaraðferðir til að forgangsraða úrbótum. Ekki bar mikið á 

milli þessara tveggja aðferða og styrkir það niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Veikleikar  

Sá þjónustuþáttur sem telst veikleiki samkvæmt báðum greiningaraðferðunum er að 

sjúkraþjálfarar standa ekki við gefin loforð. Gefur þetta tilefni fyrir sjúkraþjálfara að 

skoða nánar þennan þátt. Mikilvægt er að sjúkraþjálfarar gefi sér tíma til að gera það 

sem skjólstæðingum er lofað. Ef það er ekki gert myndast gap eða bil á milli væntrar 

og skynjaðrar þjónustu. 

Samkvæmt niðurstöðum annarrar greiningaraðferðarinnar er tímaáætlun 

sjúkraþjálfara veikleiki. Kemur þetta ekki á óvart ef litið er til þess að hverjum 

skjólstæðingi er ætlaður lítill tími og tafir geta orðið vegna óvæntra atburða sem eiga 

sér stað á meðan á meðferð stendur. Ljóst er að skjólstæðingar taka oft frí frá vinnu til 

að komast í sjúkraþjálfun og er nauðsynlegt að bera virðingu fyrir því. Gera þarf 

ráðstafanir ef ljóst þykir að tafir verði á úthlutuðum meðferðartíma. Þetta er mjög 

mikilvægt til að tapa ekki viðskiptum eða missa niður meðferðarheldni skjólstæðinga.  

Þetta eru þeir þættir sem brýnast þykir að skoða frekar og mest þörf er á að bæta úr til 

að auka gæði þjónustu sjúkraþjálfara og sjúkraþjálfunarstofanna. 

 

Til skoðunar 

Alls voru það fjórir þjónustuþættir sem taka þarf „til skoðunar“ samkvæmt báðum 

greiningaraðferðunum. Opnunartími stofu var einn þeirra. Margir skjólstæðingar þurfa 

að fella meðferðartíma að vinnutíma sínum. Aðstæður skjólstæðinga og skilningur 

vinnuveitenda á þörf fyrir sjúkraþjálfun er misjafn. Nauðsynlegt er að aðlaga 

opnunartíma stofunnar þannig að hægt sé að koma til móts við óskir skjólstæðinga.  
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Tækjabúnaður stofanna var annar slíkur þáttur. Þessi þjónustuþáttur tók bæði 

til rafmagnstækja og líkamsræktartækja stofanna. Tryggingastofnun ríkisins setur 

ákveðnar viðmiðunarreglur um tækjabúnað sjúkraþjálfunarstofa og fá þær ekki að 

hefja starfsemi nema uppfylla þessar lágmarkskröfur. Stofurnar eru misstórar og fjöldi 

sjúkraþjálfara í samræmi við stærð þeirra. Eðlilegt er að minni sjúkraþjálfunarstofur 

hafi ekki sama bolmagn til að bjóða upp á tækjabúnað umfram lágmarkskröfur líkt og 

þær stærri.  

Ytra útlit stofunnar er atriði sem hver stofa þarf að taka til skoðunar fyrir sig 

og meta ávinning þess að bæta. Innan þessa tiltekna þjónustuþáttar getur þrennt haft 

áhrif. Fyrst er það rýmið sem skjólstæðingar bíða í (biðstofa) og í annan stað rýmið 

þar sem tekið er á móti þeim (afgreiðsla). Oft er nóg að skipuleggja og gera umhverfið 

aðlaðandi. Það þarf ekki að kosta mikið. Næg birta og eitthvað skemmtilegt að lesa 

meðan fólk bíður skemmir ekki fyrir. Þriðja atriðið eru meðferðarklefarnir sjálfir, það 

er hvort skjólstæðingar fái að vera í lokuðu rými með sínum sjúkraþjálfara eða að 

meðhöndlun fari fram í opnum rýmum sem aðgreind eru með tjöldum. Margar stofur 

hafa farið út í breytingar á undanförnum árum og eru með lokaða meðferðarklefa en 

ekki geta allar stofur boðið upp á lokuð rými. 

 

Alls eru það sjö þjónustuþættir sem teljast til veikleika og/eða sem þarfnast skoðunar. 

Flest eru þetta þættir sem tilheyra áþreifanlega hluta þjónustunnar og aðeins tveir sem 

viðkoma sjúkraþjálfurunum sjálfum (að gefin loforð og tímaáætlun standist). Ekki er 

hægt að segja annað en að margt af þessu sé hægt að lagfæra með tiltölulega litlum 

kostnaði en til þess þarf skipulagningu og útsjónarsemi. Sérhver sjúkraþjálfunarstofa 

þarf að meta ávinning þess að lagfæra þjónustuþætti. Miðað við margt sem spurt var 

um myndu þetta ekki teljast alvarlegir vankantar þar sem þetta viðkemur ekki 

faglegum þáttum, sem stéttin hlýtur að vilja leggja áherslu á. 

 

Styrkleikar 

Alls voru það fimm þjónustuþættir sem töldust til styrkleika samkvæmt báðum 

greiningaraðferðunum. Niðurstöður gefa vísbendingar um að sjúkraþjálfarar séu 

faglegir í sínu starfi og hæfni þeirra fái góðan hljómgrunn meðal skjólstæðinga. Þessar 

niðurstöður bera einnig með sér að sjúkraþjálfarar sinni sínu starfi af kostgæfni og 

veiti einstaklingsmiðaða þjónustu. Þeir bera umhyggju fyrir skjólstæðingunum og 

þeirra hagur er hafður að leiðarljósi. Þrátt fyrir að þessir þjónustuþættir séu tilgreindir 

sem styrkleikar má ekki sofna á verðinum. Nauðsynlegt er að halda áfram að standa 

sig vel í þessum atriðum.  
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7.2 Rannsókn meðal sjúkraþjálfara 

 

Hvernig telja sjúkraþjálfarar að skjólstæðingar þeirra skynji gæði þjónustu þeirra?  

Á heildina litið er ekki mikið sem ber á milli þess hvernig sjúkraþjálfarar telja 

skjólstæðinga sína skynja þjónustuna og niðurstaðna rannsóknar meðal skjólstæðinga. 

Farið verður í gegnum þau atriði þar sem bar á milli þessara tveggja rannsókna. 

 

Veikleikar og þjónustuþættir sem þarf að taka til skoðunar  

Sá þjónustuþáttur sem lýtur að því að þjónustan gangi fljótt og vel fyrir sig taldist 

veikleiki í rannsókn meðal sjúkraþjálfara en styrkleiki hjá skjólstæðingum. Ef gert er 

ráð fyrir að þessi þjónustuþáttur eigi við um starfsfólk afgreiðslu og hversu hratt 

þjónustan þar gengur fyrir sig þarf að hafa eftirfarandi í huga. Það tekur tíma að 

tilkynna komu skjólstæðings, láta hann kvitta og greiða fyrir meðferðartímann. Gera 

þarf ráð fyrir þessum tíma, bæði hjá sjúkraþjálfunarstofum og skjólstæðingum. 

Ytra útlit stofunnar taldist veikleiki meðal sjúkraþjálfara en til skoðunar hjá 

skjólstæðingum. Sú mynd sem sjúkraþjálfarar telja skjólstæðinga sína hafa af þessum 

þætti var jafnvel lakari en niðurstöður skjólstæðinga gefa til kynna. Þrátt fyrir það, 

benda þessar niðurstöður til þess að bæta megi útlit húsnæðis og þörf sé á að skoða 

þennan þátt frekar.   

 

Styrkur og yfirskot þjónustuþátta 

Mikill samhljómur var með niðurstöðum beggja rannsókna þegar kom að styrkleikum 

og yfirskoti. Samkvæmt annarri greiningaraðferðinni (fylgniútreikningum) töldust 

fleiri atriði til yfirskots hjá sjúkraþjálfurum en skjólstæðingum. Þarna gætu verið 

þættir sem mætti skoða betur þar sem ákveðins ósamræmis gætir á milli niðurstaðna 

rannsóknanna. Eitt þessarar atriða laut að því hvort viðeigandi meðferð sé veitt strax í 

upphafi. Mikilvægt er að sjúkraþjálfari tryggi að skjólstæðingur geri sér grein fyrir 

framgangi meðferðar. Með öðrum orðum, sjúkraþjálfari þarf með öllum ráðum að 

reyna að tryggja að væntingar skjólstæðings séu í samræmi við frammistöðu hans. Af 

niðurstöðum að dæma er möguleiki á að þarna sé ákveðið bil sem þurfi að brúa og 

sjúkraþjálfarar að gera sér grein fyrir því.  

Hvað stofurnar snertir gætir ákveðins misræmis á milli niðurstaðna 

rannsóknanna tveggja. Það tengist því hversu viljugt starfsfólkið er að koma til móts 

við þarfir skjólstæðinga. Tryggja þarf skjóta afgreiðslu og að komið sé fram við 

skjólstæðinga af kurteisi. 
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7.3 Tillögur að frekari rannsóknum 

 

Fræðilegt gildi þessarar rannsóknar felst í því að þetta er fyrsta og eina rannsóknin af 

þessu tagi hérlendis. Rannsóknin verður vonandi til þess að eigendur 

sjúkraþjálfunarstofa og sjúkraþjálfarar allir skoði gæði þjónustu sinnar og lagfæri það 

sem betur má fara. 

Lagt var upp með mjög afmarkað efni í þessari rannsókn. Þó að gögnum hafi 

verið safnað á níu stofum er ekki gerður samanburður milli þeirra. Einhvers staðar 

þarf að byrja og vonandi verður þessi rannsókn til þess að fleiri slíkar verði gerðar 

meðal sjúkraþjálfara og jafnvel farið dýpra í efnið en hér er gert. Hugmynd að frekari 

rannsókn væri til dæmis að bera saman sjúkraþjálfunarstofur á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu.   

 

7.4 Takmarkanir 

 

Það voru 376 þátttakendur í rannsókninni meðal skjólstæðinga. Tabachnick og Fidell 

(2001) mæla með að úrtak rannsóknar telji 300 manns. Niðurstöður rannsóknarinnar 

meðal skjólstæðinga, og þær ályktanir sem eru dregnar út frá þeim, ættu því að gefa 

góða mynd af gæðum þjónustu sjúkraþjálfara. Niðurstöður úr rannsókninni meðal 

sjúkraþjálfara byggðust einungis á 40 svörum og hugsanlega hefði verið hægt að draga 

betri tölfræðilegar ályktanir ef úrtakið hefði verið stærra. 

Valið var að nota útgáfu af spurningalistanum þar sem spurningar um skynjun 

og væntingar á gæðum þjónustunnar voru settar saman í eina fullyrðingu. Deila má 

um það hvort niðurstöður hefðu orðið aðrar ef spurt hefði verið um skynjun og 

væntingar í tvennu lagi. 

Skjólstæðingar svöruðu spurningalistanum á biðstofu sjúkraþjálfunarstofanna 

og getur verið að það hafi haft áhrif á svör þátttakenda. 
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8 Lokaorð 

Viðskiptafræði er grein sem fáir tengja við heilbrigðisgreinar eins og sjúkraþjálfun. 

Markaðsfræðin hefur þó til að bera fræði og greiningartæki sem allar atvinnugreinar 

geta nýtt sér. 

Þegar lagt var af stað í heimildarleit í tengslum við rannsóknarefnið kom 

verulega á óvart hversu lítið er til af efni sem tengt er gæðum þjónustu hjá 

sjúkraþjálfurum. Margar rannsóknir eru gerðar þar sem verið er að hanna mælitæki til 

að meta ánægju skjólstæðinga sjúkraþjálfara. Aftur á móti er skilgreining á ánægju 

alls ekki sú sama og á gæðum. Þrátt fyrir ítarlega leit fann rannsakandi aðeins eina 

rannsókn þar sem SERVQUAL var notað til að rannsaka gæði þjónustu sjúkraþjálfara 

og var hún gerð í Skotlandi. SERVQUAL er mælitæki sem íslenskir sjúkraþjálfarar 

hafa tækifæri til að nýta og tileinka sér. Með því er hægt að auka þekkingu á gæðum 

þjónustu innan greinarinnar og bera hana saman við önnur lönd. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er ekki margt sem kemur rannsakanda á óvart. 

Staðfesta þær frekar þá tilfinningu sem hann hafði áður en rannsóknin var gerð. Það er 

ósk rannsakanda að þessi rannsókn sé aðeins byrjunin á stöðugri eftirfylgni með 

gæðum þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi. Með því er hægt að tryggja að stéttin veiti 

bestu mögulega þjónustu sem völ er á. 
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Viðauki 1 

RANNSÓKN – Gæði þjónustu sjúkraþjálfara 

 

 

Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar í kassanum 
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3. HLUTI.       BAKGRUNNSBREYTUR  

23.   Hvert er kyn þitt?        26. Hvert er hæsta menntunarstig þitt? 

     1  Karl       1     Grunnskólapróf 

     2  Kona              2     Gagnfræðapróf/landspróf/verslunarpróf/lokið iðnnámi 

24.  Á hvaða aldursbili ert þú?      3     Stúdentspróf 

      1  18-26 ára             4     Háskólagráða 

      2  27-36 ára       5    Framhaldsnám (meistara- eða doktorsgráða) 

      3  37-46 ára         

      4  47-56 ára        

      5  57-66 ára         

      6  67 ára eða eldri        

25. Ert þú 75% öryrki?        

      1  Já      

      2  Nei  

  

KÆRI ÞÁTTTAKANDI 

 Við viljum þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að svara þessum spurningalista og hjálpa sjúkraþjálfurum að leggja mat á 

gæði þjónustu þeirra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viðauki 2 

KYNNINGARBRÉF 

 

Ágætu sjúkraþjálfarar 
 

Ég hef starfað sem sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari síðan 1996. Undanfarin tvö ár hef 

ég stundað meistaranám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands.  

Ástæðan fyrir bréfi þessu er að ég er að fara af stað með rannsóknarverkefni sem ber 

yfirskriftina: „Gæði þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi“. Þessi rannsókn er lokaverkefni 

í meistaranámi mínu og biðla ég til ykkar um aðstoð við framkvæmd hennar. 

Gæði þjónustu er eitthvað sem skiptir alla máli sem veita þjónustu af einhverju tagi. 

Tel ég að þetta geti komið okkur sjúkraþjálfurum til góða, bæði við að kortleggja þá 

þjónustu sem við nú þegar  veitum og einnig að koma fram með umbætur ef þurfa 

þykir. 

Heiti rannsóknarverkefnis.  „Gæði þjónustu sjúkraþjálfara á Íslandi“. 

Mælitæki rannsóknar. Notast er við spurningalista sem heitir SERVQUAL. 

Spurningalisti þessi hefur verið mikið notaður í markaðsrannsóknum síðan 1986. 

Listinn er staðlaður og samanstendur af 22 spurningum sem ætlað er að mæla fimm 

þjónustuvíddir. Spurningalistinn mælir annars vegar væntingar skjólstæðinga til 

þjónustunnar og hins vegar hvernig skjólstæðingar skynja veitta þjónustu. Þannig fást 

upplýsingar um gæði þjónustu og hvort umbóta sé þörf. 

Spurningalistinn í þessari tilteknu rannsókn mun í heild sinni innihalda 26 spurningar 

og tekur um 5 – 7 mínútur að svara.  

Framkvæmd rannsóknar.  Öllum sjúkraþjálfunarstofum í Reykjavík, Hafnarfirði, 

Garðabæ, Kópavogi, Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi verður boðið að taka þátt í 

rannsókninni. Ástæðan fyrir því er að flestar og stærstu stofurnar eru staðsettar á þessu 

svæði. Einnig verður eftirfylgni gagnaöflunar skilvirkari. 

Áætlað er að gagnaöflun fari fram vikuna 15.- 19.mars 2010. Hún fer þannig fram; 

Öllum skjólstæðingum sem nýta sér þjónustu stofanna þessa ákveðnu viku, verður 

boðið að taka þátt í rannsókninni. Þannig verður tekið handahófsúrtak. Til að fá sem 

besta mynd af þjónustugæðum er mikilvægt að starfsfólk sjúkraþjálfunarstöðvanna 

leggist á eitt og fái sem flesta til að taka þátt. 

Einnig munu allir starfandi sjúkraþjálfarar á hverri stofu fyrir sig fá tækifæri til að 

svara spurningalistanum. Sjúkraþjálfarar skulu svara listanum í samræmi við það 

hvernig þeir telji að skjólstæðingar þeirra skynji gæði þjónustu sjúkraþjálfara. 

 

 

 

Nauðsynlegar upplýsingar. 

1. Þær stofur sem samþykkja að taka þátt í rannsókninni munu skipa einn 

kontaktaðila sem ég get verið í sambandi við á meðan að á gagnaöflun stendur.  

2. Þær stofur sem munu taka þátt eru vinsamlega beðnar um áætlaðan fjölda 

þeirra einstaklinga sem eru í meðferð á einni viku. Þetta er til að áætla hversu 

marga spurningalista hver stofa þarf að fá.   

3. Einnig þurfa að fylgja upplýsingar um fjölda sjúkraþjálfara sem vinna á hverri 

sjúkraþjálfunarstöð. 
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4. Þá viku sem gagnaöflunin fer fram væri gott að fá nákvæman fjöldi þeirra 

einstaklinga sem áttu pantaðan tíma í sjúkraþjálfun.  

5. Hlutverk stofunnar í gagnaöflun mun eingöngu felast í að kynna fyrir 

skjólstæðingum stofunnar þegar þeir mæta í móttöku, að rannsókn sé í gangi 

þessa vikuna og bjóða þeim að taka þátt. Þeim skjólstæðingum sem vilja taka 

þátt er síðan afhentur spurningalisti og boðið að fylla hann út á staðnum og 

skila honum síðan í þar til gerðan póstkassa á biðstofu 

sjúkraþjálfunarstöðvarinnar. Líkur þar með íhlutun stofunnar í rannsókninni. 

Sjúkraþjálfarar stofunnar munu einnig svara spurningalistanum. Þeir 

svara spurningunum með það fyrir augum að meta „hvernig þeir telji 

skjólstæðinga sína skynja gæði þjónustu þeirra“. Sjúkraþjálfarar munu skila 

sínum spurningalistum í þar til merkt umslag.  

Rannsakandi mun sjá til þess að koma spurningalistum og öðrum gögnum til stofanna. 

Það tekur um 5 – 7 mínútur að svara öllum spurningunum.  

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er ykkur velkomið að hafa 

samband við mig í síma 699-0502 eða e-mail:  iolafs@simnet.is . 

 

 

Kær kveðja 

Ingibjörg Ólafsdóttir 

Gsm: 699-0502 

Netfang: iolafs@simnet.is  
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Viðauki 3 

Leiðbeiningar við afhendingu 

spurningalistans 

 
Gagnaöflun fer fram frá því opnar á mánudegi og þangað til 

lokar á föstudegi vikuna 22.-26. mars 2010. 
 

 

1. Benda skjólstæðingum á að þessa vikuna sé 

rannsókn í gangi 

 18 ára og eldri 

 Þeir sem eru að koma í einstaklingsmeðferð 

 Hver einstaklingur svarar eingöngu einu sinni 

 

2. Bjóða þeim að svara spurningalista  

 Tekur 5-7 mínútur að svara 

 

3. Afhenda spurningalistann og benda á að skila 

honum í póstkassa merktan „útfylltir 

spurningalistar“. 

 

 

 

 
Ef eitthvað kemur upp eða spurningar vakna vikuna sem gagnaöflun 

fer fram, vinsamlegast hafið samband við: 

Ingibjörg Ólafsdóttir 

GSM: 699-0502 
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Viðauki 4 

TIL ÚTFYLLINGAR FYRIR STOFUNA 
 

Eftirfarandi upplýsingar eru nauðsynlegur hluti af rannsókninni 

til að hægt sé að reikna út svarhlutfall. Þarna eiga eingöngu að 

vera tölur sem segja til um hversu margir einstaklingar komu í 

einstaklingsmeðferð til sjúkraþjálfara á meðan að gagnaöflun fór 

fram (22.-26.mars 2010). Þeir einstaklingar sem af einhverjum 

orsökum mættu ekki alla vikuna, eiga ekki að teljast með.  

Einnig er beðið um fjölda þeirra sjúkraþjálfara sem starfa á 

stöðinni og mættu til vinnu vikuna 22.-26. mars 2010. Ekki 

skiptir máli í hve miklu starfshlutfalli viðkomandi sjúkraþjálfari 

starfar, svo framarlega sem hann mætti til vinnu og tók á móti 

skjólstæðingum.  
 

 

 

1. Fjöldi einstaklinga sem mættu í sjúkraþjálfun vikuna 22.-26.mars 

2010. 

__________________________  einstaklingar 

 

 

2. Fjöldi sjúkraþjálfara sem mættu til vinnu vikuna 22.-26.mars 2010 

(óháð starfshlutfalli). 

__________________________  sjúkraþjálfarar 

 

 

 

Þegar búið er að fylla út þessar upplýsingar má setja þetta blað ofan í 

póstkassann á viðkomandi sjúkraþjálfunarstöð. 

 

 

 

TAKK FYRIR AÐ TAKA ÞÁTT 
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Viðauki 5 

 

Útfylltir 

spurningalistar 

 

Takk fyrir 

þátttökuna 



Viðauki 6 

Leiðbeiningar fyrir sjúkraþjálfara við 

svörun á spurningalistanum 
 

 

1. Sérhver sjúkraþjálfari er beðinn að svara einum 

spurningalista sem er prentaður í lit. 

 

2. Honum skal svarað með eftirafarandi í huga: 

 „Hvernig sjúkraþjálfarar telji að skjólstæðingar 

þeirra skynji gæði þjónustu þeirra“. 

 

3. Setja útfylltan spurningalista í póstkassann 

merktan „úfylltir spurningalistar“. 
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