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ÞJÓNUSTUGÆÐI Í SMÁSÖLUVERSLUN 

 
 

Brynhildur Lilja Björnsdóttir, MS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 
Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Góð þjónusta er lykilatriði ef halda á viðskiptavinum ánægðum og viðhalda tryggð 
þeirra. Þetta á jafnt við um þjónustu- og framleiðslufyrirtæki. Hönnuð hafa verið 
almenn mælitæki sem hægt er að nota til að mæla gæði þjónustu. Eitt þeirra er 
SERVQUAL. Önnur mælitæki hafa verið sniðin að ákveðinni tegund starfsemi. 
RSQS er til dæmis ætlað til nota í smásölufyrirtækjum. Rannsóknir, þar sem það 
mælitæki hefur verið notað, benda til þess að víddir þjónustugæða í smásöluverslun 
séu mismunandi eftir menningarsvæðum og tegund verslunar. Engar rannsóknir á 
víddum þjónustugæða í smásöluverslun hafa verið gerðar á Íslandi. Markmið 
rannsóknarinnar, sem verður til umfjöllunar í þessari grein, var að fá fram víddir 
þjónustugæða í þægindaverslun á Íslandi. Gerð var megindleg rannsókn með 
hentugleikaúrtaki. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að víddir þjónustugæða í 
þægindaverslun á Íslandi eru ekki þær sömu og í upphaflega RSQS mælitækinu og 
styðja því við niðurstöður fyrri rannsókna. 
 

 
VERSLUN OG ÞJÓNUSTA 

 
Hlutur þjónustu í landsframleiðslu á Íslandi hefur farið vaxandi og var framlag þjónustugeirans 55% 
árið 2005 samanborið við 41% árið 1973. Hlutdeild verslunar í landsframleiðslu var svipuð á 8., 9. 
og 10. áratug síðustu aldar eða að meðaltali í kringum 10,5% (Hagstofan, e.d.a). Verslun er 
næstfjölmennasta starfsgreinin hér á landi á eftir heilbrigðis– og félagsþjónustu. Í verslun eru 
starfandi 21.200 manns, eða 12,6% af heildarvinnuafli þjóðarinnar. Fleiri karlar en konur starfa í 
verslunum. Árið 2009 unnu 12.600 karlar og 8.600 konur verslunarstörf en alls störfuðu um 75% 
vinnuaflsins við einhverskonar þjónustu (Emil B. Karlsson, 2010).  

 
Ísland fylgir atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins sem gildir í öllum ríkjum evrópska 
efnahagssvæðisins. Á Íslandi hefur þessi flokkun fengið nafnið ÍSAT 2008. Verslunarrekstur eins og 
sú keðja (hér eftir kölluð keðja X) stundar og rannsókn höfunda þessarar greinar beindist að, fellur í 
flokkinn 47.11 blönduð smásala með matvöru, tóbak eða drykkjarvörur sem aðalvörur (Hagstofa 
Íslands, e.d.b). 

 
Í Árbók verslunarinnar er hægt að finna nánari skilgreiningar á tegund verslana. Samkvæmt þeim 
skilgreiningum eru verslanir keðju X svokallaðar þægindaverslanir (convenience store). 
Þægindaverslanir eru litlar verslanir með takmarkað úrval matvöru, tilbúna rétti, sælgæti, tóbak, 
tímarit og fleira. Þessar verslanir hafa gjarnan lengri afgreiðslutíma en hefðbundnar dagvöruverslanir 
og eru stundum kallaðar „klukkubúðir“ hér á landi (Emil B. Karlsson, 2010). 
 
Síðastliðin 10–15 ár hefur þróun í matvöruverslun verið mjög hröð. Kaupmaðurinn á horninu er 
nánast horfinn og stórmarkaðir teknir við. Verslunartími hefur breyst og nú eru margar verslanir 
opnar allan sólarhringinn. 
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Þegar rýnt er í samsetningu dagvöruveltunnar sést að vöxturinn á sér fyrst og fremst stað í 
stórmörkuðunum, en hlutdeild þeirra hefur aukist undanfarin ár og var rúm 86% af 
heildardagvöruveltu árið 2009. Velta smærri dagvöruverslana hefur minnkað talsvert frá því hún var 
mest árið 2006. Neytendur virðast sækja frekar í stórmarkaði sem bjóða lægra verð og lægra 
þjónustustig (Emil B. Karlsson, 2010). 
 
 

ÞJÓNUSTUGÆÐI 
 

Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) skilgreina þjónustugæði sem muninn á milli þeirrar þjónustu 
sem viðskiptavinur ætlast til að fá og þeirrar þjónustu sem hann fær. Skynjuð þjónustugæði eru 
huglæg. Atriði eins og fyrri reynsla, upplýsingar og þekking geta haft áhrif á mat viðskiptavina á 
þeim. Það eru viðskiptavinir sem leggja mat á þjónustugæði og því þarf að rannsaka þau út frá 
sjónarhorni þeirra (Grönroos, 1988; Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 
 
Innan fræðanna hefur orðið þónokkur framför í þekkingu á því hvernig hægt sé að mæla skynjuð 
þjónustugæði (sjá t.d. Cronin og Taylor, 1992; Gaur og Agrawal, 2006; Parasuraman o.fl., 1985, 
1986, 1994; Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1991; Vázques, Bosque, Dias og Ruiz, 2001). En 
einmitt það var á tímabili eitt umdeildasta viðfangsefnið innan þeirra (Brady og Cronin, 2001). 
Mælingar á þjónustugæðum gegna mikilvægu hlutverki við að auka gæði þjónustu og ánægju 
viðskiptavina og þar af leiðandi tryggð þeirra (Zeithaml o.fl., 2009). 
 
Mikilvægt er fyrir stjórnendur fyrirtækja að gera sér grein fyrir því hvað viðskiptavinir meta þegar 
þeir dæma um gæði þjónustu. Þjónustugæði eru tengd hugtökunum væntingum og skynjun. Ef 
skynjuð þjónusta fyrirtækis er umfram væntingar um þjónustu er talað um frábæra þjónustu. Ef 
skynjuð þjónusta fyrirtækis er jöfn væntingum um þjónustu er talað um viðunandi þjónustu. Ef 
skynjuð þjónusta er undir væntingum um þjónustu er talað um slæma þjónustu. Samhengi 
Parasuraman o.fl. (1985, 1986) á milli væntinga og skynjunar er í takti við niðurstöður rannsóknar 
Grönroos (1984) sem framkvæmd var í Evrópu.  
 
Parasuraman o.fl. kynntu mælitækið SERVQUAL til sögunnar árið 1986 en með því er hægt að 
leggja samtímis mat á væntingar annars vegar og skynjun á veittri þjónustu hins vegar. Í núverandi 
mynd samanstendur mælitækið af 22 pöruðum spurningum. Væntingahluti SERVQUAL mælir þær 
væntingar sem viðskiptavinir hafa til framúrskarandi fyrirtækja í atvinnugreininni. Skynjunarhlutinn 
mælir mat viðskiptavinarins á veittri þjónustu fyrirtækis í atvinnugreininni. Mælitækinu er skipt upp í 
fimm þjónustuvíddir. Þær eru: Áreiðanleiki, svörun, trúverðugleiki, hluttekning og áþreifanleiki (sjá 
mynd 1). 

 

Mynd 1. Þjónustuvíddir (Parasuraman o.fl., 1986) 
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Áherslan í SERVQUAL er á að mæla bæði skynjun og væntingar. Fyrir hverja vídd er þá hægt að 
meta þjónustugæðin samkvæmt eftirfarandi formúlu: 
 

Skynjun – Væntingar = Þjónustugæði 
 

SERVQUAL var hugsað sem altækt mælitæki, að hægt væri að nota það í hvaða þjónustufyrirtæki 
sem væri. Það hefur verið notað á sjúkrahúsi (Babakus og Mangold, 1992), í bönkum (Cronin og 
Taylor, 1992), í viðskiptaskóla, á dekkjaverkstæði, á tannlæknastofu, á bráðamóttöku sjúkrahúss 
(Carman, 1990), í afsláttarbúðum (discount stores) og vöruhúsum (department stores) (Finn og 
Lamb, 1991) svo að dæmi séu tekin. 
 
SERVQUAL er hægt að aðlaga að smásölufyrirtækjum (Zeithaml o.fl., 2009) þó það hafi ekki verið 
notað þar oft (Gaur og Agrawal, 2006). Finn og Lamb (1991) halda því fram að þjónusta í 
smásöluverslun sé öðruvísi en hjá öðrum þjónustufyrirtækjum vegna þess að í smásöluverslun er í 
raun bæði verið að selja þjónustu og vörur auk þess sem upplifun viðskiptavina er öðruvísi. Þeir 
þurfa að koma sér áleiðis í gegnum verslunina, finna vöruna sem á að kaupa, eiga samskipti við 
starfsfólk, ekki alltaf sama aðilann, og jafnvel skila vörum. Allt þetta hefur áhrif á hvernig 
viðskiptavinir skynja þjónustugæði (Dabholkar, Thorpe og Rentz, 1996; Gaur og Agrawal, 2006). 
Rannsóknir Carman (1990), Finn og Lamb (1991) og Vázques o.fl. (2001), benda til þess að 
SERVQUAL henti hvorki til mælinga á þjónustugæðum í afsláttarbúðum né sérvöruverslunum með 
fatnað. 
 
Dabholkar o.fl. kynntu mælitækið RSQS til sögunnar árið 1996. Síðan þá hafa nokkrar rannsóknir 
verið gerðar á þjónustugæðum í smásölu (retail) með mælitækinu eða aðlöguðu mælitæki. Má þar 
nefna rannsóknir Boshoff og Terblanche (1997); Kaul (2005); Kim og Jin (2002); Mehta, Lalwani og 
Han (2000); Siu og Cheung (2001); Siu og Chow (2003) og Torlak, Uzkurt og Özmen (2010). 
 
Við hönnun mælitækisins RSQS voru tekin viðtöl og fylgst með neytendum í verslunarferðum. 
Dabholkar o.fl. (1996) báru niðurstöðurnar úr eigindlegu rannsóknunum sínum saman við 
fræðigreinar um þjónustugæði sem og SERVQUAL til að mynda grunn til þróunar á RSQS. 
Mælitækið samanstendur af 28 spurningum. 17 eru fengnar úr SERVQUAL en 11 eru nýjar. 
Spurningunum 28 er skipt upp í fimm víddir sem höfundar töldu mikilvægastar í smásöluverslun. Á 
mynd 2 sést þessi skipting nánar. 
 

Við hönnun á mælitækinu RSQS komust Dabholkar o.fl. (1996) að því að viðskiptavinir skynja 
þjónustugæði í smásöluverslun í þremur þrepum. Mati þeirra á heildarþjónustugæðum má hinsvegar 
skipta í fimm víddir en þremur þeirra má skipta í undirvíddir. Á mynd 2 sést þessi skipting nánar. 

 
Mynd 2. Víddir RSQS (Dabholkar o.fl., 1996) 
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Þremur víddum RSQS; áþreifanleiki, áreiðanleiki og persónuleg samskipti svipar til víddanna í 
SERVQUAL. Víddirnar, lausn vandamála og stefna, koma hvorki fyrir í SERVQUAL né hafa 
undirvíddir. Fyrstu þrjár víddirnar hafa allar tvær undirvíddir. Víddir RSQS eru: 
 

• Áþreifanleiki  (physical aspects) með undirvíddirnar útlit (appearance) og þægindi 
(convenience). Áþreifanleikavíddin í RSQS hefur breiðari merkingu heldur en 
áþreifanleikavíddin í SERVQUAL. Hér er tekið tillit til útlits búða, tækja, alls 
kynningarefnis og aðstöðu sem og skipulags verslunar og aðstöðu fyrir viðskiptavini. 

• Áreiðanleiki  (reliability) með undirvíddirnar loforð (promises) og að gera hlutina rétt 
(doing it right). Áreiðanleikavíddin í RSQS er svipuð áreiðanleikavíddinni í SERVQUAL. 

• Persónuleg samskipti (personal interaction) með undirvíddirnar tiltrú (inspiring 
confidence) og kurteisi/hjálpsemi (courteousness/helpfulness). Þessi vídd er samsett úr 
tveimur víddum úr SERVQUAL; svörun og trúverðugleika. Þessi vídd mælir hjálpsemi og 
tiltrú á starfsfólki og kurteisi þess. 

• Lausn vandamála (problem solving). Þetta er ný vídd sem mælir frammistöðu starfsfólks 
og vilja þess til að leysa úr vandamálum. Litið var á lausn vandamála sem sér vídd og 
ótengda víddinni persónuleg samskipti þar sem lagfærsla á þjónustufalli (service recovery) 
væri mikilvæg í góðri þjónustu. 

• Stefna (policy). Þessi vídd nær til ýmissa þátta þjónustugæða sem stefna verslunar hefur 
bein áhrif á. Til að mynda hefur hún áhrif á þjónustu hennar, eins og ákvörðun um að 
bjóða upp á gæðavörur, hentug bílastæði og hentugan opnunartíma. 

 
Hönnun RSQS tók mið af aðstæðum í Bandaríkjunum. Það getur því verið erfitt að fanga svið allra 
víddanna við mat á þjónustugæðum í smásöluverslun í löndum þar sem menning er ólík þeirri 
bandarísku (Gaur og Agrawal, 2006). Kim og Jin (2002) komust enda að þeirri niðurstöðu að RSQS 
sé ekki áreiðanlegt mælitæki til að bera saman þjónustugæði í samskonar verslunum í ólíkum 
menningarheimum. Niðurstöður rannsóknar Kaul (2005) á þjónustugæðum í sérvöruverslunum með 
fatnað á Indlandi gáfu til kynna að víddir RSQS væru þrjár (áþreifanleiki, lausn vandamála og stefna) 
en ekki fimm. Mehta o.fl. (2000) rannsökuðu þjónustugæði hjá raftækjaverslunum og í stórmarkaði 
(supermarket) í Singapúr. Þau komust að þeirri niðurstöðu að RSQS hentaði betur til að mæla 
þjónustugæði í stórmarkaði heldur en í raftækjaverslunum. Í rannsókn Siu og Cheung (2001) á 
þjónustugæðum í vöruhúsum í Hong Kong komust þeir að því, með aðlöguðu mælitæki, að 
þjónustuvíddirnar væru áþreifanleiki, áreiðanleiki, persónuleg samskipti, stefna og trúverðugleiki 
(trustworthiness). Niðurstöður rannsóknar Torlak o.fl. (2010) á þjónustugæðum, sem gerð var í 
Tyrklandi, gáfu til kynna að þjónustugæði hafi fjórar víddir; áþreifanleika, áreiðanleika, persónuleg 
samskipti og stefnu. 
 
RSQS þótti henta við rannsókn á þjónustugæðum í Suður–Afrískum smásölufyrirtækjum eins og í 
vöruhúsi, sérvöruverslun (speciality store) og stórmarkaði (hypermarket). Þar gáfu niðurstöður 
rannsóknarinnar til kynna að mælitækið næði utan um allar fimm víddir þjónustugæða (Boshoff og 
Terblanche, 1997). 
 
Rannsóknir gefa þannig til kynna að víddir þjónustugæða séu mismunandi eftir löndum og tegund 
verslana. Að mati Gaur og Agrawal (2006) má draga þá ályktun að viðskiptavinir upplifi þjónustu 
mismunandi eftir því hvernig umhverfi verslunar er. Þar af leiðandi leggja þeir til að RSQS sé 
aðlagað að því smásöluumhverfi sem verið er að rannsaka hverju sinni. Engar rannsóknir hafa verið 
gerðar á gæðavíddum þjónustu í smásöluverslun á Íslandi. 
 
Þegar tekin var ákvörðun um að rannsaka víddir þjónustugæða í smásöluverslun á Íslandi völdu 
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höfundar þessarar greinar að nota mælitækið RSQS. Það var gert vegna þess að þeir töldu að RSQS 
ætti betur við en SERVQUAL. Sú ákvörðun var byggð á því að viðskiptavinir geta notað aðrar 
forsendur til að meta þjónustugæði eftir því hvort um er að ræða fyrirtæki sem býður upp á bæði  
þjónustu og vörur eða eingöngu þjónustu (Finn og Lamb, 1991; Kim og Jin, 2002). Einnig vegna 
þess að ferð í verslun sem býður bæði upp á þjónustu og vörur felur meira í sér en þjónusta hjá 
þjónustufyrirtæki. 
 
Í rannsókn höfunda þessarar greinar verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu, 
„Hverjar eru víddir þjónustugæða í þægindaverslun á Íslandi“? 

 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni, „Hverjar eru víddir þjónustugæða í þægindaverslun á 
Íslandi“ var gerð megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar.  
 

Þýðið var skilgreint sem þeir sem versla að meðaltali oftar en einu sinni í mánuði í keðju X. Þetta er 
þrengra skilyrði en t.d. í rannsóknum Dabholkar o.fl. (1996) og Torlak o.fl. (2010) en þar var nóg að 
þátttakendur hefðu einhvern tímann verslað í viðkomandi verslun. Við val á þátttakendum var notast 
við hentugleikaúrtak grunn– og framhaldsnema við Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar endurspegla því 
eingöngu afstöðu þeirra. 
 

Notast er við mælitækið RSQS sem mælir þjónustugæði í smásöluverslun (Dabholkar o.fl., 1996). 
Spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku af höfundi og síðan þýddur af tvítyngdum aðila aftur yfir 
á ensku til að ganga úr skugga um að hann væri rétt þýddur. Ákveðið var í samráði við 
framkvæmdastjóra keðju X og aðila sem þekkir mjög vel til á þessum markaði að sleppa 11 
spurningum úr spurningalistanum. Það var gert vegna þess að þær áttu ekki við þægindaverslanir eða 
íslenskar aðstæður. Þær spurningar sem sleppt var voru (víddin í sviga): Sp. 3. Efni sem tengist 
þjónustu verslana keðju X, svo sem innkaupapokar, bæklingar og reikningsyfirlit eru aðlaðandi í 
útliti (áþreifanleiki), Sp. 4. Verslanir keðju X bjóða upp á hreina, aðlaðandi og þægilega aðstöðu 
(salerni, mótunarklefa) (áþreifanleiki), Sp. 7. Þegar verslanir keðju X lofa að gera eitthvað fyrir 
ákveðinn tíma standa þær við það (áreiðanleiki), Sp. 8. Þjónusta verslana keðju X er innt af hendi 
þegar því er lofað (áreiðanleiki), Sp. 13. Hegðun starfsfólks verslana keðju X vekur tiltrú hjá 
viðskiptavinum (persónuleg samskipti), Sp. 16. Starfsfólk verslana keðju X segir viðskiptavinum 
nákvæmlega hvenær þjónusta verði veitt (persónuleg samskipti), Sp. 20. Starfsfólk verslana keðju X 
er kurteist í símtölum við viðskiptavini (persónuleg samskipti), Sp. 21. Hægt er að skila eða skipta 
vörum hjá verslunum keðju X (lausn vandamála), Sp. 26. Verslanir keðju X bjóða upp á hentugan 
opnunartíma fyrir alla viðskiptavini (stefna), Sp. 27. Verslanir keðju X taka við flestum helstu 
greiðslukortum (stefna) og að síðustu Sp. 28. Verslanir keðju X bjóða upp á eigin greiðslukort 
(stefna). Sem dæmi um rökin fyrir því að sleppa spurningum má taka Sp. 21. Á Íslandi má ekki 
skipta matvöru, nema að um galla eða skemmda vöru sé að ræða, Sp. 27 á Íslandi er ekki venjan að 
þægindaverslanir gefi út greiðslukort og Sp. 28 á Íslandi hefur það ekki verið vandamál að greiða 
með greiðslukortum. 
 

Endanlegur spurningalisti samanstóð af 17 spurningum úr mælitækinu RSQS sem skipt er upp í 
fimm víddir. Þær eru áþreifanleiki með undirvíddirnar útlit og þægindi. Áreiðanleiki með 
undirvíddirnar loforð og að gera hlutina rétt. Persónuleg samskipti með undirvíddirnar tiltrú og 
kurteisi/hjálpsemi. Þær víddir sem hafa ekki undirvíddir eru lausn vandamála og stefna. Þátttakendur 
svöruðu spurningunum á fimm bila Likert kvarða, með möguleikunum mjög ósammála (1) til mjög 
sammála (5). Einungis endapunktum skalans voru gefin heiti. Til viðbótar voru þátttakendur beðnir 
um að svara einni spurningu um heildarþjónustugæði: „Heilt á litið veita verslanir keðju X 
gæðaþjónustu“. Listinn var forprófaður á einstaklingum úr þýðinu.  
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Spurningalistinn var settur upp á rafrænu formi á heimasíðunni Surveymonkey 
(www.surveymonkey.com). Skrifstofa nemendaskrár Háskóla Íslands sá um að senda út könnunina. 
Tölvupóstur með hlekk á síðu könnunarinnar var sendur út þann 22. nóvember 2010 til 9.089 
nemenda í grunn– og framhaldsnámi. Ef þátttakandi hakaði við „Ég versla í keðju X að meðaltali 
sjaldnar en einu sinni í mánuði“ þá birtist könnunin ekki og viðkomandi var þakkað fyrir þátttökuna. 
Ef hakað var við einhvern af hinum fjórum valmöguleikunum birtist könnunin. Ítrekun var send út 2. 
desember. Könnuninni var lokað 5. desember. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS sem 
og Excel. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR 
 

Alls 536, sem versla oftar en einu sinni í mánuði að meðaltali í verslunum keðju X, tóku þátt í 
könnuninni. Vert er þó að benda á að ekki völdu allir þátttakendur, eða 32%, að klára að svara 
spurningalistanum. Ekki liggur fyrir hvað olli því en engin vandamál komu upp við forprófun listans. 
 
Í töflu 1 má sjá að konur voru í meirihluta þeirra sem svöruðu spurningalistanum. Það er í takti við 
hlutfall kynjanna í Háskóla Íslands. 

 
Tafla 1. Kyn þátttakenda 

Tíðni Prósenta

Karl 109 29,9%

Kona 255 70,1%
Samtals 364 100,0% 

 
Tafla 2 sýnir aldursdreifingu þátttakenda. Aldursdreifingin er ekki jöfn enda eru þeir sem svara 
nemendur og við því að búast að þeir séu í yngri kantinum. Næststærsti hópur þátttakenda í 
rannsókninni er einnig næststærsti viðskiptavinahópur keðju X. 
 

Tafla 2. Aldursbil þátttakenda 

Tíðni Prósenta

Yngri en 18 ára 1 0,3%

18-24 ára 156 42,5%

25-34 ára 142 38,7%

35-44 ára 34 9,3%

45-54 ára 25 6,8%

55-64 ára 9 2,5%

Samtals 367 100,0% 
 
Að síðustu var meirihluti þeirra sem svaraði könnuninni í grunnnámi. Skiptingin sést í töflu 3. 

 
Tafla 3. Skipting þátttakenda eftir grunn– og framhaldsnámi 

Tíðni Prósenta
Grunnnám 222 62,9%

Framhaldsnám 131 37,1%

Samtals 353 100,0 
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Reiknuð voru út meðaltöl og staðalfrávik fyrir allar spurningar ásamt því að taka saman meðaltöl og 
staðalfrávik fyrir hverja vídd fyrir sig. Einnig var meðaltal og staðalfrávik reiknað út fyrir 
spurninguna: „Heilt á litið veitir keðja X góða þjónustu“. Niðurstöður má sjá í töflu 4. 
 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir spurningar 1–18 og hverja vídd fyrir sig 

Númer 
spurningar 
og víddar Fullyrðingar Meðaltal Staðalfrávik 

1 

Verslanir keðju X eru búnar nýjasta tækja– og 
þjónustubúnaði.   

3,34 0,842 

2 Ásýnd verslana keðju X er aðlaðandi. 2,90 0,940 

3 

Uppröðun í verslunum keðju X auðveldar 
viðskiptavinum að finna það sem þá vantar. 

3,24 0,909 

4 

Skipulag keðju X verslana auðveldar viðskiptavinum 
að athafna sig í búðunum.   

3,27 0,896 

Vídd 1 Áþreifanleiki (physical aspects) (1-4) 3,19 0,897 

5 Í verslunum keðju X er veitt þjónusta án mistaka. 2,83 0,949 

6 

Í verslunum keðju X fær viðskiptavinur þær vörur 
sem hann vantar. 

2,64 1,033 

7 

Í verslunum keðju X er lögð áhersla á að afgreiðsla 
gangi hratt og vel fyrir sig. 

3,61 0,960 

Vídd 2 Áreiðanleiki (reliability) (5-7) 3,03 0,981 

8 

Starfsfólk verslana keðju X býr yfir þekkingu til að 
svara spurningum viðskiptavina. 

2,70 0,890 

9 

Viðskiptavinir finna til trausts í viðskiptum sínum 
við verslanir keðju X.   

2,67 0,858 

10 Starfsfólk verslana keðju X veitir skjóta þjónustu.   3,32 0,884 

11 

Starfsfólk verslana keðju X er aldrei of upptekið til 
að svara fyrirspurnum viðskiptavina.   

2,95 0,967 

12 Í verslunum keðju X fær hver viðskiptavinur athygli. 2,57 0,971 

13 

Starfsfólk verslana keðju X er ávallt kurteist við 
viðskiptavini. 

3,35 0,973 

Vídd 3 Persónuleg samskipti (personal interaction) (8-13) 2,93 0,924 

14 

Ef viðskiptavinur á í vandræðum gerir starfsfólk 
keðju X sitt besta til að leysa þau. 

3,18 0,839 

15 

Starfsfólk verslana keðju X getur leyst strax úr 
kvörtunum viðskiptavina. 

2,81 0,835 

Vídd 4 Lausn vandamála (problem solving) (14-15) 2,99 0,837 

16 Gæði vara sem verslanir keðju X selja eru góð. 3,07 0,915 

17 

Verslanir keðju X bjóða upp á næg bílastæði fyrir 
alla viðskiptavini.   

3,34 0,998 

Vídd 5 Stefna (policy) (16-17) 3,21 0,956 

18 Heilt á litið veitir keðju X góða þjónustu. 3,21 0,901 
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Framkvæmt var t–próf eins úrtaks (one–sample) á spurningu 18 með viðmiðunargildinu þremur. Með 
þessu prófi var ætlunin að kanna hvort þátttakendur merktu marktækt við hærri tölu en þrjá við 
spurninguna: „Heilt á litið veitir keðja X góða þjónustu“. Talan þrír er miðjan á kvarðanum sem 
gefinn var upp sem svarmöguleiki við spurningunni. Þátttakendur merktu marktækt við hærri tölu en 
þrjá. Heilt á litið veitir keðja X góða þjónustu (M=3,21, SD=0,901); t (365) = 4,410, p<0,01. 
 
Gögnin voru þáttagreind. Í ljós kom að þau hlóðu á þrjá nýja þætti en ekki fimm. Þessir þrír þættir 
útskýra 57,6% af dreifingunni í spurningu 18. Átta spurningar hlóðu á fyrsta þátt, fimm á annan þátt 
og fjórar á þann þriðja. Innra réttmæti allra þáttanna var kannað með Cronbachs alfa (α). Miðað er 
við að alfa væri viðunandi ef stuðullinn væri á bilinu 0,7–0,9 (Cronbach, 1951). Innri áreiðanleiki er 
mæling á því hvort atriði kvarðans, það er spurningarnar, mæla sömu eða samskonar hugmynd eða 
ekki. Eftir því sem Cronbachs alfa er hærri (nálgast 1,0) því einsleitari eru atriðin í viðkomandi 
kvarða eða spurningalista og því líklegra er að þau mæli öll sömu hugmyndina (Þórhallur 
Guðlaugsson, 2010). Í töflu 5 má sjá hvernig spurningarnar hlóðu á þættina þrjá ásamt alfastuðlum. 
 

Tafla 5. Þáttahleðslur og alfastuðlar 

  Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 
Í verslunum keðju X fær hver viðskiptavinur athygli. 0,783     

Starfsfólk verslana keðju X getur leyst strax úr kvörtunum 
viðskiptavina. 

0,746     

Starfsfólk verslana keðju X býr yfir þekkingu til að svara spurningum 
viðskiptavina. 

0,732     

Viðskiptavinir finna til trausts í viðskiptum sínum við verslanir keðju 
X.   

0,731     

Í verslunum keðju X er veitt þjónusta án mistaka. 0,687     

Starfsfólk verslana keðju X er aldrei of upptekið til að svara 
fyrirspurnum viðskiptavina.   

0,677     

Ef viðskiptavinur á í vandræðum gerir starfsfólk keðju X sitt besta til 
að leysa þau. 

0,561     

Í verslunum keðju X fær viðskiptavinur þær vörur sem hann vantar. 0,534     

Alfastuðull þáttar 1 0,889     

Uppröðun í verslunum keðju X auðveldar viðskiptavinum að finna 
það sem þá vantar. 

  0,733   

Skipulag keðju X verslana auðveldar viðskiptavinum að athafna sig í 
búðunum.   

  0,721   

Ásýnd verslana keðju X er aðlaðandi.   0,694   

Verslanir keðju X eru búnar nýjasta tækja– og þjónustubúnaði.     0,666   

Gæði vara sem verslanir keðju X selja eru góð.   0,511   

Alfastuðull þáttar 2   0,774   

Verslanir keðju X bjóða upp á næg bílastæði fyrir alla viðskiptavini.       0,658 

Starfsfólk verslana keðju X veitir skjóta þjónustu.       0,647 

Í verslunum keðju X er lögð áhersla á að afgreiðsla gangi hratt og vel 
fyrir sig. 

    0,594 

Starfsfólk verslana keðju X er ávallt kurteist við viðskiptavini.     0,567 

Alfastuðull þáttar 3     0,714 
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Fjórir þjónustuþættir úr víddinni lausn vandamála, tveir þjónustuþættir úr víddinni persónuleg 
samskipti og tveir þættir úr víddinni áreiðanleiki mynda þátt 1. Þátt 2 mynda fjórir þjónustuþættir úr 
víddinni áþreifanleiki og einn þjónustuþáttur úr víddinni stefna. Fjórir þjónustuþættir úr fjórum 
víddum, áreiðanleika, persónuleg samskipti, lausn vandamála og stefnu, mynda þátt 3. Það sem er 
mest einkennandi fyrir þátt 1 eru samskipti, fyrir þátt 2 áþreifanleiki og fyrir þátt 3 hraði. 

 
 

UMRÆÐUR 
 

Spurningunum í upprunalega RSQS mælitækinu er skipt upp í fimm víddir, áþreifanleika, 
áreiðanleika, persónuleg samskipti, lausn vandamála og stefnu. Hönnun RSQS tók hins vegar mið af 
aðstæðum í Bandaríkjunum. Rannsóknir gefa til kynna að víddir þjónustugæða séu mismunandi eftir 
löndum og tegundum verslana. Víddirnar geti verið frá þremur og upp í fimm. Fræðimenn hafa því 
lagt til að RSQS sé aðlagað að því smásöluumhverfi sem verið er að rannsaka hverju sinni. 
 
Í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar var RSQS aðlagað að þörfum einnar keðju 
þægindaverslunar á Íslandi. Niðurstöður hennar voru þær að spurningarnar í aðlagaða RSQS 
mælitækinu hlóðu á þrjá nýja þætti sem er í takti við fjöldann í niðurstöðum Kaul (2005). Það sem 
einkennir nýju þættina eru samskipti, áþreifanleiki og hraði. Rannsóknarspurningunni, „Hverjar eru 
víddir þjónustugæða í þægindaverslun á Íslandi? “ hefur því verið svarað.  
 
Fræðilegt gildi þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í því að hún styður við niðurstöður fyrri 
rannsókna þess efnis að víddir þjónustugæða í smásöluverslun séu mismunandi eftir 
menningarsvæðum og/eða tegund smásöluverslunar. Hún eykur því á alhæfingargildi þeirra. Hagnýta 
gildið er hins vegar það að nú hafa stjórnendur þægindaverslana á Íslandi í höndum mælitæki með 
hátt innra réttmæti til þess að mæla gæði þjónustu í sínum keðjum eða verslunum.  
 
Hugmynd að frekari rannsóknum væri að kanna hverjar gæðavíddir þjónustu væru í öðrum tegundum 
smásöluverslana á Íslandi. Niðurstöður slíkra rannsókna gætu gefið vísbendingar um hvort víddir 
þjónustugæða í samsöluverslun á Íslandi væru alfarið menningarbundnar eða hvort tegund verslunar 
hefði líka áhrif. 
 
Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem stuðst var við 
hentugleikaúrtak á meðal háskólanema. Niðurstöðurnar endurspegla því einungis afstöðu þeirra sem 
tóku þátt í rannsókninni og varhugavert getur verið að yfirfæra niðurstöður yfir á viðskiptavinahópa 
annarra keðja þægindaverslana. 
 
 

HEIMILDIR 
 

Babakus, E. og Mangold, G. W. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: An 
empirical investigation. Health Services Research, 26, 767-786. 

Boshoff, C. og Terblanche, N. S. (1997). Measuring retail service quality: A replication study. South 
African Journal of Business Management, 28(4), 123-128. 

 Brady, M. K. og Cronin J. J. (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived service 
quality: A hierarchial approach. Journal of Marketing, 65(3), 34-49. 

Carman, J. M. (1990). Consumer perceptions of service quality: An assessment of the SERVQUAL 
dimensions. Journal of Retailing, 66(1), 33-55. 



53 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-
334. 

Cronin, J. J. og Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension. 
Journal of Marketing, 56(3), 55-68.  

Dabholkar, A. P., Thorpe, D. I. og Rentz, J. O. (1996). A measure of service quality of retail stores: 
Scale development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 3-16. 

Emil B. Karlsson (ritstjóri). (2010, ágúst). Árbók verslunarinnar 2010. Háskólinn á Bifröst: 
Rannsóknarsetur verslunarinnar. Sótt 6. september 2010 af http://www.bifrost.is/Fi 
les/Skra_0043278.pdf. 

Finn, D. W. og Lamb, C. W. (1991). An evaluation of the SERVQUAL scales in a retailing setting. 
Advances in Consumer Research, 18, 483-490. 

Gaur, S. S. og Agrawal, R. (2006). Service quality measurement in retail store context: A review of 
advances made using SERVQUAL and RSQS. The Marketing Review, 6, 317-330. 

Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of 
Marketing, 18(4), 36-44. 

Grönroos, C. (1988). Service quality: The six criteria of good perceived service quality. Review of 
Business, 9(3), 10-13. 

Hagstofa Íslands. (e.d.a). ÍSAT 2008. Sótt 6. september 2010 af http://www.hagstofa.is/Pages/1830. 

Hagstofa Íslands (e.d.b). Framleiðsluuppgjör. Sótt 30. október 2010 af http://hagstofa.is/?Page 
ID=758&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=THJ08101%26ti=Hlutur+atvinnugreina+%ED+landsfr
amlei%F0slu+1973%2D2009%26path=../Database/thjodhagsreikningar/framluppgj_ISAT01/%26
lang=3%26units=Hlutfall. 

Kaul, S. (2005). Measuring retail service quality: Examining applicability of international research 
perspectives in India (Working paper 2005-10-02). Ahmedabad: Indian Institute of 
Management. 

Kim, S. og Jin, B. (2002). An evaluation of the retail service quality scale for U.S. and Korean 
customers of discount stores. Advances in Consumer Research, 28, 169-176. 

Mehta, S. C., Lalwani, A. K. og Han, S. L. (2000). Service quality in retailing: Relative efficiency of 
alternative measurement scales for different product-service environments. International Journal 
of Retail and Distribution Management, 28(2), 62-72. 

Parasuraman, A., Berry, L. L. og Zeithaml, V. A. (1991). Refinement and reassessment of the 
SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 67, 420-450. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and 
its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41-51. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1986). SERVQUAL: A multiple-item scale for 
measuring customer perceptions of service quality. 1Cambridge, MA: Marketing Science 
Institute. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1994). Reassessment of expectations as a 
comparison standard in measuring service quality: Implications for future research. Journal of 
Marketing, 58(1), 111-124. 

Siu, N. Y. M. og Cheung, J. T. H. (2001). A measure of retail service quality. Marketing Intelligence 
and Planning, 19(2), 88-96. 



54 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

Siu, N. Y. M. og Chow, D. K. H. (2003). Service quality in grocery retailing: The study of a 
Japanese supermarket in Hong Kong. Journal of International Consumer Marketing, 16(1), 71-
89. 

Torlak, Ö., Uzkurt, C. og Özmen, M. (2010). Dimensions of service quality in grocery retailing: A 
case from Turkey. Management Research Review, 33, 413-422. 

Vázques, R., Bosque, I. A. R. D., Diaz, A. M. og Ruiz, A. V. (2001). Service quality in supermarket 
retailing: Identifying critical service experiences. Journal of Retailing and Consumer Services, 
8, 1-14. 

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. og Gremler, D. D. (2009). Services marketing: Integrating customer 
focus across the firm (5. útgáfa). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Þórhallur Guðlaugsson. (2010). Þjónustustjórnun: Markaðs- og þjónustuáhersla í opinbera 
geiranum. Reykjavík: Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

 

 

 
 


