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Útdráttur 

Í efnahagskreppu reyna flestir að halda að sér höndum, bæði fólk og fyrirtæki, en það 

hefur sýnt sig að nýsköpun á samdráttartímum getur hjálpað fyrirtækjum að komast 

betur í gegnum kreppuna. Þess vegna byggir rannsókn þessi á því að skapa 

nýsköpunartækifæri fyrir Menntaskólann í Kópavogi og sömuleiðis auka 

sparnaðarmöguleika fólks á tímum efnahagskreppu. Matreiðslunámskeið á vegum 

skólans sem kennir fólki að elda góðan mat á ódýrari hátt getur þannig hjálpað bæði 

fyrirtækinu sem og einstaklingnum að komast betur í gegnum kreppuna. Til að auka 

hagræði verkefnisins fól það í sér að lokaársnemar skólans í matreiðslu myndu kenna 

námskeiðið. 

Rannsóknin fól í sér að fylgja matreiðslunámskeiðinu í gegnum vöruþróunarferlið 

Stage-Gate® XPress fram að ákvörðun um eiginlega þróun á matreiðslunámskeiðinu, 

það er að segja í gegnum fyrsta hliðið og stig eitt til tvö. Aðalrannsóknarspurningin 

var því sú hvort Menntaskólinn í Kópavogi ætti að fara með námskeiðið í eiginlega 

þróun. 

Framkvæmd var könnunarrannsókn á framkvæmdagetu skólans og fýsileika 

markaðarins, bæði atriði komu vel út og var rannsókninni því haldið áfram. 

Markaðsrannsókn var gerð til að ákvarða eftirspurn og stærð markaðarins, 

fjármálagreining til að útlista kostnað verkefnisins sem og stutt samkeppnisgreining. 

Rannsóknin leiddi í ljós að flestir þættir mæla með því að þróun 

matreiðslunámskeiðsins verði haldið áfram. Eftirspurnarkúrfa námskeiðsins féll vel að  

niðurstöðum fjármálagreiningarinnar sem bendir til þess að ef þátttökugjaldið verður á 

því bili sem verðteygni eftirspurnar er minnst getur námskeiðið bæði uppfyllt þarfir 

viðskiptavinarins sem og fyrirtækisins. Endanleg ákvörðun liggur þó í höndum 

Menntaskólans í Kópavogi um hvort námskeiðið fái tækifæri til að uppfylla 

nýsköpunarþörf fyrirtækisins og þannig auka sparnaðarmöguleika fólks. 
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1 Inngangur 

Nú ríkir efnahagskreppa í samfélaginu og er fólk því almennt meðvitaðra um virði 

peninga. Flestar neysluvörur hafa hækkað töluvert í verði undanfarið og því reyna 

flestir að spara þar sem hægt er, meðal annars með því að reyna að lækka 

matarkostnað. Rannsókn þessi byggist þess vegna upp á því að kanna hvort hægt sé að 

koma af stað samstarfsverkefni milli Menntaskólans í Kópavogi og lokaársnema 

skólans í matreiðslu. Samstarfsverkefnið fælist í matreiðslunámskeiði þar sem 

lokaársnemar skólans í matreiðslu myndu kenna þátttakendum að matreiða góðan mat 

á ódýrari hátt. Matreiðslunámskeið eru almennt frekar dýr en mögulega væri hægt að 

lækka þátttökugjaldið með því að fá nema til að kenna þau í húsnæði Menntaskólans í 

Kópavogi. Í húsnæði skólans eru öll nauðsynleg kennslutæki og einnig er mögulega 

hægt að nýta tengsl skólans við birgja sína til að útvega hráefni á lægra verði en ella. 

Ætti rannsóknin því að falla vel að eftirspurn markaðarins, þar sem eftirspurn miðast 

nú að miklu leyti við mat fólks á því hvað er hagstætt og skynsamlegt að gera í ljósi 

efnahagskreppunnar. 

Þetta á ekki einungis við um einstaklinga heldur einnig fyrirtæki sem fara að spara á 

öllum vígstöðvum og hætta jafnvel rekstri sem dæmist óarðbær. Fyrirtæki þurfa þó að 

hafa varann á að draga ekki seglin of mikið saman því að sum útgjöld í 

efnahagskreppu eiga fullan rétt á sér jafnvel þótt svo virðist ekki við fyrstu sýn.  

Jákvæðar niðurstöður úr rannsókninni gætu skapað tækifæri fyrir almenning og 

Menntaskólann í Kópavogi, svo og lokaársnema skólans í matreiðslu. Tækifæri fyrir 

almenning að læra að elda góðan mat á ódýrari hátt, tækifæri fyrir Menntaskólann í 

Kópavogi að auka nýsköpun og tekjur skólans og tækifæri fyrir lokaársnemana til að 

auka orðspor sitt áður en þeir fara út á almennan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur 

aukist og því sífellt erfiðara að fá vinnu, öll aukafærni ætti þess vegna að hjálpa fólki 

að fá vinnu og ef nemarnir geta sýnt fram á getu til að kenna gæti það hjálpað þeim að 

komast inn á vinnumarkaðinn eftir að námi lýkur.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Rannsóknir Morbey og Dugal (1992, 1995) leiddu meðal annars í ljós að þau fyrirtæki 

sem stunduðu rannsóknir og þróun (R&Þ) á nýjum og bættum vörum á 

samdráttartímum stóðu sig töluvert betur en önnur fyrirtæki á meðan á samdrætti stóð. 

Í annarri af tveimur rannsóknum sínum skoðuðu þeir söluþróun hjá 172 stórum, 

rótgrónum fyrirtækjum úr ólíkum iðnaði og tæknilegu umhverfi með sérstakri áherslu 

á samdráttarárið 1982. Í seinni rannsókninni skoðuðu þeir sömu fyrirtæki með tilliti til 

ársins 1991, en þá var einnig samdráttur í samfélaginu. Fyrirtækjunum fækkaði þó 

nokkuð milli rannsókna og voru ekki nema 122 í seinni rannsókninni ýmist vegna 

samruna, gjaldþrota eða vegna þess að þau höfðu verið yfirtekin.  

Morbey og Dugal (1992, 1995) komust að því að sala er ólíklegri til að minnka á 

samdráttartímum hjá þeim fyrirtækjum sem fjárfesta verulega í rannsóknum og þróun 

á nýjum eða bættum vörum. Þetta má meðal annars sjá á því að 70% þeirra fyrirtækja 

sem fjárfestu meira en 5% af sölu í R&Þ juku sölu sína á samdráttarárinu 1982 og 

74% árið 1991. Hins vegar dróst sala saman árið 1982 hjá 81% þeirra fyrirtækja sem 

fjárfestu minna en 3% af sölu í R&Þ og 62% árið 1991. Einnig leiddu niðurstöður 

rannsóknanna í ljós að frammistaða fyrirtækis á tímum samdráttar leikur 

meginhlutverk í langtíma frammistöðu fyrirtækis. Þeim fyrirtækjum sem stóðu sig vel 

á árunum sem samdráttur ríkti vegnaði flestum áfram vel eftir að efnahagsástandið 

batnaði og öfugt. Niðurstöður Franko (1989) renna frekari stoðum undir mikilvægi 

rannsókna og þróunar en hann sýndi fram á að fjárfesting fyrirtækja í rannsóknum og 

þróun er nátengd langtíma frammistöðu fyrirtækja. 

Í rannsóknum sínum skoðuðu Morbey og Dugal (1992, 1995) einnig hvort þau 

fyrirtæki sem fjárfestu í meira mæli í rannsóknum og þróun hefðu einhver sameiginleg 

einkenni. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að engin tengsl voru á milli stærðar fyrirtækis 

og fjárfestingar í R&Þ og tiltölulega lítil tengsl milli fjárfestingar í R&Þ og 

eignarhalds í fyrirtækinu, fjölbreytni í vöruúrvali og uppbyggingu markaðarins. Það 

sem hafði þó töluverð áhrif á fjárfestingu fyrirtækis í R&Þ var tækniumhverfið sem 

það starfaði í. Fyrirtæki sem starfrækt var í umhverfi sem ýtti undir vörunýjungar 

og/eða vöruumbætur var líklegra til að keppa við samkeppnisaðila með rannsóknum 

og þróun á nýjum vörum. Slíkt umhverfi ræðst meðal annars af því hversu mörg 
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tækifæri bjóðast í því. Í lyfjaiðnaði og tölvuiðnaði bjóðast til að mynda mörg tækifæri 

vegna stöðugra tækniframfara. Rannsóknir Morbey og Dugal (1992, 1995) sýndu að 

fyrirtæki sem störfuðu í svokölluðu hátækniumhverfi vörðu meiri fjármunum en önnur 

fyrirtæki í rannsóknir og þróun á nýjum eða bættum vörum, jafnvel á 

samdráttartímum. Þetta þýðir þó ekki að fyrirtæki sem starfa í öðru umhverfi ættu ekki 

að fjárfesta í rannsóknum og þróun, eins og fram kom hér að framan. Öll fyrirtæki 

sem vilja auka sölu sína til lengri tíma ættu því að forðast að draga úr 

rannsóknarstarfsemi sinni þó að kreppi að í samfélaginu. Hitt er svo annað að 

verulegar fjárfestingar í rannsóknum og þróun nýrra og bættra vara duga þó ekki einar 

sér til að bæta frammistöðu fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa einnig að standa rétt að 

rannsóknum sínum og vöruþróun. Ýmsar rannsóknir hafa varpað ljósi á 

megináhrifaþætti í vöruþróun og hvernig mæla má árangur á því sviði. 

Mikilvægt er að fyrirtæki mæli árangur vöruþróunar sinnar til að meta áhrifin sem 

breyttar aðgerðir hafa á árangur (Griffin, 1997). Hægt er að mæla árangur af 

vöruþróun á marga vegu, annars vegar með því að horfa á fyrirtækið allt, hins vegar 

með því að einblína á hvert vöruþróunarverkefni fyrir sig. Einnig hefur það áhrif á 

árangursmælingar fyrirtækisins hvert markmið þess er með hverju 

vöruþróunarverkefni. Er markmiðið að auka árangur fjárhagslega, auka ánægju 

viðskiptavina eða ná samkeppnisforskoti? Markmið og stefna fyrirtækja getur verið 

æði misjöfn og þess vegna er ekki hægt að beita sömu árangursmælingum á öll 

fyrirtæki og verkefni (Griffin og Page, 1996).  

Rannsókn Griffins og Page (1996) leiddi í ljós að fyrirtæki beita að meðaltali fjórum 

mismunandi árangursmælingum til að meta vöruþróunarverkefni sín. Ein snýr að 

fjárhagslegum árangri, ein að tæknilegri frammistöðu og tvær lúta að því að meta 

viðbrögð neytenda. Rannsókn þeirra Griffins og Page varpaði einnig ljósi á hvaða 

árangursmælingar væru gagnlegastar fyrir tiltekin verkefni. Gagnlegasta aðferðin til 

að mæla árangur af glænýrri vöru sem uppfyllir áður óuppfylltar þarfir viðskiptavina 

er til dæmis að mæla hvernig viðtökur varan fær og hversu ánægðir viðskiptavinir eru 

með vöruna. Sú niðurstaða byggist meðal annars á því að ef viðskiptavinir samþykkja 

ekki vöruna fyrst í stað þá muni hún ekki seljast. Gagnlegasta leiðin til að mæla 

árangur nýrrar vörulínu er hins vegar að mæla markaðshlutdeild hennar. Í því tilviki er 

betra að mæla markaðshlutdeild heldur en viðtökur viðskiptavina því að 
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samkeppnisaðilar selja einnig vöruna. Þegar fyrirtæki setja betrumbættar vörur á 

markað eða bæta vörum við vörulínur sem fyrir eru, þá er gagnlegast að mæla það 

samkeppnisforskot sem fæst með nýju vörunni og hagnaðinn af sölu hennar. Einnig er 

gagnlegt að mæla ánægju viðskiptavina með breytingarnar.  

Ef fyrirtæki setja sér engin árangursmarkmið, mæla ekki árangur eða nota 

árangursmælingar sem ekki eiga við tiltekin vöruþróunarverkefni, veldur það 

óhagkvæmni í vöruþróun þar sem fjármunum og tíma er sóað til einskis. Rannsókn 

Griffins (1997) sýndi að þau fyrirtæki sem stóðu sig best í vöruþróun báru frekar 

fyrrgreind markmið saman við árangur vöruþróunarverkefna sinna heldur en fyrirtæki 

sem ekki náðu eins góðum árangri á sviði vöruþróunar. Þau voru einnig líklegri til að 

áætla hversu stór hluti tekjuvaxtar ætti rætur að rekja til vöruþróunar innan 

fyrirtækisins. Þau áætluðu að 45% af sölu að meðaltali kæmu til af vörum sem settar 

voru á markað á síðustu þremur árum. Hin fyrirtækin áætluðu aðeins að 25% af sölu 

að meðaltali kæmu til af vörum sem settar voru á markað á síðustu fjórum árum 

(Griffin, 1997). Má því draga þá ályktun að árangur vöruþróunar haldist að einhverju 

leyti í hendur við árangursmælingar, eins og fram kom hér að framan. Ýmsir aðrir 

þættir hafa einnig áhrif á árangur vöruþróunar innan fyrirtækja og ráðast þeir gjarnan 

af því hvaða hlið vöruþróunar átt er við, til að mynda hvort verið er að skoða 

vöruþróun í heild hjá tilteknu fyrirtæki, vöruþróunarferlið allt eða hvert verkefni fyrir 

sig.  

Hér á eftir verður fjallað lítillega um þá þætti sem rannsóknir hafa leitt í ljós að hafa 

áhrif á árangur vöruþróunar í heild hjá fyrirtækjum, en að því búnu verður vikið að 

þeim þáttum sem hafa áhrif á vöruþróunarferlið og hvert vöruþróunarverkefni fyrir 

sig.  

Einn helsti mælikvarði á árangur vöruþróunar í heild hjá fyrirtæki er nýsköpunarstefna 

þess (Cooper, 1996; Cooper og Kleinschmidt, 1995; Griffin, 1997). Nýsköpunarstefna 

fyrirtækis tengir saman vöruþróun og heildarstefnu fyrirtækis (Cooper, 1996). Til þess 

að nýsköpunarstefna hafi tilætluð áhrif þarf hún að vera skýr og vel kynnt fyrir öllum 

sem hana varðar. Stefnan þarf að skýra hvert hlutverk vöruþróunar er í að ná 

markmiðum fyrirtækisins í heild en það hlutverk þarf að vera öllum kunnugt. 

Nýsköpunarstefnan þarf einnig að skilgreina ólíkan vettvang vöruþróunarinnar, svo 
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sem vörur, markaði eða tækni, þannig að hún haldist í hendur við heildarstefnu 

fyrirtækisins. Vöruþróun á að vera til lengri tíma litið og þess vegna ættu verkefni að 

vera langtímaverkefni fremur en skammtímaverkefni (Cooper, 1996; Cooper og 

Kleinschmidt, 1995). Rannsókn Griffins (1997) leiddi í ljós að fyrirtæki sem náð hafa 

árangri á sviði vöruþróunar eru líklegri en önnur fyrirtæki til að vera með ákveðna 

nýsköpunarstefnu. Nýsköpunarstefna var til staðar í 75,9% af fyrirtækjunum sem náð 

höfðu árangri en einungis 58,8% af fyrirtækjunum sem ekki höfðu náð árangri voru 

með ákveðna nýsköpunarstefnu.  

Nýsköpunarstefna fyrirtækja getur einnig haft jákvæð samlegðaráhrif því að ef 

vöruþróun fylgir heildarstefnu fyrirtækis fer hún ekki inn á nýja, óþekkta markaði og 

nýtir sér núverandi þekkingu og tækni fyrirtækisins (Cooper og Kleinschmidt, 1995). 

Annar áhrifaþáttur í árangursríkri vöruþróun, og einn sá mikilvægasti að mati Coopers 

(1996), er að fyrirtæki hafi ákveðið vöruþróunarferli (Cooper og Kleinschmidt, 1995; 

Griffin, 1997). Hlutverk vöruþróunarferlisins er að fylgja öllum vörunýjungum frá því 

að vera einungis hugmynd til þess að vera vara á markaði (Cooper, 1996). Ekki er þó 

nóg fyrir fyrirtæki að vera með ferli, skrefin í ferlinu og hvernig þau eru framkvæmd 

skipta höfuðmáli (Cooper, 1996; Cooper, Edgett og Kleinschmidt, 2004; Cooper og 

Kleinschmidt, 1995). Nánar verður vikið að því hvaða skref hafa mest áhrif á árangur 

vöruþróunarferlis hjá fyrirtækjum síðar í ritgerðinni.  

Þó að sýnt hafi verið fram á að vöruþróunarferli hafi áhrif á árangur hafa, samkvæmt 

rannsókn Griffins (1997), einungis 61,5% fyrirtækja formlegt vöruþróunarferli. Þetta 

er þó að breytast, en 3,2% fyrirtækja taka upp formlegt vöruþróunarferli á ári hverju.  

Rannsókn Coopers og Kleinschmidts (1995) leiddi í ljós að fyrirtækjamenning og 

viðhorf gagnvart nýsköpun hefur áhrif á velgengni vöruþróunar innan fyrirtækis. Til 

að mynda áttu árangursríkustu fyrirtækin á sviði vöruþróunar það sameiginlegt að ýta 

undir nýsköpun með því til dæmis að leyfa starfsmönnum að verja 10–20% af 

vinnutíma sínum í gæluverkefni og önnur samskonar verkefni.  

Rannsókn Griffins (1997) sýndi sömuleiðis að rekstrarskilyrði fyrirtækja hafa áhrif á 

hvaða starfshættir hámarka árangur. Þannig eru aðferðir sem hafa jákvæð áhrif á 

árangur framleiðslufyrirtækja ekki alltaf viðeigandi fyrir þjónustufyrirtæki. Þetta má 
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meðal annars sjá á því að flest fyrirtæki beita fleiri en einni aðferð til að skipuleggja 

vöruþróun hjá sér, framleiðslufyrirtæki beita að meðaltali 2,0 aðferðum en 

þjónustufyrirtæki 1,7 (Griffin, 1997).  

Stjórn fyrirtækis gegnir einnig mikilvægu hlutverki á sviði vöruþróunar en það hefur 

sýnt sig að stjórn sem skuldbindur sig til að sinna vöruþróun og innleiða nýjar vörur 

hefur jákvæð áhrif á árangur fyrirtækisins (Cooper og Kleinschmidt, 1995; Zirger og 

Maidique, 1990). Rannsókn Coopers og Kleinschmidts sýndi að árangursrík fyrirtæki 

höfðu stjórn sem sá til þess að öll nauðsynleg aðföng væru til staðar og tók sjálf 

mikilvægar ákvarðanir í vöruþróunarferlinu. Ennfremur var stjórn árangursríkari 

fyrirtækjanna líklegri til að bera ábyrgð á árangri vöruþróunar af því að vöruþróun var 

hluti af markmiðum hennar og árangurinn tengdur þóknun stjórnarmeðlima.  

Aðgangur að nægum aðföngum er líka mikilvægur áhrifaþáttur árangursríkrar 

vöruþróunar (Cooper, 1996; Cooper og Kleinschmidt, 1995). Mikilvægt er, eins og 

fram kom hér að framan, að stjórn fyrirtækis sjái til þess að öll nauðsynleg aðföng séu 

til staðar, til að mynda fjármunir fyrir rannsóknir og þróun og mannafli sem hefur tíma 

og getu til að sinna nýjum vöruþróunarverkefnum (Cooper, 1996). Athygli vekur að 

aðgangur að nægum aðföngum var áberandi þáttur hjá flestum árangursríkari 

fyrirtækjunum í rannsókn Coopers og Kleinschmidts en að sama skapi var aðföngum 

ábótavant hjá flestum árangursminni fyrirtækjunum.  

Aðrir þættir sem geta haft jákvæð áhrif á vöruþróun í heild hjá fyrirtækjum komu í 

ljós í rannsókn Griffins (1997), þar á meðal deild eða nefnd innan fyrirtækis sem 

sinnir vörunýjungum. Þessir þættir eru þó ekki taldir mikilvægastir fyrir árangur 

vöruþróunar. 

Eins og fram hefur komið hefur vöruþróunarferli fyrirtækja og það hvernig staðið er 

að framkvæmd tiltekinna þátta innan þeirra lykiláhrif á árangur vöruþróunar. Verður 

nú vikið að þeim áhrifaþáttum sem felast í vöruþróunarferlinu sjálfu.  

Þar er fyrst til að taka áhrifaþátt sem venjulega greinir á milli árangursríkari fyrirtækja 

og árangursminni. Þau árangursríkari eru með vöruþróunarferli þar sem rödd 

viðskiptavinarins hefur áhrif á allt vöruþróunarferlið (Cooper, 1996; Cooper o.fl., 

2004; Cooper og Kleinschmidt, 1995). Tillit til raddar viðskiptavinarins felur í sér að 
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mikil áhersla er lögð á markaðsaðgerðir til að varpa ljósi á þarfir og langanir 

viðskiptavinarins, hversu stór markaðurinn er, verðteygni á markaðnum og svo 

framvegis. Þetta er til dæmis gert með hugmyndaprófunum (e. concept test) til að 

kanna viðbrögð viðskiptavina við ákveðinni vöruhugmynd og hversu líklegir þeir eru 

til að kaupa vöruna. Þetta er meðal annars gert með því að prófa vöruna á ákveðnum 

hluta viðskiptavina og með því að setja vöruna fyrst á markað á afmörkuðu svæði (e. 

test market) (Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004). Rannsókn Coopers (1996) leiddi í ljós 

að vöruþróunarverkefni þar sem lögð var mikil áhersla á rödd viðskiptavinarins í 

gegnum allt ferlið fengu almennt 70% meiri markaðshlutdeild heldur en þau verkefni 

þar sem lítil áhersla var lögð á markaðsaðgerðir og viðskiptavininn. 

Ef allar aðgerðir í vöruþróunarferlinu eru framkvæmdar fagmannlega og vel aukast 

líkurnar á góðum árangri verulega (Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004; Cooper og 

Kleinschmidt, 1995). Gæði aðgerða í ferlinu hafa margskonar áhrif á árangur, til að 

mynda hafa fundist sterk jákvæð tengsl á milli gæða í framkvæmd innan 

vöruþróunarferlis fyrirtækja og arðsemi í vöruþróun. Einnig virðist sem árangursríkari 

fyrirtæki séu með nákvæmara vöruþróunarferli þar sem allar nauðsynlegar aðgerðir 

eru framkvæmdar og forðast er að taka fljótfærnislegar ákvarðanir (Cooper, 1996; 

Cooper og Kleinschmidt, 1995). Þetta styttir síðan framkvæmdatíma ferlisins því að ef 

aðgerðir eru framkvæmdar rétt í fyrsta skipti er óþarfa tíma ekki varið í að endurvinna 

illa unnin verk (Cooper, 1996). Til að auka gæði ferlisins sjálfs og aðgerða innan þess 

er mikilvægt að vöruþróunarverkefni séu reglulega metin og ákvarðanir teknar um 

hvort verkefnin standist kröfur fyrirtækisins og ferlisins til að halda áfram í þróun 

(Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004; Cooper og Kleinschmidt, 1995). Ef verkefni sem 

uppfylla ekki tilteknar kröfur eru þróuð áfram fjölgar misheppnuðum vörum og 

mikilvæg aðföng fara forgörðum (Cooper, 1996). Þess vegna er afar mikilvægt að taka 

ákvarðanir með reglulegu millibili og eyða þannig slæmum vöruþróunarverkefnum 

(Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004; Cooper og Kleinschmidt, 1995). 

Þó að vöruþróunarferlið eigi að vera formlegt og vel að því staðið þá þarf það samt að 

vera sveigjanlegt. Þannig má laga ferlið að eðli vöruþróunarverkefna þar sem 

ákveðnum aðgerðum má til dæmis sleppa og hliðra til ákvörðunum fyrir áhættuminni 

verkefni (Cooper, 1996; Cooper og Kleinschmidt, 1995). Rannsókn Coopers (1996) 

sýndi sterk jákvæð tengsl milli sveigjanleika og hagnaðar. Þess vegna er mikilvægt að 
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ákvörðun um að sleppa tilteknum aðgerðum sé vel ígrunduð þar sem til dæmis ágóði 

og áhætta eru borin saman, því fljótfærni getur dregið verulega úr jákvæðum áhrifum 

sveigjanleika.  

Annar áhrifavaldur í árangursríku vöruþróunarferli er verkefnahópar þar sem meðlimir 

fylgjast með vöruþróunarverkefninu frá upphafi til enda (Cooper, 1996; Cooper og 

Kleinschmidt, 1995; Griffin, 1997; Takeuchi og Nonaka, 1986). Góðir verkefnahópar 

lýsa sér meðal annars í því að hafa ákveðinn verkefnastjóra sem vinnur aðeins að einu 

verkefni í einu og er ábyrgur fyrir framvindu þess og reglulegum fundum þar sem 

farið er yfir framvindu verkefnisins. Síðast en ekki síst eru góðir verkefnahópar 

myndaðir af fólki úr mörgum deildum (Cooper, 1996). Fyrirtæki sem starfrækja góða 

verkefnahópa geta hlotið margvíslegan ávinning af því, svo sem hærra hlutfall 

árangursríkra verkefna, arðbærari rekstur en samkeppnisaðilar, þau eru líklegri til að 

ná sölumarkmiðum sínum (Cooper, 1996) og eru almennt talin árangursrík fyrirtæki 

(Cooper, 1996; Cooper og Kleinschmidt; Griffin, 1997). 

Ýmsar rannsóknir fjalla um mikilvægi fyrri hluta vöruþróunarferlisins, það er að segja 

þeirra aðgerða sem framkvæmdar eru áður en varan eða þjónustan fer í eiginlega 

þróun (Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004; Cooper og Kleinschmidt, 1995; Griffin, 

1997; Khurana og Rosenthal, 1998; Song og Montoya-Weiss, 1998). Aðgerðir sem 

falla undir forvinnu eru meðal annars stefnumótun, hugmyndaöflun, samkeppnis-

greining, könnun á framleiðslugetu, vöruskilgreining og ýmsar aðrar markaðsaðgerðir 

(Cooper, 1996; Cooper o.fl., 2004). Samkvæmt rannsókn Coopers o.fl. (2004) reyna 

árangursríkari fyrirtæki að samhæfa tæknihliðina og markaðshliðina strax í upphafi. 

Þannig ná þau ákveðnu jafnvægi þar sem þarfir og langanir viðskiptavinarins eru 

samtvinnaðar framleiðslugetu fyrirtækisins. Einnig má sjá hversu mikilvæg forvinnan 

er á því að þau fyrirtæki sem inntu hana vel af hendi náðu tvisvar sinnum meiri 

markaðshlutdeild heldur en þau fyrirtæki sem framkvæmdu forvinnuna illa eða jafnvel 

ekki (Cooper, 1996). Einn mikilvægur áhrifaþáttur í góðum árangri forvinnunnar er að 

varan eða þjónustan sé vel skilgreind áður en hún fer í þróun (Cooper, 1996; Cooper 

o.fl, 2004; Cooper og Kleinschmidt, 1995). Skilgreiningin þarf meðal annars að skýra 

þann ávinning sem viðskiptavinurinn hefur af því að eignast vöruna, lýsingu á 

markhópnum og staðfærslu vörunnar og útlistun á eiginleikum hennar (Cooper, 1996; 

Cooper o.fl, 2004). Rannsókn Coopers (1996) leiddi í ljós að þau fyrirtæki sem 
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skilgreindu vöruþróunarverkefni sín vel frá upphafi juku líkurnar á því að varan yrði 

árangursrík um 59,2 prósentustig.  

Eins og fram kemur hér að framan hefur eðli reksturs og vöru fyrirtækis áhrif á það 

hvaða þættir í vöruþróunarferlinu eru árangursríkastir hverju sinni. Þannig þarf til 

dæmis að aðlaga ferlið eftir því hvort varan sem verið er að þróa sé algjörlega ný eða 

betrumbætt vara. Rannsókn Song og Montoya-Weiss (1998) varpaði ljósi á fjóra 

áhrifaþætti sem stuðla að árangri á þessu sviðum vöruþróunar, en þeir eru greining á 

viðskipta- og markaðstækifærum, tækniþróun, markaðssetning og stefnumótun. Þessir 

þættir höfðu bæði áhrif á glænýjar vörur og betrumbættar vörur en á mismunandi hátt. 

Aukin áhersla á góða markaðssetningu og tækniþróun hefur jákvæð áhrif á báða  

vöruflokka á meðan hinir tveir þættirnir hafa andstæð áhrif á þá. Það er því mikilvægt 

fyrir fyrirtæki sem eru að þróa glænýja vöru að standa vel að stefnumótun sinni en 

aukin áhersla á stefnumótun fyrir betrumbættar vörur getur dregið úr árangri. 

Nákvæmlega það gagnstæða á við um greiningu á viðskipta- og markaðstækifærum, 

fyrirtæki sem er að vinna að því að betrumbæta vöru ætti að leggja meiri áherslu á að 

greina aukin tækifæri á markaði á meðan það getur haft neikvæð áhrif á þróun 

glænýrrar vöru. Þetta getur verið vegna þess að markaðsaðstæður eru enn óljósar fyrir 

glænýjar vörur þar sem enginn selur þær ennþá (Song og Montoya-Weiss, 1998).  

Ekki má gleyma því að varan sjálf er einnig ómissandi áhrifaþáttur í árangursríkri 

vöruþróun. Þó að öllu öðru sé fylgt í hvívetna verður vöruþróun aldrei árangursrík 

nema hægt sé að aðgreina vöruna og hún feli í sér aukið virði fyrir viðskiptavininn 

miðað við samsvarandi vörur. Þannig verður varan til dæmis að hafa eiginleika sem 

eru viðskiptavininum mikils virði og samkeppnisvörur bjóða ekki upp á (Cooper, 

1996; Cooper o.fl, 2004). Þær vörur sem uppfylla þessi skilyrði eru samkvæmt 

rannsókn Coopers (1996) fjórum sinnum arðsamari og ná fjórum sinnum meiri 

markaðshlutdeild en þær vörur sem uppfylla ekki skilyrðin. 

Eins og sjá má er margt sem fyrirtæki þurfa að huga að til að verða árangursrík á sviði 

vöruþróunar og því hafa ýmis kerfi verið þróuð til að hjálpa fyrirtækjum að 

skipuleggja vöruþróun sína. Stage-Gate® kerfið sem Cooper kynnti árið 1988 

(Cooper, 2006) er vöruþróunarkerfi sem hjálpar fyrirtækjum að halda utan um 

vöruþróun allt frá því að hugmynd sprettur þar til varan er sett á markað. Stage-Gate® 
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kerfið hefur notið mikilla vinsælda og er notað af flestum árangursríkustu 

fyrirtækjunum á sviði vöruþróunar (Cooper o.fl., 2004). Kerfið felur í sér flesta þá 

áhrifaþætti sem nefndir hafa verið hér til árangurs og setur þá fram á kerfisbundinn 

hátt (Cooper, 1990). Rétt er að taka fram að Stage-Gate® kerfið eitt og sér nægir ekki 

til að auka árangur heldur krefst innleiðing þess oft einnig breyttrar hegðunar í 

sambandi við vöruþróun. Þar mætti helst nefna agaðar og gagnsæjar ákvarðanir og 

stöðugar framfarir þar sem lært er af mistökum (Cooper, 2006).  

Stage-Gate® kerfið er þannig upp byggt að vöruþróunarferlinu er skipt í ákveðin stig 

sem aðskilin eru með hliðum sem ákvarða hvort vöruþróunarverkefnið komist áfram á 

næsta stig (Cooper, 1990, 1996, 2006). Hvert stig felur í sér ákveðnar aðgerðir sem 

þarf að framkvæma og eru hugsaðar til þess að vöruþróunarverkefnið verði sem 

árangursríkast. Það er ekkert markaðsstig eða tæknistig heldur krefjast öll stigin þess 

að deildir starfi saman í verkefnahópum. Stigin verða kostnaðarsamari eftir því sem 

lengra er komið inn í ferlið og af því leiðir að skuldbinding til verkefnisins fer 

stigvaxandi í gegnum ferlið (Cooper, 1990, 1996). Á undan hverju stigi eru hlið sem 

vöruþróunarverkefni þurfa að komast í gegnum áður en þau eru færð á næsta stig. 

Hvert hlið er með svipuðu sniði, verkefnahópurinn skilar af sér niðurstöðum úr 

aðgerðum af síðasta stigi sem eru svo metnar eftir fyrirfram ákveðnum stöðlum og 

síðan er tekin ákvörðun um hvort halda eigi áfram með verkefnið, fresta því eða eyða 

því. Staðlarnir sem vöruþróunarverkefni eru metin eftir byggjast bæði á megindlegum 

þáttum, til dæmis niðurstöðum úr fjármálagreiningum, og eigindlegum þáttum, til 

dæmis hversu vel verkefnið fellur að stefnu fyrirtækisins. Stöðlunum er líka stundum 

skipt upp í atriði sem verkefni annað hvort verða að uppfylla eða sem æskilegt er að 

þau uppfylli (Cooper, 1990, 1996). Þegar ákveðið er að halda áfram með verkefni 

felur það í sér skuldbindingu aðfanga, aðgerðaáætlun ásamt dagsetningu og ákvörðun 

um staðla fyrir næsta hlið (Cooper, 1990, 1996). Hliðin hafa ákveðna hliðverði sem 

sjá um ákvarðanir við hvert hlið. Hliðverðirnir eru oftast yfirmenn sem hafa næga 

heimild til að leggja til nauðsynleg aðföng. Nákvæmt mat á verkefnum við hvert hlið 

hjálpar fyrirtækinu að sigta út slæm verkefni sem fyrst og koma þannig í veg fyrir að 

aðföngum sé sóað (Cooper, 1990). 
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Stage-Gate® kerfið byggist venjulega upp á fimm stigum og fimm hliðum og hefst 

það með vöruþróunarhugmynd (sjá mynd 1).  

 

 

 

Mynd 1. Fimm stiga Stage-Gate® kerfi 

Hlið eitt felur í sér fyrstu ákvörðun fyrirtækisins að leggja til aðföng í verkefnið. 

Verkefnið er metið samkvæmt ákveðnum viðmiðum, sum verður verkefnið að 

standast og önnur er æskilegt að það standist. Þessi viðmið snúa meðal annars að því 

hversu vel verkefnið fellur að stefnu fyrirtækisins, hversu aðlaðandi markaðurinn er 

og hvert umfang tækifærisins er. Notast er við gátlista fyrir þau atriði sem verkefnið 

verður að uppfylla og atriðin sem verkefnið ætti að uppfylla eru metin á skala. Við 

þetta hlið verður hugmyndin að verkefni ef fyrirtækið ákveður á annað borð að hrinda 

hugmyndinni í framkvæmd (Cooper, 1990). 

Stig eitt miðar að því að kanna tækni- og markaðskosti verkefnisins. Stutt forkönnun 

er gerð á markaðnum til að ákvarða stærð og fýsileika markaðarins. Einnig er 

framkvæmd stutt tæknileg forkönnun til að meta framleiðslugetu og þann tíma og 

kostnað sem framleiðslan þarfnast (Cooper, 1990, 1996). 

Við hlið tvö er verkefnið aftur metið samkvæmt viðmiðunum úr hliði eitt í ljósi nýrra 

upplýsinga sem fengust á stigi eitt. Hlið tvö felur einnig í sér stutta fjármálagreiningu 

þar sem til dæmis er kannaður endurgreiðslutími verkefnisins (Cooper, 1990). 
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Stig tvö er síðasta stigið áður en farið er í eiginlega þróun á verkefninu og er markmið 

þess að ganga úr skugga um að verkefnið sé líklegt til árangurs. Mikilvægt er að 

verkefnið sé vel skilgreint á þessu stigi. Gerð er markaðsrannsókn til að greina þarfir 

og langanir viðskiptavina og hugmyndaprófun til að kanna kaupásetning (Cooper, 

1990). Samkeppnisgreining er einnig framkvæmd og nákvæmt mat á tækni og 

framkvæmdagetu fyrirtækisins (Cooper, 1996). Á þessu stigi er líka gerð ítarleg 

fjármálagreining með núvirtu sjóðstreymi og næmnigreiningu (Cooper, 1990).  

Hlið þrjú er síðasta hliðið fyrir eiginlega þróun og því síðasta tækifæri fyrirtækis að 

losa sig við slæm verkefni áður en kostnaðarsami hlutinn í ferlinu tekur við. Við hlið 

þrjú er verkefnið aftur metið samkvæmt viðmiðunum úr hliði eitt og tvö. Einnig er 

kannað hvort allar aðgerðir voru framkvæmdar nógu vel á stigi tvö og hvort 

niðurstöður þeirra voru jákvæðar. Við hlið þrjú þarf að skilgreina markhópinn, 

vöruhugmyndina (e. product concept), tilgreina staðfærslustefnuna og einnig þarf að 

komast að samkomulagi um hvaða eiginleika varan á að hafa (Cooper, 1990). 

Á stigi þrjú fer eiginleg þróun vörunnar fram og þar er frumgerð hennar framleidd. 

Varan er prófuð og viðbrögð hóps af hugsanlegum viðskiptavinum könnuð. 

Framleiðsluferlið er útlistað á þessu stigi og áætlun gerð um markaðssetningu 

vörunnar. Sömuleiðis eru prófanaáætlanir gerðar fyrir næsta stig og fjármálagreiningin 

endurskoðuð. Á þessu stigi er einnig gengið frá öllum lagalegum málum, einkaleyfum 

og þess háttar (Cooper, 1990, 1996).   

Hlutverk fjórða hliðsins er að skoða framvindu verkefnisins og skera úr um það hvort 

verkefnið sé ennþá líklegt til árangurs. Athugað er hvort öll þróunarvinna hafi verið 

framkvæmd samkvæmt gæðastaðli fyrirtækisins. Einnig er farið yfir 

fjármálagreininguna, svo og markaðáætlunina og aðgerðaáætlunina (Cooper, 1990).  

Stig fjögur snýst um að kanna arðvænleika og fýsileika verkefnisins í heild, vörunnar, 

markaðssetningarinnar og framleiðslunnar. Þetta er meðal annars gert með 

vöruprófunum til að kanna gæði vörunnar, prófunum á viðskiptavinum til að ganga úr 

skugga um að varan virki undir eðlilegum kringumstæðum og til að kanna viðbrögð 

viðskiptavina. Prófanir á framleiðsluferlinu eru gerðar til að sjá hvort þörf sé á 

lagfæringum og til að varpa frekara ljósi á framleiðslukostnað og hraða. Einnig er 
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fjármálagreiningin endurskoðuð með tilliti til nýrra og nákvæmari tekju- og 

kostnaðargagna (Cooper, 1990, 1996). 

Fimmta hliðið hefur það að markmiði að kanna gæði aðgerðanna á stigi fjögur og 

skoða niðurstöður þeirra aðgerða. Hér ræðst sú ákvörðun hvort setja eigi vöruna á 

markað að mestu leyti af fjármálaspám. Við þetta hlið eru markaðsáætlanir 

endurskoðaðar og samþykktar fyrir stig fimm (Cooper, 1990). 

Á fimmta og síðasta stiginu hefst full framleiðsla og varan er sett á markað (Cooper, 

1996). Hér er bæði markaðsáætlunin og aðgerðaáætlunin framkvæmd (Cooper, 1990, 

1996). 

Eftir að varan hefur verið sett á markað er vöruþróunarverkefninu eytt og 

verkefnahópurinn leystur upp. Á þessu stigi fer varan úr því að vera 

vöruþróunarverkefni í það að vera fullgild vara í vörulínu fyrirtækisins. Fyrirtækið ber 

hér saman áætlanir og rauntölur til að meta árangur vörunnar og 

vöruþróunarverkefnisins. Einnig er vöruþróunin endurskoðuð til að greina styrkleika 

og veikleika í ferlinu og til að sjá hvaða lærdóm megi draga af vöruþróunarverkefninu 

svo að það næsta verði betra (Cooper, 1990). 

Ný kynslóð af Stage-Gate® kerfinu, sem á að vera enn áhrifaríkari, er komin fram á 

sjónarsviðið. Nýja kynslóðin leggur áherslu á að hagræða kerfinu sem mest með því 

að fjarlægja allar aðgerðir sem ekki eru virðisaukandi. Annar þáttur í uppfærða Stage-

Gate® kerfinu er að auka sveigjanleika innan þess þar sem verkefnahópurinn hefur 

ákveðið svigrúm til að meta og ákveða hvaða aðgerða er þörf á hverju stigi og fyrir 

hvert hlið. Þannig má taka ákvörðun um að sleppa eða fresta aðgerðum og svo 

framvegis. Nýja kynslóðin leggur áherslu á að hægt sé að laga kerfið að hverju 

vöruþróunarverkefni fyrir sig (Cooper, 2006). Cooper hefur því sett fram nýjar og 

endurbættar útgáfur af kerfinu sem miðaðar eru út frá því hvers kyns vöruþróun á sér 

stað. Þær eru Stage-Gate® XPress, sem ætluð er áhættuminni verkefnum eins og 

viðbótum og endurbótum, Stage-Gate® Lite, sem ætluð er fyrir minni verkefni eins og 

beiðnir frá viðskiptavinum, Stage-Gate® TD, sem ætluð er fyrir tækniþróunarverkefni 

þar sem þróuð er ný þekking, ný vísindi eða ný tækni, og að lokum hefðbundið Stage-

Gate® kerfi (Cooper, 2006). Í Stage-Gate® XPress og Lite kerfunum eru nokkur skref 

sameinuð þar sem áhætta og óvissa er minni í verkefnunum (sjá mynd 2). 
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Matreiðslunámskeið eru almennt talin áhættulítil verkefni og verður því notast við 

Stage-Gate® XPress kerfið í rannsókn þessari. Áður hafa verið haldin 

matreiðslunámskeið við Menntaskólann í Kópavogi og er því ákveðin þekking á 

framkvæmd slíks vöruþróunarverkefnis til staðar sem rennir frekari stoðum undir að 

vöruþróunarverkefnið sem hér um ræðir sé áhættulítið. Hægt er því að byggja á 

núverandi kunnáttu og framleiðslugetu Menntaskólans í Kópavogi í þessari rannsókn.  

 

 

Rannsóknin mun fylgja vöruþróunarverkefninu í gegnum fyrri hluta Stage-Gate® 

XPress kerfisins eða allt að ákvörðun um eiginlega þróun matreiðslunámskeiðs sem 

kennir þátttakendum að elda góðan mat á ódýrari hátt. 

Aðalrannsóknarspurningin er því sú hvort Menntaskólinn í Kópavogi eigi að fara með 

matreiðslunámskeið í eiginlega þróun þar sem lokaársnemar skólans í matreiðslu 

kenna þátttakendum að matreiða góðan mat á sem ódýrastan hátt. Liggur sú ákvörðun 

í höndum skólans þar sem hann þarf að ákveða hvort matreiðslunámskeiðið uppfylli 

þær kröfur sem hlið þrjú gerir til þess að námskeiðið komist á stig þrjú til fjögur, það 

er í eiginlega þróun. 

    Fyrsta sía           Ákvörðun  

         um þróun 

 

 Ákvörðun um    

  markaðssetningu 

        Forkönnun &  

       ítarleg rannsókn 

 

   Þróun & prófun    Framleiðsla &  

       markaðssetning 

 

Mynd 2. Stage-Gate® XPress kerfið 
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3 Aðferð 

Rannsóknin var framkvæmd samkvæmt Stage-Gate® XPress kerfinu þar sem fyrst var 

farið í gegnum fyrsta hliðið sem ákvarðaði hvort hugmyndin yrði að verkefni. Fyrstu 

tvö stigin í hefðbundna Stage-Gate® kerfinu voru síðan sameinuð og framkvæmd, það 

er að segja forkönnun og ítarleg rannsókn. Framkvæmd var eigindleg 

könnunarrannsókn til að ákvarða viðtökur við hugmyndinni og síðan framkvæmd 

megindleg markaðsrannsókn með spurningalista til að meta frekar stærð markaðarins 

og eftirspurn. Einnig var gerð stutt samkeppnisgreining sem miðuð var út frá samvali 

söluráða sem og fjármálagreining. Rannsóknin í heild var miðuð út frá því að 

matreiðslunámskeiðið yrði kennt í tvö kvöld í tvær klukkustundir í senn og að hráefni 

væri innifalið í verði. Þar að auki var gengið út frá því að matreiðslunámskeiðið yrði 

kennt af lokaársnemum í matreiðslu við Menntaskólann í Kópavogi í húsnæði skólans.  

3.1 Þátttakendur 

Eigindlega könnunarrannsóknin var gerð á tíu einstaklingum sem beðnir voru um að 

ræða um nokkra umræðupunkta varðandi áhuga á slíku matreiðslunámskeiði. 

Einstaklingarnir voru af báðum kynjum, á aldrinum 24 ára til 60 ára. 

Megindlega markaðsrannsóknin var gerð með spurningakönnun á internetinu. Úrtak 

rannsóknarinnar var svokallað snjóboltaúrtak þar sem svarendur rannsóknarinnar voru 

beðnir um að fá vini og vandamenn til að taka einnig þátt í rannsókninni. Alls svöruðu 

423 könnuninni, þar af voru 75,7% kvenkyns og 24,3% karlkyns. Þátttakendur voru á 

breiðu aldursbili, þar sem fjórir voru yngri en 18 ára og sex eldri en 60 ára. Meirihluti 

svarenda voru á aldrinum 18 – 25 ára eða 49,2%.  

Vert er að taka fram að allir þátttakendur rannsóknarinnar, bæði könnunarrannsóknar 

og spurningakönnunar, voru sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir þátttökuna. 

3.2 Tækjabúnaður 

Spurningakönnunin var sett upp á vefsíðunni http://www.createsurvey.com/ og gátu 

þátttakendur nálgast hana þar. CreateSurvey safnaði saman svörum þátttakenda sem 
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síðan voru flutt yfir í gagnavinnsluforritið SPSS þar sem öll tölfræðiúrvinnsla 

gagnanna fór fram. 

3.3 Framkvæmd 

Rannsóknarvinnan hófst á því að ákveða þau viðmið sem verkefnið yrði metið 

samkvæmt í hliði eitt í Stage-Gate® XPress kerfinu. Viðmiðin fólu bæði í sér atriði 

sem verkefnið varð að uppfylla til að komast áfram á stig eitt til tvö í Stage-Gate® 

XPress kerfinu sem og atriði sem þóttu æskileg fyrir verkefnið að uppfylla. Viðmiðin 

voru ákveðin í sameiningu með Margréti S. Sigbjörnsdóttur, matreiðslukennara og 

umsjónarmanni með námskeiðum Menntaskólans í Kópavogi. 

Verkefnið var metið samkvæmt fyrrgreindum viðmiðum og komst í gegnum fyrsta 

hliðið og á stig eitt til tvö. Næst var því framkvæmd könnunarrannsókn sem fól í sér 

að rætt var við tíu einstaklinga um verkefnið, viðhorf þeirra gagnvart slíku 

matreiðslunámskeiði og hvort þeir myndu sækja slíkt námskeið. Könnunarrannsóknin 

var gerð til að varpa ljósi á fýsileika markaðarins og þannig hvort ætti að fara í 

ítarlega markaðsrannsókn. Niðurstöður könnunarrannsóknarinnar voru almennt 

jákvæðar sem renndi stoðum undir frekari rannsókn á verkefninu. Niðurstöður 

könnunarrannsóknarinnar voru einnig notaðar til að semja spurningalistann fyrir 

megindlegu markaðsrannsóknina. Niðurstöður matsins á verkefninu við hlið eitt voru 

notaðar til að áætla framkvæmdagetu Menntaskólans í Kópavogi til að halda slíkt 

matreiðslunámskeið. 

Markaðsrannsóknin var gerð með spurningakönnun sem þátttakendur svöruðu á 

internetinu. Spurningalistinn samanstóð af 13 spurningum, þar af voru fjórar 

bakgrunnsspurningar. Þegar lokið var við yfirferð á spurningalistanum var hann 

forkannaður á tíu einstaklingum til að athuga hvort allar spurningar væru skýrar og 

hvort einhver atriði á listanum gætu valdið misskilningi. Spurningalistinn var síðan 

uppfærður í samræmi við þær ábendingar sem fram komu í forkönnuninni.  

Notast var við svokallað snjóboltaúrtak fyrir spurningakönnunina þar sem hlekknum 

inn á könnuna var dreift í gegnum heimasíðu félagsnetsins Facebook og með 

tölvupósti. Þátttakendur könnunarinnar voru síðan beðnir um að áframsenda 

könnunina á vini sína og vandamenn. 



21 

Spurningakönnunin var opin fyrir þátttakendur í viku og að henni liðinni voru gögnin 

sótt af heimasíðunni sem notuð var fyrir könnunina. Gögnin voru síðan færð inn í 

gagnavinnsluforritið SPSS sem notað var við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Við 

úrvinnslu gagnanna var notast við ýmis tölfræðipróf sem valin voru eftir eðli 

spurninganna. Tíðnigreining var notuð til að kanna svörun fyrir allar spurningarnar. 

Til að kanna tengsl á milli spurninga var notast við krosstöflur með kí-kvaðrat 

marktektarprófi. Munur á milli hópa var kannaður bæði með t-prófum sem og einhliða 

dreifigreiningu. 

Fjármálagreining var unnin út frá kostnaðarupplýsingum frá Menntaskólanum í 

Kópavogi til þess að reikna út hvert þátttökugjald námskeiðsins þyrfti að vera til að ná 

núllpunkti. Einnig var reiknað út hvert lágmarksþátttökugjald þyrfti að vera ef reiknað 

væri með ákveðnum kostnaði vegna brottfalls og ef skólinn ætti að fá hagnað upp á 

20.000 krónur við að halda umrætt matreiðslunámskeið. Stutt samkeppnisgreining var 

framkvæmd á markaðnum fyrir matreiðslunámskeið og var hún unnin út frá samvali 

söluráða.  

4 Helstu niðurstöður 

Hugmyndin að koma á fót matreiðslunámskeiði þar sem lokaársnemar í matreiðslu í 

Menntaskólanum í Kópavogi myndu kenna fólki að elda góðan mat á ódýrari hátt 

komst auðveldlega í gegnum fyrsta hlið Stage-Gate® XPress kerfisins. Hugmyndin 

upfyllti öll skilyrði sem hún þurfti að uppfylla og sömuleiðis þau sem æskilegt var að 

hún uppfyllti. Mestar áhyggjur voru í tengslum við að láta nema kenna námskeiðið. 

Þar sem það hefur aldrei verið reynt áður var ekki vitað hversu vel það myndi ganga 

og jafnframt að nemar mega ekki vera einir að kenna heldur þyrfti matreiðslukennari 

frá skólanum að hafa yfirumsjón með kennslunni. Áhyggjurnar voru þó ekki teljandi 

og eins og áður sagði komst hugmyndin í gegnum hlið eitt og á stig eitt til tvö. 

Á stigi eitt til tvö var fyrst framkvæmdageta Menntaskólans í Kópavogi könnuð. 

Skólinn heldur reglulega matreiðslunámskeið og því er aðstaða, þekking, hráefni og 

öll leyfi til staðar. Þannig ætti það að koma umræddu matreiðslunámskeiði á fót ekki 

að vera vandamál. Síðan var gerð stutt könnunarrannsókn á verkefninu til að kanna 

viðbrögð við því og undirbúa spurningalista fyrir markaðsrannsókn. Viðbrögðin voru 

almennt góð og gátu flestir þátttakenda hugsað sér að fara á slíkt matreiðslunámskeið. 
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Einnig söfnuðust mikilvægar upplýsingar í könnunarrannsókninni varðandi smíð 

spurningalista fyrir markaðsrannsóknina sem var næsta skref í stigi eitt til tvö. 

Markaðsrannsóknin leiddi í ljós að rúmlega helmingur þátttakenda sem tók afstöðu 

var líklegur eða mjög líklegur til að sækja umrætt matreiðslunámskeið ef það myndi 

kosta 10.000 krónur. Konur voru líklegri en karlar til að mæta á 10.000 króna 

námskeið en þar fyrir utan var enginn ákveðinn hópur líklegri til að sækja námskeiðið 

heldur en ekki, sama hvert verðið var. Það sem einkenndi konur almennt í 

rannsókninni var að þær voru frekar sá aðili sem eldaði á heimilinu og þar að auki 

voru þær líklegri til þess að hafa breytt kauphegðun sinni í ljósi efnahagsástandsins. 

Ásókn minnkaði síðan töluvert hratt eftir því sem verð námskeiðsins hækkaði. 

Verðteygni eftirspurnar reyndist minnst milli 10.000 króna og 12.500 króna 

þátttökugjalds sem bendir til þess að til að hámarka þátttöku í námskeiðinu ætti 

þátttökugjaldið að vera á þessu verðbili. Þetta fellur vel að fjármálagreiningu 

hugmyndarinnar en þar var viðmiðunarverð námskeiðsins sett í 11.500 krónur eftir að 

búið var að taka tillit til kostnaðarliða, fjölda einstaklinga í námskeiði og æskilegs 

hagnaðar. 

Að lokum var framkvæmd stutt samkeppnisgreining byggð á samvali söluráða. 

Greiningin leiddi í ljós að einungis verð og eðli námskeiðsins eru aðgreinandi þættir á 

milli matreiðslunámskeiða. Ekkert námskeið með sama markmið og umrætt námskeið 

var í boði, það er að segja að kenna fólki að elda almennan góðan mat á ódýrari hátt. 

Það námskeið sem komst næst markmiði umrædds matreiðslunámskeiðs var með 

kennslu í að elda ódýran asískan mat. Þar að auki var meðalverð á klukkustund 

matreiðslunámskeiða töluvert hærra en viðmiðunarverð á klukkustund á umræddu 

matreiðslunámskeiði Menntaskólans í Kópavogi. Því virðist sem að umrætt 

matreiðslunámskeið hafi ákveðna kosti umfram samkeppnisaðila í aðgreinandi þáttum 

matreiðslunámskeiða. 
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5 Ítarlegar niðurstöður 

Til þess að varpa frekara ljósi á helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru niðurstöður 

hvers hluta Stage-Gate® XPress kerfisins í rannsókninni nákvæmlega útlistaðar hér að 

neðan.  

5.1 Hlið eitt 

Samkvæmt hliði eitt í Stage-Gate® XPress kerfinu var hugmyndin að 

matreiðslunámskeiði sem myndi kenna þátttakendum að elda góðan mat á ódýrari hátt 

metin samkvæmd fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Viðmiðin voru  ákveðin í samráði 

við Margréti S. Sigbjörnsdóttur, matreiðslukennara og umsjónarmann með 

námskeiðum Menntaskólans í Kópavogi og fólu í sér bæði atriði sem hugmyndin varð 

að uppfylla sem og atriði sem æskilegt var að hugmyndin myndi uppfylla til að 

komast á stig eitt til tvö og þannig verða að verkefni.  

Viðmiðin sem hugmyndin varð að uppfylla voru sem hér segir: 

1) Passar verkefnið við stefnu viðskiptaeiningarinnar? 

2) Er tæknin til staðar sem þarf til að framkvæma hugmyndina? 

3) Er mögulegur ágóði meiri en áhættan sem felst í verkefninu?  

4) Uppfyllir verkefnið öryggiskröfur, heilbrigðiskröfur og lagalega þætti? 

5) Er eitthvað til staðar sem útilokar algjörlega að mögulegt sé að framkvæma 

hugmyndina? 

Viðmiðin sem æskilegt var að hugmyndin uppfyllti voru sem hér segir: 

1) Hversu vel passar verkefnið við stefnu viðskiptaeiningarinnar?  

2) Hversu vel mætir verkefnið þörfum viðskiptavinarins? 

3) Hvaða kosti hefur hugmyndin umfram samkeppnisvörur? 

4) Hversu stór eru markaðurinn?  

5) Hvernig er samkeppnin á markaðnum?  

6) Hversu vel passar verkefnið við núverandi tæknilega getu? 

7) Hversu flókið er að framkvæma hugmyndina? 

8) Hversu lengi er verkefnið að borga sig upp? 
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Nauðsynlegu viðmiðin voru metin með gátlista og uppfyllti hugmyndin öll atriðin á 

þeim lista. Ákveðnar vangaveltur komu fram vegna áhættu samanborið við ágóða og 

einnig varðandi lagalegu þættina. Almennt ætti verkefnið ekki að fela í sér mikla 

áhættu ef vel er staðið að allri undirbúningsvinnu, en þrátt fyrir að það sé gert er 

reynslan sú að skráðir þátttakendur mæta stundum ekki þrátt fyrir að vera búnir að 

greiða staðfestingargjald. Ákveðið var að hugmyndin fæli þó í sér meiri ágóða en 

áhættu þar sem hægt er að minnka áhættuþáttinn með því að reikna með brottfalli 

þegar matreiðslunámskeiðið er verðlagt. 

Áhyggjuþátturinn varðandi lagalegu hliðina á verkefninu snéri að því hvort hægt væri 

að láta nema kenna matreiðslunámskeiðið. Kennaraheitið er lögverndað vinnuheiti og 

má því ekki láta nema kenna þar sem matreiðslunemar eru iðnnemar en ekki 

kennaranemar. Ákveðið var að hægt væri þó að framkvæma hugmyndina með því að 

gera matreiðslunámskeiðið að verklegri æfingu fyrir nemana þar sem þeir myndu 

kenna þátttakendum en matreiðslukennari hefði þó yfirumsjón með kennslunni. 

Æskilegu viðmiðin voru metin á skala þar sem hverjum þætti voru gefin stig frá núll 

upp í tíu. Ef hugmyndin fékk núll stig fyrir ákveðinn þátt þýddi það að hugmyndin 

uppfyllti þann þátt alls ekki á meðan tíu stig þýddu að hugmyndin uppfyllti þáttinn 

fullkomlega. Að meðaltali fékk hugmyndin 7,25 stig fyrir hvern þátt en þeir þættir 

sem komu best út voru tæknileg geta Menntaskólans í Kópavogi til að framkvæma 

námskeiðið, hversu vel hugmyndin mætir þörfum viðskiptavinarins, hversu stór 

markaðurinn er og hvaða kosti hugmyndin hefur yfir samkeppnisvörur. 

Menntaskólinn í Kópavogi hefur kennslustofur fyrir matreiðslukennslu sem og aðgang 

að öllum áhöldum og tækjum sem þarf fyrir slíkt námskeið og fékk sá þáttur því tíu 

stig. Áætlað var að markaðurinn væri fremur stór þar sem um er að ræða hagkvæmt og 

ódýrt námskeið sem er það sem fólk leitar að í efnahagsástandinu sem ríkir í landinu í 

dag og fékk sá þáttur því átta stig. Talið var að hugmyndin hefði þá kosti fram yfir 

samkeppnisvörur að námskeiðið ætti að vera ódýrara en samkeppnisvörur og var 

verðið einnig talinn meginþátturinn í því að mæta þörfum viðskiptavina, hvor þáttur 

um sig fékk átta og níu stig. Sjá má hvernig stigagjöfin fyrir æskilegu viðmiðin var á 

mynd 3.  
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Mynd 3. Stigagjöf æskilegra viðmiða 

Þeir þættir sem komu verst út voru flækjustig við framkvæmd á hugmyndinni og 

hversu vel hugmyndin passaði við stefnu viðskiptaeiningarinnar, en hvor þáttur um sig 

fékk einungis fimm stig, eins og sjá má á mynd 3. Það sem olli áhyggjum með stefnu 

viðskiptaeiningarinnar var að fyrirkomulagið að láta nema kenna hefur ekki verið 

reynt við skólann áður og er því óljóst hversu vel það myndi ganga upp. Spurning er 

hvort nemar reynist hæfir til kennslu og ef ekki hvort of stór hluti kennslunnar leggist 

á herðar kennarans sem hefur umsjón með námskeiðinu.  

Talið var að flækjustigið við framkvæmd á hugmyndinni væri nokkuð þar sem þyrfti 

að setja verkefnið í gang hjá þeim nemum sem ættu að sjá um kennslu í námskeiðinu, 

ákvarða hráefnismagn og kaup á hráefni, skipuleggja leigu á húsnæði og svo 

framvegis. Það ætti þó að auðvelda töluvert fyrir að það fer fram matreiðslukennsla í 

skólanum á hverjum degi og starfsfólk því orðið vel þjálfað í að undirbúa slíka 

kennslu.  

Þar sem umrætt verkefni uppfyllti viðmiðin, bæði þau nauðsynlegu og æskilegu, með 

ágætum var ákveðið að hleypa því í gegnum hlið eitt og á stig eitt til tvö samkvæmt 

Stage-Gate® XPress kerfinu. 
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5.2 Stig eitt til tvö 

Á stigi eitt til tvö var framkvæmdageta Menntaskólans í Kópavogi metin með tilliti til 

upplýsinga sem fram komu við hlið eitt og einnig gerð könnunarrannsókn til að kanna 

fýsileika markaðarins. Sömuleiðis var framkvæmd markaðsrannsókn, fjármála-

greining og stutt samkeppnisgreining á stigi eitt til tvö eins og Stage-Gate® XPress 

kerfið fer fram á. Farið verður nánar í niðurstöður þessara þátta hér að neðan. 

5.2.1 Mat á framkvæmdagetu 

Niðurstöður matsins á verkefninu við hlið eitt voru notaðar til að meta 

framkvæmdagetu Menntaskólans í Kópavogi til að halda slíkt matreiðslunámskeið. 

Þar kom fram að bæði hefur húsnæði skólans kennslustofur sem eru sérstaklega 

útbúnar fyrir matreiðslukennslu sem og aðgang að þeim áhöldum og tækjum sem þarf 

fyrir slíka kennslu og þar af leiðandi umrætt matreiðslunámskeið. Ennfremur eykst 

framkvæmdageta skólans við það að til staðar eru sambönd við hráefnisbirgja. Einnig 

má taka fram að þar sem matreiðslukennsla fer fram í skólanum eru öll tilskilin leyfi 

til staðar. Sömuleiðis hefur skólinn áður boðið upp á matreiðslunámskeið og er því 

reynsla til staðar um hvernig sé best að standa að slíku námskeiði.  

5.2.2 Könnunarrannsókn 

Könnunarrannsókn var framkvæmd þar sem rætt var við tíu einstaklinga af báðum 

kynjum, á aldrinum 24 ára til 60 ára. Könnunarrannsóknin var framkvæmd í tvennum 

tilgangi, annars vegar til að varpa ljósi á viðtökur við matreiðslunámskeiði sem fæli í 

sér að kenna fólki að elda góðan mat á ódýrari hátt og hins vegar til að hjálpa við 

hönnun spurningalista fyrir markaðsrannsóknina. 

Könnunarrannsóknin fól í sér fjóra umræðupunkta sem ræddir voru við þátttakendur. 

Umræðupunktarnir voru: 

1) Efnahagsástandið og áhrif þess á kauphegðun 

2) Áhugi á og viðhorf til matreiðslunámskeiðs sem myndi kenna fólki að elda 

góðan mat á ódýrari hátt 

3) Eldamennska á heimilinu og heimilisfjöldi 
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4) Hvað mætti umrætt matreiðslunámskeið kosta, miðað við tvö kvöld í tvær 

klukkustundir í senn og hráefni væri innifalið í verði 

Flestir þátttakenda höfðu breytt kauphegðun sinni í ljósi efnahagsástandsins en þó 

mismikið. Allir þeir svarendur sem höfðu breytt kauphegðun sinni gerðu það með því 

að kaupa frekar ódýrari vörur og draga úr neyslu á munaðarvörum. 

Almennt kom í ljós að þátttakendur höfðu áhuga á því að fara á matreiðslunámskeið 

til að læra að elda ódýran en samt sem áður góðan mat. Ástæður fyrir áhuganum voru 

margvíslegar en sem dæmi má nefna aukna hagkvæmni í matargerð og þá sérstaklega 

varðandi innkaup. Hvorki fjöldi þeirra sem borða að meðaltali á heimilinu né hvort 

viðkomandi eldaði aðallega á heimilinu virtist hafa áhrif á það hversu mikill áhugi var 

fyrir því að fara á umrætt matreiðslunámskeið. 

Þegar rætt var um hversu mikið slíkt matreiðslunámskeið ætti að kosta var ekkert eitt 

sem stóð upp úr. Fólk hafði mjög mismunandi verðhugmyndir þar sem verð frá 4.000 

krónum upp í 20.000 krónur voru nefnd og sumir treystu sér ekki til að leggja mat á 

hvað slíkt ætti að kosta og nefndu því ekkert verð.  

Umræðan um hversu mikið matreiðslunámskeiðið ætti að kosta hafði áhrif á hönnun 

spurningalistans að því leyti að ákveðið var að hafa ekki opna spurningu um verðið í 

spurningalistanum vegna hættu á lélegri svörun. Þess í stað voru hafðar 

kvarðaspurningar sem spurðu þátttakendur að því hversu líklegir þeir væru til að fara á 

námskeiðið þegar það kostaði ákveðið mikið. 
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5.2.3 Markaðsrannsókn 

Markaðsrannsóknin var framkvæmd með netkönnun sem samanstóð af spurningalista 

með 13 spurningum, þar af fjórum bakgrunnsspurningum. Hér að neðan er farið í 

hverja spurningu könnunarinnar fyrir sig og gerð grein fyrir niðurstöðum 

tölfræðiprófa sem notuð voru til að greina gögnin úr spurningakönnuninni. 

Spurning 1 

Ert þú sá/sú sem eldar helst á þínu heimili?  

Fyrsta spurning könnuninnar snéri að því hvort svarandi væri sá eða sú sem sæi helst 

um eldamennsku á heimilinu. Spurningin var höfð í könnuninni til að sjá hvort tengsl 

væru á milli þess hvort svarandi eldar helst á heimilinu og hversu líklegur hann væri 

að sækja matreiðslunámskeið sem kennir honum að elda góðan mat á ódýrari hátt. 

Þessi tengsl verða skoðuð við spurningar fimm til níu. Einnig var markmið 

spurningarinnar að varpa ljósi á hvort sá aðili sem sér helst um eldamennsku á 

heimilinu hafi frekar breytt kauphegðun sinni í ljósi efnahagsástandsins og er það rætt 

við spurningu fjögur. 

Alls voru 421 sem svöruðu þessari spurningu, 275 svöruðu henni játandi eða 63,5% 

og 146 sem svöruðu henni neitandi eða 34,7%. Þegar spurningin var borin saman við 

kyn með krosstöflu með kí-kvaðrat marktektarprófi kom í ljós að tengsl eru á milli 

þess hvers kyns svarandi var og hvort hann var sá sem eldaði helst á heimilinu (χ2(1, 

N=414) = 7,31; p = 0,007). Af kvenkyns svarendum voru 68,8% sem elduðu helst á 

heimilinu á meðan hlutfall karla var 54,0%. Það bendir til þess að konur séu almennt 

líklegri til að vera sá aðili sem eldar helst á heimilinu.  

Spurning 2 

Ef ekki, hver sér aðallega um eldamennsku á þínu heimili?  

Markmiðið með þessari spurningu var að athuga ef svarandi var ekki sá sem eldaði 

helst á heimilinu hver það væri þá og hvort það væri einhver ákveðinn aðili sem væri 

almennt sá sem eldaði á heimilinu.  
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Alls svöruðu 176 þessari spurningu, en af þeim voru 30 sem höfðu þó svarað 

spurningu eitt játandi og áttu því ekki að svara þessari spurningu. Kynjahlutfall þeirra 

sem svöruðu var 31,6% karlar og 68,4% konur. Samkvæmt tíðnigreiningu reyndist 

móðir vera líklegasti aðilinn til að elda helst á heimilinu ef svarandi var ekki sá sem sá 

aðallega um eldamennsku á heimilinu, eða 41,5%. Næst líklegasti aðilinn til að elda á 

heimilinu var maki svarenda, en 35,2% svarenda sögðu að maki þeirra eldaði aðallega 

á heimilinu (sjá mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Dreifing svörunar við því hver sér aðallega um eldamennsku á heimilinu, ef svarandi gerir það 

ekki 

Krosstafla milli spurningar eitt og tvö var gerð til að kanna hvort þeir sem hefðu 

svarað spurningu eitt játandi hefðu samt sem áður svarað spurningu tvö. Þar kom í 

ljós að 24,2% þeirra sem sögðu að maki væri aðilinn á heimilinu sem sér aðallega um 

eldamennsku svöruðu spurningu eitt játandi og áttu því ekki að svara þessari 

spurningu. Þetta styður enn frekar að móðir er sú sem eldar helst á heimilinu ef 

svarandi gerir það ekki. Einnig kom í ljós að 52% þeirra sem svöruðu að annar aðili 

en maki, börn, móðir eða faðir eldaði helst á heimilinu svöruðu einnig spurningu eitt 

og áttu því ekki að svara þessari spurningu. 

Viðbótarspurningin „ef annar, hver?” var höfð með spurningu tvö til að ákvarða hvort 

einhver ákveðinn aðili sem almennt eldar á heimilinu hafi gleymst sem svarmöguleiki 

við spurningu tvö. Eins og fram kom hér að framan var einungis tæplega helmingur 

svara gildur, en ef svör voru skoðuð óháð því leiddi tíðnigreining í ljós að flestir sem 
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svöruðu viðbótarspurningunni nefndu að ekki væri einungis einn aðili á heimilinu sem 

sæi aðallega um eldamennskuna, eða 13 af 30. 

Spurning 3 

Hversu margir borða kvöldverð á heimilinu að meðaltali?  

Tilgangur spurningar þrjú í könnuninni var sá að athuga hvort svarendur með 

fjölmennari heimili væru líklegri til að fara á matreiðslunámskeið sem kenndi þeim að 

matreiða góðan mat á ódýrari hátt. Hvort svo er verður skoðað við spurningu fimm til 

níu. Einnig átti spurningin að varpa ljósi á hvort að efnahagsástandið hafi frekar haft 

áhrif á kauphegðun fjölmennari fjölskyldna og verður það skoðað við spurningu 

fjögur.  

Allir svöruðu þessari spurningu eða 423, af þeim sem svöruðu spurningunni og gáfu 

upp kyn sitt voru 24,3% karlkyns og 75,7% kvenkyns. Samkvæmt t-prófi var munur á 

milli fjölda á heimili og kyns (t(414) = -2,39; p < 0,05) og voru almennt örlítið fleiri 

sem borðuðu að meðaltali kvöldverð á heimili kvenkyns svarenda heldur en karlkyns 

svarenda eða að meðaltali 4,94 á heimili kvenkyns svarenda og 4,54 á heimili 

karlkyns svarenda. Á fjölmennasta heimilinu borðuðu að meðaltali 11 manns 

kvöldverð, sex fullorðnir og fimm börn, en á því fámennasta tveir aðilar. 

Spurning 4 

Hefur efnahagsástandið haft áhrif á kauphegðun þína, t.d. með auknum sparnaði? 

Fjórða spurningin snéri að því hvort svarendur hefðu breytt kauphegðun sinni vegna 

efnahagsástandsins sem ríkir í landinu og bera það síðan saman við hvort svarendur 

væru þeir sem sæu aðallega um eldamennsku á heimilinu og fjölda þeirra sem borða 

að meðaltali kvöldverð á heimilinu. Einnig fólst tilgangur spurningarinnar í því að 

athuga hvort þeir svarendur sem breytt höfðu kauphegðun sinni væru líklegir til að 

vilja læra að elda ódýrar með því að fara á umrætt matreiðslunámskeið. Það verður 

athugað við spurningu fimm til níu. 

Alls svöruðu 423 spurningu fjögur, þar af 279 játandi eða 66,0% og 144 neitandi eða 

34,0% sem sýnir að rúmlega helmingur hefur aðlagað kauphegðun sína að nýjum 

aðstæðum í samfélaginu. Samkvæmt krosstöflu með kí-kvaðrat marktektarprófi 
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reyndust vera tengsl á milli kyns og breyttrar kauphegðunar (χ2(1, N=416) = 15,88; p 

= 0,000). Efnahagsástandið hafði þannig frekar áhrif á kauphegðun kvenna, eða 

71,1%, á meðan kauphegðun karla breyttist í 49,5% tilfella. Einnig leiddi krosstafla 

með kí-kvaðrat marktektarprófi í ljós að tengsl eru á milli breyttrar kauphegðunar og 

þess hvort svarandi var sá sem eldaði helst á heimilinu (χ2(1, N=421) = 21,43; p = 

0,000).  Þannig hafa 73,8% þeirra sem sjá aðallega um eldamennsku á heimilinu 

breytt kauphegðun sinni í ljósi efnahagsástandsins sem ríkir í landinu og 48,2% 

þátttakenda hafa bæði breytt kauphegðun sinni og eru þeir sem elda helst á heimilinu. 

Því má segja að efnahagsástandið hafi meiri áhrif á kauphegðun þess sem eldar helst á 

heimilinu og þar sem það eru konur, samkvæmt niðurstöðum við spurningu eitt, má 

segja að efnahagsástandið hafi frekar áhrif á kauphegðun kvenna. Það er síðan aftur 

staðfest hér að framan. 

Þegar tengsl voru könnuð milli aldurs og breyttrar kauphegðunar með krosstöflu með 

kí-kvaðrat marktektarprófi reyndust niðurstöður ekki marktækar (χ2(7, N=423) = 

13,25; p = 0,066). Yngri en 18 ára aldurshópurinn var sameinaður við 18-25 ára þar 

sem einungis fjórir voru yngri en 18 ára og 60 ára og eldri aldurshópurinn var 

sameinaður við 51-60 ára þar sem einungis voru sex 60 ára eða eldri. Krosstafla með 

kí-kvaðrat marktektarprófi var aftur gerð með umbreyttum breytum og reyndust þá 

vera tengsl á milli aldurs og breyttrar kauphegðunar (χ2(5, N=423) = 12,85; p = 

0,025). Flestir þátttakenda á aldrinum 41-50 ára höfðu breytt kauphegðun sinni eða 

90,5%, á meðan þátttakendur yngri en 26 ára höfðu einungis í 60,8% tilfella breytt 

kauphegðun sinni sem er þó rúmlega helmingur. Skiptinguna milli aldurshópa má sjá 

á mynd 5. 
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Mynd 5. Hlutfall breyttrar kauphegðunar þátttakenda skipt eftir aldri 

Krosstafla með kí-kvaðrat marktektarprófi leiddi í ljós að tengsl eru á milli breyttrar 

kauphegðunar og heimilistekna á mánuði eftir skatta að meðtöldum námslánum (χ2(4, 

N=413) = 16,89; p = 0,002). Kom í ljós að þátttakendur með heimilistekjur á bilinu 

150.000 til 299.999 krónur voru líklegastir til að hafa breytt kauphegðun sinni í ljósi 

efnahagsástandsins eða 76,2%. Hinir tekjuhóparnir voru flestir svipaðir að þessu leyti, 

eða á milli 62,4 og 72,0% nema þátttakendurnir innan hæsta tekjuflokksins, 600.000 

krónur eða meira. Þeir voru ólíklegastir til að hafa breytt kauphegðun sinni en 46,2% 

þeirra höfðu breytt kauphegðun sinni. 

Samkvæmt t-prófi reyndist ekki vera munur á milli breyttrar kauphegðunar og þess 

hversu margir borðuðu kvöldverð á heimilinu að meðaltali (t(421) = -0,83; p > 0,05). 

Sameinaður var fjöldi þeirra sem borða kvöldverð á heimilinu að meðaltali í 3 eða 

færri, 4, 5, 6 og 7 eða fleiri. Þrátt fyrir umbreyttar breytur fundust ekki tengsl á milli 

breyttrar kauphegðunar og fjölda þeirra sem borða að meðaltali á heimilinu 

samkvæmt krosstöflu með kí-kvaðrat marktektarprófi (χ2(4, N=423) = 1,93; p = 

0,750). Þetta bendir til þess að fjöldi þeirra sem borða á heimilinu hafi ekki áhrif á 

kauphegðun fólks. 

Viðbótarspurningin „Ef já, hvernig?” var höfð með spurningu fjögur til að varpa ljósi 

á hvernig fólk hefði í raun breytt kauphegðun sinni, til dæmis hvort það væri nú frekar 
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að spara og þá hvernig, hvort það væri frekar að draga saman neyslu sína á 

afþreyingu, munaðarvörum og svo framvegis. 

Alls svöruðu 248 viðbótarspurningunni og leiddu niðurstöður hennar í ljós að 

meirihluti svarenda var mun meðvitaðri um matvöruverð nú en áður, hafði dregið 

saman kaup sín á munaðarvörum, voru byrjaðir að versla frekar í lágvöruverslunum 

og fara minna á veitingahús/skyndibitastaði. 

Spurningar 5 - 9  

Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér að 

elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 10.000 kr./12.500 kr./15.000 

kr./17.500 kr./20.000 kr.? 

Svarmöguleikar:  

Mjög líklegt (1), líklegt (2), hvorki né (3), ólíklegt (4), mjög ólíklegt (5) 

Spurningar fimm til níu voru meginspurningar könnuninnar þar sem þær snéru að því 

að athuga hversu líklegt væri að fólk myndi fara á matreiðslunámskeið sem myndi 

kenna þeim að elda góðan mat á ódýrari hátt eftir því hvert námskeiðsverðið væri. 

Tilgangur spurninganna var fjölþættur og áttu þær meðal annars að varpa ljósi á 

hvernig eftirspurnarkúrfan fyrir matreiðslunámskeiðið yrði sem og hvort tekjuhærra 

eða -lægra fólk væri líklegra til að fara á slíkt námskeið, hvort aldur og kyn hefði áhrif 

á hversu líklegt fólk væri til að fara á slíkt námskeið, hvort það fólk sem eldar 

almennt væri líklegra til að fara og hvort fólk sem er almennt að breyta kauphegðun 

sinni myndi vilja fara á slíkt námskeið. Kvarðaspurningarnar áttu einnig að sýna hvort 

búseta hefði áhrif á hvort fólk væri líklegt til að fara á matreiðslunámskeið sem væri 

kennt við Menntaskólann í Kópavogi. 

Almennt var svörun góð við kvarðaspurningunum en 418 til 422 svöruðu 

spurningunum. Alls voru 44,3% þátttakenda líklegir eða mjög líklegir til að fara á  

matreiðslunámskeið sem myndi kenna þeim að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það 

myndi kosta 10.000 krónur, 27,1% ef það myndi kosta 12.500 krónur, 7,4% ef það 

myndi kosta 15.000 krónur, 1,4% ef það myndi kosta 17.500 krónur og einungis 1% 

ef það myndi kosta 20.000 krónur. Á þessu má sjá að þátttakendur urðu almennt 
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ólíklegri til að fara á matreiðslunámskeiðið eftir því sem verðið hækkaði eins og fylgir 

almennum kenningum um eftirspurn á markaði. Einnig er vert að taka fram að 

meirihluti þeirra sem tóku afstöðu til þess hvort þeir væru líklegir eða ólíklegir til að 

sækja námskeiðið ef það kostaði 10.000 krónur voru líklegir til að mæta. Af þeim sem 

tóku afstöðu voru 53,3% líklegir eða mjög líklegir til að mæta meðan 46,7% ólíklegir 

eða mjög ólíklegir. Sjá má hvernig dreifing svaranna var milli verða á töflu 1.  

Tafla 1. Dreifing svörunar við kvarðaspurningum 

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar við þessum kvarðaspurningum var gerð 

eftirspurnarkúrfa fyrir matreiðslunámskeiðið byggð á verði námskeiðsins og hlutfalli 

þátttakenda sem sögðust mjög líklega eða líklega fara á námskeiðið (sjá mynd 6).  

 

Mynd 6. Eftirspurnakúrfa fyrir matreiðslunámskeiðið 
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Eftirspurnarkúrfan varpar ljósi á 

verðteygni eftirspurnarinnar fyrir umrætt 

matreiðslunámskeið, en verðteygnin er 

almennt frekar há fyrir allar verðbreytingar 

eða frá 1,56 til 4,84. Verðteygnin er 

minnst á bilinu frá 10.000 krónum til 

12.500 króna þar sem breytingin í fjölda 

þátttakenda er hlutfallslega 1,56 sinnum 

meiri en verðbreytingin, verðteygnin er 

síðan mest á milli 15.000 og 17.500 króna 

þar sem stuðullinn er 4,84 (sjá töflu 2). 

Eftirspurnarkúrfan og verðteygniútreikningar sýna að þátttökugjaldið fyrir námskeiðið 

ætti því að vera á bilinu 10.000 krónur og 12.500 krónur til að ná sem bestri þátttöku. 

Ekki reyndist vera munur á milli kynja þátttakenda og hversu líklegir þeir væru til að 

fara á slíkt matreiðslunámskeið við neitt verð nema ef matreiðslunámskeiðið myndi 

kosta 10.000 krónur. Þá voru samkvæmt t-prófi (t(413) = 2,69; p < 0,05) konur aðeins 

líklegri en karlar til að fara á slíkt matreiðslunámskeið. Meðaltal kvennanna var 2,90 

þar sem 3,00 er miðgildið og meðaltal karlanna var 3,34, þannig voru kynin sitthvoru 

megin við miðgildið, karlar almennt ólíklegri til að fara á slíkt matreiðslunámskeið en 

konurnar líklegri. Við hin verðin var eins og áður kom fram ekki munur á milli kynja 

en meðaltölin fóru hækkandi sem bendir til þess að fólk af báðum kynjum er almennt 

ólíklegra til að fara eftir því sem verðið hækkar á matreiðslunámskeiðinu. 

Samkvæmt einhliða dreifigreiningu reyndist ekki vera munur á milli aldurs 

þátttakenda og hversu líklegir þeir voru til að fara á slíkt matreiðslunámskeið við öll 

fimm verðin. Þetta átti bæði við upprunalega aldursskiptingu og umbreyttu 

aldursbreyturnar. 

T-próf leiddi í ljós að ekki var munur á milli þess hvort þátttakendur voru þeir sem sjá 

helst um eldamennsku á heimilinu og þess hversu líklegir þátttakendur voru að fara á 

matreiðslunámskeið við öll uppgefin verð.  

Samkvæmt einhliða dreifigreiningu var almennt ekki munur á milli þess hversu margir 

borða kvöldverð á heimilinu að meðtaltali og þess hversu líklegir þátttakendur væru til 

Tafla 2. Verðteygni eftirspurnar 
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að fara á matreiðslunámskeiðið. Reyndist einungis vera marktækur munur á milli þess 

hversu líklegir þátttakendur væru til að fara á matreiðslunámskeið þegar það kostaði 

17.500 krónur og fjölda þeirra sem borða kvöldmat á heimilinu að meðaltali (F(4, 

407) = 3,02; p < 0,05). Þannig voru sex manna fjölskyldur líklegri en fimm manna 

fjölskyldur til að fara á slíkt matreiðslunámskeið ef það myndi kosta 17.500 krónur. 

Samt sem áður voru báðir flokkar mjög ólíklegir til þess að fara á 

matreiðslunámskeiðið, þar sem meðaltalið fyrir fimm manna fjölskyldur var 4,78 og 

fyrir 6 manna fjölskyldur 4,41 og miðgildið 3,00. 

Einhliða dreifigreining leiddi einnig í ljós að ekki er munur á milli þess hverjar 

heimilistekjur þátttakenda eru og þess hversu líklegir þátttakendur eru til að fara slíkt 

matreiðslunámskeið miðað við öll uppgefin verð.  

T-próf sýndi fram á að munur var á milli þess hvort kauphegðun þátttakenda hafði 

breyst vegna efnahagsástandsins og þess hversu líklegir þátttakendur væru til þess að 

fara á umrætt matreiðslunámskeið ef það myndi kosta 15.000 krónur (t(416) = 2,18; p 

< 0,05). Þannig voru þeir þátttakendur sem hafa breytt kauphegðun sinni ólíkegri til að 

fara á matreiðslunámskeiðið heldur en þeir sem höfðu ekki breytt kauphegðun sinni. 

Báðir hópar voru þó ólíklegir til að fara á matreiðslunámskeiðið ef það kostaði 15.000 

krónur, meðaltal þeirra með breytta kauphegðun var 4,25 og þeirra með óbreyta 

kauphegðun 4,03 með miðgildið 3,00. Ekki var munur á milli þess hvort kauphegðun 

þátttakenda hafi breyst vegna efnahagsástandsins og þess hversu líklegir þátttakendur 

væru til þess að fara á umrætt matreiðslunámskeið við hin verðin.  

Ekki virtist heldur vera munur á milli búsetu þátttakenda og þess hversu líklegir þeir 

væru að fara á umrætt matreiðslunámskeið í húsakynnum Menntaskólans í Kópavogi 

við öll uppgefin verð samkvæmt einhliða dreifigreiningu. Breytunum fyrir 

póstnúmerin var umbreytt í svæði þar sem svörun var svo lítil frá íbúum sumra 

póstnúmera. Póstnúmer voru sameinuð á eftirfarandi veg: 101 og 103 voru sameinuð í 

Miðbæ og Fossvog, 104, 105 og 108 í Voga, Múla og Hlíðar, 109, 110 og 111 í 

Breiðholt, Höfða og Árbæ, 112, 113, 116, 270, 271 og 276 í Mosfellsbæ, Kjalarnes, 

Grafarvog og Grafarholt, 107 og 170 í Vesturbæ og Seltjarnarnes, 200, 201 og 203 í 

Kópavog og 210, 220, 221 og 225 í Garðabæ, Álftanes og Hafnarfjörð. 
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Bakgrunnsspurningar 

Bakgrunnsspurningarnar voru fjórar og tilgangur þeirra að athuga tengsl eða mun á 

milli hópa eftir svörum þátttakenda. Bakgrunnspurningarnar spurðu þátttakendur um 

kyn þeirra, aldur, búsetu eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu og heimilistekjur á 

mánuði eftir skatta að námslánum meðtöldum. 

Samtals svöruðu 416 spurningunni um kyn, alls tóku 315 konur þátt í könnuninni eða 

75,7% og 101 karlmaður eða 24,3%. Allir þátttakendur könnunarinnar, 423, svöruðu 

hversu gamlir þeir væru. Meirihluti svarenda var 30 ára eða yngri, eða 74,0% (sjá 

töflu 3). 

Spurningin um heimilistekjur á mánuði eftir skatta að námslánum meðtöldum var sú 

spurning sem fékk minnsta svörun í könnuninni, en henni svöruðu 413. Flestir 

svarenda voru með heimilistekjur á bilinu 150.000 – 299.999 krónur eftir skatta og að 

námslánum meðtöldum eða 31,5% þeirra sem svöruðu, eins og fram kemur í töflu 4. 

 

 

Tafla 4. Heimilstekjuskipting þátttakenda Tafla 3. Aldursskipting þátttakenda 
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Allir þátttakendur könnunarinnar eða 423 svöruðu spurningunni um búsetu. Flestir 

svarenda bjuggu í póstnúmeri 105, eða 13,5%, næst á eftir kom póstnúmer 101, en þar 

bjuggu 12,1% svarenda. Skiptingu svarenda eftir póstnúmerum má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. Búseta þátttakenda raðað eftir póstnúmerum 

5.2.4 Fjármálagreining 

Samkvæmt Stage-Gate® XPress ferlinu er hluti af stigi eitt til tvö að framkvæma 

fjármálagreiningu með núvirtu sjóðstreymi. Þar sem matreiðslunámskeið eru frekar 

áhættulítil verkefni og allt sjóðstreymi á sér stað á stuttu tímabili, einungis nokkrum 

mánuðum, var ákveðið að notast ekki við núvirðingu. Þess í stað voru útgjöld fyrir 

Menntaskólann í Kópavogi útlistuð og reiknað út hvert verð fyrir umrætt námskeið 

þyrfti að vera til þess ná núllpunkti.  
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Heildarkostnaður Menntaskólans í Kópavogi við að halda matreiðslunámskeiðið yrði 

108.000 krónur að því gefnu að kennt yrði í 2 kvöld í 2 klukkustundir í senn og að 

námskeiðið yrði fyrir 12 til 14 þátttakendur. Sundurliðun kostnaðar má sjá í töflu 5. 

 

Efniskostnaður var áætlaður út frá meðalhráefniskostnaði fyrir matreiðslunámskeið 

þar sem ekki hefur verið ákveðið hvaða hráefni yrðu notuð í umræddu matreiðslu-

námskeiði. 

Eins og kom fram hér að framan var miðað við 12 til 14 þátttakendur í námskeiðinu 

og væri kostnaður Menntaskólans í Kópavogi þá 9.000 krónur á þátttakanda ef 

þátttakendur væru 12.  

Þar sem nokkuð er um brottfall úr matreiðslunámskeiðum var ákveðið að reikna með 

aukakostnaði upp á 10.000 krónur til að draga úr líkum óvænts kostnaðar. Þegar sá 

kostnaður er tekinn með í heildarkostnaðinn þá verður kostnaður á hvern þátttakanda 

rúmlega 9.800 krónur.  

Þátttökugjaldið fyrir matreiðslunámskeiðið yrði því að vera 9.800 krónur til þess að 

Menntaskólinn í Kópavogi myndi ekki tapa á því að halda námskeiðið.  

Vert er að taka fram að Menntaskólinn í Kópavogi vill hagnast á námskeiðinu en þar 

sem meginmarkmiðið er að vera með hagkvæmt og ódýrt matreiðslunámskeið þá má 

þátttökugjaldið ekki verða of hátt. Viðmiðunarhagnaður fyrir námskeiðið samkvæmt 

Menntaskólanum í Kópavogi eru 20.000 krónur og til að ná því markmiði þyrfti 

þátttökugjaldið þá að vera 11.500 krónur.  

Tafla 5. Kostnaður við að halda umrætt matreiðslunámskeið 
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5.2.5 Samkeppnisgreining 

Samkeppnisgreiningin fólst í því að kanna lauslega hvernig samkeppnin er á markaði 

fyrir matreiðslunámskeið með tilliti til samvals söluráða. Mörg mismunandi 

matreiðslunámskeið eru í boði á markaðnum í dag og er því samkeppnin hörð fyrir 

matreiðslunámskeið. Þrátt fyrir að margskonar matreiðslunámskeið séu í boði er þó 

einungis eitt annað af þeim matreiðslunámskeiðum sem skoðuð voru sem einbeitir sér 

að ódýrari matargerð en það er námskeið sem Green Apple býður upp á 

(Matreiðslunámskeiðin okkar, e.d.). Einn meginmunur er þó á námskeiðunum þar sem 

námskeið Green Apple kennir þátttakendum asíska matargerð á meðan 

matreiðslunámskeiðið sem þessi rannsókn fjallar um mun einbeita sér að ódýrari 

matargerð almennt. Líklegt er því að markhópur námskeiðanna sé ekki sá sami og því 

ríki ekki bein samkeppni á milli námskeiðanna.  

Öll matreiðslunámskeið sem eru í boði á höfuðborgarsvæðinu eru jafn aðgengileg 

fyrir viðskiptavini þar sem þau eru bæði á höfuðborgarsvæðinu sem og annað hvort 

kennd á kvöldin eða um helgar, þegar viðskiptavinir ættu að vera í fríi frá vinnu eða 

námi. 

Meðalverð matreiðslunámskeiðanna sem notuð voru í samkeppnisgreiningunni var 

3.864 krónur á klukkustund, tafla 6 sýnir verð hvers matreiðslunámskeiðs á 

klukkustund (Bakað úr íslenskum hráefnum, e.d.; Dagur norræna eldhússins, e.d.; 

Ekta indverskur matur, e.d.; Grillið, e.d.; Ítalskur sveitamatur, e.d.; Krakkamatur, e.d.; 

Matreiðsla á grænmetisfæði, e.d.; Matreiðslunámskeiðin okkar, e.d.; Smurbrauð, e.d.; 

Sushi námskeið í Veisluturninum, e.d.). 
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Almennt voru matreiðslunámskeiðin ekki með ákveðna verðstefnu, til dæmis með 

aðgreiningu og hærra verð, og er því samkeppnisgreiningin gerð með þeim forsendum 

að gæði námskeiðanna séu þau sömu og verðið sé því aðgreinandi þáttur á milli 

matreiðslunámskeiðanna. Þar sem matreiðslunámskeiðið sem verið er að rannsaka 

hefur það að markmiði að vera hagstætt og ódýrt þyrfti þátttökugjald þess að vera 

lægra en meðalverð almennra matreiðslunámskeiða. Meðalverð almennu 

matreiðslunámskeiðanna var sem fyrr segir 3.864 krónur á klukkustund eða 15.456 

krónur fyrir fjögurra klukkustunda námskeið og mætti þátttökugjald umrædds 

matreiðslunámskeiðs því ekki vera hærra en það. 

Matreiðslunámskeiðin sem notuð voru í samkeppnisgreiningunni eru almennt ekki 

mikið auglýst nema á heimasíðum þeirra stofnanna eða fyrirtækja sem standa fyrir 

námskeiðshaldinu. Einnig var hægt að nálgast upplýsingar um sum námskeiðanna í 

gegnum heimasíðuna www.namskeid.is, sem er heimasíða sem samanstendur af 

upplýsingum um alls kyns námskeið. Þar sem staðið er eins að kynningarstarfsemi 

flestra matreiðslunámskeiða á markaðnum á Íslandi í dag er hægt að afskrifa hana sem 

aðgreinandi þátt á milli matreiðslunámskeiða. 

Samkvæmt samkeppnisgreiningunni hér að ofan eru tveir þættir sem eru helstu 

aðgreinandi þættirnir á milli matreiðslunámskeiða, en þeir eru annars vegar eðli 

námskeiðsins og hins vegar verð námskeiðsins. Þar sem einungis eitt námskeið býður 

nú upp á kennslu á ódýrari matreiðslu ætti markaðurinn fyrir slíkt matreiðslunámskeið 

Tafla 6. Verð matreiðslunámskeiða á klukkustund 
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að vera frekar stór. Sömuleiðis ætti matreiðslunámskeiðið sem þessi rannsókn snýr að 

að geta aðgreint sig frá öðrum matreiðslunámskeiðum með lægra verði. 

6 Umræða 

Hugmyndin um að bjóða upp á matreiðslunámskeið þar sem lokaársnemar í 

matreiðslu við Menntaskólann í Kópavogi myndu kenna fólki að elda góðan mat á 

ódýrari hátt virðist vera vel til þess fallin að halda áfram á stig þrjú til fjögur í Stage-

Gate® XPress kerfinu, en að sjálfsögðu þarf mat á verkefninu við hlið þrjú að ákveða 

það.  

Í hliði eitt komu upp áhyggjur í tengslum við að nota nema sem kennara í 

námskeiðinu. Fyrir utan lagalegan vinkil sem var leystur með yfirumsjón kennara með 

námskeiðinu stóðu eftir áhyggjur af því óþekkta. Engin reynsla er á því að leyfa 

nemum að kenna og því eiga efasemdir alveg rétt á sér, en ef vel gengur er búið að 

auðga nám matreiðslunema töluvert með reynslu af umsjón matreiðslunámskeiðs. 

Framkvæmdin við að koma námskeiðinu á laggirnar ætti ekki að vera flóknari en 

undirbúningur annarra matreiðslunámskeiða sem Menntaskólinn í Kópavogi hefur 

margoft haldið. Allur aðbúnaður og leyfi eru til staðar auk þess sem reynsla af 

samskonar verkefnum er til staðar. Það er í raun allt til alls til þess að framkvæma 

umrætt námskeið til staðar í Menntaskólanum í Kópavogi. 

Könnunarrannsóknin dró heldur jákvæðari mynd af vinsældum hugmyndarinnar en 

markaðsrannsóknin sjálf. Líklega tengist það framsetningunni á könnuninni þar sem 

verið var að kanna hvort að hugmyndin sjálf væri spennandi eða ekki, án þess að festa 

verðmiða á hana. Niðurstöður markaðsrannsóknarinnar voru þó ekki slæmar og benda 

til þess að Menntaskólinn í Kópavogi geti hagnast á slíku námskeiðshaldi. 

Það fyrsta sem kom í ljós í markaðsrannsókninni var að ástandið í efnahagslífinu hefur 

sannarlega haft áhrif á kauphegðun einstaklinga og þá sérstaklega í matarinnkaupum, 

þar sem fólk er mikið að horfa á ódýrari valmöguleika. Einnig virðist svo vera að 

stærstur hluti þeirra sem hafa breytt kauphegðun sinni eru einmitt þeir sem sjá um 

matseldina á heimilinu. Af því mætti ætla að þar myndi liggja sérstakur áhugi fyrir 

matreiðslunámskeiði sem kenndi hagkvæma matreiðslu. Konur voru marktækt líklegri 
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til þess að vera einstaklingurinn sem eldar frekar á heimilinu og einnig til þess að hafa 

breytt kauphegðun sinni. Því kom það ekki á óvart að konur voru marktækt líklegri til 

þess að mæta á umrætt matreiðslunámskeið ef það kostaði 10.000 krónur. Það kom þó 

á óvart að það var enginn munur milli kynja í öðrum verðflokkum. Ekki var heldur 

marktækur munur eftir fjölda matargesta, heimilistekjum á mánuði, aldri, þeim sem 

eldar frekar eða kauphegðun og vilja til að taka þátt í umræddu matreiðslunámskeiði í 

nær öllum verðflokkum. Út frá þeim upplýsingum má ráða að nokkuð jafn áhugi er 

fyrir matreiðslunámskeiðinu, óháð bakgrunni, sem gæti leitt til þess að markhópurinn 

fyrir matreiðslunámskeiðið nær yfir breiðari hóp fólks en hugmyndir voru fyrir um. 

Yfirleitt var fólk líklegra til að mæta ekki á námskeið sama hvað það kostaði nema þá 

konur ef 10.000 krónur væru greiddar fyrir námskeiðið. Það má þá velta því fyrir sér 

hvort það sé vegna áhugaleysis á matreiðslunámskeiðum almennt eða þá að 

verðhugmyndir almennings séu fjarri raunveruleikanum. Jafnvel er þetta blanda 

beggja þátta og væri hægt að velta því fyrir sér hver áhugi á slíku námskeiði án 

verðmiða væri og hvernig áhugi væri á námskeiði sem kostaði minna en 10.000 

krónur. 

Fólk með breytta kauphegðun var líklegra til að fara á námskeiðið ef það kostaði 

15.000 krónur á meðan lægri verðin virtust jafn aðlaðandi fyrir báða flokka og hærri 

verðin jafn óaðlaðandi. Þá má velta því fyrir sér hvort fólk með breytta kauphegðun 

geri sér frekar grein fyrir mögulegum ávinning umrædds námskeiðs því það hefur 

mögulega betri yfirsýn yfir kostnað matarinnkaupa og er þess vegna viljugra að greiða 

hærra verð. 

Áætlað hlutfall einstaklinga sem eru líklegir og mjög líklegir til að mæta á námskeið 

sem kostar 11.500 krónur, út frá eftirspurnarkúrfu og verðteygni, er 36,5%. 11.500 

króna verðið miðar við að 12 einstaklingar séu í hverju námskeiði en kennslustofurnar 

rúma allt að 14 einstaklinga. Því má leiða hugann að því ef eftirspurn verður mikil og 

auðveldlega gengur að fylla 14 manna námskeið að hægt væri að lækka 

námskeiðsgjald í 10.000 krónur og skila samt 2.000 krónum meiri hagnaði í 

fullsetnum 14 manna námskeiðum samanborið við dýrara 12 manna námskeið. Með 

lækkuðu gjaldi þyrftu þó rétt tæplega 11 einstaklingar að mæta að meðaltali á hvert 



44 

námskeið til að það standi undir sér á móti rúmlega 9 að meðaltali á dýrara 

námskeiðið. 

Stutta samkeppnisgreiningin kom vel út og virtist annað takmark námskeiðisins nást 

þar, það er að segja að kenna matreiðsluna ódýrt, um bragðið verður hver að dæma 

fyrir sig. Síðan má leiða hugann að auglýsingum á námskeiðinu. Matreiðslunámskeið 

virðast almennt vera lítið auglýst og því kannski ekki nauðsynlegt að gera ráð fyrir 

kostnaði við auglýsingar. Hvert fólk leitar sem hefur áhuga á matreiðslunámskeiðum 

er ekki hægt að segja til um, en Menntaskólinn í Kópavogi er stór menntastofnun og 

er þekkt fyrir að vera með matreiðslunám. Því má velta því fyrir sér hvort að orðspor 

skólans hafi meira aðdráttarafl einstaklinga í leit að matreiðslunámskeiðum en aðrir 

aðilar sem bjóða einnig upp á slík námskeið. 

7 Takmarkanir 

Vandkvæði við snjóboltaúrtak á netinu er að ekki er hægt að koma í veg fyrir 

tvísvörun sem getur skekkt niðurstöður. Annar vankantur á snjóboltaúrtaki er að 

tilvísunarþýði úrtaksins er ekki ljóst. Í þessari rannsókn var meirihluti svarenda á 

aldrinum 18-30 ára, eða um 73,1% og sama á við um kynið þar sem 75,7% voru 

konur. Þetta gerir það erfiðara að heimfæra niðurstöður á aðra aldurshópa og 

karlmenn. Taka skal þó fram að munur á aldri var almennt óverulegur, hvort sem það 

stafaði af raunverulega óverulegum mun eða skekkju í aldursskiptingu þátttakenda. 

Tveir gallar komu í ljós varðandi hönnun spurningalista markaðsrannsóknarinnar. 

Annars vegar að 60 ára einstaklingar gátu ýmist skráð sig í aldursflokkinn 51-60 ára 

eða 60 ára og eldri. Einungis 6 einstaklingar voru skráðir 60 ára og eldri en dregið var 

úr skekkju vegna þessa með því að sameina aldursflokka í tölfræðiprófum. Hins vegar 

benti svörun á spurningu tvö og viðbótarspurningu hennar til þess að betra hefði verið 

að bjóða upp á að merkja við fleira en eitt atriði í spurningu tvö. Þar sem algengasta 

svarið við viðbótarspurningunni var að eldamennsku á heimilinu væri skipt bróðurlega 

á milli einstaklinga. Einungis 30 einstaklingar svöruðu viðbótarspurningunni, þar á 

meðal sumir sem áttu ekki að svara henni samkvæmt leiðbeiningum og því ætti 

gallinn ekki að hafa mikil áhrif á niðurstöður. 
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Samkeppnisgreiningin miðaðist við fyrirliggjandi upplýsingar af internetinu. Engar 

haldbærar upplýsingar varðandi kynningarstarfsemi matreiðslunámskeiða lágu fyrir. 

Auglýsingamagn var því miðað við hversu áberandi þær eru í fjölmiðlum, svo sem 

Fréttablaðinu og RÚV, sem og hversu flókið var að nálgast upplýsingar um 

matreiðslunámskeiðin.  
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Viðauki A - Spurningalisti 

Góðan  dag,   

ég, Kolbrún Eva Sigurjónsdóttir, er að vinna að lokaverkefni  mínu í  viðskiptafræði 

við Háskóla Íslands og er að rannsaka hvort  mögulegt sé  að koma á fót 

matreiðslunámskeiði sem kennir fólki að elda  góðan mat á  ódýrari hátt þar sem nú 

kreppir að hjá flestum vegna  efnahagsástandsins  sem ríkir í landinu. Verkefnið er 

gert í samstarfi  við Menntaskólann í  Kópavogi og myndu lokaársnemar þeirra í 

matreiðslu  sjá um kennslu  námskeiðsins í húsnæði skólans.   

Mig langar því að biðja þig um að svara nokkrum spurningum til að varpa ljósi á 

áhuga á slíku matreiðslunámskeiði. 

 

1. Ert þú sá/sú sem eldar helst á þínu heimili? 

☐Já ☐Nei  

 

2. Ef ekki, hver sér aðallega um eldamennsku á þínu heimili? 

☐Maki ☐Móðir ☐Faðir ☐Börn ☐Annar   

 

Ef annar, hver? __________________________________________________ 

 

3. Hversu margir borða kvöldverð á heimilinu að meðaltali? 

Fjöldi fullorðinna (18 ára og eldri) ____   Fjöldi barna (17 ára og yngri) ____ 

 

4. Hefur efnahagsástandið haft áhrif á kauphegðun þína, t.d. með auknum sparnaði? 

☐Já ☐Nei  

 

Ef já, hvernig? __________________________________________________ 
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Núna er komið að kvarðaspurningum þar sem þú ert beðin/nn um að meta hversu 

líkleg / ólíkleg þér þykja ákveðin atriði.  

Vinsamlegast athugið: 

Allar eftirfarandi kvarðaspurningar miða út frá því að umrætt matreiðslunámskeið sé 

kennt í tvö kvöld í tvær klukkustundir í senn og að hráefni sé innifalið í verði. 

Matreiðslunámskeiðið væri kennt af lokaársnemum í matreiðslu við Menntaskólann í 

Kópavogi í húsnæði skólans.  

5. Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér 

að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 10.000 kr.? 

☐Mjög líklegt ☐Líklegt ☐Hvorki né ☐Ólíklegt ☐Mjög ólíklegt 

 

6. Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér 

að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 12.500 kr.? 

☐Mjög líklegt ☐Líklegt ☐Hvorki né ☐Ólíklegt ☐Mjög ólíklegt 

 

7. Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér 

að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 15.000 kr.? 

☐Mjög líklegt ☐Líklegt ☐Hvorki né ☐Ólíklegt ☐Mjög ólíklegt 

 

8. Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér 

að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 17.500 kr.? 

☐Mjög líklegt ☐Líklegt ☐Hvorki né ☐Ólíklegt ☐Mjög ólíklegt 

 

9. Hversu líklegt er að þú myndir fara á matreiðslunámskeið sem myndi kenna þér 

að elda góðan mat á ódýrari hátt ef það myndi kosta 20.000 kr.? 

☐Mjög líklegt ☐Líklegt ☐Hvorki né ☐Ólíklegt ☐Mjög ólíklegt 
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Bakgrunnsspurningar 

 

10. Kyn 

☐Karlkyn  ☐Kvenkyn 

 

11. Aldur 

☐Yngri en 18 ára 

☐18 – 25 ára 

☐26 – 30 ára 

☐31 – 35 ára 

☐36 – 40 ára 

☐41 – 50 ára 

☐51 – 60 ára 

☐60 ára eða eldri 

 

12. Póstnúmer  

☐101  ☐111  ☐210 

☐103  ☐112  ☐220 

☐104  ☐113  ☐221 

☐105  ☐116  ☐225 

☐107  ☐170  ☐270 

☐108  ☐200  ☐271 

☐109  ☐201  ☐276 

☐110  ☐203  ☐Utan höfuðborgarsvæðis 
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13. Heimilistekjur á mánuði eftir skatta að námslánum meðtöldum 

☐0 – 149.999 kr. 

☐150.000 – 299.999 kr. 

☐300.000 – 449.999 kr. 

☐450.000 – 599.999 kr. 

☐600.000 kr. eða meira 

Takk fyrir þátttökuna!  


