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Útdráttur 

Það að setja nýja vöru á markað getur verið torsótt ferðalag fyrir fyrirtæki. Oft eru 

hugmyndir illa ígrundaðar og taka ekki mið af væntingum viðskiptavina heldur einungis 

því sem starfsfólk eða stjórnendur halda að viðskiptavinurinn vilji.  Þetta verkefni snýst 

um vöruþróun og er unnið eftir þrepa-og gáttaferli (Stage-Gate®). Tilgangur verkefnisins 

er að leggja mat á stærð markaðar fyrir ákveðna tegund af ráðgjöf sem felst í að hjálpa 

stórum og meðalstórum þjónustufyrirtækjum á Íslandi við að leggja mat á gæði 

þjónustu, gera tillögur að úrbótum og stýra og/eða taka þátt í innleiðingu breytinga.  

Ráðgjöfin var skilgreind og verkþættir hennar útlistaðir með aðstoð leiðbeinanda og 

grundvallað af gæðalíkani þjónustu (GAP-model). Markaðsaðstæður fyrir ráðgjöfina voru 

síðan kannaðar með megindlegri rannsókn í formi spurningakönnunar og þátttakendur 

voru beðnir um að meta hve líklegir þeir væru til að nýta sér ráðgjöfina við mismunandi 

verð. Rannsóknarspurningin var þessi: Hversu líkleg eru stór og meðalstór 

þjónustufyrirtæki á Íslandi til að nota ráðgjöfina á næstu 12 mánuðum?  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að stór og meðalstór þjónustufyrirtæki á 

Íslandi væru ekki líkleg til að nýta sér ráðgjöf við að leggja mat á gæði þjónustu, gera 

tillögur að úrbótum og stýra og/eða taka þátt í innleiðingu breytinga, á næstu 12 

mánuðum. Niðurstöður gáfu einnig vísbendingu um að eftirspurn fyrir ráðgjöfina væri 

næm fyrir verði, þ.e markhópurinn væri líklegri til þess að nýta sér ráðgjöfina þegar 

verðið er lægra en hærra.  

Aðferðafræði þrepa-og gáttaferlisins kom að góðum notum við að meta og þróa 

viðskiptahugmyndina. Ef vel er gert hjálpar ferlið til við að greina hvort hugmyndir eru 

líklegar til að skila árangri og þróa þær fyrir réttan markhóp.   
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1  Inngangur  

Það er ekki nóg að bregðast við þegar viðskiptavinir eru farnir og búnir að velja aðra 

vöru eða þjónustu á markaðnum. Þess vegna þurfa fyrirtæki að stunda vöruþróun og 

vera þannig á undan keppinautunum, til að missa ekki af arðbærum viðskiptavinum 

(Dahl, 2011). Vöruþróun er ekki síst mikilvæg nú því með aukinni tækniþróun hefur 

líftími vara verið að styttast, viðskiptavinir hafa öðlast meiri færni til að gera hlutina 

sjálfir og er kröfuharðari en áður (Grönroos, 2007). Stjórnendur standa frammi fyrir því 

verðuga verkefni að auka gæði þjónustu til að mæta væntingum þeirra svo þeir missi þá 

ekki til keppinauta. 

Fyrirtæki hafa tvo og aðeins tvo grundvallar þætti, markaðsfærslu og nýsköpun. 

Markaðsfærsla og nýsköpun búa til tekjur, allt annað er kostnaður (Drucker, 1985). 

Þjónusta er hluti af markaðsfærslu fyrirtækja og hluti af nýsköpun þeirra að leita leiða til 

að auka gæði þjónustu sem getur lagt grunn að samkeppnisforskoti sem getur leitt til 

aukins hagnaðar.   

Í þessu verkefni verður unnið eftir þrepa-og gáttaferli Coopers (1990) til að þróa 

viðskiptahugmynd sem snýr að ráðgjöf til að hjálpa þjónustufyrirtækjum á Íslandi við að 

leggja mat á gæði þjónustu, gera tillögur að úrbótum og stýra og/eða taka þátt í 

innleiðingu breytinga. Þrepa-og gáttaferlið samanstendur af fimm þrepum og fimm 

gáttum. Rannsóknir og þróun fer fram í þrepunum og sú vinna rýnd og ákvörðun tekin 

um áframhaldandi þróun í gáttunum (Cooper, 2006). Í verkefninu verður 

viðskiptahugmyndinni fylgt í gegnum tvær fyrstu gáttirnar. Við fyrstu gátt verður 

ráðgjöfin mótuð með hliðsjón af gæðalíkani þjónustu (gaps model) og helstu verkþættir 

hennar útlistaðir. Í þrepi eitt verður gerð megindleg rannsókn til að kanna kaupáform 

markaðarins á ráðgjöfinni og ákvörðun, byggð á niðurstöðum könnunar, verður tekin 

um frekari þróun í gátt tvö. 

Rannsóknarspurningin sem leitað verður svara við er: Hversu líkleg eru stór og 

meðalstór þjónustufyrirtæki á Íslandi til að nýta sér ráðgjöfina á næstu 12 mánuðum?  

Fyrst verður farið í fræðilegt yfirlit og svo aðferðir við rannsóknina útlistaðar, 

niðurstöður kynntar og að lokum umræður.   
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í kaflanum verður farið yfir vöruþróun, hlutverk hennar í fyrirtækjum og hvaða þættir 

liggja til grunnvallar velgengni. Þrepa-og gáttaferli verður útlistað, þjónusta skilgreind og 

hvað hafa beri í huga við þróun hennar og markaðsfærslu. Að lokum verður farið yfir 

gæðastjórnun í þjónustu, hvar gæði þjónustu geta tapast og hvers vegna. 

2.1 Vöruþróun 

Vöruþróun er skilgreind sem vinnan við að gera breytingar á vöru eða þjónustu sem 

leiða til hagnaðar (Trott, 2002). Fyrirtæki hafa mismunandi markmið um hagnað (Griffin 

og Page, 1996), þess vegna skiptir máli að mælistikur og viðmið séu skýr í þróunarvinnu 

sem tryggja að verkefnin séu í samræmi við stefnu fyrirtækja og kröfur þeirra um 

árangur (Edgett og Jones,  2000-2012). Vöruþróunarstefna fyrirtækja er einn af 

hornsteinum vöruþróunar, hún á að vera markaðsdrifin og ramma inn þann markað sem 

keppt er á, árangursmælingar skulu vera skýrar og markmiðin sömuleiðis (Porter, 1996). 

Verkefnum og/eða hugmyndum sem ekki samræmast stefnu er strax ýtt út af borðinu. 

Án vöruþróunarstefnu verður hvað sem er framleitt fyrir hvern sem er, áherslan verður 

engin og árangurinn eftir því (Cooper og Mills, 2005).  

Leiðin frá hugmynd til hagnaðar er oft torsótt og skipar tími þar stóran sess, tími sem 

oft er ekki til staðar í samkeppninni. Þess vegna er mikilvægt að þróunin eigi sér stað 

þvert á deildir fyrirtækja, til þess að fá rýni snemma í ferlinu sem getur sparað tíma. Eftir 

því sem verkefni dragast á langinn reynir meira á úthald þróunarteymisins og stjórnenda 

þeirra, þá skiptir miklu að sýnin sé skýr og aðföng vel skipulögð (Cooper, 2000). Aðföng 

fyrirtækja eru meðal annars tími, starfsfólk, tækni og fjármagn og stýring þessara þátta 

er annar hornsteinn í vöruþróun sem veitir yfirsýn yfir verkefni sem eru í þróunarferli 

ásamt nýjum hugmyndum. Þróunargeta fyrirtækisins er þannig skipulögð til að koma í 

veg fyrir flöskuhálsa og tímasóun. Stefnan ein og sér er til lítils ef nýting aðfanga er ekki 

vel skipulögð (Cooper og Mills, 2005).  

Þegar vel er að verki staðið skapast ákveðin menning í fyrirtækinu sem er rót þess 

hvernig starfsfólk vinnur og er þess vegna líka einn af hornsteinum í vöruþróun. 

Menningin ýtir undir og styður við skapandi hugsun og því er mikilvægt að starfsfólkið, 

sem er hreyfiafl í vöruþróun, finni að hugmyndir þeirra skipti máli (Denison, 1984). 
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Stjórnendur fyrirtækisins eiga að vera leiðtogarnir í vöruþróun og skapa grundvöll að 

menningu og þekkingu hjá teyminu. Það er mikilvægt að starfsfólk sé reiðubúið til að 

deila þekkingu sinni með samstarfsfólki og að það fái umboð til athafna. Án slíkrar 

menningar gæti reynst erfitt að fá fólk í lið með stjórnendum (Cooper og Mills, 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt að vörur sem eru þróaðar með því að fylgja ákveðnu ferli, eru 

líklegri til árangurs en þær sem ekki eru þróaðar eftir ferli (Griffin og Page, 1996; Little, 

2005). Ferli er þess vegna einn af hornsteinum í vöruþróun sem ýtir undir 

markaðsrannsóknir sem byggir á grunni markaðsdrifinnar stefnu. Vöruþróunarferli 

samanstendur af framkvæmdaþrepum þar sem rannsóknir og þróun vöru fara fram og á 

eftir hverju þrepi er gátt með fyrirfram ákveðnum viðmiðum um árangur. Við hverja gátt 

eru gáttaverðir sem bera þá ábyrgð að máta niðurstöður vinnu úr þrepinu á undan við 

viðmið gátta og ákvarða samkvæmt því um áframhaldandi þróun í næsta þrepi (Cooper 

og Mills, 2005). Kostnaði við rannsóknir og þróun er haldið í lágmarki við fyrstu þrepin 

sem kann að aukast eftir því sem líður á þróunina. Að vinna eftir ferli er ekki æfing í að 

koma vöru þar í gegn, heldur er tilgangurinn velgengni á markaðnum þess vegna á 

vöruþróun  að vera markaðsdrifin en ekki verkefni þróunardeildar einnar og sér (Cooper, 

2006).  

Ofangreindir hornsteinar vöruþróunar: stefna, aðföng, menning og ferli leggja grunn 

að velgengni fyrirtækja í vöruþróun (Cooper og Kleinschmidt, 1995). 

Nýsköpunardemanturinn (mynd 1) sýnir samspil þessara þátta (Cooper og Mills 2005). 

Upphaflega var demanturinn einungis þríhyrningur sem samanstóð af stefnu, aðföngum 

og ferli (Cooper, 1996) en eftir rannsókn þeirra Cooper og Kleinschmidt (2004) á 

fyrirtækjum, sem þóttu standa sig einstaklega vel í vöruþróun, bættist fjórði þátturinn 

sem snýr að menningu við (Cooper og Mills 2005). 
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Mynd 1. Nýsköpunardemanturinn 

 

Vöruþróun má skipta í tvo meginflokka, þróun nýrrar vöru eða þjónustu og þróun 

núverandi vöru eða þjónustu (Cooper, 2006). Með þróun núverandi þjónustu á sama 

markað er m.a horft til þess að bæta virkni hennar þannig að hún falli betur að 

væntingum viðskiptavina og/eða stuðli að lækkun kostnaðar. Fyrir nýjan markað er litið 

til staðfærslu sölu og þjónusturáða (Buckler og Zien, 1996).  Þróun nýrrar þjónustu getur 

einnig verið tvenns konar, annars vegar ný fyrir fyrirtækið (new to company) og 

hinsvegar ný fyrir heiminn (new to the world). Þjónusta sem er ný fyrir heiminn á sér 

ekki hliðstæðu á markaði hvað varðar virkni, kostnað og/eða lausn á vandamálum 

viðskiptavina. Þjónusta sem er ný fyrir fyrirtækið getur verið framlenging á virkni og/eða 

notkun núverandi þjónustu eða sem ný þjónustulína í samkeppni á markaði (Berry, 

Parasuraman og Zeithaml, 1994). Stefna fyrirtækja í vöruþróun rammar inn á hvaða 

markaði og að hvaða markmiðum á að keppa (Porter, 1996). 

Viðskiptavinir velja með fótunum sem þýðir að fyrirtæki sem hafa ekki frumkvæði að 

þróun til að svara breyttum þörfum og væntingum viðskiptavinanna, eiga það á hættu 

að þeir leiti annað eftir lausnum (Cooper, 2000). Fyrirtæki sem eru virk í vöruþróun og 

sinna henni vel hafa sýnt mun betri afkomu og eru líklegri til að ná árangri til lengri tíma 

litið (Griffin og Page, 1996; Little, 2005). Fyrirtæki sem eru ekki virk í vöruþróun eiga því 

litla möguleika í samkeppni (Cooper, 2000).  
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Hvati vöruþróunar fyrir fyrirtæki er æði misjafn en oft er hann viðbragð við einhverju 

sem breytist, innan eða utan fyrirtækis, í stað þess að breytingar séu skipulagðar og 

áætlaðar (Cooper, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að aðeins um 30% fyrirtækja þróa vöru 

með tilliti til þarfa viðskipatvina sinna eða markhópsins (Cooper, 2006). Talið er að vara 

sem eru þróuð með áherslu á rödd viðskiptavinarins, nái um 70% meiri 

markaðshlutdeild og meira en tvöfaldan hagnað miðað við vöru þar sem lítil áhersla er 

lögð á viðskiptavini í þróuninni (Cooper, 1996). Fyrirtæki ættu því að leggja hart að sér 

við að þróa vörur út frá kröfum markhópa, leggja mikið upp úr markaðsrannsóknum og 

líta á viðskiptavini sem megináhrifavald í vöruþróun og aðgerðum (Narver og Slater, 

1990). Fyrirtæki sem gera þetta standa feti framar í vöruþróun en þau fyrirtæki sem 

gera það ekki, vara þeirra er líklegri til árangurs af því að viðskiptavinurinn var hafður 

með í ráðum við þróun vörunnar (Griffin og Page, 1996; Cooper, 1996).  

2.2 Þrepa- og gáttaferli  

Að mati Coopers (2000) eru tvær leiðir fyrir fyrirtæki til að ná árangri í vöruþróun. Önnur 

leiðin er að standa rétt að vöruþróun og hin að velja réttu vöruna til þróunar. Notkun á 

þrepa-og gáttaferlinu stuðlar að þessu með því að gera stjórnendum kleift að velja réttu 

hugmyndirnar til að þróa áfram á réttan hátt (Cooper, 1990). Rík áhersla er lögð á að 

vinnan sem unnin er í ferlinu sé vönduð og að góður og mikill undirbúningur sé 

viðhafður (Cooper, 1996; 1990; 2000; 2006). 

Þrepa-og gáttaferlið er byggt á vinnuferlum Geimferðastofnunar Bandaríkjanna 

(NASA), endurbætur voru gerðar á þeim ferlum sem fólust í því að vinna að rannsóknum 

og þróun í þverfaglegu teymi og leggja áherslu á rödd viðskiptavina í ferlinu (Cooper, 

2000). Ef unnið er þvert á deildir frá upphafi ferlisins, styttist framleiðslutíminn til muna 

og hægt er að grípa inn í ferlið fyrr en ella. Þannig er ferlinu haldið lifandi og 

sveigjanlegu (Cooper, 2006). Þrepa-og gáttaferlið (mynd 2) samanstendur af fimm 

gáttum þar sem verkefni eru metin og ákvarðanir um áframhaldandi þróun teknar, hvort 

verkefnum er frestað eða þeim hafnað (Connor, 1994). Gáttirnar hafa fyrirfram gefnar 

mælistikur eða vörður sem segja til um hvað varan verður að hafa annars vegar og það 

sem væri gott að varan hefði hinsvegar (Cooper, 2000). Við hverja gátt stendur 

gáttavörður, það er stjórnandi eða stjórnendur sem hafa ákvörðunarvald um það hvort 

varan haldi áfram til frekari þróunar eða hvort hætta eigi við þróun hennar. Gáttavörður 
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ber ásamt þróunarteyminu ábyrgð á árangri af verkefnisins. Viðmið sem gáttaverðir 

vinna eftir eiga að vera markaðsmiðuð en ekki hlutlæg/huglæg starfsmönnum, 

nákvæmlega útlistuð en ekki óljós og opin til túlkanna, drifin af staðreyndum og þörf 

viðskiptavina en ekki eingöngu af skoðunum stjórnenda eða starfsmanna og að lokum 

aðferðafræðileg en ekki heimspekileg (Griffin og Page, 1996). Varan þarf að komast í 

gegnum gátt til að fara á næsta þrep þróunar (Cooper, 2000). Þrepin í ferlinu eru einnig 

fimm og eru eftir hverja gátt. Meðan að gáttirnar eru til þess að mæla árangurinn, fer 

vinnan við rannsóknir og þróun fram í þrepunum sem byggja grunninn að mati í næstu 

gátt (Connor, 1994).  

Þrepa-og gáttaferlið hefst á hugmynd sem á rætur sínar hjá starfsfólki og 

stjórnendum eða hjá viðskiptavinum. Heimavinnan og/eða undirbúningurinn skiptir 

miklu máli eins og komið hefur fram en margar illa ígrundaðar hugmyndir fara af stað í 

þróun án þess að vera stoppaðar og metnar (Cooper, 1996). Hugmyndin er metin í 

fyrstu gátt, hún þarf að vera vel skilgreind og líkleg til vinsælda, samræmast 

vöruþróunarstefnu, vera tæknilega möguleg og passa inn í ferlið með öðrum vörum sem 

þegar eru í þróun (Cooper, 2000). 

 

Mynd 2. Þrepa-og gáttaferli 

 

Ef varan stenst ekki þessar mælingar standa stjórnendur frammi fyrir því að ákveða 

hvort hætta eigi alveg við hugmyndina eða hvort hún geti þróast betur til að standast 

mælingarnar. Ef varan stenst viðmiðin er henni hleypt í gegnum fyrstu gátt yfir í fyrsta 

þrep þróunar (Cooper, 1990). 

Í fyrsta þrepi er framkvæmd frumkönnun á markaði. Hópur líklegra kaupenda er 

spurður og þeir beðnir um að taka afstöðu til hugmyndarinnar, hversu líklegir þeir eru til 

að kaupa hana og á hvaða verði, væri hún á markaði (Cooper, 1990). Í fyrsta þrepi er 
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einnig lagt mat á tæknilega þætti framleiðslu sem og reynt að átta sig á 

framleiðslukostnaði (Cooper, 1990). Kostnaði við rannsóknir og þróun er haldið í algeru 

lágmarki enda ekki víst á þessu stigi hvort hugmyndin komist á markað og geti greitt upp 

þann kostnað sem fellur til (Cooper, 2000). 

Gátt tvö fylgir í kjölfar fyrsta þreps. Sömu þættir eru metnir hér og í fyrstu gáttinni þó 

bætast niðurstöður markaðskönnunar við (Connor, 1994). Í gátt tvö er lagt mat á 

endurgreiðslutíma fjárfestinga en hagnaður af vörunni er undirstaða þess að hún sé 

þróuð (Cooper, 1990). Ef varan stenst ekki ofangreindar mælingar standa stjórnendur 

aftur frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort hætta eigi alveg við þróun eða meta hvort varan 

sé líkleg til árangurs með frekari þróun fyrir annan markhóp. Það er ljóst að ef 

viðskiptavinir eru ekki líklegir til að kaupa vöruna á markaði er tilgangslaust að þróa 

hana áfram fyrir þann markhóp. Upplýsingar úr markaðskönnun geta verið dýrmætar til 

endurstaðfærslu vöru sé það ákvörðun stjórnenda (Cooper og Mills, 2005). Ákvörðun 

um að halda áfram þróunarferlinu eftir gátt tvö setur vöruna í þrep tvö sem er síðasta 

þrep könnunar áður en eiginleg framleiðsla hefst (Cooper, 1990). 

Í þrepi tvö eru er staðfærsla sölu og þjónusturáða skoðuð og markhópar greindir 

ásamt því að skoða samkeppnisaðila. Mótuð er markaðs- og rekstraráætlun með skýrum 

fjárhagslegum markmiðum sem snúa að framlegð og markaðslegum markmiðum sem 

snúa að sölu. (Cooper, 1996).  

Gátt þrjú er síðasta gáttin fyrir eiginlega þróun og þar með síðasta tækifærið til að 

hafna slæmum og óarðbærum verkefnum á grundvelli markaðs-og rekstraráætlunar 

áður en dýrari hluti ferlisins hefst (framleiðsla) (Cooper, 1990). 

Í Þrepi þrjú fer framleiðsla vörunnar af stað og gerð er frumgerð. Varan er prófuð af 

hugsanlegum viðskiptavinum og nákvæmt framleiðsluferli útlistað (Cooper, 1990). Hér 

er einnig gengið frá öllum lagalegum atriðum, svo sem einkaleyfum (Cooper, 2006). 

Í gátt fjögur er það sem af er ferlinu skoðað til að tryggja gæði vinnunnar, hvort 

einhverja hnökra sé að finna og hvort varan virki sem skildi. Hér er farið yfir hvort 

áætlanir standist, bæði fjárhags- og markaðsáætlanir (Cooper, 1990). 

Í þrepi fjögur fer fram lokaskoðun og framkvæmd þar sem varan og allt ferlið ásamt 

áætlunum er gæðaprófað til að tryggja arðvænleikann. Prófanir eru gerðar á 
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framleiðsluferlinu eða þjónustuveitingunni til að varpa enn frekari ljósi á galla, hraða og 

kostnað (Cooper, 1990). 

Gátt fimm hefur þann tilgang að kanna gæði aðgerða í þrepi fjögur. Hér ræðst 

endanlega hvort setja eigi vöruna á markað. Hér eru allar spár og áætlanir rýndar aftur 

(Cooper, 1990). Í fimmta og síðasta þrepinu hefst full framleiðsla og markaðsáætlun 

hrint í framkvæmd (Cooper, 1990). 

Að þessu loknu er varan orðin fullgild sem vörulína eða hluti af vörulínu fyrirtækis og 

komin á markað. Þróunarverkefninu er þá lokið og teymið, sem stóð þar á bak við, leyst 

upp. Til að mæla velgengni vörunnar eru rauntölur bornar saman við áætlanir og fer þá 

lærdómsferli í gang fyrir næstu verkefni. Lærdómurinn felst í því að skoða hversu 

nákvæmar og árangursríkar áætlanirnar voru og meta hvort eitthvað hefði mátt betur 

fara (Cooper, 1990). Orðatiltækið „kapp er best með forsjá“ á vel við í 

vöruþróunarferlinu, það styður vel við kenningar Coopers (2006) um að heimavinnan sé 

lykilatriði í ferlinu. Að vinna rétt og  vel frá upphafi minnkar þörfina á að vinna hlutina 

upp aftur seinna og sparar þar með tíma og kostnað (Cooper, 2006). 

2.3 Þjónusta 

Þjónusta er skilgreind sem ætlunarverk, ferill og frammistaða. Ætlunarverk er að 

skipuleggja hvernig búa skal til eða veita þjónustu, ferill er hvernig þjónusta er innt af 

hendi og frammistaða er árangur þeirra sem veita þjónustuna (Zeithaml, Bitner og 

Gremler, 2006). Þjónusta getur skapað meira virði í hugum neytenda og aukin gæði 

þjónustu geta því orðið sérstaða fyrirtækja og skapað þeim samkeppnisforskot á 

markaði (Buckler og Zien, 1996; Grönroos, 2007). 

Þegar markaðsfæra á vöru er horft til fjögurra þátta sem hafa verið nefndir söluráðar 

eða markaðsráðar (4P). Markaðsráðar samanstanda af vöru (product), verði (price), 

vettvangi (place) og vegsauka (promotion). Undir liðinn vöru fer allt sem tengist virkni 

vörunnar og ávinningi kaupenda af notkun hennar. Verð felur í sér að ákveða hvað varan 

á að kosta. Vettvangur tekur til þess hvar varan á að fást og vegsauki nær yfir hvernig á 

að ná til markhópsins (Zien og Buckler, 1997). Þegar þjónusta er markaðsfærð er horft til 

markaðsráðanna og til þjónusturáða (3P) sem eru fólk (people), ferill (proccess) og 

umgjörð (physical evidence). Fólk fjallar um alla viðstadda á vettvangi sem geta 

mögulega haft áhrif á skynjun kaupenda, ferill snýr að flæði þjónustu og kerfum og 
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umgjörð snýr að því umhverfi þar sem þjónustan er veitt (Zien og Buckler, 1997; 

Magrath, 1986).   

Helsti munurinn á þróun vöru annars vegar og þjónustu hins vegar er að það er 

auðveldara er prófa vöru í þróunarferlinu, hægt er að gera frumgerð og láta 

viðskiptavini þreifa á til að kanna hvort varan virki. Þjónustu er erfitt að prófa í ferlinu af 

því að notkun hennar er oft samofin framleiðslunni í rauntíma (Magrath, 1986). 

Þjónusta er flóknari í þróun samanborið við vöru vegna ofangreindra þátta og hún 

þarfnast bæði þátttöku fólksins sem veitir þjónustuna (starfsfólks) og þeirra sem neyta 

hennar (viðskiptavina) (Zeithaml, Berry og Parasuraman, 1993). Vegna þessa er enn 

mikilvægara að nota rásfast ferli í þróun þjónustu, hafa starfsmenn með í þróuninni og 

byggja þróunina á væntingum viðskiptavina.  

2.4 Gæðastjórnun í þjónustu 

Áður fyrr voru hlutirnir tiltölulega einfaldir, fyrirtæki voru skilgreind sem iðnfyrirtæki, 

sölufyrirtæki eða þjónustufyrirtæki. Iðnfyrirtæki framleiddu vörur, sölufyrirtæki seldu 

vörur og þjónustufyrirtæki seldu þjónustu (Zien og Buckler, 1997). Í dag, hvort sem 

fyrirtæki er skilgreind þjónustufyrirtæki eða ekki, veita þau nær undantekningarlaust 

viðskiptavinum sínum einhverja þjónustu (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001).  

Vegna aukinnar færni viðskiptavina til að gera hlutina sjálfir eru þeir orðnir 

kröfuharðari en áður og gæði þjónustu farin að vega þyngra í kaupákvörðun. Að sama 

skapi er gæðastjórnun í þjónustu farin að skipta fyrirtæki meira máli svo þau verði ekki 

undir í samkeppni á markaðnum. Það felur í sér líkt og áður hefur komið fram að hlusta 

á rödd viðskiptavina og hanna þjónustuna til að mæta væntingum þeirra. Til að auka 

gæði þjónustu þarf að nálgast viðfangsefnið á sama máta og vöruþróun almennt, 

jafnvægi þarf að vera á milli stefnu, aðfanga, menningu og ferla. 

Þegar skoða á hvar gæði þjónustu geta tapast kemur gæðalíkan þjónustu (mynd 3) að 

góðu gagni. Líkanið sýnir annars vegar viðskiptavini, væntingar þeirra og upplifun af 

þjónustu, fyrir framan eða ofan punktalínu og hins vegar fyrirtækið og aðgerðir þess til 

að þjónusta viðskiptavini, fyrir aftan eða neðan línuna. Línan sem skilur að fyrirtækið og 

viðskiptavinina kallast snertilína. Líkanið samanstendur af fimm þáttum (gap) þar sem 

gæði þjónustu við viðskiptavini geta tapast. Gap eitt til fjögur tengjast framkvæmd 

þjónustunnar og kallast hvert þeirra framkvæmdagap sem hvert um sig lýsir muninum á 
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milli frammistöðu og ætlunarverks fyrirtækisins miðað við væntingar markhópsins. Gap 

fimm lýsir muninum á væntingum viðskiptavina og upplifun þeirra (Zeithaml, Bitner og 

Gremler, 2006). 

 

 

Mynd 3. Gæðalíkan þjónustu 

 

Gap 1  

Væntingar viðskiptavina eru ekki alltaf þær sömu og stjórnendur fyrirtækja halda að þær 

séu. Fyrir þessu geta verið margar ástæður en flestar eru þær samskiptalegs eðlis svo 

sem ónógar markaðsrannsóknir, óskir viðskiptavina komast ekki til skila í gegnum 

starfsfólkið eða ferli eru ekki skilvirk eða skilgreind til að taka við ábendingum og hrósi 

frá viðskiptavinum (Zeithaml, Berry og Parasuraman, 1993). Til að koma í veg fyrir að 

gæðin tapist þarf reglulega að afla upplýsinga frá framlínufólki og markhópnum. 

Gap 2   

Það er mikilvægt að vita væntingar viðskiptavina en það eitt og sér er ekki nóg því 

staðlar og ferlar fyrir þjónustuna þurfa að vera hannaðir út frá þessum væntingum en 
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ekki einungis þörfum fyrirtækisins eða fylgja skynjun stjórnenda einni og sér. 

Þjónustuumhverfið þarf að henta bæði starfsfólki og viðskiptavinum til að þjónustan 

verði skilvirk (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006).  Til að koma í veg fyrir að gæðin tapist, 

þarf að samræma skynjun stjórnenda við væntingar viðskiptavina og þróa nýja staðla 

sem taka mið af þeim. 

Gap 3  

Að vita hvað viðskiptavinurinn vill, hafa vel skilgreinda ferla og umhverfið í lagi er heldur 

ekki nóg. Gap þrjú snýst um sjálfa þjónustuveitinguna, frammistöðu starfsfólksins. 

Mikilvægt er að starfsfólk hafi umboð til athafna til að bregðast við hinu óvænta sem 

getur gerst í þjónustu, það skilji leiðbeiningarnar í ferlunum og sé hæft til að vinna 

verkin. Þannig getur fyrirtækið gefið loforð um þjónustu sem það getur staðið við 

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006) og til að koma í veg fyrir að gæðin tapist, þarf að 

skerpa á hæfniviðmiðum og þjálfun starfsfólks.  

Gap 4  

Það er þekkt vandamál að sölumenn lofi upp í ermina á sér óraunhæfum 

afhendingartíma eða sérkjörum svo eitthvað sé nefnt. Þetta er einnig þekkt í 

auglýsingum frá fyrirtækjum, þá er stefnan ekki nógu skýr og horft er á loforðið sem 

einstakan þátt en ekki sem part af heildarstefnunni. Ytri samskipti við markhópinn, 

loforðin, eiga að snúa að því hvernig þjónustan er en ekki hvernig hún gæti verið. Það er 

svo í verkahring stjórnenda að auka gæði þjónustunnar svo hægt sé að lofa meiri 

gæðum (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006).  

Gap 5  

Síðasta gapið hefur verið kallað viðskiptavinagap eða þjónustugap. Þetta gap er fyrir 

utan snertilínu og þess vegna hefur fyrirtækið takmarkaða stjórn á því. Það lýsir 

raunverulegri upplifun viðskipatvina af þjónustu miðað við væntingar þeirra. Væntingar 

viðskiptavina verða ekki einungis til með ytri samskiptum við fyrirtækið heldur einnig frá 

ímynd eða orðspori þess, fyrri reynslu viðskiptavina af sambærilegri eða sömu þjónustu 

og einstaklingsbundum þörfum hvers og eins. Upplýsingar úr þessu gapi eru grundvöllur 

þess að hægt sé að bæta það sem fram fer í hinum fjórum göpunum. Ef markhópurinn 

er spurður um væntingar og vinnan við framkvæmdagöpin skilgreind og skipulögð út frá 
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þeim er fyrirtækið að gera sitt til að koma því til leiðar að upplifun markhópsins sé í 

samræmi við væntingar hans (Zeithaml, Berry og Parasuraman, 1993). 

2.4.1 Samskipti 

Þjónustuþríhyrningurinn (mynd 4) rammar inn gagnvirkar samskiptaleiðir bæði fyrir innri 

og ytri boðmiðlun fyrirtækisins. Þessi samskipti eru grunnurinn að velgengni í stjórnun 

gæða þjónustu. Þá gefa viðskiptavinirnir upplýsingar um þarfir sínar og væntingar, láta 

vita þegar eitthvað fer úrskeiðis og/eða geta komið hrósi á framfæri. Starfsmenn miðla 

til stjórnenda hvað má betur fara á þjónustuvettvangi og koma upplýsingum frá 

fyrirtækinu til viðskiptavina. Stjórnendur miðla raunhæfum loforðum bæði til 

starfsfólksins og viðskiptavina, viðhalda reglulegri upplýsingaöflun um væntingar 

markhópsins og eru þannig stöðugt að leita leiða til að þróa og auka gæði þjónustu 

(Grönroos, 2007). Miðjan í þríhyrningnum gæti átt við þá ferla eða kerfi til að halda utan 

um og skila upplýsingunum á öruggan og gagnvirkan hátt (Kotler, Armstrong, Saunders 

og Wong, 2001). 

 

 

Mynd 4. Þjónustuþríhyrningurinn 

 

2.4.2 Mælingar 

Það er ekki nóg að gera góða þjónustu betri í eitt skipti, gæði þjónustu þarf að mæla 

ítrekað (Lees og Wright, 2004). Mælingar á gæðum þjónustu ættu að fara fram með 

spurningalista sem unninn er upp úr gæðavíddum þjónustu (ServQual). Gæðavíddirnar 



 

20 

eru fimm, áreiðanleiki (reliability), trúverðugleiki (assurance), áþreifanleiki (tangibles), 

hluttekning (empathy) og svörun eða viðbrögð (responsiveness). Áreiðanleiki er hæfnin 

til að veita endurtekið þá þjónustu sem  lofað er á traustan og réttan hátt. 

Trúverðugleiki snýr að þekkingu og framkomu starfsfólks og hvernig fyrirtækinu gengur 

að standa við loforð sín. Áþreifanleiki er í raun allt sem viðkemur þjónustunni, svo sem 

umhverfi, útlit, tól og tæki. Hluttekning er sú umhyggja sem borin er fyrir 

viðskiptavininum, hvort hann er númer eða persóna í samskiptum við fyrirtækið. Svörun 

eða viðbrögð eru mælikvarðinn á hversu vel og hratt er leyst úr vandamálum 

viðskiptavinarins (Berry, Parasuraman og Zeithaml, 1994).  

Þegar gæði þjónustu eru mæld með ofangreindum spurningalista eru viðskiptavinir 

beðnir um að taka afstöðu til atriða sem snúa að víddunum og einnig hversu mikilvægt 

hvert atriði er fyrir þá. Þannig er hægt að sjá hvort munur sé á væntingum og 

upplifunum viðskiptavina á þjónustu (gap 5) og forgangsraða þeim úrbótum (gap 1-4) 

sem skipta viðskiptavini mestu máli. Einnig eru spurningar lagðar fyrir starfsfólk og 

stjórnendur til að átta sig á hvar frammistaða er ekki í samræmi við loforð og væntingar 

(Berry, Parasuraman og Zeithaml, 1994). 
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3 Aðferð  

Rannsóknin var framkvæmd samkvæmt þrepa-og gáttaferli kerfinu. Farið var með 

hugmyndina í gegnum fyrstu gáttina og  verkþættir útlistaðir fyrir ákveðna tegund af 

ráðgjöf þar sem gæðalíkan þjónustu notað til grundvallar. Ráðgjöfin gekk út á að hjálpa 

stórum og meðalstórum þjónustufyrirtækjum á Íslandi við að leggja mat á gæði 

þjónustu, gera tillögur að úrbótum og stýra og/eða taka þátt í innleiðingu breytinga. 

Útlistun verkþátta má sjá í viðauka eitt. Í þrepi eitt var gerð megindleg rannsókn til að 

kanna kaupáform markaðarins á ráðgjöfinni.  

3.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var stór og meðalstór þjónustufyrirtæki á Íslandi, í póstnúmerum 

101-310 og með tíu starfsmenn eða fleiri. Ákveðið var að ganga úr skugga um það að 

spurningalistinn færi til réttra aðila innan hvers fyrirtækis og var skipt um netföng á 

listanum í flestum tilfellum. Könnunin var send á netföng markaðsstjóra fyrirtækjanna 

en þar sem þau voru ekki aðgengileg var sent á framkvæmdastjóra eða forstjóra og þeir 

beðnir um að áframsenda til þeirra sem hafa með þjónustu fyrirtækisins að gera. 

Úrtakið var allt þýðið, spurningalistinn var sendur út á 190 netföng.  

Þegar listinn var sendur út komu 20 tölvupóstar til baka þess efnis að viðkomandi 

væri í fríi eða hefði látið af störfum og voru önnur netföng fundin í staðin, á heimasíðum 

fyrirtækjanna.  

3.2 Mælitækið 

Spurningalistinn samanstóð af átta spurningum, þar af voru tvær bakgrunnsspurningar. 

Spurningalistann má sjá í viðauka tvö. Megin spurningarnar voru: Hversu líklegt eða 

ólíklegt er að þú munir nýta þér þessa ráðgjöf á næstu 12 mánuðum? Spurningin var 

spurð fimm sinnum með mismunandi verðtillögu í hverri spurningu. Notað var fimm 

stiga skalabreyta þar sem 1 var mjög ólíklegt, 2 ólíklegt, 3 hvorki né, 4 líklegt og 5 var 

mjög líklegt. Einnig var spurt hvort fyrirtækið hafi notað þjónustu ráðgjafa á síðustu 12 

mánuðum. Þar var notuð nafnbreyta og þátttakendur beðnir að velja svar úr fellilista, 
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nei eða já og tíðni. Bakgrunnsbreytur snéru að fjölda stöðugilda og aðalstarfsemi 

fyrirtækisins.  

3.3 Framkvæmd 

Könnunin var settur upp á netþjóni (Google docs) og var hún aðgengileg þar fyrir 

þátttakendur sem fengu senda krækju (link) á hana með tölvupósti. Sami netþjónn hélt 

utan um gögnin sem voru svo flutt yfir í Excel og SPSS til tölfræðilegrar úrvinnslu. Þegar 

lokið var að fara yfir spurningalista könnunarinnar var hann forkannaður af átta 

einstaklingum til að athuga hvort spurningarnar væru skýrar og hvort einhver atriði 

gætu valdið misskilningi. Engin athugasemd, varðandi skilning á spurningum og 

fyrirmælum kom fram í forprófuninni og var könnunin send út til þátttakenda að morgni 

23.apríl sl. Áminning var send út að kvöldi 24. apríl og ítrekun að morgni 26. apríl og 

könnuninni lokað seinnipart sama dags.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður markaðskönnunar og þeirra prófa sem notuð voru. Alls 

svöruðu 70 af þeim 190 viðtakendum sem könnunin var send á eða 36,8% þeirra.  

Fyrstu fimm spurningarnar voru meginspurningar rannsóknarinnar og svörin við þeim 

eiginlegt mat þátttakenda á hve líklegir þeir væru til að nýta sér ráðgjöf við að leggja 

mat á gæði þjónustu, gera tillögur að úrbótum og stýra og/eða taka þátt í innleiðingu 

breytinga, á næstu 12 mánuðum. Allir þátttakendurnir 70 svöruðu þessum spurningum. 

Spurningar 1-5 voru: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir nýta þér þessa ráðgjöf á 

næstu 12 mánuðum ef föst þóknun er 275.000 kr./ 325.000 kr./ 375.000 kr./ 425.000 

kr./ 475.000 kr. á hvern verkþátt? 

Svarmöguleikar: (1) Mjög ólíklegt (2) Ólíklegt (3) Hvorki né (4) Líklegt (5) Mjög líklegt. 

Dreifing svara við spurningu eitt var: 11% Þátttakenda voru líklegir eða mjög líklegir, 

36% svarenda sögðu hvorki né og 53% töldu það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir 

mundu nýta sér ráðgjöfina á lægsta verðinu sem boðið var, 275.000 kr. Hæsta gildi var 

5, lægsta gildi 1 og tíðasta gildi 3. Dreifing svara við spurningu tvö var: 4% þátttakenda 

voru líklegir eða mjög líklegir, 16% þeirra sögðu hvorki né og 80% voru ólíklegir eða mjög 

ólíklegir til að nýta sér ráðgjöfina ef hún væri í boði á verðinu, 325.000kr. Hæsta gildi var 

4, lægsta gildi 1 og tíðasta gildi 1. Dreifing svara við spurningu þrjú var: 1% Þátttakenda 

voru líklegir eða mjög líklegir, 11% þeirra sögðu hvorki né og 87% töldu það ólíklegt eða 

mjög ólíklegt að þeir mundu nýta sér ráðgjöfina á verðinu, 375.000 kr. Hæsta gildi var 4, 

lægsta gildi 1 og tíðasta gildi 1. Dreifing svara við spurningu fjögur var: 1% Þátttakenda 

voru líklegir eða mjög líklegir, 7% þeirra sögðu hvorki né og 92% töldu það ólíklegt eða 

mjög ólíklegt að þeir mundu nýta sér ráðgjöfina á verðinu, 425.000 kr. Hæsta gildi var 5, 

lægsta gildi 1 og tíðasta gildi 1. Dreifing svara við spurningu fimm var: 1% Þátttakenda 

voru líklegir eða mjög líklegir, 6% þeirra sögðu hvorki né og 93% töldu það ólíklegt eða 

mjög ólíklegt að þeir mundu nýta sér ráðgjöfina á verðinu, 475.000 kr. Hæsta gildi var 5, 

lægsta gildi 1 og tíðasta gildi 1. Dreifingu svara má einnig sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Dreifing svara við spurningum 1-5 

 

 

Þegar allir þátttakendurnir eru teknir saman, án tillits til verðs, töldu 81% þeirra 

ólíklegt eða mjög ólíklegt, 15% svöruðu hvorki né og 4% töldu það líklegt eða mjög 

líklegt að þeir myndu nýta sér ráðgjöfina á næstu 12 mánuðum. Hæsta gildi var 5, lægsta 

gildi var 1 og tíðasta gildi 1. Eins og sjá má á töflunni hér að ofan eru viðtökurnar betri 

þegar þóknunin er lægri og þannig hægt að álykta að markhópurinn sé næmur fyrir 

verðum á þessari ráðgjöf. 

Spurningar sex og sjö voru bakgrunnsbreytur, spurt var út í stærð fyrirtækisins í 

stöðugildum eða ársverkum annars vegar og út í aðalstarfssemi fyrirtækjanna hinsvegar.  

Við tölfræðilega úrvinnslu voru svarmöguleikar spurningu sjö sameinaðir. Þetta var 

gert af því að í ljós kom að svarmöguleikar sköruðust þannig að í raun var hægt að flokka 

alla svarmöguleika undir tvo þeirra sem voru annarsvegar þjónusta og sala til 

einstaklinga og þjónusta og sala til fyrirtækja hinsvegar.  

Spurning átta snéri að því hvort þátttakendur hefðu notað ráðgjafa þjónustu á 

síðustu 12 mánuðum. Við tölfræðilega úrvinnslu voru svarmöguleikar við spurningu átta 

sameinaðir og var það gert vegna þess að við úrvinnslu skipti tíðni um hversu oft 

þátttakendur hefðu notað ráðgjafa áður, ekki máli. Þannig voru svarmöguleikar 

sameinaðir í tvo flokka já, hefur notað ráðgjafa áður og nei, hefur ekki notað ráðgjafa 

áður.   

Tafla tvö sýnir meðaltöl svara hvers hóps fyrir sig við spurningum eitt til fimm ásamt 

staðalfráviki. Neðsti dálkurinn samtals, lýsir meðaltali og staðalfrávik fyrir öll svör við 

hverri spurningu óháð hópum.  
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Tafla 2. Meðaltöl og staðafrávik 

 

 

Engin hópur var sérstaklega líklegur til að nýta sér ráðgjöfina eins og sést á 

meðaltölum í töflu tvö en stærðar hópurinn 201-300 var þó með hæsta meðaltalið 3,2 

við lægstu þóknunina og reyndar hæsta meðaltalið óháð verði.  

Notuð var dreifigreining (Anova), Tukey próf til að kanna hvort munur væri á milli 

svara með tilliti til stærðar fyrirtækjanna. Dreifigreiningin leiddi í ljós að ekki var 

marktækur munur á milli hópanna [p=0,524>0,05]. Meðaltöl svara voru hæst við lægsta 

verðið og þess vegna þótti áhugavert að skoða hvort munur væri á svörum í þeim 

verðflokki, eftir starfsemi fyrirtækja og hvort þau hefðu notað ráðgjafa áður. 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort þeir sem eru í einstaklingsþjónustu væru 

líklegri til að nýta sér ráðgjöfina en þeir sem eru í fyrirtækjaþjónustu. Prófið leiddi í ljós 

að ekki var marktækur munur á meðaltölum svara hjá hópunum [p=0,833>0,05]. Sama 

próf var notað til að svara til um hvort þeir sem hafa notað ráðgjafa áður séu líklegri til 

að nýta sér tilboðið en þeir sem ekki hafa notaða ráðgjafa áður. Prófið skilaði 

sambærilegum niðurstöðum [p=0,747>0,05] og þar með ekki marktækur munur á 

meðaltölum svara milli hópanna.  

Vegna svarafjölda var ekki marktækur munur á milli hópa og óráðlegt að álykta um 

þýðið út frá niðurstöðum prófanna. Niðurstöðurnar geta þó gefið ákveðnar vísbendingar 

um markaðinn. Þegar á heildina er litið eru stór og meðalstór þjónustufyrirtæki á Íslandi 

ekki líkleg til að nýta sér ráðgjöfina á næstu 12 mánuðum. Þó að þau séu líklegri til þess 

við lægra verð en hærra. 
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4.1 Niðurstöður úr gátt 1 

Ráðgjöfin þróaðist með aðstoð leiðbeinanda og með hliðsjón af gæðastjórnun þjónustu, 

eins og áður hefur komið fram. Það má segja að leiðbeinandinn hafi tekið sér stöðu 

gáttaverðar og hugmyndin fór ekki í gegnum gáttina fyrr en hún var orðin vel skilgreind 

og með haldgóðan grunn úr fræðunum. Þegar tilboðið var fullbúið var markaðurinn 

spurður álits samkvæmt þrepa-og gáttaferlinu í þrepi eitt.  

4.2 Niðurstöður úr gátt 2 

Niðurstöður rannsóknarinnar í þrepi eitt leiddu í ljós að þátttakendur voru ekki líklegir til 

að nýta sér tilboðið á næstu 12 mánuðum en voru þó líklegastir þegar þóknunin var 

boðin lægst, 275.000 kr. Ef unnið er út frá því að það sé verðið sem markaðurinn er 

tilbúinn að greiða fyrir þessa þjónustu og stærð markaðarins reiknuð miðað við þau 11% 

þátttakenda sem voru líklegir eða mjög líklegir til að nýta sér þjónustuna á því verði, eru 

það 21 fyrirtæki sem eru líkleg til þess að nýta sér þjónustuna á næstu 12 mánuðum. Þá 

er hægt að draga þá ályktun að einhver áhugi sé á ráðgjöfinni á því verði, sem gæti verið 

tilefni til frekari skoðunar og fjármálagreininga. Vegna þess hve fáir svöruðu könnuninni 

er hinsvegar ekki hægt að sjá hvaða fyrirtæki eða hópar standa þar að baki og myndu 

helst nýta ráðgjöfina, þar sem munur á milli hópanna var ekki marktækur.  
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5 Umræður 

Að bjóða stórum og meðalstórum þjónustufyrirtækjum ráðgjöf til að bæta gæði 

þjónustu virðist ekki falla í kramið hjá markhópnum. Því er ráðlegt að staldra við áður en 

þróun er framhaldið á næstu þrep. Ráðgjöfin gæti hugsanlega verið boðin á 275.000 kr. 

á hvern verkþátt og mögulega sem viðbót við aðrar vörulínur fyrirtækis en varla sem 

grundvöllur þess. Þetta þarf að minnsta kosti að ígrunda vel í síðari stigum þróunar með 

kostnaðargreiningu.  

Það vekur óneitanlega upp spurningar vegna skorts á þátttöku og dræmum 

viðbrögðum, hvort þekking þátttakenda á þjónustu sé ábótavant og að þeir hreinlega 

skilji ekki mikilvægið og/eða nálgunina. Einnig má velta fyrir sér hvort ákvörðunin að 

senda könnunina á markaðsstjóra fyrirtækjanna hafi verið röng. Þó að þjónusta heyri 

undir markaðsstarf er alls óvíst að markaðsstjórar þjónustufyrirtækja á Íslandi hafi 

nokkuð með þjónustu að gera.  

Eftir á að hyggja og sérstaklega vegna lítillar forþekkingar höfundar á heimi ráðgjafa 

og markaði því tengdu, hefði verið skynsamlegt að gera eigindlega könnun á 

markhópnum fyrst til að meta tilboðið. Þá hefði höfundur getað áttað sig betur á því 

sem skiptir máli, áður en spurningalistinn var hannaður. Þá hefðu fengist svör við 

spurningum s.s hvort einn þáttur tilboðsins vekti meiri kaupáhuga en annar eða hvort 

tilboðið væri betur til þess fallið að bera tímagjald en fasta þóknun. Þá hefði einnig verið 

hægt að skoða hver það væri sem bæri ábyrgð á þjónustu fyrirtækjanna og hvort 

viðkomandi skildi tilboðið og mikilvægi þess. Hafandi sagt það þá komu engin viðbrögð 

þess efnis í forprófun spurningalistans. 

Val á markhópnum hefði að öllum líkindum verið annað ef heimavinnan hefði verið 

unnin enn betur, þá er líklegt að höfundur hefði áttað sig fyrr á því hversu lítill 

markhópurinn var. Eins og fram hefur komið þá eru öll fyrirtæki að þjónusta 

viðskiptavini sína á einhvern hátt og ekki hægt að útiloka þann möguleika að fyrirtæki 

sem eru ekki skilgreind sem þjónustufyrirtæki gætu nýtt sér svona ráðgjöf. Með fleiri 

svörum hefði líklega verið hægt að finna mun á milli hópa og könnunin hefði þjónað 

betur tilgangi sínum við val á markhópum til að rannsaka frekar. 
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Tilgangi rannsóknarinnar er náð, niðurstaðan skýr og rannsóknarspurningunni 

svarað. Eins og niðurstöðurnar benda til hefði líklega verið betur heima setið en af stað 

farið. Það er þó ekki allskostar rétt því það má ekki gleyma að þetta hefur verið mikið 

lærdómsferli fyrir höfund þessa verkefnis sem mun án nokkurs efa nýtast vel í störfum í 

framtíðinni.  

Við hæfi er að ljúka umræðunum með þeim orðum Roberts Coopers, sem áður hafa 

komið hér fram: „Heimavinnan frá upphafi í ferlinu er undirstaða velgengni í 

vöruþróun“. 

5.1 Takmarkanir 

Þjónustan er hugarfóstur höfundar og þess vegna kunna túlkanir niðurstaðna að vera 

verkefninu í hag frekar en hlutlaust mat. 

Viðtakendur sem ekki báru ábyrgð á þjónustu voru beðnir að áframsenda könnunina 

á þá sem bæru þá ábyrgð hjá fyrirtækjunum en það veltur auðvitað á viðtakandanum 

hvort honum finnist málefnið nógu spennandi svo að hann geri það. Eftir á að hyggja 

hefði líklega verið til bóta að biðja þá er svöruðu að gefa upp starfsheiti sitt til að geta 

séð hver ber raunverulega ábyrgð á þjónustu en það er þó líklega mismunandi eftir 

fyrirtækjum.  

Svarmöguleikar í spurningu sjö sköruðust að því leiti að hægt var að tengja alla 

svarmöguleika við síðustu tvo flokkana og voru þessir flokkar sameinaðir við 

tölfræðilega úrvinnslu.   

Einn þátttakandi virðist hafa snúið kvarðanum við og svaraði (1) mjög ólíklegt í þrem 

ódýrari flokkunum en (5) mjög líklegt, í tveimur dýrari flokkunum. Þar sem þetta er 

mögulegur útlagi svara og ekki í samræmi við önnur svör hefði átt að henda honum út 

við úrvinnslu gagnanna en í staðin var tekið tillit til þessa í túlkun niðurstaðna með því 

að útiloka önnur verð en það ódýrasta í tölfræðiprófunum. 

5.2 Styrkleikar 

Það verður að teljast til styrkleika að nota þrepa-og gáttaferli í þróun á þjónustu líkt og 

hér var gert. Það að leiðbeinandi hafi tekið sér stöðu gáttavaraðar vó upp á móti þeirri 

staðreynd að höfundur var hlutlægur verkefninu vegna þess að hugmyndin var hans 

eigin. Þessi hlutlægni höfundar endurspeglar án efa það sem gerist í fyrirtækjum þegar 
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starfsmenn og/eða stjórnendur setja hugmyndir á markað, jafnvel án þess að spyrja 

markhópinn álits. Það er þess vegna einnig ótvíræður styrkur að spyrja markaðinn eins 

og hér var gert með hugmyndaprófun og fá þannig vísbendingar um velgegni og stærð 

markaðar og þannig nálgast frekari þróun hugmyndarinnar með viðskiptalegum frekar 

en huglægum hætti. 

5.3 Tillögur að frekari rannsóknum 

Egindleg rannsóknaraðferð væri betur til þess fallin í þessu tilfelli til að kanna viðtökur 

og þróa spurningalista í þrepi eitt, sem yrði metinn í gátt tvö og lagður fyrir annan 

markhóp í þrepi tvö. 
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Viðauki 1 Ráðgjöf – Útlistun verkþátta 

Unnið verður út frá fyrirliggjandi upplýsingum um gæði þjónustu eða gerðar tillögur að 

rannsóknum liggi þær ekki fyrir. 

 

Greining á gæðum þjónustu með því að leggja mat á:  

 Hvort skynjun stjórnenda er í samræmi við væntingar viðskiptavina.  

 Hvort skynjun stjórnenda skili sér á áhrifaríkan hátt í þjónustustöðlum til 

framlínufólks.  

 Hvernig framlínufólk vinnur eftir þjónustustöðlum í þjónustuveitingunni  

 og hvort þjónustuveitingin sé í takt við það sem viðskiptavinum er lofað. 

Aðgerðir til að auka gæði þjónustu. 

 Tillögur að þjónustustöðlum sem taka mið af væntingum viðskiptavina.  

 Tillögur að hæfniviðmiðum og þjálfun fyrir framlínufólk til að vinna eftir 

stöðlunum. 

 Tillögur að því hvernig má efla upplýsingagjöf svo loforð til viðskiptavina verði í 

samræmi við þjónustuna sem á að veita.  

Innleiðing aðgerða 

 Stýring og/eða þátttaka í innleiðingarferlinu með stjórnendum.  

o Viðvera á starfstöð, skipulagning vinnufunda og námskeiðahald.   

o Eftirlit með aðgerðum. 
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