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Inngangur 

Undanfarin ár hefur áhugi á framtíðarfræðum (future studies) aukist verulega meðal 
stjórnenda og rannsóknaraðila á sviði félagsvísinda (Bell, 2004; Cornish, 2005). Í 
þessari grein er hugað að mikilvægi greinarinnar og þeim virðisauka sem hún getur 
gefið við úrlausn einstakra þátta í vöruþróun (product development) og þá sérstaklega á 
forstigi þróunarinnar (fuzzy front end) þar sem áhættan er talin mest (Cooper og Edgett, 
2008; Postma, Broekhuizen og van den Bosch, 2012). Nánar tiltekið við val 
þróunarverkefna og við skilgreiningu og útfærslu á vörunni (product concept). Rohrbeck 
(2011, bls. 440) bendir á að framtíðarrannsóknum (future research) sé oft haldið til hliðar 
við greinar eins og rekstrarstjórnun og stefnumiðaða stjórnun frekar en að vera sam-
þættuð við þær. Hann nefnir að tvær ástæður séu hugsanlega fyrir þessu. Skortur á 
skilningi á hlutverki framtíðarrannsókna í rekstri fyrirtækja og erfiðleika við að mæla 
virði þeirra, sem oft er ekki hægt að meta nema út frá langtíma sjónarmiðum.  

Meðal framtíðarfræðinga (futurists) er ekki samhljómur um hugtakanotkun eða skil-
greiningar (Glenn, 2003, bls. 6). Í umfjöllun er oft vitnað í greinina sem framtíðarfræði, 
framtíðarrannsóknir eða framsýni (foresight). Einnig hafa önnur heiti verið tilgreind 
(Bell, 2004, bls. 68). Í þessari umfjöllun er notast við heitið framtíðarfræði. Fræði-
greinin er ekki eins vel mótuð fræðilega eins og vöruþróun, þrátt fyrir langa sögu 
mannsins við að reyna að sjá fyrir komandi viðburði og þróun (Bell, 2004, bls. 16). 
Framtíðarfræði, eða einstaka aðferðir greinarinnar, eru jafnan ekki hluti af aðferðum 
vöruþróunar (El Kerdini og Hooge, 2013; Postma o.fl., 2012; Rohrbeck, 2010, 2011, 
2014), þrátt fyrir hversu áhættusöm slík verkefni geta verið. Við stefnumótun fyrir-
tækja, stofnanna og við framkvæmd samfélags- og byggðaverkefna hafa einstaka að-
ferðir greinarinnar náð athygli gerenda og hagsmunaðila, en eru ekki sjálfsagður hluti 
slíkra verkefna. Sú aðferð framtíðarfræðanna sem hefur þó náð nokkurri útbreiðslu er 
sviðsmyndagreining (scenario planning) (Bishop, Hines og Collins, 2007). Aðferðir 
framtíðarfræðinnar segja ekki til um framtíðina, heldur greina þær hugsanlegar 
breytingar, ekki aðeins hvað varðar einstaka strauma (trends), heldur þær grundvallar 
breytingar sem hugsanlega munu gerast næstu árin og áratugina (Glenn, 2003). Þrátt 
fyrir ólíkar áherslur innan vöruþróunar, til dæmis varðandi hugtök þá á greinin sterka 
kjölfestu fræðilega og meðal stjórnenda (Belliveau, Griffin og Product Development 
& Management Association, 2002; Cooper, 2001; Brown og Eisenhardt, 1995).  

Í heimildum er oft notað orðið nýsköpun þegar vitnað er til þróunar á vöru og 
þjónustu. Orðið er eitt mengi af mörgum undir regnhlífahugtakinu nýsköpun (Keeley, 
Walters, Pikkel og Quinn, 2013). Höfundar nota hins vegar orðið vöruþróun í þessari 
umfjöllun bæði varðandi þróun á hlutlægum- og huglægum hlutum vörunnar (Karl 
Friðriksson, 2004). Framtíðarfræði og vöruþróun hafa það sammerkt sem faggreinar 
að þær byggjast báðar á þverfaglegri vinnu, eru að fást við óvissu morgundagsins og 
líta til langri tíma. 

Hér er könnuð staða þessara faggreina á Íslandi út frá eftirfarandi rannsóknar-
spurningu: Hver er staða og hugsanlegt framlag eða virðisauki aðferða fram-
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tíðarfræða við mótun nýrra vara hjá sex íslenskum fyrirtækjum? Fyrirtækin sem 
leitað var fanga hjá voru valin með miðuðu úrtaki (purposive sampling) á þeirri forsendu 
að þau gætu verið fyrirmyndarfyrirtæki, vegna árangurs og áherslu á góða innviði við 
þróunarstarf. Fjallað er stuttlega um framtíðarfræði og vöruþróun og þær aðferðir sem 
greinarnar nota. Kynntar eru niðurstöður viðtala við forstöðumenn fyrirtækjanna þar 
sem fram koma helstu innviðir fyrirtækjanna á sviði vöruþróunar og síðan hvort 
aðferðir framtíðarfræða sé hluti af þeim innviðum og ef svo er, hver væri reynsla 
þeirra af aðferðunum og viðhorf þeirra til fræðigreinarinnar. Að lokum eru dregnar 
fram meginniðurstöður og ályktanir. Greinin er hluti af rannsóknarverkefni þar sem 
verið er að rannsaka samþættingu tveggja greina, vöruþróunar- og framtíðarfræða og 
hugsanlegt gildi framtíðarfræða við að ná enn frekari árangri við þróun nýrra vara. 

Framtíðarfræði - Aðferðir 

Við beitingu framtíðarfræða er með kerfisbundnum hætti verið að draga upp hugsan-
legar birtingarmyndir framtíðar sem nýta má við þróun á ólíkum sviðum rekstrar svo 
sem við ákvarðanatöku, greiningu nýrra tækifæra, við stefnumótun, þróun nýrra vara 
og við skipulagsbreytingar (Andriopoulos og Gotsi, 2006; Bishop o.fl., 2007; Costanzo, 
2004; Rohrbeck, 2014). Einnig hefur verið sýnt fram á mikilvægi þessara fræða við að 
meta framvindu verkefna og greina hugsanlegar afleiðingar og niðurstöður þeirra 
(Coates, 1996; Cuhls, 2003; Glenn, 2003; Postma o.fl., 2012, Rohrbeck, 2014). 
Fræðigreinin byggir á flóru aðferða sem hafa verið þróaðar innan greinarinnar (Bell, 
2004) og rannsóknaaðilar hafa fjallað um (Bell, 2004; Coates, 1996; Glenn, 2003). 
Greinin styðst einnig við hefðbundnar aðferðir annarra fræðigreina sérstaklega þegar 
kemur að því að greina núverandi stöðu mála. Nefna má í því sambandi notkun á 
ýmsum hagmælingum og tölfræðilíkönum eða aðferðum á borð við SVÓT greiningu 
og DEGEST sem er aðferð til að greina strauma samfélagsins (Bell, 2004; Cornish, 
2005; Glenn, 2003). 

Eftirfarandi listi er yfir helstu aðferðir sem greinin styðst við (sjá mynd 1). Gerður 
er greinamunur á aðferðum sem flokkast sem forskriftaraðferðir (normative) og svo 
könnunaraðferðir (exploratory). Einnig er aðferðirnar flokkaðar í eigindlegar (qualitative) 
og megindlegar (quantitative). Forskriftaraðferðirnar beinast að því hvers konar framtíð 
er talin vera æskileg? Hvað viljum við sjá að sé framundan? Könnunaraðferðirnar 
skoða hvað sé hugsanlegt, óháð því hvort það sé æskilegt. Margar af aðferðunum má 
þó nota í báðum tilvikum (Glenn, 2003, bls. 6). Einnig er hægt að nota fleiri en eina 
aðferð við úrlausn einstakra verkefna og tvinna aðferðir saman (Bell, 2004; Cornish, 
2005; Saritas og Aylen, 2010). 
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Mynd 1. Aðferðir framtíðarfræða (Glenn og Gordon, 2003)  
 

Við rannsóknir á heimildum virðist vera fátítt að aðferðir framtíðarfræða séu 
notaðar við vinnslu einstakra þrepa eða áfanga í vöruþróun (Rohrbeck, 2014). Undan-
tekningar eru á þessu (Postma o.fl., 2012), en hvað veldur er vert að rannsaka. Rohr-
beck (2014) bendir á vaxandi áhuga á hvers kyns framsýni og þar með framtíðar-
fræðum. Hann ber saman stöðu þeirra í dag við stöðu nýsköpunar fyrir um 30 árum. 
Rohrbeck (2014), segir jafnframt:  

Að nota hefðbundnar aðferðir við mat á nýsköpun, til að mynda greiðslustreymi, 
til að ákvarða hvaða nýsköpunarverkefni eigi að fjármagna, mun alltaf leiða til 
fjármögnunar þeirra sem nú þegar eru til staðar frekar en nýrra vöruflokka.  

Hann bendir einnig á í grein sinni að yfirburðir í samkeppni velta á getu fyrirtækja 
við að greina merki um nýja þróun í undanfara eða við upphaf slíkra breytinga.  

Á síðari hluta fyrsta áratugar þessara aldar var sviðsmyndavinna kynnt til sögunar 
hér á landi sem stjórnunaraðferð, meðal annars sem aðferð við stefnumótun. Árið 
2011 var gerð rannsókn á viðhorfum átta viðmælanda sem höfðu á einn eða annan 
hátt tekið þátt slíkum verkefnum (Ólafur Jónsson, 2011). Niðurstöður rannsóknar-
innar voru  jákvæðar í garð aðferðarinnar og meginniðurstaða rannsóknarinnar var að 
aðferðin „falli vel að íslenskum fyrirtækjum og íslenskum aðstæðum“ (Ólafur Jónsson, 2011, 
bls. 81). Bent var á að styrkur aðferðafræðinnar væri meðal annars að skoða ólíkar 
hugmyndir samtímis, út frá mismunandi sjónarhornum og að þátttakendur gerðu sér 
grein fyrir að þróun gæti verið með öðrum hætti en allir byggist við. 

Vöruþróun 

Varðandi vöruþróun er samhljómur er innan greinarinnar um að skipta vöruþróunar-
ferlinu upp í áfanga, meðal annars til að samræma nauðsynlega þverfaglega vinnu og til 
að minnka áhættu við framkvæmd þróunarinnar (Cooper og Edgett, 2012; Crawford, 
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2010). Eitt þekktasta ferlið í þessu sambandi er áfanga- og gáttaferlið (stage–gate process) 
sem Robert G. Cooper mótaði á grundvelli umfangsmikilla rannsókna (Cooper, 1990). 
Fjöldi annarra ólíkra ferla hafa verið mótaðir til að stjórna vöruþróun, ólíkir að gerð 
og með mismunandi áherslum, m.a. varðandi ítrun (Gréta María Grétarsdóttir, Helgi 
Þór Ingason og Karl Friðriksson, 2009). Ferlin eiga hins vegar oftast það sammerkt að 
vera áfanga- eða þrepaskipt (Crawford, 2010). Þróunarvinnunni er einnig oft skipt í 
tvo hluta. Verkhluta er snýr að vali hugmynda og verkefna, oft nefnt forstig þróunar-
innar og svo verkhluta er snýr að stjórnun og framkvæmd, þ.e. framkvæmdastig 
þróunarinnar (operational activities). Einnig er þriðja stigi oft bætt við sem er markaðs-
setning vörunnar (Postma o.fl., 2012). Á meðan meiri sátt er um hvernig best sé að 
standa að framkvæmdastigi þróunarinnar þá er meiri stjórnunaróvissa um hvernig 
standa eigi að forstigi þróunarvinnunnar (Postma o.fl., 2012; Gunnar Óskarsson og 
Sabit Veselaj, 2014). Forstig þróunarinnar er hins vegar talið skilja á milli árangurs og 
árangursleysis verkefna (Cooper, 2001). Nokkur stjórnendalíkön hafa verið sett fram 
til að ná utan um forstig þróunarinnar, til umbóta og sem vegvísar um framkvæmd 
þessa verkhluta (Gunnar Óskarsson og Sabit Veselaj, 2014). Til er fjöldi aðferða sem 
snertir ólíka þætti forstigsins, svo sem við að greina og meta tækifæri, við leit hug-
mynda að lausnum og mat á þeim, við skilgreiningu og útfærslu á vörunni (product 
concept) og við mat á samvali verkefna (projects portfolio) (Cooper og Edgett, 2008, Karl 
Friðriksson, 2004). Eins og bent hefur verið á þá hafa aðferðir framtíðarfræða tak-
markað verið notaðar við vöruþróun, hvort heldur er á forstigi verkefna eða við 
stjórnun þeirra, þrátt fyrir að meginhlutverk beggja greinanna sé að lágmarka áhættu. 
Við yfirlestur kennslubóka á sviði vöruþróunar eru sértækar aðferðir framtíðarfræða 
fáséðar en þó eru undantekningar hvað þetta varðar (Belliveau o.fl., 2002; Crawford, 
2010). 

Vettvangskönnun 

Framkvæmd könnunarinnar var þannig að tekin voru viðtöl við forstöðumenn sex 
fyrirtækja úr ólíkum atvinnugreinum. Notað var miðað úrtak (purposive sampling) við val 
á þátttökufyrirtækjum. Fyrirtækin voru talin uppfylla að miklu leyti viðmið um að vera 
fyrirmyndarfyrirtæki samkvæmt samantekt Agnesar Hólm Gunnarsdóttur og Helga 
Þórs Ingasonar um rannsóknir á afburðaárangri (excellence) (2007, bls. 99). Stuðst var 
við hálf opin viðtöl (semi structured interviewing) sem höfðu það að markmiði að fá fram 
upplýsingar frá fyrirtækjunum varðandi áherslur sem tengja mætti vöruþróun og 
framtíðarfræðum. Rannsóknin er hluti af raundæmisrannsókn (case study) á þeim 
aðferðum sem fyrirtækin beita, en slík rannsóknaraðferð er talin henta rannsóknum 
eins þessari (Yin, 2014). Fyrirtækin sem hér um ræðir voru: 
 

• 3 X Technology; sérhæfir sig í lausnum fyrir matvælaframleiðslu. Fyrir-
tækið starfar á alþjóðavísu. Starfsmenn þess eru um 50. 

• CCP; er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði tölvuleikja, starfrækir og heldur utan 
um, meðal annars tölvuleikinn EVE Online. Fjöldi starfsmanna er um 
600. 

• Marel; er leiðandi á heimsvísu í framleiðslu á háþróuðum búnaði til 
vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingum. Hjá fyrirtækinu starfa um 4.000 
manns.  

• Nox Medical; sérhæfir sig í svefnmælingum og greiningu gagna á því sviði. 
Fyrirtækið er í farabroddi á sínu sviði á alþjóðavísu. Starfsmenn þess er 94. 

• Stjörnu Oddi; er leiðandi á markaði í framleiðslu á sérhæfðum mæli-
tækjum fyrir ýmiskonar rannsóknir sérstaklega hvað varðar hegðun fiska 
en einnig fyrir annan iðnað. Starfsmenn fyrirtækisins er 22.  
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• Össur; er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í að hanna 
og framleiða stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur til að bæta hreyfanleika 
fólks. Starfsmenn fyrirtækisins er um 2.300. 

Niðurstöður úr viðtölum 

Eins og fyrr segir þá hafa öll sex fyrirtækin einkenni afburðar- eða fyrirmyndarfyrir-
tækja. Þau hafa náð góðum árangri og hafa markvisst byggt upp innviði til að ná enn 
frekari árangri. Þessu til vitnis er fjallað fyrst um innviði fyrirtækjanna og áherslur og 
tilvitnanir í einstök viðtöl eru sett fram til áherslu og skýringa. Niðurstöðurnar eru ekki 
settar fram með tilvísun til einstakra viðmælenda.  

Fyrirtækin hafa mótaða stefnu og sýn til framtíðar. Fimm af fyrirtækjunum voru 
með frekar fastbundna stefnumótun meðan eitt þeirra vann stefnuna á mun frjálslegri 
hátt. Meðfylgjandi eru tvær tilvitnanir úr viðtölum sem undirstrika mikilvægi stefnu-
mótunar í huga viðmælanda: 

Á fimm ára fresti unnum við markvissa stefnumótunarvinnu, þar sem reksturinn 
var krufin til mergjar. Þessi yfirsýn bjargaði okkur þegar kreppan skall á. 

Í stefnumótunarvinnunni horfðum við fyrst til 10. ára, síðan 5. og núna til 2. til 
3. ára fram í tímann. Við höfum lært það að ef við lítum til lengri tíma þá er 
hættan við það að læsa sig inni í einhveri tækni sem á ekki við þegar fram líða 
stundir. Við viljum vera í forystu í nýjungum á okkar kjarnasviði en á hliðar-
línunni þegar fyrsta tæknibylgja nýjunga á öðrum sviðum verður en við gefum 
nýjungunum meiri athygli í annarri og þriðju bylgju. Það er nauðsynlegt að halda 
einbeitingu. 

Sammerkt með fyrirtækjunum var að þau voru mjög notenda- og markaðsdrifin í 
sínum þróunarlausnum. Til að mynda þróuðu fimm af sex fyrirtækjunum lausnir þar 
sem viðskiptavinir lögðu annað hvort fjármagn (til dæmis með kaupum á fyrstu frum-
gerðum), þekkingu eða prófuðu frumgerðir þeirra í tengslum við viðskipta-samning 
um kaup á búnaðinum. 

Öll fyrirtækin lögðu áherslu á sérstöðu í lausnum á einstaka vörueiginleikum vara 
sinna. Veðjuðu ekki á „öruggustu leiðina“ við lausn viðfangsefnisins heldur þær leiðir 
sem voru tæknilega framsæknar og sem voru skilvirkar og ollu ánægju meðal 
viðskiptavina. 

Við erum framsækið fyrirtæki og tökum inn ögrandi tækninýjungar og leysum 
viðfangsefni markaðarins á annan og einfaldari hátt en samkeppnisaðilinn. 
Varan okkar Nox T3 er gott dæmi um þetta. Þar samþættum við nýja tækni-
lausnir svo sem Bluetooth og lágorku tækni, við lausn á hefðbundnu viðfangs-
efni með þarfir viðskiptavinarins að leiðarljósi. 

Við vinnum eftir fastmótaðri þróunarstefnu. Markmiðið í ár er „Innovation, growth 
and efficiency.“ Við reynum að stækka kökuna á þeim sviðum sem við vinnum á. 
Við erum til að mynda að selja spelkur sem styðja sjúklinga með liðagigt. Hinn 
valkosturinn er skurðaðgerð. Þannig styðjum við sjúklinginn og hindrum frekara 
slit. Þetta er einnig ódýrari lausn fyrir samfélagið. Þarna er búinn til markaður 
sem ekki var virkur. 

Einnig má segja að fyrirtækin hafa öll verið tæknidrifin, það er  að segja með 
áherslu á snjallar tæknilausnir. Innleiðsla tæknilausna var oftast tengd fyrirspurnum frá 
viðskiptavinum og hagsmunaaðilum um lausnir sértækra mála. Tvö af sex fyrirtækjun-
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um höfðu komið fram með nýjungar án beinnar samvinnu við viðskiptavini eða hags-
munaaðila þó svo nýjungarnar hefðu verið gerðar á grundvelli þarfa þeirra. 

Við höfðum birgja sem útvegaði okkur hátæknilausnir sem við smíðuðum utan 
um og gerði okkur kleift að leysa viðfangsefnin á snjallan hátt. Við reynum að 
koma í veg fyrir að þróa staðkvæmdarlausnir heldur einbeitum við okkur að 
lausnum í framleiðsluferlum sem viðskiptavinurinn hafði ekki full tök á. 

Við höfum lagt áherslu á að móta sterka nýsköpunarmenningu innan fyrir-
tækisins. Við störfum samkvæmt formlegri tæknistefnu og höldum utan um þau 
mál á svo nefndum tæknivettvangi. Einnig erum við með kerfi sem við nefnum 
Arsenal of ideas sem er nokkurs konar hugmyndabanki. 

Við sjáum oft lengra en viðskiptavinirnir. Hvaða möguleikar og tækifæri felast í 
tækninni og bendum viðskiptavinum á ákjósanlega möguleika. Stundum er 
markaðurinn ekki tilbúinn á nýta sér möguleikana. Við rýnum alla tæknikosti 
með hliðsjón af getu og vilja markaðarins. 

Það einkenndi öll fyrirtækin að hugmyndir spruttu ekki síst upp í samskiptum 
starfsmanna sín á milli, inn í kaffistofu, innan þróunarsetra eða við hópvinnu. Einnig 
voru samskipti við birgja og fag- og hagsmunaðila mikilvæg í þessu sambandi. Aðeins 
tvö fyrirtæki af sex voru með formlegt verklag við öflun nýrra hugmynda. Hins vegar 
var lögð áhersla á að fyrirtækjamenningin styddi umbætur og nýjungar kæmu frá 
starfsmönnum. Öll fyrirtækin fóru snemma á frumstigi þróunarinnar til notenda og 
annarra hagsmunaaðila og lögðu fyrirætlanir sínar fram til mats.  

Bestu hugmyndirnar koma frá viðskiptavinum okkar. Starfsmenn okkar sjá hvað 
mætti vera betra hjá viðskiptavinunum, svo sem nýting hráefna eða gæði. 

Hugmyndir koma aðallega frá viðskiptavinum en við höfum haldið vöru-
þróunarfundi með lykilstarfsmönnum, hönnuðum og markaðsfólki þar sem 
tækifærin eru greind en jafnframt hafa hugmyndir komið fram við endurmati á 
stefnu fyrirtækisins og viðskiptavinum bent á lausnir í kjölfar þess. 

Nær öll fyrirtækin gerðu einhvers konar matsskýrslu um tæknimál viðkomandi hug-
myndar og hvar lausnin myndi nýtast. Eitt fyrirtækið tekur málið fyrir á sérfundi sem 
nefnist I2M, eða „Innovation to Market“, annað fyrirtæki núvirðisreiknar öll verkefni og 
gerir formlegt áhættumat. Þá er gerð viðskiptaáætlun, verkefnaáætlun og kröfulýsing 
sem tekin er fyrir á fundi til samþykktar eða athugasemda. Í nær öllum tilvikum voru 
verkefnin kostnaðargreind og gerð tímaáætlun um áfanga- og verklok. Öll verkefnin 
eru jafnframt borin saman og þeim forgangsraðað. 

Mörg fyrirtækjanna höfðu breytt skipulagi þróunarvinnunnar frá miðlægu í teymis-
vinnu innan setra eða sella til að fá fram enn frekari virkni og umræðu um þróun tækni 
og markaðslausna við vöruþróunina. Í einu fyrirtækinu voru setrin látin tengjast 
markaðnum á þann hátt að nýjungar sem þróaðar voru, voru seldar fyrirfram til að 
standa undir þróunarkostnaði eða hluta hans. Í þremur fyrirtækjanna var gerður for-
kaupssamningur við viðskiptavininn áður en þróun eða þá innleiðing átti sér stað. 

Öll fyrirtækin unnu sína vöruþróun í gegnum formlegt vöruþróunarferli, eftir að 
forstigi þróunar lauk og verkefnahugmyndin hafði verið metin hæf til áframhaldandi 
þróunar. Einnig kom fram að nær öll fyrirtækin voru meðvituð um að hafa safn af 
þróunarverkefnum og unnu markvisst að forgangsröðun verkefnanna.  

Tvö fyrirtækjanna nálguðust þróun hugmynda sinna með því að ímynda sér 
hvernig framtíðarvirkni varanna gæti litið út, þó svo viðkomandi lausnir væru ekki til 
staðar í dag.  



Framtíðarfræði og virði framtíðarrýni við vöruþróun 

7 

Menn teikna í kaffitímanum oft nokkrar framtíðarmyndir af vörunum eftir 10 ár 
og ræða lausnir en þetta er ekki gert formlega. 

Í öðru fyrirtækinu var þessi vinna skjalfest og unnin með formlegum hætti. Bæði 
hvað varðaði hugmyndir um hina fullkomnu framtíðarvöru og við að greina áhrifa-
strauma á sviði tæknimála og málefni samfélagsins. 

Í vestrænum heimi verður hægt að rækta útlimi í náinni framtíð. Með óbreytt 
viðskiptalíkan þá þýðir það endalok starfseminnar. En okkar þekking liggur hins 
vegar ekki síður í að greina gönguferla og vinna að endurhæfingu, þar gætum við 
verið í forystu þegar fram líða stundir. Í báðum tilfellum er þessi hugmynda-
vinna drifkraftur í vöruþróuninni fyrir næstu kynslóðir vara. 

Í tveimur fyrirtækjanna var viss þekking á framtíðarfræðum en þó takmörkuð. Eitt 
fyrirtækjanna hafði notað nokkurs konar sviðsmyndavinnu í starfsemi sinni og hafði 
ágætlega reynslu af slíkri vinnu þó ekki mikið í tengslum við vöruþróun heldur á sviði 
hópeflis og stefnumótunar.  

Ferlið er eiginlega mikilvægara en niðurstaðan. Við erum einhvers konar fram-
tíðarpælarar. Við höfum notað eina aðferð sem nefnist „Remember the Future.“ Þú 
ímyndar þér stað í framtíðinni og reynir síðan að huga að því hvernig þú kemst 
þangað. En dagurinn í dag hefur miklu meiri áhrif á framtíðina en öfugt. 
Framtíðin er merkt tilfinningaástandi nútímans. Ferlið leysir að vísu úr læðingi 
hugsanleg tækifæri og getur greint áhættu. 

Annað fyrirtæki útbjó vegvísi (roadmapping) til tveggja til þriggja ára um þróun innan 
tiltekinna vöruflokka án hugleiðingar um að hér væri um að ræða aðferðafræði fram-
tíðarfræða. Þannig má segja að af sex fyrirtækjum hafi þrjú þeirra notað aðferðir sem 
teljast til framtíðarfræða. Öll fyrirtækin lýstu því hins vegar yfir að forgangsatriði í 
starfseminni væri alltaf núverandi vörur á markaði.  

Algengt viðmót þegar spurt var um framtíðarfræði var: Það er alltaf gaman að 
svona löguðu. Tökum sem dæmi SWOT greininguna, hún var ekki þekkt fyrir 
nokkru en er núna á allra vitorði. 

Tæknibreytingarnar eru svo örar að það þýðir ekkert fyrir okkur að líta til 15 ára. 

Líklega innleiðum við nýja tækni sem hefur verulegar breytingar í för með sér á 
5 ára fresti. 

Þó svo niðurstöðurnar séu takmarkandi til að alhæfa um stöðu mála varðandi 
vöruþróun og notkun á aðferðum framtíðarfræða þá gefa þær samt vitnisburð um 
framþróun faggreinanna hér á landi. 

Samantekt og ályktanir 
Innviðir þátttökufyrirtækjanna í rannsókninni á sviði vöruþróunar voru tiltölulega 
sterkir sérstaklega varðandi stjórnun þróunarverkefna, þar sem þau höfðu öll varðað 
ferli frá hugmyndamati að markaðssetningu. Einnig var formlega tekist á við mat og 
forgangsröðun á hugmyndum. Gerðar eru ríkar kröfur til þróunarverkefna frá verk-
byrjun til verkloka til dæmis með kröfulýsingu, verk-, kostnaðar- og tímaáætlunum. 
Draga má þá ályktun stefnumótun fyrirtækjanna hafi hjálpað mikið til við mat á verk-
efnum og forgangsröðun þeirra, og það er í góðum takti við fræðilegar áherslur 
(Cooper, Edgett og Kleinschmidt, 2001; Cooper, 2001; Rohrbeck, 2010). Fyrirtækin 
eru markaðs- og tæknidrifin. Megináhersla er á að móta sértækar lausnir sem eru 
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móttækilegar á markaðnum án þess að fara framúr markaðnum hvað varðar tækni. 
Fyrirtækin virðast hafa formfastar starfsvenjur í flestum áföngum þróunarinnar nema á 
forstigi hennar. Í tveimur af sex fyrirtækjanna var hugað að innviðum á þessu stigi en 
segja má að þessi þáttur sé óskýr og loðinn í huga stjórnenda eins og þekkist annars 
staðar (Postma o.fl., 2012) þrátt fyrir að forstigið sé talið leggja grunninn að árangri í 
vöruþróun (Cooper og Edgett, 2008; Postma o.fl., 2012). 

Undanfarin ár hefur átt sér stað veruleg umræða um umbætur á þessu sviði, skipu-
lagslega og út frá ólíkum aðferðum (Gunnar Óskarsson og Sabit Veselaj, 2014). Fram-
tíðarfræði og aðferðir hennar fást við hið væntanlega í umhverfinu til skemmri og 
lengri tíma litið (Bell, 2004). Viðhorf og nálgun greinarinnar hvað varðar viðfangsefni 
á forstigi vöruþróunar ættu að vekja áhuga og vera virðisskapandi eins og sýnt hefur 
verið fram í nokkrum rannsóknum (Postma o.fl., 2012; Rohrbeck og Gemünden, 2011; 
von der Gracht, Vennemann, og Darkow, 2010). Þrátt fyrir að takmörkuð þekking sé 
á framtíðarfræðum meðal viðmælenda þá er til staðar að fyrirtækin nota hugsun og 
aðferðir sem tengjast og eiga uppruna sinn í framtíðarfræðum sem drifkraft í þróun 
varanna. Eitt fyrirtækjanna teiknaði upp framtíðarútgáfu sinna vara, annað vann mark-
visst að því að gera sér grein fyrir hinni fullkomnu útgáfu varanna í framtíðinni. Þriðja 
hafði notað framtíðaraðferð við hópefli og stefnumótunarvinnu. Í rannsókn árið 2011 
á viðhorfi til sviðsmyndagreiningar við stefnumótun hér á landi fékk aðferðin jákvæða 
umsögn (Ólafur Jónsson, 2011). Væntanlega er hægt að yfirfæra sumar niðurstöðurnar 
yfir á framkvæmd vöruþróunar samanber rannsókn Postma (2012) á virði sviðsmynda-
gerðar á forstigi vöruþróunar gerði, en annað þarf frekari rannsókna við. 

Meginniðurstaða er að skortur sé á vitneskju og umræðu um hlutverk framtíðar-
fræða við þróun nýrra vara hér á landi en það eru vísbendingar um að greinin geti haft 
verulega þýðingu og aukið verðmæti vöruþróunarverkefna. Hins vegar hefur verið 
bent á að þegar framlag framtíðafræða er metið þarf að taka mið af mörgum mæli-
kvörðum við framkvæmd slíkra rannsókna (Rohrbeck, 2011). 

Frekari rannsóknir 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru að notast var við miðað úrtak en einnig má 
benda á að úrtakið var ekki nema sex fyrirtæki. Einnig má benda á að viðtöl voru 
aðeins tekin við einn einstakling í viðkomandi fyrirtæki í staðinn fyrir nokkra aðila 
þannig að hægt væri að sannreyna betur viðmið og verklag. Jafnframt hefði verið gott 
að samkeyra þess rannsókn almennri könnun meðal fyrirtækja af sambærilegri stærð 
og getu. Stefnt er að því að vinna að slíkum rannsóknum á næstunni til að fá enn 
gleggri mynd af stöðu þessara mála hér á landi og til frekari þekkingarauka innan 
framtíðarfræða og þá ekki síst hvað varðar framkvæmd vöruþróunar. 
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