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Útdráttur 

Mikil óvissa ríkir oft innan sprotafyrirtækja þar sem þau byggjast jafnan á grunni þess að 

koma með vöru eða þjónustu á markað sem er ólík öðru sem fyrirfinnst. 

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er aðferðafræði sem miðar að því að 

straumlínulaga ferlið við að koma nýrri hugmynd á markað með því að innleiða þátttöku 

viðskiptavina í vöruþróun. Þetta rannsóknarverkefni fjallar um vöruþróunarferli íslenska 

sprotafyrirtækisins RóRó á Lúllu dúkkunni sem var sett á markað árið 2015. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvernig notendur fyrstu og annarrar framleiðsla Lúllu 

dúkkunnar voru að nota vöruna og hversu ánægðir þeir voru með hana. Talið var að 

rannsóknin gæti gefið aukið innsæi í notkun og notendur vörunnar sem ekki hafði verið 

til staðar áður. Með þetta að leiðarljósi var framkvæmd eigindleg og megindleg 

rannsókn á meðal notenda.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur voru fremur ánægðir og líklegir til að 

mæla með henni við aðra. Helstu væntingar voru að barn sofi lengur, vakni sjaldnar og 

falli betur í ró með dúkkunni. Ljóst var að margir töldu að dúkkan væri töfralausn og 

myndi virka samstundis. Greint var nánar hvaða þættir þátttakendur voru ánægðastir 

með og borið var saman við mikilvægi. Að auki er nánar lýst notendum og notkunartíðni 

í niðurstöðum þessara rannsóknar. Settar voru fram tillögur fyrir fyrirtækið og einnig var 

mælt með að fyrirtækið haldi áfram að safna endurgjöf viðskiptavina og framkvæma 

notendakannanir, sérstaklega fyrir áframhaldandi vöruþróun. 
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1  Inngangur  

Samkvæmt Samtökum iðnaðarins (2004) eru sprotafyrirtæki (e. startups) venjulega 

sprottin úr rannsókna- eða þróunarverkefnum og byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni 

eða öðru nýnæmi. Það er nánar skilgreint sem svo að árlegur þróunarkostnaður eigi að 

vera yfir 10% af veltu. Hins vegar telja samtökin að fyrirtæki hætti að teljast 

sprotafyrirtæki þegar það hefur verið skráð í kauphöll sem öflugt tæknifyrirtæki eða náð 

veltu sem nemur einum milljarði íslenskra króna. Eins og fyrrgreind skilgreining gefur til 

kynna þá liggur oft að baki sprotafyrirtækjum mikil rannsóknarvinna við að koma 

nýjungum á markað. Icelandic Startups (2013) (áður Klak Innovit), sem vinnur að því að 

virkja úrræði fyrir sprotafyrirtæki á Íslandi, segir að þessi skilgreining sé fremur 

takmarkandi og að sprotafyrirtæki séu alls ekki eingöngu tæknifyrirtæki, heldur geti 

starfað á ólíkum sviðum. Það sem þau eiga hins vegar sameiginlegt er að vinna að 

nýsköpun. Samkvæmt Oslóarhandbók OECD er nýsköpun það nýnæmi sem getur falist í 

nýrri vöru eða þjónustu, nýrri leið í markaðssetningu, framleiðslu, skipulagi og/eða 

aðferðum óháð starfsemi fyrirtækisins (OECD/Eurostat, 2005).  

Það eru til ótal skilgreiningar á sprotafyrirtækjum og ekki eru allir sammála um 

nákvæmar skýringar á því fyrirbæri. Þegar sjálfir stofnendur slíkra fyrirtækja eru inntir 

eftir svörum koma enn ólíkari skýringar sem jafnan bera þó ákveðin líkindi. Dave 

McClure, stofnandi fyrirtækisins 500 Startups, telur til að mynda að sprotafyrirtæki séu 

fyrirtæki sem eru í ákveðinni óvissu um hver varan sín er í raun, hverjir viðskiptavinir 

sínir eru og hvernig þau eigi að skapa tekjur (Harrison, 2014). Það er þónokkuð til í því, 

að það ríki oft mikil óvissa innan sprotafyrirtækja. Eric Ries (2011), höfundur Lean 

Startup bókarinnar og stofnandi fjölda sprotafyrirtækja, skilgreinir einmitt 

sprotafyrirtæki sem mannlega stofnun sem hönnuð er til að búa til nýja vöru eða 

þjónustu við aðstæður þar sem ríkir ákafleg óvissa. Enn fremur telur Steve Blank, 

prófessor sem kennir frumkvöðlafræði við Stanford og Berkeley háskóla og er stofnandi 

þónokkurra sprotafyrirtækja, að sprotafyrirtæki séu ólík hefðbundnum fyrirtækjum að 

því leyti að þau hafi einungis tilgátur til að styðjast við. Til að mynda um hvernig 

varan/þjónustan komi til með að líta út og virka, hvernig og hvar hún verður seld, hvað 
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hún eigi að kosta og svo framvegis. Vegferð sprotafyrirtækis gengur síðan út á að 

sannreyna eða fella viðkomandi tilgátur og fullmóta þannig umrætt viðskiptamódel og 

rekstur (Blank, 2007). Það er raunin að sprotafyrirtæki séu alla jafnan að vinna að því að 

koma með nýjar lausnir eða nýjar útfærslur á eldri lausnum, og þá má segja að tilgátan 

sé hvort það sé markaður fyrir þær lausnir. Í framhaldinu er það svo í höndum 

sprotafyrirtækisins að finna það út og sannreyna. Auðvitað helst áður en langt væri 

komið í ferlinu og miklu fjármagni verið eytt í þróun. Fyrirtæki geta lagt talsverða 

þróunarvinnu í eitthvað sem enginn vill, ef aldrei er kannað hvort það sé markaður fyrir 

vöruna eða þjónustuna sem verið er að þróa. 

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja (e. lean startup) er tiltölulega ný hugmyndafræði 

sem snýr að því að koma í veg fyrir sóun í þessu ferli og hafa neytandann ávallt að 

leiðarljósi í vöru- eða þjónustuþróun. Neytandinn er álitinn hornsteinn fyrirtækisins 

(Ries, 2011). Það er samt sem áður alls ekki nýtt fyrirbæri að viðskiptavinurinn og þarfir 

hans séu álitin meðal þess sem er mikilvægast fyrir fyrirtæki að leggja áherslu á, hvort 

sem það fyrirtæki sé sprotafyrirtæki eða þroskað fyrirtæki. Samkvæmt Peter Drucker 

(2005), fræðimanni í stjórnun fyrirtækja, þá þarf sprotafyrirtæki fyrst og fremst að huga 

að markaðinum og hinum hugsanlega neytenda. Hann hefur lagt áherslu á mikilvægi 

þess að fyrirtæki, sér í ljósi sprotafyrirtæki, þurfi að minna sig á að vara og þjónusta séu 

skilgreind út frá neytandanum en ekki framleiðandanum. Stærsta ógnin sem steðjar að 

nýju verkefni er að hans mati þegar fyrirtæki þykjast vita betur en neytandinn hvernig 

vara eða þjónusta skuli vera. Fyrirtæki skuli hafa það að markmiði að þjóna 

neytandanum. 

Drucker (2005) hefur jafnframt sagt að fyrir eitthvað sem er algerlega nýtt á markaði, 

þá er í raun ekki hægt að gera það sem hann kallar hefðbundnar markaðsrannsóknir. Sér 

í ljósi þar sem það hefur ekki verið til á markaðinum áður. Hann bendir á dæmi um 

ljósritunarvélar í þessu samhengi, en þegar Xerox gerði sínar fyrstu markaðsrannsóknir 

skoðaði fyrirtækið eingöngu þarfir prentunarfyrirtækja vegna þess að það taldi þau vera 

sinn markhóp. Í ljós kom að prentunarfyrirtækin, sem áhugi var kannaður hjá, höfðu 

engin not fyrir ljósritunartæki. Það sem aftur á móti enginn virtist átta sig á á þeim tíma, 

þótt það virðist augljóst nú, var að ýmis önnur fyrirtæki, skólar og einstaklingar höfðu 

frekar not fyrir slíka uppfinningu. Drucker segir því að það sé afar mikilvægt að fókus á 
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markaðinn sé hluti af stjórn og stefnu fyrirtækisins og að stjórnendur sigti út bæði 

óvænt tækifæri og óvæntar ógnanir.  

Innan þeirrar aðferðafræði sem notuð er í straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er 

ályktað að áætlanir og ítarlegar markaðsrannsóknir séu einmitt ekki nægileg vísun á 

árangur fyrir sprotafyrirtæki. Það sé vegna óvissunnar og nýnæmisins sem þar ríkir. Lögð 

er áhersla á að koma vörunni sem fyrst í hendur neytenda til að kanna hvort varan eigi 

yfir höfuð heima á markaði og í höndum neytenda. Í framhaldi er litið á 

vöruþróunarferlið sem samfellt og eru sífelldar úrbætur gerðar til að auka gæði og 

skilvirkni vöru í samráði við neytandann (Ries, 2011). Þessi aðferðafræði er talin geta 

unnið gegn sóun á tíma og fjármagni en gæði vöru endurspeglast ekki endilega í 

framleiðslukostnaði eða í hversu erfitt sé að skapa hana eins og framleiðendur margir 

vilja halda fram. Gæðin eru þau sem viðskiptavinur fær út úr vörunni og er tilbúinn að 

borga fyrir hana. Í það minnsta samkvæmt Drucker (2005). „Viðskiptavinir borga aðeins 

fyrir það sem þeir hafa not fyrir og gefur þeim virði. Ekkert annað en það getur talist 

gæði“ (bls. 172). 

RóRó er ungt, íslenskt sprotafyrirtæki sem var stofnað í kringum vöruna Lúllu 

dúkkuna (e. Lulla doll) eftir að hugmyndin vann viðskiptahugmyndakeppni Gulleggsins 

haustið 2011. Lúlla dúkkan er rafdrifin tuskubrúða sem ætlað er að líkja eftir nærveru 

við foreldri með náttúrulegum hjartsláttar- og öndunarhljóðum. Hugmyndin að virkni og 

áhrifum dúkkunnar er byggð á rannsóknum á áhrifum nærveru og þá sérstaklega 

nærveru við öndunar- og hjartsláttarhjóð. Hugmyndin var einnig sniðin út frá ráðgjöf 

sérfræðinga í læknisfræði og sálarfræðum. Grunnvirkni Lúllu dúkkunnar á að stuðla að 

auknu jafnvægi í öndun og hjartslætti ungra barna og þannig minnka líkur á 

öndunarhléum (e. apnea) sem eru algeng hjá ungbörnum, þá sérstaklega hjá fyrirburum 

(Hoppenbrouwers o.fl., 1977). Jafnframt á virkni dúkkunnar að stuðla að betri líðan og 

auknum svefngæðum hjá börnum. Hugsmíðin hófst hjá Eyrúnu Eggertsdóttur þegar hún 

leitaði lausna fyrir fyrirbura sem þurfa að eyða miklum tíma í einangrun og skortir 

nærveru. Lúlla dúkkan var fyrst kynnt á markaði sem hugmynd í 

hópfjármögnunarherferð í lok árs 2014, en kom ekki á almennan markað fyrr en 

sumarið 2015. Í dag er Lúlla dúkkan til sölu í 15 löndum í yfir 250 verslunum.  



 

11 

Í vöruþróunarferlinu hjá RóRó hefur verið lögð mikil áhersla á viðskiptavininn eða það 

sem mætti kalla endanotanda. Ferlið hefur verið mikið eigindlegt en óformlegt og farið í 

gegnum nokkur stig. Má skýra vöruþróunarstefnu fyrirtækisins sem sækjandi þar sem 

fyrirtækið sækist eftir forskoti á markaði með því að bjóða fram vöru sem sniðin er að 

þörfum neytandans (Karl Friðriksson, 2004). Litið er svo á innan fyrirtækisins að 

vöruþróuninni sé aldrei lokið heldur sé hún stöðugt í gangi. Vöruþróun lýkur ekki þegar 

vara kemur á markað. Fyrstu stigin sneru að því að móta hugmyndina í nothæfa vöru en 

seinni stig, sem mætti kalla tilraunastig, snerust um að meta hvernig notendur bregðast 

við vörunni. Hugmyndin að vörunni var tilgáta sem þurfti að sanna og finna hvort pláss 

væri fyrir á markaði. Til að meta gildi tilgátunnar var hugmyndinni hrint í framkvæmd og 

vöru komið á markað. Viðbrögð neytenda skiptu miklu máli fyrir áframhaldandi þróun á 

vörunni.  

Markmið rannsóknarinnar sem fjallað er um í þessari ritgerð snýr að því svara 

rannsóknarspurningunum; Hvernig nýtist Lúlla dúkkan notendum? Og hversu ánægðir 

eru notendur með Lúllu dúkkuna? Rannsakandi vinnur að markaðsmálum og rekstri hjá 

viðkomandi fyrirtæki og telur að hagnýtt gildi rannsóknar sé töluvert fyrir fyrirtækið í 

áframhaldandi vöruþróun. Talið er að rannsóknin geti gefi aukið innsæi í notkun og 

notendur vörunnar, en Róró hefur ekki áður framkvæmt formlegar kannanir hjá 

notendum þeirra sem eru með fyrstu gerðar vörunnar sem sett var á almennan markað.  

Áður en fjallað er um rannsóknina er fræðilegt yfirlit þar sem farið er yfir 

vöruþróunarferli og sérstaklega farið yfir þátttöku viðskiptavina í vöruþróun og 

tilraunaaðferð. Að auki er farið yfir straumlínustjórnun sprotafyrirtækja og hvernig hún 

nýtist við vöruþróun. Farið er yfir vöruþróunarferlið hjá RóRó fram að þessari rannsókn 

og rætt hvernig það tengist inn á þau vöruþróunarferli sem koma fram í fræðilega 

yfirlitinu. Því næst kemur aðferðafræðikafli þar sem rætt er um þær aðferðir sem beitt 

var við gagnasöfnun og greiningu. Því næst eru gögnin greind og reynt að varpa ljósi á 

upplifun þátttakenda. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman. Síðar er rætt hvernig 

fyrirtækið getur nýtt þær niðurstöður til áframhaldandi vöruþróunar, auk þess sem 

komið er inn á hugsanlega annmarka rannsóknarinnar og tillögur að öðrum 

rannsóknum. 
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2 Vöruþróunarferli 

Vöruþróun getur ýmist verið ný fyrir fyrirtækið eða ný fyrir heiminn. Þjónusta eða vara 

sem er ný fyrir heiminn á sér ekki hliðstæðu á markaði. Þjónusta eða vara sem er ný fyrir 

fyrirtækið getur verið einhverskonar viðbót við núverandi vöru eða þjónustu, eða ný 

lína. Það voru félagarnir Booz, Allen og Hamilton (1982) sem komu fram með þessa 

flokkun sem hefur verið mikið notuð síðan þá, en hún skilgreinir stig nýnæmis nýrrar 

vöru eftir því hvort hún er ný fyrir fyrirtækið eða ný fyrir heiminn. Fæstar vörur eru 

algerlega nýjar fyrir heiminn. Oft er verið að vinna að breyttum útfærslum og sífellt 

koma nýjar útfærslur af hinum ýmsu vörum á markað. Í raun eru allar breytingar á vöru 

vöruþróun, jafnvel þótt um sé að ræða smávægilegar breytingar eins og nýjan lit á 

umbúðum eða breytt letur á leiðbeiningum (Karl Friðriksson, 2004).  

Hvort sem um er að ræða alveg nýja vöru eða nýja útfærsla af fyrirliggjandi vöru þá 

hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki sem fylgja vöruþróunarferli (e. NPD process) eru líklegri 

til að ná árangri en þær sem gera það ekki (Cooper og Edgett, 2008; Griffin og Page, 

1996; Little, 2005). Vöruþróunarferli samanstendur alla jafnan af þrepum og stigum þar 

sem rannsóknar- og þróunarvinna fer fram, samkvæmt Robert Cooper (2006), prófessor 

í markaðsfræðum við McMaster háskólann í Kanada. Hann telur að í hverju þrepi eða 

stigi sé unnið að fyrirfram ákveðnum viðmiðum um árangur. Árangursmælingar þurfa að 

vera skýrar og markmið sömuleiðis. Jafnframt á vöruþróunarstefna fyrirtækja að vera 

markaðsdrifin og tilgangur vöruþróunarferlis velgengni á markaði. 

Það hafa verið gefnar út sjö meginreglur sem eru taldar stuðla að straumlínulegri, 

hraðri og arðbærri vöruþróun. Þessar meginreglur hafa verið sniðnar af 

fræðimönnunum Cooper og Edgett (2008) en eru samkvæmt þeim félögum byggðar á 

fjölda rannsókna og raundæmum sem gefa til kynna að fyrirtæki sem fara eftir þessum 

meginreglum sýni meiri árangur í þróun nýrra vara. Meginregla númer eitt er að vera 

viðskiptavinamiðaður. Grunnurinn að velgengni nýrrar vöru er að hún sé aðgreinanleg 

frá samkeppninni, leysi verulegt vandamál og bjóði virði sem er aðlaðandi fyrir 

viðskiptavininn. Sú regla er í samræmi við hugmyndir Drucker (1995) og Ries (2011) um 

að viðskiptavinamiðuð vöruþróun sé líklegri til árangurs. Önnur meginregla er áhersla á 
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forrannsóknarvinnu og sérstakan fókus á markaðs- og rekstrargreiningar. 

Undirbúningsvinnan er eitt helsta lykilatriði þess að vöruþróunarverkefni gangi vel 

(Cooper, 2006). Fyrir vörur sem eru hrein nýsköpun og hafa ekki verið til á markaði er 

erfitt að reiða á markaðsgreiningar (Drucker, 2005; Ogawa og Piller, 2006). Engu að 

síður telja þeir félagar Cooper og Edgett (2008) að forvinnan sé mjög mikilvæg. Þeir 

mæla með að meta markaðinn sem fyrirhugað er að fara inn á með því að skoða atriði 

eins og markaðsstærð og hvort sé pláss eða vöntun á vörunni á markaði. Mælt er með 

að greina eins mikið og hægt er áður er farið er áfram í ferlinu með ýmsum rekstrar-, 

áhættu- og markaðsgreiningum. Meta þarf í hverju tilfelli hvaða greiningar þurfa og 

hvað sé raunhæft við þær aðstæður sem liggja fyrir. Þriðja meginreglan er að innleiða 

tilraunir á frumgerðum (e. prototypes) inn í vöruþróunarferlið. Mælt er með því að 

sækjast eftir endurgjöf snemma í vöruþróunarferlinu og horfa ekki á þróunina sem 

línulegt ferli heldur sem spíral. Með því er átt við að það eigi ekki að líta á ferlið þannig 

að það þurfi að byrja upp á nýtt þegar það koma breytingar eða nýjar upplýsingar frá 

endurgjöf, sem verða til að mynda til þess að önnur frumgerð sé mótuð. Öllu heldur á 

að horfa á allt ferlið sem áframhaldandi eða samfellt ferli, þar sem áhersla er lögð á að 

sníða frumgerðir, gera tilraunir, fá endurgjöf og meta svo stöðuna. Það er lagt til að nota 

fyrri frumgerðir og endurgjöf sem grunn að þeirri næstu og vinna með þessum hætti þar 

til nothæf eða markaðshæf frumgerð lítur dagsins ljós. Spíralferli í vöruþróun er ekkert 

nýtt af nálinni og byggir ferlið á hugmyndum Boehms (1988) sem skilgreindi spírallíkan 

fyrir vöruþróun sem má sjá nánar á mynd 1. Síðan það kom fram á sjónarsviðið hefur 

það helst verið notað við þróun á hugbúnaði (Boehm og Turner, 2005). Megin forsenda 

þess er áhersla á að búa til frumgerðir og hefja tilraunir á notendum. Líkanið er í eðli 

sínu ítrunarferli þar sem ein frumgerð er notuð sem grunnur að þróun næstu 

frumgerðar. Í öllum hringjum spíralsins eru sömu þrepin og ferlið í grunninn þrepaskipt. 

Í upphafi á aðeins að skilgreina það sem mestu máli skiptir, byrja að innleiða það og fá 

endurgjöf notenda. Þegar því er lokið þá kemur að næsta hring spíralsins. Hann hefst á 

því að gera það sama og áður nema nú að skilgreina fleiri atriði, innleiða þau, fá 

endurgjöf og svo hefst hringrásin á ný þar til er talið að nothæf frumgerð sé komin og 

nákvæm hönnun getur átt sér stað. 
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Mynd 1 - Spírallíkan Boehm yfir vöruþróunarferli hugbúnaðar. 

(Gréta María Grétarsdóttir, Helgi Þór Ingason og Karl Friðriksson, 2009, bls 43). 

 

Fjórða meginregla Cooper og Edgett (2008) er að horfa á vöruþróunarferlið sem 

þverfaglegt og þvert á deildir fyrirtækis til þess að nýta þekkingu og færni allra sem 

koma að fyrirtækinu. Fimmta meginreglan byggir á þeirri tilgátu að það er ekki hægt að 

stýra því sem þú mælir ekki. Það skiptir máli að mæla árangur og skilgreina ábyrgð í 

vöruþróunarferlinu öllu. Endurbætur eru ekki mögulegar ef fyrirtæki lærir ekki af 

reynslunni og mælir árangur af því sem er verið að gera. Sjötta meginreglan snýst um að 

vera með skýran fókus. Mörg fyrirtæki hafa mörg vöruþróunarverkefni í gangi í einu og 

oft ganga þau verkefni ekki upp. Til að koma í veg fyrir að auðlindum fyrirtækis sé dreift 
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of mikið þarf fyrirtæki að forgangsraða vöruþróunarverkefnum. Þessi meginregla á 

meira við stærri fyrirtæki en engu að síður skiptir máli að forgangsraða fjármagni og 

starfskröftum fyrirtækis á skilvirkan hátt. Sjöunda meginreglan snýr einmitt að stjórn 

vöruþróunarverkefnis en talið er mikilvægt að innleiða þrepaskipt vöruþróunarferli á 

borð við nýrri útgáfur af Stage-Gate® til að halda utan um vöruþróunarverkefni. 

Samkvæmt þessari reglu er mikilvægt að ferlið sé straumlínulagað, stækkanlegt og 

aðlögunarhæft (e. lean, scalable and adaptable) þar sem talið er að vöruþróunarferli 

innan fyrirtækja eigi oft á hættu að vera misstýrt. Það megi til að mynda rekja til 

skrifræðis, ósveigjanleika, tímaþjófa og þeirrar hugsunar að meiri vinna skipti meiru máli 

en gæði vinnu (Cooper og Edgett, 2008). Stage-Gate® er vöruþróunarferli hannað af 

Cooper (1990) og er þrepaskipt gátta- og rýniferli þar sem ferlinu frá sköpun hugmyndar 

til þróunar á markaðshæfri vöru er skipt í fimm þrep. Grunnskipting þrepanna er 

eftirfarandi (Karl Friðriksson, 2004):  

1. Hugmyndaþrep 

2. Forathugunarþrep 

3. Skipulagsþrep 

4. Framkvæmdaþrep 

5. Skilaþrep 

Við hvert þrep í ferlinu er gátt þar sem lögð er fram rýni á vöruþróunarverkefnið. Sá sem 

hefur verið gerður ábyrgur fyrir vöruþróunarferlinu er gáttavörður en við hverja gátt 

hafa verið sett fram ákveðin viðmið er snúa til að mynda að markaði, framleiðslu, 

hönnun og fjármálum. Gáttin er líkt og hlið að næsta skrefi og ekki er hægt að fara 

áfram án þess að komast í gegnum gáttina. Við gáttirnar eru teknar ákvarðanir um hvort 

hætta eigi vöruþróun, setja hana á ís eða byrja upp á nýtt (Cooper, 1990). Í fyrstu 

gáttinni er hugmyndin metin. Hugmyndin þarf að vera vel skilgreind og samræmast 

stefnu fyrirtækisins. Hugmyndum, sem ekki samræmast stefnu fyrirtækisins, er á þessu 

stigi ýtt út af borðinu. Án skýrrar stefnu verður hvað sem er framleitt fyrir hvern sem er. 

Þar með verður áherslan engin og árangurinn eftir því (Cooper og Kleinschmidt, 2007). 

Fyrsta þrepið snýr að því að framkvæma frumkönnun og leggja mat á atriði eins og 

tæknilega þætti, kostnað og líkur á að hugmynd verði að vöru. Önnur gáttin snýr að 

samskonar þáttum og sú fyrsta nema með þeim upplýsingum sem hefur verið aflað í 
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þrepi eitt. Annað þrepið felst í sér að skilgreina áframhaldandi þróun, hefja 

markaðsrannsóknir og að lokum gera ítarlegri kostnaðar- og rekstrargreiningar á 

verkefninu. Í þriðju gáttinni er endanlega ákveðið ef fyrirtækið á að eyða enn meiri 

auðlindum í verkefnið áður en farið er í framleiðsluna. Hér þarf varan að taka á sig skýra 

mynd. Fyrstu þrjú þrepin í ferlinu snúa að því að móta hugmyndir og áætlanir. Fjórða 

þrepið er helgað þróunarvinnunni og gerðar eru lokaskoðanir. Fimmta gáttin er 

lokahliðið áður en farið er alveg á markað með vöruna. Hér eru skoðaðar áætlanir um 

innleiðingu á markaði en fimmta þrepið felur í sér eftirfylgni markaðs- og 

rekstraráætlana um inngöngu fullþróaðrar vörunnar á markað (Cooper, 1990). Karl 

Friðriksson (2004, bls. 53), framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, líkir 

vöruþróunaferli við hindrunarhlaup í bókinni sinni Vöruþróun: Frá hugmynd að árangri: 

Vöruþróunarferli má líkja við hindrunarhlaup. Þátttakendur verða að fara 
yfir allar hindranirnar til að ljúka hlaupinu. Því betur sem þátttakendur ná að 
fara yfir hindranirnar og að hlaupa á milli þeirra því betri verður árangurinn. 
Sá aðili sem er best undirbúinn og getur best ráðið við alla þætti hlaupsins, 
gott start, gott hlaup milli hindrana og yfir þær vinnur væntanlega hlaupið. 

 

2.1 Þátttaka viðskiptavina í vöruþróun 

Fyrirtæki leitast við að þróa og framleiða vörur sem viðskiptavinurinn vill og að geta 

komið með þær á markað þegar hann vantar þær. Það er því mikilvægt að skilja þarfir 

viðskiptavinarins og til þess að öðlast frekari skilning hafa fyrirtæki verið að innleiða 

viðskiptavininn í sjálft vöruþróunarferlið. Það hefur meðal annars verið gert með að 

sækja hugmyndir og endurgjöf frá þeim í upphafi vöruþróunar. Til að draga úr áhættu 

hafa fyrirtæki einnig verið að biðja viðskiptavini um að skuldbinda sig að kaupum áður 

en vara kemur á markað, það er að segja að vöruhugmyndin er forseld áður en 

lokaútfærsla og framleiðsla er hafin. Þetta heildarferli er einnig kallað sameiginleg 

skuldbinding viðskiptavina (e. collective customer commitment) (Ogawa og Piller, 2006). 

Þátttaka viðskiptavina við þróun árangursríkra vara og þjónustu hefur lengi verið talin 

mikilvæg (Alam, 2006; Cooper, 2001) og er ljóst að fyrirtæki eru að innleiða 

viðskiptavininn beint inn í vöruþróunarferlið í sífellt auknum mæli (Fang, 2008). Sem 

dæmi hefur Boeing þróað nýjar gerðir af flugvélum í samstarfi við flugfélög með því að 

hafa fulltrúa viðskiptavina í vöruþróunarteyminu. Evrópski byggingarvélaframleiðandinn 
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Hilti hefur þróað verkfæri til bygginga í samstarfi við viðskiptavini sína. Unilever, sem 

sérhæfir sig í ýmsum neysluvörum, hefur þróað nýjar vörur í samstarfi við viðskiptavini 

(Cui og Wu, 2017). Annað dæmi er Yamaha sem nýtti sér gagnagrunn sinn af 

viðskiptavinum til að fá endurgjöf á nýjan rafmagnsgítar og hóf ekki framleiðslu fyrr en 

lokaútfærslan af hönnuninni hafði verið forseld nægilega mörgum til að réttlæta 

framleiðslu. Að auki hafa stórfyrirtæki á borð við Adidas, BMW og 3M í yfir áratug nýtt 

sér rafrænan vettvang sem fyrirtækin sköpuðu til að innleiða viðskiptavini í 

vöruþróunarferlið hjá þeim, frá hugmyndastigi til prófunar (Ogawa og Piller, 2006).  

Þrátt fyrir að það séu fyrirliggjandi rannsóknir sem halda því fram að með því að reiða 

meira á framlag viðskiptavina við vöruþróun sé hægt að bæta frammistöðu vörunnar á 

markaði (Lau, Tang, og Yam, 2010; Millson og Wilemon, 2002) og draga úr lengd 

vöruþróunarferlis (Sherman, Souder, og Jenssen, 2000), þá eru einnig aðrar rannsóknir 

sem gefa til kynna að þátttaka notenda í vöruþróun stuðli ekki endilega að árangri 

(Carbonell, Rodriguez-Escudero, og Pujari, 2009; Gruner og Homburg, 2000) og hafi 

jafnvel neikvæð áhrif (Knudsen, 2007). Sérstaklega hafa verið settar fram athugasemdir í 

fyrri rannsóknum um að samstarf við viðskiptavini snemma í vöruþróunarferlinu gæti 

haft takmarkandi áhrif á nýsköpun (Callahan og Lasry, 2004). Hamel og Prahalad (1994) 

halda því fram að nýsköpun gæti takmarkast vegna þess að viðskiptavinir biðja um það 

sem er þeim kunnuglegt eða er úr nærumhverfi þeirra. Þeir segja að viðskiptavini skorti 

almennt framsýni. Í rannsókn Callahan og Lasry (2004) eru settar fram tilgátur um að 

stig nýnæmis hafi áhrif á mikilvægi þátttöku viðskiptavina í vöruþróunarferlinu. Sú 

rannsókn var að vísu aðeins gerð á 55 fyrirtækjum innan eins iðnaðar 

(tölvusímaiðnaðar), sem var fremur nýr á þeim tíma, en það kom í ljós að mikilvægi 

þátttöku viðskiptavina eykst við nýnæmi vöru á markaði nema við vörur sem eru 

algerlega nýjar á markaðinum. 

Það er að sjálfsögðu mjög breytilegt hvernig staðið er að því að innleiða viðskiptavini 

og hugsanlega neytendur í vöruþróunarferlið, og því erfitt að staðhæfa nokkuð um hvort 

það skili sér í árangri að nota slíkar aðferðir miðað við núverandi rannsóknir á sviðinu. 

Það skortir empírískar rannsóknir á forsendum fyrirtækja við notkun framlags 

viðskiptavina við vöruþróun og hvað í raun hefur áhrif á árangur slíkra aðferða. Í nýlegri 

rannsókn Cui og Wu (2017) reyndu þeir að brúa þessa gjá í rannsóknum og kanna áhrif 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12326/full#jpim12326-bib-0021
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12326/full#jpim12326-bib-0043
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12326/full#jpim12326-bib-0056
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þátttöku viðskiptavina, eða í raun markhópa, á útkomur nýrra vara. Mæld voru áhrif 

tvenns konar þátttökuforma viðskiptavina í vöruþróun á nýnæmi vörunnar, 

samkeppnisforskot vöru og fjárhagslegt gengi vöru. Borið var saman við það sem 

rannsakendur kölluðu hefðbundið þátttökuform viðskiptavina, þ.e.a.s. viðskiptavinurinn 

sem uppspretta upplýsinga hins vegar og viðskiptavinurinn sem virkur þátttakandi í 

vöruþróun annars vegar. Í rannsókninni kom í ljós að það að nýta viðskiptavini sem 

uppsprettu upplýsinga hefur jákvæðari áhrif á árangur ef fyrirtækið notar 

tilraunamiðaða vöruþróunarstefnu. 

 

2.2 Tilraunaaðferð í vöruþróun 

Þekkingaröflun fyrirtækja styðst oft við beina reynslu eða upplifun á markaðinum. Slíkt 

er kallað reynslunám (e. experiential learning). Oft er slíkum lærdómi óskipulega og 

óviljandi aflað, en stundum er lærdómur afleiðing skipulagðra aðferða fyrir fyrirtækið til 

að afla þekkingar. Huber (1991) segir að reynslunám getur verið bætt með aðgengi og 

greiningu á endurgjöf. Ein helsta aðferð fyrirtækja í reynslunámi gerir ráð fyrir að þau 

safni markvisst endurgjöf og skoði orsakasamhengi milli aðgerða fyrirtækisins og 

árangurs. Happa- og glappaaðferð (e. trial and error experimentation) getur verið 

mikilvægt lærdómstól fyrir fyrirtæki (Huber, 1991; Ries, 2011). Happa- og glappaaðferð 

er bein þýðing yfir á íslensku og gefur kannski í skyn að þarna sé eitthvað gert með 

óviljandi og ómarkvissum hætti en slík tilraunaaðferð getur sannarlega verið 

framkvæmd með markvissum hætti, en lýsir í raun því að læra af bæði mistökum og 

velgengni tilraunanna.  

Það segir sig eflaust sjálft, en þegar notuð er samfelld tilraunaaðferð við vöruþróun 

þar sem reitt er á beina endurgjöf frá viðskiptavinum og notkun á vörunni er skoðuð, er 

mikilvægt að stýra slíku ferli vel. Fyrirtækið þarf í það minnsta að hafa ráð á því að koma  

á markað lágmarks markaðshæfri vöru með viðeigandi vöruþáttum og þarf að geta stýrt 

tilraunáætlun og sveigjanlegri viðskiptaáætlun þar sem það þarf að geta brugðist við 

niðurstöðum úr tilraununum (Fagerholm, Sanchez Guinea, Mäenpää, og Münch, 2017). Í 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja hefur verið útlistuð aðferðafræði fyrir slíkt 

vöruþróunarferli. 
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2.3 Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja og vöruþróun 

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er innleiðing straumlínustjórnunar við ferli 

nýsköpunar. Hugmyndafræðin byggir á stjórnunar- og vöruþróunarfræðum á borð við 

straumlínustjórnun framleiðslu, hönnunarhugsun (e. design thinking), viðskiptavina-

miðaða þróun (e. customer development) og snarpa vöruþróun (e. agile development) 

(Ries, 2011). Straumlínustjórnun (e. lean thinking) er hugmyndafræði sem byggir á að 

minnka sóun innan fyrirtækja (Hines, Holweg, og Rich, 2004). Toyota var þekkt fyrir að 

innleiða straumlínustjórnun í alla ferla framleiðslu fyrirtækisins (Shingo, 1989). Þrátt 

fyrir að straumlínustjórnun sprotafyrirtækja sé að hluta sniðin að upphaflegu hugsjón 

straumlínustjórnunar framleiðslu Toyota, þá á straumlínustjórnun sprotafyrirtækja 

rætur sínar að rekja til hugmyndafræði um viðskiptavinamiðaða þróun Steve Blanks 

(2007). Bók Steve Blanks, The Startup Owner´s Manual, lýsir einmitt skref fyrir skref 

hvernig frumkvöðlar geta nýtt sér viðskiptavinaþróunarferlið til að vinna áfram 

hugmyndir að stækkanlegu fyrirtæki, það er að segja hvernig þau geta tekið hugmynd og 

byggt í kringum hana fyrirtæki sem getur vaxið áfram með hugmyndinni (Blank og Dorf, 

2012).  

Í straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er vöruþróun hugsuð sem samfellt fyrirbæri á 

mörgum stigum. Vöruþróunarferlið er hugsað sem lærdómsferli sem miðast við 

endurgjöf frá viðskiptavinum eða notendum. Sníða, mæla og læra (e. build, measure and 

learn) séu lykilatriðin í því ferli. Í hugmyndafræði straumlínustjórnunar sprotafyrirtækja 

er talað um að það ferli hefjist á að sníða vöru sem hefur að minnsta kosti alla þá helstu 

lykilþætti sem sóst er eftir og er nothæf fyrir endanotandann, til að geta sett hana á 

markað og hafið lærdómsferlið. Slík vara er kölluð á ensku „minimal viable product“ og 

er skammstafað „MVP“ en hægt væri að þýða það sem lágmarks markaðshæfa vöru 

(LMV) á íslensku. Það er talið mikilvægt að hefja mælingar strax til að meta 

notkunargildi vörunnar og jafnframt að aðlaga vöruna þeirri endurgjöf, sé það hægt. 

Þessi aðferðafræði er alls ekkert óþekkt og er rætt um mikilvægi þess að sníða 

frumgerðir og hefja tilraunir á viðskiptavinum sem fyrst í vöruþróunarferlinu í bæði 

kenningum Boehm (1988) um spírallíkanið og í sjö meginreglum Cooper and Edgett 

(2008) til árangurs í vöruþróun. Flest fyrirtæki myndu líklega ekki viðurkenna að þau 

væru ekki að gefa sig öll að því að viðhalda stöðugri framþróun. Hins vegar átta sig fáir á 

því að sá háttur sem þau nota til að mæla frammistöðu gæti verið skaðlegur og 
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ósamrýmanlegur við aðgerðir til endurbóta. Mælingar á frammistöðu verða að stuðla að 

réttum aðgerðum sem styðja fyrirtækið við að ná markmiðum sínum, sem er líklega að 

uppfylla þarfir eða óskir viðskiptavina sinna (Zairi, 1992).  

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er vísindaleg aðferðafræði, tilraunamiðuð 

nálgun við að ná sannreyndum lærdómi (e. validated learning). Sannreyndur lærdómur 

er studdur af empírískum gögnum sem er safnað frá alvöru viðskiptavinum (Ries, 2011). 

Það má segja að þetta sé samþætting þess að nýta sér þátttöku viðskiptavinar í 

vöruþróun sem komið er inn á í fjölda rannsókna en nú nýlegast hjá Cui og Wu (2017) og 

reynslunáms sem er lýst til að mynda af Huber (1991). Reynslunámið er hins vegar 

markvisst og skipulagt með tilraunum á alvöru viðskiptavinum. Ries (2011) vill meina að 

slík gagnasöfnun sem fáist með því að fylgjast með hegðun og spyrja viðskiptavini sé 

mun nákvæmari til þess að álykta um eftirspurn og þarfir viðskiptavina heldur en skoða 

eingöngu fyrirliggjandi gögn. Hann telur jafnframt að eigindlegur lærdómur um 

viðskiptavini og þeirra hegðun sé mikilvægur fylgisveinn megindlegra kannanna.  

Ries (2011) segir samt sem áður að það sé ekki hvaða viðskiptavinur sem er, sem 

myndi sætta sig við það sem hann kallar lággæða frumgerð. Talað er um að finna 

snemmbúna neytendur (e. early adopters) sem væru þeir viðskiptavinir sem væru frekar 

tilbúnir til að fyrirgefa mistök og viljugri til að gefa fyrirtækjum endurgjafir. Snemmbúnir 

neytendur eru nýjungagjarnir neytendur sem koma í kjölfar brautryðjenda í notkun 

nýrra vara á markaði. Það var Rogers (2010) sem fyrstur skilgreindi snemmbúna 

neytendur sem einn þann fyrsta hóp til að taka upp nýja tækni og hugmyndir fremur en 

aðrir innan þeirra samfélags. Hann skilgreindi fimm tegundir af tækniupptökuhópum: 

Frumkvöðla eða brautryðjendur (e. innovators), snemmbúna neytendur, snemmbúinn 

meirihluta (e. early majority), seinni meirihluta (e. late majority) og seinni minnihluta (e. 

laggards). Frumkvöðlarnir eru þeir allra fyrstu til að taka upp nýjar vörur, nýjar 

hugmyndir og prófa nýjar vörur. Snemmbúnir neytendur koma ekki langt á eftir en eru 

stærri hópur og tengdari félagslega sínum jafningjum. Í þessum hópi er fleira fólk sem 

leiðir hópinn eða áhrifavaldar. Aðrir hópar horfa til snemmbúinna neytenda um 

upplýsingar og ráðgjöf á nýrri tækni. Snemmbúinn meirihluti fylgir í kjölfarið og svo 

seinni meirihluti. Hinn seinni minnihluti tekur hins vegar ekki upp nýja tækni eða vöru 

fyrr en hann er umkringdur af jafningjum sem hafa þá þegar gert það og eru ánægðir 
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með það. Til að setja þetta í samhengi við Lúllu dúkkuna má segja að þau allra fyrstu 

sem voru tilbúin til að forkaupa vöruna þegar hún var enn á hugmyndastigi voru líklega 

þau sem kalla mætti frumkvöðla. Snemmbúnir neytendur væru svo þeir sem voru 

tilbúnir að kaupa þessa nýju vöru þegar hún var að koma á markað í fyrsta sinn. Þessir 

fyrstu notendur hafa verið öflugir við að miðla áfram sinni reynslu, ýmist á 

samfélagsmiðlum fyrirtækisins og hjá dreifingaraðilum, eða í gegnum bloggfærslur. Í 

kjölfarið hefur sala hjá fyrirtækinu stóraukist. Fyrirtækið hefur tekið eftir sérstökum 

sveiflum á sölu þegar umræða fer af stað um dúkkuna í rafrænum foreldrahópum á 

netinu.1 Þar sem talað er um að hinn snemmbúni meirihluti horfi til hinna snemmbúnu 

neytenda um hvað skuli kaupa, mætti áætla að sá hópur gæti verið að aukast sem 

neytendahópur hjá RóRó eftir því sem Lúlla dúkkan þroskast á markaði. Hins vegar segir 

Ries (2011) að hvað varðar þá sem hafa farið eftir straumlínustjórnunarkerfi 

sprotafyrirtækja og gefið út vöru sem var ekki fullbúin og nýtt endurgjöf notenda í 

samfelldri vöruþróun, þá sé gríðarlega mikilvægt að fylgjast vel með endurgjöf þessa 

snemmbúnu neytenda og snemmbúna meirihluta til að geta verið samkeppnishæf 

meðal seinni meirihluta, þar sem þeir eru taldir hafa meiri kröfur. Hinir eru 

nýjungagjarnari sem neytendahópur. 

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja byggir fyrst á að kanna tilgátur: Virðistilgátu (e. 

value hypothesis) og vaxtartilgátu (e. growth hypothesis). Virðistilgátan kannar hvort 

vara eða þjónusta færi viðskiptavinum í raun virði þegar þeir byrja að nota hana. 

Hugmyndir geta verið góðar, en þær þurfa að færa raunvirði sem felst að öllu leyti í 

skynjun viðskiptavinar á því. Vaxtartilgátan kannar hvort nýir viðskiptavinir muni 

uppgötva og vilja þessa nýju vöru eða þjónustu. Það eru þessar grunntilgátur sem skipta 

máli varðandi áframhaldið. Í dæmi Lúllu dúkkunnar þykir RóRó, miðað við stöðuna í dag, 

að vaxtartilgátunni hefur verið svarað og að eftirspurnin hafi sýnt að hennar er óskað á 

markaði. Hins vegar mætti segja að virðistilgátunni sé enn fullkomlega ósvarað. 

Rannsókn á notkun og ánægju með dúkkuna meðal raunnotenda getur varpað ljósi á 

hvort hægt sé að segja að varan hafi staðist virðistilgátuna. Í straumlínustjórnun 

sprotafyrirtækja þarf fyrirtæki að mæla árangur og taka markvisst stöðuna á vörunni til 

                                                      
1
 Fyrirtækið fylgist með umferð á sölusíðu með Google Analytics. Einnig hefur fyrirtækið spurt 

viðskiptavini hvar þeir hafa heyrt af vörunni. 
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að meta hvort fyrirtækið þurfi að taka það sem Ries (2011) kallar beygjur (e. pivot) eða 

breytingu. Það er hægt að taka margar beygjur en það er mikilvægt fyrir sprotafyrirtæki 

að aðlagast umhverfi sínu og þróa vöru sem leysir raunverulegt vandamál eða þörf hjá 

viðskiptavininum. Hins vegar getur komið í ljós í þróun að það þarf að fara aftur að 

teikniborðinu, eða það kemur í ljós að það þarf aðeins að gera smávægilegar breytingar. 

Þessi aðferðafræði er ekki einungis vöruþróunarferli heldur rannsókn á gildi 

viðskiptahugmyndar. Er raunverulegur grundvöllur fyrir henni? Í tilfelli Lúllu dúkkunnar 

þá fannst fyrirtækinu þeirri spurningu svarað þegar kom í ljós að eftirspurnin var 

töluverð. Hins vegar vantar innsæi í notkun og ánægju með dúkkuna. 

 

2.4 Ánægjumælingar 

Ánægja er auði betri segir gamalt íslenskt máltæki. Orðið ánægja kom fyrst fram í 

orðabók í lok 14. aldar og felur í sér meðal annars lýsingu á gleðitilfinningu sem vakin er 

af upplifun og reynslu (Jón Hilmar Jónsson og Þórdís Úlfarsdóttir, júní 2010). Við 

þekkjum flest ánægju og er óhætt að alhæfa að við sækjumst öll eftir því að vera ánægð. 

Það er samt sem áður mjög breytilegt hvað ánægja felur í sér fyrir hvern og einn og við 

hvaða aðstæður. Ánægja með lífið er ekki það sama og ánægja með einhverja vöru en 

það er einmitt ánægjan sem viðskiptavinir upplifa við reynslu á vöru eða þjónustu sem 

mörg fyrirtæki vilja vita af og geta mælt. Ánægjumælingar eru taldar eitt helsta 

mælitækið til að meta árangur vara eða þjónustu (Griffin og Page, 1993; Gupta og 

Zeithaml, 2006).  

Í sinni einföldustu mynd byggir ánægja viðskiptavina á samspili væntinga hans og 

hvernig væntingum hans er mætt. Það er talið að ánægjan sé það sem segir okkur 

hversu vel væntingum viðskiptavinar er mætt. Ánægjan verður til þegar gæðin standa 

undir eða fara fram úr væntingum viðskiptavinarins (Oliver, 1980). Það hafa að vísu 

verið gerðar rannsóknir sem telja sig sýna fram á að þetta sé ekki algilt milli vara og að 

stundum hafi frammistaða óháð væntingum meiri áhrif á ánægju en munur á milli 

frammistöðu og væntinga (Churchill og Surprenant, 1982). Enn fremur eru aðrir sem 

hafa haldið því fram að tengslum ánægju við t.d. langanir hafi ekki verið gefið nægilegt 

gildi þegar áhrifaþætti ánægju eru skoðaðir (Spreng, MacKenzie, og Olshavsky, 1996). 
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Hvort sem það eru langanir, væntingar, frammistaða eða sambland einhverra þessara 

þátta sem hefur hvað mest áhrif á ánægju viðskiptavinar þá er það talið ljóst að aukin 

gæði vöru leiða til aukinnar ánægju viðskiptavinar (Anderson, Fornell, og Lehmann, 

1994). Það hlýtur þá að vera mikilvægt fyrir fyrirtæki sem telja sig viðskiptavinamiðuð að 

hafa ánægju viðskiptavina að markmiði sínu. Viðskiptavinurinn og ánægja hans á að vera 

hornsteinn fyrirtækja (Drucker, 2005). Í straumlínustjórnun fyrirtækja á útgangspunktur 

fyrirtækis og nýrra hugmynda að vera að fullnægja þörfum eða löngunum viðskiptavina 

(Ries, 2011). Það segir sig nánast sjálft því án viðskiptavina væru engar tekjur, enginn 

hagnaður og þar með ekkert markaðsvirði (e. market value). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að það séu sterk tengsl á milli fjárhagslegs árangurs fyrirtækja og ánægju 

viðskiptavina. Það er að segja að aukin ánægja skili sér í auknum hagnaði eða auknum 

verðmætum hlutabréfa (e. stock value) og framtíðarvirði hluthafa (e. shareholder value) 

(Aksoy, Cooil, Groening, Keiningham, og Yalçin, 2008; Anderson o.fl., 1994; Anderson, 

Fornell, og Mazvancheryl, 2004; Gupta og Zeithaml, 2006; Sun og Kim, 2013; Williams og 

Naumann, 2011).  

Samkvæmt Rust og Zahorik (1993) þá er ánægja viðskiptavina ekki einungis 

beintengd við aukinn hagnað og markaðshlutdeild, heldur einnig við tryggð. Ánægja 

viðskiptavina er talin tengjast velgengni fyrirtækja einna helst vegna þess að hún getur 

leitt til tryggðar viðskiptavina (Gronholdt, Martensen, og Kristensen, 2000). Hins vegar 

er samband ánægju og tryggðar ekki línulegt, en þannig getur til að mynda minniháttar 

breyting á ánægju leitt til verulegrar aukningar á tryggð (Oliver, 1999). Það eru fjórir 

þættir sem eru taldir gefa til kynna tryggð viðskiptavinar: Hversu líklegur hann er til 

endurkaupa, kaupa aðra vöru frá sama fyrirtæki, að skipta yfir í samkeppnina og að 

mæla með vörumerkinu eða fyrirtækinu til annarra (Gronholdt o.fl., 2000). Tryggð er 

gróflega hægt að skilgreina í tvær víddir: Hegðunartryggð (e. behavioural loyalty) og 

viðhorfstryggð (e. additudinal loyalty). Það var George Day sem sýndi fyrstur fram á að 

viðhorf hefði að auki áhrif á tryggð og að tryggð hefði bæði hegðunar- og viðhorfsvídd 

(Day, 1969). Það er ljóst að ánægja hefur hvorutveggja áhrif á viðhorf viðskiptavinar og 

hegðun hans (Oliver, 1980). Oliver (1999) lýsir tryggð við vörumerki sem djúpstæðri 

skuldbindingu viðskiptavinar að endursækja eða endurkaupa ákveðna vöru eða þjónustu 

stöðugt í framtíðinni þrátt fyrir utanaðkomandi þætti eða áreiti sem gætu orðið til þess 

að viðskiptavinurinn skipti í aðra vöru eða fyrirtæki (e. switching behaviour). 
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Hegðunartryggð, sem er stundum kölluð kauptryggð (e. purchasing loyalty), er lýsandi 

fyrir aðstæður þar sem viðskiptavinur kaupir ítrekað sama vörumerki. Hins vegar er 

viðhorfðstryggð, eins og orðið segir, þegar viðskiptavinur hefur hliðhollt viðhorf 

gagnvart vörumerki og tengir ákveðið tilfinningalegt virði við vörumerkið (Chaudhuri og 

Holbrook, 2001). Tryggir viðskiptavinir eru líklegri til endurkaupa og tala jákvætt um 

fyrirtækið (Gupta og Zeithaml, 2006). Einnig hefur komið í ljós að viðskiptavinir eru 

tilbúnir að borga meira fyrir vöru þar sem viðhorfstryggð er sterk (Chaudhuri og 

Holbrook, 2001). Tryggð er að auki almennt talin ýta undir jákvætt umtal (e. word of 

mouth) (Kordupleski, Rust, og Zahorik, 1993; Ranaweera og Prabhu, 2003).  

Þrátt fyrir að Lúlla dúkkan sé vara sem líklega er aðeins keypt einu sinni eða í mesta 

falli nokkrum sinnum á lífsleiðinni, þá er það samt sem áður hegðun hins viðhorfstrygga 

viðskiptavinar sem skiptir gríðarlegu máli. Það skiptir máli hvernig sá tryggi 

viðskiptavinur talar um vöruna því það skapar hugsanlega mestu verðmætin fyrir 

fyrirtækið. Það eru þeirra meðmæli til vina og vandamanna og til ókunnugra í gegnum 

samfélagsmiðla sem geta nýst sem öflugt markaðstæki. Hvað varðar kauphegðun okkar 

þá spila oft þar inn félagslegir áhrifavaldar. Vinir, vandamenn og fólk úr nærumhverfi 

okkar eða sem við lítum upp til geta verið sterkir áhrifavaldar á ákvarðanir okkar 

(Iyengar, Han, og Gupta, 2009). Slík áhrif hafa verið kölluð halarófuáhrifin (e. 

bandwagon effect) (Leibenstein, 1950), jafningaáhrif (e. peer influence) (Manski, 2000), 

nágrennisáhrif (e. neighborhood effect) (Bell og Song, 2007) og smitáhrif (e. contagion) 

(Iyengar, Van den Bulte, og Valente, 2011). Í tilviki Lúllu dúkkunnar þarf ekki að leita 

langt í leit á netinu til að sjá þann fjölda ummæla, umræðna og reynslusögur sem hafa 

birst á samfélagsmiðlum, á heimasíðu fyrirtækisins, sölusíðum og á opnum 

umræðuvefum. Upp hafa sprottið stuðningshópar fyrir vöruna og einnig umræður á 

foreldrahópum á netinu þar sem neytendur deila ráðum sínum um vöruna, hvernig á að 

nota hana, hvernig hún hefur reynst þeim, hvort sem það sé vel eða illa. Auðveldara og 

aðgengilegra er að sjá umtalið á netinu, en gera má ráð fyrir því að einnig sé verið að 

ræða vöruna manna á milli. Í umhverfi nútímans ferðast upplýsingar mun hraðar og 

samskiptaleiðir eru styttri en þær voru á árum áður. Hver og einn einstaklingur hefur 

möguleika á að ná til fleiri í gegnum netið en áður var hægt með öðrum aðferðum.  
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Í því samhengi að tryggir eða ánægðir viðskiptavinir muni dreifa boðskapnum, þá 

munu þeir óánægðu einnig gera það. Jafnvel eru þeir óánægðu líklegri til þess að segja 

frá sinni reynslu (Anderson, 1998). Á hverri líðandi stundu þurfa fyrirtæki að bregðast 

við óánægju viðskiptavina og vegna samfélagsmiðla þurfa þau jafnvel að grípa enn fyrr 

inn í, áður en viðskiptavinir fara að lýsa óánægju sinni við aðra. Fyrirtæki þurfa að vera 

með puttann á púlsinum, ef svo að orði má komast, og geta brugðist hratt við. Í 

þjónustu við viðskiptavini getur ýmislegt komið upp sem veldur óánægju og margt getur 

verið vörunni eða gæðum hennar algerlega óviðkomandi, t.d. að varan kemst ekki nógu 

hratt til skila en slíkt vandamál getur verið auðleyst. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að huga 

að öllum þeim þáttum, en það sem er enn mikilvægara eru gæði vörunnar sjálfrar í 

augum neytendanna.  

Huga þarf að því hvort viðskiptavinir séu ánægðir með vöruna sjálfa og hvort hún sé 

að standast væntingar þeirra. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að mæla ánægju reglulega til 

þess að geta brugðist við. Hvort sem það er með þróun á nýrri vöru, breytingu á vöru 

eða þjónustu, eða jafnvel breytingu á markaðsefninu. Talið er hægt að meta gæði vöru 

með því að mæla ánægju viðskiptavina með vöruna og þætti hennar (Montgomery, 

2009). Ánægjumælingar eru leið til að mæla hvernig vara stendur sig í huga neytanda 

fremur en að mæla árangur byggðan á hversu vel vara samræmist t.d. 

framleiðslustöðlum eða öryggiskröfum. Þekking á viðhorfum og upplifun 

viðskiptavinarins getur stórlega aukið tækifæri fyrir fyrirtæki til að taka betri og 

upplýstari ákvarðanir fyrir fyrirtækið (Hayes, 1998). RóRó hefur ávallt talið það 

mikilvægt að vera upplýst um viðhorf og upplifun þeirra sem munu og eru að nota 

vöruna. Sérstaklega er það talið mikilvægt fyrir vöruþróun. Ánægjumælingar eru tól sem 

getur nýst fyrirtækjum, þ.m.t. RóRó, til að vera betur upplýst um hvernig viðskiptavinir 

upplifa vöruna og hvaða væntingar þeir hafa.  

Til eru ýmis mælitæki sem hafa það markmið að mæla ánægju viðskiptavina og þá sér 

í ljósi í tilgangi vöruþróunar. Eitt slíkt mælitæki er byggt á því sem kallast Kano líkanið 

(Matzler og Hinterhuber, 1998). Kano líkanið var þróað af japanska prófessornum 

Noriaki Kano og hefur verið notað sem hluti vöruþróunar hjá fyrirtækjum í 

viðskiptavinamiðaðri gæðastjórnun (e. CQM). Grunnhugmyndafræði líkansins er byggt á 

þeirri forsendu að ekki allir þættir vöru eða þjónustu hafa sama hlutverk eða þátt í að 
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fullnægja þörfum viðskiptavina. Með öðrum orðum, að frammistaða eða umbætur á 

vöru eða þjónustuþáttum væru ekki jöfn í augum viðskiptavinar og að ákveðnir flokkar 

þátta framkölluðu meiri ánægju viðskiptavina en aðrir. Tilgangur líkansins var að skora á 

eldri hugmyndafræði um ánægju viðskiptavina sem sneri að þeirri hugsun að meira væri 

betra (e. more is better), þ.e.a.s. því meira sem einhver þáttur vöru eða þjónustu væri 

bættur því ánægðari verða viðskiptavini (Berger o.fl., 1993). Kano líkanið greinir hins 

vegar frá þremur gerðum af kröfum/væntingum (e. requirements) sem hefur áhrif á 

ánægju viðskiptavina með mismunandi hætti þegar þeim er mætt. Flokkarnir eru 

eftirfarandi: Grunnatriði (e. basic attributes), frammistöðuatriði (e. performance 

attributes), og aðlaðandi atriði (e. attractive attributes). Grunnatriði eru þau atriði sem 

ætlast er til að séu hluti vörunnar. Frammistöðuatriði eru þau sem framkalla ánægju 

eftir því sem þátturinn nær að standast væntingar. Aðlaðandi atriði þau sem skapa 

aukna ánægju þegar þau eru til staðar en viðskiptavinir myndu ekki finna fyrir óánægju 

ef þau væru ekki til staðar (Matzler og Hinterhuber, 1998). Þekking og skilningur á 

skynjun viðskiptavina á þessum gæðum vöruþátta getur verið gagnlegt fyrir fyrirtæki, 

einkum þegar verið er að huga að umbótum á vöru eða í þróun á nýrri vöru (Zhu, Lin, 

Tsai, og Wu, 2010). Að þekkja þessa þætti er undanfari hönnunar og þróunar á 

gæðavörum þar sem vörur sem eru með þáttum sem fullnægja væntingum 

viðskiptavinar og gleðja þá eru skynjaðar sem gæðavörur af sama hópi (Hussain, 

Mkpojiogu, og Kamal, 2015). Þrátt fyrir að Kano líkanið geti verið mjög upplýsandi um 

ánægju eða óánægju viðskiptavina þegar kröfum/væntingum þeirra um sérstaka þætti 

vörunnar er fullnægt eða ófullnægt, þá sýnir það ekki mikilvægi þeirra þátta sem 

viðskiptavinurinn tengir við þann þátt. Að sama skapi vegna þess að niðurstöður Kano 

eru teknar saman í líkan þar sem er gróflega sýndur munur á ánægju til móts við 

frammistöðu þá er talið að gögnin skorti hæfni til frekari megindlegrar greiningar 

(Hussain o.fl., 2015; Xu o.fl., 2009). Helstu kostir Kano liggja í aukinni þekkingu á því 

hverjar kröfur og væntingar viðskiptavina eru til vörunnar sem getur gagnast meðal 

annars í vöruþróun og í aðgreiningu (e. differentation) (Matzler og Hinterhuber, 1998). 

Samkvæmt Yang (2005) var mikilvægt að bæta við líkanið þar sem upprunalega líkanið 

kom í veg fyrir að fyrirtæki gætu mælt nákvæmlega áhrif vöruþátta. Einnig taldi hann 

það verulegan veikleika að líkanið gerði ekki grein fyrir mikilvægi vöruþátta í augum 

viðskiptavina. Berger (1993) hafði einnig sýnt fram á þennan veikleika líkansins að mæla 
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ekki mikilvægisstuðul vöruþátta en hann lagði til að samhliða Kano könnun þyrfti að 

leggja fram mikilvægisskala spurningar. Samt sem áður er helsta vandamálið að Kano 

líkanið getur valdið vandamálum í aðferðafræði (e. survey methodology problem). Það 

hefur komið ljós töluverður breytileiki í niðurstöðum eftir því hvort fólk er að svara 

hefðbundnum Kano spurningum eða það beðið að flokka sjálft. Það hefur því verið 

dregið í efa að spurningarnar séu nægilega skiljanlegar til að gefa réttar niðurstöður 

(MacDonald, Backsell, Gonzalez, og Papalambros, 2006). 

Hins vegar eru til einfaldari leiðir og mælitæki sem hafa samskonar markmið, og hafa 

verið þróaðar ýmsir ánægjustuðlar sem eru notaðir um allan heim. Árið 1989 varð 

Svíþjóð fyrsta landið í heiminum til að innleiða samhæft mælitæki (e. swedish customer 

satisfaction barometer) þvert á fyrirtæki og iðnaði. Tækið átti að mæla ánægju 

viðskiptavina í þeim tilgangi að meta gæði vara þeirra og þjónustu (Fornell, 1992). Þetta 

sama mælitæki var svo síðar notað til að aðlaga samskonar mælitæki fyrir önnur lönd, 

eins og bandaríska ánægjustuðullinn (e. American customer satisfaction index) (Fornell, 

Johnson, Anderson, Cha, og Bryant, 1996). Í kjölfarið var einnig skapaður evrópskur 

ánægjustuðull (e. European customer satisfaction index) sem er lýst nánar í rannsókn 

Gronholdt, Martensen og Kristensen (2000) á sambandi milli ánægju og tryggðar. 

Samkvæmt þeim stuðli eru áhrifaþættir (e. determinants) ánægju viðskiptavina 

eftirfarandi: Skynjuð ímynd, væntingar, skynjuð gæði og skynjað virði (gildi fyrir 

peninga). Skynjuðum gæðum er skipt í tvo þætti: Vöruþætti og þjónustuþætti, þ.e. 

þættir og eiginleikar sem tengjast vörunni annars vegar og svo hins vegar þeir þættir 

sem tengjast þjónustuþáttum, eða samskiptum við aðra manneskju í tengslum við 

kaupin (e. human factor). Til þess að mæla ánægju eru viðskiptavinir spurðir þriggja 

spurninga: (1) hversu ánægður er viðkomandi á heildina litið með reynslu sína af 

fyrirtækinu á skalanum mjög óánægður til mjög ánægður, (2) hversu vel hefur fyrirtækið 

uppfyllt væntingar viðkomandi á skalanum mun minna en vænst var til mun meira en 

vænst var, (3) hversu nálægt viðkomandi fyrirtæki er því að vera þeirra draumafyrirtæki 

(e. ideal) á skalanum mjög langt frá því til mjög nálægt því. Ánægjan er svo metin út frá 

vegnu meðaltali allra þessa þátta. Á meðan ánægjumælingar skoða hversu vel 

vöruþáttur stendur sig þá snúa mikilvægismælingar að því að skoða væntanlegt skynjað 

virði vöruþáttarins (Mkpojiogu og Hashim, 2016). Á mynd 2 má sjá grunnlíkan sem liggur 
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að baki evrópska ánægjustuðlinum og þá þætti sem þar þykja hafa áhrif á skynjað virði 

og þannig ánægju og tryggð viðskiptavina (Gronholdt o.fl., 2000).  

 

Mynd 2 - Grunnlíkan að baki evrópska ánægjustuðlinum. 

(Gronholdt o.fl., 2000, bls. 510) 

 

Ein algengasta aðferð fyrirtækja við að mæla ánægju er hreinlega sú að spyrja hversu 

ánægður viðkomandi viðskiptavinur er á skalanum mjög óánægður til mjög ánægður 

(Gronholdt o.fl., 2000). Þar sem ánægjustuðlarnir snúa meira að því að skoða almenna 

ánægju er skiljanlegt að líkön eins og líkan Kano snúi að því að reyna að skilja betur 

hvernig mismunandi vöruþættir hafa áhrif á ánægju. Í ánægjumælingum er erfitt að 

meta hvort til að mynda vöruþáttur sé ómissandi eða atriði sem viðskiptavinur lítur á 

sem viðauka sem þarf ekki. Mikilvægismælingar geta hins vegar dregið fram hvernig 

viðskiptavinur metur ákveðna vöruþætti.  
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3 Vöruþróunarferli RóRó 

Í upphafi vöruþróunarferlis RóRó var stærsti þáttur rannsóknarvinnunnar að afla 

upplýsinga úr fyrirliggjandi gögnum og öðrum rannsóknum. Þegar fyrirtækið var stofnað 

var grunnhugmyndin sú að Lúlla dúkkan skyldi líkja eftir nærveru en lokaútfærslan á 

henni var ekki komin fram. Áður en komið var að hljóðútfærslu voru til að mynda 

skoðaðar útfærslur á öndunarhermum með tækjum sem hreyfðust til að líkja eftir 

hreyfingum öndunar. Á þessu stigi var mikið reitt á ráðgjöf frá heilbrigðisstarfsfólki á 

borð við lækna, hjúkrunarfræðinga og ljósmæður. Einnig var gríðarlega mikilvægt á 

þessum grunnstigum vöruþróunar að fá ráðgjöf frá verkfræðingum og hönnuðum. Í raun 

var leitað ráða hjá öllum sem hægt var að ræða við. Sem lítið sprotafyrirtæki með 

takmarkaða þekkingu innanborðs var markvisst leitað til sérfræðinga við þróun. Sú 

ákvörðun að fara frá því að vera með tæki sem líkti eftir hreyfingum var tekin eftir 

samstarf við heilbrigðisverkfræðing og ráðleggingar frá fyrirtækinu Össuri sem sérhæfir 

sig í ýmsum heilbrigðislausnum, þó einkar helst gerviútlimum. Það kom í ljós að slíkt 

væri í raun of kostnaðarsamt í framleiðslu og að bilunartíðni yrði mun meiri. Hljóðtækið 

sem var síðar notað er samt sem áður þannig gert að hægt er að finna fyrir tíðni 

hljóðsins í hátalara. Það er því eins og það finnist hjartsláttur með áþreifanlegum hætti. 

Í vöruþróunarferlinu fyrir fyrstu framleiðslu var að auki gríðarlega stór þáttur að afla 

og vinna upplýsingar fengnar frá prófurum frumgerða af vörunni. Fyrstu formlegu 

forprófanir voru framkvæmdar á árunum 2012-2013. Fimmtán dúkkur voru 

handsaumaðar á Íslandi og keypt var í þær hljóðtæki þar sem hljóðið var yfirfært á 

minniskubb. Öndunar- og hjartsláttarhljóð hafði verið tekið upp í upptökuveri. Með 

hliðsjón af fyrirliggjandi rannsóknum um jákvæð áhrif nærveru ungbarna við þessi hljóð 

var ákveðið að taka upp öndunar- og hjartsláttarhljóðin samtímis til að það væri sem 

næst því sem það er í náttúrulegum aðstæðum. Fenginn var kundalini jógakennari og 

fjögurra barna móðir til að leggjast í djúpa slökun í upptökuveri og teknir voru upp tveir 

klukkutímar af hljóði. Það var síðar klippt í tuttugu mínútna hljóðklippu fyrir prófanir. 

Þetta mætti skilgreina sem hinar fyrstu frumgerðir af vörunni. Unnið var úr 

hentugleikaúrtaki þar sem forprófarar voru að mestu vinir og vandamenn, eða vinir vina 

eiganda fyrirtækisins. Í heildina var dúkkan prófuð á 25 börnum í þessum fyrstu 

forprófunum. Notkun dúkkunnar í forprófun hvers barns átti að standa yfir í minnst 3-4 
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vikur og eftir þann tíma var spurt út í notkun. Það var ekki gefinn út formlegur 

spurningarlisti en allir voru spurðir hvernig þeir hafi notað dúkkuna og hvað þeim fannst 

hún gera fyrir barnið sitt. Flest börnin voru heilbrigð en í úrtakinu voru einnig fyrirburar 

og börn á vökudeild Landspítalans. Á mynd 3 má sjá sýnishorn af þeim frumgerðum sem 

nýttar voru í fyrstu forprófanir en voru aldrei markaðssettar. 

 

Gögnum var safnað frá foreldrum og niðurstöður bentu til almennrar ánægju foreldra 

með vöruna og upplifun þeirra með líðan barna sinna. Meiri notkun kom fram hjá yngri 

börnum og þeim sem glímdu við fleiri vandamál (svefn, fyrirburar, veikindi o.fl.) og 

þegar niðurstöður fyrstu forprófunar lágu fyrir voru þær nýttar til að teikna upp vöruna 

fyrir frumframleiðslu. Dúkkan sjálf hefur tekið nokkrum breytingum frá fyrstu 

frumgerðum eins og styrkur og hljómur hljóðsins og einnig virkni og samsetningu 

tækisins (m.a. var ákveðið að hætta við að nota endurhlaðanleg batterí og þeim skipt út 

fyrir einnota batterí með löngum hleðslutíma). Grunnhönnunin og hugmyndafræðin var 

þó enn sú sama.  

Hundrað dúkkur áttu að fara í framleiðslu fyrir haustið 2014 og átti að nýta þær í 

rannsókn á Landspítala þar sem fengist hafði leyfi tveimur árum áður fyrir klínískar 

forrannsóknir á þeirri tilgátu vörunnar að nærvera við öndunar- og hjartsláttarhljóð geti 

komið á stöðugri takti hjá ungbörnum. Á þeim tíma var unnið með 

heilbrigðisverkfræðingi í samstarfi við Háskólann í Reykjavík að þróun hljóðtækisins. 

Hins vegar náðist ekki að þróa starfhæfa frumgerð hér á Íslandi. Ákveðið var að vinna 

þess í stað með nokkrum erlendum fyrirtækjum sem gætu framleitt tæki sem hentaði 

fyrir vöruna. Leitað var til nokkurra fyrirtækja en þegar talið var að hentugur 

framleiðandi væri fundinn voru hinar fyrstu frumgerðir fyrir framleiðslu skapaðar. Fyrstu 

Mynd 3 - Fyrstu frumgerðir af Lúllu dúkkunni. 
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framleiðslufrumgerðirnar voru framleiddar í Kína af verksmiðju sem sérhæfir sig í gerð 

mjúkdýra annars vegar og í þekktri raftækjaverksmiðju hins vegar. Hægt var að nýta 

fyrirliggjandi þekkingu þessara fyrirtækja til að sníða vöruna svo hún myndi gera það 

sem ætlast var til af henni og væri á sama tíma örugg fyrir unga notendur hennar. 

Framleiðendurnir komu með ýmsar ráðleggingar varðandi hönnun vörunnar sem sneru 

að því að auðvelda notkun og gera hana öruggari fyrir börn. Fyrstu 

framleiðslufrumgerðirnar voru tilbúnar í janúar 2014. 

Ákveðið var að fara í hópfjármögnunarferli með því að forselja vöruna áður en 

framleiðsla hófst. Hópfjármögnunarherferðin stóð yfir frá 3. nóvember til 5. desember 

2014. Talið var að utan fjárhagsávinnings af slíkri herferð, skyldi hún ganga upp, myndi 

hún einnig færa fram einskonar sönnun á því að vara gæti gengið á markaði (e. proof of 

concept) og ef herferðin gengi upp þá væri það vísbending um að vaxtartilgátan stæðist 

líkt og tilgreint er sem ein forsenda þess að hugmynd geti gengið upp í 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja (Ries, 2011). Þessi aðferð er jafnframt talin geta 

dregið úr áhættum vöruþróunar þar sem viðskiptavinir eru beðnir um að skuldbinda sig 

að kaupum áður en farið er í lokaþróun og framleiðslu á vörunni (Ogawa og Piller, 2006).  

Lykilþáttur herferðarinnar var einnig að afla upplýsinga um viðskiptavinina og fylgjast 

með allri umfjöllun til að meta endurgjöfina. Netinu var kastað vítt í markaðssetningu til 

að geta aflað upplýsingu um hvaða markaðir væru til að mynda að bregðast betur við 

vörunni. Að sama skapi var fylgst með endurgjöf til að meta hvernig viðbrögð við 

vörunni væru og svo hægt væri að bregðast við þeim. Það var einnig vitað að það spilaði 

inn í allt að varan væri þarna enn á hugmyndastigi. Sem dæmi mátti sjá í umræðunni að 

fólk hafði áhyggjur af því að varan myndi stofna börnum í hættu ef hún væri laus í rúmi 

þeirra en slíkt stríðir gegn meðmælum lækna fyrir börn undir eins árs í mörgum löndum. 

Varan var hönnuð með lausn við þessu en greinilegt var að skilaboðin um það voru ekki 

nægilega skýr. Því var endurgjöfin þarna mikilvæg fyrir fyrirtækið og átti hún hlut í því að 

ákveðið var að hanna bækling með hverri dúkku þar sem öruggri notkun væri lýst með 

skýrari hætti. Í fyrstu framleiðslu voru 5.000 dúkkur og komu þær formlega á markað í 

lok sumars 2015. Dúkkurnar höfðu verið á markaði í þrjá mánuði þegar ljóst var að þær 

myndu seljast upp og fyrirtækið gæti ekki annað eftirspurn. 
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Mynd 4 - Lokafrumgerð af Lúllu dúkkunni. 

Við seinni framleiðslu voru nýttar umsagnir frá notendum til að endurbæta vöruna og 

voru gerðar smávægilegar breytingar á vörunni2. Viðskiptavinir hópfjármögnunar og 

forsölunnar sem fór af stað í kjölfarið (frá mars til júní 2015) fengu miða með vörunni 

þegar hún var send til þeirra þar sem þeir voru hvattir til að gefa fyrirtækinu endurgjöf á 

hvernig þeim fannst hún virka. Töluvert barst inn af umsögnum í gegnum póstfang og í 

gegnum samfélagsmiðla líkt og mátti búast við, en snemmbúnir neytendur eru yfirleitt 

meira til í að gefa endurgjöf til fyrirtækis en aðrir notendur (Ries, 2011; Rogers, 2010). Í 

seinni framleiðslunni voru 30.000 dúkkur og komu þær á markað um mitt ár 2016. 

Vegna breytinga sem gerðar voru á vörunni tók framleiðslutíminn mun lengri tíma en 

ella. Fyrirtækið vildi gæta þess að mikilvægar umbætur væru gerðar áður en önnur 

framleiðsla færi af stað og var farið vel yfir allar athugasemdir frá notendum sem 

fyrirtækinu hafði borist eða sem fyrirtækið hafði séð í almennri umræðu um vöruna. 

Vegna mikillar eftirspurnar gafst hins vegar ekki tími að mati fyrirtækis til að framkvæma 

formlega notendakönnun eins og áætlað var að gera á fyrstu framleiðslu vörunnar. Hér 

að neðan á mynd 4 má sjá lokaútfærslu af Lúllu dúkkunni sem fór á markað árið 2015. 

 

 

                                                      
2
 Þeim atriðum sem bætt var við seinni framleiðslu voru: Endurstillingareiginleika bætt við hljóðtæki 

svo hljóð keyri ávallt í 8 klukkustunda lykkjum, vasi fyrir hljóðtæki stækkaður og franskir rennilásar 

rúnnaðir og gerðir mýkri. 
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Seinni framleiðsla Lúllu dúkkunnar kom fyrst á markað í Ástralíu og Nýja Sjálandi í júlí 

2017 en þar fóru 5.000 dúkkur til sölu í hvoru landinu fyrir sig. Stór hluti var enn í 

vöruhúsi Seinni framleiðsla Lúllu dúkkunnar kom fyrst á markað í Ástralíu og Nýja 

Sjálandi í júlí 2017 en þar fóru 5.000 dúkkur til sölu í hvoru landinu fyrir sig. Stór hluti var 

enn í vöruhúsi hjá framleiðsluaðila og annar hluti á leiðinni sjóleiðis í vöruhús 

fyrirtækisins á Íslandi og á Bretlandi. Hins vegar varð eftirspurnin töluvert meiri en 

áætlað var. Dúkkurnar 5.000 í Ástralíu seldust upp innan tveggja vikna og fréttir af henni 

uppseldri fóru eins og eldur um sinu í fjölmiðlum í Ástralíu. Neytendur áttuðu sig 

væntanlega ekki allir á að það væri í raun til meira af vörunni annars staðar og í 

vöruhúsi, þannig að einhverjir fóru að bjóða í notaðar dúkkur á Ebay. Hæsta boð var 

þrefalt verðið sem hún er seld á í Ástralíu. Fregnir af foreldrum keppast um vöruna á 

Ebay varð svo hvati að enn meiri fjölmiðlaumfjöllun sem dreifðist víða um heim. Það 

varð til þess að sala hjá öllum söluaðilum Lúllu jókst gríðarlega og þann 27. júlí 2016 

varð seinni framleiðslan alveg uppseld áður en stór hluti framleiðslunnar hafði náð í 

vöruhús, hvað þá í hillur verslana. Forsala á næstu framleiðslu hófst strax í kjölfarið. 

Síðan þá hafa verið framleiddar 80.000 Lúllu dúkkur til viðbótar og hefur hún ekki tekið 

neinum breytingum frá seinni framleiðslunni. Á mynd 5 má sjá tímalínu ferils frá stofnun 

fyrirtækis að seinni framleiðslu Lúllu dúkkunnar. 

 

Mynd 5 - Tímalína frá stofnun fyrirtækis og framleiðslu Lúllu dúkkunnar. 
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Meirihluti vöruþróunarferlis hefur verið byggður á endurgjöf frá viðskiptavinum og 

tilraunum meðal notenda. Þrátt fyrir að grunnurinn að hugmyndinni sé byggður á 

rannsóknum úr sálar- og læknisfræðum hefur þátttaka viðskiptavina í þróun vörunnar 

alltaf verið mjög mikilvæg fyrirtækinu í þeim tilgangi að sannreyna hugmyndina og sníða 

lausn sem hentar viðskiptavininum. Vegna þess að vöruhugmyndin var ólík öðrum 

vörum á markaði taldi fyrirtæki það erfitt að nýta fyrirliggjandi upplýsingar um til að 

mynda önnur svæfingatæki. Það var talið að þátttaka viðskiptavina gæti reynst betur í 

þróunarferlinu. Samkvæmt rannsókn Ogawa og Piller (2006) er það einmitt í aðstæðum 

þar sem er verið að prófa nýjar vörur sem lítil reynsla er af hjá viðskiptavinum og því 

erfitt að lesa úr markaðsrannsóknum, þar sem sameiginleg skuldbinding viðskiptavina 

getur leitt til aukins árangurs. Líkt og er mælt með í straumlínustjórnun sprotafyrirtækja 

hefur fyrirtækið reynt að innleiða raunnotendur eins snemma í vöruþróunarferlinu og 

hægt er með því að sníða frumgerðir og mæla árangurinn af þeim til þess að meta bæði 

framhald vörunnar og hvernig hún þróast (Ries, 2011). 
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4 Aðferð 

Með þessari rannsókn leitar rannsakandi svara við því hvernig varan Lúlla dúkkan frá 

íslenska sprotafyrirtækinu RóRó nýtist notendum þeirra sem keyptu fyrstu tvær 

framleiðslur dúkkunnar og svör við því hversu ánægðir þeir eru með vöruna. Það var 

þörf fyrir ítarlegri og markvissari rannsókn á notkun og ánægju þeirra sem hafa notað 

vöruna. Til að mynda, hvaða aldurshópar eru að nýta hana og í hvaða tilgangi. Þessar 

upplýsingar gefa innsýn í notendahópinn og notkunarmöguleika sem auka þekkingu 

fyrirtækisins á notendahópnum. Að sama skapi er meginmarkmið rannsóknar að skoða 

ánægju notenda með ákveðna þætti, hvaða þætti þeir telja mikilvægari en aðra og hvort 

þeir vilji sjá umbætur á ákveðnum þáttum. Markmiðið er að upplýsingar sem fást í 

rannsókninni nýtist í áframhaldandi vöruþróun og umbætur á vörunni. 

Í þessari rannsókn var stuðst við blandaða aðferð með því að nota megindlegar og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Talið var að það gæti gefið rannsókninni aukna dýpt að 

blanda þessum rannsóknaraðferðum saman (Johnson og Onwuegbuzie, 2004). Mælitæki 

rannsóknarinnar var í formi könnunar en spurningarlistinn og úrvinnsla hans var að 

stærstum hluta megindleg. Einnig voru opnar spurningar sem greindar voru eigindlega 

og að auki var vinnan við hönnun spurningarlistans að mestu eigindleg.  

 

4.1 Mælitæki 

Spurningarlistinn samanstóð af 23 spurningum og sneri hann fyrst og fremst að því að 

skoða ánægju og mikilvægi með ákveðna þætti (e. self stated importance) og hvernig 

dúkkan er notuð. Spurningarlistinn var sniðinn á ensku þar sem stærsti hluti þýðis er 

enskumælandi. Það má sjá spurningalistann í heild sinni í viðauka 1. 

Fyrsta spurningin var síuspurning til að aðgreina þá sem eiga dúkku og þá sem eiga 

hana ekki. Þeir sem sögðust ekki eiga dúkku var þakkað fyrir þátttökuna en fengu ekki 

fleiri spurningar. Þar á eftir voru fjórar lýðfræðilegar spurningar um notandann en ekki 

þann sem svarar könnunni. Fyrst var önnur sía þar sem spurt var hvort barn væri að 

nota dúkkuna, fullorðinn einstaklingur eða annar. Þeir sem svöruðu því að dúkkan væri 

ekki notuð á barn voru sendir áfram á bakgrunnspurningar en fengu tækifæri til að tjá 

sig opið um dúkkuna. Fyrir þá sem héldu áfram könnunni var spurt um fjölda barna sem 
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notuðu dúkkuna á heimilinu og þátttakendur beðnir um að miða svör sín eingöngu við 

eitt barn. Í kjölfarið fylgdu fjórar spurningar sem sneru að notkun og aðstæðum 

notkunar. Fyrstu spurningarnar voru til þess að fá betri innsýn í notandann til að geta 

greint notenda og notkunarhópa sem hægt væri að gera samanburð á. Í framhaldi var 

farið í viðhorfspurningar þar sem spurt var um heildaróánægju eða -ánægju. Allar 

skalaspurningar voru metnar á 7 punkta Likert kvarða, þar sem til að mynda 1 var mjög 

óánægður og 7 mjög ánægður. Að auki var spurt hversu ólíklegir eða líklegir viðkomandi 

væru til að mæla með vörunni við aðra. Í könnuninni voru þrjár opnar spurningar þar 

sem fólki var spurt út í reynslu sína og hvernig varan hefur gagnast þeim, hvaða 

væntingum varan hefur ekki mætt en í lokin var fólki einnig boðið að tjá sig frjálst um 

hvort það vildi bæta einhverju við eða leggja fram tillögur um úrbætur á dúkkunni áður 

en farið var í fjórar bakgrunnspurningar. 

Meginhluti könnunarinnar sneri að tveimur hlutum spurninga þar sem spurt var út í 

ánægju og mikilvægi 13 mismunandi vörueiginleika (e. features) og 12 mismunandi 

vöruávinnings (e. benefits). Þessir vöruþættir og hugsanlegir ávinningar af vörunni voru 

sniðnir eftir markmiðum og eiginleikum vörunnar en einnig að stærstum hluta út frá 

viðbrögðum og athugasemdum notenda vörunnar. Samantekt var gerð úr 

athugasemdum sem borist höfðu fyrirtækinu í gegnum póstfang fyrirtækisins, 

samfélagsmiðla og dreifingaraðila þess í Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Að auki voru tekin 

saman ummæli sem mátti finna á opnum spjallborðum af heimasíðum á borð við 

babycenter.com.au og whattoexpect.com og í einum norskum fésbókar hóp sem hét 

Sove uten Grat. Þegar allt var tekið saman voru athugasemdir og skrif notenda um 

vöruna nærri 9.500 orð í rúmlega 160 einstökum færslum. Þessi samantekt var eingöngu 

notuð við að ákvarða atriði sem voru mæld í skalaspurningum í notendakönnun en 

ekkert í greiningarvinnunni á könnuninni sjálfri. 

Við greiningu á athugasemdum kom í ljós að töluvert var um athugasemdir þar sem 

ánægju var lýst án þess að það væri tilgreint í hverju sú ánægja fælist. Slík svör voru 

sigtuð frá í aukaflokk skilgreindan sem almenn ánægja. Talið var að hann nýttist ekki 

fyrir tilgang greiningarinnar þar sem ekki var hægt að greina úr þeim í hvort ánægjan 

fælist í vörueiginleika eða ávinningi af vöru. Dæmi um slíkar athugasemdir voru; „we 

love it“, „frábær vara“ og „Lúlla er að gera góða hluti“ Öllu heldur voru nýttar 
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athugasemdir þar sem fólk fór nánar í lýsingar á virkni eða ákveðnum þáttum ásamt 

viðhorfum til þeirra. Dæmi um slíkar athugasemdir voru;  

my 9 month old is definately sleeping better and self settling himself back to 
sleep. 

We love our Lulla! It works a treat with my 18mo. However she sleeps 
longer then 8hrs at night & often disturbs when Lulla's turned off. 

Ef hann er argur og pirraður er nóg að leggja Lúllu í fangið á honum og hann 
sofnar. Við gætum ekki verið ánægðari með hana. 

Fjöldi ákveðinna tilvika um sérstök atriði var ekki sérstaklega talinn heldur voru öll atriði 

tekin til greina. Hins vegar má taka fram að það var áberandi oftar talað um óánægju 

gagnvart endingu hljóðtækis er varðar rafhlöður og þegar kom að ánægju var 

sérstaklega rætt um virkni dúkkunnar að hjálpa börnum að sofa lengur, falla betur í ró 

og vakna sjaldnar. Ákveðnir þættir og virkni vörunnar sem komu fram í athugasemdum 

voru síðan borin saman við þau sem fyrirtækið tekur fram um vöruna á heimasíðu sinni 

www.lulladoll.com og á vörunni sjálfri. Í töflu 1 koma fram allir þeir þættir sem voru 

fundnir við greiningu á athugasemdum ásamt þeim sem fyrirtækið heldur fram um 

vöruna. 

Tafla 1 - Vörueiginleikar og vöruávinningur. 

Vörueiginleikar Vöruávinningur 

Náttúruleg öndunar- og hjartsláttarhljóð Barn sefur lengur 

Gæði hljóðs Barn er rólegra eða grætur minna 

Önnur hljóð ekki í boði Barn sofnar hraðar 

Hljóðstýring ekki í boði Huggun fyrir barn/aukin þægindi 

Lengd spilunartíma Aukin hugarró eða öryggi í svefni 

Byggð á rannsóknum Tenging/tryggðarbönd 

Kynjahlutlausir litir Stuðningur við að venja af brjóstagjöf 

Mannlegir andlitsdrættir Aukið öryggi í svefni 

Aðrar stærðir ekki í boði Aðstoð við tilfærslu í eigið rúm 

Gert úr náttúrulegum efnum Barn elskar dúkkuna 

Hægt að þvo í þvottavél Aukinn svefn fyrir alla á heimilinu 

Líftími rafhlaðna Stuðlar að jafnari hjartslætti og öndun 

Hleðslutæki ekki í boði  

http://www.lulladoll.com/
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Við greiningu á ofangreindum flokkum, vörueiginleikar og vöruávinningur, var notast 

við almenna aðleiðsluaðferð. Aðleiðslu kóðun (e. inductive coding) hefst við að lesa yfir 

texta og vera opinn fyrir mörgum mögulegum merkingum og flokkum í textanum. Allt er 

tekið til greina en síðan eru greindir flokkar eða þemu. Farið er yfir texta margsinnis og 

hugað er að tengingum og hvað gögnin þýða fyrir rannsakanda. Í þessu ferli eru 

hugsanlega flokkar sem skarast eða tengjast og þá má þrengja niður í færri flokka. Í lokin 

er horft á heildina og heildargreining sniðin (Thomas, 2006).  

Við greiningu fyrir mælitækið var farið var yfir hverja einustu athugasemd og greind 

þemu eftir því hvað var verið að skrifa um. Í fyrstu umferð var öllu skipt í jákvæðar og 

neikvæðar athugasemdir en undir þeim voru eftirfarandi undirþemu greind; ánægja, 

virkni, notkun, óánægja og ábendingar. Þar á eftir var farið nánar yfir þær athugasemdir 

sem voru í flokkunum og þær greindar enn frekar í tvo megin atriðaflokka eða þemu 

fyrir spurningar eftir því hvað athugasemdirnar snerist um. Fyrri flokkurinn sneri að því 

að flokka það sem myndi kallast efnisatriði vörunnar eða vörueiginleika á borð útlit, 

sérstaka eiginleika hennar, virkni og notkun. Hinn flokkurinn sneri að ávinningi af notkun 

eða vöruávinningi sem eru þau atriði sem má vænast að fá út úr notkun vörunnar.  

 

4.2 Framkvæmd 

Spurningalisti var lagður fyrir í gegnum forritið Question Pro. Könnunin hófst þann 18. 

júlí 2016 þegar tölvupóstur og fréttabréf var sent með boði um þátttöku í 

notendakönnun á Lúllu dúkkunni. Greint var frá því að þeirra endurgjöf skipti máli og að 

með þátttöku í könnuninni ætti viðkomandi möguleika á að vinna hundrað 

bandaríkjadali. Lokað var fyrir þátttöku í könnuninni þann 13. ágúst 2016. Þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir var seinni framleiðslan búin að vera í rúman mánuð á 

markaði í Ástralíu og Nýja-Sjálandi.  

 

4.3 Greining gagna 

Við greiningu var notast við blandaða aðferð á megindlegum og eigindlegum aðferðum. 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd á nokkrum stigum og gögnin greind í forritunum 
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SPSS og Excel. Í megindlegri úrvinnslu var fyrst og fremst verið að skoða gögnin með 

lýsandi tölfræði en einnig var verið að rýna í fylgni sem má sjá nánar í niðurstöðum. 

Eigindlegar spurningar úr könnun voru greindar með aðstoð Excel en notast var við 

aðferðafræði almennrar aðleiðslu eins og í greiningarvinnunni á bak við mælitækið 

(Thomas, 2006).  

Í þeim spurningum þar sem þátttakendur voru spurðir um hvaða ávinning þeir hefðu 

upplifað og hver sá ávinningur var sem þau vonuðust til að upplifa, en höfðu ekki 

upplifað, voru svör þemagreind og kóðuð. Svör við báðum þessum spurningum voru 

skoðuð saman þó í raun hafi verið um að ræða aðskildar spurningar. Í heildina bárust 

709 svör. Tekið var út 31 svar þar sem var greinilegt að viðkomandi misskildi 

spurninguna eða svarandi tók fram að hann vildi ekki svara. Eftirliggjandi 678 svör voru 

svo þemagreind og flokkuð. Fyrst var flokkað eftir því hvort þátttakendur höfðu upplifað 

reynslu sína sem alveg ánægjulega, væntingum náð eða höfðu ekkert út á hana að setja 

(kóði: J). Annar flokkur var sá hópur sem fannst hún ekki virka og var jafnvel ósáttur 

(kóði: N). Einnig voru tekin saman svör þeirra sem voru að einhverju leyti sáttir en varan 

hafði ekki alveg uppfyllt væntingar þeirra (kóði; +) og þau sem voru sátt við vöruna að 

einhverju leyti en einnig ósátt eða með kvörtun (kóði; b).  

Í lok könnunar var opið fyrir athugasemdir og orðið gefið frjálst. Athugasemdir voru 

488 talsins, en 220 til viðbótar ákváðu að skilja eftir autt og svara engu (69% 

svarhlutfall). 18% þátttakenda skiluðu hreinlega neitun sem svari eða lýstu því yfir að 

hafa engar athugasemdir. Önnur 20% þátttakenda gáfu eingöngu hrós en buðu ekki 

fram neinar aðrar athugasemdir eða tillögur um viðbætur á vörunni. Einnig var einn sem 

vildi hreinlega ekki að yrðu gerðar neinar breytingar á vörunni:  

It's a great product, and the first of its kind. Please keep it true to its roots if 
any changes are made and don't add more sounds, volume control etc....it's 
fine the way it is. There are other products on the market with these 
features, and the lulla stands apart from them for a good reason!!!! 

Hins vegar voru langflestir eða um 60% þátttakenda sem komu fram með ýmsar tillögur 

að umbótum á vörunni. Einungis 2% lýstu yfir vonbrigðum eingöngu eða hreinlega 

fannst þau ekki geta komið með athugasemdir því dúkkan hefði of lítið í notkun til að 

geta komið með athugasemdir. 
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4.4 Þátttakendur 

Þýðið í rannsókninni voru allir notendur fyrstu og annarrar framleiðslu af Lúllu dúkkunni. 

Úrtak var gagnagrunnur með 900 póstföngum þeirra sem höfðu keypt fyrstu 

framleiðsluna í gegnum sölusíðu dúkkunnar. Einnig var sent á yfir 5.000 einstaklinga sem 

eru áskrifendur að fréttabréfi dreifingaraðila Lúllu dúkkunnar í Ástralíu og Nýja-Sjálandi 

og var þar um að ræða blöndu af þeim sem höfðu keypt dúkku úr fyrstu og seinni 

framleiðslu dúkkunnar.  

Alls fengust 1.179 svör úr könnuninni. Af þeim svöruðu 963 að þeir ættu Lúllu dúkku. 

Hreinsuð voru 13 svör úr gagnasettinu sem sögðust svo í kjölfarið aldrei hafa notað hana 

og einnig 11 aðrir sem sögðust eiga Lúllu dúkku en svöruðu engum öðrum spurningum. 

Notuð voru til greiningar 939 svör. Allir lýstu því að nota Lúllu dúkkuna fyrir barn, en 

átta þátttakendur sögðust einnig nota dúkkuna fyrir fullorðna. 

Langflestir þátttakendur voru kvenkyns eða 97,4% á móti 2,6% karla. Í könnuninni 

sögðust 6,3% þátttakenda eiga von á sér og ættu önnur börn. Flestir voru foreldrar 

tveggja eða fleiri barna eða rúmur helmingur (51,8%). Foreldrar sem áttu aðeins eitt 

barn voru 39,5% þátttakenda. Einnig voru örfá svör frá frænkum eða frændum (0,1%) og 

frá ömmum og öfum (1,4%). Meirihluti þátttakenda var frá Eyjaálfu eða um 65,4% en 

álfan var einnig stærsta markaðssvæði Lúllu dúkkunnar og þar seldist mest af fyrstu 

tveimur framleiðslunum. Aðeins um 6,4% þátttakenda sögðust búa í Evrópu en þar af 

var stærsti hlutinn frá Íslandi eins og má sjá í töflu 3. Í töflu 3 er nánar útlistaður fjöldi 

þátttakanda frá hverju landi. Norður-Ameríka var skráð sem búsetuland hjá 2,1% 

þátttakenda en 26,1% kaus að skilja eftir autt og því búsetuland óþekkt.  
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Tafla 2 - búsetuland þátttakenda og fjöldi. 

Heimsálfa Land Fjöldi 

 
Óþekkt 245 

Eyjaálfa og Asía 

Ástralía 239 

Nýja Sjáland 374 

Malasía 1 

Evrópa 

Bretland 6 

Danmörk 3 

Holland 1 

Ísland 38 

Noregur 7 

Spánn 1 

Svíþjóð 1 

Þýskaland 3 

Norður Ameríka 

Bandaríkin 17 

Kanada 3 
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5 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum og spurningum svarað eins og hverjir notendur 

dúkkunnar eru, hvernig hún er notuð, hver hefur ávinningurinn verið að mati notenda, 

hverjar hafa væntingarnar verið og upplifunin af dúkkunni. Leitast er við að finna svörin 

við því hvernig Lúlla dúkkan er notuð og hvort notendur séu ánægðir með hana. 

 

5.1 Notendur 

Verulega lítill munur var á skiptingu kynja á meðal þeirra barna sem nota Lúllu, en 

miðað við svör voru notendur dúkkunnar 56,4% stúlkubörn og 43,6% strákar. Það kom 

sterklega í ljós að stærsti hluti notenda var 2 ára eða yngri við upphaf notkunar, eða um 

96,5%. Á mynd 6 má sjá skiptingu á aldri barnanna við upphaf notkunar.  

Mynd 6 – Aldur barns er það hóf að nota Lúllu dúkkuna. 

 

 Nokkur umræða skapaðist um það í opnu spurningunum að þátttakendur teldu 

börnin sín hafa verið of gömul þegar þau hófu að nota Lúllu dúkkuna og þónokkrir töldu 

að hún myndi virka betur ef hún væri notuð strax frá fæðingu eða þegar þau væru undir 

eins árs aldri. Einn taldi að barn sitt væri of gamalt við aðeins þriggja mánaða aldur: „I 

could never use it as I wanted I think the baby was too old (3 months) when he got the 

doll“. Einnig voru aðrir sem töldu dúkkuna nýtast betur þeim sem væru yngri. Líkt og 

þessi þátttakandi: „I think it benefits babies under 1yr more than older children.“ Einn 

þátttakandinn var fremur hissa hversu vel dúkkan virkaði fyrir eldra barn eins og má sjá 

á þessu svari: „I bought this for my newborn and didn't expect it to help my oldest - I 

15,5% 
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3,9% 

0,7% 
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3-6 mánaða

7-11 mánaða

1-2 ára

3-4 ára
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thought she was too old. But she has loved it and we've seen amazing benefits already.“ 

Það er ljóst á svörum þátttakenda og á aldursskiptingu notenda að hjá mörgum er talið 

að dúkkan sé aðallega fyrir börn yngri en tveggja ára og að einhverjir telji að dúkkan virki 

betur þegar hún er innleidd fyrr. 

Hlutfall þeirra sem sögðust eiga barn eftir fulla meðgöngu (eftir 37 vikur af 

meðgöngu) á móti börnum fæddum fyrir tímann (fyrir 37 vikur af meðgöngu) sýnir að 

flestir notendur eru fullburða börn. 90,9% sögðust hafa átt barn sitt eftir fulla 

meðgöngu, 8,8% prósent sögðust hafa átt barn sitt fyrir tímann. Hins vegar var 0,3% 

sem valdi að svara að þessi spurning ætti ekki við.  

5.2 Notkun 

Aðeins 5,8% sögðust hafa notað Lúllu dúkkuna lengur en í ár og um það bil 14,7% í 7-12 

mánuði. Flestir höfðu hins vegar aðeins notað dúkkuna í fremur stuttan tíma en 65,5% 

sögðust hafa notað hana í 1-3 vikur. 7,2% höfðu notað hana í 1-3 mánuði á meðan 6,8% 

höfðu notað hana í 4-6 mánuði. Þrátt fyrir stuttan notkunartíma, þá var notkunartíðni 

hjá flestum dagleg. Líkt og má sjá nánar á mynd 7, þá er notkun fremur tíð hjá þeim sem 

svara könnuninni. Það eru langflestir sem svara að hún sé notuð oftar en tvisvar á dag. 

Rúmur fjórðungur svarar að hún sé notuð að meðaltali einu sinni á dag.  

 

Mynd 7 – Tíðni notkunar á Lúllu dúkkunni. 

Meirihluti (88,5%) svaraði að dúkkan væri helst notuð á næturnar og rúmur 

helmingur (52,5%) svaraði að hún væri einnig notuð einna helst í daglúrum. Að auki voru 
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settar fram annars konar aðstæður, en það voru um 6,3% sem nota hana helst í 

kerrunni, 8,1% í bílnum/bílstólnum, 8,3% í leik og 3,8% við annað. Þátttakendur sem 

merktu við annað komu fram með ýmsar skýringar, en oft var tekið fram að dúkkan væri 

notuð við allar þær aðstæður helst sem komu fram að ofan eða hún væri notuð allan 

daginn. Einnig voru nokkrir sem nefndu að dúkkan væri notuð í leikskólanum eða hjá 

dagmömmu. Aðrir nefndu að dúkkan væri einnig notuð til að róa eða hugga barn í 

ýmsum aðstæðum. 

Jafnframt var athugað í hvaða tilgangi þátttakendum fannst dúkkan helst notuð, en 

þessa þætti má sjá í töflu 3 og hlutfall þeirra sem völdu mismunandi þætti. Flestir 

svöruðu að dúkkan væri einna helst notuð í þeim tilgangi að hjálpa barni að vakna 

sjaldnar og sofa lengur. Einnig var greinilegt að sá tilgangur að hjálpa barni að sofna og 

að róa barnið spilaði stórt hlutverk meðal margra. Aðeins 2,6% tóku fram að það væri 

annað sem þótti skipta einna helst máli. Sumir sögðu að það væri hreinlega allt 

ofangreint í könnun sem væri helsti tilgangurinn, en aðrir komu fram með aðrar 

ástæður eins og við viðvarandi martröðum (e. night terrors), í leik, færa barn í eigið rúm, 

við aðskilnaðarkvíða og til að styðja við stöðugri lífsmörk (hjartslátt og andardrátt) vegna 

öndunarhléa í svefni. 

Tafla 3 - Helsti tilgangur notkunar. 

 Hlutfall 

Að hjálpa barni að vakna sjaldnar 69,1% 

Að hjálpa barni að sofa lengur 56,8% 

Að hjálpa barni að sofna 42,6% 

Að róa barn og veita því huggun 39,2% 

 

Í opnum spurningum var kafað dýpra um hvaða væntingar þátttakandi hafði um 

ávinning og væri eða væri ekki að upplifa. Þessar spurningar gáfu ákveðna mynd um 

hverjar helstu væntingar um ávinning væru meðal þessara þátttakenda, hvort sem þeir 

hefðu upplifað þá eða ekki. Þegar svör voru rýnd mátti greina sérstaklega þrjá eiginleika 

sem þá eiginleika sem þátttakendur hefðu væntingar um að væru helsti ávinningurinn af 
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notkun dúkkunnar. Þeir þættir eru komu áberandi oftar fram en aðrir um væntingar 

voru eftirfarandi: 

o Barn sofi lengur 

o Barn vakni sjaldnar 

o Barn falli betur í ró 

 

Ofangreindir þættir eru því þeir sem mætti álykta út frá þeim gögnum sem liggja fyrir að 

séu helsti tilgangur notkunar á dúkkunni á meðal þátttakenda. Að vísu eru ýmsar aðrar 

ástæður gefnar fyrir notkun, eins og hefur komið fram og mun vera farið betur yfir í 

kaflanum um ávinning af vörunni.  

Hvað varðar notkun þá komu fram óskir um leiðbeiningar með dúkkunni þar sem 

tiltekið væri hvernig væri best að nota hana og hvernig ætti ekki að nota hana. Ljóst var í 

athugasemdum að einhverjir voru óvissir um hvernig ætti að nota dúkkuna og voru 

þónokkrir sem vildu að það væru í boði leiðbeiningar um hvernig væri best að innleiða 

hana í svefnrútínuna hjá mismunandi aldri barna. Einnig vildu sumir skýringar á því 

hvernig tilgangur með notkun sé öðruvísi í mismunandi aðstæðum og hvernig eigi þá að 

nota dúkkuna. Nokkrir sögðust vilja að slíkar upplýsingar væri aðgengilegri og fannst það 

þurfa að fylgja með dúkkunni líkt og má sjá á athugasemdunum hér að neðan: 

 
More information about the benefits of Lulla pending in the age group. The 
packaging is lovely but the information leaflet is not instructive enough, 
requiring me to refer to a website search to learn more. 

I'd like her more if she came with a more informative booklet (advice on 
how to introduce to specific ages for example) to show others who may not 
use internet (grand parents for example) 

 

Einnig var ein áhugaverð athugasemd um hvernig viðkomandi þætti gríðarlega 

mikilvægt að fyrirtækið kynni fyrir fólki notkun svo það hafi eðlilegar væntingar til 

vörunnar og skilning á hvernig svefn barna er á þessum aldri.  

I think there's a lot of expectation with Lulla that she's a miracle sleep aid, 
that babies will sleep through the night etc, and whilst she no doubt does 
brilliant things and is a gorgeous comforter, I think it's really important that 
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in discussions with consumers you guys point out the facts about baby (and 
toddler) sleep. 

Babies wake often, they are designed to. Babies waking often isn't a 
problem that needs fixing, sleeping through is another milestone kids hit at 
different times. 

Lulla isn't a replacement for human contact, settling and soothing - I've 
heard of people shutting the door on a crying baby because they have Lulla 
and I really think it needs addressing that this isn't the intention. 

Babies shouldn't be deprived the breast at night if you want to establish and 
maintain a good milk supply, so please don't market Lulla as a weaning tool. 

I really love this doll, she comforts my dude no end, and he really took to her 
in a way I haven't seen before, but with all the hype of what a miraculous 
sleep training tool she is, I worry that parents are missing the facts about 
'normal' infant sleep. So maybe you could advertise how Lulla can help 
within the realms of what is normal. 

Þegar orðið var gefið frjálst komu nokkrir fram með ýmsar tillögur um aðrar 

aðstæður, aðra hópa og annan tilgang við notkun dúkkunnar. Komu til að mynda fram 

tillögur um að nota dúkkuna fyrir aldraða með elliglöp til að hjálpa þeim við kvíða og 

svefn. Að auki komu fram ýmsar athugasemdir um að gera aðrar útgáfur fyrir 

mismunandi hópa, jafnvel útgáfu fyrir hvolpa til að vinna gegn aðskilnaðarkvíða. Tillögur 

komu fram um að gera sérstaka útgáfu fyrir einhverf börn þar sem þau eiga erfitt með 

að tengjast fólki en hafa oft ríka þörf fyrir nærveru eins og aðrir. Einn þátttakandi kom 

fram með þá hugmynd að hafa dúkkuna þyngri fyrir börn með einhverfu: „The lulla doll 

is quite light which is fine for my baby but I could see that it would be great for a lot of 

kids with sensory issues/ASD to have a 'weighted' doll for comfort.“ 

 

5.3 Ánægja 

Hversu ánægðir þátttakendur voru á heildina litið er eitt af því sem var skoðað. Í ljós 

kom að 67,3% voru í heildina ánægðir eða mjög ánægðir með Lúllu dúkkuna. Enn fremur 

voru 16,8% sem voru að einhverju leyti ánægð með dúkkuna. Á mynd 8 má sjá hlutfall 

svara við heildaránægju en meðaltalið var 5,74.  
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Mynd 8 - Heildaránægja. 

Á mynd 9 má sjá skiptingu svara um líkur þess að mæla með Lúllu dúkkunni. Nokkuð 

áhugavert var að bæði meðaltal (5,96) og hlutfall þeirra sem voru líklegir til að mæla 

með henni var mun hærra en í heildaránægju. 74,8% sögðust vera líkleg eða mjög líkleg 

til að mæla með vörunni við aðra og eins voru önnur 12,9% nokkuð líkleg til að mæla 

með vörunni.  

 

Mynd 9 - Líkur á meðmælum. 
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5.4 Vörueiginleikar 

Þeir vörueiginleikar þar sem meðaltal ánægju var sem hæst (skoraði hærra en 6) voru 

eftirfarandi: Hægt að þvo í þvottavél, er úr náttúrulegum efnum, byggð á rannsóknum, 

litir eru kynjahlutlausir, gæði hljóðs og að hljóðin séu náttúruleg öndunar- og 

hjartsláttarhljóð. Það sem skoraði hæsta meðaltalið í mikilvægi var að það sé hægt að 

þvo í þvottavél, hljóðin, gæði hljóðs, líftími rafhlaðna, sé úr náttúrulegum efnum, byggð 

á rannsóknum og lengd spilunartíma. Þegar horft er til meðaltalanna virðist sem mesta 

ánægjan sé með að það sé hægt að þvo hana í þvottavél, en það var ekki munur á 

meðaltölum ánægju og mikilvægis. Að auki var ekki munur á meðaltölum ánægju og 

mikilvægis þess að dúkkan sé byggð á rannsóknum. Þessir þættir skipta greinilega máli 

og miðað við svörin eru þátttakendur sáttir við þá þætti.  

Í töflu 4 má sjá meðaltölin og t-próf eftir vörueiginleikum í bæði ánægju og mikilvægi. 

Fjórir eiginleikar standa upp úr að því leytinu að þeir þættir eru ekki hluti af vörunni en 

spurt var út í ánægju með að þeir þættir væru „ekki í boði“ og mikilvægi þess að þeir 

væru „í boði“.  Því voru ekki borin saman meðaltöl þeirra með t-prófi. 

Hins vegar er munur á meðaltölum ánægju og mikilvægis allra hinna 

vörueiginleikanna að undanskildum þeirra sem eru nefndir hér að ofan. 

Tafla 4 - Meðaltal og t-próf ánægju og mikilvægi vörueiginleika. 

 

Fjöldi 
Meðaltal 
ánægju 

Staðal 
frávik 

Fjöldi 
Meðaltal 
mikilvægi 

Staðal 
frávik 

T-próf 

Hægt að þvo í þvottavél 813 6,65 0,63 758 6,68 0,76 t(733) = -1,563; p < 0,118 

Gert úr náttúrulegum efnum 816 6,47 0,79 760 6,24 1,06 t(737) = 6,667; p < 0,001 

Byggð á rannsóknum 823 6,16 0,99 760 6,20 1,15 t(747) = -1,012; p < 0,312 

Kynjahlutlausir litir 828 6,13 1,10 757 5,05 1,59 t(743) = 17,900; p < 0,001 

Gæði hljóðs 838 6,03 1,08 764 6,37 1,06 t(756) = -6,591; p < 0,001 

Náttúruleg öndunar- og 
hjartsláttarhljóð 

836 6,00 1,14 769 6,40 1,12 t(763) = -7,293; p < 0,001 

Mannlegir andlitsdrættir 823 5,80 1,23 760 5,05 1,44 t(741) = 12,416; p < 0,001 

Aðrar stærðir ekki í boði 817 5,16 1,31 756 3,20* 1,45 
 

Önnur hljóð ekki í boði 810 4,84 1,37 762 3,69* 1,58 
 

Lengd spilunartíma 825 4,63 1,86 763 6,14 1,14 t(746) = -17,862; p < 0,001 

Líftími rafhlaðna 834 4,38 1,72 764 6,25 1,04 t(755) = -23,909; p < 0,001 

Hljóðstýring ekki í boði 827 4,28 1,67 767 4,60* 1,72 
 

Hleðslutæki ekki í boði 829 3,40 1,54 769 5,28* 1,55 
 

* Hér var spurt ef vörueiginleiki væri „í boði“ 
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Í köflum hér á eftir eru helstu vörueiginleikar skoðaðir nánar og einnig farið yfir 

ýmsar tillögur og ábendingar sem þátttakendur komu inn á í athugasemdum sínum og 

sem greina mátti í svörum.  

 

 Hljóð og spilunartími 5.4.1

Þegar meðaltal ánægju með lengd spilunartíma er skoðað þá er það umtalsvert lægra 

heldur en meðaltal mikilvægi. Það gæti verið innsýn í að þátttakendur eru ekki jafn 

ánægðir með lengd spilunartíma til móts við hvað þeim þykir hann mikilvægur. Það er 

ótvírætt að mikið var rætt um spilunartíma meðal þátttakenda, en 38% þeirra sem 

komu með tillögur í opinni spurningu í lok könnunar lögðu til lengri spilunartíma. Flestir 

sem báru fram athugasemdir um spilunartíma lögðu fram að dúkkan þyrfti að spila að 

minnsta kosti 12 klukkustundir. Annars komu einnig fram tillögur um að hafa tímastilli 

þar sem hægt væri að stilla á mismunandi tímalengdir. Jafnframt kom fram hjá nokkrum 

að þeim fannst að stundum væru tækin að spila of lengi að óþörfu og best ef hægt væri 

að stilla tímann á tilgreinda lengd. Hugmyndir komu að hafa stillt á 30 mínútur, 60 

mínútur, 2 klukkustundir og svo 10-12 tíma. Það voru örfáir sem vildu að hljóðtækið 

spilaði hljóð endalaust eða þar til það væri slökkt á því, til að geta haft stjórn á 

tímalengdinni sjálfir. Mörgum fannst átta klukkustundir ekki nægilega langur tími og 

ekki endurspegla eðlilega svefnlengd. Töluvert var um óskir þess að tækið hefði 

endurstillingar eiginleika (e. reset function). Þess má geta að fyrsta kynslóð Lúllu, það er 

að segja fyrstu 5.000 dúkkurnar, gátu spilað átta tíma eins og auglýst var. Hins vegar 

endurstilltu tækin sig ekki þegar þau höfðu verið notuð í styttri tíma en í átta 

klukkustundir. Þannig að í aðstæðum þar sem tækið var ef til vill notað í tvo tíma, þá 

spilaði tækið eingöngu í sex tíma þar á eftir. Sjálfvirkri endurstillingu var bætt í tækið 

fyrir seinni framleiðsluna á Lúllu dúkkum. Höfðu borist athugasemdir um þetta í gegnum 

póstfang fyrirtækis og samfélagsmiðla frá foreldrum sem notuðu vöruna oftar en einu 

sinni á dag. Hins vegar voru einnig notendur að tala um ákveðin óþægindi við að þurfa 

að endurstilla tækið þó það spili í heilar átta klukkustundir. Oft fara börnin að sofa á 

undan foreldrum og nokkuð var nefnt í athugasemdum að það væri erfitt að vaka til að 

endurstilla, eða að börnin vakni upp við það ef þau endurstilla tækið á kvöldin. 
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Ljóst er að hljóðið skiptir máli, hvort sem það er gæði hljóðs eða hljóðin sjálf. Hljóðið 

sjálft kom þónokkuð oft fram í svörum við opnum spurningum, enda einn af 

mikilvægustu þáttum vörunnar. Hljóðið, sem er eins og það er vegna þess að það er 

byggt á rannsóknum, er einn grunnþáttur vörunnar. Þátttakendur voru einna helst 

ánægðir með hljóðin og hljóðgæðin og töldu þá jafnframt mikilvæga eiginleika. Hins 

vegar var munurinn á meðaltölum þannig að mikilvægi skoraði aðeins hærra en ánægja. 

Það bendir hugsanlega til þess að þarna vantar eitthvað upp á til að skynjun fullnægi 

væntingum.  

Það voru blendin viðbrögð við hljóðinu og voru ástæðurnar ýmsar, sem komu upp í 

opnum spurningum og athugasemdum í könnunni, eins og til að mynda tónhæðin. Þeir 

þátttakendur er tjáðu sig um tónhæðina sjálfa fannst tækið ýmist of lágt eða of hátt 

stillt. Sú upplifun virtist fara algerlega eftir aðstæðum. Ein talaði til að mynda um að 

tækið væri of lágt ef það væri rigning úti en hins vegar þegar viðraði betur þá fannst 

henni það alltof hátt fyrir barnið sitt: 

I love the lulla doll I would love for it to have a volume switch because if its 
raining at night you can hardly hear the doll or if it is a still night it is a bit 
loud for my son and I have to move it to the bottom of his cot still works but 
if its to close and to loud he wakes up to it. 

Einhverjum þátttakendum fannst tækið almennt of lágt stillt en það voru þó fleiri sem 

nefndu að vilja geta lækkað í tækinu, fremur en að geta hækkað í því. Hins vegar var 

fremur áberandi í athugasemdum að fólk vildi geta stýrt hljóðinu betur, hvort sem það 

var vegna þess að því fannst það of hátt eða of lágt. 58,8% þátttakenda svöruðu að þeim 

þætti það að einhverju leyti mikilvægt, mikilvægt eða mjög mikilvægt að hljóðstýring 

væri í boði. Í ánægjumælingum var samt sem áður stærsti hlutinn hvorki ánægður né 

óánægður með að hljóðstýring væri ekki í boði eða 28,2%. Það er ekki allir á einu á máli 

með hljóðstýringuna, en hlutfallið sem svaraði að það væri óánægt með að það væri 

ekki í boði var 34,2% á móti 37,6% sem voru ánægð eða að einhverju leyti sátt við að 

það væri ekki hljóðstýring í boði.  

Það virðist sem flestir þátttakendur hafi almennt verið ánægðir með að dúkkan væri 

með náttúruleg hjartsláttar- og öndunarhljóð. Þó var munur á ánægju og mikilvægi sem 

virðist gefa til kynna að þennan þátt mætti að einhverju leyti bæta. Að sama skapi var 

töluverð ánægja með gæði hljóðs en einnig var munur á meðaltölum ánægju á móts við 
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mikilvægi á hljóðgæðum á þann veginn að mikilvægi skoraði hærra en ánægja. Í 

athugasemdum og opnum spurningum voru samt sem áður þónokkrir sem vildu aðskilja 

hjartsláttar- og öndunarhljóðin og geta valið á milli þeirra í stað þess að þau væri saman. 

Samt sem áður má sjá að meðaltal mikilvægi þess að önnur hljóð væru í boði mældist 

ekki hátt.  

Það mátti greina einhverja gagnrýni á hljóðið sjálft. Komu fram athugasemdir frá 

nokkrum þar sem þeim fannst andardrátturinn of hár eða líkjast of mikið „darth vader“ 

og sé óhugnalegur. Kom fram að einhverjum þátttakendum fannst öndunarhljóðið 

sérstaklega ekki nægilega raunverulegt eða náttúrulegt. Dæmi voru um að þátttakendur 

segðu að börn sín hefðu verið hrædd við hljóðin og það voru nokkrir sem sögðu að það 

þyrfti að venjast hljóðinu. Hins vegar fannst mörgum þessum þátttakendum 

hjartslátturinn fínn eða í lagi og komu því sérstaklega á framfæri. Á móti voru einnig 

einhverjir sem tóku fram að þeim fannst hljóðið vera mjög róandi og sögðust jafnvel 

þekkja vel til jógaöndunar, eins og öndunarhljóðið í dúkkunni líkir eftir. Eftirfarandi 

ummæli eru dæmi um athugasemdir þeirra sem hljóðið virtist trufla að því leytinu til að 

það væri ekki nægilega náttúrulegt, hátt og jafnvel hræðilegt: 

A more natural breathing sound would be good! 

Volume control would be good, and less darth vader like breathing. 

Mér findist að það ættu að vera valmöguleikar á að hækka eða lækka 
hljóðið. Mér finnst stundum mjög krípi hvað dúkkan andar skuggalega hátt 
að það heyrist milli herbergja. En af ástæðunum að við notum okkar dúkku 
ekki mikið. 

I think it's a great idea, which is why I bought one. The sound of the heart 
beat was fine, but the breathing sounded 'creepy' and almost a bit scary at 
night time in the dark. The battery pack is too hard in the back of the doll. 
Great concept but needs to be improved from a design perspective. 

Nefndur var sá möguleiki hjá nokkrum þátttakendum að vilja taka upp eigin hjartslátt 

og öndun. Einn þátttakenda velti fyrir sér hvort barn fylgdi ekki betur takti eigin foreldris 

fremur en ókunnugs. Einnig voru nokkrir sem vildu önnur hljóð á borð við regnhljóð, hvít 

hljóð (e. white noise) eða „sussandi“ hljóð til að róa börn þegar þau gráta, en það voru 

ekki margir. 
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 Útlit og efni 5.4.2

Miðað við ánægjumælingar voru þátttakendur almennt ánægðir með að dúkkan 

hefði mannlega andlitsdrætti. 72,0% voru ánægð eða mjög ánægð með að dúkkan hefði 

mannlega andlitsdrætti en þegar kom að mikilvægi voru fremur margir hlutlausir. 22,9% 

sögðust finnast það hvorki né mikilvægt og 22,6% þótti það að einhverju leyti mikilvægt. 

Þrátt fyrir þetta voru það samt sem áður 42,0% sem fannst það mikilvægt og mjög 

mikilvægt að dúkkan hefði mannlega andlitsdrætti. Það var munur á meðaltölum 

ánægju með að dúkkan hefði mannlega andlitsdrætti á móts við mikilvægi, en ljóst er að 

þátttakendur voru ánægðari með þann þátt heldur en hversu mikilvægan þeir töldu 

hann. Í opnum spurningum mátti finna þónokkrar tillögur um að hafa andlitsdrætti og 

myndmerki á dúkkunni ásaumuð en ekki prentað á þær eins og það er núna á dúkkunni. 

Lýstu nokkrir þátttakendur því að þeim þótti það virka of viðkvæmt og að þau hefðu 

jafnvel áhyggjur að barnið sitt myndi innbyrða það eða það myndi losna af of 

auðveldlega.  

Komu fram nokkrar tillögur að mismunandi dúkkum fyrir mismunandi aldur. Hins 

vegar þegar var spurt út í mikilvægi þess að hafa aðrar stærðir í boði þá mældist það 

meðaltal mjög lágt. Að sama skapi var ágætis ánægja með að það væru ekki aðrar 

stærðir í boði, en þá var fólk væntanlega að hugsa fyrir þann tilgang sem þau upplifa að 

Lúlla hefur.  

Nokkrir þátttakendur nefndu að þeim mislíkaði bláa hárið og einnig voru tillögur um 

að vera með dekkri dúkkur vegna þvottahagkvæmis, enda hefur komið sterkt fram að 

þátttakendum finnst mikilvægur eiginleiki að geta þvegið dúkkuna. Það voru einnig að 

koma fram óskir um dekkri tóna eða aðra liti til þess að höfða til mismunandi kynþátta 

og til að endurspegla betur fjölbreytni fólks. Áhugavert var að upp komu nokkrar 

athugasemdir að biðja um sérstaka stelpu- og strákaútgáfur en dúkkan er gefin út fyrir 

að vera kynlaus eða hlutlaus. Þrátt fyrir þær athugasemdir þá mældist meðaltal ánægju 

með að dúkkan væri í kynlausum litum fremur hátt, en mikilvægi þess mældist þó 

fremur minna. Það virtist ekki halla mikið á annað kynið þar sem kynjahlutfall notenda 

er ekki það ósvipað. Þó eru strákanotendur tæpum tíu prósentstigum færri. Útskýring er 

hugsanlega að þó að þátttakendur séu ánægðir með kynjahlutleysið, þá er þeim það 

ekki jafn mikilvægt. 
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Athugasemdir voru gerðar hjá nokkrum um að útlit ætti að vera stöðugra á meðal 

dúkka. Ein talaði um að stundum væru eyru eitthvað aflaga og höfuð. Nokkrir sem 

sögðust eiga fleiri en eina töluðu um að þær væru fremur ólíkar. Einnig voru einhver 

dæmi um að dúkkur væru hreinlega gallaðar. Í tilfellinu hér fyrir neðan virðist það samt 

sem áður ekki hafa áhrif á ánægju viðkomandi með dúkkuna sína. 

Our lullas legs are sewn on the wrong way and we still love her but others 
may not so quality control when made could be improved. But we love our 
running Lulla. 

Þónokkur umræða var í kringum að vilja geta aðgreint dúkkurnar sínar. Sérstaklega ef 

keyptar voru dúkkur fyrir fleiri en eitt barn á heimilinu virtist vera, eða ef nota átti 

dúkkuna til að mynda á leikskóla barnsins. Komu fram hugmyndir um að setja miða á 

dúkkuna þar sem hægt væri að skrifa nafn og símanúmer. Einnig voru þónokkrar tillögur 

um að bjóða upp á fatnað fyrir dúkkurnar. Hér að neðan eru nokkur svör sem komu 

þegar spurt var hvort þátttakandi vildi bæta einhverju við eða koma fram með tillögur: 

Clothing possibly. It would help identify our lulla from the others at 
preschool. 

A clothing range for lulla would be wonderful. A few items to be able to 
purchase to personalise lulla. 

I've noticed a lot of people like to personalise their dolls. A clothing line of 
some sort may be beneficial. 

Í ánægjumælingum virtust þátttakendur almennt mjög ánægðir með að dúkkan sé úr 

náttúrulegum efnum. Þessi þáttur skoraði fremur hátt í meðaltali fyrir bæði ánægju og 

mikilvægi. Þó skoraði þessi þáttur meira í ánægju en mældist munur á meðaltölunum á 

ánægju og mikilvægi. Hugsanlega er þessi þáttur að fara fram úr væntingum. Dúkkan er 

samt sem áður gerð úr blöndu af 80% bómull og gerviefninu pólýester fyrir betri 

endingu og minni eldfimi. Þetta kemur fram á umbúðunum en þó komu fram örfáar 

athugasemdir þar sem fólk sagðist vilja að dúkkan væri algerlega úr náttúrulegum 

efnum en ekki blöndu. Annars getur verið að einhverjir geri sér ekki grein fyrir því að um 

sé að ræða blöndu og í athugasemdum töluðu þónokkrir um að þeir væru ánægðir með 

að dúkkan sé gerð úr náttúrulegum efnum án þess að ræða að hún væri blönduð 

gerviefnum. 
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 Rafhlöðu líftími og hleðsla 5.4.3

Það segir sig nánast sjálft að líftími rafhlöðu er eitthvað sem skiptir notendur máli þegar 

vitað er hvað Lúlla dúkkan er notuð mikið. 82,3% töldu það mikilvægt eða mjög 

mikilvægt, en það má sjá á meðaltali mikilvægis að það er fremur hátt. Ánægja með 

líftíma rafhlaðna var mun minni þrátt fyrir að um helmingur (49,7%) svarenda sem 

spurður var út í ánægju með rafhlöðu líftíma var lítillega, alveg eða mjög ánægður. 

Líftími rafhlaðna er því nokkuð augljóslega ekki að standast væntingar. Að sama skapi, 

þegar spurt var út í ánægju með að það væri ekki hægt að hlaða rafhlöðuna, var 

meðaltalið það lægsta af öllum vörueiginleikunum. Þegar spurt var hvort það væri 

mikilvægt að hleðslutæki væri í boði, þá var meðaltalið ágætlega hátt. Langflestir þeirra 

sem ákváðu að koma með athugasemdir í opnum spurningum nefndu að þeir vildu geta 

hlaðið tækið eða vildu að það væri lengri rafhlöðuending. Sumir tóku fram að líftími 

rafhlaðna væri hreinlega helsti eða eini galli vörunnar. Þegar framkvæmd var Pearson 

greining á hvort samband væri á milli heildaránægju og ánægju með líftíma rafhlaðna 

kom í ljós að þar mátti finna tengsl sem voru jákvæð og fremur veik (r(825) = 0,169; p < 

0,001). Hér er dæmi um þátttakenda sem var aðeins óánægður með líftímann á 

rafhlöðum: 

The only thing we are dissatisfied with is the lasting of the battery and that 
makes us use the doll less than we would want. 

Margir voru óánægðir með að þurfa að skipta oft um rafhlöður og dæmi um nokkra 

sem ákváðu að hætta að nota dúkkuna vegna þessa. Það voru aðrir sem tóku það fram 

að þeim fyndist það þess virði að skipta svona oft um rafhlöður aðeins vegna 

ávinningsins sem þau væru að upplifa en það myndi auka þægindin ef rafhlöðurnar 

entust lengur, eða það þyrfti ekki að skipta lengur um þau. Hér að neðan eru dæmi um 

athugasemdir frá þátttakendum sem voru ánægðir með vöruna, en fannst hvimleitt að 

skipta um rafhlöður; 

Ég elska hönnunina, hún er mjúk og falleg og auðvelt fyrir hana að halda á 
henni sjálf. Eins og ég sagði áður þá er ég búin að gefast upp á 
batteríisskiptunum (ná í batterí, ná í skrúfjárn, skrúfa hulstrið af osfrv. 
Eeeeendalaust oft og með stuttu millibili) og ég myndi vilja sjá annaðhvort 
betri endingartíma eða hlaðanlegt batterí. 
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Battery life can be short! And because the sound recording is on extended 
loop - we've been caught out with flat battery, screaming child and then 
needing to screw back off to change batteries - not ideal! I like the idea of 
the sound box being able to be charged by usb or other means. Other than 
that we love it! 

Það var ljóst frá athugasemdum margra að rafhlöðuskipti höfðu töluverð áhrif á 

notkunina, bæði á tíðni notkunar og upplifun. Voru nokkrir sem nefndu að það væri 

betra fyrir notandann ef tækið gæfi einhverja viðvörun um að tækið væri að verða 

rafhlöðulaust. Nokkrar mismunandi útfærslur komu fram við sama vandamálinu, sem 

margir þátttakendur virtist upplifa þegar rafhlöðurnar urðu orkulausar án viðvörunar. 

Einn þátttakandi kom fram með þá tillögu að bjóða til sölu aukatæki til skiptanna; 

The one thing I want is to be able to purchase an added sound box part. So 
when the batteries have run out in the middle of the night and my daughter 
wakes (which doesn't always happen, but occasionally if her sounds stop 
and my daughter wakes she won't easily re-settle until batteries are 
replaced). It would be great to just have another sound/battery pack thing 
to pop in without having to find batteries and a screw driver in the middle of 
the night. 

Einhverjar uppástungur voru á þá leið að það myndi fylgja með endurhlaðanlegar 

rafhlöður og jafnvel aukasett þegar hitt er í hleðslu. Einum þátttakanda fannst sú 

hugmynd fara betur við þau skilaboð að umhverfið skiptir fyrirtækið máli;  

Put a rechargeble battery in from the start. Lifts the idea of offering 
environmental protection. 

Réttilega voru einnig þátttakendur sem bentu á að það er ekki umhverfisvænt að skipta 

um rafhlöður og væri því gott að það myndi fylgja með endurhlaðanleg rafhlaða eins og 

má sjá á eftirfarandi athugasemd; 

So far so good! I would just like to see a rechargeable battery with the doll 
as its nightmareish replacing batteries and isn't environmentally friendly. 

Voru nokkrir en fáir sem komu inn á að þeim þætti eðlilegast að ef tækinu yrði svo 

breytt þá væri það gert með þeim hætti að fyrri kúnnar gætu fengið nýtt tæki eða 

uppfært sína dúkku án þess að þurfa að fjárfest í nýrri. 

Ljóst er að rafhlöðuending, aðgengi og notkun er ábótavant í augum margra 

þátttakenda og hefur talsverð áhrif á notkunartíðni og ánægju með dúkkuna. 
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5.5 Vöruávinningur 

Þegar skoðað er hversu mikið mikilvægi vöruávinningum er gefið, þá eru nokkrir 

ávinningar sem standa framar öðrum. Þeir þættir snúa að því að veita barninu huggun, 

það sé rólegra og gráti minna, sofni hraðar og sofi lengur með dúkkunni ásamt því að 

skapa aukinn svefn fyrir alla í fjölskyldunni. Í töflu 5 má sjá nánar meðaltal ánægju, 

mikilvægis og t-próf vöruávinningana. Þessir þættir sem skoruðu hæstu meðaltölin í 

mikilvægi eru í raun þeir sömu og ánægju meðalskorið er sem hæst fyrir í 

ánægjumælingum, að undanskildum tveimur atriðum sérstaklega sem verður farið í 

nánar hér að neðan. Þau atriði eru að dúkkan geti hjálpað við að venja af brjóstagjöf og 

aðstoða barn við að færa sig í eigið rúm. Það var munur á meðaltölum milli ánægju og 

mikilvægis hjá öllum atriðum, en þessi tvö atriði virðast þau einu sem fara fram úr 

væntingum og hin öll eru undir væntingum, að mismiklu leyti. 

Tafla 5 - Meðaltal og t-próf staðhæfinga og mikilvægi á ávinning Lúllu dúkkunnar.  

 

Fjöldi 
Meðaltal 

staðhæfinga 
Staðal 
frávik Fjöldi 

Meðaltal 
mikilvægi 

Staðal 
frávik T-próf 

að dúkkan geti hjálpað barni 
að færa sig í eigið rúm 697 5,99 2,11 673 5,40 1,44 t(667) = 5,838; p < 0,001 
að dúkkan veiti barninu 
huggun 694 5,78 1,37 680 6,46 0,86 t(670) = -11,842; p < 0,001 
að dúkkan aðstoði við að 
venja af brjóstagjöf 692 5,73 2,48 680 3,98 1,66 t(669) = 15,912; p < 0,001 

að barn elski dúkkuna sína 697 5,47 1,57 679 5,84 1,14 t(673) = -6,064; p < 0,001 

að dúkkan veiti mér hugarró 696 5,33 1,43 681 5,65 1,30 t(673) = -5,446; p < 0,001 

að barnið tengist dúkkunni 696 5,33 1,52 678 5,83 1,14 t(669) = -8,203; p < 0,001 
að barnið sé rólegra og 
grætur minna þegar það 
sofnar með dúkkunni 701 5,29 1,73 684 6,45 0,86 t(680) = -16,834; p < 0,001 
að barnið sofi í lengri tíma 
með dúkkunni 700 5,25 1,69 684 6,41 0,94 t(679) = -16,348; p < 0,001 
að dúkkan veiti öllum á 
heimilinu meiri svefn 697 5,15 1,77 683 6,41 0,99 t(676) = -17,389; p < 0,001 
að barnið sofni hraðar með 
dúkkunni 697 5,13 1,71 683 6,15 0,99 t(675) = -14,240; p < 0,001 
að dúkkan stuðli að stöðugri 
hjartslætti og andardrætti 701 5,13 1,61 682 5,87 1,19 t(679) = -10,854; p < 0,001 
að dúkkan veiti aukið öryggi í 
svefni 694 4,87 1,61 675 5,58 1,35 t(665) = -10,603; p < 0,001 

 

Þær staðhæfingar sem þátttakendur virtust einna mest sammála um var að dúkkan 

veiti barninu huggun (85,2%) að einhverju eða öllu leyti. Sú staðhæfing skoraði hærra í 

mikilvægi en ánægju og var munur á meðaltölum. Að auki er áhugavert að sjá að hve 
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margir voru sammála því að barnið sitt svæfi lengur (71,4%) sem virðist vera ein helsta 

vænting þátttakenda með notkun á dúkkunni en er hugsanlega ekki nægilega uppfyllt. 

Það var verulegur munur á meðaltölum á milli ánægju og mikilvægi. Þátttakendum 

fannst einnig mikilvægara, fremur en þeir voru ánægðir með, að barn sé rólegra og gráti 

minna er það sofnar með Lúllu dúkkunni og að barn sofni hraðar með Lúllu dúkkunni. 

Einnig var munur á ánægju til móts við mikilvægi þess að dúkkan geti veitt öllum á 

heimilinu aukinn svefn. 

Að dúkkan hafi hjálpað með að færa barn í sitt eigið rúm skorar hæst af öllum 

atriðum í ánægju, en í meðallagi í mikilvægi. Að auki er áhugavert að ánægja með að 

dúkka aðstoði við að venja af brjóstagjöf skorar fremur hátt, en allra lægst í mikilvægi. 

Það kom í ljós að í flestum tilvika fannst þátttakendum ekki eiga við þá að dúkkan hafi 

hjálpað við að venja af brjóstagjöf (50,1%) eða færa sig í eigið herbergi (42,2%). Að sama 

skapi svaraði stór hluti að þeir voru hvorki sammála né ósammála í þeim tilvikum en 

28,6% svöruðu hvorki né við að dúkkan hefði hjálpað við að venja af brjóstagjöf og 

24,7% með að dúkkan hjálpaði barni að færa sig í eigið rúm. Erfitt er að meta út frá 

þessum svörum hvort þeir sem eru ósammála séu það vegna þess að þeir þátttakendur 

hafi látið á þetta reyna og það ekki haft áætlaðan ávinning í för með sér. Merkilegt er að 

í tilfelli þess að venja barn á sitt eigið rúm virðist þátttakendum finnast það fremur 

mikilvægur eiginleiki en svo er ekki með brjóstagjöfina. Í opnum spurningum um 

væntingar og ávinning eru fjórir sem nefna brjóstagjöfina sérstaklega. Aðeins einn 

þátttakandi nefnir að hann telur Lúllu dúkkuna hafa orðið til þess að barn viðkomandi 

leitar síður á brjóstið til að svæfa sig. Hinir þrír tala um að hafa haft væntingar um það 

að brjóstagjöf til huggunar eða til að sofna myndi minnka við notkun á Lúllu dúkkunni en 

gerði það ekki. Það er ekkert hægt að álykta út frá svona fáum svörum, en veitir þó 

innsýn í að það eru einhverjir sem höfðu væntingar um að dúkkan gæti hjálpað við að 

draga úr brjóstagjöf. Finna mátti mun fleiri athugasemdir varðandi að aðstoða börn við 

tilfærslu í sitt eigið rúm. 

The Lulla doll made the transition for my son into his own bed so smooth. 
He is now sleeping soundly with 'Baby Bruce' every night. 

Successful transition to cot - had been co-sleeping, now sleeping in cot; 
appears to be in a deeper sleep and not needing her dummy/pacifier put in 
as frequently. 
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My 3 year old has been able to transition into his own bed with Lulla after 
co-sleeping his whole life. He looks for his 'baby' and cuddles her to sleep 
every night and rests his head on her heart to sleep . He has much better 
quality of sleep and now wakes less frequently and when he does wake is 
often settled again with Lulla. 

Sterkasta fylgnin við heildaránægjustig var staðhæfingin um að dúkkan hafi veitt 

öllum á heimilinu aukinn svefn, að barnið hefði sofið lengur með Lúllu dúkkunni og að 

dúkkan hafi veitt barni huggun. Tengslin voru öll jákvæð milli staðhæfinganna sem 

settar voru fram um mismunandi ávinning af dúkkunni en þau ofangreindu voru þau 

einu sem mætti skilgreina sem sterk. Það má sjá nánar niðurstöður úr fylgnigreiningu í 

töflu 6. Staðhæfingin um að dúkkan veiti þátttakendum hugarró var á mörkum þess að 

vera sterk og miðungs. Öll hin voru veik (0.1-0.29) eða með miðlungsfylgni (0.3 – 0.49). 

Þau sem voru lægst voru staðhæfingar um að dúkkan hefði hjálpað við að venja af 

brjóstagjöf, að dúkkan veiti aukið öryggi í svefni og að dúkkan hafi aðstoðað barnið við 

að færa sig í eigið rúm. Einnig var fremur veik fylgni meðal þeirrar staðhæfingar að 

dúkkan stuðli að jafnari lífsmörkum (hjartsláttur og öndun) og heildaránægju.  

Tafla 6 - Fylgni staðhæfinga vöruávinnings Lúllu dúkkunnar við heildaránægju. 

 

Pearson r fylgnistuðull 
Styrkur 
tengsla Stefna 

Dúkkan hefur veitt öllum á heimilinu meiri svefn r(694) = 0,585; p < 0,001 Sterk Jákvæð 

Barnið sefur í lengri tíma með dúkkunni r(697) = 0,575; p < 0,001 Sterk Jákvæð 

Dúkkan veitir barninu huggun r(691) = 0,528; p < 0,001 Sterk Jákvæð 

Dúkkan veitir mér hugarró r(693) = 0,492; p < 0,001 Miðlungs/Sterk Jákvæð 
Barnið er rólegra og grætur minna þegar það sofnar 
með dúkkunni r(698) = 0,471; p < 0,001 Miðlungs Jákvæð 

Barnið sofnar hraðar með dúkkunni r(694) = 0,453; p < 0,001 Miðlungs Jákvæð 

Barnið elskar dúkkuna sína r(694) = 0,415; p < 0,001 Miðlungs Jákvæð 

Barnið tengist dúkkunni r(693) = 0,402; p < 0,001 Miðlungs Jákvæð 
Dúkkan hefur stuðlað að stöðugri hjartslætti og 
andardrætti r(698) = 0,251; p < 0,001 Veik Jákvæð 

Dúkkan hefur hjálpað barninu færa sig í eigið rúm r(694) = 0,237; p < 0,001 Veik Jákvæð 

Mér finnst dúkkan veita aukið öryggi í svefni r(691) = 0,193; p < 0,001 Veik Jákvæð 

Dúkkan hefur aðstoðað við að venja af brjóstagjöf r(689) = 0,191; p < 0,001 Veik Jákvæð 

 

Þrátt fyrir að allir sem sögðust hafa notað dúkkuna notuðu hana á börnum voru 

nokkrir sem lýstu því að þeir notuðu einnig dúkkuna fyrir sjálfan sig, eða jafnvel sig og 

maka. Áhugavert var að þeir sem notuðu hana fyrir sig lýstu ýmist að þeim þætti dúkkan 

veita þeim dýpri svefn, væri róandi og aðstoðaði þau við að sofna fyrr. Einn þátttakandi 
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lýsir upplifun sinni með eftirfarandi hætti: „I find it reduces the time that it takes to fall 

asleep and helps my brain turn off quicker than what it normally would“. Einn 

þátttakandinn lýsir því hvernig dúkkan aðstoðar hann við að róa sig þegar hann er 

kvíðinn þar sem hún hjálpar við öndun og slökun. Að auki voru nokkrir sem tóku fram að 

þeim þyki dúkkan hafa dregið úr hrotum maka síns. 

Það virtist vera fremur áberandi að óskir þátttakenda væru að börnin myndu sofa 

lengur eða í gegnum nóttina með dúkkunni. Þema sem virtist koma sífellt aftur upp í 

tengslum við svefninn, var að þónokkrir héldu að Lúlla myndi vera einskonar töfralausn 

eða kraftaverk. Mátti sjá að upplifun var beggja vegna en ýmist var það nefnt í samhengi 

við að dúkkan var það ekki eða var það í þeirra upplifun. Má sjá slíkar athugasemdir hér 

að neðan; 

I was hoping for an instant miracle currently for bubs sleeping, it's not 
happening overnight, but things are getting better. 

Thank you! I wasn't sure how successful it would be with my child, as he is 
considerably older than the target group. But it has really been a miracle for 
our family.  

Einnig eru dæmi um að þátttakendur orði svör sín þannig að þau hafi ekki talið dúkkuna 

vera töfralausn né kraftaverk. Líkt og þau þurfi að taka fram að væntingar þeirra hafi 

ekki verið úr hófi. Skilningur virðist vera meðal sumra að dúkkan sé ekki töfralausn og að 

það gæti tekið tíma fyrir hana til að virka og að hún jafnvel henti ekki fyrir öll börn og 

allar aðstæður. Einn þátttakenda kemur inn á að viðkomandi telji líklegt að margir gefist 

upp á dúkkunni of snemma einmitt vegna þess hvernig umtalið um vöruna sé. 

I think with all the rave reviews some may give up on lulla too quickly, or 
expect her to change sleeping habits without any other changes. For some 
who already have strong sleep routines this may be the case, but for us we 
needed to put in place a new routine before we saw any benefit. But I have 
no doubt lulla helped transition to the new routine (he took to it after one 
day, after 9 months of being fed to sleep). 

 

5.6 Ólíkar upplifanir 

Þegar spurt var út í hvaða ávinning þátttakendum fannst þeir upplifa af dúkkunni og 

jafnframt hvaða væntingar þeir hefðu en séu ekki að upplifa, mátti sjá að þarna voru 

mjög ólíkar tilfinningar og upplifanir. Við greiningu á upplifunum (N = 674) mátti sjá 



 

60 

nokkra sérstaka hópa sem verða kallaðir hópur J, N og B. Hópur J er sá sem hafði ekkert 

neikvætt að segja og fannst væntingum sínum fyllilega mætt (32,2%) og á hinn bóginn er 

hópur N sá sem var ekkert nema neikvæður og fannst væntingum sínum alls ekki 

nægilega vel mætt (12,0%). Flestir (55,8%) höfðu bæði eitthvað jákvætt og neikvætt að 

segja eða fannst aðeins væntingum sínum mætt að hluta. Sá hópur er kallaður hópur B 

og var flokkaður sem blönduð viðbrögð. Ákveðið var að skipta þessum svörum í hópa en 

skoða sérstaklega muninn á jaðarhópunum N og J þar sem þeir innihalda svo ólíka 

upplifanir. 

Hópur N er neikvæði hópurinn en þar voru einnig tilvik þar sem dúkkan hafði verið 

biluð og þar með komin ástæða þess að viðkomandi einstaklingar upplifðu engan 

ávinning. Tvö dæmi voru þar sem sagt var að börn hefðu hreinlega hræðst dúkkuna eða 

hljóðið. Flestir taka fram að það sé líklega of snemma til að geta fundið áhrif. Af þeim 

sem upplifðu reynsluna sína neikvæða eða töldu sig ekki hafa fengið neinn ávinning af 

vörunni var ljóst að meginvæntingar þeirra voru fyrst og fremst að börnin myndu vakna 

sjaldnar, sofna auðveldar og svæfa sig betur. Það var rúmur helmingur sem lýsti því sem 

óuppfylltum væntingum. Einnig var nærri helmingur sem hefði viljað að börnin svæfu 

lengur eða í gegnum alla nóttina. Um fimmtungur nefndi að hann hefði viljað að varan 

myndi róa börnin betur, veita þeim félagsskap og þau tengjast henni.  

Hópur J er jákvæði hópurinn sem svaraði að væntingum á móti upplifun var fyllilega 

mætt. Flestir sem tóku fram á hvaða stigi þeim fannst væntingum sínum mætt tjáðu 

okkur að væntingum var mætt eins og var ætlast, en einnig var hópur sem fannst farið 

vel fram úr sínum væntingum. Hér eru dæmi um svör frá nokkrum sem töldu 

væntingum vera mætt;  

My daughter slept longer and settled faster unassisted. She became 
attached to her doll immediately and loves her. Light and good size for 
taking everywhere and traveling. Lulu as she is called at our house has met 
and exceeded our expectations. 

 Lulla has really helped my little one sleep for longer & it really helped with 
his transition into his own room. Lulla has benefited my little one in every 
way! 

My child sleeps a lot longer at night as he was waking over 10x per night 
before hand! It's exceeded my expectations and we would be lost without 
Lulla! 
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Hópur B upplifið blendin viðbrögð en var ekki fyllilega sáttur og ekki algerlega ósáttur. 

Þessi hópur endurspegla upplifun flestra og spannar ólíkari upplifanir en hinir hóparnir. 

Þegar jákvæði hópurinn (J) var spurður út í þann ávinning sem hann taldi sig vera að 

upplifa var það fremur svipað því sem neikvæði hópurinn (N) hefði viljað upplifa en 

gerði ekki. Oftast var talað um að væntingar séu að barn sofi lengur, vakni sjaldnar og 

róist betur með Lúllu dúkkunni hjá báðum hópum. Það virðist því að væntingar um 

ávinning af dúkkunni séu hin sömu. Þetta passar einnig við það sem kemur fram við 

skoðun á heildinni. 

Það kemur líklega ekki á óvart að munur var á meðaltölum heildaránægju þessara 

tveggja jaðarhópa (t(111,897) = 14,930; p < 0,001) þar sem hópur N skoraði mun lægra í 

meðaltali í heildaránægju. Hópur B skoraði meðaltal fremur nær hópi J heldur en 

neikvæða hópnum N. Ástæðan þess getur verið að þátttakendur voru meira ánægðir en 

þeir voru ósáttir í blandaða hópnum. Hins vegar er einnig meiri dreifing í hópi B sem 

gerir það erfitt að bera saman. Á mynd 10 má sjá meðaltöl heildaránægju allra hópanna. 

 

Mynd 10 - Meðaltöl heildaránægju meðal hóps N, B, J. 

 

Svipaður stigsmunur var á milli hópanna N og J þegar spurt var hvort viðkomandi 

aðilar myndu mæla með vörunni en meðaltölin voru hins vegar hærri heldur en þegar 

spurt var um heildaránægju. Að sjálfsögðu var samt sem áður töluverður munur milli 

hópanna á hvort þeir myndu teljast líklegri til að mæla með eða ekki (t(89,999) = 11,637; 

p < 0,001). Meðaltal á svari hvort hópur N væri líklegur til að mæla með var 4,48 (M) og 
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hjá hópi J 6,73 (M). Í svörum hjá hópi N mátti einnig finna þátttakendur sem 

viðurkenndu að þrátt fyrir að þeir hafi ekki upplifað neinn ávinning þá myndu þeir mæla 

með vörunni við aðra þar sem þeir vissu af öðrum sem hefðu góða reynslu af vörunni. 

Leitað var í gögnunum að ástæðu fyrir þessum mismun á upplifun.  

Aldursdreifing notenda dúkkunnar var nánast alveg eins milli hópa J og N. Hins vegar 

mátti sjá þónokkurn mun á milli notkunarlengdar milli hópanna. 53% í hópi J höfðu 

einungis notað dúkkuna í 1-3 vikur á móti 74% af þeim sem voru í hópi N. Allir hópar eru 

með fremur marga sem hafa notað dúkkuna í stuttan tíma, en ljóst er að í hópi J er 

töluvert lægra hlutfall í hópi þeirra sem hafa einungis notað dúkkuna í nokkrar vikur. 

Það kom einnig fram hjá mörgum í hópi N að þó þeir hafi ekki upplifað neinn ávinning 

enn og væntingum ekki verið mætt þá væri hugsanlega of snemmt til að dæma Lúlluna 

alveg úr leik. Mynd 11 sýnir notkunartíma þátttakenda eftir hópum. 

 

Þegar notkunartíðni meðal hópanna var skoðuð nánar kom í ljós að hópur N var 

frábrugðinn bæði hópi J og B að því leytinu að dagleg notkun var umtalsvert minni. Í 

hópi J sögðust 93% nota Lúllu dúkkuna einu sinni eða oftar á dag. Í hópi B notuðu 90% 

hana daglega. Hins vegar var hlutfall þeirra sem notuðu dúkkuna daglega í hópi N 73%, 

11% notuðu hana vikulega og 16% svöruðu því að dúkkan væri notuð einu sinni í mánuði 
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Mynd 11 - Tími frá fyrstu notkun á Lúllu dúkkunni meðal hópa J, N og B . 
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eða sjaldnar. Notkunartíðnin gæti verið minni hjá hópi N vegna þess að dúkkan virkar 

ekki samkvæmt væntingum. 

Borin voru saman meðaltöl allra hópanna sem fengust úr svörum við ánægju með 

ákveðna vörueiginleika sem annað hvort voru hluti af vörunni eða ekki. Í töflu 7 má sjá 

meðaltöl allra hópanna og ANOVA greiningu. 

Tafla 7 - Meðaltöl og ANOVA greining á ánægju með vörueiginleika Lúllu dúkkunnar meðal hópa J, N, B. 

 

Hópur J Hópur N Hópur B ANOVA 

 
Fjöldi Meðaltal Sf. Fjöldi Meðaltal Sf. Fjöldi Meðaltal Sf.  

Hægt að þvo í 
þvottavél 209 6,78 0,56 80 6,43 0,73 363 6,64 0,62 F(2,649) = 9,727; p < 0,001 

Gert úr 
náttúrulegum efnum 214 6,64 0,69 79 6,24 0,85 360 6,45 0,81 F(2,650) = 8,577; p < 0,001 

Náttúruleg öndunar 
og hjartsláttarhljóð 214 6,47 0,85 81 5,07 1,67 373 5,95 1,04 F(2,665) = 49,737; p < 0,001 

Gæði hljóðs 231 6,47 0,71 81 5,26 1,63 371 5,98 1,00 F(2,662) = 43,680; p < 0,001 

Kynja hlutlausir litir 213 6,35 0,99 78 5,53 1,45 369 6,09 1,10 F(2,657) = 15,706; p < 0,001 

Byggð á rannsóknum 213 6,31 0,95 80 5,74 1,12 365 6,22 0,92 F(2,655) = 10,952; p < 0,001 

Mannlegir 
andlitsdrættir 210 6,18 0,98 80 5,05 1,41 366 5,77 1,19 F(2,653) = 28,213; p < 0,001 

Aðrar stærðir ekki í 
boði 209 5,31 1,34 80 4,75 1,26 365 5,14* 1,31 F(2,651) = 5,298; p < 0,005 

Önnur hljóð ekki í 
boði 208 5,15 1,38 78 4,29 1,54 360 4,85* 1,31 F(2,643) = 11,515; p < 0,001 

Lengd spilunartíma 212 5,10 1,70 80 4,11 1,86 367 4,44 1,88 F(2,656) = 12,285; p < 0,001 

Hljóðstýring ekki í 
boði 209 4,78 1,56 80 3,65 1,81 370 4,18* 1,68 F(2,656) = 15,727; p < 0,001 

Líftími rafhlaðna 215 4,69 1,62 81 3,88 1,78 371 4,31 1,68 F(2,664) = 7,777; p < 0,001 

Hleðslutæki ekki í 
boði 209 3,74 1,54 81 2,91 1,40 371 3,33* 1,57 F(2,658) = 9,558; p < 0,001 

* Hér var spurt ef vörueiginleiki væri „í boði“ 

 

Munur mældist á meðalgildum hópanna og ánægju með ákveðna vörueiginleika. Í 

post hoc Tukey prófi kom í ljós hvar munurinn liggur. Það var munur á meðal allra 

hópanna í eftirfarandi atriðum: Að dúkkan hafi náttúruleg öndunar- og hjartsláttarhljóð, 

gæði hljóðs, önnur hljóð ekki í boði, hljóðstýring ekki í boði, kynjahlutlausir litir, 

mannlegir andlitsdrættir, að hægt sé að þvo í þvottavél.  Það var ekki munur á hópi N og 

hópi B á ánægju með lengd spilunartíma, en munur var á hópi J og hinum hópunum er 

varðar lengd spilunartíma. Sama átti við að dúkkan sé úr náttúrulegum efnum, líftíma 

rafhlaðna og ánægju með að hleðslutæki væri ekki í boði. Áhugavert var einnig að 

enginn munur var á milli ánægju hjá hópi B og hópi J með að dúkkan væri byggð á 
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rannsóknum og að aðrar stærðir væru í boði, en munur á milli hóps N og hinna 

hópanna. 

Hópur J skorar í öllum tilvikum hæst í meðaltali enda sá hópur sem er ánægðastur 

með dúkkuna. Hópur J virðist vera ánægðastur með hljóðin og hljóðgæðin miðað við 

hina hópana. Þegar röðun meðaltalanna var skoðuð þá voru hljóðin og hljóðgæðin með 

þriðja og fjórða hæsta meðaltalið hjá hópi J. Hjá öllum hinum hópunum voru meðaltöl 

ánægju með hljóðin og hljóðgæðin í fimmta og sjötta sæti. Hins vegar eru hæstu 

meðaltölin í ánægju hjá öllum hópunum með að hægt sé að þvo dúkkuna í þvottavél og 

að hún sé úr nátttúrulegum efnum. Í heildina litið er hópur J með hæstu meðaltölin í 

öllu sem ætti ekki að koma á óvart þar sem sá hópur er sá sem sagði sínum væntingum 

mætt eða jafnvel farið fram úr þeim. Þegar nánar er skoðað má aftur á móti sjá að 

hópur J skorar áberandi lág meðaltöl ánægju í þremur vörueiginleikum: Að hljóðstýring 

sé ekki í boði, líftími rafhlaðna og að hleðslutæki sé ekki í boði. Öll meðaltölin eru lægst í 

þessum þremur svörum þvert á alla hópa. Mætti segja að þetta sé það sem hóparnir 

hafa sameiginlegt þrátt fyrir að hópur N skorar mun lægra í ánægju með öll þessi atriði.  

Að auki var skoðaður munur á milli hópanna er varðar upplifun þeirra á 

vöruávinningum. Í töflu 8 má sjá ANOVA og meðaltöl staðhæfinga vöruávinninga. Það 

var munur á meðal allra hópanna en í samkvæmt post hoc Tukey prófi mátti sjá að 

munurinn liggur meðal allra hópa. Mesti munurinn á meðaltölum var á milli hóp J og N, 

þá sérstaklega þeirri staðhæfingu að dúkkan færi öllum á heimilinu aukin svefn, að barn 

svæfi lengur og að barn væri rólegra og gráti minna með Lúllu dúkkunni. 
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Tafla 8 - Meðaltöl og ANOVA greining á staðhæfinga vöruávinninga Lúllu dúkkurnar meðal hópa J, N, B. 

 

Hópur J Hópur N Hópur B ANOVA 

 

Fjöldi Meðaltal Sf. Fjöldi Meðaltal Sf. Fjöldi Meðaltal Sf. 

Dúkkan hefur hjálpað 
barninu færa sig í 
eigið rúm 200 6,66 1,62 72 4,19 2,53 351 5,98 2,06 

F(2,620) = 40,566;  

p < 0,001 

Dúkkan veitir barninu 
huggun 203 6,48 0,69 71 3,48 1,74 350 5,83 1,12 

F(2,621) = 196,878;  

p < 0,001 

Dúkkan hefur 
aðstoðað við að 
venja af brjóstagjöf 203 6,45 2,09 70 4,33 2,74 347 5,61 2,52 

F(2,617) = 21,349;  

p < 0,001 

Barnið elskar 
dúkkuna sína 203 6,32 0,97 72 3,72 2,13 350 5,33 1,39 

F(2,622) = 97,471;  

p < 0,001 

Barnið sefur í lengri 
tíma með dúkkunni 204 6,31 0,91 72 2,96 1,72 350 5,11 1,55 

F(2,623) = 155,815;  

p < 0,001 

Dúkkan hefur veitt 
öllum á heimilinu 
meiri svefn 202 6,29 9,45 72 2,61 1,62 349 5,02 1,65 

F(2,6209 = 172,070;  

p < 0,001 

Barnið er rólegra og 
grætur minna þegar 
það sofnar með 
dúkkunni 204 6,24 1,03 71 3,11 1,94 353 5,12 1,78 

F(2,625) = 113,578;  

p < 0,001 

Barnið tengist 
dúkkunni 203 6,11 0,98 70 3,43 1,92 349 5,30 1,35 

F(2,619) = 107,145; 

p < 0,001 

Barnið sofnar hraðar 
með dúkkunni 203 6,00 1,13 72 3,21 1,82 350 4,95 1,67 

F(2,622) = 90,867;  

p < 0,001 

Dúkkan veitir mér 
hugarró 200 5,99 1,04 71 3,73 1,76 352 5,30 1,29 

F(2,620) = 81,450;  

p < 0,001 

Dúkkan hefur stuðlað 
að stöðugri 
hjartslætti og 
andardrætti 204 5,59 1,39 72 3,83 2,03 353 5,17 1,50 

F(2,626) = 34,739;  

p < 0,001 

Mér finnst dúkkan 
veita aukið öryggi í 
svefni 203 5,30 1,45 70 4,16 1,91 349 4,79 1,57 

F(2,619) = 15,050;  

p < 0,001 
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6 Umræða og tillögur fyrir fyrirtækið 

Markmið rannsóknar var að svara því hvernig Lúlla dúkkan væri að nýtast 

viðskiptavinum og hversu ánægðir þeir væru með hana. Ýmislegt kom í ljós en þá einna 

helst eftirfarandi: 

o Flestir nota hana einu sinni á dag eða oftar. 

o Flestir nota hana helst fyrir nætursvefn, en margir einnig fyrir daglúra.  

o Þeir sem hafa notað hana lengst eru ánægðari. 

o Stærsti notendahópurinn er 2 ára og yngri. 

o Í heildina litið var ánægjan töluverð, en líkur á meðmælum mældist hærri en 

ánægja. 

o Ánægjan var mest með að dúkkan væri þvottavélavæn, hljóðið, hljóðgæðin, 

efnin og að hún væri í kynjalausum litum.  

o Óánægjan var mest með það sem tengdist rafhlöðum og spilunartíma. 

o Mikilvægustu vöruþættir voru þeir sem tengjast að hún væri þvottavélavæn, 

hljóðinu, spilunartíma og rafhlöðu líftíma.  

o Óskir eru um lengri líftíma rafhlaðna og lengri spilunartíma. 

o Helstu væntingar eru að barn sofi lengur, vakni sjaldnar og falli betur í ró. Sömu 

þættir og skora hæst í mikilvægi og ánægju. 

o Margir halda að dúkkan sé töfralausn og eingöngu fyrir smábörn. 

o Margir skilja ekki hvernig dúkkan virkar og vilja leiðbeiningar. 

 

Í fræðilegu yfirliti, þar sem komið var inn á aðferðafræði straumlínustjórnunar 

sprotafyrirtækja, var rætt hvernig rannsókn gæti varpað ljósi á svari við virðistilgátu. 

Virðistilgáta snýr að því að meta hvort varan sé að veita viðskiptavinum virði þegar þeir 

nota hana (Ries, 2011). Því virðist vera hægt að svara einfaldlega játandi fyrir notendur 

Lúllu dúkkunnar, að minnsta kosti út frá þeim gögnum sem liggja fyrir. Helsta virðið 

samkvæmt þeim sem varan hefur gagnast hvað mest er að barnið þeirra sofi lengur, 

vakni sjaldnar og varan veitir barninu huggun. Þó er allur gangur á hvernig varan færir 

viðskiptavinum virði og víst er að hún færir ekki öllum það virði sem þeir vænta. Varan 



 

67 

er með þannig hætti að hún getur ekki virkað fyrir alla eins og þeir vilja að hún virki. Það 

eru nokkrar skýrar óskir sem koma jafnt frá ánægðum sem óánægðum en þær helstu 

eru að líftími rafhlaðna sé lengri, hvort sem það sé með hleðslu eða öðrum hætti, og að 

tæki spili í lengri tíma. Var ljóst að rafhlöðuskipting og einnig spilunartími hafði töluverð 

áhrif á upplifun notenda og tíðni notkunar. Hljóðið er einn mikilvægasti þáttur vörunnar 

og kom í ljós að það virðist vanta upp á upplifun þar. Hugsanlegt er að með því að bæta 

rafhlöðuendingu og spilunartíma þá muni ánægja ekki hækka mikið þar sem það gæti 

verið grunnatriði. Allar umbætur eru ekki jafnar í augum neytenda en þó er ljóst að þær 

sem munu hafa jákvæð áhrif á ávinning notenda með bættum svefni, huggun og ró fyrir 

barnið án þess að það þurfi að endurstilla og skipta sífelld um rafhlöður er mikilvægt 

notendum þessarar rannsóknar. Það sem þótti mikilvægast var að dúkkan gæti veitt 

barni huggun, það sé rólegra og gráti minna, sofni hraðar og sofi lengur með dúkkunni 

ásamt því að dúkkan skapi aukinn svefn fyrir alla í fjölskyldunni. Það kemur ekki á óvart 

að flestir vilja bættan svefn.  

Fleiri töldu sig líklegri til að mæla með henni en voru ánægðir með vöruna, jafnvel 

einhverjir sem engan ávinning höfðu upplifað. Það gæti verið tákn um tryggð 

viðskiptavina þar sem tryggir viðskiptavinir eru líklegri til að mæla með vöru, en einnig 

líklegri til að tala jákvætt um vöru eða fyrirtækið (Gupta og Zeithaml, 2006). Það er 

jákvætt fyrir fyrirtækið sem reiðir mikið á jákvætt umtal og viðhorfstryggð. Hvað er það 

sem gerir þá að tryggum viðskiptavinum? Hvernig getur fyrirtækið þjónað sínum 

viðskiptavinum mest? Það er tvímælalaust ekki með því að gera allt sem allir biðja um 

en vanda þarf valið. Stundum er það ekki endilega það sem viðskiptavinurinn segir beint 

út að hann þurfi eða vilji sem mun skila sér í mestri ánægju fyrir hann. Það þarf að rýna 

gætilega í þau gögn sem liggja fyrir. Í þessari notendakönnun er margt sem kemur í ljós 

sem var þá þegar skýrt fyrir fyrirtækinu að skipti máli að bregðast við. Talið er ljóst að 

með því að færa viðskiptavinum eiginleika á borð við tónhæðarstillingu og lengri 

endingu rafhlaðna muni dragi að minnsta úr kvörtunum. Hvort það geri viðskiptavini 

ánægðari þarf að koma í ljós. Það er spurning hvort það séu eiginleikar sem 

viðskiptavininum finnst að varan eigi að lágmarki að hafa þegar á botninn er hvolft og 

muni jafnvel taka sem sjálfsögðum hlut. Bæði í forrannsókn fyrir mælitækið og í 

könnuninni sjálfri var eitt atriði sem kom oftar upp en nokkuð annað. Það atriði var 

rafhlöðuending og óskir þess að hún væri lengri. Óvisst er hvort það atriði sé samt sem 
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áður eitthvað sem gæti aukið ánægju gríðarlega en það gæti komið í veg fyrir töluverða 

óánægju þar sem þetta er eitt helsta umkvörtunarefni notenda á dúkkunni. Þetta er 

líklega grunnatriði sem þyrfti að bæta.  

Það kom fram að margir töldu að Lúlla dúkkan væri aðeins fyrir mjög lítil börn eða að 

það þyrfti að innleiða hana mjög snemma, helst frá fæðingu til þess að hún virki. 

Fyrirtækið markaðsetur dúkkuna fyrir fyrirbura, ungabörn og eldri börn. Hins vegar 

virðist sem að minnsta kosti þeir þátttakendur er tóku þátt í könnuninni áætli flestir að 

hún sé betri fyrir yngri börn. Það þyrfti að vera skýrt frá fyrirtækinu hvernig hún gagnast 

mismunandi aldurshópum. Jafnvel gæti fyrirtækið skoðað að þjónusta þessa 

mismunandi aldurshópa með mismunandi hætti og þróa ólíkar dúkkur eða lausnir sem 

henta þrengri hóp, í stað þess að vera með eina lausn sem virkar á mismunandi hátt á 

marga hópa. Einnig hafa komið upp tillögur í gegnum rannsóknina en einnig beint til 

fyrirtækisins um vöntun á svona vöru fyrir börn sem eru með einhverfu og jafnvel fyrir 

einstaklinga með elliglöp. Ljóst er að Lúlla dúkkan á erfitt með að passa fyrir alla þessa 

hópa en fyrirtækið þarf einnig að velja hvaða hóp það vill þjóna sérstaklega.  

Að auki er ljóst að ef horft er til þess sem hefur komið fram í fræðilegu yfirliti um 

hvernig viðskiptavini skorti oft framsýni og horfi meira til hins kunnuglega þegar spurt er 

um hvað þeir vilji, þá þarf oft að taka óskir viðskiptavina með fyrirvara um að þeir viti 

ekki alltaf sjálfir hvað þeir þurfa eða vilja (Hamel og Prahalad, 1994). Það er í höndum 

fyrirtækisins að nýta það sem það veit um viðskiptavininn og einnig til að greina 

hugsanlegar ófyrirséðar þarfir eða óskir. Í þessari könnun eru þátttakendur að hugsa út 

frá dúkkunni og hvernig hún nýtist þeim. Rannsakandi mælist til þess að fyrirtækið skoði 

vöruþróun einnig frá því sjónarhorni að bæta við vörueiginleikum eða nýjum vörum sem 

er ekki verið að biðja beint um. Það er heldur ekki ráðlagt að verða við hverri einustu 

tillögu sem viðskiptavinir koma með en það er mikilvægt að meta hvað það er sem hefur 

mest áhrif á ánægju viðskiptavinar og hvað þeim þykir mikilvægt. Mikilvægi sýnir 

væntanlegt skynjað virði (Mkpojiogu og Hashim, 2016). Gæði vöruþátta og þjónustu 

(ásamt væntingum og ímynd) eru talin geta haft áhrif á skynjað virði, sem síðan hefur 

áhrif á ánægju (Gronholdt  o.fl., 2000). RóRó getur haft áhrif á gæðin með því að bjóða 

fram vöru sem uppfyllir væntingar með frammistöðu sinni. Til að mynda kom í ljós að 

það sem þátttakendum fannst langt um mikilvægast og voru ánægðastir með var að 
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dúkkan sé þvottavélavæn. Hins vegar virtist væntingum fullnægt þar og ekkert sem má 

sjá að þurfi að bæta með það. Þessar upplýsingar væri samt vert að hafa í huga ef 

fyrirtækið hugar að því að þróa aðrar vörur. 

Það er mikilvægt fyrir fyrirtækið að stýra væntingum en komið hefur í ljós að 

einhverjir telja vöruna vera ætlaða sem töfralausn við svefnleysi barna. Til að vinna gegn 

því að varan gæti verið skynjuð sem töfralausn gæti fyrirtækið miðlað betur 

upplýsingum á heimasíðu sinni eða jafnvel á vörunni sjálfri um hverjar raunhæfar 

væntingar séu af notkun hennar. Hægt væri að bæta við umsögnum frá fólki með aðrar 

frásagnir en þær sem árangur hefur verið samstundis til að vega á móti hinum. Í könnun 

komu fram aðrir sem sögðu að það tók tíma að sjá árangur en þeir sem voru ánægðastir 

voru þeir sem höfðu notað vöruna í lengri tíma. Að sama skapi virðist vera eftirspurn 

eftir betri leiðbeiningum um hvernig er best að innleiða dúkkuna inn í svefnrútínu barna 

eftir aldri og aðstæðum. Upplýsingagjöf gæti því verið meiri og árangur meðal notenda 

eftir því. Væntingar hafa áhrif á ánægju, en óraunhæfar væntingar gætu því haft 

neikvæða áhrif á ánægjuna. Varan er ekki með neinu móti auglýst sem töfralausn, 

kraftaverk eða sem lækning á svefnleysi barna á vegum fyrirtækisins sjálfs. Þvert á móti 

var reynt að útskýra með varfærni að dúkkan stuðli aðeins að bættum svefni án þess að 

skýra eðlilegan svefn nánar. Til að mynda hefur fyrirtækið aldrei fullyrt að börn muni 

sofa samfleytt alla nóttina um leið og dúkkan er kynnt í svefnrútínuna. Það er að 

sjálfsögðu mjög misjafnt á meðal barna og eftir aldri þeirra. Meðal ungra barna á brjósti 

er til að mynda ekki talið eðlilegt að þau sofi allar nætur sleitulaust heldur einmitt að 

þau séu að rumska í gegnum alla nóttina (McKenna og McDade, 2005). Hugmyndafræði 

dúkkunnar er einmitt að stuðla að því að þau hafi örvun á alla nóttina. Hins vegar í þeirri 

fjölmiðlaumfjöllun sem kom í kjölfar þess að varan kom á markað og að sama skapi í 

umtali frá þeim sem varan hafði virkað vel fyrir komu fram þær hugmyndir að dúkkan 

myndi virka samstundis, hún væri kraftaverki líkust og töfralausn. Fyrirtækinu hafði áður 

borist ummæli þar sem fólk tjáði að dúkkann hafði breytt öllu hjá þeim, stundum virkað 

samstundis og börnin hefðu jafnvel sofið í gegnum nóttina í fyrsta sinn frá fæðingu. 

Fyrirtækið hefur safnað ýmsum athugasemdum sem þessum saman og birt á heimasíðu 

þess. Mynd 12 er dæmi um innsenda athugasemd frá foreldri í gegnum samfélagsmiðla 

fyrirtækisins og birt var á heimasíðunni.  
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Mynd 12 - Umsögn foreldris af heimasíðunni www.lulladoll.com 

Með birtingu umsagna sem lýsa öfgabreytingum stuðlar fyrirtækið að sjálfsögðu að 

þeirri ímynd að dúkkan sé töfralausn fyrir aðra sem eru að huga að því að fjárfesta í 

dúkkunni. 

Margt kemur fram í rannsókninni sem gefur tvímælalaust aukna innsýn inn í 

notendann og upplifun hans. Nú er skýrara hverjar væntingar eru, hvernig hún er notuð 

og hvað má til að mynda bæta að mati þessara notenda. Ánægja er töluverð, en þó eru 

augljós atriði sem hafa neikvæð áhrif á upplifun notenda. Ljóst er að fyrirtækið getur 

brugðist við þeim atriðum og mælt er með að fyrirtækið rýni í niðurstöður og skoði 

hvernig það getur bætt upplifun notenda sinna til að stuðla að aukinni ánægju og 

bættum svefni barna. 

 

6.1 Takmarkanir  

Helsti annmarki rannsóknar og takmörkun er að rannsakandi vinnur hjá fyrirtæki og 

þrátt fyrir að reynt hafi verið að gæta hlutleysis þar sem gögnum er leyft að tala fyrir 

sínu, er erfitt að koma í veg fyrir að niðurstöður og umræða takmarkist ekki út frá 

hlutdrægni rannsakanda. Þó eru einnig jákvæðir þættir við að rannsakandi sé starfandi 

hjá viðkomandi fyrirtæki eins og greiðara aðgengi að upplýsingum og þekking á vörunni, 

fyrirtækinu og viðskiptavinum. 
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Einn annmarki rannsóknar er að stærsti hluti þátttakenda hafði einungis notað 

dúkkuna í innan við mánuð, en þá segir rannsóknin ekki mikið um langtímanotkun. Það 

gæti verið vegna þess að seinni framleiðslan hafði verið á markaði í Ástralíu og Nýja-

Sjálandi í mánuð áður en könnunin var send út. 

Annar annmarki þess er mælitækið. Kosið var einfalt og þægilegt mælitæki. Könnunin 

horfir til að mynda algerlega fram hjá þáttum er tengjast ekki vörunni sem gætu einnig 

haft áhrif á ánægju viðskiptavinar eins og til að mynda þjónustu. Að mestu leyti er verið 

að horfa til ákveðinna vörueiginleika og vöruávinninga þó einnig sé verið að skoða 

væntingar.  

Þótt úrtakið endurspegli þýðið vel þá má segja að það sé takmörkun fyrir rannsóknina 

að svörun var töluvert meiri hjá áströlskum og nýsjálenskum notendum. Þeir eru stærsti 

markaður og notendahópur Lúllu dúkkunnar, en fyrirtækið er að stækka við sig á fleiri 

markaði. Vegna þessa gæti reynst erfitt að nýta þessar niðurstöður til að alhæfa yfir á 

aðra markaði. 

 

6.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Það er stefna fyrirtækisins að vinna að samfelldri vöruþróun þar sem lögð er áhersla á 

endurgjöf viðskiptavina líkt og mælt er með til að ná árangri í straumlínustjórnun 

sprotafyrirtækja (Ries, 2011). Það er því lagt til að fyrirtækið haldi áfram að framkvæma 

notendakannanir til að mæla ánægju notenda, sérstaklega ef gerðar eru breytingar. Þar 

sem vöruþróunarferlið er stöðugt lærdómsferli er mikilvægt að mæla árangur. 

Að auki er lagt er til að fyrirtækið skoði áframhaldandi rannsóknir fyrir aðrar vörur 

sem gætu nýst til að mynda fyrir þá hópa og þær aðstæður sem koma fram í þessari 

rannsókn, en Lúlla dúkkan nær ekki alveg að þjóna.  
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 Viðauki 1 

 

 
 
This is a survey for users of Lulla doll and is a part of my Master thesis in Marketing and International 
Business at the University of Iceland. Its main purpose is to explore the use of the Lulla doll and gain 
consumer insights for future development and improvement of the product. This survey is completely 
anonymous and takes 7-10 minutes to answer. 
 
Thank you in advance for taking the time to participate. 
 
Best, 
 
Sólveig Gunnarsdóttir 
sog18@hi.is 

  

 
Do you own a Lulla doll? * 

 

 Yes, I own a Lulla doll 

 No, I do not own a Lulla doll 
 

 

 
For whom is the Lulla doll in use for? 
Select all that apply 

  

 

 Has never been used 

 A child/children 

 An adult 

 Other 

  

IMPORTANT NOTE: 
For the remainder of this survey we would like to ask you to answer only for ONE CHILD that is using the 
Lulla doll.  

  

  
Is the Lulla doll in use for more than one child? 
  

  

 No, only one child 

 Yes, two or more children 

  

What is the gender of the child using the Lulla doll? 
  

  

 Female 

 Male 

 Other 

 

mailto:sog18@hi.is
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How old was the child when they started using the Lulla doll? 
  

  

 Under 3 months old 

 3 -6 months old 

 7-11 months old 

 1-2 years old 

 3-4 years old 

 5 years or older 
 

Was your child born after a fullterm pregnancy or preterm? 
 

 
 

 Preterm (before 37 weeks of pregnancy 

 Fullterm (after 37 weeks of pregnancy) 

 Not applicable 

  
 

  

  
For how long has the Lulla doll been in use? 
From the first time of use until current time 

 

 
 

 1-3 weeks 

 1-3 months 

 4-6 months 

 7-12 months 

 Longer than a year 
  

  

How often on average do you estimate that you use the Lulla doll? 
  

  

 More than once a day 

 Once a day 

 Four to six times a week 

 Two to three times a week 

 Once a week 

 Two to three times a month 

 Once a month 

 Less than once a month 

  

In which settings do you mainly use the Lulla doll? 
Multiple answers available: select those settings the Lulla doll is mostly used in 

  

  

 During night sleep 

 For day time naps 

 When in a stroller/rpam 

 When in the car/car seat 

 During playtime 

 Other ________ 
  
 
 
 
 

For what purposes are you mainly using the Lulla doll? 
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Multiple answers available: select those purposes the Lulla doll is mostly used for 
 

  

 To help a child sleep longer 

 To help a child wake up less often 

 To help a child fall asleep 

 To calm a child or comfort 

 Other ________ 
 
 

 

  

  
  

Overall, how dissatisfied or satisfied are you with your Lulla doll? 
 
 

Very 

dissatisfied 

Dissatisfied Somewhat 

dissatisfied 

Neither 

dissatisfied 

nor 

satisfied 

Somewhat 

satisfied 

Satisfied Very 

satisfied 

              
 

  

  
  
 

How unlikely or likely are you to recommend the Lulla doll to others? 
 

 
  

 
Very unlikely Unlikely Somewhat 

unlikely 

Neither 

unlikely nor 

likely 

Somewhat 

likely 

Likely Very likely 
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How dissatisfied or satisfied are you with the following features for the Lulla doll? 
  

  
  

 Very 

dissatisfied 

Dissatisfied Slightly 

dissatisfied 

Neither 

dissatisfied 

nor 

satisfied 

Slightly 

satisfied 

Satisfied Very 

satisfied 

Real life sounds of 

heartbeat and 

breathing 

              

Quality of sound               

Different sounds not 

available (other than 

current sound) 

              

Volume control not 

available (volume set) 

              

Length of 

playtime (recording 

plays for 8 hours) 

              

Research 

based (concept based 

on medical research) 

              

Gender neutral colors               

Human facial features               

Different sizes not 

available 

              

Made from natural 

materials 

              

Machine washable               

Battery lifetime 

(lasting time of 

batteries) 

              

Chargeable device 

not available (USB 

charging with a cable) 
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How unimportant or important are the following features for the Lulla doll? 
Note: some of the features are available and others not currently available in the Lulla doll, but we would like your opinion on their 
importance to you. 

  

  
  

 Very un-
important 

Un-
important 

Somewhat 
un-

important 

Neither un-
important 

nor 
important 

Somewhat 
important 

Important Very 
important 

Real life sounds of 

heartbeat and 

breathing 

              

Quality of sound               

Different sounds 

available (other than 

current sound) 

              

Volume control 

available (volume 

not set) 

              

Length of 

playtime (recording 

plays for 8 hours) 

              

Research 

based (concept 

based on medical 

research) 

              

Gender neutral 

colors 

              

Human facial 

features 

              

Different sizes 

available 

              

Made from natural 

materials 

              

Machine washable               

Battery lifetime 

(lasting time of 

batteries) 

              

Chargeable device 

available (USB 

charging with a 

cable) 
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What are the benefits you have experienced with the Lulla doll? 
 

   
 
 

  
 

What were the benefits you were hoping to experience but you are not experiencing with the Lulla doll? 
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To what extent do you disagree or agree with the following statements regarding your experience with the 
Lulla doll? 

 
 

Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
dissagree 
nor agree 

Somewhat 
Agree 

Agree 
Strongly 
Agree 

Not 
applicable 

The child sleeps for 

longer periods of 

time with the Lulla 

doll 

                

The child is calmer 

and cries less 

when falling asleep 

with the Lulla doll 

                

The child falls 

asleep faster with 

the Lulla doll 

                

The Lulla doll 

provides comfort 

to the child 

                

The Lulla doll gives 

me a peace of 

mind 

                

The child bonds 

with the Lulla doll 

                

Lulla doll has 

helped with 

weening off 

breastfeeding 

                

Lulla doll has 

helped the child 

transition to 

his/hers own bed 

                

I feel the Lulla doll 

provides added 

safety during sleep 

                

The child loves 

his/hers Lulla doll 

                

The Lulla doll has 

provided more 

sleep for the 

household 

                

The Lulla doll has 

promoted a more 

stable heartrate 

and breathing 
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How unimportant or important are the following possible benefits of the Lulla doll? 
 

 Very un-
important 

Un-
important 

Somewhat 
un-
important 

Neither 
unimportant 
nor important 

Somewhat 
important 

Im-
portant 

Very 
important 

That the child can 

sleep for longer 

periods of time with 

the Lulla doll 

              

That the child could 

be calmer and cry 

less when falling 

asleep with the Lulla 

doll 

              

That the child can fall 

asleep faster with the 

Lulla doll 

              

That the Lulla doll can 

provide comfort to 

the child 

              

That the Lulla doll can 

give me a peace of 

mind 

              

That the child would 

bond with the Lulla 

doll 

              

That the doll can help 

with weaning off 

breastfeeding 

              

That the Lulla doll can 

help the child 

transition into 

his/hers own bed 

              

That the Lulla doll can 

provide added safety 

during sleep 

              

That the child would 

love his/hers Lulla 

doll 

              

That the Lulla doll can 

provide more sleep 

for the household 

              

That the Lulla doll can 

help promote a more 

stable heartrate and 

breathing 
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Is there anything you would like to add about your experience, the product itself or do you have suggestions 
for improvements on the Lulla doll? 

 
 
 
 

 
I am... 
  

 An expectant parent (first child) 

 Expecting but have another child/children 

 A parent of one child 

 A parent of two or more children 

 Other _________ 

  

What is your gender? 
  

 Female 

 Male 

 Other 
 
 
How old are you? 
 
 
In what country do you reside? 
 

  

 


