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Útdráttur 

Þessi ritgerð hefur það að markmiði að öðlast aukinn skilning á mikilvægi stafrænnar 

þjónustu hjá fyrirtækjum, og hverjir helstu ávinningar fyrirtækja séu sem fara af stað í 

stafræna umbreytingu þegar kemur að þjónustu. Einnig vill rannsakandi auka skilning sinn 

á hlið neytenda og sjá hverjar þarfir, langanir og væntingar þeirra eru þegar kemur að 

samskiptum þeirra við fyrirtæki. Rannsóknarspurningin er: 

„Hverjir eru helstu ávinningar fyrirtækja með stafrænni umbreytingu þegar kemur að 

þjónustu“. En einnig var sett fram aukaspurningin „hver er hegðun neytenda á netinu þegar 

kemur að kaupum á vörum og þjónustu“. Rannsóknin sem framkvæmd var, var tvíþætt. 

Annar hluti hennar var í formi spurningakönnunnar, en sú aðferð er megindleg 

rannsóknaraðferð. Fyrir þann hluta rannsóknarinnar var send út spurningakönnun sem dreift 

var á samfélagsmiðlinum Facebook. Þátttakendur í henni voru alls 504. Hinn hluti 

rannsóknarinnar var í formi hálfopinna viðtala, en sú rannsóknaraðferð er eigindleg. Þrjú 

viðtöl voru tekin, en þau fóru fram á vinnustað viðmælanda, í heimahúsi og eitt í gegnum 

internetið. Viðtölin voru því næst diktuð og greind eftir viðurkenndum aðferðum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skilja þarfir, 

kröfur og væntingar neytenda og markhópa sinna til að geta áttað sig á því hvort þau séu að 

taka rétt skref með því að bjóða upp á stafræna þjónustu. En út frá spurningakönnun 

rannsóknarinnar kom í ljós að meiri hluti neytenda kýs að notfæra sér stafræna miðla til að 

versla, sækja upplýsingar, eða eiga samskipti við fyrirtæki í stað þess að nálgast þjónustu 

með því að fara í verslun eða að hringja. Neytendur eru líklegri til að kvarta og láta í sér 

heyra á stafrænum miðlum en í síma eða eigin persónu og þolinmæði fyrir tímafrekri 

þjónustu á stafrænum miðli er takmörkuð. Fyrirtæki þurfa að vanda til verka þegar farið er 

af stað í stafræna umbreytingu og sjá til þess að allir starfmenn séu meðvitaðir um þær 

breytingar sem eru að eiga sér stað. Þeir þurfa að gera sinnt þeim störfum sem við á, og 

halda uppi því þjónustustigi sem fyrirtæki leggur upp með að bjóða. Ef vel er staðið að 

stafrænni umbreytingu hjá fyrirtækjum, geta helstu ávinningar þeirra þegar kemur að 

þjónustu verið ánægðari viðskiptavinir, sparnaður og aukin sala. 
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Formáli  

 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

þjónustu við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Brynjar Þór Þorsteinsson 

lektor við Háskólann á Bifröst og þakka ég honum fyrir frábæra leiðsögn og alla aðstoðina. 

Einnig vil ég þakka þeim Atla Björgvinssyni og Elvari Andra Guðmundssyni fyrir veittan 

stuðning og hvatningu. Að lokum vil ég síðan þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn 

og þolinmæðina á meðan verkefninu stóð 
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1. Inngangur 

Stafræn tækni er orðinn stór partur af lífi margra okkar í dag. Snjallsímarnir eiga sjálfsagt 

stóran þátt í því, enda erum við með þeim komin með litlar tölvur í vasann, sem gera okkur 

kleift að hringja símtöl, taka upp myndbönd, panta flug, hótel, pizzu og hvað annað sem 

okkur dettur í hug með stuttum fyrirvara ef við kærum okkur um. Þegar við förum á viðburði 

sjáum við reglulega marga síma á lofti, þar sem verið er að taka upp myndbönd eða myndir, 

svo stór hluti okkar er alltaf með símann við höndina. Þessar breytingar sem hafa átt sér 

stað, gera okkur kleift að vera sítengd við umheiminn. Um leið opnast tækifæri fyrir 

fyrirtæki að tengjast okkur á þeim miðlum þar sem báðir aðilar hittast. Oftast nær eru það 

vefsíður eða samfélagsmiðlar. Á þessum miðlum gefst neytendum og fyrirtækjum tækifæri 

til að eiga í samskiptum sín á milli, með öðrum hætti en var mögulegur áður. En hvers 

vegna ætli fyrirtæki séu á þessum miðlum? Hefur það einhvern ávinning í för með sér fyrir 

þau? Hefur það einhvern ávinning í för með sér fyrir neytendurna? Með breyttum tímum 

hefur hegðurnarmynstur okkar mótast og þarfir okkar, væntingar og langanir breyst. Það 

kemur í hlutverk fyrirtækja að laða sig að þörfum neytenda til að byggja upp farsælt 

viðskiptasamband. Þessi rannsókn er gerð til að öðlast betri skilning á stafrænni 

umbreytingu fyrirtækja og neytendahegðun þegar kemur að kaupum á vörum og þjónustu. 

Rannsóknarspurningin afmarkast við íslenskan markað og getur gefið vísbendingar um 

hann, en hún er  „Hverjir eru helstu ávinningar fyrirtækja með stafrænni umbreytingu þegar 

kemur að þjónustu“. En einnig var sett fram aukaspurningin sem afmarkast einnig við 

íslenskan markað, „hver er hegðun neytenda á netinu þegar kemur að kaupum á vörum og 

þjónustu“. Rannsóknin sem framkvæmd var, var tvíþætt. Annar hluti hennar var í formi 

spurningakönnunnar, en sú aðferð er megindleg rannsóknaraðferð. Fyrir þann hluta 

rannsóknarinnar var send út spurningakönnun sem dreift var á samfélagsmiðlinum 

Facebook. Hinn hluti rannsóknarinnar var í formi hálfopinna viðtala, en sú 

rannsóknaraðferð er eigindleg. Þrjú viðtöl voru tekin, en þau fóru fram á vinnustað 

viðmælanda, í heimahúsi og eitt í gegnum internetið. 
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2. Markaðsfræði 

Markaðsfræði gengur út á að skilgreina og að mæta mannlegum og félagslegum þörfum. 

American Marketing Association skilgreinir markaðsfræði á þennan veg:  

Markaðssetning er samansafn af framkvæmdum, stofnunum og 
ferlum sem búa til, miðla, afhenda og skiptast á hlutum eða gjörðum 
sem hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, samstarfsaðila og 
safmfélagið í heild sinni (Kotler og Keller, 2016). 

 

Stjórnun markaðsstarfs krefst umtalsverðar vinnu og færni, en hún fer fram þegar einn eða 

fleiri aðilar að hugsanlegum skiptum leita leiða til að kalla fram viðeigandi svör frá öðrum 

aðilum. Þannig má sjá markaðsstjórn sem listina og vísindin við að velja markhópa, ná í og 

halda í viðskiptavini ásamt því að rækta viðskiptasambönd með því að búa til, afhenda og 

að miðla auknu virði fyrir viðskiptavini. Markaðsfræðingar takast ekki aðeins á við það að 

markaðssetja vörur, en sem dæmi um fleiri þætti sem koma inn á borð þeirra til 

markaðssetningar eru viðburðir, þjónusta, upplifanir, fólk, staðir, eignir upplýsingar, 

hugmyndir og samtök (Kotler og Keller, 2016).  

 

Markaðir 

4 tegundir markaða eru taldir gegna lykilhlutverkum, en þeir eru eftirfarandi: 

• Neytendamarkaður 

Í því tilfelli eru t.d. fyrirtæki sem selja vörur og þjónustu beint til neytenda, eins og 

drykki, snyrtivörur, íþróttavörur og flugför. Þau fyrirtæki geta byggt upp sterka 

ímynd fyrir sín vörumerki með því að bjóða upp á sérstaklega góðar vörur eða 

þjónustu, með því að tryggja að vörurnar eða þjónustan sé fáanleg og að sjá til þess 

að samskipti við viðskiptavininn séu góð og áreiðanleg. 

• Fyrirtækjamarkaður 

Fyrirtæki sem selja beint til annara fyrirtækja geta mætt þeirri áskorun að selja til 

fagaðila sem eru vel upplýstir um framboð samkeppnisaðila á markaðnum. Því geta 

auglýsingar og vefsíður þessara seljanda skipt máli, en verð og orðspor jafnvel skipt 

meira máli. 

• Alþjóðlegur markaður 
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Á alþjóðlegum markaði þurfa fyrirtæki að hafa í huga ýmsa þætti í huga, en þar ber 

að nefna menningu, tungumál, lög og pólitík, sem geta skipt máli þegar verið er að 

bjóða upp á vöru eða þjónustu til sölu í nýjum löndum. Eins ber að hafa í huga verð, 

hvernig á að aðlaga vöruna eða þjónustuna í hverju landi og hvernig best sé að eiga 

samskipti þar. 

• Markaður ríkisstjórna og stofnana sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni 

Fyrirtæki sem selja til stofnana sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, með 

takmarkaðan kaupmátt, eins og kirkjur, háskólar og ríkisstofnanir þurfa að íhuga 

verðlagningu vel. Kaupendur horfa gjarnan í þá lausn sem virkar best og velja 

ódýrasta kostinn ef önnur atrði standa jöfn (Kotler og Keller, 2016). 

 

 

Fyrirtæki geta þó ekki tengst öllum neytendum á stórum, víðum og fjölbreittum mörkuðum. 

Þau þurfa að skilgreina hluta síns markaðs sem þau geta þjónað á skilvirkan hátt. Sú 

ákvörðun krefst þess af fyrirtækjum að þau skilji hegðun neytenda og að þau hugsi á 

markvissan hátt um hvað gerir hvern hluta markaðarins einstakan og öðruvísi. Að skilgreina 

og að þjóna réttum hluta markaðarins á einstakan og fullnægjandi hátt getur oft á tíðum 

verið lykilþáttur í árangursríkri markaðssetningu.  

Til að ná betri árangri eru fyrirtæki nú farin að notast meira við miðaða markaðassetningu. 

Í stað þess að dreifa markasstarfinu, þá einbeita þau sér frekar að þeim neytendum sem þau 

eiga mestan möguleika á að þjónusta á fullnægjandi hátt. 
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2.1. Miðuð markaðssetning - STP 

Árangursrík miðuð markaðssetning krefst eftirfarandi af markaðsfólki: 

 

1. Skilgreini og persónugreini ólíka hópa kaupenda með mismunandi þarfir og 

langanir (markaðshlutun). 

2. Velji einn eða fleiri markaðshluta til að sækja á (markaðsmiðun). 

3. Fyrir hvern markhóp þarf að koma af stað sambandi, miðla og afhenda réttan 

ávinning í takt við það sem fyrirtækið ætlar að bjóða upp á (staðfærsla). 

 

 

Mynd 1 – STP (Kotler og Keller, 2016) 

 

Þeir þættir sem hér að ofan eru nefndir, markaðshlutun (e. market segmentation), 

markaðsmiðun (e. market targeting) og staðfærsla (e. market positioning) eru kallaðir STP 

í markaðsfræðum (Kotler og Keller, 2016). Markaður samanstendur af öllum núverandi og 

væntanlegum kaupendum sem hafa áhuga á, aðgang að og tekjur til að geta fjárfest í vörunni 

(Keller, 2013).  

 

Markaðshlutun 

Markaðshlutun er það sem er átt við þegar heildarmarkaðnum er skipt niður í hópa af fólki 

með samskonar þarfir. Sem dæmi er hægt að tala um bifreiðamarkaðinn, en neytendur þar 

eru margir og ólíkir. Það geta verið þeir sem vilja lúxusbifreiðar, þeir sem vilja sparneytna 

bifreið til að keyra á innanbæjar, fólk sem vill bifreið sem hentar betur til að keyra á langar 

vegalengdir og svo þeir sem vilja fá bifreið sem hentar í utanvegarakstri og svo framvegis. 

Það væri ómögulegt að útbúa eina bifreið sem þjónaði öllu þessu mismunandi fólki, svo að 
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framleiðendur skipta niður markaðnum í mismunandi hluta eftir þörfum og löngunum 

(Blythe, 2010). 

Markaðshlutar eru gjarnan flokkaðir eftir lýðfræðilegum og landfræðilegum þáttum en 

einnig út frá hegðunarmynstrum, þá hvernig notast er við vöruna eða kauphegðun sem 

dæmi. Einnig er notast við sálfræðilega þætti eins og viðhorf til fyrirtækisins, ótta eða þrár. 

Enginn sérstakur þáttur er þó fullkominn til að greina út frá. Ef við tökum dæmi, þá er til 

dæmis hlutun eftir aldri einum og sér ekki áreiðanlegur kostur þar sem að neytendur haga 

sér ekki alltaf í samræmi við aldur sinn. Ef við notum aldur og viðhorf neytenda til 

markaðshlutunar, þá er mögulegt að ná áreiðanlegri greiningu. 

Þegar búið er að hluta niður markaðinn, þá geta fyrirtæki farið að meta það hvaða 

markhópum þeir geta þjónað best (Blythe, 2010). 

 

Markaðsmiðun 

Þegar farið er í markaðsmiðun þurfa fyrirtæki að skilgreina hvað þau eru fær um að gera 

fyrir neytendur og tengja það við þarfir, langanir og kröfur þeirra sem eru innan 

markhópsins. Með því að vinna markaðshlutunina og markaðsmiðunina vel og í takt við 

getu fyrirtækisins, er líklegra að neytendur innan markhóps sem miðað er á, séu tilbúnir að 

borga hærra verð fyrir þjónustuna eða vöruna sem þá vantar. Því er mikilvægt að fyrirtæki 

staðsetji sig rétt á markaði og viti hvað það hefur fram að færa og fylgi þeirri stefnu sem 

lagt er upp með (Blythe, 2010). 

 

Staðfærsla 

Staðfærsla er þriðja skrefið í ferlinu. Þar þarf fyrirtæki að koma því skýrt til skila gagnvart 

neytendum, hvert þeirra vörumerki eða þjónusta er, svo að þeir geti aðgreint það frá 

samkeppnisaðilum fyrirtækisins. Fyrirtækin geta haft ýmsar áherslur þar, sem dæmi má 

nefna gæði, verð og aðgengi. Möguleikarnir eru þó mun fleiri. Dæmi um þetta má sjá hér 

að neðan (Blythe, 2010). 

 



  Markaðsfræði 

 

6 

 

 

Mynd 2 - Markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla (Blythe, 2010). 

Það skiptir því máli að vörur og þjónustur sem fyrirtæki bjóða upp á, séu í takt við þær 

langanir, þarfir og kröfur sem neytendur hafa. 

2.2.  Neytendur 

Hver kaup koma til vegna einhvers mikilvægis fyrir neytandann. Tilfinningaleg tengsl hans 

við kaupin þegar hann tekur sitt reglulega bensín á sjálfsafgreiðslustöð eða gistir á stað sem 

býður upp á svefnpokapláss eru í lágmarki, en þegar viðkomandi fer í frí á framandi stað 

eða sækir sér læknisþjónustu spila tilfinningarnar stærri rullu.  

 

Væntingar og viðhorf 

Neytendur eru eins líklegir til að leitast eftir þjónustu, eins og þeir eru til að leitast eftir vöru 

og væntingar þeirra stjórna viðhorfi þeirra. Gregory Stone kom fram með greiningu sem 

skilgreinir viðskiptavini í fjóra hópa. 

1. Sá sparsami – Þessi viðskiptavinur vill hámarka virðið sem hann fær fyrir tíma sinn, 

vinnu og peninga. Hann er krefjandi og getur verið óstöðugur hvað varðar tryggð 

við vöru, þjónustu eða fyrirtæki, því hann leitar eftir virði sem reynir á 

samkeppnishæfni fyrirtækisins sem hann verslar við. Að missa þessa viðskiptavini 

getur verið viðvörun um hugsanlegar ógnir frá samkeppnisaðilum. 

2. Sá siðferðislegi – Þessi viðskiptavinur telur siðferðislega skyldu sína að fylgja 

samfélagslega ábyrgum fyrirtækjum. Þjónustufyrirtæki sem hafa unnið sér inn gott 

orðspor fyrir samfélagsþjónustu geta áunnið sér tryggð slíkra viðskiptavina. 

3. Sá persónulegi – Þessi viðskiptavinur vill hafa samskiptin persónuleg. Hann vill 

viðurkenningu og samtal frá þeim sem þjónusta hann. Að heilsa viðskiptavinum 
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með nafni hefur gjarnan verið gert á fjölskylduveitingahúsum á smærri stöðum, en 

þegar tækniþekking er nýtt, þá er hægt að búa til svipaða upplifun bæði í 

samskiptum á netinu og í beinum samskiptum þar sem haldið hefur verið utan um 

upplýsingar um viðskiptavininn. 

4. Þá þægindasækni – Þessi viðskiptavinur hefur ekki áhuga á að versla fyrir 

þjónustuna, þægindi eru það sem laðar hann að. Þægindasæknir viðskiptavinir eru 

gjarnan tilbúnir að borga aukalega fyrir sérsniðna eða vandræðalausa þjónustu. Sem 

dæmi geta fyrirtæki sem bjóða upp á heimsendingu náð til þessara viðskiptavina 

(Bordoloi, Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2018). 

 

2.2.1. Þarfir, langanir og kröfur neytenda 

Mannlegar þarfir eru þáttur sem tengja má við markaðssetningu. Við finnum fyrir þessum 

þörfum þegar skortur er á einhverju. Hægt er að flokka mannlegu þarfirnar niður í 

líkamlegar þarfir, samfélagslegar þarfir og einstaklingsmiðaðar þarfir. 

Líkamlegar þarfir eru til að mynda matur, fatnaður hlýja og öryggi. Samfélagslegar þarfir 

eru ást og þörfin fyrir að tilheyra einhverju, hvort sem það er fjölskylda, vinnustaður eða 

annað. Síðan eru einstaklingsmiðaðar þarfir á borð við tækifæri til að afla sér þekkingar og 

að fá að tjá sig. Þessar þarfir eru ekki skapaðar af markaðsfólki, heldur er þetta hluti af því 

sem gerir okkur mannleg. 

 

Langanir fólks eru myndaðar af menningu og persónuleika einstaklinga. Sem dæmi gæti 

aðili í Bandaríkjunum þurft á mat að halda, en hann langar í Big Mac, franskar og gos.  

 

Þegar einstaklingur með langanir, hefur kaupmátt, þá verða langanir að kröfum. Með tilliti 

til langana og auðlinda, þá krefjast neytendur þess að vörur og þjónustur veiti þeim ávinning 

sem eykur virði vörunnar og fullnægi þörfum þeirra. Fyrirtæki leggja mikla vinnu í að læra 

um og skilja þarfir, langanir og kröfur neytenda. Þau framkvæma neytendarannsóknir, 

greina gögn um þá og fylgjast með því hvernig þeir versla og hafa samskipti bæði á netinu 

og utan þess. Starfsfólk á öllum sviðum fyrirtækja ættu því að halda nálægð við 

viðskiptavininn, þar með talið stjórnendur á hæstu stigum (Kotler og Armstrong, 2018). 
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Með því að safna saman þessum upplýsingum er hægt að nýta þær til að greina hvaða 

neytendur eru ákjósanlegustu viðskiptavinirnir, en þar gegnir hugtakið „líftímavirði“ 

hlutverki. 

2.2.2. Líftímavirði viðskiptavina 

Líftímavirði (e. customer lifetime value) viðskiptavinar er í raun sá heildarhagnaður sem 

viðskiptavinurinn skapar fyrirtækinu á þeim tíma sem hann er í viðskiptum við fyrirtækið 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Til að meta líftímavirði þarf fyrirtækið að draga frá 

áætluðum tekjum sínum, áætlaðan kostnað við að laða að viðskiptavininn, selja honum og 

að þjónusta hann að viðbættri viðeigandi afsláttarprósentu. Þó eru til margar leiðir sem 

notaðar eru til þess að mæla líftímavirði. (Kotler og Keller, 2016).  

Að meta líftímavirði er lykilatirði í stjórnun viðskiptasambanda (e. customer relationship 

management) (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Stjórnun viðskiptasambanda, eða CRM er hugmyndafræði sem gengur út á að halda utan 

um og nýta upplýsingar um viðskiptavinina og alla snertfleti þeirra til að hámarka tryggð 

viðskiptavinanna við fyrirtækið. Að notast við CRM hugmyndafræðina er því mikilvægt 

vegna þess að við sjáum eina helstu tekjulind fyrirtækja í heildarvirði viðskiptavinanna. 

CRM gerir því fyrirtækjum kleift að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu í rauntíma, með 

því að notast við upplýsingar um þá aðila sem eru í viðskiptum hjá þeim. Út frá þessum 

upplýsingum geta síðan fyrirtæki boðið upp á sérsniðin tilboð, þjónustur, skilaboð og fleira 

(Kotler og Keller, 2016) 

Aukin tækni hefur gert markaðsfólki kleift að ná betri tökum á því hvernig það getur greint 

og miðað á verðmæta viðskiptavini. Þrátt fyrir það og að algengt sé að talað sé um 

líftímavirði, þá eru útreikningar á því ekki endilega einfaldir, svo mörg fyrirtæki reikna það 

ekki út (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

Þegar kemur að því að nálgast verðmætustu viðskiptavinina þarf að ná til þeirra á réttum 

stað og réttum tíma, en þá skiptir val miðla máli. 
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2.3. Stafrænir miðlar 

Stafrænir miðlar eru skilgreindir sem efni eða boðleiðir á stafrænu formi. Þá er átt við efni 

sem er skapað og/eða miðlað í gegnum tölvur og internetið. Þar má nefna myndir, texta, 

hljóð og myndbönd („Digital Media“, e.d.). Með komu stafrænna miðla og internetsins hafa 

orðið breytingar átt sér stað. Möguleikar viðskiptavina á að skoða vörur, verð og þjónustu 

frá mismunandi fyrirtækjum hafa aukist með þessari tækni. En neytendur geta nýtt sér hana 

í gegnum mismunandi búnað, frá borð- og fartölvum til snjallsíma og spjaldtölva. 

Möguleikar fyrirtækja hafa einnig aukist vegna þessa. Til að mynda geta þau nýtt tæknina 

til að bjóða upp á nýjar þjónustur, brjótast inn á nýja markaði og hafa betra færi á að standast 

samkeppni við stærri fyrirtæki sem keppa á sama markaði. Samfélagsmiðlar á borð við 

Facebook, LinkedIn og Twitter eru stafrænir miðlar sem eru mikið notaðir af neytendum í 

daglegu lífi, en þar gefst fyrirtækjum tækifæri til að eiga samskipti við neytendur, sem getur 

haft jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir fyrirtæki ef rétt er farið að (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2012). 

2.3.1. Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru vefsíður og forrit sem gera notendum kleift að eiga 

samskipti og deila upplýsingum á internetinu í gegnum tölvur eða snjallsíma („Social 

Media“, e.d.). 

Mikill fjöldi mismunandi samfélagsmiðla eru í boði fyrir notendur í dag, en sá stærsti og 

mest notaði er Facebook, en það er fyrsti samfélagsmiðillinn sem náði 1 milljarði notenda. 

Í Janúar 2019 voru notendur samfélagsmiðiðlsins í milljónum talið 2.271. Á myndinni hér 

að neðan má svo sjá notendafjölda 20 stærstu samfélagsmiðla heims (Statista, 2019). 
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Mynd 3 – Fjöldi virkra notenda á 20 vinsælustu samfélagsmiðlunum (talið í milljónum) (Statista, 2019) 

* Samfélagsmiðill hefur ekki gefið út uppfærða tölfræði yfir notendur síðustu 12 mánuði, tölfræði gæti verið 
skökk. 

** Samfélagsmiðlar sem gefa ekki út upplýsingar um virka notendur á mánuði, tölfræði tekin frá skýrslum þriðja aðila 

 

Fjölmörg tækifæri leynast á þessum miðlum sökum vinsælda þeirra, en hér á landi er talið 

að 98% landsmanna hafi haft aðgang að internetinu árið 2016 (The World Bank Group, 

e.d.). Þeir miðlar sem ef til vill eru þekktastir, en þó ekki eingöngu notaðir meðal íslendinga 

eru Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Instagram, Twitter og Snapchat. 

Samfélagsmiðlar gefa markaðsfólki tæki færi til þess að skapa opinbera rödd fyrirtækja og 

persónuleika fyrirtækis á internetinu, ásamt því að eiga í samskiptum við neytendur og 

byggja upp langtíma viðskiptasambönd í leiðinni(Kotler og Keller, 2016).  

 

2.3.1. Kostuð, eigin & áunnin miðlun (e. paid, owned & earned 

media) 

Kostuð miðlun 

Þegar talað er um kostaða miðlun í þessu samhengi er átt við þegar fjárfest hefur verið í því 

að laða að heimsóknir á t.d. vefsíðu, miðlun efnis sem leiðir til sölu í gegnum leitarvélar, 

auglýsingar eða annað. Hefðbundnir miðlar á borð við prentmiðla, sjónvarpsauglýsingar og 

póstsendingar flokkast einnig sem kostað efni (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 
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Eigin miðlun 

Eigin miðlun er þegar því sem miðlað er, er í eigu fyirtækis eða vörumerkis. Á internetinu 

eru það til dæmis vefsíður, netfangalistar og samfélagsmiðlar. Utan internetsins eru það 

bæklingar eða verslanir sem dæmi (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). 

 

Áunnin miðlun 

Áunnin miðlun er til að mynda umtal sem skapast hefur í gegnum almannatengsl, opinberar 

umfjallanir og áhrifavaldar sem tala fyrir fyrirtækinu, en þá er átt við aðila sem geta haft 

áhrif á fólk í sínu tengslaneti. Orðspor fyrirtækis er einnig áunnið efni, en hægt er að hafa 

áhrif á það með miðlun efnis á samfélagsmiðlum og vefsíðum sem dæmi (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2016). 

 

3. Þjónusta 

Þegar við hugsum um þjónustu er ekki óalgengt að hugurinn beri okkur að 

veitingageiranum, þar sem okkur er þjónað til borðs, pöntun tekin og matur og/eða drykkir 

færðir á borð. Við tengjum það við við sögnina „að þjóna“. En þjónusta er þó hugtak sem 

nær víðar en bara til veitingageirans. Þjónusta, er það sem átt er við þegar talað er um að 

hjálpa, eða vinna vinnu fyrir einhvern („Service“, e.d.). Ef við hugsum um það hvar við 

eyðum okkar fjármunum, þá er ekki ólíklegt að þjónusta komi við sögu í meiri hluta þeirra 

tilfella. Samkvæmt James Fitzsimmons er þjónusta tímabundin, óáþreifanleg upplifun sem 

framkvæmd er fyrir viðskiptavin, sem tekur þátt í þjónustuferlinu sem meðframleiðandi 

(Bordoloi o.fl., 2018). Fjórir þættir sem einkenna þjónustu eru óáþreifanleiki, óstöðugleiki, 

óaðskiljanleiki og óvaranleiki. Með óáþreifanleika er átt við að ekki er hægt að sjá, snerta, 

bragða, heyra í eða lykta af þjónustu. Sem dæmi, þá hafa flugfarþegar ekkert í höndunum 

nema flugmiða og loforð um að þeir komist á örugglega á áfangastað ásamt farangrinum 

sínum. Þegar talað er um óstöðugleika er síðan átt við að gæði þjónustu velta á því hver það 

er sem veitir hana, hvar, hvenær og hvernig. Óaðskiljanleiki á við þar sem að við getum 

ekki skilið þjónustuna frá þeim sem veitir hana. Og að lokum, óvaranleiki. Þjónustu getum 

við ekki geymt á lager og notað síðar. Til að taka flugfélög sem dæmi aftur, þá er ekki hægt 

að geyma óseld sæti í flugferðir og selja seinna (Kotler og Armstrong, 2018) 
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Þjónusta leikur stórt hlutverk þegar kemur að efnahagsmálum í hvaða nútímasamfélagi sem 

er. Þjónusta tengd innviðum samfélagsins eru forsendur þess að hagferfi geti orðið iðnvædd, 

þess vegna getur ekkert háþróað samfélag verið án þjónusta á borð við þær sem tengjast 

flutningum og samskiptum sem dæmi. Í iðnvæddum hagkerfum geta sérhæfð fyrirtæki 

boðið þjónustu til framleiðslufyrirtækja á ódýrari og og skilvirkari hátt en 

framleiðslufyrirtækin sjálf. Því sjáum við meira og meira af fyrirtækjum sem sérhæfa sig í 

ákveðnum þáttum og starfa til að mynda við ráðgjöf, markaðsmál og fleira, fyrir önnur 

fyrirtæki (Bordoloi o.fl., 2018). 

 

Þegar þjónusta á sér stað eru bæði sá aðili sem veitir hana og sá sem hana þiggur með sitt 

hlutverk. Samfélagið eða fyrirtækið sem veitir þjónustuna hefur þá mótað ákveðin hlutverk 

sem neytandinn tekur að sér en það getur sem dæmi verið að seja saman matarbakka úr 

salatbar eða að þjóna sjálfum sér til borðs á veitingastað eftir að hafa fengið máltíð afhenta. 

Viðskiptavinir fyrirtækja læra mismunandi „handrit“ sem notast er við, við mismunandi 

aðstæður. Með því að fylgja þeim, geta bæði viðskiptavinirnir og þeir starfsmenn sem sinna 

því hlutverki að veita þjónustuna, spáð fyrir um hegðun hvors annars á meðan þjónustan er 

veitt. Með þessu móti getur hver þátttakandi í ferlinu haft einhverja stjórn í afhendingu 

þjónustunnar. Vandamál geta þó komið upp ef viðskiptavinir fylgja ekki „handritinu“ en 

sem dæmi um það má nefna þegar skyndibitastaður þar sem lögð er áhersla á að 

viðskiptavinir gangi frá rusli og matarbökkum eftir sig og viðskiptavinur gerir það ekki. Þá 

kemur það í hlut starfsmanns að leysa það verkefni af hendi (Bordoloi o.fl., 2018). 

 

Að samþykkja nýja tækni sem kemur í stað mannlega þáttarins í þjónustunni getur tekið 

tíma fyrir viðskiptavinin, en með tækninni breytist oft hlutverk viðskiptavinarins í 

„handritinu“. Sem dæmi um slíkt eru sjálfsafgreiðslumöguleikar í matvöruverslunum. Þar 

þarf starfsmaður að vera á svæðinu til að aðstoða viðskiptavini sem ef til vill þekkja ekki 

hvernig þjónustan virkar eða lenda í vandræðum á einhverjum tímapunkti í 

sjálfsafgreiðsluferlinu. Með tíð og tíma læra viðskiptavinir að nýta sér þessa lausn og fara 

að kunna að meta það að minni raðir myndast þar sem þeir greiða fyrir vörurnar. Mögulega 

verður óþarfi fyrir starfsmanninn að vera til aðstoðar lengur og bæði viðskiptavinir og 

starfsfólk verslunarinnar sjá fullan ávinning fjárfestingarinnar í sjálfsafgreiðslulausninni 

(Bordoloi o.fl., 2018). Ýmis tækifæri eru til staðar þar sem tæknin er nýtt til að minnka álag 

á starfsfólki og minnka líkur á mannlegum mistökum ásamt fleiru. En víða eru fyrirtæki 
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farin að bjóða upp á möguleika þar sem hægt er að panta vörur eða þjónustu í gegnum 

internetið í snjallsímanum sínum. Domino‘s á Íslandi bjóða til dæmis upp á möguleika þar 

sem hægt er að panta pizzu og aðra rétti frá þeim á internetinu og í gegnum smáforrit (e. 

app) í snjallsíma (e. smart phone). Þannig er mögulegt fyrir viðskiptavini þeirra að nýta sér 

stafræna þjónustu í stað þess að hringja inn eða að mæta á staðinn til að panta. 

 

3.1. Stafræn þjónusta 

Þegar þjónustu er miðlað í gegnum upplýsingatækni og þar með talið internetið, flokkast 

hún sem stafræn þjónusta („Digital goods and services“, e.d.). Neytendur í dag hafa önnur 

og meiri áhrif en áður var, en þeir eru í meiri samskiptum sín á milli en áður fyrr og hafa 

áhrif hvor á annan. Með tilkomu internetsins og stafrænna miðla geta þeir einnig haft aukin 

áhrif á orðspor fyrirtækja og vörumerki þeirra. Með vaxandi notkun þessara miðla hefur 

hegðun neytenda breyst á þann veg að þeir uppgötva, meta, kaupa og nota vörur og þjónustu 

öðruvísi en áður. Vegna þeirra breytinga sem hafa átt sér stað hafa fyrirtæki meðal annars 

þurft að endurhugsa bæði markaðssetningu og hvað það er sem leiðir viðskiptavininn að 

því að kaupa vöruna eða þjónustuna sem fyrirtækið býður upp á. Ýmsar leiðir geta leitt til 

kaupa, en þar má nefna auglýsingar eða umfjallanir sem koma upp á leitarvélum og 

samfélagsmiðlum, samskipti viðskiptavinar við starfsmann í gegnum spjallforrit á vefsíðu 

eða þegar viðskiptavinur kemur inn í verslun. Í stað þess að líta á neytendur sem hefðbundið 

sölutækifæri, þá þurfa fyrirtæki að líta til þess að áhrifamikill viðskiptavinur með sterkt 

tengslanet gæti verið innan þeirra helsta markhóps eða verið ákjósanlegur samstarfsaðili 

fyrir fyrirtækið (Rogers, 2016).  

 

Sjálfsafgreiðslulausnir 

Sjálfsafgreiðslulausnir eru einn þáttur stafrænnar þjónustu en með tilkomu þeirra hafa 

möguleikar neytenda breyst. Sem dæmi um slíkar lausnir má nefna hrað- og heimabanka, 

sjálfsafgreiðsludælur á bensínstöðvum, miðakaup á internetinu, fjárfestingarviðskipti og 

vefverslanir. Þau fyrirtæki sem bjóða upp á vefverslanir gera neytendum það mögulegt að 

skoða úrval vara sem í boði eru og sækja upplýsingar sem geta nýst þeim um vörurnar eða 

fyrirtækið sjálft, hvenær sólahringsins sem það hentar þeim. Þar geta þeir lagt inn pantanir 

sem fyrirtækin síðan afgreiða. Um leið losna viðskiptavinir við áreiti sem getur fylgt því að 
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fara í verslanir, ásamt því að þurfa að ferðast á staðinn. Mikilvægt er að neytendur hafi 

skilning á virkni sjálfsafgreiðslulausna fyrirtækja, sjá hag sinn í að notast við þær og að trúa 

því að þeir geti nýtt sér þær. Þessar lausnir eru ekki endilega fyrir alla og það er ekki öruggt 

að allar sjálfsafgreiðslulausnir bæti þjónustugæðin, en þær geta aukið nákvæmni, þægindi 

og hraða, ásamt því að lækka kostnað (Kotler og Keller, 2016).  

 

Með aukinni tækni hefur upplýsingaöflun tekið breytingum. Áður fyrr var upplýsingum, 

hér eftir nefndar gögn (e. data), markvisst safnað með því að spyrja viðskiptavini spurninga 

og skrásetja á blað og talningu á lager fyrirtækja ásamt fleiru sem snéri að framleiðslu, sölu, 

markaðsmálum og öðru. Í dag hafa fyrirtæki aðgang að miklu magni gagna, ekki þó gögnum 

sem er endilega safnað markvisst eins og könnunum, heldur gögnum sem verða til út frá 

samskiptum og ferlum sem eiga sér stað innan eða utan fyrirtækisins. Með komu tölva, 

samfélagsmiðla, snjallsíma og skynjara á hinum ýmsa tæknibúnaði safnast saman gögn sem 

sífellt verður auðveldara að greina með nýjum greiningartólum þannig að fyrirtæki geti nýtt 

sér þau til að bæta þjónustuna sem þau veita og að ná betur til viðskiptavinanna. Með þeim 

er hægt að spá fyrir um ýmsa hluti tengda rekstrinum, sjá mynstur og jafnvel koma auga á 

virðisaukandi tækifæri. Gögn eru því mikilvæg fyrir hvert fyrirtæki þegar kemur að 

starfsemi, hvernig það aðgreinir sig á markaði og finnur tækifæri til að þjónusta 

viðskiptavini sína á nýjan eða betri máta (Rogers, 2016). Fyrirtæki verða þó að hafa í huga 

lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga þegar verið er að afla gagna og vinna 

með þau. En með tilkomu GDPR, voru hagsmunir neytenda teknir fram yfir hagsmuni 

fyrirtækjana og viðurlög mjög stöng („General Data Protection Regulation (GDPR)“, e.d.). 

 

3.2. Stafræn umbreyting 

Stafræn umbreyting (e. digital transformation) fyrirtækja á sér stað þegar þau byrja að notast 

við stafræna tækni og gögn til að auka ávinning sinn, breyta eða skipta út ferlum þar sem 

stafræn tækni er nýtt, og búa til umhverfi, gert til að ýta undir stafræn viðskipti (i-SCOOP, 

2016). Hvatar stafrænnar umbreytingar eru meðal annars byltingar í stafrænni tækni, breytt 

hegðunarmynstur neytenda, væntingar og viðhorf, tiltölulega lágar aðgangshindranir fyrir 

fyrirtæki og mikið magn áhættufjármagns sem mögulegt er að komast yfir. Áhrif stafrænnar 

tækni á hagkerfið, tækifærin sem henni fylgja, og áskoranir sem standa frammi fyrir 
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fyrirtækjum eru slík að ekki er lengur val um að tileinka sér hana, heldur nauðsyn. Öll 

fyrirtæki, allstaðar ættu að stefna í þá átt, vilji þau ekki verða undir í samkeppninni (Oswald 

og Kleinemeier, 2016). Nú til dags er það orðið algengt að tækniþenkjandi neytendur búast 

við því að geta nálgast allar upplýsingar, hvenær sem er, og hvar sem er þegar á þarf að 

halda (Oswald og Kleinemeier, 2016). Google hefur skilgreint fjögur „míkró-augnablik“ 

sem koma upp þegar neytendur kveikja á nettengdum búnaði, til dæmis snjallsímum, og 

viljum bregðast við einhverri þörf eða löngun samstundis. 

 

Mynd 3 - Google míkró augnablik („The Basics of Micro-Moments“, e.d.) 

Fyrsta augnablikið, eða „ég vil vita“, á við þegar neytandinn er ekki endilega að íhuga kaup 

á vöru eða þjónustu, heldur þegar hann vill rannsaka eða kynna sér eitthvað nánar. Annað 

augnablikið, „ég vil fara“, á sér stað þegar neytandi er að íhuga að kaupa vöru í nálægri 

verslun eða er að leita að fyrirtæki á því svæði sem hann er sjálfur á. Þriðja augnablikið á 

við þegar neytandi vill gera eitthvað, en þar getur verið að hann vilji prófa eitthvað nýtt eða 

vanti aðstoð við að leysa verkefni af hendi. Fjórða og síðasta augnablikið er síðan þegar 

neytandi vill kaupa vöru eða þjónustu, en þarf mögulega á aðstoð að halda við að finna út 

hvað nákvæmlega hann á að kaupa, eða hvernig hann gerir það („The Basics of Micro-

Moments“, e.d.). 

Á þessum augnablikum vilja neytendur fá það sem þeir vilja, þegar þeir vilja það, og þeir 

laðast að þeim sem geta útvegað það. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera til staðar fyrir 

sinn markhóp þegar þessi augnablik koma upp. Fyrirtæki ættu að leggja áherslu á að stafræn 

upplifun þeirra af fyriftækinu sé í takt við það sem þeir óska og að þau geti verið fljót að 

tengja viðskiptavini sína við það sem þeir leita eftir. Eins er mikilvægt að búa til 

óaðfinnanlega upplifun viðskiptavina yfir alla miðla, sem virka fyrir alla skjái og mæla 

áhrifin verða af notkun þeirra („The Basics of Micro-Moments“, e.d.). 

 

Því má sjá að væntingar neytenda á hraða og aðgengi eru háar í dag, en til að halda í við 

þessar væntingar getur stafræn umbreyting verið mikilvægur þáttur. Þegar farið er af stað í 

stafræna umbreytingu skiptir máli að vanda til verka, en BPR, eða endurhönnun 
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viðskiptaferla (e. business process reengineering) er aðferð sem notast má við þegar farið 

er í slíka umbreytingu.  

 

Mynd 4 – Endurhönnun viðskiptaferla (GAO, 1997) 

BPR hjálpar fyrirtækjum að endurskipuleggja sig með því að því að einbeita sér að 

grundvallaratriðum viðskiptaferla sinna. Þegar byrjað er á endurskipulagningu þarf að meta 

hvert vekefni fyrirtækisins er, hver stefnumörkun þess er og þarfir þeirra viðskptavina. Eins 

þarf að geta svarað því hvort að núverandi stefnumörkun sé í takt við verkefni fyrirtækinsin, 

hvort er þörf á að endurskilgreina verkefnið og hverjir eru viðskiptavinir þess. Þegar 

fyrirækið hefur endurhugsað hvað það ætti að vera að gera, þá þarf að finna skilvirkustu 

leiðina til þess að gera það (GAO, 1997). 

 

Þegar fyrirtæki hafa gengið í gegnum stafræna umbreytingu hafa þau fleiri möguleika til að 

ná til og eiga samskipti við neytendur, en þá hafa snertiflötum þar sem viðskiptavinir geta 

komist í snertingu við fyrirtæki eða vörumerki fjölgað. Það sem er átt við þegar talað er um 

snertifleti er hvert það tilefni sem viðskiptavinurinn kemst í snertingu við vöru eða 

vörumerki. Það getur verið í gegnum samskipti við starfsfólk, auglýsingar, notkun vöru eða 
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samfélagsmiðla sem dæmi, en snertifletir koma einnig við sögu í vegferð viðskiptavina 

(Kotler og Keller, 2016).  

3.2.1. Vegferð neytenda / Consumer customer journey  

Það kemur í hlut markaðsfólks að gera sem bestar fjárfestingar til að þeirra vörumerki séu 

sem sýnilegust og að útvega viðeigandi efni til að styðja við og hvetja neytendur til 

ákvarðanatöku. Til að auka skilning á mismunandi vegferðum neytenda, er oft notast við 

líkön til að mynda hegðun einstaklinga innan mismunandi markhópa (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2016). Hér má sjá hefðbundna vegferð neytenda, sem sýnir ferlið frá vitund til 

tryggðar.  

 

 

Mynd 5 – Kaupákvörðunarferli („The consumer decision journey“, e.d.). 

 

Í efsta þrepinu er vitund, en þá er átt við að neytandi veit af vörumerkjum sem geta útvegað 

það sem hann leitar eftir. Með markaðssetningu er viðeigandi markaðsefni beint til 

neytandans sem leiðir til þess að hann færist niður um þrep, skref fyrir skref þar til kemur 

að því að hann kaupir vöru og heldur tryggð við fyrirtækið ef allt gengur að óskum. Þetta 

er hefðbundin vegferð neytanda. Hún nær þó ekki að fanga alla snertifleti og lykilþætti 

kaupákvörðunnar sem eiga við í dag, þar sem vöruúrval og stafrænir miðlar hafa aukist og 

neytendur eru bæði kröfuharðari og upplýstari en áður („The consumer decision journey“, 

e.d.).  
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Rannsókn á vegum McKinsey & Company leiddi það meðal annars í ljós að sökum aukins 

úrvals af miðlum og vörum er framboðið slíkt að markaðsfólk þarf að finna nýjar leiðir til 

að sjá til þess að þeirra vörur komi til greina hjá neytendum. Á hverjum degi mynda 

snertifletir fyrirtækja snertingu við neytendur. En þó að þessar snertingar á vörumerkinu 

leiði ekki endilega til sölu strax er ekki þar með sagt að þær nýtist fyrirtækjum ekki síðar. 

Samanlögð áhrif þessara snertinga gegna mikilvægu hlutverki, því að þær koma neytendum 

á stig íhugunnar í kaupákvörðunnarferðalagi viðskiptavinar („The consumer decision 

journey“, e.d.). 

 

 

 

Mynd 6 - Kaupákvörðunnarferðalag viðskiptavina („The consumer decision journey“, e.d.). 

 

Ekki öll vörumerki koma endilega til greina í fyrsta skrefi neytenda, „íhugun“, þegar 

kaupákvörðunarferðalag neytenda hefst. En þau vörumerki sem eru þar í upphafi eiga allt 

að þrisvar sinnum meiri möguleika á að verða fyrir valinu þegar neytandi loks kaupir vöru. 

Þrátt fyrir það, þá er ekki öll von úti fyrir þau vörumerki sem ekki koma til greina í upphafi. 

Þegar neytendur eru í skrefi tvö, þar sem verið er að meta möguleika sína og afla 

upplýsinga, er mögulegt að vörumerki séu tekin til greina. Vegna þessarar hegðunnar 
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neytenda hefur markaðsfólk möguleika á því að bæta við snertiflötum þar sem vörumerki 

geta haft áhrif. Starf markaðsfólks endar þó ekki þegar neytandi hefur kemur að skrefi þrjú, 

eða kaupum. Þá tekur við upplifun eftir kaup, en hún mótar skoðun þeirra á vörumerkinu 

sem hefur áhrif á næstu kaup, og þannig er kaupákvörðunarferðalag neytenda hringrás 

(„The consumer decision journey“, e.d.). Ef upplifun eftir kaup er góð, getur það leitt til 

þess að neytandinn kaupi aftur og sýni tryggð við vörumerkið, eða vörumerkjatryggð (e. 

brand loyality), því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa það í huga að upplifunin skiptir 

máli. Þó eru til tvenns konar tegundir af tryggð, en annars vegar eru það neytendur sem 

sýna virka tryggð (e. active loyalists) við vörumerkið og hins vegar eru það neytendur sem 

sýna aðgerðarlausa tryggð (e. passive loyalists). Þegar um virka tryggð er að ræða eru það 

neytendur sem halda sig ekki aðeins við vörumerkið, heldur mæla líka með því. Þegar um 

aðgerðarlausa tryggð er að ræða, en það eru neytendur sem eru ekki fyllilega tryggir 

vörumerkinu þrátt fyrir að kaupa vöru eða vörur þaðan reglulega. Slíkir neytendur eru opnir 

fyrir skilaboðum frá samkeppnisaðilum þegar og ef þeir gefa neytendunum ástæður til að 

skipta. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að leggja áherslu á að ná í neytendur sem sína virka 

tryggð, en það skiptir höfuðmáli að leggja fjármagn í að ná til þeirra á þessum nýju 

snertiflötum sem myndast eftir kaup („The consumer decision journey“, e.d.). 

3.2.2. Stafræn upplifun viðskiptavina (e. digital customer 

experience) 

Snertifletir skipta einnig máli þegar kemur að stafrænni upplifun viðskiptavina. En upplifun 

viðskiptavina (e. customer experience) er það sem viðskiptavinur upplifir í samskiptum 

sínum við fyrirtæki eða við notkun vara frá fyrirtækinu („What is customer experience?“, 

e.d.). Þegar um er að ræða stafræna upplifun viðskiptavina, þá er átt við þá upplifun 

viðskiptavinar sem verður til á stafrænum miðlum, sem áður hefur verið rætt um, en það 

geta til dæmis verið vefsíður fyrirtækja eða samfélagsmiðlar þeirra. 

Þegar fyrirtæki nálgast upplifun viðskiptavina sinna með sjónarmið viðskiptavinanna í 

fyrirrúmi getur það leitt til góðs fyrir fyrirtækið. Ánægðir viðskiptavinir búa til aðstæður 

sem geta lækkað kostnað og aukið þátttöku starfsmanna í fyrirækinu, en einnig eyða þeir 

meiru og sýna fyrirtækinu meiri hollustu en þeir myndu annars gera („Mastering the digital 

advantage in transforming customer experience“, e.d.). 
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Að búa til og viðhalda vörumerki á árangursríkan hátt á internetinu er lykilþáttur í 

markaðssetningu á stafrænum miðlum. Það sem er átt við með því er að viðvera 

vörumerkisins þarf að veita fullnægjandi upplifun viðskiptavinar á þeim stafræna miðli sem 

við á. En að sama skapi þarf stafræn viðvera þess að styða við og bæta virði við vörumerkið 

til að skila árangri til fyrirtækisins. Góð vefsíða ætti alltaf að miða sig við þarfir 

viðskiptavinarins. Fyrirtæki verða því að hafa skiling á ákveðnum þáttum. Hver er 

viðskiptavinurinn, hvernig hann notar vefsíðuna til að versla og hvernig markaðurinn sem 

fyrirtækið starfar á virkar. Mikilvægt er að fylgjast með nýjum straumum og kynna sér 

möguleika sem í boði eru, fá endurgjöf, prófa og viðhalda skilvirkni vefsíðunnar til að þróa 

stöðugt stafræna upplifun viðskiptavinanna. Viðskiptavinir vilja hraða, þægindi og 

einfaldleika, en þó eru fleiri þættir sem passa þarf upp á eins og sjá má á myndinni hér að 

neðan, sem sýnir píramýda upplifunnar viðskiptavina á internetinu og hverjir árangursþættir 

þar eru (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 

. 

 

Mynd 7 - Píramídi upplifunar viðskiptavina á internetinu – árangursþættir (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 
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Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á upplifun viðskiptavinarins. Á myndinni má sjá að þrjá 

flokka í píramídanum og hvaða þættir tengjast þeim. Loforð fyrirtækis, tilfinningagildi og 

raunsæisgildi. Með loforði fyrirtækis sjáum við vörur, gagnvirkni og þjónustu. 

Tilfinningagildi eru síðan áreiðanleiki og hönnun, að lokum er svo raunsæisgildið, sem nær 

utan um einfaldleika, frammistöðu og hversu viðeigandi vefsíða og efni þar er fyrir 

viðskiptavini (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 

 

Hafa verður í huga að fyrirtæki þurfa að gæta að því að hugsa ekki aðeins út í framenda (e. 

front-end) upplifunarinnar, eða það sem viðskiptavinirnir sjá á stafrænum miðlum, heldur 

þarf einnig að hafa í huga bakendann (e. back-end). En það eru kerfin sem styðja við 

framendann. Ef ekki er gætt að báðum þáttum er ólíklegt að upplifunin haldist góð til lengri 

tíma („Putting customer experience at the heart of next-generation operating models“, e.d.). 

4. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd og aðferðir þessarar rannsóknar. Markmiðið 

með rannsókninni er að kafa dýpra í stafræna þjónustu hjá þjónustufyrirtækjum á Íslandi 

og komast að því hverjir væru helstu ávinningar fyrirtækja með stafrænni umbreytingu 

þegar kemur að þjónustu. 

 

Hálf opin viðtöl voru tekin við starfsmenn sem starfa fyrir, eða hafa komið beint að árangri 

fyrirtækja þar sem unnið hefur verið í stafrænni þróun, til að fá upplýsingar um sjónarmið 

fyrirtækja. Til að fá hlið neytenda var notast við megindlega rannsókn. Þá var lögð fram 

spurningakönnun, en út frá henni voru síðan tölfræðileg gögn greind til að fá betri skilning 

á mismunandi hegðunarmynstri eftir hinum ýmsu breytum. Ástæða þess að rannsóknin var 

blönduð var sú að fá skilning á sjónarhorni bæði neytendanna sem á að þjónusta með 

stafrænum lausnum, og fyrirtækjanna. Eigindleg rannsóknaraðferð hentar vel til að nálgast 

upplýsingar sem erfitt getur reynst að nálgast með öðrum hætti, en megindlegar rannsóknir 

fela það í sér að túlka fengnar upplýsingar frá þátttakendum í tölum (Bernard, 2006). 

Viðtalsrammi var útbúinn og notaður sem viðmið í viðtölum, en gætt var að því að 

viðmælendur gætu komið fram sínum sjónarmiðum án þess að litast af hugmyndum eða 

skoðunum rannsakanda. 
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5. Rannsókn 1 

Umfjöllun þessa kafla kemur inn á útfærslu, framkvæmd og aðferð rannsóknar 1, ásamt 

útskýringum á niðurstöðum hennar. 

5.1. Þátttakendur 

Í rannsókn 1 var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) þegar kom að vali 

þátttakenda. Sú aðferð er algengasta úrtaksaðferðin þegar notast er við eigindlegar aðferðir. 

Þegar notast er við markmiðsúrtak velur rannsakandi það úrtak sem hann telur líklegast til 

að gefa innsýn í umræðuefnið og ítarleg svör (Marshall, 1996). 

 

Viðmælendur hafa allir sérþekkingu á sínu sviði og hafa starfað með mismunandi 

fyrirtækjum sem eru framarlega í stafrænni þróun á Íslandi. 

5.1.1. Viðmælandi 1 

Viðmælandi 1, sem hér eftir verður kallaður X, starfar sem þróunarstjóri stafrænna lausna 

fyrir fyrirtæki sem starfar á sviði veitinga, en þykir framarlega í stafrænni þjónustu á Íslandi. 

X hefur starfað fyrir fyrirtækið um árabil, en hann hefur gegnt mismunandi stöðum innan 

fyrirtækisins frá árinu 2012 og þekkir því fyrirtækið vel. 

X er í grunninn menntaður stærðfræðikennari en kláraði mastersnám í verkefnastjórnun (e. 

master of project management). Rannsakandi setti sig í samband við X með tölvupósti og 

fékk leyfi til að taka viðtal við viðkomandi stuttu síðar á skrifstofu fyrirtækisins. Viðtal var 

tekið á viðeigandi upptökubúnað sem X gaf leyfi fyrir. 

 

5.1.2. Viðmælandi 2 

Viðmælandi 2, sem hér eftir verður kallaður Y, starfar sem verkefnastjóri hjá tæknifyrirtæki 

sem er framlega á sínu sviði á Íslandi. Hann hefur starfað hjá fyrirtækinu í 9 ár og hefur 

komið við á ýmsum flötum fyrirtækisins á þessum tíma, en þar má einna helst nefna 

framlínu, tæknistörf, markaðsmál og verkefnastjórnun. Y þekkir því fyrirtækið vel, sem 
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starfar á hörðum samkeppnismarkaði þar sem fyrirtæki þurfa að vera fljót að tileinka sér 

nýja tækni og lausnir til að fullnægja þörfum og væntingum viðskiptavina sinna. 

Samhliða starfi, hefur Y sótt sér háskólamenntun í viðskiptafræði, en hefur ásamt því sótt 

fjölda af námskeiða og ráðstefna til að öðlast betri þekkingu sem nýtist í að takast á við 

nýjar áskoranir sem komið hafa upp. Y hefur verið iðinn í frumkvöðlasenunni og hefur 

ráðlagt frumkvöðlafyrirtækjum sem hafa verið að stíga sín fyrstu skref í starfsemi.  

 

5.1.3. Viðmælandi 3 

Viðmælandi 3, sem hér eftir veriður kallaður Z, er meðeigandi og stjórnandi í fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í stafrænum markaðsmálum. Þar áður hefur hann verið yfir sölu á sviði 

fjarskipta og verið yfir samfélagsmiðlum og viðburðum á Íslandi hjá heimsþekktu 

vörumerki meðal annars. Ásamt þessu hefur Z einnig stundað viðskiptafræðinám, sótt 

ráðstefnur og fyrirlestra sem snúa að hans störfum til að auka færni sína og þekkingu. 

 

5.2. Mælitæki 

Spurningalisti sem finna má í viðauka, var fyrirfram ákveðinn og inniheldur 9 spurningar. 

Fyrsta spurningin snéri að staðreyndum um viðmælanda, þannig að starf, aldur og 

bakgrunnur kæmi fram. Með því var hægt að fá betri skilning á starfsreynslu og því 

umhverfi sem viðmælandi væri að starfa í. Aðrar spurningar úr þessum lista snéru að því fá 

upplýsingar um hvað störf, reynsla og þekking viðmælenda hefur kennt þeim í gegnum 

tíðina um áherslur, hindranir og ávinninga í stafrænni umbreytingu fyrirtækja 

Spurningalisti þessi var borinn undir 3 aðila sem allir eiga það sameiginlegt að hafa starfað 

í stafrænu umhverfi þó að áherslurnar séu mismunandi í störfum þeirra. 

5.3. Niðurstöður rannsóknar 1 

Eftir að búið var að fara yfir bakgrunn viðmælenda voru þeir spurðir út í helstu ástæður 

fyrir því að fyrirtæki færu út í stafræna umbreytingu. Það var gert til að fá viðmælendur til 

að byrja að ræða stafræna umbreytingu og þætti sem snúa að henni. Viðmælendur voru allir 

sammála um það að ástæður fyrir því að fyrirtæki fari í stafræna umbreytingu snúi að 
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rekstrarhagkvæmni. Þ.e.a.s. hægt að lækka kostnað og/eða auka sölu. Auk þess voru nefndir 

þættir sem kunna að stuðla að rekstrarhagkvæmni, eins og viðmælandi Y kom inn á. 

 
„Ég held að ástæðurnar séu mjög mismunandi hjá fyrirtækjum sem 
fara í svona verkefni en þegar upp er staðið snúist það alltaf um 
pening. Ýmist með að ná fram aukinni sölu, koma sjálfvirkni í þjónustu 
og fækka þannig dýrum mannlegum höndum og mistökum 
(viðmælandi Y, 11. mars 2019).“ 

 

Eins komu tveir viðmælendur inn á það að auka þjónustu, eða þjónustustig. En sá þáttur var 

einnig nefndur í því samhengi að auka sölu. Allir viðmælendur voru sammála því að það 

væri mjög mikilvægt að fyrirtæki leggi áherslu á stafræna þróun. Einn viðmælenda kom inn 

á áhugaverðan punkt um að það væri þó ákveðin skuldbinding í því að fara í þessa vegferð. 

 

„Það er þó mjög mikilvægt að vera taktískur í þessum aðgerðum því 
að það er skuldbinding að leggja af stað. Samanber bara með því að 
vippa upp einföldum Instagram reikning gætir þú verið að styggja 
viðskiptavini ef þú ert ekki með hátt þjónustustig í gegnum miðilinn. 
En í þessu samhengi er skemmtileg sagan frá einum félaga mínum 
sem var svo “heppinn” að vera viðstaddur fyrsta flug Norwegian Air 
þar sem boðið var upp á þrálaust net. Þetta var kynnt sem prufa og 
því frítt og svo framvegis, en hann varð vitni af mikilli bölvun og svo 
farþegum með þvílík fúkyrði við þjónustufólkið á leiðinni út um hve 
upplyfun í þessu flugi hafi verið döpur, sérstaklega með gloppóttu neti 
á leiðinni. Þessi þjónstua þekktist hvergi annarstaðar í heiminum 
(viðmælandi Y, 11. mars 2019).“ 

 

Þarna er komið inn á að ef boðið er upp á aukna möguleika fyrir viðskiptavini til að setja 

sig í samband við fyrirtæki, þá þurfi viðkomandi fyrirtæki að vera tilbúið að bregðast við 

því. Ef auknum þjónustumöguleikum er ekki viðhaldið nægilega, þá getur það orðið þess 

valdandi að óánægja skapist meðal viðskiptavina. Viðmælendur Z og X höfðu orð á því að 

fyrirtæki þyrfti að fylgja þeirri þróun sem væri að eiga sér stað og að mæta kröfum 

viðskiptavina. 

 

„Hegðun neytenda breytist hratt og verða fyrirtæki að mæta þeim 
kröfum (viðmælandi Z, 29. mars 2019).” 
 
“Fólk í dag eyðir meiri og meiri tíma á stafrænum miðlum. Stór hluti 
samskipta fólks fer fram á stafrænum miðlum. Ég tel því að fyrirtæki 
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þurfi að fylgja með í þeirri þróun. Fyrirtæki þurfa að vera þar sem 
fólkið er. Þau fyrirtæki sem ekki taka þátt í þessari þróun verða að 
mínu mati undir og smátt og smátt detta út af ,,radar“ fólks og munu 
því sjá minni sölu í kjölfarið (viðmælandi X, 26. mars 2019).“ 

 

Af þessum orðum má skilja að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að mæta kröfum viðskiptavina 

og að vera þar sem þeir eru. Hindranir geta þó staðið í vegi fyrir fyrirtækjum sem vilja 

leggjast í stafræna umbreytingu og spurði rannsakandi viðmælendur út í þeirra álit á því 

hverjar þeir teldu vera helstu hindranir sem stæðu í vegi fyrir því að fyrirtæki gætu náð 

árangri á þessu sviði. Allir viðmælendur minntust á að kostnaður við að fara í stafræna 

umbreytingu væri ein þeirra hindrana sem fyrirtæki gætu þurft að takast á við, en fleiri 

þættir komu þó fram við svörun þessa spurningu sem áhugavert er að skoða nánar. 

 
„En svo eru áskoranir sem myndast í þessari þróun sem snúa að 
breytingastjórnun þvi að það eru mögulega störf sem falla uppfyrir 
og vinnuferlar taka breytingum (viðmælandi Y, 11. mars 2019).“ 
 

Rannsakandi sá nokkra tengingu í ofangreindu svari frá viðmælanda Y og neðangreindu 

svari frá viðmælanda X. 

 
„Menn halda oft að þegar þú ert búinn að búa til fínt og flott kerfi, þá 
sé ekkert mál að innleiða það og allir hoppi á vagninn strax. Þetta er 
langtímaverkefni sem tekur langan tíma (viðmælandi X, 26. mars 
2019).“ 
 

Út frá þessum svörum má skilja að til að árangur náist þarf að vanda til verka og fyrirtæki 

þurfi bæði að huga að skilvirkum ferlum og hvernig breytingar það eru sem munu eiga sér 

stað innan fyrirtækisins. Störf og ábyrgðir starfsmanna geta breyst og hugsa þarf fyrir 

komandi breytingum til að allir starfsmenn séu samstíga í þróuninni. Viðmælandi Z kom 

eins inn á annan þátt í svari sínu sem snéri að þátttöku í stafrænni umbreytingu. 

 

„Persónulega hef ég tekið þátt í svona verkefnum þar sem maður 
þurfti að sýna mikla þolinmæði og berjast hart fyrir sínu til að koma 
öllu í gegn. En þegar á endan var komið var skýrt að þetta borgaði sig 
umtalsvert (viðmælandi Z, 29. mars 2019).“ 

 

Á þessum svörum má sjá að þolinmæði þurfti að vera til staðar, en að ávinningurinn borgaði 

sig umtalsvert. Því næst voru viðmælendur spurðir út í hvaða kröfur þeir myndu segja að 
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viðskiptavinir geri til fyrirtækja sem bjóði upp á stafræna þjónustumöguleika til að fá 

innsýn í hvernig fagaðilar sjá þær kröfur. Svör allra viðmælenda voru í þá áttina að hraði, 

viðvera og stöðugleiki þjónustu séu kröfur neytenda. En einnig var haft orð á því að kröfur 

þeirra væru miklar, og meiri en áður fyrr. Þegar viðmælendur voru spurðir út í hver þeir 

teldu að væri helsti ávinningur þess að bjóða upp á stafræna þjónustumöguleika stóð ekki 

á svörum hjá viðmælendum. Voru þeir allir á sama máli með að ávinningur væri töluverður 

en með samnefnara í sparnaði, aukinni sölu og hærra þjónustustigi. Einnig var komið inn á 

verðmæti þeirra gagna og hversu ítarleg þau gætu verið með stafrænni þjónustu. 

 

“Öll gögnin sem þú færð út úr þessu, í okkar tilfellum vitum við 
nákvæmlega hvenær þú leggur inn pöntun, hvað þú pantar þér og við 
getum síðan unnið með þau gögn og nýtt þau til okkar hagsbóta 
(viðmælandi X, 26. mars 2019).” 

 

Þetta segir okkur sem dæmi að sparnaðurinn á sér ekki stað í aðeins þeirri þjónustu sem á 

sér stað heldur getur hjálpað okkur með framtíðar viðskiptavini. Spurt hvaða áhrif 

viðmælendur telji að sjálfsafgreiðslulausnir hafi á starfsemi fyrirtækja. Viðmælandi Z gaf 

ekki kost á fleiri svörum í þessari rannsókn og því verða aðeins birt svör frá viðmælendum 

X og Y hér eftir. Báðir höfðu þeir orð á því að helstu áhrifin sjáist í því að viðskiptavinir 

hafi meiri stjórn og að það sé í takt við kröfur þeirra. Einnig var haft orð á því að þannig 

losni viðskiptavinir við mannlega þáttinn, eða persónuleg samskipti, sem sumir neytendur 

kjósa, ef ekki er þörf á aðstoð við að sækja þjónustuna. 

 

Því næst voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu tekið eftir einhverjum breytingum á 

samskiptum milli fyrirtækja með aukinni tölvu og snjallsímanotkun? Ef svo væri, hvaða 

áhrif teldu þeir þessar breytingar hafa á fyrirtæki og viðskiptavini. Viðmælendur voru á því 

að samskiptin hefðu tekið mjög miklum breytingum með aukinni notkun snjallsíma 

viðskiptavina. Fyrirtæki eru kominn mjög nærri viðskiptavinum og því auðvelt að ná til 

þeirra ef vara eða þjónusta stenst ekki fullkomlega væntingar viðskiptavina. 

Viðskiptavinum finnst oft auðveldara að kvarta og vera óheflað með þessum 

samskiptaleiðum en þegar það tekur upp tólið og talar við raunverulega manneskju eða þá 

augliti til auglitis. 
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“Það hafa klárlega orðið breytingar á síðustu árum, fólk er meira að 
hafa samband við okkur í gegnum samfélagsmiðla ef það er með 
ábendingar, kvartanir eða hvernig sem það er og þær geta verið ansi 
hvassar (viðmælandi X, 26. mars 2019).” 
 

Svo var komið inn á að fyrirtæki þyrftu alltaf að gæta þess þegar svarað er í þeirra nafni á 

netinu og á samfélagsmiðlum, að það sé gert með orðalagi fyrirtækis og sé einnig mjög 

gætilegt þar sem það er þar fyrir alla aðra sjá. 

 

„Viðskiptavinir hafa mun meira vald en áður í þessum efnum og eru 
því mikið aðhald fyrir fyrirtækin að vanda vel til verka í samskiptum 
en enginn greinamunur er gerður á tilsvörum fyrirtækja eftir stærð 
(viðmælandi X, 26. mars 2019).“ 

 

„Viðskiptavinir halda fyrirtækjum ótrúlega á tánum á 
samfélagsmiðlum, og valdið þeirra er mikið en þeim er oft alveg sama 
hvort þeir séu að tala við risa fyrirtæki með 2 í fullri vinnu í PR og 4 í 
að svara viðskiptavinum eða einyrkja á Hofsósi þegar kemur að 
svartíma og gæði svara (viðmælandi Y, 11. mars 2019).“ 

 

Greina mátti á svörum viðmælenda að þessi þróun hafi leitt okkur á betri stað fyrir bæði 

fyrirtæki og neytendur. Samskiptin eru persónulegri og ná í báðar áttir, þar sem báðir aðilar 

hafa kost á að tjá sig jafnt. Viðmælendur voru spurðir út í hvaða fyrirtæki þeir teldu leiðandi 

á sviði stafrænnar þróunnar, bæði hér heima og erlendis. En sú spurning var sett fram til að 

sjá hvort einhverjar sameiginlegar fyrirmyndir væru til staðar hjá þeim, en einnig til að 

rannsakandi gæti kynnt sér þau fyrirtæki nánar, ásamt því að hann taldi gagnlegt fyrir 

stjórnendur að geta séð hvaða fyrirtæki væru framarlega á þessu sviði. Þar kom skýrt fram 

að við lifum á spennandi tímum þar sem jafnvel heilu starfsstéttirnar eru að skrifa nýja kafla 

með stafrænum lausnum eins og bankaþjónusta. Báðir nefndu það sem skýrt gott dæmi um 

góða notkun stafrænnar þjónustu og þá Arion Banka helst sem leiðandi aðila í þeirri þróun. 

Eins voru viðmælendur hrifnir af þeim fyrirtækjum sem hugsuðu út fyrir boxið ef svo má 

segja og voru ekki aðeins að leita eftir að auðvelda viðskiptavinum við þessa hefðbundnu 

daglega þjónustu sem var þeim næst. Í þessu samhengi var Dominos ytra nefnt og þekktu 

báðir viðmælendur skilgreiningu þeirra sem fyrirtæki “Tæknifyrirtæki sem selur pizzur” En 

þeir eru algjörlega leiðandi í bæði þessum hefðbundnu lausnum sem auðvelda þér að panta 

þeirra vörur og “út fyrir boxið” lausnir, eins og hjálpartæki ætlað svefnherbergisleikjum 

sem var svo með hnapp til þess að panta þína uppáhalds pizzu eftir leikfimina. Að lokum 
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voru síðan viðmælendur spurðir hverja þeir teldu lykilþætti eða lykilskref sem fyrirtæki 

þyrftu að hafa í huga þegar þau ákveða að bjóða upp á bætta stafræna þjónustu. 

Viðmælendur höfðu sitthvort sjónarmiðið þegar kom að svörum við þessari spurningu. Svar 

viðmælanda Y var út frá sjónarmiði fyrirækja.  

 

“Að ávinningur sé skýr í upphafi (fyrirtækis og vv ef það á við) 
Að skýrt aðgerðaplan sé til staðar þ.e. Hvað þetta á að kosta, hvað 
þetta á að taka langann tíma í framkvæmd og svo síðast en ekki síst 
hver tekur svo við boltanum í lokin (viðmælandi Y, 11. mars 2019).“ 

 

Svar viðmælanda X snéri meira að því að þekkja og skilja kröfur neytenda og hvar 

veikleikar liggja hjá fyrirtækinu sem þarf að bæta. 

 

“Ég myndi segja að það þurfi að byrja á því að reyna að skilja hvað 
það er sem viðskiptavinurinn er að kalla eftir. Finna hvar veikasti 
parturinn í þjónustunni er og reyna að velja lausnir sem passa þar inn. 
Maður sér stundum fyrirtæki fara út í að setja eitthvað yfir í stafrænt 
form þar sem engin ástæða er til, en fara þá af stað því að aðrir eru 
að gera það. Þannig að lykilatriði er að reyna að skilja hegðun 
viðskiptavina og reyna að finna hvar eru helstu brotalamirnar og hvar 
ertu að auka virði viðskiptavinarins. Ég held að það sé algjört 
lykilatriði (viðmælandi X, 26. mars 2019).“ 

 

 

5.4. Umræður 

Við skoðun á niðurstöðum rannsóknar 1, kom í ljós að ástæður þess að fyrirtæki fara af stað 

í stafræna umbreytingu snúi alltaf að því að lækka kostnað og/eða auka sölu, þannig að 

ávinningur fyrirtækisins sé til staðar. Eins var komið inn á að slíkar aðgerðir væru til þess 

fallnar að auka þjónustustig fyrirtækja, fækka dýrum mannlegum höndum og mistökum. 

Viðmælendur töldu ávinning þess að bjóða upp á stafræna þjónustumöguleika vera 

töluverða, en þar var samnefnari í svörum þeirra þegar kom að sparnaði, aukinni sölu og 

hærra þjónustustigi, ásamt því að gögn sem mögulegt er að fá séu mikilvæg.  

Einn viðmælandi hafði einnig orð á því að það væri ákveðin skuldbinding að bjóða upp á 

stafrænar lausnir og nefndi því sem dæmi að ef fyrirtæki bjóða upp á Instagram aðgang, þá 

þurfi fyrirtæki að sjá til þess að neytanda sem reynir að setja sig í samband við fyrirtækið á 
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þeim miðli, sé svarað til að upplifun neytandans verði ekki neikvæð. Viðmælendur komu 

inn á að neytendur eyði meiri og meiri tíma á stafrænum miðlum og því verði fyrirtæki að 

vera með viðveru þar til að geta átt í samskiptum við þá. Auknar kröfur, meðal annars á 

hraða og stöðuga þjónustu valda því að fyrirtæki verða að vera tilbúin að mæta þeim kröfum 

sem neytendur hafa, til að vera samkeppnishæf.  

 

Ef fyrirtæki ætla að leggja af stað í stafræna umbreytingu þarf þó að hugsa dæmið til enda, 

en breytingar geta orðið á störfum og ábyrgðum starfsmanna þegar innleiðingar nýrra ferla 

og breyttu vinnulagi eiga sér stað. Þá þarf að huga að því að þau verkefni sem upp komi 

séu á ábyrgð einhvers innan fyrirtækisins þannig að þjónusta skerðist ekki. Einn 

viðmælandinn kom inn á að hann hefði tekið þátt í svona verkefnum, en þar hefði þurft að 

sýna mikla þolinmæði, en ávinningurinn hefði verið umtalsverður þegar uppi var staðið. 

 

5.4.1. Styrkleikar rannsóknar 1 

Styrkleikar rannsóknar 1 eru þeir að allir viðmælendur hafa reynslu og þekkingu á 

viðfangsefninu, ásamt því að reynslan kemur frá mismunandi sviðum þegar kemur að 

stafrænni þjónustu. Allir eiga þeir það sameiginlegt að mikinn áhuga á stafrænum lausnum 

sem nær ekki aðeins til starfa þeirra og kynna sér nýja strauma og stefnur, og fylgjast með 

þeim breytingum sem eru að eiga sér stað. Þeir starfa fyrir fyrirtæki sem eru öll áberandi á 

sínum sviðum, en tveir þeirra starfa fyrir fyrirtæki sem eru meðal stærri fyrirtækja landsins 

á meðan einn þeirra á og er stjórnandi hjá fyrirtæki sem starfar fyrir önnur fyrirtæki með 

ráðleggingar, efnissköpun, markaðssetningu og fleira. Þetta gert til að bæta sölu og ímynd 

fyrirtækja í stafrænu umhverfi. 

5.4.2. Veikleikar rannsóknar 1 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að kostur hefði verið að hafa fleiri viðmælendur, 

þannig hefði verið hægt að hafa jafnara kynjahlutfall, en viðmælendur eru allt karlmenn. 

Þess ber að geta að rannsakandi starfar með einum viðmælanda þó að það hafi ekki verið 

um langt skeið. Allir viðmælendur eru á svipuðum aldri eða á milli 30-34 ára. Mögulega 

hefði verið betra að hafa einnig breiðara aldursbil, ef það kynni að gefa fjölbreyttari 

sjónarmið frá viðmælendum. 
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6. Rannsókn 2 

Spurningakönnun var notuð við gerð rannsóknar 2, en hún var lögð fyrir almenning og 

flokkast sem megindleg rannsókn. Megindlegar rannsóknir snúa að því að safna tölulegum 

gögnum sem síðan eru notuð til greiningar, en sú aðferð hentar vel til að rannsaka viðhorf. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að fá upplýsingar um álit og hegðun almennings 

gagnvart stafrænum þjónustumöguleikum. Þetta taldi rannsakandi vera nauðsynlegt að 

skoða til að sjá hvort það samræmist því sem sérfræðingar telja rétt um neytendur og til 

þess að rannsóknarspurningu gæti verið svarað með ásættanlegum hætti.  

 

6.1. Þátttakendur 

Þátttakendur spurningarkönnunar komu úr svokölluðu vefvali (e. online recruiting sample). 

Ástæða þess að rannsakandi taldi þá leið hentuga var sú að verið er að ritgerðin snýr að 

stafrænni þjónustu og taldi hann að notendahópur Facebook væri nægilega fjölbreyttur og 

með mismunandi skoðanir til að gefa raunhæf svör. En einnig var hlekkur á könnun settur 

á Instagram prófíl rannsakanda og færsla sett inn í Instagram stories til að hvetja til þátttöku 

þar. Spurningakönnunin var virk fyrir þátttöku frá 13. Mars til 28. Mars, eða í 15 daga og 

könnunin var nafnlaus til að ýta undir heiðarleika hjá þátttakendum. Könnun var deilt af 

rannsakanda og hvatti hann þátttakendur til að deila könnuninni til að fá fleiri þátttakendur 

og auka fjölbreytni meðal þeirra. 

6.2. Mælitæki 

Á fyrstu síðu spurningakönnunarinnar var einföld lýsing á verkefninu, en forðast var að 

hafa lýsinguna of nákvæma til að hafa sem minnst áhrif á svör þátttakenda. Tilkynnt var að 

svörin væru ekki rekjanleg til þátttöku og að valfrjálst væri að hætta þátttöku hvenær sem 

er. Fyrstu fjórar spurningarnar voru lýðfræðilegar og var þar komið inn á aldur, kyn, búsetu 

og menntunarstig. Það var gert til að rannsakandi gæti séð hvort hægt væri að sjá mismun í 

svörum eftir lýðfræðilegum þáttum. Seinni hluti spurningakönnunarinnar snéri að því að 

finna út hvernig og hvort þátttakendur nýta sér internetið, sjálfsafgreiðslu og aðra stafræna 

möguleika, og þá á hvaða hátt og hversu reglulega. 9. spurningin snéri að því með hvaða 
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hætti neytendum þætti þægilegast að sækja þjónustu hjá fyrirtækjum og í spurningunni þar 

á eftir var síðan spurt hvers vegna viðkomandi þætti það þægilegast. Í lokin var síðan spurt 

þátttakendur að því hvaða stafrænu lausn þeim þætti mest spennandi að boðið yrði upp á 

hjá þjónustufyrirtækjum, til þess að sjá hvort það væru einhverjar ákveðnar lausnir sem 

stæðu upp úr. 

6.3. Niðurstöður rannsóknar 2 

Þátttakendur sem hófu spurningakönnunina sem notast var við í rannsókn 2 voru 504. Kynin 

sem hægt var að velja um voru karl, kona, hán eða annað. Aðeins voru þátttakendur sem 

flokkuðu sig sem konur og karla og var hlutfallið nokkuð jafnt. En konur voru þar 54% á 

meðan karlar voru 46%. 

 

 

Þátttakendur könnunarinnar voru í miklum meirihluta á aldrinum 20 – 30 ára, því næst var 

aldursbilið 31 – 39 ára, en eftir því sem aldur hækkar varð þátttaka í könnuninni minni. 

Graf 1- Skipting eftir kynjum 
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Graf 2 - Aldursbil þátttakenda 

Þegar búseta var skoðuð, var stærst hlutfall þátttakenda frá Suðvesturlandi, eða 

höfuðborgarsvæðinu, eða 68%, þar næst kom Norðausturland, en þar voru 16% 

þátttakenda búsettir. Á Norðurlandi voru 7%, Suðurlandi 4%, Vesturlandi 3% og að lokum 

2% á Austurlandi. 

 

 

Graf 3 - Búseta 

Þegar skoðað var hversu oft aldursflokkar versluðu vörur eða þjónustu á internetinu, þá 

kom í ljós að í öllum aldursflokkum var verslað á netinu. Taflan hér að neðan sýnir okkur 

að aldurshópurinn 31 – 39 ára virðist versla oftast á netinu, með hæst hlutfall af þeim sem 

versla yfir 25 sinnum á ári og 21 – 25 sinnum. Þess ber að geta að þó að eldri en 70 ára sýni 
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að alltaf sé verslað 16 – 20 sinnum á ári, eru aðeins 3 sem voru í þeim flokki, eða 0,6% af 

þýðinu. Heilt yfir virðist algengt að þátttakendur nýti sér þann möguleika að versla vörur 

og þjónustur á internetinu, en af öllum þeim sem tóku þátt, voru aðeins 6 manns sem 

versluðu aldrei á netinu, 3 á bilinu 60 – 70 ára og 3 á bilinu 20 – 30 ára. 

 

 

 

 

Graf 4 - Hversu oft verslar þú vörur eða þjónustu á internetinu? 

Til að kanna tilhneigingu þátttakenda til að nýta sér internetið fram yfir síma eða samskipti 

í persónu, var sett fram fullyrðingin „Ég kýs frekar að eiga samskipti við starfsfólk 

þjónustufyrirtækja í gegnum internetið en í síma eða eigin persónu“, þar sem hægt var að 

velja hversu sammála þátttakendur voru því. Flestir voru sammála þeirri fullyrðingu, en 

það sem vakti einna helst athygli hér var að hlutfall kvenna var hærra í svarmöguleikunum 

„mjög sammála“, „sammála“ og „hvorki né“. Hlutfallið var jafnt í „ósammála“ og að lokum 

voru karlar oftar mjög ósammála fullyrðingunni. 
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Graf 5 - Ég kýs frekar að eiga samskipti við starfsfólk þjónustufyrirtækja í gegnum internetið en í síma eða eigin 
persónu 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur kysu frekar að panta vörur á internetinu en að fara í 

verslun, ef kostur væri á því. Þá kom í ljós að í heildina hölluðust þátttakendur frekar að 

því að nýta sér internetið. Stærst hlutfall valdi „hvorki né“, en hærra hlutfall þátttakenda 

var annaðhvort sammála eða mjög sammála en ósammála eða mjög ósammála. 

 

Graf 6 - Ég kýs frekar að panta vörur á internetinu en að fara í verslun, ef ég hef kost á því 
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Yfirgnæfandi meiri hluti þátttakenda leitast frekar eftir upplýsingum um opnunartíma, 

staðsetningu og annað slíkt á internetinu en að hringja í fyrirtæki, en það var skoðað 

samhliða menntunarstigi. 

 

Graf 7 - Ég leitast frekar eftir upplýsingum um opnunartíma, staðsetningu og annað slíkt á internetinu en að 
hringja í fyrirtækið 

Færst hefur í aukana að fyrirtæki bjóði upp á möguleika að tala við þjónustufulltrúa í 

gegnum spjallforrit á netinu, því var kannað hvort hraði svörunnar skipti máli þegar kæmi 

að slíkum samskiptum. Þar kom í ljós að í flestum tilfellum, þá angrar það neytendur 

þegar bið eftir svörun í gegnum slík forrit er löng, og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa í 

huga að hraði svörunnar skiptir neytendur miklu máli þegar kemur að þessu 
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samskiptaformi. 

 

Graf 8 - Þegar ég sendi fyrirspurn á fyrirtæki í gegnum spjallforrit á internetinu, þá angrar það mig ef ég þarf 
að bíða lengi eftir svörum 

Rannsakanda langaði til að kanna hvort viðskiptavinir væru líklegri til að kvarta yfir 

þjónustu fyrirtækja á netinu, en í síma eða verslun. Í ljós kom að flestir þátttakendur voru 

sammála þeirri fullyrðingu. Þessi tafla sýnir okkur að það er líklegra að viðskiptavinir tjái 

sig um það sem þeir eru ósáttir við, með tilkomu stafrænna miðla, og gefur því 

fyrirtækjum minna svigrúm til að gera mistök án þess að fá viðbrögð við því. 

 

Graf 9 - Ég er líklegri kvarta yfir þjónustu fyrirtækja á internetinu en í síma eða verslun 
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Til að komast að tilhneigingu þátttakenda til að nýta sér sjálfsafgreiðslulausnir á 

internetinu, í stað þess að leita til starfsfólks fyrirtækja, var sú fullyrðing sett fram til að sjá 

hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru. Það sem vakti helst athygli í útkomu 

þessar spurningar var að við sjáum að aldursbilið 31 – 39 hefur hæst hlutfall þeirra sem 

eru sammála og mjög sammála. Því næst kemur aldursbilið 20 – 30 ára, en 40 – 52 ára eru 

oftast sammála, en þó er meiri dreifing á svörum þar. Með hækkandi aldri fer síðan að 

halla á sjálfsafgreiðslulausnir, sem virðast vera minna notaðar eftir því sem aldur 

þátttakenda hækkar. 

 

Graf 10 - Ég nýti mér gjarnan sjálfsafgreiðslulausnir á internetinu í stað þess að leita til starfsfólks fyrirtækja ef 
ég hef kost á því. 

Notkun auglýsinga á stafrænum miðlum hefur aukist á undanförnum árum og þá sér í lagi 

með tilkomu samfélagsmiðla. Önnur form auglýsinga eru þó enn notuð, en geta verið 

kostnaðarsamari. Til að kanna hverskonar auglýsingar höfðuðu yfirleitt best til 

þátttakenda, var spurningu varpað fram þar sem þau gátu valið 7 mismunandi möguleika. 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum höfða í miklum meirihluta til fólks, en rúmlega 50% 

þátttakenda völdu þann kost, á meðan sjónvarpsauglýsingar lentu í öðru sæti, þar sem 

karlar voru í meirihluta og auglýsingar í blöðum og tímaritum komu í þriðja sæti, þar sem 
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konur voru í meiri hluta. Það sem auglýsingar í gegnum samfélagsmiðla hafa fram yfir aðrar 

tegundir auglýsinga er að með þeim er hægt að nýta fyrirliggjandi upplýsingar til að miða 

auglýsingum á sinn markhóp, þannig er hægt að forðast það að eyða fjármagni í að birta 

auglýsingar um barnavagna hjá fólki sem er barnlaust, eða á uppkomin börn. Á móti er 

síðan hægt að beina slíkum auglýsingum að fólki sem hefur nýlega eignast barn og þar af 

leiðandi verða vel gerðar auglýsingar á samfélagsmiðlum oftar viðeigandi fyrir þau sem 

þær sjá og höfða því þannig oftar betur til þeirra. 

 

Graf 11 - Hverskonar auglýsingar höfða yfirleitt best til þín? 

Kannað var hvaða leið þátttakendum þætti þægilegust til að sækja þjónustu hjá 

fyrirtækjum. Þar voru flestir sem völdu „maður á mann spjall“, sem gæti ef til vill gefið 

mynd af því að stafrænar lausnir standi ekki framar. En ef við skoðum tölurnar aðeins 

nánar, þá eru í heild fleiri sem velja stafræna möguleika. Sjálfsafgreiðsla, netspjall, 

netspjall við vélmenni og tölupóstuar telja samtals 59%, á meðan maður á mann spjall og 

símtal telja 41%.  

Í kjölfar þessarar spurningar var spurt hvers vegna þátttakendum þætti þetta þægilegasta 

leiðin. Í svörum kom það fram að þau sem kjósa helst síma eða maður á mann spjall, vildu 

þá kosti oftast frekar vegna eftirfarandi ástæðna; persónulegri þjónusta, meiri heiðarleiki, 

auðveldari samskipti, minni líkur á að eitthvað fari úrskeiðis og hraðari samskipti. Þau sem 

kusu stafrænar lausnir vegna eftirfarandi ástæðna; hægt að klára á sínum eigin tíma, óháð 
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opnunartíma, einfaldleiki, tímasparnaður og meiri stjórn, tekur ekki allan tíma 

viðkomandi, meiri umhugsunartími, hægt að gera samhliða öðru.  

 

Graf 12 - Hver þykir þér þægilegasta leiðin til að sækja þjónustu hjá fyrirtækjum? 

 

6.4. Umræða rannsóknar 2 

Út frá þeim upplýsingum sem fyrir liggja eftir spurningakönnunina, þá sjáum við að 

neytendur eru almennt að nýta sér internetið reglulega til að versla vörur eða þjónustu. Elstu 

aldurshópar eru minna virkir en þeir yngri, en versla þó í flestum tilfellum eitthvað 

samkvæmt könnuninni. Stærra hlutfall neytenda kýs frekar að eiga samskipti við starfsfólk 

þjónustufyrirtækja í gegnum internetið en símann, það sama á við um neytendur þegar 

kemur að því að panta frekar vörur á internetinu en að fara í verslun ef kostur er á því, en 

þar hallast fleiri neytendur frekar að því að nýta sér internetið. 

Neytendur vilja frekar sækja upplýsingar um opnunartíma, staðsetningu og annað slíkt á 

internetinu en að hringja þangað, munurinn þar var mjög afgerandi og meiri en rannsakandi 

átti von á. 
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Samskipti í gegnum spjallforrit á netinu er þjónusta sem er víða boðið upp á hjá 

fyrirtækjum. Í ljós kom að flestir neytendur láta það angra sig ef langur biðtími er eftir 

svörum þegar um slík samskipti er að ræða. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að ef þau ætla 

að bjóða upp á slíka möguleika að mæta þörfum þeirra sem nýta sér þá til að ýta undir 

ánægju þeirra. Neytendur eru einnig líklegri til að kvarta yfir þjónustu fyrirtækja á 

internetinu en í gegnum síma. Yngri kynslóðir eru heilt yfir að nýta sér 

sjálfsafgreiðslulausnir þar sem það er í boði í stað þess að leita til starfsfólks. En skýrast 

sést það á aldurshópunum 20 – 39 ára en aldurshópurinn 40 – 52 ára nýta sér þær einnig en 

þó ekki í jafn miklum mæli. Eftir því sem horft er til eldri hópa, þá minnkar tilhneigingin 

til að nýta sér slíkar lausnir sem í boði eru. Auglýsingar á samfélagsmiðlum höfða best til 

neytenda með nokkuð miklum mun, en samkvæmt könnuninni er útlit fyrir að 

sjónvarpsauglýsingar höfði betur til karla en kvenna og bæði auglýsingar í gegnum 

áhrifavalda og í gegnum blöð og tímarit höfði betur til kvenna en karla. Í lokin var svo 

könnuð hvaða leið neytendum þótti þægilegust til að sækja þjónustu hjá fyrirtækjum, en þar 

þótti flestum best að spjalla maður á mann, en við nánari skoðun sést að stafrænar lausnir í 

heildina fá fleiri atkvæði en persónulegar samræður í gegnum síma eða eigin persónu, en 

þar er átt við tölvupóst, sjálfsafgreiðslu, netspjall við manneskju og netspjall við vélmenni 

(e. chatbot). 

6.4.1. Styrkleikar rannsóknar 2 

Rannsóknin var nafnlaus og ekki gerð krafa á svör við stökum spurningum utan 

lýðfræðilegra spurninga, því eru líkur á meiri hreinskilni í svörum. 

6.4.2. Veikleikar rannsóknar 2 

Veikleikar rannsóknar 2 eru að könnuninni er aðeins dreift í gegnum samfélagsmiðla, sem 

getur leitt af sér að hópar reynist einsleitir. Könnuninni var upprunalega dreift á 

samfélagsmiðlum rannsakanda, sem veldur því að aldurshópar eru ekki eins mismunandi 

og hefði mátt vera. Þó var könnun dreift af aðilum innan tengslanetsins sem eldri eru og 

hjálpaði það til við að fá inn þátttakendur á fjölbreyttari aldri en annars hefði verið.  
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7. Ályktanir 

Niðustöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að fyrirtæki sem ekki bjóða upp á stafræna 

þjónustumöguleika ná síður að uppfylla þarfir, væntingar og langanir neytenda og geta því 

orðið undir í samkeppni við þau fyrirtæki sem upp á þá bjóða. Meiri hluti neytenda vill 

frekar geta átt samskipti við fyrirtæki í gegnum internetið, ásamt því að geta nálgast 

upplýsingar um fyrirtækin og verslað vörur þar ef kostur er á því. Þeir gera kröfur á hraða 

en góða þjónustu, en kjósa í meiri hluta frekar að geta þjónustað sig sjálfir ef sá möguleiki 

er til staðar. Þó ber að geta þess að niðurstöður ransóknarinnar gáfu það til kynna að 

neytendur 60 ára og eldri séu ekki eins hliðhollir stafrænni þjónustu og þeir sem yngri eru. 

Því má segja að fyrirtæki þurfi að þekkja sína viðskiptavini og greina raunverulegan 

ávinning þeirra af stafrænni þjónustu, þó að meiri hluti þátttakenda kjósi að nýta sér þær. 

Með því að mæta þörfum, væntingum og löngunum viðskiptavina byggja fyrirtæki upp 

meiri ánægju, en ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að eyða meiri fjármunum í 

viðskiptum við fyrirtækið ásamt því að sýna meiri tryggð sem getur hækkað líftímavirði 

þeirra. Leggi fyrirtæki áherslu á ná í og viðhalda góðu sambandi við viðskiptavini sem sýna 

virka tryggð, þá getur það einnig haft áhrif á gott umtal um fyrirtækið út á við, í formi 

meðmæla. Þannig getur orðspor fyrirtækisins orðið betra og laðað að fleiri viðskiptavini að 

án þess endilega að kosta fyrirtækið meira en því sem nemur að halda uppi því þjónustustigi 

sem fullnægir þörfum og væntingum þessara tryggu viðskiptavina. Ætli fyrirtæki sér að 

taka skrefið og fara af stað í stafræna umbreytingu, er mikilvægt að þau skipuleggi 

umbreytinguna vel og viti hvaða vandamál þau hyggjast leysa. Ferlið getur tekið langan 

tíma og getur því bæði kostað þolinmæði og fjármagn, sem oft reynist ein helsta hindrun 

fyrirtækja sem fara af stað í stafræna umbreytingu. Einnig þurfa þau að þekkja sína 

viðskiptavini og markhópa og vita hvað það er sem þeir vilja, til að breytingarnar séu í takt 

við kröfur þeirra sem verið er að þjónusta. Fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir breytingum 

sem orðið geta í fyrirtækinu við stafræna umbreytingu og sjá til þess að allar hliðar 

þjónustunnar séu í höndum starfsmanna þar sem við á. Það er skuldbinding fyrir fyrirtæki 

að bjóða upp á aukna stafræna þjónustumöguleika og fyrirtæki þurfa að velja á hvaða 

miðlum þau ætla að vera og sinna þeim í takt við þjónustuna sem þau ætla að veita. Með 

vel heppnaðri stafrænni umbreytingu geta helstu ávinningar fyrirtækja þegar kemur að 

þjónustu verið ánægðari viðskiptavinir, sparnaður og aukin sala. 
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7.1. Skilaboð til stjórnenda fyrirtækja 

Með von um að niðurstöður rannsóknarinnar verði að gagni fyrir stjórnendur fyrirtækja sem 

eru að meta þann möguleika að fara af stað í stafræna umbreytingu vill rannsakandi koma 

áleiðis skilaboðum til þeirra. 

Til að auka líkurnar á að stafræn umbreyting heppnist vel, þarf að vanda til verka og hugsa 

út í hvað fyrirtækið ætlar að gera, hvernig, fyrir hvern og af hverju. Tilgangurinn þarf að 

vera skýr og viðeigandi. Þrátt fyrir að meiri hluti þátttakenda þessarar rannsóknar kjósi að 

nýta sér stafrænar þjónustur fram yfir hefðbundnar, þá er ekki þar með sagt að það nái yfir 

alla. Fyrirtæki verða að þekkja viðskiptavini sína og markhópa til að átta sig á því hvað það 

er sem þeir vilja áður en farið er af stað í stafræna umbreytingu, sem bæði er kostnaðarsöm 

og tekur langan tíma. Rannsakandi setti saman mynd, til að stilla upp skrefum sem hann 

telur gagnlegt að fylgja, ef farið er af stað í þessa vegferð. 

 

Mynd 8 - Niðurstöður, skilaboð til markaðsfólks 

 

Í fyrsta skrefinu leggur rannsakandi til að fundin séu til þau vandamál sem verið er að leysa, 

neytendur séu greindir og þarfir þeirra, langanir og væntingar skoðaðar. Að lokum er það 

svo að skoða hvaða ávinningum sækist fyrirtækið eftir með þessari breytingu. Því næst er 

farið í samskipti og skipulag. Samskipti innan fyrirtækis verða að vera skýr og allt starfsfólk 

meðvitað um hvað stendur til. Ný störf geta orðið til og breytingar geta orðið á störfum við 

stafræna umbreytingu. Því þurfa stjórnendur fyrirtækja að vera vakandi fyrir því og sjá til 

þess að störf og ábyrgðir sem komið geta upp, sé sinnt. Ákveða þarf hverju á að breyta og 

hvernig það verður gert. Mikilvægt er að sjá til þess að starfsfólk viti hvert markmið 
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fyrirtækisins er, til hvers er ætlast af þeim og hvað það þarf að gera til að geta sinnt sínum 

störfum á fullnægjandi hátt. 

Innleiða þarf þær breytingar sem fyrirtækið hefur ákveðið að fara í, með stafrænni 

umbreytingu. Fyrirtæki þurfa að hugsa fyrir því að öll viðeigandi kerfi tali saman þannig 

að engin göt séu í þjónustunni. Einnig þurfa þau að sjá til þess að allir þættir þjónustunnar 

séu prófaðir til að tryggja virkni undir álagi, því neytendur eru kröfuharðir. Að lokum er 

það svo viðhald og uppfærslur. Viðhalda þarf búnaði og þjónustustigi til að standast 

væntingar, kröfur, þarfir og langanir neytenda. Einnig þarf að hafa í huga uppfærslur þegar 

markaðurinn kallar á þær, hvort sem það er á þjónustustigi eða tæknibúnaði. 

7.2. Takmarkanir 

Viðmælendur í rannsókn 1 voru með ólíkar áherslur en frábært hefði verið að fá fleiri 

einstaklinga til að dýpka rannsóknina. Einn viðmælenda gaf ekki kost á svörum við öllum 

spurningum, en það kom upp of seint til þess að rannsakandi hefði haft tök á því að leita 

nýrra viðmælenda. Allir viðmælendur hafa beinan hag af því að stafræn þróun eigi sér stað 

innan fyrirtækja og eru því ekki hlutlausir um ágæti hennar, en því hefði verið áhugavert að 

fá hlutlausari viðmælendur einnig. Takmarkanir rannsóknar 2 eru þátttakendur hennar, en 

þar er verið að kanna viðhorf einstaklinga til tækni og spurningin gefin út á 

samfélagsmiðlum. Það getur skekkt niðurstöður að einhverju leiti þótt að lang stærstur hluti 

íslendinga hafi aðgang að þessum miðlum. Þátttakendur í rannsókn 2 eru í minni hluta í 

efstu aldursflokkum, en vegna þess gefa niðurstöður ekki eins skýra mynd af svörum þeirra 

og hjá yngri aldurshópum. 

7.3. Frekari rannsóknir 

Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á þessu efni með fleiri og fjölbreyttari 

viðmælendum og fá inn viðhorf og skoðanir annarsvegar þeirra sem kjósa að fara ekki í 

þessa vinnu, hvað liggur þar að baki og hinsvegar þeirra sem hafa lent á stærri veggjum og 

misstekist og hvað var þess valdandi. Eins væri hægt að fara í tilviksrannsóknir á þessu 

málefni. 
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  Viðauki 

 

Viðauki 

Spurningakönnun 

Spurningalisti 

Spurningalisti fyrir viðtöl 

Titill verkefnis: 

 

Hverjir eru helstu ávinningar fyrirtækja af stafrænni 

umbreytingu þegar kemur að þjónustu?  

 

Um viðmælanda 

- Starf 

- Aldur 

- Bakgrunnur 

 

1. Hverjar myndir þú segja að væru helstu ástæður fyrir því að fyrirtæki fari í stafræna 

umbreytingu? 

2. Hversu mikilvægt telur þú að þjónustufyrirtæki leggi áherslu á stafræna þróun og 

hvers vegna? 

3. Hverjar myndirðu telja að væru helstu hindranir sem standa í vegi fyrir því að 

fyrirtæki geti náð árangri á þessu sviði? 

4. Hvaða kröfur myndir þú segja að viðskiptavinir geri til fyrirtækja sem bjóða upp á 

stafræna þjónustumöguleika? 

5. Hver er helsti ávinningur þess að bjóða upp á stafræna þjónustumöguleika  

a) hvernig telur þú best að meta það hvort að árangur náist? 

6. Hvaða áhrif telur þú að sjálfsafgreiðslulausnir hafi á starfsemi fyrirtækja? 

7. Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum á samskiptum milli fyrirtækja og 

viðskiptavina með aukinni tölvu og snjallsímanotkun? Ef svo er, hvaða áhrif telur 

þú þessar breytingar hafa á: 

a) Fyrirtæki 
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b) Viðskiptavini 

8. Telur þú að það séu einhver fyrirtæki sem séu leiðandi í stafrænni þróun? 

a) Hér á landi 

b) Erlendis 

9. Hverjir myndir þú segja að væru lykilþættir/lykilskref sem fyrirtæki þurfa að hafa í 

huga þegar þau ákveða að bjóða upp á bætta stafræna þjónustu? 

 


