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Útdráttur
Markmið þessa verkefnis var að kanna hvort markaður væri til staðar í Reykjavík
fyrir nýja og töluvert öðvísi háskólagarða. Skoðað var bæði viðmót, skynjun og
ánægju erlenda skiptinema á núverandi háskólagörðum og mikilvægi þeirra. Í
þessari rannsókn var lagður fram spurningalisti, sem var aðal mælitækið til
erlenda skiptinema sem var markshópur þessa verkefnis. Samtals tóku 100
manns þátt í könnunni, 43 KK og 57 KVK.
Niðurstöður sýndu að mikill fylgni var á milli núverandi leigu og leiguskilyrða hjá
úrtakinu. Einning voru sterk tengsl og fylgni milli núverandi leigu og vöntun á
nýjum háskólagörðum í Reykjavík. Aukin forvitni var líka á að rannsaka ánægjustig
úrtaksins enn frekar í gegnum t-próf. En það kom í ljós að verulegur munur var á
meðtali milli kynjanna í núverandi leiguskilyrðum, en ekki núverandi leigu.

Abstract
The goal of this thesis was to investigate if there is a market in Reykjavík, for a
new and a slightly different student housing. Among the things investigated were
the interface, perception and the overall satisfaction. That foreign exchange
students have in regards of the current student housing and their importance.
The main measurement tool used was in the form of a questionnarie, which was
handed out to a target group of foreign exchange students living in Reykjavík. The
total amount of participants in the questionnarie was 100 people, more precisely
43 males and 57 females.
The results showed variables such as the present rent, present renting conditions
and a statement concerning the lack of new student housing in Reykjavík. The
correlation was very high among the variables of present rent, and present renting
conditions among the samples tested. There was also a strong connection and
correlation between the variables of present rent, and a statement concerning the
lack of new student housing in Reykjavík. There was also a certain curiosity to
investigate further the satisfaction level of the samples, thourgh a t-test. The
outcome showed that there was a significant difference in the mean between
males and females. More precisely in the present renting conditions, but not in
the present rent.
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1 Inngangur
Þessi ritgerð er byggð á tilvonandi viðskiptahugmynd, og er henni ætlað að
rannsaka hvort það sé markaður fyrir nýja og fjölbreyttari háskólagarða í Reykjavík.
Þessir nýju háskólagarðar bera heitið the student hotel eða TSH, og var þetta
framsækna fyrirtæki sett á fót árið 2006 af frumkvöðli að nafni Charlie Macgregor.
Hann sérhæfði sig í uppbyggingu á húsnæði fyrir stúdenta í Bretlandi áður en
hann hélt til Hollands. Þar hefur starfssemin stækkað jafnt og þétt frá árinu 2006,
og er TSH nú staðsett í flestum af stærri borgum Hollands eins og Amsterdam,
Rotterdam og Eindhoven. Starfssemi TSH hefur einning fært sig út fyrir Holland og
er kominn til staða á borð við París, Flórens og Barcelona. TSH er samt ekki
eingöngu háskólagarðar, það er einning hostel og hótel. En einbeitingin í þessari
ritgerð er eingöngu sett á háskólagarða hlutann af heildar starfssemi fyrirtækisins.
Eins og áður segjir þá er markmið þessa rannsóknar að komast að því hvort það
sé markaður fyrir háskólagarð á borð TSH. Því er rannsóknarspurningin hvort það
sé markaður fyrir nýjan og fjölbreyttari háskólagarð í Reykjavík? Ritgerðin mun
skiptast í fjóra hluta sem eru ytri og innri greining, aðferðafræði, markaðsáætlun
og niðurstöður. En til þess að svara sjálfri rannsóknarspurningunni verður farið í
gegnum fjórar aukaspurningar og eru þær eftirfarandi:
•

Hvernig er núverandi staða á markaðnum? Og hverjir eru alvöru
keppinautar og einnig mögulegir?

•

Hvert er núverandi viðskiptamódel TSH? Og hvernig er núverandi
viðskiptaáætlun?

•

Hverjir eru mögulegir viðskiptavinir TSH í Reykjavík? Hver er viðskipta og
söluáætlun fyrir núverandi viðskiptavini?

•

Hvernig verður möguleg markaðsáætlun framkvæmd fyrir hinn valdna
markshóp? Og getur núverandi viðskiptaáætlun og stefna farið saman við
framtíðar áætlarnir?

Litið verður á nokkra mikilvæga hluti eins og stöðuna á markaðnum frá hliðum
SVÓT og PEST greiningar. En það hefur komið fram að framboð er ekki að svara
eftirspurn á húsnæðismarkaði í Reykjavík. Þá verður einning gerð greining á
keppinautum á markaðnum, bæði mögulegum og raunverulegum, en vitað er um
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tvö sterk rekstarfélög sem myndu mjög líklega teljast raunverulegir keppinautar
TSH. Því næst verður snúið að fyrirtækinu sjálfu og verður núverandi
viðskiptamódel greint, því í rauninni er það grunnurinn að velgengni hvers
fyrirtækis á erlendum og innlendum markaði. Þá verður einning viðskiptaáætlunin
skoðuð og ætti það að gefa sterka mynd af því, hvar TSH staðsetur sjálfa sig
gagnvart núverandi og komandi keppinautum sínum.
Markaðsrannsóknin er mjög mikilvægur hluti ritgerðarinnar og verður markshópur
TSH í Reykjavík greindur. En þeir eru erlendir skiptinemar, og skiptast þau í 50 kk
og 50 kvk. Einning verður skoðað hver viðskipta og söluáætlunin er gagnvart
viðskiptavinum TSH, í þeirra núverandi mörkuðum.
Síðasta aukaspurningin snýr að markaðáætluninni fyrir Reykjavíkur markað og
verður farið yfir vöruna sjálfa, verðið, vettvanginn, verklagið, fólkið og ekki síst
kyninnguna á vörunni fyrir hinn valdna markshóp. Greining á þessum sex
mikilvægu hlutum ætti að geta svarað því hvort að núverandi viðskiptaáætlun og
stefna. Getur farið saman við mögulegar framtíðaráætlanir fyrir Reykjavíkur
markað. Tilgátur rannsóknarinnar eru þrjár og eru þær eftirfarandi:
•

Að leigutekjur markshópsins fari saman við núverandi leiguskilyrði á
markaðnum (T1)

•

Að það sé markaður fyrir fleiri háskólagarða í Reykjavík, sökum þess að
eftirspurn er meiri en framboð (T2)

•

Einning að fjölgun erlendra skiptinema kalli eftir aðgerðum á
húsnæðismarkaðnum í Reykjavík (T3)

Næst verður farið í fræðilegan inngang verkefnisins.

1.1 Fræðilegur inngangur
Í þessum kafla verður farið í gengum fræðilegan inngang rannsóknarinnar og litið
verður á erlendar rannsóknar greinar tengdum háskólagörðum. Þessar fyrrum
rannsóknir voru famkvæmdar á hinum ýmsum stöðum og var rannsakað hluti eins
og stefnur, þarfir og ánægjustig nemanda. Á meðan búsetu þeirra stóð yfir í
háskólagörðum, við mjög virta háskóla víða í heiminum. Ástæðan fyrir þessum
völdnu rannsóknargreinum er sú að tengingin er sérstaklega sterk við þessa
2

tilteknu rannsókn. Því margt sem kemur fram í þessum kafla, kann að
endurspegla það sem rannsakað er í þessu verkefni.
Árið 2010 var framkvæmd rannsókn við Longwood háskólann í Bandarríkjunum
og var kannað breytur eins og stefnu, þarfir og óskir nemanda við búsetu í
háskólagörðum sínum. Þessi rannsókn er svolítið sérstök, því hún var framkvæmd
stuttu eftir að alþjóðlega fjármálakreppan átti sér stað og var ennþá í gangi. Við
þessa rannsókn kom líka vel í ljós hversu mikið einkaskólarnir, opinberu
háskólarnir og fylkið sjálft fann mikið fyrir kreppunni. Í framhaldi að því jukust
kennslu og önnur gjöld hraðar en verðbólgan sjálf (La Roche, Flanigan og Copland
Jr, 2010, bls. 45) og greip fylkið til þess ráðs að takmarka hækkarnirnar á
kostnaðnum

fyrir

nemandann,

með

mótframlagi

á

borð

við

hækkun

kennslustunda. En þessi rannsókn leiddi margt forvitnilegt í ljós eins og með
væntingarnar hjá nemendunum í garð þess að vera stöðugt tengdir, og er það
orðinn mjög mikilvægur hlutur í þeirra lífstíll. Þar er átt við smart símann,
spjaldtölvuna, tölvuleikina, MP3 tæknin, sjálfar tölvurnar, prentarinn og fleira. En
rannsóknar aðilar fólust aðallega eftir því að vita, hver væri mikilvægasti hluturinn
þegar það kemur að vali á húsnæði hjá Longwood háskóla. Það kom í ljós að
öruggi var efst í huga nemandanna, og fylgdi þar fast á eftir nálægð við
háskólasvæðið og kostnaður (La Roche, o.fl., 2010, bls. 48). Tölurnar úr
könnuninni voru einning mjög áhugaverðar því fyrir meiri hluta þátttakenda þessa
rannsóknar. Fannst það vera svokallaður “deal breaker” þegar það kom að
ákvörðunartöku um húsnæði. Ef það skyldi ekki vera neinn netaðgangur sem var
92,9%, ekkert þvotthús né aðstaða á svæðinu 84,9%, enginn sjónvarpskapall
75.7% og ekkert eldhús 57,4%. Til þess að setja þessar tölur í samhengi, þá þótti
hálfum hópi þátttakenda vera “deal breaker” í sinni ákvörðunartöku. Ef það skyldi
vera deiling á svefnherbergi sem var 49,3%, og því fylgjandi var tvíbreitt rúm með
42,1%. En mjög óvænt þótti deiling á baðherbergi ekki vera mikið mál hjá
úrtakinu sem var 11,7%. En það sem brann mest á þátttakendunum og höfðu
mest áhrif þegar það kom að ákvörðunartökunni, var áður nefnt öryggi og
kostnaður (La Roche, o.fl., 2010, bls. 50).
Í næstu rannsóknar grein var reynt að ná betri skilningi á þeim þáttum sem hafa
mest áhrif á húsnæðis ánægju nemanda í Þrándheimi í Noregi, og því spila þessar
greinar svolítið saman. Það vakti ahygli að sjá hvaða breytur rannsóknaraðilar
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ákvöðu að mæla, sem voru leigusamningur/eignarhald, lýðfræði þættir sem eru
aldur og kyn, íbúðabyggð og mánaðarleg útborgun nemanda sem eru tilbúinn að
borga fyrir gistingu. Þriðja breytan var búsetu staðsetning, og fjórði hlutinn saman
stóð af breytum sem lýsa því hvort húsnæðis einkenni eru mikilvæg eða ekki fyrir
þátttakendur. Lokabreytan var svo hvort aðskilinn inngangur, baðherbergi og
eldhús væri mikilvægt fyrir þátttakendur (Thomsen og Eikemo, 2010, bls. 279280). Hitt almenna ánægjustig var hátt meðal þátttakenda. En það kom einning í
ljós að fjöldi óháðra þátta hafði áhrif á ánægjustigið, þegar dýpra var farið í
mælingunum. Því hlutir eins og einkarekið fyrirtæki á móti félagslega veittu
húsnæði, aukenning og sérsniðin heimilisreynsla, húsnæðis einkennin og
staðsetningin voru lykil þættir þegar í grunninn var komið. Sem á endanum höfðu
stór áhrif á ánægjustig þátttakenda, samkvæmt mælingum rannsóknaraðila
(Thomsen og Eikemo, 2010, bls. 290-292).
Önnur rannsókn vakti einning mikinn áhuga, sem var framkvæmd af
vísindamönnum við Nelson Mandela Metropolitan háskólanum í Suður-Afríku. En
tilgangur þessa rannsóknar var að kanna þjónustugæði á háskólagörðunum við
skólasvæðið, sem á þeim tíma rúmaði 25.000 innskráða nemendur (Radder og
Han, 2009, bls. 107). Þróað var módel og mælitæki til þess að komast nánar að
þessum gæðum og tóku 439 manns þátt í spurningakönnun, við fjóra
háskólagarða. Þessi rannsókn var mjög ýtarleg og var prófað frá hliðum þriggja
þátta, sem eru þjónustuskilyrði sem fjölvíða og marghliða uppbyggingu, tilvist
þjónustugjafa og breytinga mun milli kyns og aldurs. En heildar niðurstaða þessa
rannsóknar sýndi fram á ákveðna vanrækt í heildar þjónstugæðum hjá
háskólastofnunum í Suður-Afríku. En þeim til varnar hafði þessi rannsókn smá
takmörkun í för með sér. Í fyrsta lagi var hún bara framkvæmd við einn háskóla,
og í öðru lagi var notast við ósannprófaða sýnatöku. Þanning að algengni þessa
niðurstöðu er frekar takmörkuð (Raddar og Han, 2009, bls. 117), og því eru
framtíðar rannsóknir mjög líklegar í sambandi við þetta viðfangsefni.
Einning var framkvæmd önnur rannsókn sem má tengja við þessa fyrrnefndu, en
vettvangur hennar var í Malasíu. Tilgangur hennar af vísindamönnunum var að
rannsaka áhrifin af félagslegum og líkamlegum bakgrunn, á ánægju í sambandi
við húsnæðis aðstöðu nemanda. En þessi rannsókn var mjög forvitnileg, sökum
þess að skilgreiningin á háskólagörðum hjá þessum fræðimönnum. Er sú að rétt
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húsnæði mun örva þögnina í kringum námsumhverfið, veita öryggi og friðhelgi
einkalífs, ásamt því stuðla að góðri vináttu meðal íbúa (Najib, Yusof og Sani, 2012,
bls. 64). Þátttakendur í þessari rannsókn voru 600 manns, og prófað var úr
breytum eins og félagsleg einkenni og ánægjustig nemanda með húsnæðis
aðstöðu. Ásamt aukabreytum eins og kyni, þjóðerni, efnahagsleg staða og fyrrum
búsetu reynsla. Niðurstöðurnar voru margvísilegar, sem dæmi áttu hvorki karlkyns
né kvenkyns nemendur í neinum erfiðleikum með að deila aðstöðu með fleiri
nemendum. En þessi einkenni eru talinn tengjast þeirra fyrri búsetu reynslu á
foreldaheimili, sem gerir nemendunum kleift að aðlagast betur að blönduðu
samfélagi (Najib, o.fl., 2012, bls. 72). Niðurstöður þessa rannsóknar gefa einning
til kynna að íbúðaáætlunin sem stunduð er af háskólunum í Malasíu, er rétt og
stuðlar að mikilvægum hlutum eins og félagslegu umburðarlyndi (Najib, o.fl.,
2012).
Önnur rannsókn frá nánast sömu vísindamönnum var framkvæmd árið 2011 og
einning í Malasíu. En þá var verið að reyna að mæla ánægjustigið hjá nemendum í
garð aðstöðurnar í háskólagörðunum. Þátttakendur í þessari rannsókn voru 290
manns, sem síðar meir var fækkað í 164 sem þóttu nýtast. Það var prófað úr
mörgum breytum tengdum sjálfri aðstöðunni, alveg frá Lærdóms-svefnherbergi til
stuðningsþjónustu. Niðurstöður þessa rannsóknar sýndu að nemendur voru
almennt sáttir með aðstöðuna í sínu húsnæði, þar sem heildar meðtal
þátttakenda var 2.61 í almennri ánægju (Najib, Yusof and Osman, 2011, bls. 58).
En þó almennt hafi ánægjustigið verið hátt, þá voru tveir hlutir sem nemendurnir
voru frekar ósáttir með. Sem voru geymslu herbergin og stuðningsþjónustan sem
margir myndu telja mjög mikilvæga þætti. En eins og í öðrum rannsóknum þá
hefur þessi einning takmarkarnir, þá sérstaklega í sambandi við umfang hennar
því einbeitningin var einungis á einum háskóla. Að auki þá einbeitir þessi
rannsókn sér eingöngu að ánægjustigi nemandans, en tekur ekki inní myndina
hlutina sem hafa áhrif á það (Najib. o.fl., 2011, bls. 58). En frekari rannsóknir á
þessum hlutum ættu að auka þekkinguna, og gefa betri mynd af íbúðar ánægju
nemandans.
En þar sem háskólagarðar eru í raun viðskiptaeining og þar sem þetta verkefni er
viðskiptahugamynd, þá er loka rannsóknargreinin tengd því hugtaki. Þessi
rannsókn

var

framkvæmd

af

vísindamönnum

við

Iowa

háskólann

í
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Bandarríkjunum. En þeir reyndu að rannsaka af hverju nemendur velja að fara,
eða dvelja þegar það kemur að háskólagörðum almennt. Markmið þessa
rannsóknar var að reyna að koma með framlag, um hverning væri hægt að eyða
fækkun námsmanna við háskólagarðanna þeirra. Nánar tiltekið, að fá
námsmennina til þess að klára tíma sinn í námi, án þess að yfirgefa
háskólagarðanna ýmist sjálfviljugir eða tilneydd. Sent var spurningakönnun til
2.553 þátttakenda sem bjuggu á háskólagörðunum og var prófað og mælt, úr
breytum sem tengdust þeirra óskum og þörfum. En niðurstöður mælinga leiddu í
ljós að húsnæðis stjórnendur ættu að taka virkari þátt og reyna að búa til leiðir, til
þess að elfa umhverfið. Svo það geti veitt forystu og fræðilegan stuðning í garð
nemanda (Li, Sheely og Whalen, 2005, bls. 35). En alveg eins og með fyrrnefndu
rannsóknirnar, þá er bara átt við einn háskóla hér. Því er alls óvíst að að sömu
niðurstöður myndu koma í ljós, ef aðrir háskólagarðar yrðu líka teknir inní
myndina.
Næst verður farið í greiningar kafla verkefnisins.
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2 Ytri greining
Við þessa ytri greiningu verður PEST módelið notað, og er það ætlað að gefa
vísbendingar um hugsanlegar ógnir sem gætu beðið TSH á Reykjavíkur markaði.
En einning tækifæri sem gætu verið til staðar við mögulega innkomu. Greint
verður frá fjórum þáttum, sem eru eftirfarandi:
•

Pólitík

•

Efnahagur

•

Félags og menningarmál

•

Tækni

Allir þessir þættir verða nú greindir, ásamt samkeppnisgreiningu.

2.1 Pólitík
Pólitík er fyrirferða mikill á Íslandi og ekki síst í Reykjavík þar sem sveitar og
borgarstjórnar kosningar fóru nýlega fram, nánar tiltekið þann 26 maí 2018.
Kosningar er mjög mkilvægur hlutur fyrir flest fyrirtæki á Reykjavíkur markaði og
áttu ekki neinar meiriháttar breytingar sér stað, í sambandi við núverandi
borgarstjórn og svæðisstefnu þeirra. Því raunin var sú að núverandi borgarstjórn
eða meirihlutinn hélt velli, sem eru samfylkingin, vinsti græn og píratar
(Jóhannsson, 2018).
Viðskiptastefna komandi meirihulta borgarinnar er líka mjög mikilvæg fyrir TSH og
er í grunninn farið eftir EES samningnum, bæði af ríki og borg. Það er ekkert
sérstakt í núverandi EES samningi sem vinnur á móti TSH, við að koma inná
íslenskan markað með starfssemi sína. Þar sem Holland er meðlimur í ESB og
með aðild Íslands að EES samningnum, gerir innkomu TSH á Reykjavíkur markað
aðeins auðveltari. T.d í sambandi við flutningstarfssemi, fjármagn og þjónustu.
Einning gerir EES samningurinn tilkall þegar það kemur að eignarrétti, þó
vissulega séu ákveðin íslensk lög og reglur sem eru líka til staðar í því samhengi.
Skattar og fjárlög er liður sem gæti haft áhrif á TSH, og mögulega starfssemi þess
í Reykjavík. En breytingar áttu sér stað á sköttum árið 2018.
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Frumvarpið innihélt samt engar stórfelldar breytingar í för með sér, en þær helstu
eru breytingar á gildisdögum virðisaukaskatts og breytingar tengdum kaupum,
sölu á vöru og þjónustu milli landa í samræmi við greinargerð og starfshópa
(Grétarsson, 2017). Viðskiptareglugerð ríkisins og Reykjavíkurborgar er einning
hlutur sem gæti skipt TSH miklu máli. En þar eiga fasteignagjöld við og munu þau
tengjast TSH hvort sem ákveðið verður að leigja eða kaupa atvinnuhúsnæði og lóð
fyrir starfssemina. En álagning borgarstjórnar fyrir árið 2018, var að
fasteignaskattur verður 1.65% af fasteignamati, og lóðaleiga 1% af lóðarmati.
Eins og áður segjir þá byggjist viðskiptastefna og íslensk löggjöf mikið upp af
grunn gildum EES samningsins. Það á sterklega við þegar það kemur að stefnu og
ábyrgð fyrirtækja fyrir hlutum eins og umhverfismálum, og löggjöf um
viðskiptavernd. Það gefur alltaf sterka mynd af fyrirtæki og gefur gott orðspor ef
það bætir starfshætti sína enn frekar og gefur meira til samfélagsins en því ber
samkvæmt lögum. Til eru verkfæri þess efnis eins og ISO 26000, en þetta er
sterkur leiðbeinandi sem grefur ofan í hina ýmsu málaflokka fyrirtækis eins og
stjórnunarhætti, starfsumhverfi, vinnuvernd, umhverfismál, samfélagsþátttöku og
þróun. Í þeim tilgangi að móta öfluga stefnu um samfélagsábrygð, bæði innan
fyrirtækisins og utan þess (Ásvaldsdóttir, 2012).

2.2 Efnahagur
Hagkerfið er eitthvað sem skiptir almenning og ekki síst fyrirtækin miklu máli á
Íslandi, en það hefur verið frekar stöðugt undanfarin ár. Ef litið er á grafið frá
hagstofu Íslands, þá má sjá að landsframleiðsla árið 2017 var 3.6%. Það mun
teljast nokkuð gott, þar sem flest lönd setja markmið um að ná tveggja prósenta
landsframleiðslu árlega. Landsframleiðslan á Íslandi tók samt þó nokkra dýfu
miðað við árið 2016 og var hún þá 7.5%, en síðast sást svona tala fyrir
efnahagshrunið 2008. Sjá má graf um hagvöxt á Íslandi frá árinu 2006-2017 á
næstu síðu.
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Mynd 2.1: Hagvöxtur 2006-2017.

Einning hefur íslenska krónan verið mjög sterk gagnvart flestum gjaldmiðlum
undanfarin ár, sem þýðir að verðbólgan hefur verið lág á Íslandi og að sama skapi
hefur kaupmáttur verið hár. En búast má við að verðbólgan gæti tekið smá stökk
þegar líður á árinu 2019, þar sem þensla hefur verið að myndast í samfélaginu og
voru nýlega endurnýjaðir kjarasamningar hjá flestum stéttarfélögum.
Nýjir kjarasamningar og há verðbólga mun mjög líklega draga úr kaupmætti í
samfélaginu og það yrði ekki gott gangvart fyrirtækjum í landinu. Þegar rýnt er í
nokkrar lykiltölur eins og skuldir, eignir og eiginfjárstöðu einstaklinga. Þá voru árið
2016 einstaklingarnir skuldsettastir, en heildar talan var tæp 81 þúsund íbúar.
Næst á eftir voru hjón án barna sem voru tæp 35 þúsund, á eftir þeim komu svo
hjón með börn og einstætt foreldri.
Aðrar tölur sem munu skipta TSH miklu máli eru laun, tekjur og launavísitala. En
sá hópur fólks sem hafði hæstu launin og tekjur árið 2016, var 55-64 ára með
426 þúsund krónur á mánuði í ráðstöfurnartekjur. Næst á eftir þeim komu 45-54
ára með 400 þúsund krónur, aðrir voru með minna árið 2016.
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Launavísitalan er einning eitthvað sem þarf að fylgjast með en hún er oftast notuð
sem mælikvaði á launabreytingar í landinu. Hún hækkaði mest hjá opinberum
starfsmönnum-ríkisstarfsmönnum árið 2017, en minna hjá starfsmönnum á
almennum vinnumarkaði og opinberum starfsmönnum-starfsmenn sveitarfélaga
(Hagstofa, 2018).
Atvinnuleysi hefur líka farið hratt niður á Íslandi eftir efnahagshrunið 2008. En
þegar litið er á grafið frá vinnumálastofnun, þá mældist atvinnuleysi 2.4% í
febrúar 2018.

Mynd 2.2: Atvinnuleysi frá 2016-2018.

Það þykjir mjög lágt og þýðir að aðgengi að hæfu starfsfólki gæti reynst erfitt og
kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki í landinu. Að auki gæti aðgangur að lánsfé reynst
erfiður, bæði fyrir almenning og fyrirtæki. Því eftir hrunið 2008 voru flest allar
reglur hertar og ný lög sett á fót varðandi allar lánsveitingar. Þó vissulega hefur
orðið einhver slaki á reglugerð á lánshæfni síðan árið 2008, sem er byggt á
lánhæfnismati fyrirtækja eins og creditinfo. En oftast eru það stærri fyrirtækin í
samfélaginu sem njóta góðs af einhverju slíku.
Hvernig allar þessar tölur muni þróast í nánustu framtíð, fer mikið eftir því hvernig
núverandi kjarasamningar muni skila sér út í samfélagið.
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2.3 Félags og menningarmál
Íbúafjöldi á Íslandi eru tæp 337 þúsund og er vaxtarhraði um 0.82% milli ára. En
búist er við að stöðugur vöxtur haldi áfram, sem muni gera það að verkum að
íbúafjöldi nái tæp hálfri milljón árið 2060. Í Reykjavík sjálfri búa tæp 119 þúsund
íbúar, og ef litið er á íbúa pýramídan þá er um nokkuð unga þjóð að ræða. Því
flestir íbúa á Íslandi eru á aldrinum 0-25 ára bæði karla og konu megin og fæstir á
aldrinum 75-100 ára (Iceland Population, 2017). Án efa hafa kynslóðaskipti átt
sér stað í samfélaginu og er augljósasta dæmið vinnumarkaðurinn. Þar sem fólk
fer seinna á vinnumarkaðinn en áður fyrr og getur ástæðan fyrir því verið
margvísileg. Sem dæmi er að ungt fólk er að mennta sig í meira mæli í dag en
áður fyrr.
En þó að ungt fólk á Íslandi sækjir í meiri menntun þá er brottfall úr skóla nokkuð
mikið, einkum í framhaldskólum landsins. Það þýðir samt ekki endilega að fólk sé
að fara beint út á vinnumarkaðinn, því mikið að atvinnuleysis skráðum er fólk á
aldrinum 18-24 ára. Einning hefur fjölgað ungu fólki á örorku, sérstaklega vegna
geðraskanna og hefur fjöldinn þar aukist um 27% frá árinu 2012, flestir að því eru
ungir karlmenn (Erlendsdóttir, 2017).
Þetta er frekar fljót þróun og hefur þetta áhrif á allt samfélgið sem og fyrirtækin í
landinu. Þá hefur einning félagslegt viðhorf ásamt félagslegum hreyfanleika breyst
mikið frá því sem áður var. Sem dæmi má nefna byltingar á borð við me2, sem var
að vísu alþjóðleg bylting en hefur haft mikill áhrif í för með sér á Íslandi. Þar sem
kallað hefur verið á miklar breytingar hjá flestum fyrirtækjum, sem varða ýmsa
verkferla og almenna virðingu. Einning hafa jafnréttismál verið að styrkjast með
hverri kynslóð, og hefur Ísland verið leiðandi afl í þeim málaflokki um þó nokkurt
skeið. Hvort sem það hefur verið um launakjör kynjanna, trúarbrögð,
samkynhneigð eða bara almenna velferð ólíkra menningarhópa.

2.4 Tækni
Rafræn viðskipti er hlutur sem hefur þróast mikið á undanförnum árum og
áratugum, en eingöngu er hægt að versla vöru og þjónustu TSH á rafrænan máta.
Það er í flestum tilvikum talin hentugri og ódýrari verslunarmáti fyrir neytandann.
En mikið sóknarfæri hefur verið að myndast á undanförnum árum í rafrænum
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viðskiptum fyrir fyrirtækin í landinu, og er netbankinn dæmi um það. Þar sem árið
2007 notaði helmingur viðskiptavina íslensku bankanna netbanka og á síðustu
10 árum hefur hlutfallið orðið 90% notenda, nánar tiltekið 93% árið 2017. Einning
er athyglisvert að könnun Eurostat sýnir að yngri kynslóðir á Íslandi nota
netbankann í milklum mæli, og má það eflaust tengja við áður rædd
kynslóðaskipti. Einning er notkun rafræna skilríkja komið í farveg og er það álitin
mikill hagræðing fyrir allt samfélagið. Þar sem stjórnvöld hafa áætlað að
sparnaður samfélagsins í heild vegna rafrænna þinglýsinga, geti numið 400
milljónum króna á ári hverju (Guðnadóttir, 2018).
Ásamt því að vera mjög ræfræn þjóð þegar það kemur að netbankanum. Þá eru
íslendingar einning mjög drifnir af korta notkun, sérstaklega kreditkortum.
Kannarnir sýna að Ísland aðskilur sig frá öðrum löndum í norðanveðri Evrópu
þegar það kemur að notkun kreditkortsins, sem eru í eðli sínu lánaviðskipti. En
ýmsar skýringar kunna að vera fyrir þessari miklu noktun Íslendinga á
kreditkortum, því í flestum tilvikum gætu þau reynst hagkvæmari kostur en
debtkortin. Þar sem viðskiptavinurinn greiðir oftast enginn færslugjöld með
kreditkorti, og hefur einning þann kost að dreifa greiðslunum eftir sínum máta og
hentugleika (Hávarðsson, 2016).
Samantekt verður tekin úr þessum fjórum þáttum og greint verður frá ógnum, og
væntanlegum tækifærum fyrir TSH á Reykjavíkur markaði í komandi SVÓT módeli.

2.5 Samkeppnisgreining
Til þess að skilja og greina samkeppnishæfnina í viðskiptaumhverfinu sem TSH
mun mögulega mæta, verður fimm sveita Porter´s módelið notað (Porter´s five
forces). Porter´s módelið skiptist í fimm þætti og eru þeir eftirfarandi:
•

Samkeppnishæfni keppinauta

•

Máttur birgja

•

Mattur kaupanda

•

Ógn við skipti

•

Ógn við nýja samkeppni

Farið verður nú yfir hvern þátt.
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2.5.1 Samkeppnishæf samkeppni
Það er ekki mörg rekstrarfélög sem eingöngu leigja út stúdentaíbúðir á
Reykjavíkur markaði. En það eru tvö sem geta mögulega veitt TSH alvöru
samkeppni, en þau eru:
•

Félagsstofnun stúdenta (FS) og Byggingafélag námsmanna (BN)

FS vinnur mjög náið með Háskóla Íslands og bjóða þeir uppá 1200 íbúðir til
útileigu, en þær eru frá einstaklingsherbergi og uppí tveggja, þriggja og fjögurra
herbergja íbúðir fyrir fjölskyldur. Ef miðað er við staðsetninguna á íbúðunum og
hverfunum, þá getur talist mjög góður kostur að leigja hjá FS sem námsmaður.
Þar sem flestar íbúðir og hverfi eru nánast við Háskóla Íslands eða staðsettar
mjög nálagt honum, og jafnvel sumar staðsettar stutt frá miðbænum líka.
Leiguverð er bundinn við visitölu neysluverðs og er það sama hjá byggingafélagi
námsmanna, en allt er innifalið í leiguverðinu sem varðar almenna þjónustu við
neytandann.
Engar tölur eru þó sjáanlegar sem getur gefið einhverja mynd af leiguverði af
íbúðunum sem eru í rekstri hjá FS. En ekki er ólíklegt að þær leigjast aðeins
hærra en hjá byggingfélagi námsmanna, þar sem hverfin sem íbúðirnar eru
staðsettar teljast mjög leiguhá svæði. En stór ástæða fyrir því er vaxandi
fasteignaverð og lítið framboð af íbúðum til leigu og sölu.
BN eru með stúdentaíbúðir í Hafnarfirði, Reykjavík miðbæ og einnig í Reykjavík
110 og 113 hverfum. BN býður í raun allt það sama og FS sem eru
einstaklingsíbúðir og uppúr. Með leiguverði frá 100.000 þúsund krónum fyrir
eistaklingsíbúð og uppí 150.000 þúsund fyrir paríbúð í miðbæ Reykjavíkur, og er
öll almenn þjónusta inní því. Það er ekki líklegt að leiguverð muni lækka hjá
hvorugum þessa rekstarfélaga, fyrr en fasteignaverð fari almennt að lækka.
En önnur skýring á hækkun leiguverðs BN t.d, má rekja til hækkunar á opinberum
gjöldum á síðustu 2-3 árum. Þau mega einmitt tengja við vaxandi fasteignaverð
og þar með hækkandi fasteignamats (BN, 2018).
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2.5.2 Máttur birgja
Máttur birgja felst aðallega í verðlagi, þar að segja hversu auðveldlega þeir geta
hækkað verð á sínar vörur og þjónustu. TSH mun þurfa að hafa birgja fyrir sína
eigin þjónustu og því verður einbeitningin í þessari greiningu á byggingaverktökum.
Fyrir mögulega uppbyggingu og viðhald í kringum starfssemi TSH í Reykjavík.
Það er erfitt að komast að því hversu nákvæmlega margir byggingaverktakar eru
starfandi á Reykjavíkur markaði í dag. En miðað við íbúða þörfina á Reykjavíkur
svæðinu sjálfu, má alveg gera ráð fyrir því að þeir séu ekki nógu og margir. Það er
samt bara ein kenningin, og mögulega eru aðrar skýringar til sem varða íbúða
þörfina sjálfa. Það er samt mjög líklegt að það munu koma fleiri
byggingaverktakar á markað í nánustu framtíð, og hafa samtök iðnaðarins spáð
um nokkuð bratta fjölgun íbúða á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum. Þar sem
reiknað er með því að 8.002 fullgerðar íbúðir verði komnar á markað fyrir árið
2020.
En eins og staðan er í dag, þá er mikill uppsöfnuð þörf á íbúðum á
höruðborgarsvæðinu, sérstaklega að mati hagdeild íbúðlánasjóðs. Það má því
ætla að máttur núverandi byggingarverktaka sé mikill, þar sem þeir virðast fáir á
höfuðborgarsvæðinu. Það gæti því reynst erfitt fyrir fyrirtækin að sækjast eftir
þjónustu frá öðrum byggingarverktaka, sökum mikills skiptikostnaðar (SI, 2017).
2.5.3 Máttur kaupanda
Máttur kaupanda, sem eru erlendir skiptinemar byggjist mest megnis á því hversu
mikið framboð er að húsnæði, og eins og áður segjir þá er mikill íbúðaþörf á
höfuðborgarsvæðinu. En væntanlegir kaupendur er frekar stór hópur, og alls
stunduðu 18.111 nemendur (Hagstofa, 2017) nám á háskólastigi á Íslandi árið
2016. Hins vegar flokkast erlendir skiptinemar sem koma til Íslands í eins árs
dvöl eða meira sem innflytjendur. En þeir voru 35.997 árið 2017 eða 10.6% af
heildar mannfjöldanum á Íslandi (Hagstofa, 2017).
Ekki er greint um nákvæma tölu erlendra skiptinema hjá hagstofunni. En
samkvæmt háskóla Íslands hafa frá árinu 2000-2015 um 12.370 erlendir
skiptinemar sótt skólann. Sjá má töluskiptinguna milli ára á myndinni á næstu
síðu:

14

Mynd 2.3: Erlendir skiptinemar 2001-2015.

Þassir erlendu skiptinemar koma víðsvegar að úr heiminum og eru oftast með
missterkan bakgrunn og bakland. Því er mjög erfitt að meta hvað þeir
raunverulega sækjast í, og hvað þeir hafa í raun efni á að gera í sambandi við
húsnæðis dvöl á meðan skiptináminu stendur yfir. En mjög líklegt er að þessi
hópur muni stækka þegar til framtíðar er litið, og mun því ávallt vera nógu sterkur
til þess að fyrirmæla skilmála um verð og þjónustu að einhverju leiti.
2.5.4 Ógn við skipti
Ógn við skipti vísar í þá leið að væntanlegir viðskiptavinir TSH gætu fundið
eitthvað annað en TSH, sem býður einning uppá sömu vöru og þjónustu. En eins
og nefnt hefur verið þá eru tvö rekstrarfélög í dag sem reka háskólagarða, sem
eru FS og BN. Það er í raun ekkert sem viðskiptavinirnir geta fundið sem er
samlíkt því sem TSH mun bjóða uppá. Það fer líka mikið eftir því hvað
viðskiptavinirnir munu vera að leita að og ef það er bara húsnæði þá er auðvitað
FS og BN til staðar, ásamt líka almenna leigumarkaðnum. En ef það er húsnæði
ásamt allri alhliða þjónustu, þar sem allt er á sama staðnum. Þá er nokkuð ljóst
að það er í raun ekkert í líkingu við TSH á Reykjavíkur markaði, eins og staðan er í
dag.
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Einning gæti hátt verðlag verið meiri ógn heldur en sjálf skipti. Því hafa þarf í huga
að þó þetta séu skiptinemar þá eru þetta einning námsmenn, og þeir fylgja oftast
strangri fjárhagsáætlun.
2.5.5 Ógn við nýja samkeppni
Það hefur hingað til verið lítill ógn við nýja samkeppni hvað háskólagarða varðar.
Þar sem FS og BN hafa verið einu rekstarfélögin sem hafa einbeitt sér af þessum
tiltekna markaði að fullu. FS stefnir reyndar að því að auka framboð sitt af
stúdentaíbúðum og hafa þeir hafið byggingu á nýjum görðum. Einning hefur BN
hafið byggingu á nýjum háskólagörðum í samstarfi við háskólann í Reykjavík, sem
koma nýjir inná markaðinn (Ragnarsdóttir, 2017). Háskólinn í Reykjavík stefnir að
því að byggja 112 íbúðir í fyrsta áfanga. En þær eiga að vera komnar á markað
árið 2019 og í heildina verða íbúðirnar 390 talsins þegar síðasta áfanga lýkur. En
þessum nýju íbúðum háskólans í Reykjavík er samt ekki eingöngu ætlað
stúdentum. Þeim er líka ætlað starfsmönnum skólans, og einning starfsfólki
fyrirtækja sem starfa innnan skólans. Einning munu önnur þekkingarfyrirtæki sem
tengjast háskólanum fá afnot af sumum íbúðunum (Ru, 2017).
Þó að háskólinn í Reykjavík séu að koma nýjir inná markaðinn, þýðir það ekki að
það sé auðvelt. Því ákveðnir erfiðleikar gætu myndast í sambandi við úthlutun á
lóð til dæmis. Einning getur þetta verið mjög kostnaðarsamur hlutur, því þessi
bygging byrjar alveg frá grunni og er allt verðlag í hæstu hæðum um þessar
mundir.
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3 Innri greining
Við þessa greiningu verður viðskiptamódels ramminn notaður, og er það ætlað að
gefa mynd að því hverjir raunverulegu styrkleikar TSH eru fyrir nýjan og vaxandi
markað. Einning ætti ramminn að gefa til kynna hvaða veikleikar gætu verið til
staðar hjá TSH fyrir Reykjavíkur markað, en viðskiptamódelið skiptist í níu þætti,
sem eru eftirfarandi:
•

Helstu samstarfsaðilar

•

Lykilstarfssemi

•

Lykilauðlindir

•

Gildistökur

•

Viðskiptasambönd

•

Rásir

•

Viðskiptahlutar

•

Kostnaðaruppbygging og tekju straumar

Farið verður nú yfir hvern þátt fyrir sig.

3.1 Helstu samstarfsaðilar (Key Partners)
Uppvöxtur TSH í Hollandi og víðar, er byggt uppá bæði opinberu og einka
samstarfi við borgaryfirvöld og ekki síður traustum og sterkum fyrirtækjum. TSH
hefur frá fyrsta ári búið til alþjóðlegt tengslanet milli sín og borgar háskólanna, og
hefur það samstarf haldist sérstaklega vel í hendur. Fyrirutan allan
viðskiptaþáttinn,

þá

hefur

samstarfið

leyft

TSH

að

hjálpa

evrópskum

háskólaborgum í að laða og halda ungum og hæfileikaríkum nemendum, sem
koma

alls

staðar

að

úr

heiminum.

Samstarfið

við

borgaryfirvöld

og

eignar/fasteignafélög hefur ekki síður verið árangurríkt, og hefur það gert TSH
kleift að greina lausar byggingar og byggingarlóðir á endurnýjurnarsvæðum hraðar,
til þess að þróa og móta meira rými fyrir starfssemina. Með því samstarfi getur
TSH keypt/leigt eign, endurnýjað og gert hana tilbúna á aðeins 12 mánuðum. En
öll skipulagning og þróun í því ferli er studd af hópi alþjóðlegra sérfræðinga.
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3.2 Lykilstarfssemi (Key activities)
Lykilstarfssemin er gunnurinn að því að veita viðskiptavinum gildistökuna sem
hann/hún sækjist eftir, og sú starfssemi getur komið bæði að utan og innan
fyrirtækisins. TSH tekur virkan þátt í samfélaginu oftast í gengnum hátíðir,
viðburði og umhverfisvænum verkefnum og fyrirlestrum. Eitt verkefnið og
fyrirlestur kallast R U OK? Þetta verkefni snýr að þunglyndi og kvíða og er ætlað að
hvetja nemendur, og almennt fólk til þess að ræða um þunglyndi og kvíða
opinberlega. Einning til þess að rannsaka betur málefnin sem geðheilsa og
vellíðan eru. Annað átak sem TSH kallar “On World Suicide Prevention Day” er
mjög líkt átakinu “Út Með Það”, en kvíði og þunglyndi er mjög hátt meðal
háskólanema. Sem dæmi er áætlað að þriðjungur háskólanema mælist með
þunglyndi á Íslandi og 20% með kvíða.
Það má draga ályktun að því að hlutfallið meðal háskólanema erlendis í sambandi
við þunglyndi og kvíða sé jafnhátt ef þá ekki hærra en hér, þar sem flestir
háskólanna og borgirnar eru mun fjölmennari. En helsta ástæðan fyrir svona háu
hlutfalli hér á landi, eru miklar kröfur og álag sem fylgjir náminu samkvæmt
nýlegum rannsóknum. Þetta er einungis ein af lykilstarfssemi TSH utanfrá, en
farið verður nánar í lykilstarfssemi TSH innan frá í kafla 5 af rannsókninni.

3.3 Lykilauðlindir (Key resources)
Svo TSH getur veitt viðskiptavinum gildistökuna sem hann/hún sækjast eftir,
verða lykilauðlindir að vera til staðar og getur auðlindin bæði verið snertanleg og
ósnertanleg. Lykilauðlindin er án efa fólkið á bakvið TSH sem eru sérfræðingar,
stjórnendur og allt almennt starfsfólk. Þar sem gildistakan sem viðskiptavinurinn
sækjist eftir, er búin til af þessum mannauði í formi framúrskarandi þjónustu.
Aðrar auðlindir eru að sjálfsögðu mjög mikilvægar eins og sjálfar byggingarnar og
ýmsir hlutir tengdir sjálfri starfsseminni. En það er fólkið á bakvið þetta allt saman,
alveg frá botni fyrirtækisins til toppar, sem býr til gildistökuna sem laðar
fjölbreyttan hóp viðskiptavina að TSH. Einning má ekki gleyma því að allt
starfsfólkið er leitt áfram af leiðtoga sem veitir innblástur, nánar um það í kafla 5.
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3.4 Gildistökur (Value propositions)
Það má segja að gildistakan sem TSH býður viðskiptavinum uppá sé fyrst og
fremst í formi þjónustu. En sé einbeitingin sett á markshópinn sjálfan, þá gæti
gildistakan verið örlítið dýpri en það. Eins og áður segjir þá er markshópurinn fyrir
Reykjavíkur markað erlendir skiptinemar, og þurfa háskólanemar oftast meira en
bara góða þjónustu til þess að ná hámarks árangri í sínu námi. Hlutir eins og næði,
góð aðstaða og heilbrigt félagslíf eru nemendum mikilvægt og eru þetta
gildistökur sem ekki má vanmeta þegar boðið er uppá háskólagarða. TSH hefur í
gegnum árin tekið þessar þarfir nemanda mjög alvarlega og komið til móts við
þær. Með því að hafa fyrsta flokks aðstöðu til staðar með næði eða í hópi aðra
nemanda. Einning er mikið lagt uppúr því að félagslífið sé mjög líflegt á staðnum,
ásamt því að vera mjög viðburðaríkt, menningarlegt og fjölbreytt.
En þegar allt kemur til alls, þá tilheyra þessir hlutir sjálfri þjónustunni og kann það
að vera aðal gildistakan sem markshópurinn, og hinn almenni viðskiptavinur
sækjist eftir. Það má heldur ekki gleyma því, að með traustum gildistökum getur
það skapað hollustu meðal viðskiptavina. Einning mun orðsporið styrkjast og
vöxtur TSH heldur áfram að aukast.

3.5 Viðskiptasambönd (Customer relationships)
Viðskiptasambönd er hverju og einu fyrirtæki gríðarlega mikilvæg, og er TSH
enginn

undantekning

þar.

Til

þess

að

halda

góðum

og

sterkum

viðskiptasamböndum við viðskiptahópa sína, þá getur fyrirtæki gert ákveðna hluti
sem eru:
•

Látið viðskiptavini vita, hvað fyrirtækið er að gera fyrir þá í gegnum
tilkynningar

•

Hafa hlutina persónulega

•

Muna sérstök tilefni og koma upplýsingum stöðugt á framfæri í gegnum
miðla

Allir þessir hlutir eru meira og minna gerðir í gegnum veraldarvefinn í dag, nánar
tiltekið á samfélagsmiðlum. TSH notar samfélagsmiðla eins of facebook (FB)
twitter og youtube mikið í að viðhalda viðskiptasamböndum sínum við nemendur,
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ferðalanga og almenna hótel gesti. Sá miðill sem hefur eflaust virkað best fyrir
TSH er FB, því þar hittir TSH alla sína viðskiptavini á einum stað. Einning hjálpar
FB með þessa mikilvægu þætti, sem þarf til þess að halda traustum
viðskiptasamböndum. Með því að halda viðskiptavinum stöðugt uppfærðum um
hvað fyrirtækið sé að gera fyrir þá og hvert þeir stefna sem fyrirtæki í þeirra þágu.
Flestir miðlar eru án efa mikilvægir fyrir fyrirtæki þegar það kemur að
viðskiptasamböndum og viðhaldi á því. En það er eflaust enginn miðill sem gerir
fyrirtæki kleift að hafa samskipti sín gagnvart viðskiptavinum sínum eins
persónuleg og FB í dag.

3.6 Rásir (Channels)
Þessi þáttur hefur að gera með gildis uppástunguna (Value proposition) sem TSH
býður uppá, og hvar og hvernig viðskiptavinirnir geta keypt hana eða sóttst eftir
henni. Allur viðskiptaháttur milli TSH og viðskiptavinarins fer fram rafrænt í
gegnum heimsíðu þeirra. En það er eina rásin eins og er þegar það kemur að
viðskiptunum sjálfum. Kostirnir við að ná til viðskiptavinarins með þessum hætti
fyrir TSH eru nokkrir, fyrir það fyrsta eru rafræn viðskipti talinn mjög ódýr kostur og
sparar TSH umtalsverðan launa og skipulagskostnað. Einning er tíðni internetsins
há í flestum heimsálfum, og nær gildis uppástunga TSH til fjölda viðskiptavina
sem t.d eru mjög FB, twitter og youtube virkir. Þessi rás getur líka verið talsverður
kostur fyrir viðskiptavininn sjálfan. Þar sem hann/hún getur kynnt sér gildis
uppástunguna eða gildistökurnar, sem TSH hefur uppá að bjóða mjög ítarlega og
einning frá mörgum hliðum.

3.7 Viðskiptahlutar (Customer segments)
Hlutverk TSH og í raun stefna er að skapa gildi fyrir viðskiptavini sína, sem eru af
báðum kynum með aldur frá 18-99 ára. Séu viðskiptavinir TSH skipt í hluta,
myndu það vera nemendur, ferðalangar og almennir hótelgestir með greiðslu getu.
En sé einbeitningin sett á Reykjavíkur markað sjálfan, þá er viðskiptahlutinn
nemendur, 50 kk og 50 kvk frá aldrinum 18-30 ára. En öll nánari greining á
völdum viðskiptahluta verður í næsta kafla rannsóknarinnar.
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3.8 Kostnaðaruppbygging (Cost structure)
Til að skapa gildis uppástunguna eða gildistökurnar sem TSH býður
viðskiptavinum sínum uppá hefur kostnað í för með sér. Kostnaður TSH má bæði
túlka sem breytilegan og fastan, og er fasti kostnaður TSH eftirfarandi:
•

Markaðskostnaður, auglýsingar og kynningar

•

Greiðslu tímakostnaður, laun og annar getu kostnaður

•

Kostnaður tengdur bæði öldrun og viðhaldi á byggingu, bílum og búnaði

Breytilegi kostnaður TSH hefur að gera með framleiðslu og auðlindaþátt
fyrirtækisins og er hann tengdur:
•

Mannauði

•

Tækjum

•

Tækni og aðstöðu

Þessir kostnaðarliðir eru oftast breytilegir því þeir fylgja söluveltunni og á hvaða
stigi hún er á. En það tengjist vanalega vissum árstíðum og tímasetningu vissra
prógramma sem kunna að fara í gang. Mikilvægt er einning að greina þessa
kostnaðarþætti frá hvor öðrum, þar sem það getur hjálpað fyrirtækinu að greina
efnahagsleg grundvallaratriði frá samkeppnis sjónarmiðum. Einning getur þessi
aðskilnaður frá kostnaðar þáttanum verið gagnlegur leiðarvísir, þegar það kemur
að ákvörðum um nýjar verðlagningar t.d.

3.9 Tekju straumar (Revenue streams)
Eins og flest fyrirtæki þá starfar TSH á fyrirtækja og einstaklings sviði, og er því
tekju módelið tvenns konar. Einstaklingurinn getur bókað herbergi í nokkra daga
og ef um námsmann sé að ræða þá allt uppí átta mánuði. En TSH leigjir einning út
aðstöðu sína til fyrirtækja, sem hafa notfært sér það í þeim tilgangi að halda
námskeið og mikilvæga fundi. Þriðji tekju straumurinn má tengja við
veitingastað/bar sem boðið er viðskiptavinum uppá. En þau starfa samt sem
sitthvor einingin, þó með viðskiptatengsl og hagsmuni sín á milli.
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3.9.1 SVÓT greining
Það er nokkuð ljóst að styrkleikar TSH eru margir fyrir væntanlega innkomu inná
nýjan markað. Suma er búið að byggja upp frá grunni og eru fjölbreyttir eins og
góður mannauður, traust tengslanet og að vera áberandi á veraldarvefnum. Sem
gerir þeim kleift að ná hærri tíðni í samskiptum við viðskiptavini sína. Það eru
einning sýnilegir veikleikar fyrir þennan nýja markað, þar sem það er takmörkuð
reynsla til staðar á smærri mörkuðum. En með þolinmæði og þrautseigju mun sú
reynsla sennilega koma og skýna í gegn.
Einning gæti skiptikostnaður í sambandi við birgja orðið hár, þar sem þeir kunna
að vera of fáir. Það er samt eitthvað sem tíminn gæti einning lagað.
Það eru einning ákveðnar ógnir sem kunna að blasa við TSH komandi inná nýjan
markað, þar sem boðuð hækkun skatta og óljós stefna borgaryfirvalda skapar
ákveðna óvissu. Einning var sögulegt lágmark í atvinnuleysi í samfélaginu árið
2018, en fer þó aukandi eins og er. Það gæti skapað erfiðleika fyrir TSH í aðgengi
að hæfu starfsfólki, ásamt því að vera kostnaðarsamt. Félagslegar byltingar hafa
líka verið áberandi í íslensku samfélagi undanfarin ár. Það hefur kallað á
samfélaglega ábyrgð fyrirtækja að skoða vandlega sína innri verkferla.
En það eru einning ákveðin tækifæri á nýjum markaði fyrir TSH, þar sem ESB aðild
Hollands og aðild Íslands að EES samningnum gerir leiðina inná markaðinn
auðveltari. Það er einning sterk króna eins og er, sem þýðir hærri kaupmátt hjá
neytendum, og ekki er spáð neinum verulegum breytingum þar þegar litið er inní
nánustu framtíð. Ræfræn viðskipti eru að aukast mjög hratt, og er það TSH mikið í
hag þar sem það er þeirra aðal og eini viðskiptamáti eins og er. Ísland er líka ung
þjóð með annað viðhorf og heyfanleika heldur en var á árum áður. Það gæti því
mun líklegri til þess að vera opnari fyrir einhverju nýju og fjölbreyttari fyrirbæri eins
og TSH.
Í viðauka má svo sjá töflu með punktum sem eru byggðir á fyrirnefndri greiningu
um hverjir styrkleikar og veikleikar TSH eru. En einning tækifærum og ógnum sem
kunna vera til staðar, fyrir innkomu inná nýjan markað.
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4 Aðferðarfræði
Í þessari rannsókn var notast við aðferðarfræði í formi spurningakönnurnar, og
munu eftirfarandi kaflar fjalla nánar um val á þátttakendum, mælitæki,
framkvæmd og úvinnslu gagna. Athygli skal vakin að öll þessi fyrirnefnda vinna í
sambandi við aðferðarfræði þáttinn í þessari rannsókn, var framkvæmd af
rannsóknaraðila sjálfum og án innslags nokkurns annars aðila.

4.1 Þátttakendur
Heildarfjöldi úrtaksins voru 100 þýði og var um hentugleika úrtak að ræða, sem
skiptust í 50 kk og 50 kvk. Markmiðið var að ná til úrtaksins á aldrinum 18-30 ára,
en erlendir skiptinemar margir hverjir eru að koma til Íslands allt niður í 15 ára
gömul og dvelja hér frá þremur og uppí tíu mánuði í senn. En einbeitningin var
sett á háskólanna, og því þótti þetta mjög raunhæft aldursbil að ná til. En annar
bakgrunnur úrtaksins var mjög erfitt að ná höndum um, þar sem rannsóknaraðili
var einn að verki, og kom úrtakið frá flestum heimsálfum og allt upp í 40 löndum.
Það var því erfitt að segja til um aðra bakgrunns þætti eins og menntun t.d, en
það hefði heldur ekki haft bein áhrif á rannsóknar spurninguna sem slíka.
Þátttakendur voru annars eftirfarandi:
•

N= 100

•

Kyn= 50 kk og 50 kvk

•

Aldurshópur= 18-30 á háskólastigi

4.2 Mælitæki
Eins og áður segjir þá var notast við spurningalista/vettvangskönnun sem
mælitæki. Spurningakönnunin var í formi sex spurninga, sem var ætlað að mæla
á flestum kvörðum, þar að segja nafnkvarða, rað og jafnbilakvarða. Fyrsta
spurning til úrtaksins sem spurt var um er kynið og er önnur spurningin um hvert
þjóðerni úrtaksins sé. En búist var við því að úrtakið yrði mjög dreift, og því var
einbeitningin sett á hvaða heimsálfu þýðið kom frá. Þriðja spurningin tengdist svo
aldri úrtaksins og var hún á jafnbilakvarða, sem er:
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•

18-22

•

22-26 og 26-30 ára

Fjórða spurningin var einning á jafnbilakvarða, og var reynt að komast að því með
bestu getu hvað þýðið er að borga nú þegar í leigu á húsnæði á mánuði. Það var
mælt í evrum svo það ruglaði ekki fyrir þýðinu í sambandi við gengi, en þýðið fékk
að sjálfsögðu þann kost að svara ekki spurningunni. Síðustu tvær spurningarnar
voru á raðkvarða og var þeim ætlað að mæla ánægjustig hjá þýðinu. Við
núverandi aðstæður þeirra í formi leiguskilyrða og viðtökulitni til nýs og
fjölbreyttari háskólagarða.
Lokaútgáfa af spurninglistanum innhélt s.s sex spurningar og var honum skipt í
tvo hluta þar sem allar fimm víddirnar eru skoðaðar (áþreifanleiki, áreiðanleiki,
svörunarhæfni, traust og hluttekning). Í fyrsta hluta var skoðað skynjun úrtaksins
og voru þeir beðnir um að taka afstöðu til tveggja þátta. Nánar tiltekið um hvað
væri sanngjart leiguverð (Mæling tekna), og hvað fylgdi sanngjörnu leiguverði
(Mæling ánægjustigs). Í seinni hlutanum var úrtakið beðið um að taka afstöðu, um
hversu mikilvægir þessir þættir væru að þeirra mati.

4.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna
Framkvæmd vettvangskönnunarinar fór fram í Reykjavík og voru staðirnir háskóli
Íslands, háskólinn í Reykjavík og miðbærinn sjálfur. Alls fóru þrjár helgar í
vettvangskönnunina, fyrsta könnunin var 14-15 júlí 2018 og var það partur að
forprufun rannsóknarinnar. Skólarnir voru reyndar í sumarfríi á þessum
tímapunkti, og því var miðbærinn aðal sjónarspilið og unnið var í þrjá til fjóra tíma
og fengust 25 svör. Farið var svo aftur á vettvang þann 21-22 júlí 2018 með
örlítið bættan spurningalista byggt á forprufuninni, og var markmiðið að enda með
50 svör eftir báða daganna. En svörin urðu 42 talsins og unnið var í 4 tíma
sitthvorn daginn. Síðasta vetvangskönnunnin fór svo fram 11-12 ágúst 2018 og
var markmiðið að ná 58 svörum báða daganna sem tókst. En unnið var í sex tíma
sitthvorn daginn, bæði í skólunum og miðbænum.
Þó markmiðið hafi náðst í sambandi við úrtakshópinn, þá náðist ekki markmiðið
um jafnt kynjahlutfall. Því 57 kvk svöruðu vettvangskönnuninni á móti 43 kk, eða
um 28% munur milli kynja.
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Þegar búið var að safna saman gögnunum, voru þau sett upp í SPSS og var öll
úrvinnsla unnin þar. En fyrsta sem gert var í SPSS og Excel var lýsandi tölfræði af
þátttakendum. En breyturnar sem var sérstök forvitni á að rannsaka og fá
tölfræðilegar upplýsingar um voru tekjur og ánægja, því þessi viðskiptahugmynd
byggjist mikið á þessum tveimur breytum. Tvær sérstakar aðferðir voru mikið
notaðar í SPSS, og voru það annars vegar t-próf og Anova (Two-way between
group analysis). Því báðar aðferðir gáfu sterka mynd af samanburði og sambandi
breytnanna.
Það var einning sérstaklega hagnýtt að nota Anova í að rannsaka sambandið milli
tveggja sjálfsstæðra breytna (Aldurhóp og kyn) og eina háða breytu (Tekjur eða
ánægju). Því þetta tveggja laga snið gerði það kleift að prófa aðal áhrifin á hverja
sjálfsstæða breytu og að rannsaka möguleikan á samspils áhrif.
Til þess að fá samanburðar niðurstöðu þá var gert sjálfsstæðar breytna t-próf. En
sú aðferð gaf til kynna hvort það væri einhver tölfræðilegur munur, á meðalstigi
mill tveggja hópa (KK og KVK) á ánægjustigi eða í formi tekna. En það skal tekið
fram að tekjur úrtaksins komu ekki beint fram, einungis var tekið viðmið út frá
spurningu 4.
Nánar verður farið út í niðurstöður SPSS í kafla 8.
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5 Markaðsáætlun
Í þessum kafla verður gerð hlutagreining á markshópi TSH fyrir Reykjavíkur
markað, og einning verður rýnt aðeins inní núverandi viðskipta og söluáætlun TSH.
Hlutagreiningin skiptist í fjóra þætti, sem eru:
•

Lýðfræði

•

Landfræðileg

•

Sálfræðileg og hegðun

Hver þáttur verður nú greindur.

5.1 Lýðfræði
Þessi þáttur einkennist á hlutum eins og kyni, aldri, heimilishaldi, menntun og
tekjum. Það var ekki rýnt í heimilishald og tekjur í þessari rannsókn, þar sem
slíkar upplýsingar er mjög erfitt að komast í. En eins og áður hefur verið nefnt þá
eru kynin bæði kk og kvk, með aldur frá 18-30 ára á háskólastigi. Grunn og
framhalds menntun þessa markshóp er margvísileg, og hjálpar hún oftast til við
að móta óskir neytandans. En menntun sem slík var ekki í forgrunni í þessari
rannsókn, og því er ekki farið nánar í það málefni á þessari stundu.

5.2 Landfræðileg
Markshópurinn var mjög dreifður og komu þau frá mörgum löndum í flestum
heimsálfa sem spurt var um. Því er um fjölbreyttar menningar að ræða, og mjög
ólíklegan bakgrunn hjá flestum. En það sem vakti svolitla athygli er að flestir
komu frá þéttbýli, og getur það talist TSH mikið í hag. Þar sem þau gætu verið vön
að sjá eitthvað í líkingu við það sem TSH hefur uppá að bjóða, og ekki síst haft
efni á slíkum valkosti.

5.3 Sálfræðileg
Þessi þáttur er mjög mikilvægur þegar kemur að hlutagreiningu, því hann fer mjög
djúpt í að skilja þarfir og vilja viðskiptavinarins betur. Hlutirnir sem eru oftast
skoðaðir í þessum málaflokki eru:
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•

Viðhorf

•

Þekking og vitund

•

Vilji og þarfir

•

Tengsl og vörumerkja eiginleikar (Gæði á móti lágu verði)

Allir þessir punktar er hægt að tengja við Maslow módelið um fimm stiga þarfir
manneskjurnar, sem má sjá hér fyrir neðan:

Mynd 5.1: Maslow módel um þarfir (Mcleod, 2018)

Allar manneskjur þurfa grunn þarfir sem eru fæði, vatn, hlýindi og hvíld. En öll
þessi stig af þörfum höfða mjög líklega til flestra, það fer bara eftir vilja hvers og
eins. Þar sem markshópur TSH eru háskólanemar er annað stigið eflaust mjög
mikilvægt fyrir þau sem er öryggi, og byggjist viðhorf þeirra væntanlega mikið á því
á meðan skólagöngu stendur yfir. Þekking þeirra og vitund tengjist einning öryggi,
þar sem flestir erlendra háskólanema fylgja strangri fjárhagsáælun. Því gætu þeir
verið líklegri til þess að afla sér þekkingar um hvað sé eðlilegt leiguverð hér á
landi. Vörumerkja eiginleikarnir er líka í öryggisstiginu og einning í álits stiginu, því
það getur í raun talist eðlilegt að manneskjur leiti eftir gæðum á sem lægsta verði.
En samt að þau haldi sig í ákveðnu áliti hjá sjálfum sér og öðrum.
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5.4 Hegðun
Kauphegðun neytandans er fyrirbæri sem er forvitnilegt að rannsaka og fara
aðeins dýpra í. Þegar stór kaup eiga sér stað eða leiga á húsnæði, þá getur farið í
gang ákveðið ferli sem innheldur fjögur þrep, sem eru:
•

Notendur

•

Áhrifa aðilar

•

Ákvöðurnar aðilar og Kaupendur

Við fyrstu stórkaup á íbúð eða leigu fara flestir í gegnum þetta ferli ómeðvitað. En í
tilviki TSH kann neytandinn að vera hinn eini og sami aðili í gegnum allt ferlið, og
þar kunna reynslusögur fyrrum viðskiptavina TSH að vega mikið í ákvörðunartöku
nýs viðskiptavinar. En þetta kaupmynstur er þó eflaust oftar notað í B2B
viðskiptum, þá bætist reyndar við fimmta þrepið sem er hliðarvörðurinn. En sá
aðili oftast stjórnar flæði upplýsinga til og frá aðilum innan kaupseiningarinar.

5.5 Núverandi viðskiptaáætlun TSH
Núverandi viðskiptaáætlun TSH byggjist að mestu leiti upp á rafrænan máta á
B2C stigi, en viðskiptin eru á örlítið persónulegri máta á B2B stigi. En hluti af því
að hafa góða og trausta viðskiptaáætlun tengjist mikið siðfræði, og hefur íslenskt
viðskiptalíf fengið sinn skammt af gagnrýni á slöku viðskiptasiðfræði. Þá
sértaklega í kringum bankahrunið árið 2008 og uppúr. En í þessum kafla verður
farið í vissa hluti viðskiptasiðferðis sem endurspegla viðskiptaáætlun TSH á
margan hátt. Hlutirnir eru eftirfarandi:
•

Siðfræðikenningar

•

Almennt um viðskiptasiðfræði

•

Ávinningur á góðu viðskiptasiðfræði og hvað er gott viðskiptasiðferði inná
nýjan markað

5.5.1 Siðfræðikenningar
Ef siðfræði er sett í einfalt samhengi, þá tengjist það lærdómi um hvað sé rétt og
rangt í lífinu. En einning að gera réttan hlut eða bregðast rétt við eins og í
viðskiptum. Heimspekingar hafa verið að ræða siðfræði í næstum 2500 ár eða
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alveg frá tímum Sókratesar og Plato. Þeirra helsta skýring fyrir þessari
skilgreiningu hefur verið sú, að siðfræði sé grundvallar regla um hvernig
mannfólkið lifir lífinu sínu. Heimspekingar dagsins í dag hafa einning komið með
þá kenningu að siðfræði hefur þróast út það að vera viss leiðarvísir, sem er
túlkaður í gengnum lög og reglugerðir. Þau siðfræðilegu gildi eins og virðing,
hreinskilni, heiðarleiki og ábyrgð sé einning viss vísir um hvernig mannfólkið á að
haga sér, hvort sem það er í viðskiptum eða lífinu sjálfu. Einning eru þessar
fullyrðingar um þessu tíðu gildi oftast kallaðar meginreglur siðfræðinnar.

Mynd 5.2: Tengslin á milli siðferðis, siðfræði og siðfræðikenninga (Crane & Matten, 2016)

Siðfræði snýst líka almennt um hvað við eigum að gera, í hinum ýmsu
kringumstæðum sem gætu komið upp. En ein af vinsælustu kenningum um
siðfræði er Mill´s kenningin um utilitarianism, sem er normative kenning og snýst
um að taka eina ákveðna stefnu fram yfir aðra. Eða með öðrum orðum að besta
stefnan sem tekin er, er sú sem veitir mestu hamingjuna fyrir hinn mesta
mannsfjölda. Aðrar kenningar eru líka til staðar, en þessi kenning er eflaust sú
sem er mest notuð í viðskiptalegu samhengi innan fyrirtækja geirans almennt.
5.5.2 Almennt um viðskiptasiðfræði
Hugmyndin um viðskiptasiðfræði getur komið til með þýða ýmislegt. En almennt
er það að komast að því hvað eru réttar eða rangar gjörðir á vinnustaðnum, og að
gera það sem rétt er hverju sinni. Þetta er tekið með tilliti til áhrifa á
vöru/þjónustu og í tengslum við hagsmuna aðila innan sem utan fyrirtækisins.
Fræðimenn hafa stundum beint athygli sinni á viðskiptahagfræði sem mikilvægt
verkfæri á tímum grundvallarbreytinga. Líkt og þeim sem við kunnum að standa
frammi fyrir núna, bæði fyrir hið almenna hagnaðarskyn eða bara hagnaðinn
sjálfan. Á tímum grundvallarbreytinga eru ákveðin gildi notuð eins þau fyrirnefndu,
og hafa þau í raun verið tekin sem sjálfsagðir hlutir um marga áratuga skeið. En
þau gætu verið að njóta nokkra efasemda núna því mörg þessa gilda eru ekki
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lengur fylgt af vissri alvöru. Þar af leiðandi getur talist að það sé enginn skýr
siðfræðiegur leiðarvísir til þess að leiðbeina stjórnendum og starfsfólki í gegnum
flókinn vandamál. T.d um hvað sé rétt eða rangt við gerð viðskipta, því verður
athygli og fræðsla á siðfræði á vinnustaðnum að vera til staðar. Svo það geti
upplýst stjórnendur, sem síðar meir leiðbeina starfsfólki sínu um hvernig þau ættu
að starfa hverju sinni við mikilvæg verkefni. Sem tengjast hinum áður nefndu
gildum.
Ef til vill er mikilvægast að athygli og upplýsingagjöf á siðfræði sé stunduð
markvisst á efstu stigum vinnustaðarins líka. Því það getur vissulega hjálpað til við
að tryggja að þegar stjórnendur fyrirtækja sem gætu lent í erfiðleikum í miðri
kreppu og ringulreið líkt og árið 2008. Hafi þá þessi siðfræðislegu gildi, og
grundvallar þekkingu til þess bregðast við á réttan hátt, í þeim viðskiptalegu
kringumstæðum sem þeir settir í.
Athygli skal hins vegar vakin á því að margir bregðast við viðskiptasiðfræði með
hugtakinu að “gera réttan hlut”. Sem vísar oftast til í að vera góður, ekki ljúga og
svo framvegis. Það getur talist að þetta hugtak sé svolítið laust, og ekki mikill
alvarleiki á bakvið það þegar það kemur að viðskiptum. Þó vissulega séu rök fyrir
því að fólk á alltaf að vera gott í viðskiptum, og alls ekki ljúga að viðskiptavinum.
En því miður þá fara þessar meginreglur oftast út um gluggann á tímum anna og
kreppu. En þar af leiðandi gætu settar siðareglur innan fyrirtækja, og viðskipta
virkað sem fyrirbyggjandi lyf við slíkri hegðun. Auk aðra kosta við að stjórna
siðfræði á vinnustöðum sem nánar verður farið út í, í kafla 5.5.4.
5.5.3 Ávinningur á góðu viðskiptasiðfræði
Að stunda gott viðskiptasiðfræði getur gefið af sér góðan ávinning og í þessum
kafla verður farið yfir nokkra slíka. Í fyrsta lagi þá hefur athygli á viðskiptasiðfræði
verulega bætt samfélagið í heild sinni, því fyrir fáeinum áratugum síðan var
samfélagið gjörólíkt því sem það er í dag. Vinnudaguinn var lengri, og voru
markaðir stjórnaðir af vissum öflum sem gerði það verkum að verð voru fyrirfram
ákveðin í sumum geirum. Með þeim afleiðingum að smærri fyrirtæki lognuðu
hreinlega út. En núna má segja að samfélgið hefur brugðist við, og farið fram á að
fyrirtæki leggja meiri metnað og gildi í heiðarleika og jöfnuð. Dæmi um þessa
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þróun eru að viss frumvörp voru þingfest og fleiri ríkisstofarnir voru settar á fót.
Einning voru verkalýsfélög stofnuð í meiri mæli, og aukin lög og reglugerðir voru
þingsett.
Siðferðisáætlarnir hjálpa einning til að viðhalda siðferðislegu miði þegar
grundvallarbreytingar fara fram á vinnustað, og viss óróleiki fer að myndast. Því
oftast þegar breytingar eiga sér stað hjá fyrirtækjum, þá er í raun enginn viss
leiðarvísir fyrir stjórnendur eða starfsfólk að fylgja. Í gegnum flókin átök um hvað
sé rétt eða rangt í ferlinu. En siðfræðin getur reynst hentugur vísir fyrir stjórnendur,
í að leggja niður línurnar fyrir starfsfólkið um hverning það á að bregaðst við á
óvissu tímum. Siðferðisáætlarnir rækta einning framleikni og mynda sterka
samvinnu meðal starfsfólks, þar sem viðvarandi athygli og samræður um gildi
vinnustaðarins byggja upp hreinskilni, heiðarleika og samfélag í fyrirtækinu. Með
þessa hluti til staðar og í lagi, þá finnur starfsfólkið fyrir því að þeirra gildi og gildi
fyrirtækisins eiga samleið. Þá er líklegra að þeir bregðist við með meiri hvatningu,
sem myndi skila bættri frammistöðu á þeirra sviði.
5.5.4 Gott viðskiptasiðfræði inná nýjan markað
Mikilvægt er að fara inná nýjan markað með gott viðskiptasiðfræði, og þar gegnir
stóru hlutverki umboð og skuldbinding frá stjórnendum. Það lýsir sér best í
kóðanum um rétta hegðun (The code of conduct) en það skilgreinir grun gildi
fyrirtæksins, auk þess að hafa lykil áhrif á menningu þess. Kóðinn hefur einning
áhrif á orðsporið, því það tilgreinir hvar fyrirtækið staðsetur sjálfa sig gagnvart
samfélagslegri ábyrgð þess. Það er hlutur stjórnendateymisins að koma fram með
stefnu, fjármagn og auðlindir, í nánari orðum:
•

Að útvega formlega skuldbindingu sem leyfir deildarstjórum að mynda
framkvæmdareglurnar.

•

Veita samþyjkki á fjárhagsáætlun fyrir þróun, framkvæmd og reglulegu
eftirliti. Einning þyrfti að veita samþykki fyrir mönnun deilda og stofnun
skýslulína.

Kóðar um rétta hegðun eru mismunandi settir upp hjá fyrirtækjum og byggðir á
þeirra innri gildum. En þetta er bara dæmi um gott viðskiptasiðfræði inná á
Reykjavíkur markað fyrir TSH.
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5.6 Núverandi söluáætlun TSH
Núverandi söluáætlun TSH byggjist mikið upp á samfélags miðlum og er TSH
talsvert áberandi á miðlum á borð við facebook, twitter og instagram. TSH hefur
enga sölumenn sem slíka, og því er mikið treyst sett á þessa fyrrnefndu miðla
ásamt umsögnum viðskiptavina. Þó svo að TSH sé ekki með neina sölumenn, þá
eru starfandi svokallaðir tenglar. En þeirra hlutverk að koma af stað viðburðum og
vera viðstaddir ákveðna viðburði sem tengjast t.d list, lífsstíll, sjálfsbærni,
fjölmiðlun og heilsu. En tilganginn er að kynna TSH frá öllum hliðum til mögulegra
viðskiptavina, bæði á B2C og B2B sviði. Tenglarnir sjá einning alfarið um
tengslanet TSH í því útibúi sem þeir starfa í. Einning eru þeir bæði kveikjan og
loginn í að hrinda hlutum í gang og halda samskiptum góðum milli allra aðila.
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6 TSH
Í þessum kafla verður farið yfir núverandi skipulags uppbyggingu TSH. Sem er
byggð á eftirfylgni og viðtölum við yfirstjórn TSH í Amsterdam, frá tímabilinu
01.08.2018 til 05.08.2018. Á sama tíma var einning gert mælingarpróf á
leiðtogarhæfni hjá yfirstjórninni, og verður farið í gegnum það ferli og niðurstöður
þess efnis kynntar.

6.1 Núverandi skipulags uppbygging
Núverandi skipulags uppbygging TSH er byggð uppá einingum, og eru þessar
einingar mótaðar af þeim verkefnum og virki sem TSH er að eigast við og taka að
sér daglega. Þessi skipulags uppbygging hefur virkað mjög vel fyrir TSH, miðað við
að TSH er í raun þjónustufyrirtæki og býður bara upp á eina vöru í ýmsum gæðum.
Þessi uppbygging býður upp á ýmsa kosti og sem dæmi leyfir það starfsmönnum,
og gerir þeim auðveltara fyrir að fylgjast með allri tækni og ótæknilegri þróun á
þeirra sérsviði. Sem síðar meir nýtist þeim í starfi.
En það geta einning verið ókostir við þessa uppbyggingu og sem dæmi er að
vöxtur í starfi og þekkingar aukning getur verið mjög takmörkuð. Þar að segja ef
starfsmaður er að gera sama hlutinn til lengri tíma. Sú staða getur leitt til
ágreinings, gremju og svæðisvernd hjá viðkomandi starfsmanni. En ef ekki sé
brugðist fjótt við þeirri stöðu þá getur það haft veruleg áhrif á samskiptaferli, og
samhæfingu milli starfsmanna.
TSH er einning mjög vélrænt (Mechanistic) í sinni uppbyggingu, og er það nokkuð
algengt hjá fyrirtæki sem byggjir sitt skipulag uppá á einingum. Það sem lýsti
vélrænni myndinni best hjá TSH, var að skipulagsverkin voru skipt niður í
sérhæfar og virkar skyldur til starfsmanna. Einning voru hlutverk sem hver og einn
starfsmaður hefur, gefin út af yfirmanni í nákvæmri skilgreiningu af þeirra rétti og
ábyrgð. Sem tengjist þeirra einingar stöðu sem starfsmennirnir eru ráðnir í. En
samkvænt kenningunni eru flest fyrirtæki með blöndu af vélrænni og lífræna
(Organic) uppbyggingu í sínu skipulagi, en byggt á eftirfylgninni og athugun þá var
vélrænni hluturinn mun sýnilegri. Allt vald og ákvörðunartökur koma einning frá
toppnum og hefur það ekki bara með vélræna þáttinn að gera, heldur hefur það
skipulag verið frá byrjun uppbyggingar TSH. En ef um er að ræða stóra og flókna
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ákvörðun þá er hún sett í hendur stjórnarmanna TSH, sem er aðallega skipuð af
þremur mönnum sem koma við sögu í næsta þætti rannsóknarinnar (C,
Macgregor, persónuleg samskipti, Ágúst 02, 2018).

6.2 Mælingarhæfni á leiðtogahæfileikum og styrk innan stjórnunarteymis
TSH
Í þessu hæfnisgreiningar mati voru leiðtogahæfileikar og styrkur mældur innan
stjórnunarteymis TSH. Tilgangurinn var að mæla núverandi stjórnunarteymi TSH
og skoða nánar, hvort teymið hafi þessa nauðsynlega getu til þess leiða TSH inná
nýjan en töluvert smærri markað. Einning var þessi mæling gerð til þess að skoða
betur hvort sú hæfni væri til staðar, til þess að búa til nauðsynlegan innblástur
meðal annarra starfsmanna. Til þess að fylgja með í þeirri spennandi sýn sem
Reykjavíkur markaður kann að vera. Til þess að hjálpa með þessa greiningu þá
varð gerð 6-skrefa matsferli til þess að mæla styrki stjórnunarteymis TSH. En
þetta hæfnisgreiningar mat er ætlað að skýra hvort stjórnunarteymi TSH. Hafi
eðlis einkennin sem þarf til þess að takast á við flóknar, og erfiðar ákvarðarnir
sem þessi nýji markaður kann að kalla á. Þetta mat átti sér stað þann
01.08.2018-05.08.2018 í TSH Amsterdam central.
Eins og fyrir ofan segjir þá er stjórnunarteymi TSH aðallega skipað af þremur
mönnum og eru þeir:
•

Charile Macgregor CEO og stofnandi

•

Felix Hillen framkvæmdastjóri og Frank Uffen samstarfsstjóri

Þessir þrír aðilar mynda aðal stjórnunarteymi TSH og voru þátttakendur í þessu
mati. Nú verður nú farið yfir hvernig þetta 6-skrefa ferli fór fram.
6.2.1 Skref 1
Þetta skref snerist um hvaða hæfni og eðlis einkenni væru hentug fyrir þessa
ákvörðun, að fara inná nýjan markað hjá stjórn TSH. En eðli samkvæmt takast
flestar stjórnir á við mjög tæknilega og flókna hluti sem eru:
•

Áætlanagerð og fjárhagsáætlun

•

Skipuleggja og mönnun
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•

Stjórna og hæfni til þess að leysa vandamál

Þessi hæfnis og eðlis einkenni voru talinn hentugust til þess að mæla úr.
6.2.2 Skref 2
Listi var gerður af leiðtoga og stjórnurnar hegðun, sem endurspegluðu öll þau
hæfnis og eðlis einkenni sem nefnd eru í skerfi 1. Einungis var mælt út frá
eftirfylgni og athugun, en hlutirnir sem fylgdst var sérstaklega með eru
eftirfarandi:
•

Skila frá sér skipulögðum árangri

•

Raða niður verkefnum og skila frá sér skýslum til þess að framkvæma
áætlarnir á skilvirkan hátt

•

Bera saman hegðun við áætlun og grípa til aðgerða til þess að leiðrétta
frávik

Þetta voru leiðtoga og stjórnunar hegðunin sem leitast var eftir.
6.2.3 Skref 3
Listinn sem myndaður var af leiðtoga og stjórnunarstyrkjunum var síðar meir
brotinn niður í hentuga flokka fyrir hið formlega mat. Hinir völdu flokkar voru
eftirfarandi:
•

Hæfni til þess að leysa vandamál

•

Hæfni til þess að beita staðreyndum í ákvörðunartöku

•

Bakgrunnsþekking og skipulagsþekking

Þetta eru flokkarnir sem ákveðið var að einblína á í hinu formlega mati.
6.2.4 Skref 4
Hlutfall af mikilvægi var notað til mælinga og var það mælikvarði frá einum sem
telst mjög slappt til fimm sem telst mjög sterkt. En eins og áður var nefnt þá var
vinnu erftirfylgni ásamt viðtali sem mat hvaða kvarða hver þátttakandi hlaut út frá
hverjum styrkleikaflokk. Aðal ástæða fyrir þessari mælikvarða tækni, er að þessi
tækni veitir gagnlegri aðgreiningu í að meta leiðtogahæfni og stjórnunarstyrki.
Heldur en já eða nei mælikvarða tækni.
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6.2.5 Skref 5
Í þessu skrefi þurfti að taka ákvörðun um hvort meta þyrfti leiðtogahæfni og
stjórnunarstyrki hjá hverjum og einum þátttakenda, eða alla sem hóp.
Einstaklings próf og matsferli varð fyrir valinu til þess að gefa betri niðurstöður, og
þar með lágmarka mögulegar villur.
6.2.6 Skref 6
Fullmótað mat af nauðsynlegri leiðtogahæfni og stjórnunarstyrkjum, var
framkvæmt í gegnum eftirfylgni og viðtöl við hvern þátttakanda í stjórnenda
teyminu. Bæði eftirfylgnin og viðtölin voru byggð á listanum yfir hina völdnu flokka,
sem tákna hina nauðsynlegu færni og hegðun fyrir hið væntanlega verkefni.

6.3 Niðurstöður úr mælingarhæfni á leiðtogahæfileikum og styrk innan
stjórnunarteymis TSH
Í töflunni hér fyrir neðan má sjá niðurstöður úr hæfnismatinu, sem framkvæmt var
á leiðtogahæfni og styrkjum stjórnunarteymis TSH. Taflan gefur til kynna
mælingakvarða á hinum völdnu flokkum af styrkjum sem voru metnir á
kvarðanum einn til fimm. Þess má einning geta að viðtalið við hvern þátttakanda
var á bilinu 30-45 mínutur að lengd:
Stjórnunarteymi

Hæfni til þess að Hæfni til þess að Bakgrunnsþekking

TSH:

leysa vandamál:

beita staðreyndum og
í ákvörðunartöku:

skipulagsþekking:

Charlie Macgregor

5

5

5

Felix Hillen

4

5

5

Frank Uffen

1

4

5

Tafla 6.1: Niðurstöður úr mælingu.

Þessar mælingar eru byggðar á eftirfylgni ásamt löngu viðtali við hvern
þátttakenda. En allir mælast þeir hátt í öllum flokkum enda mikill reynsla að baki
hjá hverjum og einum.
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Nema þó Frank Uffen samstarfsstjóra, en það vakti athygli hvað hann leitaði mikið
til samstarfsfélaga sína eftir ráðum og aðstoð. Þegar upp kom mál sem þurfti að
leysa innan hans verksviðs.
Í næsta kafla verður farið yfir taktíska áætlun fyrir Reykjavíkur markað, byggt á
fyrrnefndri greiningu, aðferðarfræði og markaðsáætlun.
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7 Taktísk áætlun fyrir Reykjavíkur markað (6P´s)
Nú verður farið yfir hina taktísku áætlun sem er ætlað að þjónusta markshópnum
á Reykjavíkur markaði.

7.1 Taktísk áætlun
Þessi taktíska áætlun er byggð á fyrrnefndri greiningu, aðferðarfræði og
markaðsáætlun. Þættirnir sem farið verður yfir, eru eftirfarandi:
•

Varan/þjónustan

•

Verð

•

Vettvangur

•

Kynning á vörunni/þjónustunni

•

Verklag og fólk

Ástæðan fyrir valinu á þessum þáttum fyrir þessa taktísku áætlun. Er sú að þessir
þættir eru hjartað af áætluninni fyrir þennan nýjan markað, og einning stóra
myndin af þeirri stefnu sem sett verður.
Farið verður nú yfir hvern lið.
7.1.1 Varan/þjónustan
Varan sem TSH býður uppá er í raun tvenns konar, eftir því hvernig
markshópurinn mun líta á TSH. Annas vegar er það húsnæði sem
viðskiptavinurinn mun leigja eða þjónustan sem mun fylgja, en um leið mun það
þýða aukagjöld fyrir kúnnan. Þegar talað er vöruna sem slíka, þá er oft talað um
POP (Point of parity) og POD (Point of difference), og þegar litið er á
vöruna/þjónustuna sem TSH býður uppá þá uppfyllir hún bæði atriði.
POP snýst aðallega um að veita það sama og keppinautar gera og TSH uppfyllir
þau skilyrði mjög vel. En þegar komið er út í POD þá hefur TSH svolítið forskot, þar
sem það er í raun ekkert til staðar í Reykjavík sem veitir slíka þjónustu. Núverandi
háskólagarðar bjóða vissulega uppá húsnæði, en þjónustan sem því fylgjir getur
verið mjög takmörkuð nema vel sé ýtt eftir henni. Viðskiptavinir TSH munu hafa
val um hvernig húsnæði hann/hún vill leigja, hvort sem það verður herbergi eða
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fullmótuð stúdíó íbúð. Þjónustan verður byggð á því vali sem viðskiptavinurinn
tekur, en það er alltaf grunnþjónusta til staðar sama hvernig valið verður. Annað
sem gerir og mun gera TSH öðvísi en keppinautar er að þjónustan verður starfandi
allan sólarhringinn. Þó það þýði ekki endilega að það sé hlaupið beint í verkið, þá
er það allavega komið í ferli um leið og það er tilkynnt. Sem er hægt að gera
samstundis.
Í hnotskurn þá stendur TSH mjög sterkt þegar það kemur að POP og POD,
samanborið við raunverulega keppinauta. Aðal ástæðan fyrir því er hin
raunverulega vara, sem er þjóunstan sem TSH býður upp á.
7.1.2 Verð
Það getur reynst snúið að ákveða verð á tiltekinni vöru, en oftast nær fer það eftir
þvi hvar vörumerkið er staðsett. Þar að segja í háa endanum eða lága endanum.
Eins og nefnt var fyrr í rannsókinni þá er notuð íslensk króna í Reykjavík
samanborið við evru í öðrum mörkuðum TSH. Það gæti leitt til hærra leiguverðs
sama hvaða leið er farið í verðlaggningu, sökum þess að krónan er mjög sterk
þessa stundina. En ýmsar verðlags aðferðir eru til staðar og verður nú farið yfir
þær helstu sem gætu höfðað til TSH.
7.1.2.1 Miðlungs verðlagning
Það eru aðallega tvær miðlungs verðlagnings aðferðir sem gætu höfðað til TSH og
er einn af þeim samkeppnin, þar að segja “Hvert er gengi krónurnar”? En krónan
er sterk eins og áður segjir og húsnæðisverð ásamt leiguverði er í hæstu hæðum
um þessar mundir. Hérna er samt meira átt við almenna leigumarkaðinn, og er
ekki hægt að titla TSH þar. Því það er nokkuð ljóst að háskólagarðar verða alltaf
eitthvað ódýrari en hin almenni leigumarkaður. En ef borið sé TSH saman við
væntanlegan keppinaut eins og BN. Þá leigjist paríbúð þar á tæplega 129.000
krónur með öllu tilheyrandi og er um 50,6-64,3 fermetra að ræða. Þetta er mjög
svipað verð og fyrir fullmótaða stúdíó íbúð með öllu tilheyrandi hjá TSH, hún er
samt einungis 24 fermetrar að stærð og því ætluð einungis einni manneskju.
Gengi krónurnar spilar mikið inní í þessari leið, en þetta getur samt verið góð
aðlögurnarleið til þess að byrja með.
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Önnur leið til þess að fara í miðlungs verðlagningu er að verðleggja aðeins ofar en
samkeppnin. Þessi er leið er oft farinn ef fyrirtæki er að bjóða meiri gæði en
samkeppnin eða hefur umtalsvert eigið fé. Ef fyrirtæki hefur bæði þessi úrræði
fyrir hendi, þá er mögulegt að taka á sig smá tap ef þessi leið/áhætta skyldi ekki
ganga upp.
7.1.2.2 Há verðlagning
Nokkrar leiðir í þessari verð stefnu gætu mögulega virkað fyrir TSH, og fyrsta leiðin
er að svokalla skimma markaðinn. Sú leið felst í því að verðleggja hátt í þeim
tilgangi að aukna söluhagnað, í stað þess að hugsa einungis um magn. En þessi
leið er algeng hjá þjónustu fyrirtækjum. þar sem þau selja dýrt frekar en mikið. Ef
farið er þessa leið, er einning mjög hugsanlegt að einu viðskiptavinirnir munu
verða þeir sem virkilega vilja þjónustuna frekar en að þurfa hana. Önnur leiðin er
álits og stöðu verðlagning, sem er hátt verð fyrir ímynd vörunnar og er þessi leið
mjög algeng meðal stærstu vörumerkja heims. Þriðja leiðin er mjög lík leið númer
tvö, en það er að verðleggja hátt, byggt á gæða mun og sjaldgæfni. En þetta gæti
þetta verið mjög áhugaverð leið fyrir TSH á nýjum markaði. Allar þessar
verðlagninga leiðir taka sem minnst tillit til sjálfs gengisins, heldur mætti frekar
líkja þeim við áhættu. En umfram allt trausti og trú á sinni eigin vöru. Hafa þarf
líka í huga að varan/þjónustan hefur ákveðinn lífstíma, og stig sem það fer í
gegnum. Slíkt ferli hefur áhrif á sölu og hagnað eins og sjá má á eftirfarandi mynd:

Mynd 7.1: Lífshringur vöru/þjónustu.

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar verðlagt er nýja þjónustu á nýjum
markað, en mjög ólíklegt er að TSH myndi fara í miðlungs verðlagninga stefnu.
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Því er mjög líklegt að stefnan sé hátt verð/há gæði, en gott er líka að hafa í huga
að verðið sem slíkt er það auðveltasta að breyta í allri markaðs blönduninni.
7.1.3 Vettvangur
Kaupendur þurfta að vita hvar þeir geta sóttst eftir þjónustunni sem TSH býður
uppá, en vettvangurinn sjálfur er auðvitað Reykjavík. Því þarf staðsetningin að
vera eins nálagt miðbænum og háskólunum og mögulegt er. Nákvæm staðsetning
fyrir TSH í Reykjavík gæti reynst svolítið snúið, þar sem ekki er mikið um stór laus
atvinnuhúsnæði til leigu. Það er heldur ekki gengið að því að fá úthlutaða lóð frá
Reykjavíkurborg, ef ákveðið er að byggja upp frá grunni. Sérstaklega nálagt HR og
HÍ. Að byggja frá grunni yrði líka að teljast mjög óhagstæður kostur eins og staðan
er í dag fyrir TSH. Það myndi gera útgöngu leiðina mjög erfiða, ef þeir myndu
ákveða á einhverjum tímapunkti að draga sig úr markaðnum.
Fyrirutan vettvanginn sjálfan, þá þarf að vekja vitund hjá hinum valdna markshóp
um hvar þeir geta fundið TSH og stundað viðskipti. En í núverandi mörkuðum þess
er internetið mikið notað eins og nefnt hefur verið, með einblíningu á miðla eins
facebook, twitter og instagram. Sú stefna myndi alls ekki breytast á Reykjavíkur
markaði, þar sem netnokun er mikill hér á Íslandi. Þetta er líka mjög auðveld og
ódýr dreifingarás fyrir TSH og nær til flestra landsmanna.
Aðrar dreifingarásir eru vissulega til staðar fyrir TSH til þess að vekja vitund hjá
markshópnum, og verður farið nánar út í það í næsta lið rannsóknarinnar.
Einning gæti annar vettvangur verið mjög áhugaverður ef hlutirnir skyldu ganga
upp með Reykjavíkur markað. Ef litið yrði til lengri vegar, gæti nema Akureyri verið
afar áhugaverður kostur líka. Því vitað er að erlendir skiptinemar sækja nám
þangað, ásamt því að mikill straumur ferðamanna liggur þangað líka á vissum
árstíðum.
7.1.4 Kynning á vörunni/þjónustunni
Þessi þáttur er í raun framhald af síðusta lið, þar sem farið var út í vissa þætti um
hvernig ætti að vekja vitund hjá markshópnum. Í þessum þætti verður farið dýpra
inní hvað á nákvæmlega að gera, og hvernig TSH getur komið sterkt inná
Reykjavíkur markað. Sem sagt gripið vitund markshópsins eins fljótt og mögulegt
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er. Eins og áður segjir þá verður ekki hörfað frá núverandi kynningar stefnu, og
þeim miðlum sem notaðir eru þar. Heldur verður byggt ofan á þá stefnu og hún
einungis styrkt. Tli þess að koma sterkt inná þennan nýja markað og setja hér
alvöru fótfestu, þá þarf að hanna góðar auglýsingar á þeim miðlum sem notaðir
eru. Auglýsingin þarf að grípa athygli viðskiptavinarins, vekja upp áhuga hjá
honum/henni, og að lokum búa til löngunina og sjá aðgerðir hjá viðskiptavinum í
garð TSH. S.s skapa hið fullkomna AIDA módel (Attention, interest, desire og
action).
Einning þarf að setja niður góð markmið þegar farið er út í stóra auglýsinga
herferð, sem er mjög líklegt að verði gert. En ásamt því að vekja vitund, þá vill TSH
hafa jákvæð áhrif á hegðun viðskiptavinarins í gegnum vörumerkið. En hlutirnir
sem TSH vill alltaf sjá úr slíkum auglýsinga herferðum eru:
•

Aukin vitund og þekking um sjálft vörumerkið

•

Aukið viðhorf og jákvæð tengsl við vörumerkið

•

Og hvatingu til frekari viðskipta við TSH

TSH er ekki mikið að auglýsa í útvarpi og sjónvarpi í núverandi mörkuðum sínum.
En fyrirutan hina stafrænu miðla þá eru veggspjöld notuð í meira mæli, en útvarp
og sjónvarp. Það er samt mjög líklegt að nær allir miðlar verði notaðir til þess að
byrja með í þessum nýja markaði, en þá þarf líka að hugsa um hvernig skilaboðin
höfða til markshópsins. Það er stíll og í raun stefna TSH að nota einhliða
auglýsingar með ímynd og smávegis húmor í fararbroddi. En samt á örlítið
alvarlegri nótum. Það eru ákveðnir gallar til staðar að nota slíka tegund af
auglýsingum, fyrir það fyrsta þá man fólkið nánast alltaf eftir spauginu í
auglýsingunni. En oftast ekki eftir vörumerkinu sjálfu, eða því sem er í raun verið
að auglýsa.
Að auki hafa ekki allir sömu kímnigáfu og það er auðvelt að móðga fólk með
auglýsingu, sem öðrum finnst spaugileg. En kosturinn við svona auglýsingar er sá
að þær vinna mörg verðlaun í auglýsinga iðnaðnum og það verkur alltaf althygli.
Sýnishorn af auglýsinga mynd TSH má sjá á næstu síðu.

42

Mynd 7.2: Sýnishorn af auglýsingamynd.

7.1.5 Verklag
Öll viðskipti TSH eru rafræn eins og nefnt hefur verið, og mun verklagið sjálft ekki
breytast í nýjum markaði. Því gæti verið að núverandi verklag sé frekar hentugt
fyrir Reykjavík, þar sem rafræn viðskipti með kortanotkun á Íslandi er með því
hæsta í Evrópu. Núverandi verklag er líka góð og skilvirk leið til þess að minnka
kostnað og á sama tíma auka hagnað. En það má ekki gleyma því að í núverandi
skipulagi TSH er starfandi bar og veitingastaður. En saman móta þau svokallað
bandalag og deila sama verklagi, en með sitthvorn reksturinn.
Það er alls ekki sjálfgefið að svona stefnu mótandi bandalag gerist, sérstaklega í
leigurými. En þessi hlutur gæti reynst smá áskorun hér, því þó að Reykjavík sé
mjög korta væddur markaður, þá eru vissulega peningar í umferð líka og gæti
verið meira af fólki sem kýs þann viðskiptamáta en reiknað er með. En þetta
verklag er einungis einn af þessum hlutum sem þarf að gefa tíma til að venjast.
Bæði fólkinu sem munu koma að TSH í Reykjavík og einning markshópnum, sem
kunna að vera óvön að stunda einungis rafræn viðskipti.
7.1.6 Fólk
Að ráða og þjálfa hæft starfsfólk er nauðsynlegt til þess að skapa
samkeppnisforskot. TSH mjög duglegt að gera slíkt í sínum núverandi mörkuðum,
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alveg frá afgreiðslu til almennrar stjórnunar. Rætt var um tengla í núverandi
söluætlun TSH, og verður stefnt að því að ráða og þjálfa tvo til fjóra tengla fyrir
þennan nýja markað. Þessir tenglar verða með sömu verklýsingu og kollegar
þeirra í núverandi mörkuðum TSH. Sem er að halda viðskiptasamböndum góðum
og rækta ný sambönd, sækja viðburði í kynningarskyni og búa til viðburði innan
TSH í sameiningu við viðskiptavini og samstarfsaðila. Til þess auka líkurnar að
hæfasta fólkið er ráðið í starf þessa tengla. Þá er stefnt að því að farið verður með
ákveðna umsækjendur í gegnum fimm skrefa greiningarmat. Til þess að mæla
færni, þekkingu og hæfni sem verkefni tengills TSH í Reykjavík mun krefjast.
Farið verður nú yfiir hvert skref í væntanlegu greiningarmati.
7.1.6.1 Fyrsta skref
Í þessu fyrsta skrefi verður ákveðið hvaða hæfnisþætti skal skoða vandlega, og
eru þeir eftirfarandi:
•

Færni

•

Þekking og almenn hæfni (Andleg og líkamleg)

Þetta er hinir ákveðnu hæfnisþættir, sem verða síðar brotnir niður í vissa hluti
sem mælt verður úr. En mikilvægustu hlutirnir, af hinum ákveðnu hæfnisþáttum
til þess að mæla úr eru:
•

Viðtalstækni og hæfni

•

Starfsþekking og félagshæfni

Hver mælanlegur hlutur hefur viss einkenni sem verður leitð eftir hjá
umsækjandanum. Einkennin sem leitast verður eftir úr viðtalstækninni og hæfni
eru:
•

Vöru/þjónustu þekking

•

Markaðsþekking

•

Stefnu/máls meðferðar þekking og menninglegur skilningur TSH

Varðandi starfsþekkinguna, þá verður skoðað eftirfarandi einkenni:
•

Skilgreining á hinum valda markshóp

•

Að leggja fyrirspurnir fyrir markshópinn
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•

Móttaka hugsanlega höfnun og ganga frá væntanlegum samningum

Frá félagshæfninni verður leitast eftir einkennum eins og:
•

Persónuleg ábyrgð

•

Egó kraft

•

Sjálfstjórnurnarhæfi og þjálfurnar hæfileikum (Að vera fær um að hvetja og
veita innblástur)

Þetta verða mögulegu einkennin/eiginleikarnir sem leitað verður eftir, í tengslum
við hvern hæfnisþátt sem mælt verður úr.
7.1.6.2 Annað skref
Í þessu öðru skrefi verður þróað kerfi til þess að mæla hvern hæfnis þátt eins
nákvæmt og mögulegt er. Til þess fá að mælingu úr viðtalsfærninni, þá verður
ritað niður góðar og nákvæmar spurningar til þess að kanna vitneskju
umsækjandans um:
•

Þjónustu TSH

•

Samkeppnina

•

Mikilvæga lagalega þætti í þjónustu viðskiptum, og hina almennu viðskipta
menningu í iðnaðnum sjálfum

Leiðin til þess að mæla starfsþekkingu umsækjandans, er að leggja fyrir
hann/hana ákveðið próf. Það mun reyna á hæfileikan til þess að leysa úr
vandamálum undir erfiðum kringumstæðum við væntanlegan viðskiptavin, eins
og:
•

Eiga við kvörtun eða skuldbindingu sem ekki var leyst úr, eða staðið við

Til þess að mæla félagsfærni umsækjandans, þá verða myndaðar sérstakar
kringumstæður og fylgst með hvernig umsækjandinn mun leysa úr þeim
kringumstæðum. Þessar sérstöku kringumstæður geta verið í formi ágreinings á
milli starfsfélaga eða viðskiptavin.
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7.1.6.3 Þriðja skref
Í þessu þriðja skrefi verður lagt skriflegt próf fyrir umsækjendur, sem inniheldur
spurningar úr hinum völdnu hæfnisþættum. Þetta skriflega próf verður mjög
fromlegt, s.s:
•

Síða með heiti greiningarmatsins, eyðublöð ásamt spurningalista o.fl.

Prófið verður byggt á hæfnisþáttunum og einkennunum/eiginleikunum sem leitað
verður eftir. Stigakerfi verður svo þróað fyrir hvern hæfnisþátt í töluformi, sem
hjálpar auðvitað að bera saman umsækjendur að prófi loknu.
7.1.6.4 Fjórða skref
Á þessum tímapunkti og eftir endurskoðun og mat á árangri mögulegra
umsækjenda, bæði út frá viðtölum, fylgni og skriflegu prófi. Þá verður komið að
auðkenningu, á þeim umsækjendum sem munu halda áfram á næsta stig. Þessir
umsækjendur munu s.s hafa staðist hina nauðsynlegu viðmiðun. Sem fælust í
hæfileikunum, reynslunni og að hafa hina óaðfinnanlegu mjúkfærni sem TSH
leitar að fyrir þennan nýja markað.
7.1.6.5 Fimma skref
Þetta lokaskref verður tekið í þremur hlutum, sem eru:
•

Meðmælanda athugun

•

Samningaviðræður um laun og kjör, og ferlis eftirfylgni frá hliðum beggja
aðila

Meðmælanda athugun verður gerð, til þess að tryggja að umsækjandinn hafi
borið sig fram með heiðarlegum hætti. Eftir fullvissu meðmælanda, fara
samningaviðræður fram um laun, kjör og væntingar. Sem báðir aðilar munu setja
niður fyrir verkefnið sem framundan er. Að lokum munu báðir aðilar endurspegla
ferlið aðeins til þess að tyggja að allt hafi farið fagmannlega fram, og að viss gæði
hafi farið fram í gegnum allt ráðningarferlið. En einning til þess að undirbúa betur
annað ráðningarferli ef til þess kemur.
Þetta er hæfnis greiningarmatið, sem hinir væntanlegu tenglar munu fara í
gegnum fyrir hinn nýja markað. Þetta greiningarmat var sett saman í samráði við
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ráðningarstefnu TSH. Einning var það byggt á því hversu miklum tíma, fjármagni
og orku TSH væri tilbúið að festa í þetta verkefni.
Svona greiningarmat kostar útgjöld, en það eykur vissulega líkurnar að rétti
umsækjandinn verði ráðinn. Það er líka hægt að fara aðra leið í ráðningarferli
kjósi TSH að gera það. Því það hafa vissir söluskólar verið að vaxa mjög hratt á
Íslandi undanfarin ár, og er líka byrjað að kenna sölunámskeið víða um borgina.
Í næsta lið verður farið yfir niðurstöður SPSS rannsóknarinnar.
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8 Niðurstöður SPSS
Í þessum kafla verða niðurstöður SPSS rannsóknarinnar kynntar. Fyrst verður
farið yfir niðustöður þátttakenda, svo verður skoðað lýsandi tölfræði, fylgnistuðull,
samanburð og samband breytna og að lokum samanburðar niðurstöðu í t-prófi.

8.1 Niðurstöður þátttakenda
Þýði rannsóknarinnar voru erlendir skiptinemar með búsetu í Reykjavík, og tóku
alls 100 manns þátt í rannsókninni. Eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan, þá
var skiptingin þanning að 43 karlmenn tóku þátt á móti 57 kvenmönnum.

Tafla 8.1: Skipting þátttakenda.

Smá munur var á aldurs skiptingu þátttakenda. Því eins og sjá má þá voru
karlmenn á aldrinum 18-22 ára sem tóku þátt 35%, á móti 70% kvenmanna. Það
var örlítið jafnara hlutfall hjá kynjunum á aldrinum 22-26 ára, þar sem hlutfallið
var 42% kk á móti 30% kvk. Á aldrinum 26-30 ára voru það allt karlmenn sem
tóku þátt og voru þeir 23% af heildar fjölda þess kyns. En skipting þátttakenda
eftir þjóðerni var einning nokkuð athyglisverð, og má sjá niðurstöður hennar á
töflunni hér fyrir neðan:

Tafla 8.2: Skipting eftir þjóðerni.
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Eins og taflan sýnir þá koma flestir þátttakenda frá Evrópu, eða 45% af
heildarfjöldanum og næst á eftir voru 30% sem koma frá Asíu. Jafnt hlutfall
þátttakenda koma frá Suður og Norður-Ameríku, sem eru 10% hvor af
heildarfjöldanum. Aðrir þátttakendur koma frá öðrum heimsálfum en nefnt er í
töflunni, sem eru 5% af heildarfjölda þátttakenda.

8.2 Lýsandi tölfræði
Hér verður fyrst skoðað meðaltal og staðalfrávik fyrir fullyrðingar á skynjaðri
ánægju og vöntun á fleiri háskólagörðum í Reykjavík. Eins og sjá má á töflunni
fyrir neðan þá er svolítill munur milli þessa tveggja þátta, bæði í meðaltali og
staðalfráviki:

Tafla 8.3: Meðaltal og staðalfrávik.

Notast var við 95% öryggisbil í nærliggingu við meðaltalið. Því geta þessar tölur
gefið ágætis vísbendingu um hversu mikið vandamál, þessir ákveðnu þættir eru
líklegir til þess að verða. Í þessari tilraun er meðaltalið mjög ólíkt milli þessa
tveggja þátta, og gefur þar af leiðandi til kynna að þörf gæti verið að rannsaka þá
aðeins nánar. Einning er staðalfrávik í báðum þáttum mjög ólík. En bæði
staðalfrávikin eru minni þegar þau eru borin saman við muninn á meðaltalinu á
núverandi leiguskilyrði og eftirfarandi fullyrðingu, sem er 1.55. Það má því í raun
telja að heildar niðurstaða í þessari tilraun styðji báðar kenningarnar, og að það
sé vöntun á fleiri háskólagörðum í Reykjavík. Þar sem því lægra sem staðalfrávikið
er, því mun nákvæmra er matið í meðaltali á þýðinu (T3).
Einning var gerð normal dreifing af báðum þáttum, og má sjá niðurstöðuna úr því í
viðauka.
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8.2.1 Mikilvægi á núverandi leigu og leiguskilyrða í Reykjavík
Næst verður skoðað meðaltal og staðalfrávik á mikilvægi núverandi leigu og
leiguskilyrða í Reykjavík. Í töflunni fyrir neðan má sjá niðurstöður á mikilvægi
þessa tveggja þátta:

Tafla 8.4: Mikilvægi háðra breytna.

En er svolítill munur á meðaltali milli þáttanna, en þó minni munur á milli
staðalfrávika. Munurinn á milli meðaltalsins á núverandi leigu og núverandi
leiguskilyrða er því -1.25. Því er staðalfrávikið töluvert hærra, og má því ætla að
útkoma styðji ekki við báðar kenningarnar. S.s að mikilvægi á núverandi leigu og
leiguskilyrða fer ekki saman að mati þýðisins. Það verður reyndar að teljast að
þessi niðurstaða komi ekki beint á óvart, þar sem flestir þátttakenda voru á bilinu
500-800 evrur í núverandi leigutöku. En það er í kringum 100.000 ISK krónur, og
leiguskilyrðin geta verið mismikill í því fjármagnsbili. Önnur ágiskun getur snúist
um almenna nægjusemi, þar sem þessir þátttakendur eru að koma frá
mismunandi heimsálfum og menningum, og oftast með mjög ólíkan bakgrunn. Því
gætu þau verið fullkomlega sátt víð stöðuna, í sambandi við sína núverandi hagi á
leigumarkaðnum í Reykjavik (T1).
Það var líka framkvæmt normal dreifing af núverandi leigu þætti og má einning
sjá niðurstöðu þar í viðauka.

8.3 Fylgni milli núverandi háskólagarða og ánægjustigs þátttakenda
Fylgnistuðull (Pearson Correlation) segjir til um hversu sterk fylgnin er á milli
breytna. Hægt er að sjá hvort það sé jákvætt eða neikvætt samband á milli
breytnanna, og því nær einum sem fylgnistuðulinn er því sterkari er fylgnin.
Á töflunni hér fyrir neðan má sjá niðurstöðu af fylgninni milli núverandi leigu og
núverandi leiguskilyrða:
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Tafla 8.5: Fylgni milli háðra breytna.

Notast var við venjulegt Pearson correlation próf, ekki non-parametric. Eins og sjá
má á töflunni þá er Pearson correaltion stuðulinn .089, sem þýðir að það er
jákvæð fylgni milli núverandi leigu og núverandi leiguskilyrða. Til þess að meta
alvöru styrk sambandsins milli núverandi leigu og núverandi leiguskilyrða, þá þarf
hugsa um gildið sem gefur merki um styrkinn. Gildi sem gefur 0 þýðir að lítill sem
enginn fylgni er á milli breytnanna, og gildi sem gefur 1 þýðir bæði jákvæð og
fullkominn fylgni sé milli breytnanna. En gildi sem gefur -1 þýðir að fylgnin sé mjög
neikvæð og alls enginn.
Fylgnin í þessu prófi er marktæk á .01 stigi í þessari tilraun, og þar sem hún
er .089 telst þetta próf vera mjög marktækt. Því verður niðurstaðan að teljast sú
að þátttakendur meta núverandi leiguskilyrði hæfa núverandi leigu.
Annað fylgnipróf var einning gert, og var þriðja breytan bætt við sem er varðar
ánægjustig þátttakanda á núverandi háskólagörðum. Sjá má niðurstöðuna úr því
prófi á töflunni á næstu síðu:
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Tafla 8.6: Önnur fylgni milli breytna.

Eins og taflan sýnir þá er fylgnin jákvæð og mjög sterk þegar það kemur að
núverandi leigu, og vöntun á fleiri háskólagörðum (Eftirfarandi_fullyrðing) í
Reykjavík. En neikvæð fylgni í núverandi leiguskilyrðum með -.067. Það má því
teljast að þátttakendur séu mjög opnir fyrir fleiri háskólagörðum í Reykjavík,
miðað við niðurstöðuna úr þessu prófi (T2).

8.4 Samanburður og samband breytna (Anova: Two-way between group
analysis)
Í þessum hluta rannsóknarinnar var framkvæmt tvíhliða greining milli hópa. En
þessi tækni gerir það kleift að líta á einstaklinginn, og sameiginleg áhrif af tveimur
sjálfsstæðum breytum á eina háða breytu. Sjálfsstæðu breyturnar sem ákveðið
var að greina sameiginlegu áhrifin af, eru kyn og aldur á tvær háðar breytur. Sem
eru núverandi leiga og núverandi leiguskilyrði.
Fyrsta háða breytan sem farið verður yfir er núverandi leiga, og á töflunni á næstu
síðu má sjá Levene próf á þeirri breytu. En þetta próf reyndir meðal annas á eina
af forsendunum sem undirliggja greininguna af afbrigði breytunar.
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Tafla 8.7: Levene próf.

Gildið sem vekur mesta alhygli í þessari töflu er Sig. stigið, og verður það að vera
meira en .05 og þar af leiðandi ekki verulegt. En eins og sjá má þá er gildið meira
en .05 og ekki verulegt, sem þýðir að afbrigið af háðu breytunni yfir hópanna er
jafnt. En aðal framleiðslan liggur í prófi á áhrifum milli einstaklinganna og gefur
það talsverðar upplýsingar. Það má sjá á töflunni hér fyrir neðan:

Tafla 8.8: Próf 1, núverandi leiga.

Fyrsti hluturinn sem er þörf að kíkja á eru samspils áhrif, og ef þau eru til staðar
þá er ekki auðvelt að túlka helstu áhrifin. Aðal ástæðan fyrir því er sú að til þess
að lýsa áhrifunum af einni sjálfsstæðri breytu, þá þarf að tilgreina stigið af annarri
sjálfsstæðri breytu. Eins og sést á töflunni þá stendur gildið Kyn*Aldur í .613, sem
þýðir að það eru ekki veruleg samspils áhrif til staðar. Það gefur til kynna að það
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sé enginn verulegur munur, í áhrifum af kyni á núverandi leigu fyrir
aldurshópanna.
Ef litið er einning á aðal áhrifin, þá stendur kyn í .154 og aldur í .187, sem þýðir
að það eru enginn veruleg aðal áhrif á báðum breytunum. En þessi niðurstaða
gefur til kynna að að það sé enginn munur, hjá hvorki kyni né aldurhópunum hvað
varðar þeirra núverandi leigu. Seinni háða breytan sem prófuð var, er núverandi
leiguskilyrði og niðurstöðu úr Levene prófinu á þeirri breytu sést hér á töflunni fyrir
neðan:

Tafla 8.9: Levene próf.

Eins og sést á töflunni þá er Sig, stigið minna en .05, sem þýðir að það sé verulegt
og afbrigið af háðu breytunni yfir hópanna er ekki jafnt. En eins og með fyrri háðu
breytuna, þá liggur aðal framleiðslan í prófinu á áhrifum milli einstaklinganna. Það
má sjá niðurstöðurnar úr því á töflunni hér fyrir neðan:

Tafla 8.10: Próf 2, leiguskilyrði.
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Ef litið er aftur á gildið Kyn*Aldur þá stendur það í .260, sem þýðir einning að það
séu ekki veruleg samspils áhrif til staðar. Það gefur líka til kynna að það sé enginn
verulegur munur á áhrifum af kyni, í núverandi leiguskilyrðum fyrir aldurhópanna.
Aðal áhrifin eru reyndar tvíhliða, þar sem kyn stendur í .050 og aldur í .915, sem
þýðir að það sé munur hjá kyni og aldurhópum hvað varðar þeirra núverandi
leiguskilyrði.

8.5 Samanburðar niðurstöður í t-prófi
Loka samanburðar próf sem var framkvæmt í SPSS, var t-próf (Independent
samples t-test). En sú aðferð var notuð til þess bera saman samfellda breytu fyrir
tvo ólíka hópa af þátttakendum. En til þess að framkvæma það próf þurfti tvær
breytur, eina sjálfsstæða breytu sem er kyn og eina háða breytu sem er núverandi
leiga. En vonast var eftir því að sjá hvort það væri einhver verulegur munur milli
kynja í formi tekna í gegnum núverandi leigu. Niðurstöðu prófsins má sjá í viðauka,
en fyrsti hluturinn sem þarf að líta á er Levene prófið. Þar verður að skoða
kassann merktur equal variances assumed, og sjá má að Sig. stigið stendur
í .315. Það þýðir að afbrigiðið fyrir hina tvo hópa (KK/KVK) eru þau sömu, og
brjóta gögnin því ekki í bága við forsendurnar um sömu afbrigði. En til þess að
meta muninn á hópunum, þá þarf að líta á t-test for equality of means Sig. (2
tailed) og stendur gildið þar í .141. Það þýðir að það sé enginn verulegur munur
milli hópanna. Því er hægt að álykta að það sé enginn verulegur tölfræðilegur
munur, á meðaltali í núverandi leigu fyrir KK og KVK.
Annað t-próf var einning framkvæmt, til þess að sjá hvort það væri einhver munur
á ánægjustigi milli hópanna í núverandi leiguskilyrðum. Niðurstöður úr því prófi
má einning sjá í viðauka, og eins og sést í equal variances assumed þá stendur
gildið í .000. Sem þýðir í þessu tilviki að afbrigiðið fyrir hina tvo hópa eru ekki þau
sömu. En það má einning geta þess að SPSS bætir fyrir það að afbrigiðið sé ekki
að stemma, með því að nota upplýsingarnar í kassanum merktum equal
variances not assumed. Hins vegar í þessari rannsókn verða gildin notuð eins og
þau koma fram í forritinu. Seinna gildið (Sig. (2-tailed)) stendur í .011, sem þýðir
að það sé verulegur munur í meðaltali á núverandi leiguskilyrðum fyrir KK og KVK.
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9 Umræða
Í þessum lið verður farið yfir rannsóknar spurningarnar, byggt á greiningu,
úvinnslu gagna og niðurstöðum sem komu fram. Í fyrstu spurningunni var litið á
innri og ytri ástand markaðarins, og úr þeirri greiningu varð SVÓT módelið til sem
sýndi marga styrkleika sem TSH býr yfir og fáa veikleika. Það sýndi einning að
nokkur tækifæri væru til staðar á þessum nýja markaði, en einning væntanlegar
ógnir sem þarf að hafa auga með. Þá er viðskiptamódel TSH mjög sterkt og hefur
verið haldið vel utan um það, þrátt fyrir mikinn vöxt undanfarin ár. Það er mikið að
þakka einfaldri viðskiptaáætlun þar sem allt er nánast gert í rafrænu formi.
Markshópurinn var valin og var það hlutur 100 þátttakenda, 43 KK og 57 KVK að
svara spurningakönnun sem notað var sem mælitæki. En markshópurinn var valin
út frá þröngum tíma ramma og gerleika.
Markshópurinn var einning hlutagreindur frá öllum hliðum. Áður en farið var á
vettvang með spurningalistann, sem innihélt sex spurningar og voru gögnin síðar
meir sett upp í SPSS. Ákveðnir hlutir voru rannsakaðir þar, eins og lýsandi tölfræði,
fylgni, samanburður og samband breytna. Einning var skoðað hvort breytingar
þyrfti að gera á núverandi viðskiptaáætlun fyrir nýjan markað. En ljóst er að alltaf
verður einhver aðlögunar tími, fyrir núverandi viðskiptaáætlun TSH að virka í
íslensku umhverfi.
Að lokum var skoðað hverning markaðsáætlunin yrði fyrir markshópinn, og hvort
núverandi viðskiptaáætlun og stefna geti farið saman við framtíðar áætlanir. Farið
var yfir vöruna, verðið, vettvanginn, kynninguna á vörunni og hvaða verklag verður
til staðar. Einning hvaða fólk mun verða á staðnum, stjórna honum og reka hann.
Ljóst er að enda varan er þjónustan sem TSH stendur fyrir, og ýmsar verð leiðir
voru skoðaðar. Einning var vettvangur nokkuð ljós, þó vinna sé til staðar hvar
nákvæmlega í Reykjavík er heppilegast að vera fyrir TSH. Ekki verður hörfað frá
núverandi kynningar stefnu og verður hún einungis bætt, og sama má segja um
núverandi verklag TSH fyrir nýjan markað.
Mælingar á hæfni stjórnunarteymis TSH var einning framúrskarandi og mikill
reynsla er þar til staðar. Það gefur augljóslega góð fyrirheit að núverandi
viðskiptaáætlun og stefna, gæti farið saman við framtíðar áætlarnir.
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10 Takmarkarnir
Það voru nokkrir hlutir sem ekki tókst að komast yfir í þessari rannsókn, bæði
vegna naums tíma og einning út af aðgengi að nákvæmri upplýsingum. Í fyrsta
lagi var ekki hægt að komast í ýtarlegri skýslur en þær sem fyrir eru, hvað varðar
húsnæðis vandann í Reykjavík og fræðilegan grunn. En margt að því er ennþá
verið að rannsaka og nákvæmari upplýsingar kunna ekki að vera staðar eins og er.
Þar sem þetta einn af stærri efnahags vandamálum, sem íslenskt samfélag er að
eiga við þessa stundina.
Einning var ekki hægt að komast að neinum hörðum tölum, sérstaklega í kringum
hugsanlegar tekjur markshópsins. En líka tengdum ákveðnum hlutum sem
tengjast rekstrinum sjálfum hjá TSH. Það gerði það að verkum að ekki var hægt
að framkvæma ABC (Activity-based costing) greiningu, í nokkrum lykill hlutum sem
varðar þjónustuna. Ásamt almennri fjárfestingar greiningu við innflutning inná
íslenskan markað. En til þess hefði þurft ársreikningina og veltu síðasta árs í það
minnsta, sem ekki var veitt aðgengi að.
Í öðru lagi hafði tímaleysi mikill áhrif, þar sem höfuðstöðvar TSH eru staðsettar í
Amsterdam. Því var mjög erfitt að kanna rekstur fyrirtækisins aðeins dýpra. Þó
fengust góðar og traustar upplýsingar, á þeim fjórum dögum sem unnið var með
stjórnunarteyminu. Það náðist samt ekki að greina og rannsaka rekstar áætlunina
sem slíka, ásamt flutningskerfinu og birgjakeðjunni þegar það kom að
viðkvæmum og vistnæmum vörum. En hafa ber í huga að rekstrar áætlun TSH
hefur einning að geyma tölur sem ekki var hægt komast yfir, þar sem þær eru líka
tengdar ársreikningum og veltu. Einning eru flestar áþreifanlegar vörur eins og
matvæli og drykkir í umsjón veitingastaðarins. En það er aðskilið TSH hvað rekstur
varðar, og var ekki veitt aðgengi að þeim upplýsingum.
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11 Niðurstaða og meðmæli
Búið er að fara yfir alla greiningu, úrvinnslu gagna og niðurstöður úr hverri
rannsóknarspurningu fyrir sig. Það verður að teljast að heildar niðurstaðan sé
mjög jákvæð fyrir TSH. Því það er vissulega markaður til staðar í Reykjavík og í
rauninni veruleg köllun eftir fleiri háskólagörðum, ef litið er sérstaklega á SPSS
niðurstöður. Innkoman inná markaðinn verður samt ekki auðveld, þar sem það
eru tveir sterkir samkeppnis aðilar til staðar. Sem eru að byggja fleiri íbúðir sem
eru mjög nálagt báðum háskólunum. Auk þess er íslensk króna í umferð, þanning
að fjárfesta hér á landi gæti verið talsverð áhætta ef hlutirnir skyldu ekki ganga
upp. Þetta eru samt sem áður einu stóru tálmarnir í veginum eins og er, en allir
aðrir þættir virðist falla með TSH. Reykjavík er heldur ekki mjög ólík
menningarlega, en aðrir markaðir sem TSH eru nú þegar fyrirutan mannsfjölda.
Eins sagt var í kafla níu þá náðist ekki að komast í neinar harðar tölur. En þær
fást vonandi fyrir sjálfa viðskiptaætlunina fyrir Reykjavíkur markað, skyldu TSH
ákveða fara í þetta verkefni af fullri alvöru. Það er nokkuð ljóst að margt jákvætt
kom út úr þessari rannsókn og meðmælin væru sú að íhuga þennan markað
vandlega. TSH hefur allt til alls, til þess tækla íslenskan markað. Þar á helst við
um sterka innviði, mikla reynslu og mjög öflugan leiðtoga í Charile Macgregor.
Hann hefur skýra sýn um hvert hann vill fara með fyrirtækið, og gefur af sér
mikinn innbálstur í stór verkefni eins og þetta.
TSH er einning eitthvað sem er nýtt og öðvísi sem hefur ekki sést áður á Íslandi.
Það gæti því talist fullvíst að Reykjavík ekki bara vanti TSH, heldur þurfi þanning
fyrirbæri. Einning gæti innkoman komið af stað nýju tímabili eða jafnvel byltingu í
tengslum við háskólagarða, gisti eða hina almennu húsnæðis menningu á
höfuðborgarsvæðinu.
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Viðaukar:

Eftirfarandi kaflar eru viðaukar við rannsóknina, sem lesandinn kann að hafa
áhuga á.

Iceland population
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Debetkorta notkun, reiðufé, kreditkort/annað
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Spurningalisti/Vettvangskönnun
Ágæti þátttakendi,
Meðfylgjandi spurningakönnun er hluti af lokaverkefni mínu í meistarnámi, í
viðskiptafræði við háskólann á Akureyri. Viðfangsefnið er að kanna hvort það sé
markaður fyrir nýja og fjölbreyttari háskólagarða í Reykjavík. Leiðbeinandi minn er
Sigurður Guðjónsson Lektor á viðskipta og raunvísindasviði við háskólan á
Akureyri. Mér þætti mjög vænt um það ef þú sæir þér fært að taka þátt í könnunni,
en ekki verður hægt að rekja einstök svör til þátttakenda.
Með fyrirfram þökk,
Gunnlaugur Karlsson (ha170719@unak.is)
Spurningar,
Fyrsti hluti:
1. Kyn?

•

KK ( )

•

KVK ( )

2. Þjóðerni?

•

Evrópa ( )

•

Suður-Ameríka ( )

•

Norður-Ameríka ( )

•

Asía ( )

•

Annað (Hvað)? ______________
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3. Aldur?

•

18-22 ( )

•

22-26 ( )

•

26-30 ( )

4. Hversu há er þín núverandi leiga (Evra)?

•

500-600 ( )

•

700-800 ( )

•

900-1000 ( )

•

Vill ekki segja ( )

Annar hluti:

5. Hversu ánægð/ur ertu með núverandi leiguskilyrði?

•

Mjög ánægð/ur ( )

•

Frekar ánægð/ur ( )

•

Hef ekki skoðun ( )

•

Mjög óánægð/ur ( )

•

Frekar óánægð/ur ( )

6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?
“Það vantar fleiri háskólagarða í Reykjavík”

•

Mjög sammála ( )

•

Frekar sammála ( )

•

Hef ekki skoðun ( )

•

Mjög ósammála ( )

•

Frekar ósammála ( )
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Spurningalisti/Vettvangskönnun á ensku

Dear participant,
The following document is a part of my master thesis for a MS degree in business,
at the university of Akureyri. The topic is to investigate if there is a market for a
new and slightly different student housing in Reykjavík. My mentor is Sigurður
Guðjónsson assistant professior in business and science, at the university of
Akureyri. I would really appreciate it if you would take the time to answer these
questions. This research is confidential and the answers will not be traceable.
Thank you very much,
Gunnlaugur Karlsson (ha170719@unak.is)
Questions,
Part 1:
1. Sex?
•

Male ( )

•

Female ( )

2. Nationality?
•

Europe ( )

•

South-America ( )

•

North-America ( )

•

Asia ( )

•

Other (What)? ______________
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3. Age?
•

18-22 ( )

•

22-26 ( )

•

26-30 ( )

4. How high is your present rent (Euros)?
•

500-600 ( )

•

700-800 ( )

•

900-1000 ( )

•

No comment ( )

Part 2:
5. How satisfield are you with your present renting conditions?
•

Very satisfield ( )

•

Slightly satisfield ( )

•

Don´t have an opinon ( )

•

Very dissatisfield ( )

•

Slightly dissatisfield ( )

6. To how much of an extent do you agree with the following
statement ”There is a need for more student housing in Reykjavík”?
•

Strongly agree ( )

•

Slightly agree ( )

•

Don´t have an opinon ( )

•

Strongly disagree ( )

•

Slightly disagree ( )

xiii

Normal dreifing

Eftirfarandi fullyrðing:

Núverandi leiga:

xiv

Núverandi leiguskilyrði:

xv

Lýsandi tölfræði, two-way anova

xvi

T-próf, núverandi leiga

xvii

T-próf, núverandi leiguskilyrði

xviii

SVÓT Greining
Styrkleikar:

•

Lág samkeppnishæf samkeppni

•

Lítill máttur kaupanda

•

Mikill vöru og þjónustueiginleiki

•

Traust tengslanet gefur gott

Veikleikar:

•

Takmörkuð reynsla af smærri
markað

•

Hugsanlega hár skiptikostnaður

orðspor
•

Góður mannauður gefur sterkan
grunn

•

Áberandi og tíðnahátt samband
við viðskiptavini

Ógnir:

•

Tækifæri:
Hækkun skatta borgarstjórnar

•

og óljós stefna
•
•

ESB aðild auðveltar innkomu
inná nýjan markað

Aðgengi að hæfu starfsfólki gæti

•

Sterk króna og hár kaupmáttur

reynst erfitt og kostnaðarsamt

•

Ung þjóð með nýtt viðhorf og

Félagslegar byltingar gætu leitt
til breytingar á innri verkferlum

nýjan félagslegan hreyfanleika
•

Rafræn viðskiptamáti eykst hratt
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