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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknarskýrslu snýr að greiningu og framsetningu lykilþátta í 

vöruþróunarferli fyrirtækja á Íslandi. Rannsakað var hvort íslensk fyrirtæki stundi vöruþróun á 

árangursríkan hátt, með hliðsjón af þátttöku hins almenna neytanda. Rannsóknin var 

framkvæmd með blönduðum rannsóknaraðferðum, þá hvort tveggja eigindlegum og 

megindlegum. Skyggnst var inn í vöruþróunarferli fyrirtækja á mismunandi mörkuðum þar sem 

tekin voru viðtöl við sérfræðinga á fræðasviðinu og rýnt var í fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. 

Þá var spurningakönnun lögð fyrir almenning. Rannsóknarspurningin sem leitast var eftir að 

svara var: Hvernig er vöruþróun íslenskra fyrirtækja háttað og hvert er hlutverk neytenda í 

ferlinu? 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á fyrirliggjandi fræðum sem og fyrri 

rannsóknum á viðfangsefninu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram með 

þemagreiningu, myndrænum hætti og lýsandi tölfræði. Að lokum má finna hagnýtar tillögur 

sem ætlað er að hafa leiðbeinandi gildi fyrir fyrirtæki sem bæta vilja vöruþróunarferli sitt.  

Athuga skal að ekki er unnt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á öll fyrirtæki á Íslandi 

né skýrir hún frá þátttöku allra Íslendinga en þó gefur hún greinargóða mynd af raunverulegri 

stöðu vöruþróunarmála hér á landi. Niðurstöður benda til þess að skortur er á 

stefnumótunarvinnu og markaðsrannsóknum tengdum vöruþróun innan íslenskra fyrirtækja. 

Greining á markaðsumhverfinu er gríðarlega mikilvæg þar sem mikil samkeppni er. Mikilvægt 

er að greina þarfir og kröfur neytenda áður en farið er út í þróunarferlið og með því að hafa 

neytandann með í ferlinu er auðveldara að uppfylla þarfir viðskiptavinarins. Að síðustu er 

mikilvægt að stjórnendur hafi í huga að vöruþróun er fjölþætt ferli sem krefst þess að því sé 

sinnt að alvöru. Neytendur geta tekið enn frekar þátt í ferlinu og mikið svigrúm er til úrbóta á 

sviði vöruþróunar hér á landi. 
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Abstract 

The subject of this research report is to analyse and present the key elements in the product 

development process within companies in Iceland. Companies in Iceland were analyzed with 

the purpose of identifying if the product development process is successful. The role of 

consumers in the process was taken into consideration. The research categorizes as mixed 

methods, where both quantative and qualitative research methods were conducted. Interviews 

were taken with specialists in the field of product development within Icelandic companies 

and a questionnaire was shared with the public. The research question was: How is the 

product development process conducted within Icelandic companies and what is the role of 

consumers within the process?  

The theoretical background is based on existing academic studies on the subject and previous 

researches. Results are presented with theme coding, graphics and descriptive statistical data. 

Finally practical guidelines will be presented, which are supposed to provide suggestive value 

for companies that want to strengthen their product development procedure.  

The results do not provide a generalized opinion of all companies in Iceland nor the whole 

Icelandic public but it does provide a comprehensive idea of the current status of product 

development here in Iceland. The overall findings of the research indicate that a lack of 

strategic management and marketing researches connected to product development can be 

found within companies in Iceland. It‘s important to research what the actual needs and 

demands of the consumers are before starting the development process and by involving the 

consumer in the process, fulfilling the needs and demands is more likely to be successful. 

Lastly, it‘s important to understand that the product development process is a multistep 

process and can not be thought of as only a side job. Consumers can take more part in the 

process and there is room for improvements within product development in Iceland.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Hásakólann 

á Bifröst. Verkefnið var unnið á haustönn 2019 og er eigin smíð og afrakstur þeirrar rannsóknar 

sem ég framkvæmdi. Heimilda er getið samkvæmt reglum skólans þegar stuðst var við annarra 

verk. Leiðbeinandi verkefnisins var Brynjar Þór Þorsteinsson og fær hann þakkir fyrir góða 

leiðsögn. Þá fá Ástrós Hákonardóttir og Inga Birna Sigurðardóttir þakir fyrir góð ráð, stuðning 

og yfirlestur ásamt fjölskyldu og vinum sem stóðu við bak mitt við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

Að lokum vil ég færa viðmælendum og þátttakendum rannsóknarinnar sérstakar þakkir fyrir 

þeirra framlag.  

 

__________________________________________ 

Helena Rós Tryggvadóttir
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1. Inngangur 

Í hinu síbreytilega viðskiptaumhverfi er óumflýjanlegt að fyrirtæki þurfi stöðugt að vera á verði 

og vera reiðubúin að mæta breyttum kröfum og/eða þörfum neytenda. Ísland er þar engin 

undantekning. Krafa er um aukinn hraða við þróun vara en mikilvægt er að fyrirtæki mæti þeim 

kröfum án þess að draga úr gæðum vörunnar. Vöruþróun er það ferli þar sem viðskiptatækifæri 

verður að veruleika. Hugtakið vöruþróun getur því átt við hvort tveggja vöru og þjónustu 

(Cormican & O'Sullivan, 2004). Í greinargerð þessari verður fjallað um vöruþróun almennt, 

óháð starfsvettvangi og tegund reksturs.  

Mikilvægt er að starfshættir og skipulag innan fyrirtækja sé þannig háttað að góðar viðskipta- 

og/eða markaðshugmyndir skili sér inn í þróunarferlið og markvisst á markað. Hagkerfið okkar 

er drifið áfram af sköpun og til þess að sköpunargáfa starfsfólks fái að njóta sín þarf að virða 

hæfni, getu og tækniþekkingu þeirra. Mikilvægt er að fyrirtæki sýni umburðarlyndi gagnvart 

ólíkri menningu, lífsstíl og viðhorfum. Hvernig staðið er að þróunarferlinu getur verið það sem 

sker úr um árangur fyrirtækisins. Ef vel er staðið að vöruþróun geta fyrirtæki náð 

samkeppnisforskoti og orðið leiðandi á markaði (Karl Friðriksson, 2004).  

Breytt samfélagsmynstur og umhverfi kallar á breytingar í daglegum rekstri fyrirtækja. Nú þarf 

að huga að þörfum á borð við viðurkenningu og sjálfstjáningu einstaklinga og umverfis-, 

öryggis- og siðferðismálum. Þrátt fyrir miklar breytingar á samfélagsmynstri og umhverfinu 

síðustu áratugi þá eru gildi vöruþróunar um að velja rétt verkefni og gera þau rétt, enn til staðar. 

Endurskoðun á vöruþróunarferli fyrirtækja þarf nú frekar en áður stöðugt að eiga sér stað til að 

fyrirtækin nái að aðlagast breyttum aðstæðum og nái tilsettum markmiðum. Þrátt fyrir að 

stjórnarhættir fyrirtækja hafi stöðugt tekið framförum þá sýna rannsóknir fram á að af þeim 

vörum sem markaðsettar eru, sé um þriðjungur misheppnaðar og nái ekki tilsettum árangri. 

Segja má að vöruþróun geti verið vendipunktur í velgengni fyrirtækja (Gréta María 

Grétarsdóttir, Helgi Þór Ingason og Karl Friðriksson, 2009).  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er því að rannsaka hvert viðhorf almennings til mikilvægis 

vöruþróunar á Íslandi er, hver þátttaka þeirra í ferlinu er og þannig sjá hvort fyrirtækin stundi 

vöruþróun á árangursríkan hátt. Farið verður yfir það hvernig hinn almenni neytandi tekur þátt 

í vöruþróunarferli fyrirtækja og hver sýn þeirra er á vöruþróun almennt. Hugmyndin að baki 

rannsókninni kviknaði vegna áhuga rannsakanda á viðfangsefninu. Vakti það athygli 

rannsakanda hve lítið er rætt um vöruþróun í tengslum við framleiðslu og þróun fyrirtækja og 
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virtist lítil kunnátta vera á viðfangsefninu. Rannsakandi rýndi í fyrri rannsóknir á 

viðfangsefninu og kynnti sér fræði vöruþróunar, markaðsmála og breytinga- og 

þjónustustjórnunar. Ákveðið var í kjölfarið að framkvæma eigin rannsókn með það að 

markmiði að setja fram hagnýtar tillögur um hvernig fyrirtæki geta betrumbætt þróunarferli sitt 

til þess að takast á við breytt samfélagsmynstur og -kröfur.  

Rannsókn þessi var framkvæmd með blönduðum rannsóknaraðferðum í formi eigindlegrar og 

megindlegrar rannsóknar. Eigindlega rannsóknin fór fram í formi hálf-opinna viðtala við fjóra 

sérfræðinga í vöruþróun innan íslenskra fyrirtækja á mismunandi mörkuðum. Megindlega 

rannsóknin var framkvæmd í formi spurningakönnunar á netmiðlinum Facebook. 116 svör 

bárust rannsókninni og var þátttaka og viðhorf þátttakenda, á vöruþróunarferli íslenskra 

fyrirtækja, greind út frá svörunum. Þar að auki voru fyrri rannsóknir á viðfangsefninu skoðaðar 

og heimilda aflað sem styðja við viðfangsefnið og fræðin.  

 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að gera grein fyrir viðhorfi almennings til mikilvægis vöruþróunar 

á Íslandi og þátttöku þeirra í ferlinu, rannsaka hvernig vöruþróunarferli fyrirtækja hér á landi er 

háttað og þannig sjá hvort fyrirtækin stundi vöruþróun á árangursríkan hátt. Tilgangurinn er að 

útkoma rannsóknarinnr geti haft leiðbeinandi gildi fyrir fyrirtæki hér á landi sem leita leiða til 

að bæta þjónustu sína og mæta kröfum viðskiptavina. Í samræmi við framangreind markmið er 

rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara eftirfarandi:  

Hvernig er vöruþróun íslenskra fyrirtækja háttað og hvert er hlutverk neytenda í 

vöruþróun?  

Auk þess var markmiðið að greina hvort samræmi, eða ósamræmi væri á viðhorfi fyrirtækja 

annars vegar og hins almenna neytanda hins vegar. Að síðustu verður leitast til þess að meta 

hvort fyrirtæki hér á landi fylgi fræðum í vöruþróunarferli þeirra.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar verður fjallað um vöruþróun, markaðssetningu hennar 

ásamt umfjöllun um ástæður vöruþróunar. Þá verður gerð grein fyrir því hvað einkennir 

árangursríka vöruþróun og hvernig gæðastjórnun samtvinnist inn í ferlið. Farið verður yfir það 

hver algeng mistök í vöruþróun eru ásamt því að farið verður yfir og greint fra niðurstöðum 

fyrri rannsókna á viðfangsefninu.  

 Vöruþróun 

Hugtakið vöruþróun (e. Product Development) hefur í gegnum tíðina verið skilgreint á 

margvíslegan hátt. Einfaldasta skilgreining hugtaksins er sú að vöruþróun sé það ferli að 

umbreyta viðskiptatækifæri í vöru og/eða þjónustu. Þar er bent á að hugtakið getur því átt við 

hvort tveggja vöru og þjónustu (Cormican & O'Sullivan, 2004). Í greinargerð þessari verður 

fjallað um vöruþróun almennt, óháð starfsvettvangi og tegund reksturs. Vöruþróunarferlið snýst 

því að miklu leyti um það að greina þarfir og óskir þeytenda, uppfylla þær og markaðssetja í 

samræmi við það. Ástæðan fyrir því að vöruþróun er mikilvæg fyrir fyrirtæki er sú að 

samkeppni við keppinauta er hörð og mikilvægt er að greina vel hvað það er sem að 

markhópurinn óskar eftir og þarf, og vinna út frá því.  

Kröfur neytenda eru sífellt að breytast með tækniframförum og efnahagslegri velmegnun og 

markaðurinn á sama tíma. Þessar breytingar hafa haft veruleg áhrif á vöruþróun í heild sinni. 

Nú þarf að huga að þörfum á borð við viðurkenningu og sjálfstjáningu einstaklinga og umverfis-

, öryggis- og siðferðismálum. Þrátt fyrir miklar breytingar á samfélagsmynstri og umhverfinu 

þá eru gildi vöruþróunar um að velja rétt verkefni og gera þau rétt enn til staðar. Endurskoðun 

á vöruþróunarferli fyrirtækja þarf nú frekar en áður stöðugt að vera í skoðun til að fyrirtækin 

nái að aðlagast breyttum aðstæðum og nái tilsettum markmiðum. Þrátt fyrir að stjórnarhættir 

fyrirtækja hafi stöðugt tekið framförum þá sýna rannsóknir fram á að af þeim vörum sem 

markaðsettar eru, sé um þriðjungur misheppnaðar og nái ekki tilsettum árangri. Segja má að 

vöruþróun geti verið vendipunktur í velgengni fyrirtækja (Gréta María Grétarsdóttir, Helgi Þór 

Ingason og Karl Friðriksson, 2009).  

Til eru ýmsar skilgreiningar á nýjum vörum. Booz-Allen og Hamilton (1982) hafa flokkað þær 

í sex flokka: nýjar vörur kynntar fyrir heiminum (e. New to the World Products), nýjar vörulínur 

(e. New Product Lines), viðbætur við núverandi vörulínur (e. Additions to Existing Product 

Lines), endurbætur á núverandi vörum (e. Improvements and Revisions to Existing Products), 
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endurstaðfærsla (e. Repositioning) og að lokum vörur sem hannaðar eru á hagkvæmari hátt (e. 

Cost Reductions). Flest fyrirtæki framleiða vörur sem blöndu úr þessum sex flokkum. Vekur 

það athygli að nýjar vörur sem kynntar eru fyrir heiminum og nýjar vörulínur telja eingöngu 

30% af vöruþróuninni. Af þeim eru þá tæplega 60% sem teljast vel heppnuð 

vöruþróunarverkefni (Cooper R. G., 2001).  

Í töflu 1 hér að neðan má sjá flokkana sex og næmni þeirra:  

Nýnæmni fyrir 

fyrirtækið 

 

Mikið Nýjar vörulínur (20%)  Nýjar vörur (10%) 

 Umbætur á núverandi 

vörum (26%) 

Viðbætur við núverandi 

vörulínur (26%) 
 

Lítið 

Lækkun kostnaðar 

(11%) 
Endurstaðfærsla (7%)  

 Lítið  Mikið 

 Nýnæmni fyrir markaðinn 

Tafla 1: Skipting nýrra vara (Booz, Allen og Hamilton, 1982) 

Fyrirtæki geta byggt vöruþróun sína á mismunandi aðferðum eftir eðli rekstursins. Flestar 

aðferðirnar eiga það sameiginlegt að þurfa að fara í gegnum ákveðin skref eða verkhluta til þess 

að ná tilsettum árangri. Hvaða aðferð hentar hverju sinni fer eftir eðli þróunarvinnunnar hverju 

sinni. Eitt þekktastsa líkanið í dag er svokallað áfanga og gátta líkan (e. Stage-gate Process) 

sem Robert G. Cooper setti fram. Að hans mati er tvennt sem hafa þarf í huga þegar markmiðið 

er árangursrík vöruþróun, annars vegar að gera verkefnið rétt og hins vegar að réttu verkefnin 

séu valin. Með þessu á hann við að mikil undirbúningsvinna þarf að eiga sér stað, hlusta þarf á 

þarfir og kröfur viðskiptavina og vanda vel við val á verkefnum. Eitt helsta vandamálið í 

vöruþróunarferli fyrirtækja er svo að fyrirtæki eiga það til að fylgja ekki fyrirframákveðnum 

verkferlum og sleppa þá verkþáttum eða framkvæma þá illa (Gréta María Grétarsdóttir, Helgi 

Þór Ingason og Karl Friðriksson, 2009).  

2.1.1. Áfanga og gáttaferlið (e. Stage-gate Process)  

Áfanga og gátta ferlið brýtur vöruþróunarferli fyrirtækja niður í fyrirfram ákveðna verkþætti, 

svokallaða áfanga. Áfangarnir eru nýttir til þess að safna upplýsingum og er markmið þeirra að 

draga úr áhættu sem fylgir vöruþróunarferlinu. Líkanið var fyrst sett fram á sjöunda áratugnum 

en hefur þróast í gegnum árin. Robert G. Cooper sem setti fram líkanið byggir það á sex 

áföngum, þar af einum undirbúningsáfanga:  

0. Mótun hugmyndar/undirbúningsáfangi (e. Discovery): Þessi verkþáttur miðar að því að 

afla hugmynda og finna tækifæri. 
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1. Forkönnun (e. Scoping): Rannsókn á verkefninu. 

2. Ítarleg könnun (e. Build the Business Case): Viðskiptaáætlun gerð sem skilgreinir 

vöruna og verkefnið sem taka á fyrir og inniheldur verkefnaáætlun. 

3. Þróun (e. Development): Hönnun og þróun vörunnar. 

4. Prófun og staðfesting (e. Testing and Validation): Varan er prófuð til þess að koma í 

veg fyrir galla. 

5. Framleiðsla og markaðssetning (e. Launch): Framleiðsla hefst og varan markaðsett.  

Cooper nefnir þó einn áfanga til viðbótar sem sé nauðsynlegur í vöruþróunarferlinu, en hefur 

hann ekki sem hluta af líkaninu, en það er stefnumótun. Stefnumótun sé talin grundvöllur 

árangursríkrar vöruþróunar. Nauðsynlegt er hins vegar að stunda stefnumótun í gegnum allt 

ferlið og því er hún ekki áfangi sem tekur við af þeim sem var á undan líkt og líkanið tekur 

fyrir. Ástæðan fyrir því að líkanið ber heitið áfanga og gátta líkan, er að eftir hvern áfanga (e. 

Stage) er gátt eða hlið (e. Gate) sem að fyrirtækin fara í gegnum yfir í næsta áfanga. Þessar 

gáttir eru þekktar fyrir að vera til staðar og þjóna tilgangi árangursprófana. Eftir að einum 

áfanga er lokið, er skoðað hvernig hann gekk og ákvörðun tekin um framhaldið. Það er á þessum 

stigum vöruþróunarinnar sem að ákvörðun þarf að taka um hvort að halda eigi áfram eða víkja 

frá hugmyndinni (Cooper R. G., 2015).  

 

Mynd 1: Áfanga og gáttaferlið (Cooper R. G., 2015) 

Hugmynd
Gátt 1: 
Mótun 

hugmyndar

Áfangi 1: 
Forkönnun

Gátt 2: 
Síun

Áfangi 2: Ítarleg 
úttekt

Gátt 3: 
Vöruþró

unar-
verkefni

Áfangi 3: Þróun
Gátt 4: 

Endurmat
Áfangi 4: Prófun 

og staðfesting

Gátt 5: 
Viðskipta
-greining

Áfangi 5: 
Fralmeiðsla og 
markaðssetning

Endurmat
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 Markaðssetning vöruþróunar 

Vöruþróun er markaðsmál. Eitt fyrirtæki getur ómögulega þjónað öllum viðskiptavinum 

markaðarins og því er nauðsynlegt að notast við markaðshlutun til þess að aðgreina markaðinn 

eftir tilgreindum viðmiðum. Markaðssetning fyrirtækja er einn lykilþátturinn í rekstri þeirra og 

mikilvægt að fyrirtæki vinni markvisst að því að ná til markhópsins sem stefnt er að. Við sölu 

á vöru og/eða þjónustu þá þarf árangur fyrirtækisins að vera góður og fyrirtækið þarf að stefna 

að því að uppfylla þarfir viðskiptavina. Markaðshlutun er nauðsynleg undibúningsvinna 

vöruþróunar, við gerð markaðsáætlunar og markaðssetningu. Mikilvægt er að framkvæma 

markaðs- og samkeppnisgreiningu til að skilja hvernig markaðurinn virkar og til að komast að 

þörfum hans. Með því að beina athygli sinni að þeim markhópum sem fyrirtækið hefur ákveðið 

að þjóna framkvæmir það markmiðaða markaðssetningu (Karl Friðriksson, 2004; 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

2.2.1. Þarfapýramídi Maslow (e. Maslow‘s Hierarchy of Needs) 

Kjarnahugtök í markaðsfræði (e. Core Marketing Concepts) eru skilgreind sem þarfir (e. 

Needs), óskir (e. Wants) og kröfur (e. Demands). Þarfir eru mannfólki eðlislægar en mikilvægt 

er þó að hafa í huga að kauphegðun og venjur einstaklinga tekur stöðugt breytingum. Mikilvægt 

er fyrir fyrirtæki sem ætla að markaðssetja vöru eða þjónustu að skilja neytendur, þekkja þarfir 

þeirra og hvernig megi fullnægja þeim. Abraham Maslow setti fram þarfapýramída (e. 

Maslow‘s Hierarcy of Needs) þar sem þarfirnar eru flokkaðar í fimm stig. Líkamlegar 

grunnþarfir koma fyrst og flokkast þar undir vatn, súrefni og matur. Næstu fjögur stigin á eftir 

grunnþörfunum eru þörf fyrir öryggi, - félagslegar þarfir, - virðingu, bæði sjálfs-virðingu og 

virðingu annarra og að lokum þörf fyrir sjálfsbirtingu/lífsfyllingu (Kotler & Keller, 2016). 

Talar Maslow um, í bók sinni Motivation and Personality að ef að grunnþarfirnar séu ekki 

uppfylltar, finni einstaklingar ekki fyrir þeim þörfum sem á eftir koma (Maslow, 1954). Þegar 

að grunnþarfirnar eru uppfylltar þá fer einstaklingurinn upp pýramídann til þess að reyna að 

fullnægja hinum þörfunum. Fyrirtæki geta því ekki búið til þarfir einstaklinga með því að setja 

vöru/þjónustu á markað en þau geta haft áhrif á og fullnægt þörfunum með mismunandi hætti 

(Kotler & Keller, 2016).  

Óskir einstaklinga um að þörfum þeirra sé fullnægt með tilteknum hætti geta myndast í gegnum 

samfélagið eða venjur. Kröfur einstaklinga eru eiginleikar vöru og/eða þjónustu sem eru 

umfram grunnþarfir. Þarfirnar skiptast svo niður í nokkrar víddir; grunn-, raun- meðvitaðar-, 

ómeðvitaðar og leyndar þarfir (Kotler & Keller, 2016).  
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Mynd 2: Þarfapýramídi Maslow (Kotler & Keller, 2016) 

 Ástæður vöruþróunar 

Drifkraftar vöruþróunar geta verið ýmsir, innan fyrirtækisins þarf þó að vera löngun og 

drifkraftar til staðar ef stefnan er sett á árangursríka vöruþróun. Stefnumótun og stjórnunarstíll 

þurfa að taka mið af vöruþróun og þá þarf fyrirtækjabragur innan fyrirtækisins að vera til staðar. 

Þá eru einnig atriði sem að fyrirtækin geta haft áhrif á sem að eru að bera kennsl á og greina 

tækifæri, að afla og sía hgmyndir og að skilgreina vöruhugmyndir. Fyrirtækið verður einnig að 

vera vakandi fyrir utanaðkomandi áhrifaþáttum á borð við lög og reglur, stjórnvöld, 

viðskiptavini, samkeppnisaðila, þróun stjórn- og efnahagsmála, vísinda og rannsókna þegar 

kemur að vöruþróunarferli fyrirtækisins (Karl Friðriksson, 2004).  

Sé vöruþróun árangursrík, hefur hún nokkra kosti í för með sér. Þetta eru til að mynda 

samkeppnisyfirburðir, hærri arðsemi og færri óvæntar uppákomur. Hvatar vöruþróunar innan 

fyrirtækja eru breyttar þarfir viðskiptavina, tækniframfarir, meiri alþjóðahyggja og styttri líftími 

vara (Hörður Harðarson, 2019).  

2.3.1. Líftími vöru 

Allar vörur ganga í gegnum fjögur skeið á sínum líftíma. Líftími vöru tekur fyrir þann tíma frá 

því að vara er sett á markað þangað til að fyrirtæki þurfa að taka hana út af markaði. 

Líftímakúrfan hefur verið sett fram til þess að auðvelda fyrirtækjum að sjá fyrir hvenær 

breytingar á vörumerkjum og vörum eru væntanlegar. Hefðbundin líftímakúrfa hefur fjögur 

stig: Kynning/fæðing (e. Introduction), vöxtur (e. Growth), þroski (e. Maturity) og hrörnun (e. 

Sjálfsbirting/ 
lífsfylling

Virðing

Félagslegar þarfir

Þörf fyrir öryggi

Líkamlegar grunnþarfir
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Decline). Áhersla er lögð á að ekkert varir að eilífu, á fyrri skeiðunum er kostnaður mikill og 

sala lítil og þar af leiðandi verður hagnaður lítill. Þegar vara nær fullþroska stiginu er kostnaður 

í jafnvægi/lágmarki og salan mikil og því verður hagnaður í hámarki. Tekjur fyrirtækisins byrja 

að myndast á fæðingarstiginu og halda áfram að myndast að fullþroskastiginu, þær fara svo 

minnkandi og ná inn á hrörnunarstigið. Fjórir meginþættir stýra því hversu hratt vörur ganga í 

gegnum sitt æviskeið, þeir eru: Skoðanir og kröfur neytenda, tækniframfarir, aðgengi 

samkeppnisaðila og markaðsaðgerðir fyrirtækisins. Vara fyrirtækisins er grundvöllur þess að 

fyrirtækið starfi á markaðnum. Nauðsynlegt er að stunda vöruþróun til þess að halda 

viðskiptavinunum ánægðum, þá einna helst þegar myndast ákveðin tíska þar sem fyrirtæki vilja 

fá neytendur til að hugsa um að ný og betri vara sé væntanleg á næstunni (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013).  

 

Mynd 3: Líftími vöru (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013) 

2.3.1.1. Fæðingarskeið 

Á fæðingarskeiði vöru er hún fyrst kynnt fyrir markaðnum. Á þessu skeiði er yfirleitt tap á 

vörunni vegna drægrar sölu, mikils þróunarkostnaðar og kostnaðarsamrar markaðssetningar. 

Þrátt fyrir að vera mjög kostnaðarsamt skeið í líftíma vöru þá hafa sum fyrirtæki hagnast á þessu 

stigi. Algengt er að vörur falli á þessu stigi þ.e. þróunarferlið hefur ekki borið árangur, fjármagn 

þrýtur og/eða markhópurinn hefur ekki haft áhuga á vörunni. Fyrirtæki þurfa að fylgjast vel 

með hversu vel varan aðlagast markaðnum, ef að varan nær ekki tilsettum árangri þarf jafnvel 

að falla frá á þessu stigi (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.3.1.2. Vaxtarskeið 

Ef að vara lifir fæðingarskeiðið af þá tekur við vaxtarskeið þar sem sala vörunnar fer ört 

vaxandi. Á þessu skeiði eykst samkeppnin og markaðurinn stækkar. Yfirleitt lækkar 

framleiðslukostnaður á hverja einingu þar sem að aukin sala kallar á meiri framleiðslu. 

Kynningarstarf er enn öflugra en á sama tíma ódýrara á hverja selda einingu. Á þessu stigi 
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líftímakúrfunnar fer hagnaður vaxandi en þó getur farið að draga úr hagnaðnum á seinni stigum 

vaxtarskeiðsins (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

2.3.1.3. Fullþroskaskeið 

Þegar vara nær fullþroskaskeiðinu þá hægir á söluaukningu vörunnar. Þeir neytendur sem 

ætluðu sér að kaupa vöruna gera það á þessu stigi. Á fullþroskaskeiðinu er mestur hagnaður af 

sölu vörunnar og er nánast hægt að segja að varan dvelji lengur hér en á nokkru öðru skeiði 

líftímakúrfunnar. Hættulegt getur verið að draga úr markaðskostnaði á þessu skeiði, þar sem að 

hér er samkeppnin mest. Áherslu ætti að leggja á að byggja upp vörumerkið og ná aukinni 

markaðshlutdeild (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

2.3.1.4. Hrörnunarskeið 

Á hrörnunarskeiðinu dregast sala vörunnar saman og getur jafnvel hrunið. Þetta skeið getur 

gerst tiltölulega hratt eða yfir lengri tíma. Hér þarf að taka mikilvægar framtíðarákvarðanir um 

vöruna, á að halda áfram á markaðnum í von um að samkeppnisaðilarnir hætti, á að 

endurskipuleggja vöruna (fara út í vöruþróun) og koma henni aftur inn í vaxtarskeiðið eða á að 

hætta með vöruna (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

2.3.2. Samkeppnishæfni 

Michael Porter nefnir þrjár aðferðir fyrir fyrirtæki til að greina sig frá samkeppnisaðilum. Það 

er þá lægsti kostnaður, aðgreining og fókus. Með lægsta kostnaði (e. Overall Cost Leadership) 

leitast fyrirtækið leiða til þess að halda kostnaði í lágmarki í rekstrinum þar sem lykilatriðið er 

að kostnaðurinn sé lægri en hjá samkeppnisaðilum með sömu eða álíka aðgreiningu. Í gegnum 

aðgreiningu (e. Differentiation) einbeitir fyrirtækið sér að því að ná yfirburðum í ákveðnum 

hluta markaðarins sem að skapar virði í hugum neytenda og veitir fyrirtækinu auknar tekjur. Að 

lokum má greina sig frá samkeppnisaðilum með því að fókusa (e. Focus) á hluta markaðarins í 

stað þess að ráðast inn á stóran markað. Með þessari aðferð kynnist fyrirtækið óskum og þörfum 

markhópsins sem valinn er og reynir að vera með lægstan kostnað meðal þeirra 

samkeppnisaðila eða aðgreiningu sem fellur að þessum ákveðna markhóp (Fitzsimmons & 

Fitzsimmons, 2011).  

Samkeppnisgreining er framkvæmd til að geta metið styrkleika og ógnun samkeppnisaðila og 

vara þeirra. Með samkeppnisgreiningu má einnig staðsetja vöruna á markaðnum og út frá því 

velja réttu aðferðirnar til að uppfylla árangursmarkmið. Til að staðsetja vöruna á markaði er 

gerð greining því sem getur haft áhrif á ímynd viðskiptavinarins á vörunni t.d. verð, þjónusta, 

dreifing og gæði. Með vel framkvæmdri samkeppnisgreiningu má veita vörunni sérstöðu á 
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markaði (Karl Friðriksson, 2004). Mikilvægt er að kanna vel aðstæður á markaði, stærð 

markaðarins, einkenni hans, vöxt og þróun og ekki síður umhverfi rekstursins. Fjallað verður 

nánar um greiningar á umhverfi í kafla 2.3.3.1. Mikilvægt er að benda á að samkeppni getur 

verið bæði bein og óbein og því af ýmsu tagi. Algeng greiningartæki á samkeppnishæfni eru 

fimm krafta líkan Porters og SVÓT greining, sem fjallað verður um hér á eftir.  

2.3.2.1. 5 krafta líkan Porters (e. Porter‘s Five Forces) 

Michael E. Porter setti fram líkan um fimm krafta sem hafa ber í huga við mat á 

samkeppnishæfni markaðar. Þessa þætti má nýta með því að finna staðsetningu á markaðnum 

sem mun bæta stöðu fyrirtækisins. Gott er að staðsetja sig þar sem að markaðurinn er veikastur 

fyrir að verja sig þar sem það bætir stöðu fyrirtækisins á markaðnum. Mælt er með að horfa til 

þessara fimm krafta þegar farið er í stefnumótunarvinnu innan fyrirtækja. Styrkleiki hinna fimm 

samkeppniskrafta ákvarðar langtíma arðsemismöguleika greinarinnar af því að það ákvarðar 

hvernig fjárhagslegri virðisaukningu atvinnugreinarinnar er skipt. Kraftarnir fimm eru 

samningsstyrkur við birgja (e. Bargaining Power of Buyers), samningsstyrkur við kaupendur 

(e. Bargaining Power of Customers), ógnir staðkvæmdavara (e. Threat of Substitutes), ógnir 

nýrra aðila á markaði/inngönguhindranir (e. Potential New Entrants), ógnir keppinauta sem eru 

á markaðnum fyrir (e. Competitive Ribalry within Industry) (Kotler & Keller, 2016). 

Mikilvægt er að líta til þess hvort markaðurinn sé í vexti, staðnaður eða í hjöðnun. Mælt er með 

að fyrirtæki herji á markað í vexti fremur en markað í hjöðnun þar sem hann er ekki fýsilegur 

til að starfa á, slíkt hið sama má segja um markað í stöðnun. Lítið er um inngönguhindranir á 

mörkuðum þjónustufyrirtækja og má þar jafnan finna staðkvæmdarvörur í miklu mæli. Það 

getur þó reynst erfitt að ná fram stærðarhagkvæmni á slíkum markaði vegna vöruframboðs. 

Ástæðan er sú að varan er þjónusta og afhending hennar yfirleitt persónuleg (Kotler & Keller, 

2016). 
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Mynd 4: 5 krafta líkan Porters (Kotler & Keller, 2016) 

2.3.3. Stefnumótun og stjórnunarstíll 

Drifkraftur þróunarvinnu innan fyrirtækja er, eins og áður kom fram stjórnunarstíll þess, 

stefnumótun og fyrirtækjabragur. Ekki er hægt að ráðast í vöruþróunarvinnu ef að stjórnendur 

fyrirtækisins vilja ekkert með slíkt að gera. Það er því mikilvægt við gerð stefnu fyrirtækisins 

að greina hver upphafsstaða fyrirtækisins er og hvert þau stefna. Til þess má nota til að mynda 

SVÓT greiningu (e. SWOT Analysis) og sviðsmyndir. Á grundvelli niðurstaðna slíkra greininga 

er framtíðarsýn fyrirtækisins mótuð ásamt markmiðum og skipulagi svo hægt sé að ná fram 

tilsettum markmiðum. Mikilvægt er að markmiðin séu skýr, mælanleg, aðgengileg, raunhæf og 

tímasett (SMART) (Karl Friðriksson, 2004; Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

2.3.3.1. SVÓT greining (e. SWOT Analysis) 

SVÓT-greining er þekkt viðfangsefni á mörgum sviðum stjórnunar. Greiningin ber heitið 

SVÓT þar sem hún gengur út á að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í 

umhverfinu. Getur greiningin nýst í vöruþróunarferli fyrirtækja á margvíslegan hátt, t.d. með 

hliðsjón af stefnu fyrirtækisins við vöruþróun. Greining á styrkleikum og veikleikum á sér stað 

innan fyrirtækjanna og er því beint að innra skipulaginu. Ógnanir og tækifæri eru hins vegar 

greining á ytri þáttum, þ.e. utan fyrirtækisins. Þetta kallast því innri og ytri greining. 

Megintilgangur SVÓT-greininga er að greina þessa þætti til þess að getað tekist á við verkefnið 

með viðeigandi hætti (Karl Friðriksson, 2004).  
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2.3.4. Breytingar á markaði 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir breytingum í markaðsumhverfinu og gera greiningar á innra- 

og ytra umhverfi markaðarins til þess að vera reiðubúinn til að takast á við breytingar. Á 

markaði þar sem fyrirtæki eru ekki stöðnuð og markaðurinn alltaf að breytast þá er alltaf 

eitthvað að breytast innan fyrirtækja. Meirihluti breytingar er stigvaxandi og gerast með 

eðlilegum hætti þar sem við verðum oft ekki vör við breytingarnar. Fyrirtæki sem eru reiðubúin 

fyrir breytingar og hafa séð þær fyrir, eru betur í stakk búin til að takast á við skyndileg áföll 

eða breytingar. Gera má ráð fyrir að breytingar muni eiga sér stað eftir því sem á líður, t.d. með 

tæknibreytingum, í gegnum lög og reglugerðir og breytt hegðunarmynstur viðskiptavina 

(Myers, Hulks, & Wiggins, 2012).  

Markaðir eru stöðugt að breytast. Þegar þú stefnir á að koma inn á ákveðinn markað er 

nauðsynlegt að skoða hvernig markaðurinn hefur breyst síðustu ár, hvort hann hafi vaxið eða 

minnkað milli ára og þá skoða orsök þess. Hegðunarmynstur viðskiptavina breytist stöðugt en 

í nútíma umhverfi eru það straumar og áhrif tískufyrirbrigða og áhrifavalda sem hafa gríðarleg 

áhrif, þá sérstaklega á lítil fyrirtæki. Það er því nauðsynlegt að vera vakandi fyrir og halda í við 

breytingarnar sem verða í samfélaginu (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.).  

 Árangursrík vöruþróun 

Vel heppnuð vöruþróun getur gert gæfumun í samkeppnishæfni fyrirtækja (Cormican & 

O'Sullivan, 2004). Cooper og Kleinschmidt (2007) framkvæmdu rannsóknir á fyrirtækjum sem 

teljast árangursrík í vöruþróun til þess að reyna að bera kennsl á hvaða aðferðum þau eru að 

beita. Fyrri rannsóknin var framkvæmd 1996 og svo endurframkvæmd árið 2007. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að fjórir þættir hafi verið hvað mest áhrifaríkastir þegar kom að 

árangursríkri vöruþróun: vöruþróunarstefna, auðlindir, vöruþróunarferli og fyrirtækjabragur. 

Þættina kusu þeir að kalla frammistöðudemant, sem fjallað verður um hér að neðan í kafla 2.4.1. 

Hornsteinar vöruþróunar, þ.e. þau þrjú atriði sem talin eru þurfa að vera til staðar ef vöruþróun 

á að teljast árangursrík eru þróunarstefna, þekking, færni og fjármagn og síðast en ekki síst 

skipulag á vöruþróunarferlinu (Karl Friðriksson, 2004). Vöruþróunarferlið er samþætting allra 

þessara hluta og sjá má að það er mikið sem þarf að horfa til þegar ráðist er í vöruþróun. Ekki 

er nóg að hugsa einungis til þess að koma fram nýrri vöru og/eða uppfæra eldri vöru, heldur 

þarf að undirbúa ferlið vel, fara eftir fyrirfram skilgreindu ferli, vinna vel að markaðssetningu 

vörunnar og nota innviði fyrirtækisins. Það að samþætta þessi atriði er lykillinn að árangursríkri 

vöruþróun.  
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Robert G. Cooper hefur sett fram átta atriði sem hann telur líkleg til árangurs í 

vöruþróunarferlinu. Byggði hann þessa þætti inn í áfanga og gátta líkan sitt, sem fjallað hefur 

verið um í kafla 2.1.1:  

1. Hágæða ferli: Vöruþróunarferlið þarf að vera skýrt og leiða hugmynd að 

markaðssetningu vörunnar. 

2. Áhættustjórnun: Ferlið þarf að stjórna áhættu, með fjöláfanga- og gáttaferli má draga úr 

áhættu. 

3. Gáttir eru nauðsynlegar: Gáttir eru nokkurskonar gæðastjórnun vöruþróunarferlisins og 

taka fyrir hvenær ákveðnir verkþættir eiga að klárast og hvaða skilyrði þarf að uppfylla 

áður en haldið er í næsta áfanga. 

4. Verkþættir unnir samhliða: Ef unnið er að fleiri en einum verkþætti samhliða þá má 

hraða vöruþróunarferlinu. 

5. Þverfagleg teymi og verkefnastjóri með vald: Vöruþróunarteymin verða að hafa 

ákvörðunarvald sem og stuðning yfirstjórnenda. Þá er mælt með að skipa verkefnastjóra 

sem hefur vald yfir aðföngum teymisins. 

6. Ferlið er knúið áfram af markaðnum og viðskiptavinum: áhersla lögð á skoðanir 

viðskiptavina. 

7. Undirbúningsvinna: Lykillinn að árangri. 

8. Einstök betri vara: Mikilvægt að gera samkeppnisgreiningu til að skilja vöruna frá 

öðrum og veita viðspitavinum einstaka ávinninga. 

(Cooper R. G., 2001). 

2.4.1. Frammistöðudemantur (e. Performance Diamond) 

Árið 1996 komust Cooper og Kleinschmidt að því að hornsteinar árangursríkrar vöruþróunar 

væru þrír, þ.e. vöruþróunarstefna, auðlindir og þekking (fólk, fjármagn) og 

forgangsröðun/skipulag vöruþróunarferlisins. Árið 2007 bættist fjórði þátturinn við, 

fyrirtækjabragur. Árangursþættina settu þeir fram í svokölluðum frammistöðudemanti (e. 

Performance Diamond) (Cooper & Kleinschmidt, 2007).  
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Mynd 5: Frammistöðudemantur (Cooper & Kleinschmidt, 2007) 

2.4.1.1. Vöruþróunarstefna  

Eins og kom fram hér að ofan er einn af hornsteinum vöruþróunar að fyrirtækið móti sér 

vöruþróunarstefnu. Stefnan er fyrsti hornsteinn árangurs í vöruþróun. Mikilvægt er að fyrirtæki 

móti sér stefnu og hafi hana að leiðarljósi í markmiðasetningu í gegnum vöruþróunarferlið. 

Stefnan verður að vera skýr og áberandi, í samræmi við stefnu fyrirtækisins til þess að hún geti 

haft jákvæð áhrif á frammistöðu. Það sem einkennir góða vöruþróunarstefnu er þó að horfa til 

langs tíma með hliðsjón af smærri verkefnum. Með því að móta sér stefnu, hvort sem hún er til 

lengri eða styttri tíma, er auðveldara að uppfylla og ná sameiginlegum markmiðum. Stjórnendur 

þurfa að miðla stefnunni til starfsfólks og þarf hún að endurspegla framtíðarsýn fyrirtækisins. 

Þar að auki þarf hún að innihalda skýr markmið eins og fjallað hefur verið um hér að ofan. 

Algengt er að markmiðin séu á borð við hversu mikið salan eða hagnaðurinn af vörunni eigi að 

skila fyrirtækinu, hlutfall hagnaðar af nýjum vörum eigi að vera ákveðið hlutfall af heildar 

hagnaði fyrirtækisins o.s.frv. Með þessu er búið að búa til sameiginlegt markmið sem fyrirtækið 

vinnur að (Cooper & Kleinschmidt, 2007).  

Til eru tvær mismunandi stefnur, þ.e. fyrirtækið þarf að ákveða hvort það ætli að hafa sækjandi 

eða svarandi vöruþróunarstefnu. Ef að fyrirtæki vill ná forskoti á markaði og skapa sér þannig 

leiðtogahlutverk velur það að vera með sækjandi vöruþróunarstefnu með því að vera á undan 

markaðnum í undirbúningi þróunar- og markaðsvinnu. Ef fyrirtæki velur að vera með svarandi 
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vöruþróunarstefnu er stefnan að breyta til út frá ákvörðunum samkeppnisaðila og/eða krafna 

markaðarins (Karl Friðriksson, 2004).  

2.4.1.2. Auðlindir og þekking 

Það að setja fram vöruþróunarstefnu dugar ekki ef að ekki eru til nægar auðlindir til þess að 

framfylgja henni. Það einkennir góða frammistöðu fyrirtækja í vöruþróun að veita nægilegan 

mannafla og fjármagn í vöruþróunarverkefni. Algengt er að vöruþróunarverkefni nái ekki 

lokastigum vegna ónógs fjármagns og/eða mannafla. Það er því mikilvægt að leggja til auðlindir 

sem upfylla markmið verkefnisins. Starfsfólki sem úthlutað er verkefnum þarf að vera gefin 

raunhæf verkefni og vinnutíma og skyldur og ábyrgðarhlutverk þurfa að vera skýr. Árangursrík 

fyrirtæki koma sér jafnan upp kerfi sem veitir þeim yfirsýn yfir verkefnin sem eru í gangi hverju 

sinni (e. Portfolio Management System). Með þessum kerfum má forgangsraða verkefnum og 

veitir það einnig yfirsýn sem aðstoðar stjórnendur að nýta auðlindir á árangursríkan máta 

(Cooper & Kleinschmidt, 2007).  

2.4.1.3. Skipulag vöruþróunarferlis  

Mikilvægt er að í vöruþróunarferli fyrirtækisins sé lögð áhersla á undirbúningsvinnu og að 

hugmyndinni sé fylgt í gegnum ferli þar til hún verður að markaðssettri vöru. Hér er mælt með 

að fylgja ferlum á borð við áfanga og gátta líkanið sem fjallað var um í kafla 2.1.1. þar sem 

gæði viðskiptahugmyndarinnar eru metin í gegnum ferlið áður en ákveðið er að halda áfram 

með þær. Áherslan er því lögð á undirbúningsvinnuna, gæði, rödd viðskiptavinarins og 

frammistöðumat vöruþróunarinnar (Cooper & Kleinschmidt, 2007).  

2.4.1.4. Fyrirtækjabragur  

Þessi fjórði hornsteinn árangursríkrar vöruþróunar bættist við frmamistöðudemantinn árið 

2007. Með fyrirtækjabrag er átt við starfsfólk, menningu, teymisvinnu og hlutverk stjórnenda. 

Þau fyrirtæki sem sýnt hafa fram á árangur í vöruþróun hafa jafnan jákvætt starfsumhverfi og 

menningu. Starfsfólk er hvatt til þess að taka þátt í vöruþróunarferlinu og mælt er með að vinna 

í þverfaglegum teymum (Cooper & Kleinschmidt, 2007). Nánar verður fjallað um þverfagleg 

teymi hér að neðan í kafla 2.3.2. 

2.4.2. Þverfagleg teymisvinna (e. Interdisciplinary Teamwork) 

Teymi er sú tegund hóps þar sem aðilar með ólíkan bakgrunn, menntun og reynslu koma saman 

og nýta sína sérþekkingu í að ná sameiginlegum markmiðum. Teymi geta verið ólík og af öllum 

gerðum. Ein tegund teymis er svokallað þverfaglegt teymi (e. Interdisciplinary Teamwork). Slík 

teymi samanstanda af hópmeðlimum sem hafa ólíka sérþekkingu en vinna að sameiginlegum 
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markmiðum þar sem hver meðlimur getur lært af hver öðrum. Tilgangur slíkra teyma er að ná 

betri árangri með samstarfi þar sem að teymið öðlast viðurkenningu fyrir starf sitt (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Robert G. Cooper telur þverfaglega teymisvinnu einmitt 

vera eitt af átta atriðum sem skili árangri í vöruþróun. Vegna þess hve vöruþróunarferlið er 

víðtækt getur verið nauðsynlegt að stunda slíka teymisvinnu til þess að ná inn á alla hina ólíku 

þætti fyrirtækisins sem koma að vöruþróuninni (Cooper R. G., 2001).  

Dr. Meredith Belbin (1993) setti fram svokallaða hlutverkakenningu Belbins (e. Belbin Team 

Roles). Í kenningunni leggur hann fram níu mismunandi hlutverk teymismeðlima þar sem hvert 

hlutverk hefur sína kosti og galla. Hlutverkin eiga það þó sameiginlegt að hver og einn hefur 

sitt að færa í teymisvinnun. Flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þverfaglegri 

teymisvinnu fjalla um árangur og ávinning af henni. Oftar en ekki er sú teymisvinna nauðsynleg 

til árangurs.  

 Gæðastjórnun 

Gæðastjórnun snýst um að koma kröfum og/eða þörfum viðskiptavina yfir í þá eiginleika sem 

viðskiptavinir óska eftir. Eins og komið hefur fram í kafla 2.2. um markaðssetningu 

vöruþróunar þá er mikilvægt að þekkja til þarfa viðskiptavinanna og gefur það merki til 

stjórnenda að vöruþróunin þarf að vera unnin í samvinnu við viðskiptavini. Til þess að tryggja 

að ásættanleg gæði séu niðurstaða vöruþróunarferlisins eru skýr markmið grundvallaratriði og 

nauðsynlegt að vöruhugtakið sé vel skilgreint (Karl Friðriksson, 2004).  

Gæðastjórnun á að kalla fram öguð vinnubrögð til lengri tíma í stað þess að tími og kraftar 

starfsfólks fari í að vinna úr vandamálum sem hefði verið hægt að fyrirbyggja. Mælt er með að 

hafa ferlið einfalt, leiðbeinandi og upplýsandi fyrir stjórnendur, starfsfólk, viðskiptavini og 

birgja þannig að ábyrgð, hlutverk, væntingar og kröfur komi skýrt fram. Eins og komið hefur 

fram verður ekki gerður greinarmunur á starfsvettvangi og markaðsumhverfi fyrirtækja í 

rannsókn þessari en þó er vert að nefna að gæðastjórnun á við hvort sem um er að ræða 

framleiðslu- eða þjónustufyrirtæki. Við innleiðingu gæðastjórnunar er mælt með að 

vinnuaðferðir sem starfsfólk hefur unnið eftir og getur haft áhrif á framgang og gæði 

framleiðslunnar eða þjónustunnar séu skráðar og lýst á skipulegan máta. Það að fullnægja öllum 

væntingum viðskiptavinarins jafngildir hámarks gæðum (Hansen, 2008).  

Gæðastjórnun gengur því í einföldu máli út á það að tryggja að gæði séu ásættanleg og að 

útrýma göllum. Til eru þó nokkur gæðstjórnunarlíkön en fjallað verður hér að neðan um rödd 

viðskiptavinarins og hversu mikilvæg hún er.  
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2.5.1. Rödd viðskiptavinarins (e. Voice of Customer) 

Dr. Noriaki Kano setti fram svokallað Kano-líkan sem sýnir samspil vöruþróunar og hvernig 

viðskiptavinurinn skynjar þær. Grundvöllur þess að vöruþróun teljist árangursrík er að varan 

uppfylli grunnþarfir viðskiptavinarins. Oft getur það þó reynst flókið að greina hvað það er sem 

teljist til grunnþarfa eða hvað telst valda hrifningu viðskiptavinarins. Nýjungar sem að ná því 

stigi að valda hrifningu meðal viðskiptavinarins skapa sérstöðu og geta veitt fyrirtækinu 

leiðandi stöðu á markaði. Oft eru það þau atriði sem valda hrifningu viðskiptavinar frá upphafi, 

þær vörur sem verða að grunnþörfum viðskiptavinarins í framtíðinni (Karl Friðriksson, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé mikilvægt að greina hvað það er sem viðskiptavinirnir 

vilja og rannsaka hvað það er sem að viðskiptavinir eru óánægðir með. Til þess var Six Sigma 

líkanið til að mynda sett fram (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012).  

Að mati fræðimanna er hagnaður, vöxtur og stöðugleiki í fyrirtækinu alltaf byggður á 

viðstkipavininum og því hvernig fyrirtækinu tekst að mæta þörfum hans. Fyrirtæki sem ekki 

nær að laða að viðskiptavini og halda þeim, verður aldrei árangursríkt og skilar ekki hagnaði til 

langs tíma (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012).  

Í hvert skipti sem viðskiptavinur kemur í snerti við fyrirtækið skapast augnablik, þetta er oft 

kallað augnablik sannleikans (e. Moment of Truth) þar sem það getur ráðið um hvort 

viðskiptavinurinn kemur aftur. Þjónustugæði eru jafnan metin út frá fimm víddum: 

áreiðanleika, svörun/viðbragð, trúverðugleika, hluttekningu/samkennd og áþreifanleika. 

Viðskiptavinir hafa flestir svokallað bil umburðarlyndis (e. Zone of Tolerance). Þetta bil er það 

sem að skilur á milli væntrar þjónustu og skynjaðrar þjónustu. Margar leiðir eru til að greina 

hvað skilur þar á milli og er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita hvaða væntingar viðskiptavinurinn 

hefur til vörunnar/þjónustunnar til þess að koma í veg fyrir þjónustufall og tryggja 

viðskiptavinatryggð (e. Customer Loyalty). Orðspor, persónulegar þarfir og fyrri reynsla spila 

einnig mikið inn í upplifun viðskiptavinar á þjónustunni. Þjónustubjörgun getur verið 

kostnaðarsöm og því er mikilvægt að gera allt sem hægt er til að koma í veg fyrir þjónustufall 

með því að tryggja að veitt þjónusta uppfylli vænta þjónustu (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 

2011).  

2.5.1.1. Sköpun verðmæta fyrir viðskiptavini (e. Creating Value) 

Með því að hagnýta kjarnahæfni og samkeppnislega yfirburði þá getum við skapað virði bæði 

fyrir fyrirtækið og viðskiptavinina. Eiginleikar vörunnar og þau einkenni hennar sem 

viðskiptavinurinn er reiðubúinn að greiða fyrir eru mælikvarði verðmæta vörunnar. Með því að 
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blanda saman, með skapandi hætti, færni og rekstrarþáttum geta fyrirtækið skapað verðmæti. 

Ef við vitum hvað samkeppnisaðilarnir eru að gera, getum við gert úrbætur og þannig náð 

samkeppnisforskoti með því að bjóða upp á betra virði en þeir (Þórður Sverrisson, 2013). Með 

breyttu samfélagsmynstri, breyttum þörfum viðskiptavina og efnahagsbreytingu er mikilvægt 

að fyrirtæki leiti sér leiða til þess að ná fram og/eða halda samkeppnisforskoti. Ekki er einungis 

hægt að ná fram forskoti með því að tryggja gæði vörunnar/þjónustunnar heldur þarf varan að 

uppfylla vænta þjónustu eins og hefur verið fjallað um í kafla 2.5.1. hér að ofan. Með sköpun 

verðmæta fyrir viðskiptavini er nefninlega átt við þetta tilfinningalega samband sem að myndast 

milli viðskiptavinar og fyrirtækis við veitta þjónustu (Butz, Jr. & Goodstein, 1996).  

Kano-líkanið sýnir tengsl milli umbóta á sviði þróunar annars vegar og ánægju 

viðskiptavinarins hins vegar. Tengslin eru sjaldgæf en líkanið er athyglisvert þar sem það 

minnir á hversu mikilvægt það er að huga að því hvers eðlis þórun vörunnar er. Þróunin getur 

átt sér stað í samræmi við þróun samkeppnisaðila eða með aðgreiningu frá samkeppnisaðilum. 

Misjafnt er hvernig þarfir viðskitpavina eru en með því að skapa einstakt virði er möguleiki á 

að ná samkeppnisforskoti (Karl Friðriksson, 2004). 

 

Mynd 6: Kano-líkanið (Karl Friðriksson, 2004) 
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 Mistök í vöruþróun 

Í gegnum árin hefur það verið raunin að meirihluti nýrra vöruþróunarverkefna mistakast. Helstu 

ástæður þess eru lélegar markaðsrannsóknir, tæknivandamál í hönnun og framleiðslu og léleg 

tímasetning. Samkvæmt rannsókn sem framkvæmt var í bandaríkjunum þar sem helstu mistök 

í vöruþróun voru rannsökuð var það í 28% tilfella sjálfbær þróun tækninnar án tillits til 

raunþarfa og 24% tilfella þar sem vöruþróunarverkefnið var uppsprottið vegna velgengni 

samkeppnisaðila. Þá er það algengt að mistök í vöruþróunarferli fyrirtækja sé að kenna 

samkeppnisaðilanum um að hafa áhrif á markaðssetningu, tæknierfiðleikum, verðlagning er of 

há eða t.d. varan er röng eða stenst ekki reglugerðir o.s.frv. Það að lauma nýrri vöru á markað 

og vona það besta er ávísun á mistök, eins og komið hefur fram þá misheppnast meirihluti 

vörunýjunga og því verður að vanda vel til verks (Hörður Harðarson, 2019). 

Algeng vandamál hjá íslenskum fyrirtækjum er að engin stefna sé til staðar í vöruþróun og því 

engin markmið til staðar. Þá er algengt að enginn sé ábyrgur fyrir vöruþróunarferlinu og skrifast 

það oftar en ekki á tímaþröng og eða að enginn sé til staðar sem beri skýra ábyrgð á 

vöruþróuninni og keyri verkefnið áfram. Vörudrifin vöruþórun er meira áberandi hér á landi en 

markaðsdrifin og er það öfugt við það sem kenningarnar mæla með eins og sjá má í kafla 2.1.1. 

um áfanga og gáttaferlið. Greina þarf þörfina fyrir vörunni/þjónustunni fyrst og svo fara út í 

þróunarferlið. Þá virðast vörumerkin síður þróuð samhliða vörunni en vörumerki getur verið 

leiðarljós í vöruþróunarferlinu. Ef vörumerkið á að standa fyrir eitthvað ákveðið þá má varan 

ekki stangast á við það (Hörður Harðarson, 2019).  

Þegar stjórnendur leggja megináherslu á skilvirkni rekstrar (e. Operational Efficiency) og 

sparnað þá er það talið einkenna slæma vöruþróun. Hugmyndir að nýjum vörum koma að 

jafnaði einungis innan úr fyrirtækinu og ekki frá utanaðkomandi aðilum. Rödd 

viðskiptavinarins skiptir að jafnaði ekki máli hjá slíkum fyrirtækjum. Þá er það talið 

einkennandi hjá fyrirtækjum sem ná slökum árangri í vöruþróun að ekki er stunduð þverfagleg 

teymisvinna og enginn verkefnastjóri er til staðar. Tími er oft af skornum skammti þar sem 

starfsfólkið vinnur oft að fleiri verkefnum samhliða vöruþróuninni (Barczak & Kahn, 2012).  

Valdabarátta, tímaskortur, reynsluleysi og/eða ofmat á eigin hæfileikum eru áberandi í 

vöruþróunarferlum sem ekki ná árangri. Ef fyrirtæki forðast, eftir bestu getu, að falla í þessa 

grifju, eru meiri líkur á að vöruþróunarferlið muni skila árangri.  
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 Fyrri rannsóknir á viðfangsefni 

Rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á sviði vöruþróunar má skipta í tvennt, annars vegar 

rannsóknir sem skoða vöruþróun fyrirtækjanna í heild sinni og hins vegar rannsóknir sem 

einblína á einstaka þætti innan vöruþróunarinnar. Algengt er að skoða vöruþróun fyrirtækjanna 

í heild sinni frekar en einstaka þætti innan hennar þar sem að einstaka vöruþróunarverkefni geta 

náð árangri þó svo að heildarframlag fyrirtækisins til vöruþróunar sé óviðunandi. Rannsóknir á 

starfsháttum á sviði vöruþróunar íslenskra fyrirtækja hafa verið óverulegar hér á landi. 

Starfshættir íslenskra fyrirtækja voru kannaðir árið 2007 og náði rannsóknin til 31 fyrirtækja 

þar sem spurningakönnun var framkvæmd ásamt djúp viðtölum við stjórnendur nokkurra þeirra. 

Þá hafa verið framkvæmdar rannsóknir erlendis sem einblína á vöruþróun fyrirtækja í heild 

sinni og ekki á ákveðinn hluta markaðarins, eða eitt fyrirtæki í einu. Hér á eftir verður fjallað 

um lykilatriði úr þremur rannsóknum sem rannsakanda þótti mikilvægt að taka fyrir í tengslum 

við rannsókn þessa, ein þeirra var framkvæmd hér á landi en hinar tvær erlendis.  

2.7.1. Stefnumótun og ferlar 

Ísland 

Í rannsókn á starfsháttum íslenskra fyrirtækja sem framkvæmd var árið 2007 kom fram að 

helmingur þátttakenda notaðist ekki við formlegt ferli við vöruþróun sína. Flest fyrirtækjanna 

störfuðu í heilbrigðistækniiðnaði, líftækni eða upplýsingatækni. Að fyrstu voru fyrirtæki sem 

tóku þátt í rannsókninni flokkuð niður eftir velgengni og kölluð ,,bestu fyrirtækin“. Til þess að 

uppfylla þá flokkun þurftu fyrirtækin að ná bestum árangri í samkeppni í sinni atvinnugrein eða 

falla innan efstu 30%. Þá þurftu þau að vera yfir meðaltali í árangursríkri vöruþróun og þar að 

auki vera yfir meðaltali hvað varðar arðsemi árangursríkra vara sem settar hafa verið á markað 

síðastliðin fimm ár. Einungis sex fyrirtæki náðu flokkun bestu fyrirtækjanna. Af þeim var 

einungis eitt fyrirtæki sem taldist árangursríkt ekki með formlegt ferli. Komið hefur fram hér 

áður í kafla 2.1. að notkun á formlegu ferli getur aukið líkur til árangurs.  

Af þeim fyrirtækjum sem voru tekin fyrir í rannsókninni hér á landi, voru innan við helmingur 

(45%) með skilgreinda stefnu í vöruþróunarmálum. Mikilvægt er að viðskiptavinir taki þátt í 

vöruþróunarferli fyrirtækja og kom í ljós í rannsókninni að viðskiptavinirnir hafi almennt 

þátttöku í ferlinu þrátt fyrir að ekki væri formlegt vöruþróunarferli. Einungis 30% fyrirtækjanna 

hafði viðskiptavini með í ráðum í gengum allt ferlið, en annars var þátttaka þeirra á mismunandi 

stigum vöruþróunarferlisins (Gréta María Grétarsdóttir, 2008). Á Íslandi virðist tíðkast að ein 
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deild hafi umsjón með vöruþróuninni og er það þá í yfir helmingi tilfella rannsóknar- og 

þróunardeild.  

Erlendis 

Árin 1990, 1995 og svo síðast 2004 framkvæmdi ráðgjafafyrirtækið PDMA rannsókn á 

vöruþróunarferli fyrirtækja erlendis. Nýjasta rannsóknin frá árinu 2004 leiddi í ljós að algengast 

væri að ein deild væri áhrifamest í vöruþróunarferlinu en naut aðstoðar fleirri deilda. Næst 

algengast var að vöruþróunarferlið færi á milli deilda þar sem markaðsdeildin hafði mest áhrif 

en þar á eftir komu rannsóknar- og þróunardeild og hönnunardeild. Í um 40% verkefna var 

skipaður verkefnastjóri sem leiddi verkefnin, þó var sá verkefnastjóri einnig í öðrum verkefnum 

innan fyrirtækisins og sá því bara um yfirumsjón ásamt því að sinna öðrum verkefnum. Árið 

2004 höfðu 74% fyrirtækjanna sem þátt tóku í rannsókninni vöruþróunarstefnu og var hún nýtt 

í 80% verkefna þeirra. Aftur á móti voru 55% fyrirtækjanna sem notuðust við vel skilgreint og 

formlegt ferli. 46% fyrirtækjanna höfðu bæði vöruþróunarstefnu og notuðust við formlegt ferli 

í vöruþróunarverkefnum (Barczak, Griffin, & Kahn, 2009).  

Heildarframlag fyrirtækja til vöruþróunar var skoðuð árið 1968 og svo var sama rannsóknin 

endurframkvæmd árið 1982 til þess að bera saman hvort einhverjar úrbætur hefðu átt sér stað. 

Fyrri rannsóknin sem framkvæmd var árið 1968 sýndi að 86% fyrirtækja skipuðu sérstaka 

vöruþróunardeild og meirihluti þeirra notaðist við þverfaglega teymisvinnu. Hér voru helstu 

hindranir vöruþróunarinnar léleg stjórnun og eftirfylgni, markmið voru illa skilgreind og 

fyrirtæki framkvæmdu ófullnægjandi viðskiptagreiningu. Þegar rannsóknin var svo 

endurframkvæmd árið 1982 var þverfagleg teymisvinna stunduð í yfir helmingi fyrirtækjanna. 

Í seinni rannsókninni voru helstu hindranir vöruþróunarinnar að nýjum vörum var ekki veitt 

næg athygli, áhersla var lögð á skammtíma hagnað, markaðsrannsóknir voru ófullnægjandi og 

seinagangur var í ákvarðanatöku (Griffin, 1997).  

2.7.2. Öflun, skráning og síun hugmynda 

Ísland 

Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni hér á landi sögðu vöruþróunarferlið, frá öflun 

hugmynda að markaðssetningu, vera að meðaltali 10,1 mánuð. Rannsóknin leiddi í ljós að 85% 

fyrirtækjanna voru innan við ár að koma viðskiptahugmyndinni á markað en þau sem 

skilgreindust sem best á markaði voru þó flest lengur en ár að koma hugmyndinni á markað. Þá 

virðist vera meiri þekking á vöruþróunarferlinu sjálfu meðal starfsmanna fyrirtækja sem 
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framleiða vörur en í þjónustufyrirtækjum. 61% fyrirtækjanna sem tóku þátt í rannsókninni 

notuðust við gæðakerfi, og af þeim 59% sem notuðust við vottað gæðakerfi til að tryggja gæði 

vara sinna eða þjónustu. Þá töldu önnur fyrirtæki að með því að hafa viðskiptavininn með í 

ferlinu, væru þeir að tryggja gæði vörunnar/þjónustunnar (Gréta María Grétarsdóttir, 2008).  

Einnig virðist það ábótavant hjá fyrirtækjum á Íslandi að meta ferlið eftir að verkefni lýkur og 

að vakta niðurstöður. Mikilvægt er að leggja áherslu á þessa þætti þar sem að í þeim er lærdómur 

verkefnisins dreginn saman og ferlið metið. Rannsóknin sýndi að fyrirtæki sem skilgreinast sem 

árangursrík náðu betri árangri í markmiðum varðandi hagnað. Þessi sömu fyrirtæki taka lengri 

tíma í að koma vörum sínum á markað en þau sem flokkuðust ekki undir „bestu“ fyrirtækin. 

Kom í ljós að fyrirtæki sem framleiða vörur eru líklegri til þess að hafa markmið í vöruþróun 

sem hluta af stefnu fyrirtækisins heldur en þjónustufyrirtæki. Verkþættir sem fyrirtæki eiga að 

leggja áherslu á er að meta ferlið eftir að verkefni lýkur og vöktun á niðurstöðum. Þetta eru þeir 

tveir verkþættir sem fyrirtæki geta nýtt til þess að draga saman lærdóm af ferlinu og ferlið metið. 

Með því er hægt að staðsetja veikleika og hvað má betur fara og þannig stöðugt bæta ferlið 

(Gréta María Grétarsdóttir, 2008).  

Erlendis 

Rannsókn PDMA á vöruþróunarferli fyrirtækja erlendis, sem framkvæmd var árið 2004, leiddi 

í ljós að meðaltími frá öflun hugmynda að markaðssetningu þeirra væri rúmlega 21 mánuður, 

sem er mun lengri tími en fyrirtækin á Íslandi greindu frá árið 2008. 30% fyrirtækjanna öfluðu 

hugmynda með formlögðum og skipulögðum hætti svo sem með hugarflugi, greiningu á 

viðskiptavinum, markaðsgreiningum o.s.frv. Þá voru hugmyndir skráðar í um 70% fyrirtækja. 

Fyrirtækin lögðu hins vegar mikið úr því að vinna úr hugmyndunum, sía út þær sem ekki myndu 

ganga og fóru einungis um 33% hugmyndanna á þróunarstig. 24% hugmynda enduðu á því að 

verða markaðssett og 14% náðu árangri (Barczak, Griffin, & Kahn, 2009). 

Á mynd 7 hér að neðan má sjá hvers konar vörur fyrirtækin fóru í vöruþróunarferli á. Í gegnum 

árin virðist vera orðið algengara að fyrirtæki fari út í bætingar/uppfærslur á vörum í stað þess 

að koma með nýjar vörur. Nýjar vörur sem koma á markað virðast þar að auki hafa styttri líftíma 

en áður því ef þær ná ekki tilsettu árangri og vekja ekki áhuga neytenda virðist varan fjara fyrr 

út og fyrirtæki taka hana af markaði. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við það sem 

komið hefur fram í kafla 2.1. þar sem Booz, Allen og Hamilton flokkuðu vörur í 7 flokka og 

greindu frá næmni þeirra. Dregið hefur úr viðbótum við núverandi vörulínur og þess í stað 



 

Fræðilegur bakgrunnur 

 

 23 
 

virðast fyrirtækin heldur einblína meira á umbætur á núverandi vörum (Barczak, Griffin, & 

Kahn, 2009). 

 

Mynd 7: Tegund vara í vöruþróunarferli fyrirtækja frá 1982-2003 (Barczak, Griffin, & Kahn, 2009) 

Í rannsóknunum sem framkvæmdar voru árin 1968 og 1982 á heildarframlagi fyrirtækja til 

vöruþróunar vakti það athygli að á bakvið árangursríkar vörur sem voru markaðssettar voru 58 

hugmyndir skoðaðar árið 1968. Þegar rannsóknin var framkvæmd aftur rúmum áratugi seinna 

höfðu hugmyndir á bakvið hverja árangursríka markaðsetta vöru farið niður úr 58 í sjö. Hér má 

sjá að gífurlegar endurbætur hafi orðið á ferlinu á þessum rúma áratugi og að ferlið er stöðugt í 

vinnslu (Griffin, 1997). 

2.7.3. Samantekt á fyrri rannsóknum 

Fyrri rannsóknir á viðfangsefninu stiðja við fyrirliggjandi fræðigrunn. Rannsóknirnar sýna fram 

á að mikilvægt er fyrir fyrirtæki að móta sér stefnu og markmið í tengslum við vöruþróun sína. 

Færri fyrirtæki virðast vinna eftir slíku fyrirkomulagi hér á landi en erlendis enda einungis um 

helmingur þeirra fyrirtækja sem skoðuð voru hér á landi studdust við formleg ferli við 

vöruþróun sína. Innan við helmingur þeirra fyrirtækja var með skilgreinda stefnu. Erlendis 

virðist vera fleiri fyrirtæki sem móti sér stefnu, eða 74% miðað við rannsókn sem framkvæmd 

var ár2004. 55% notuðust við formlegt ferli og af öllum fyrirtækjunum voru það 46% sem bæði 

notuðust við vöruþróunarstefnu og formlegt ferli. Þá virðist vera munur á milli lengdar 

vöruþróunarferlisins hér á landi og erlendis. Það virðist taka að jafnaði 10 mánuði skemur að 

markaðssetja viðskiptahugmynd sem verður að veruleika hér á landi en erlendis. Þá sýna 
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rannsóknirnar fram á að mikilvægt er að staðið sé vel að skráningu og síun hugmynda og að 

öflun þeirra fari fram með markvissum hætti. 

Erlendis virðist það vera sem svo að fyrirtæki með lélega stjórn og eftirfylgni voru meðal þeirra 

sem lentu í vandræðum í vöruþróunarferli sínu. Markmið voru illa skilgreind og 

viðskiptagreining var ófullnægjandi. Ef að nýjum vörum er ekki veitt næginleg athygli og ef 

einungis er lögð áhersla á skammtíma hagnað má áætla að mistök verði í vöruþróuninni. 

Einkennandi var á meðal þeirra sem komu hvað verst út úr ferlinu að markaðsrannsóknir voru 

ófullnægjandi, þverfagleg teymisvinna var ekki til staðar og þar af leiðandi var seinagangur í 

ákvarðanatöku og enginn skýr verkaskipting var til staðar.  
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er þeim aðferðum lýst sem framkvæmd rannsóknarinnar byggir á. Gerð verður 

grein fyrir fyrirkomulagi gagnaöflunar, -úrvinnslu, framkvæmd og niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þá verður réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og annmörkum 

hennar gerð skil. 

 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram með eigindlegum (e. Qualitative Research Methods) og 

megindlegum rannsókaraðferðum (e. Quantative Research Methods) og flokkast því sem 

blönduð rannsókn (e. Mixed Methods). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til þess að 

auka skilning á viðfangsefninu. Í eigindlegum rannsóknum vitum við ekki fyrirfram hver 

hugsanleg niðurstaða gæti orðið og byggja þær því á þekkingu, reynslu og upplifun 

viðmælanda. Megindlegar rannsóknir byggja á tölulegum gögnum og er tölfræði notuð til þess 

að draga ályktanir á milli breyta. Markmið megindlegra rannsókna er að setja fram lýsandi 

niðurstöður fyrir úrtakið og kostur þeirra er að hægt er að yfirfæra eða álykta um niðurstöður á 

þýðið í heild sinni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru gjarnan notaðar til þess að undirbúa 

megindlegu rannsóknarvinnuna. Með því að blanda aðferðunum saman er hægt að fá það besta 

fram úr báðum aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016).  

3.1.1. Uppbygging rannsóknarvinnu 

1. Heimildaöflun og heimildavinna (fræðigrunnur og eldri rannsóknir) 

2. Eigindleg rannsókn (hálf-opin viðtöl) 

3. Megindleg rannsókn (spurningakönnun) 

4. Greining gagna 

5. Framsetning niðurstaðna 

 Eigindleg rannsókn 

3.2.1. Viðmælendur 

Viðmælendur voru fjórir talsins og eiga það sameiginlegt að starfa sem sérfræðingar í 

vöruþróun innan fyrirtækja hér á landi. Þekking þeirra byggðist ýmist á fyrri reynslu og/eða 

menntun á sviði vöruþróunar. Þýðið skilgreinist því sem starfandi sérfræðingar í vöruþróun en 

úrtakið skilgreinist sem tilgangsúrtak (e. Purposive Sample). Í tilgangsúrtaki er fjöldi 

þátttakenda ekki ákveðinn fyrirfram en valdir með hliðsjón af markmiðum rannsóknarinnar þar 

sem þátttakandi þarf að búa yfir viðeigandi þekkingu á málefninu (Katrín Blöndal og Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2016). Við val á þátttakendum var markmiðið að fá sem fjölbreyttasta úrtakið 

sem endurspeglar mismunandi markaði hér á landi. Viðtöl voru tekin við starfandi sérfræðinga 

í vöruþróun hjá stóru hugbúnaðarfyrirtæki, tvö fyrirtæki í matvælaiðnaði og eitt í 

verslunariðnaði.  

3.2.2. Mælitæki 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. Qualitative Research Methods) í formi hálf-

opinna viðtala (e. Semi-structured). Í hálf-opnum rannsóknarviðtölum nýta rannsakendur sér 

fyrirfram ákveðinn viðtalsramma en gefa viðmælendum færi á að koma sinni þekkingu, reynslu 

og upplifun á framfæri með eigin orðum. Rannsakendur leiða þó viðtalið og gæta þess að halda 

umræðum innan viðtalsrammans. Með þessu má ná fram nánari þekkingu viðmælenda með 

viðbótarspurningum (Helga Jónsdóttir, 2016). Viðtalsrammann má finna í heild sinni í viðauka 

B. Tilgangur viðtalanna var að fá mat á og jafnframt heildarmynd á vöruþróunarferli fyrirtækja 

hér á landi áður en megindleg rannsókn var framkvæmd til að gera grein fyrir viðhorfi 

almennings og þeirra þátttöku í ferlinu. Má því segja að þetta hafi verið undirbúningur 

megindlegu rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Gefur þetta tækifæri til þess að 

rannsaka viðfangsefnið frá nýju sjónarhorni og næst ákveðin dýpt í umfjöllun þess. 

3.2.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem fundinn var hentugur 

tími fyrir framkvæmd viðtalanna. Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 23. september 2019 

til og með 28. september 2019 og voru þau tekin á vinnustöðum viðmælenda að undanskildu 

einu viðtali, sem tekið var í gegnum síma þar sem viðmælandi var á leið erlendis. Við upphaf 

viðtalsins var rannsóknarefnið kynnt viðmælendum og þeim gefið tækifæri á að spyrja frekar 

út í efnið. Því næst voru viðmælendur beðnir um að undirrita samþykkisyfirlýsingu sem finna 

má í viðauka C. Notast var við stafræna upptöku, og fengið leyfi fyrir slíku við upphaf viðtals, 

og viðtölin að lokum rituð upp orð fyrir orð.  

Tilgangur viðtalanna var að fá mat á og jafnframt heildarmynd á vöruþróunarferli fyrirtækja 

hér á landi frá sjónarhorni starfandi sérfræðinga á viðfangsefninu. Notast var við þemagreiningu 

(e. Theme Coding) og öxulkóðun (e. Axle Coding) við úrvinnslu viðtalanna og niðurstöður 

bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna og fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Viðmælendur voru eins og áður segir fjórir talsins en nafnleynd var heitið við upphaf 

rannsóknarinnar. Fyrirtækin starfa á mismunandi mörkuðum og veittu viðkvæmar upplýsingar 

hvað varðar þeirra samkeppnisaðila til rannsakanda. Fyrirtækin starfa á neytenda- og 
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fyrirtækjamarkaði en eins og áður segir starfa tvö þeirra í matvælaðinaði, eitt í 

hugbúnaðariðnaði og eitt á sviði verslunar. Í ljósi þess verða fyrirtækin og nöfn viðmælenda 

því hér á eftir nafnlaus. Vísað verður til þeirra í framsetningu gagna sem viðmælandi 1, 2, 3 og 

4. Viðmælendaskrá má finna í viðauka A.  

 Megindleg rannsókn 

3.3.1. Þátttakendur 

Megindleg gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram í formi spurningakönnunar á persónulegri 

Facebook síðu rannsakanda. Voru vinir og vandamenn hvattir til þess að taka þátt og deila 

könnuninni áfram. Þýði rannsóknarinnar eru allir íslenskumælandi einstaklingar sem tengdir 

eru rannsakanda, eða vinum og vandamönnum hans, sem hafa aðgang að netmiðlinum 

Facebook.  

Þar sem spurningakönnunin var einungis sett fram á netmiðlinum Facebook takmarkast úrtakið 

við notendur þess. Úrtakið var því sjálvalið og skilgreint sem hentugleikaúrtak (e. Convenience 

Sampling). Hentugleikaúrtak telst ekki til líkindaúrtaka og því má ætla að kerfisbundin 

úrtaksskekkja sé meiri í þeim en í líkindaúrtökum. Það getur því reynst erfiðara að alhæfa yfir 

á þýðið. Í hentugleikaúrtökum velur rannsakandi sjálfur þá þátttakendur sem auðvelt er að ná 

til og í formi spurningalista á netmiðlinum Facebook velja þátttakendur sjálfir hvort þeir svari 

spurningunum og er það þess vegna sem hentugleikaúrtak telst ekki til líkindaúrtaks. Ekki er 

vitað fyrirfram hvaða líkur eru á því að tiltekinn einstaklingur eða hópur verði valinn og oft 

eiga margir einstaklingar enga möguleika á að lenda í úrtakinu (e. Non-probability Sample) 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). 

3.3.2. Mælitæki 

Notast var við megindlega gagnaöflun í formi spurningakönnunar við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Spurningakönnunin var mynduð út frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar 

sem og niðurstöðum eigindlega rannsóknarhluta rannsóknarinnar. Spurningakönnuninni var 

gert það hlutverk að styðja við eða hrekja þær staðhæfingar og niðurstöður sem finna má í 

fyrrgreindum köflum. Spurningarnar voru settar fram með fyrirfram skilgreindum 

svarmöguleikum, annars vegar með fimm arma Likert-kvarða og hins vegar með stöðluðum 

svörum, þar sem þátttakandi gefur fyrirfram skilgreindum hugtökum vægi. Fimm arma Likert-

kvarði er með fimm svarmöguleika þar sem þátttakendur lýsa skoðun þeirra á þar til gerðum 

kvarða (McDaniel & Gates, 2008). Í tvemur spurningum könnunarinnar, spurningum 3 og 6, 

var þátttakendum gefinn sá valkostur að velja svarmöguleikann annað þar sem þeim gafst 
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kostur á að skrifa eigið svar. Þessar spurningar voru því hálf-opnar. Við uppsetningu 

spurningalistans var markmiðið að notast við hefðbundið orðalag og ekki gerð krafa á að 

þátttakendur hefðu sérþekkingu á viðfangsefninu.  

Spurningakönnuninni var skipt niður í fjóra hluta og innihélt í heildina 17 spurningar, þar af 

þrjár lýðfræðispurningar. Þátttakendum var gert grein fyrir því að þeir væru ekki skyldugir til 

að svara einstökum spurningum eða spurningakönnuninni í heild sinni.  

Hluti 1 

• Spurningum 1 til 5 er ætlað að kanna áhuga, upplifun og þekkingu á vöruþróun. 

Spurningarnar fjalla almennt um vöruþróun á Íslandi og viðhorf þátttakenda til hennar. 

Hluti 2 

• Spurningum 6 til 10 er ætlað að gera grein fyrir þátttöku svarenda í vöruþróunarferlinu. 

Leitast var eftir að gera grein fyrir því hvað hefur áhrif á val þátttakenda og þá hvernig 

þeir taki þátt í vöruþróunarferli fyrirtækja.  

Hluti 3 

• Spurningum 11 til 14 er ætlað að gera grein fyrir því hvernig markaðssetning 

vöruþróunar er og hvort hún beri árangur.  

Hluti 4 

• Spurningar 15 til 17 eru lýðfræðilegar spurningar sem gefa rannsakanda upplýsingar 

hvað varðar breytileia úrtaksins og bakgrunn þátttakenda. Spurningarnar þóttu 

mikilvægar þar sem ekki var vitað fyrirfram hvernig úrtakið liti út.  

3.3.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Spurningakönnunin var sett upp í netforritinu Google Forms og lögð fyrir þátttakendur á 

Facebook síðu rannsakanda þann 22. október 2019. Könnunin var opin fram að 1. nóvember og 

stóð því yfir í 11 daga. Áður en könnunin var opnuð sendi rannsakandi hana á nokkra 

einstaklinga í nærumhverfi sínu til þess að ganga úr skugga um að orðalag væri auðskiljanlegt 

og að ekki væri þörf á sérþekkingu til þess að svara könnuninni. Rannsakandi deildi könnuninni 

aftur þann 29. október til þess að reyna að sækjast eftir fleiri svörum. Könnuninni barst í 

heildina 116 svör á netmiðlinum Facebook. Spurningalistann má finna í heild sinni í viðauka 

D.  
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Við upphaf könnunarinnar var þátttakendum gert ljóst að farið yrði með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og að svör yrðu órekjanleg til einstakra þátttakenda. Gögnin voru unnin í Excel og 

að lokum sett fram ásamt niðurstöðum með lýsandi tölfræði (e. Descriptive Methods) og 

myndrænum hætti (e. Graphical Methods).  

 Réttmæti og áreiðanleiki 

Við framkvæmd blandaðrar rannsóknaraðferðar er grunnforsendan að setja saman bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir til þess að fáist betri skilningur á rannsóknarspurningum 

og efni rannsóknarinnar. Allar tegundir rannsóknar hafa í för með sér skekkju en með því að 

blanda saman aðferðum má lágmarka skekkju (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2013). Innra réttmæti snýr að því hversu trúverðuglegar ályktanir (e. Credibility) megi draga af 

niðurstöðum. Ytra réttmæti snýr að yfirfærslugildi (e. Transferability) og aðstæðum (e. 

Context) (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Í megindlegum rannsóknarhluta snýr innra rannsóknarréttmæti (e. Internal Calidity) að 

hreinskilni þátttakenda, hvernig þeirra skilningur á viðfangsefninu er og því hvort umhverfi 

þeirra hafa verið truflandi á meðan þeir svöruðu könnuninni. Sé gáð að þessum þáttum telst 

innra réttmæti hafra verið gætt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Gætt 

var að orðalagi við uppsetningu spurningakönnunarinnar og lítið svigrúm fyrir misskilning. 

Rannsóknin fór fram á netinu og því getur rannsakandi ekki ábyrgst að umhverfistruflanir hafi 

haft áhrif á þátttöku og/eða svörun. Telur rannsakandi þó að innra réttmæti hafi verið gætt í 

megindlegum rannsóknarhluta, og að það sé töluvert.  

Ytra rannsóknarréttmæti (e. External Calidity) er háð því að innra réttmæti hafi verið gætt. Þá 

sé hægt að telja rannsóknina trúverðuga og hægt að alhæfa um niðurstöður umfram 

rannsóknina. Úrtaksgerð megindlega rannsóknarhlutans telst ekki til líkindaúrtaka þar sem að 

ekki var hægt að fullvissa sig um að allir innan þýðisins væru jafn líklegir til að lenda í úrtakinu 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þátttakendur voru hvattir til þess að 

deila könnunni áfram og hefur úrtakið því eiginleika snjóboltaúrtaks (e. Snowball Sampling). 

Úrtakið byggir á aðstoð þátttakenda sem áframsenda könnunina sem hleður þannig á sig og 

stækkar úrtakið með hverri deilingu, eins og snjóbolti sem rúllar áfram (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2016). Tegund úrtaksins og fjöldi þess gerir yfirfærslugildi á þýðið 

óáreiðanlegra en ella. Telur ransakandi þó að niðurstöður gefi raungóða mynd af raunverulegu 

viðhorfi þýðisins, skýrar vísbendingar um viðfangsefnið og geti því haft leiðbeinandi gildi.  
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Erfitt getur reynst að meta réttmæti eigindlegra rannsókna. Innra réttmæti í eigindlegum 

rannsóknarhluta er jafnan háð þátttakendum og þá sérstaklega þegar byggt er á tilgangsúrtaki 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Þá byggir innra réttmæti ekki síður á 

trúverðugleika viðtalanna. Gera þarf ráð fyrir að svör og áherslur einstakra viðmælenda kunni 

að vera undir áhrifum hagsmunatengsla og gæti það haft áhrif á trúverðugleika svara. 

Viðmælendur eru ekki nafngreindir í þessari rannsókn og var viðmælendum gert það ljóst bæði 

í kynningarbréfi og við upphaf viðtals. Það er því von rannsakanda að svör hafi verið heiðarleg 

og trúverðug. Ytra réttmæti eigindlega rannsóknarhlutans snýr að yfirfærslugildi viðtalanna. 

Ekki er hægt að yfirfæra yfir á þýði þar sem að ekki var beitt ályktunartölfræði á gögnin. Úrtakið 

var hins vegar skilgreint sem tilgangsúrtak þar sem rannsakandi reyndi að ræða við ólík 

fyrirtæki innan fræðasviðs rannsóknarinnar. Þannig má fá mismunandi reynslu, þekkingu og 

sýn á viðfangsefnið sem endurspeglar vonandi margar hliðar viðfangsefnisins.  

 Takmörk og annmarkar 

Rannsóknin skilgreinist sem blönduð þar sem stuðst var við eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Talið er að með því að blanda saman rannsóknaraðferðum séu niðurstöður 

áreiðnalegri en ella. Allar rannsóknir hafa hins vegar í för með sér ákveðin takmörk og 

annmarka. Fyrst ber að nefna að í rannsókn þessari er viðfangsefnið vöruþróun og hvernig henni 

er háttað á íslenskum markaði. Rætt var við fyrirtæki á íslenskum markaði og þarf að taka tillit 

til þess að aðstæður á markaði eru breytilegar. Taka þarf því tillit til aðstæðna á markaðinum 

þegar rannsóknin fer fram ásamt því að rannsókn þessi takmarkast við þau gögn sem fást við 

framkvæmd hennar.  

Ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir á viðfangsefninu hér á landi. Fjallað var 

gaumgæfilega um þá rannsókn sem viðfangsefnið náði til, en rannsakandi fann einungis þá einu 

rannsókn sem fjallað var um. Rannsakanda gæti þó hafa yfirsést og fleiri rannsóknir hafi 

mögulega verið framkvæmdar á viðfangsefninu hér á landi. Í fræðilegum bakgrunni er því að 

mestum hluta stuðst við erlendar rannsóknir, sem og fræðigrunn. Getur það reynst takmarkandi 

að bera niðurstöður þessarar rannsóknar við þær rannsóknir, þar sem samfélagsmynstur, 

menning og venjur geta verið mjög frábrugðnar íslensku samfélagi.  

Rannsakanda barst ábending á meðan að á söfnun svara stóð, um spurningu 4 og 5 í 

spurningakönnuninni þar sem spurt var um lengd vöruþróunarferlis fyrirtækja. Ábendinguna 

taldi rannsakandi vert að nefna þar sem að viðkomandi bendir á að tími vöruþróunar er háð eðlis 

rekstursins. Ekki er því hægt að alhæfa að þessi svör eigi við allar vörur á hvaða markaði sem 
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er. Bendir viðkomandi á að á kvikum markaði sé tíminn skammur, t.d. má hér nefna 

ferðaþjónustu. Í heibrigðisþjónustu sé tíminn svo lengri og við framleiðslu lyfja sé tíminn mjög 

langur. Gæti verið að þátttakendur hafi haft mismunandi vörur/þjónustu í huga þegar þessum 

spurningum var svarað og möguleiki er að spurningar hafi verið mistúlkaðar. Dræg þátttaka í 

spurningakönnuninni er einn af annmörkum rannsóknarinnar þar sem niðurstöður hennar geta 

einungis gefið vísbendingu um viðhorf hins almenna neytanda og ekki hægt að fullyrða að sama 

viðhorf eigi við alla Íslendinga. Tekið var mið af fræðunum og eigindlegum rannsóknarhluta 

við uppsetningu spurningakönnunarinnar. Efni rannsóknarinnar byggir á fræðilegum hugtökum 

en reynt var eftir fremsta megni að halda spurningunum opnum svo mistúlkun væri haldið í 

lágmarki. Leiða má líkum að því að stöku svarendur hafi hætt þátttöku ef ekki var skilningur á 

spurningunum sem lagðar voru fyrir almenning. Með stærra úrtaki telur rannsakandi að auka 

hefði mátt gæði rannsóknarinnar og færast nær upplýsingamettun (e. Sampling to Redundancy) 

þar sem ný svör hafa þá engin áhrif á heildarmyndina. Hefði tími gefst þá hefði endurtekin 

prófun (e. Test-retest), þar sem spurningakönnunin hefði verið seinna lögð aftur fyrir sama þýði 

til þess að athuga fylgni milli svörunar, einungis aukið áreiðanleika rannsóknarinnar. (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Ljóst er, eins og komið hefur verið fram í kafla 3.4. um réttmæti og áreiðanleika, að tegund 

þýðis spurningakönnunarinnar hefur sína annmarka þar sem ekki er hægt að yfirfæra svör 

úrtaksins yfir á þýðið í heild sinni. Þá er ekki hægt að yfirfæra þýðið yfir á neytendur á Íslandi 

í heild sinni, því rannsóknin fór einungis fram í gegnum einstaklinga sem tengdir eru 

rannsakanda, eða vinum og vandamönnum hans. Rannsakandi telur þó að niðurstöður 

könnunarinnar gefi góða vísbendingu um viðhorf hins almenna neytanda, þó ekki sé hægt að 

fullyrða að niðurstöður eigi við alla íslendinga. 

 Staða rannsakanda 

Rannsakandi starfar á sviði vöruþróunar en þó utan þeirra geira sem teknir voru fyrir í 

eigindlega rannsóknarhlutanum. Rannsakandi þekkti lítillega til eins viðmælanda og gæti það 

hafa haft áhrif á samþykki fyrir þátttöku þó að það hafi ekki komið fram. Því telst það að engu 

leyti hafa áhrif á framkvæmd eða niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsakandi gætti hlutleysis 

við öflun og úrvinnslu gagna til þess að auka trúverðugleika rannsóknarinnar. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Að fyrstu verða niðurstöður úr 

gögnum eigindlega rannsóknarhlutans settar fram. Unnnið var úr eigindlega 

rannsóknarhlutanum með þemagreiningu og öxulkóðun. Þá verða niðurstöður megindlega 

rannsóknarhlutans settar fram með myndrænni framsetningu og lýsandi tölfræði. Niðurstöður 

megindlegu rannsóknarinnar, sem framkvæmd var í formi spurningakönnunar, verða bornar 

saman við niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar og fyrri skrif á rannsóknarefninu. Að lokum 

verður rannsóknarmarkmiðum og rannsóknarspurningu svarað.  

 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar - Þemagreining 

Viðtölin fjögur sem tekin voru í eigindlegum rannnsóknarhluta voru rituð upp orð fyrir orð og 

gögnin síðan þemagreind og öxulkóðuð. Finna mátti nokkur greinileg þemu og undirþemu og 

verður þeim hér gerð skil.  

4.1.1. Markaðsumhverfið og markhópurinn 

Fyrirtækin sem að rætt var við voru öll sammála um það að rannsaka markaðsumhverfið og að 

þekkja markhóp sinn og þarfir hans væri mikilvægt í nútíma rekstrarumhverfi. Þarfir, kröfur og 

tíska taka stöðugt breytingum og er vöruþróun því mikilvæg fyrir fyrirtæki, þá hvort heldur sem 

um ræðir þjónustu- og/eða framleiðslufyrirtæki. Rætt var við eitt fyrirtæki í verslunargeiranum, 

eitt hugbúnaðarfyrirtæki og tvö fyrirtæki í matvælaiðnaði. Öll sammældust þau um hversu 

mikilvægt væri að fylgjast með markaðsumhverfinu og fylgdust þau grannt með 

samkeppnisaðilum sínum, bæði hér á landi og erlendis. Það virðist því ekki breyta neinu á hvaða 

markaði fyrirtækið starfar á, greining á umhverfinu, samkeppni og markhópnum er gríðarlega 

mikilvæg í daglegum rekstri. 

,,[...] að sjálfsögðu reynum við að fylgjast með því sem að hinir eru að gera líka [hér á 

landi] en líka bara að það sem að fyrirtæki eru að gera erlendis“ (Viðmælandi 1, 

matvælaiðnaður) 

,,[...] Þar sem við erum svona að reyna að greina meðal annars hvað við erum stór á markaði 

og líka auðvitað svo tökum við okkar eigin greiningar, tökum tvisvar til þrisvar á ári þá 

förum við og skoðum okkar samkeppnisaðila og erum náttúrulega alltaf að fara erlendis 

[...]“ (Viðmælandi 4, verslunargeiri) 

Þá höfðu ekki öll fyrirtækin nýtt sér markaðsrannsóknir við að kanna áhuga á vörum sínum en 

sammældust þó um að það væri nauðsynlegt að vera meðvitaður um markaðsumhverfið og 
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markhóp sinn. Einn viðmælandi nefndi að hér á landi séu ekki nægilega góðir gagnagrunnar 

sem greini sölutölur í samanburði við til að mynda önnur lönd víða í Evrópu. Því sé erfiðara að 

nýta einungis sölutölur í að kanna áhuga á vörum/þjónustu. Sölutölurnar segji þó vissulega 

eitthvað til um áhuga á vörunni/þjónustunni. Góð markaðsgreining verður að eiga sér stað svo 

fyrirtækið geti sett sér markmið í samræmi við markhópinn sem stefnt er að. Einn viðmælenda 

talar einmitt um mikilvægi þess að vita hvaða markhóp er verið að stefna á að ná til og þannig 

má bæta markaðssetningu til muna. 

,,[...] who are we trying to target and do it very well. (Viðmælandi 3, hugbúnaðariðnaður) 

Á Íslandi er það algengt að rödd viðskiptavinarins nær langt þegar kemur að markaðssetningu 

fyrirtækja. Áhrifavaldar eru í valdamikilli stöðu og ná sífellt meira fylgi. Algengt er að fyrirtæki 

hér á landi nýti sér aðstoð áhrifavalda við markaðssetningu. Íslendingar eru almennt séð mjög 

tengdir og er hjarðhegðun í kaupákvörðunum ekki óalgeng. Það getur verið kostnaðarsamt að 

ná til markhópsins sem stefnt er að og mikilvægt að velja réttu leiðirnar til þess. Mikilvægt er 

að uppfærðar og/eða nýjar vörur nái athygli fyrirhugaðs markhóps og það á skömmum tíma 

enda markaðsumhverfið stöðugt að breytast. 

Rödd viðskiptavinarins 

Rödd viðskiptavinarins virðist skipta miklu máli í vöruþróunarferli fyrirtækjanna sem rætt var 

við. Misjafnt var hversu mikinn þátt viðskiptavinirnir tóku í ferlinu sjálfu en þó má segja að 

viðskiptavinurinn hafi alltaf tekið einhvern þátt.  

Eins og komið hefur fram í kafla 2.5.1. þá er grundvöllur þess að vöruþróun teljist árangursrík, 

að varan uppfylli grunnþarfir viðskiptavinarins. Oft getur það þó reynst flókið að greina hvað 

það er sem teljist til grunnþarfa eða hvað telst valda hrifningu viðskiptavinarins. Það sem vekur 

athygli er þó að þrátt fyrir að fyrirtækin sem rætt var við gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess 

að viðskiptavinurinn taki þátt í vöruþróuninni, voru ekki öll fyrirtækin að gefa þeim nægilegt 

tækifæri til þess. Nýjungar sem að ná því stigi að valda hrifningu meðal viðskiptavinarins skapa 

sérstöðu og geta veitt fyrirtækinu leiðandi stöðu á markaði. Viðmælendur með reynslu og/eða 

þekkingu á sviði vöruþróunar sammældust um að það skipti máli að varan nái hrifningu hjá 

viðskiptavini strax í upphafi, þannig að þær nái árangri. Því sé mikilvægt að hlusta á rödd 

viðskiptavinarins og má það gera með því að stunda virka markaðsgreiningu, t.d. með 

markaðsrannsóknum.  

Breytingar á markaði 
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Helstu ástæður þess að fyrirtæki ráðast í breytingar er oftar en ekki vegna þess að aðstæður og 

breytingar í umhverfinu eiga sér stað. Það á við um innra jafnt og ytra umhverfi fyrirtækisins á 

borð við nýja tækni og nýjar auðlindir, fjármagn verður af skornum skammti, nýjir 

samkeppnisaðilar, þjónustuframboð breytist og eftirspurn eykst svo fátt sé nefnt. Þegar farið er 

út í breytingar, hvort sem það er á verkferlum eða vöruþróun er mikilvægt að fyrirtækin horfi 

fram á við til lengri tíma litið. Fara þarf út í breytingarnar með hagkvæmum hætti og setja upp 

áætlun um hvernig taka megist á við breyttu aðstæðurnar (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Mörg atriði spila inn í það hvernig fyrirtækin þurfa að takast á við breytingarnar og er mikilvægt 

að fyrirtækin skoði markaðinn vel.  

Í kafla 2.3. var fjallað um helstu ástæður vöruþróunar fyrirtækja. Líftími vöru, samkeppnishæfni 

stefnumótun og stjórnunarstíll og breytingar á markaði fengu þar sérstakt vægi. Það er staðreynd 

að markaðsumhverfi fyrirtækja er sífellt að breytast, hegðunarmynstur viðskiptavina breytist 

stöðugt og í nútímaumhverfi eru það straumar og áhrif tískufyrirbrigða og áhrifavalda sem hafa 

gríðarleg áhrif. Það er því mikilvægt fyrir öll fyrirtæki, sama hvernig markaði þau starfa á, að 

greina markaðinn og umhverfi hans reglulega. Nota má ýmsar leiðir til þess á borð við SVÓT 

greiningu og 5 krafta líkan Porters, sem gerð voru skil í kafla 2.3. 

Undirþemað breytingar á markaði fékk vægi í gegnum rannsóknina þar sem viðmælendur 

sammældust allir um að mikilvægt væri að fylgjast með umhverfinu og bregðast við 

breytingum. Á kvikum markaði þarf fyrirtækið að vera viðbúið að bregðast hratt við og 

framkvæma breytingarnar hratt sömuleiðis. Nauðsynjavörur eru hins vegar sjaldnar að taka 

breytingum og ef svo er, þá stendur vöruþróunarferlið yfir í langan tíma. Mikilvægt er að 

fyrirtækin tryggi að hraði breytinganna verði ekki á kostnað gæða vörunnar og/eða 

þjónustunnar. 

4.1.2. Skipulag og ferlar 

Ferlar og skráning hugmynda fengu mis mikið vægi á milli fyrirtækja. Tvö fyrirtækjanna fylgdu 

ákveðnum vöruþróunarstefnum sem að innihéldu verkferla sem tóku fyrir verkefni skref fyrir 

skref, á meðan hin tvö fylgdu innsæinu og tísku hverju sinni. Mikilvægt er að fyrirtæki hafi 

hvetjandi stefnu og markmið, svigrúm til sköpunar þarf að vera til staðar og eiginleiki til að 

laða hana fram meðal starfsmanna og viðskiptavina svo að þróunarferlið gangi betur fyrir sig  

Í kafla 2.7. kom fram að rannsóknin sem framkvæmd var hér á landi á vöruþróunarferli íslenskra 

fyrirtækja leiddi í ljós að aðeins helmingur fyrirtækja á Íslandi sem tóku þátt í rannsókninni 

notuðust við formlegt ferli í vöruþróun og innan við helmingur (45%) fylgdi vöruþróunarstefnu. 



 

Niðurstöður 

 

 35 
 

Fyrirtækin sem tekin voru fyrir í rannsókn þessari virðast falla undir svipað mynstur. Tvö 

fyrirtækjanna höfðu stefnu í vöruþróunarmálum og fylgdu sömuleiðis ströngum ferlum í þeim 

málum. Hin tvö fyrirtækjanna notuðust hvorki við ferla né stefnur í vöruþróunarferli sínu. Allt 

bendir til þess að Ísland sé á eftir öðrum markaðsumhverfum hvað kemur að stefnumótun og 

skipulagi í vöruþróun. Rannsóknir erlendis sýna að sí fleiri fyrirtæki séu að móta sér stefnu 

og/eða vinna eftir skipulögðu ferli. Viðmælendur sammældust um að vandamálið hér á landi 

væri líklegast hve sumir iðnaðir hér á landi eru stöðugt að breytast og að fyrirtæki hér á landi 

séu fljót að breyta út af áætlun ef slíkt gerist. Aðspurð hvað fyrirtæki hér á landi gætu gert betur 

í vöruþróun nefndu viðmælendur að hér sé mikið um að skortur á tíma og þolinmæði orsaki 

mistök í vöruþróunarferlinu. Þá kom það í tal hve mikilvægt það sé að ábyrgðarsvið sé skýrt.  

,, Maður hefur séð svona með ýmsar vörur sem maður hefur langað að fara aftur að kaupa 

bara ahhh það er hætt að flytja inn seldist ekki neitt“ (Viðmælandi 2, matvælaiðnaður) 

Öflun, skráning og síun hugmynda 

Ekki skipti máli hvort fyrirtækin störfuðu á framleiðslu- eða þjónustumarkaði, öll sammældust 

þau um að fá ábendingar frá viðskiptavinum sínum og að slíkt væri einungis að færast í 

aukarnar. Ábendingarnar eru jafnan varðandi nýjar vörur, vöruþróun sem og beiðni um eldri 

vörur sem áður höfðu verið teknar úr umferð. Þegar kemur að hugmyndum að vöruþróun er 

mikilvægt að skrá niður hugmyndir, sía þær og skilgreina. Mikilvægt er að hugmyndirnar sem 

ákveðið er að framkvæma fylgi stefnu fyrirtækisins og þá þarf að taka tillit til bæði tæknilegra 

og markaðslegra þátta. Þegar þær hugmyndir sem ekki falla undir þessi atriði hafa verið síaðar 

í burtu þá þarf að forgangsraða hugmyndunum sem eftir eru, eftir þeim gildum og markmiðum 

sem fyrirtækið hefur sett sér (Karl Friðriksson, 2004). Það getur verið auðvelt að fá góða 

hugmynd en að koma henni í framkvæmd getur verið enn erfiðara. Það að nýta tímann vel í 

vöruþróunarferlinu er gríðarlega mikilvægt og mikilvægt að fyrirtæki vandi vel til verka við 

skráningu og síun hugmynda. Ef fyrirtækið hefur ekki gildi eða stefnu í vöruþróunarmálum er 

auðvelt að detta í þann vítahring að velja röng verkefni eða framkvæma þau á rangan hátt.  

,,How much is it going to cost to do and how much am I going to get out and how much 

time is it going to take. [...] that’s a great idea, just not now. [...] That is a good idea, that is 

in line with the strategy, this is the right team, the right people what we need to achieve it. 

[...] There are a lot of great ideas where we actually don’t have the expertise to pull it off. 

(Viðmælandi 3, hugbúnaðariðnaður) 
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Aðspurð um þeirra mat á vöruþróunarferli hér á landi sammældust viðmælendur um að í 

íslensku viðskiptalífi viðgengst það að gera hlutina eins hratt og hægt er og getur það komið 

niður á árangri og gæðum síðar í ferlinu. Ekki er hægt að alhæfa um öll fyrirtæki á Íslandi en 

það virðist þó viðgangast þetta viðhorf um að vera fyrst að koma vörunni/þjónustunni á markað, 

sem verður oftar en ekki á kostnað gæða vörunnar.  

,,[...] someone has a good idea and we run all the way with it and then we stop and be like 

oh, wait a sec, should we have done that? [...] It’s like everyone is so eager to go and do 

execution mode (Viðmælandi 3, hugbúnaðariðnaður). 

,,[...] ég held að miðað við hvernig [...] svona lenskan er í Íslenskum viðskiptamarkaði þá 

er þetta svolítið mikið svona hlutirnir gerðir, það þarf bara að bregðast við og gera þá núna 

[...] og þá eru hlutirnir kannski ekki alveg hugsaðir til enda áður en þeir eru framleiddir. 

[...] þannig að ég get ímyndað mér að þetta sé svona pínu landþekkt vandamál og sjálfsagt 

kannski líka í geirum þar sem að er minna eftirlit eins og hjá okkur“ (Viðmælandi 1, 

matvælaiðnaður).  

Þverfagleg teymisvinna 

Fyrirtækin tvö sem höfðu stefnu í vöruþróunarmálum notuðust bæði við þverfagleg teymi þar 

sem mismunandi deildir innan fyrirtækisins sameina krafta sína í gegnum vöruþróunarferlið. 

Komið hefur verið inn á í fræðilegum bakgrunni að það er áberandi í fyrirtækjum sem að jafnaði 

ná ekki árangri í vöruþróun að þverfagleg teymisvinna sé ekki notuð. Tími er oft af skornum 

skammti þar sem starfsfólkið vinnur oft að fleiri verkefnum samhliða vöruþróuninni og þegar 

varan hefur beðið í of langan tíma með að komast á markað getur áhuginn hafa dvínað. Þá er 

mikilvægt að ná þessu fullkomna jafnvægi á milli tíma og gæða við framleiðslu eða þróun 

vörunnar og/eða þjónustunnar. Ef notast er við þverfaglega teymisvinnu geta mismunandi 

deildir unnið að verkefnum samtímis og samnýtt krafta sína í að koma vörunni fyrr á markað.  

Munur var á milli fyrirtækjanna tveggja sem höfðu stefnu og markmið í vöruþróunarmálum 

annars vegar og hins vegar þeirra sem ekki höfðu slíkt. Fyrirtækin sem stunduðu vöruþróun af 

miklum þrótti lögðu mikið upp úr að hafa viðskiptavini sína með í gegnum ferlið og höfðu skýr 

markmið, notuðust við þverfagleg teymi til þess að reyna að útrýma göllum og viðhalda gæðum. 

Á sama tíma voru þau meðvituð um að tími væri mikilvægur og töldu að með þverfaglegri 

teymisvinnu væri hægt að koma vörunum/þjónustunni á markað hraðar, en þó ekki á kostnað 

gæða. Einn viðmælanda talaði um að það væri mikilvægt að dreifa ábyrgðinni og hleypa fólki 

inn í ferlið. Algengt vandamál sé í raun að of fáir komi að vöruþróuninni og talaði annar 
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viðmælandi um að það gæti orsakað óþarfa tímasóun og kostnað þegar upp kemst um vandamál 

sem hægt hefði verið að koma auga á með aðkomu fleiri aðila:  

,, Because then it’s like costly and demotivating when you get to [...] the end, and [...] you 

have your goals and [...] you go to push the launch button and then some people get upset 

towards the end because [...] you didn’t reach any of your goals. [...] If you would have 

looked at the product before, we didn’t know the quality we were dead from day one on 

it.“ (Viðmælandi 3, hugbúnaðariðnaður) 

4.1.3. Litla Ísland 

Viðmælendur sammældust um að Ísland væri lítið í samanburði við önnur markaðsumhverfi og 

afleiðing þess væri sú að vöruþróunarferlið hér á landi sé ekki komið eins langt og í öðrum 

löndum. Eins og einn viðmælandinn kom inn á þá er alltaf erfiðara að eiga við vöruþróun á 

minni mörkuðum en svona almennt séð eru íslendingar duglegir og úrræðagóðir og hafi náð 

fram ótrúlegum hlutum þrátt fyrir smæð.  

,,Það er svona leiðinlegt með íslenskan markað [...] við fáum ekki allt úrvalið sem er í boði 

[...].“ (Viðmælandi 2, matvælaiðnaður).  

Skortur á tíma, ábyrgðarleysi, lítið markaðsumhverfi og fjármagn voru áberandi í svörum 

viðmælenda þegar kom að því að reyna að kortleggja mistök í vöruþróun meðal íslenskra 

fyrirtækja. Komið hefur fram í kafla 2.6. um mistök í vöruþróun að algeng vandamál hjá 

íslenskum fyrirtækjum eru að engin stefna sé til staðar í vöruþróun og því engin markmið til 

staðar. Þá er algengt að enginn sé ábyrgur fyrir vöruþróunarferlinu og skrifast það oftar en ekki 

á tímaskort og/eða að enginn sé til staðar sem beri ábyrgð á vöruþróuninni og keyri verkefnið 

áfram. Vörudrifin vöruþórun er meira áberandi hér á landi en markaðsdrifin og er það öfugt við 

það sem kenningarnar mæla með eins og sjá má í kafla 2.1.1. um áfanga og gáttaferlið. Greina 

þarf þörfina fyrir vörunni/þjónustunni fyrst og svo fara út í þróunarferlið. Hér á landi er vel 

þekkta orðatiltakið ,,þetta reddast“ eitthvað sem ætti ekki að vera notað þegar kemur að 

vöruþróunarferli fyrirtækja. Það er nauðsynlegt að þegar þú færð hugmynd að þú greinir 

markaðinn og þörfina fyrir henni. Einnig er mikilvægt að koma vörunni á markað fljótt en þó 

ekki á kostnað gæða hennar, eins og einn viðmælandi segir:  

,, Það er auðvitað [...] stóra vandamálið, þú kannski ert með hugmynd og þó að þetta sé allt 

saman rosalega flott að þá [...] eru bara ekkert rosalega margir sem að vilja af því að þetta 

tekur svo langan tíma. [...] Þú ert svo lengi að koma þessu á laggirnar þannig að þolinmátt 
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fjármagn í vöruþróun og í að þróa merki og annað, það vantar. [...] Og sérstaklega trúlega 

hér, þannig að menn eru ekki tilbúnir til að bíða mjög lengi eftir árangri“ (Viðmælandi 4, 

verslunargeiri) 

Eitt fyrirtækjanna tók það sérstaklega fram að það legði mikið upp úr því að vera með 

fjölþjóðlegt starfsfólk. Gott er að geta nýtt þann starfskraft sem býðst hér á landi en það er 

einnig mikilvægt að ná til þeirrar þekkingar og skoðana sem koma erlendis frá. Talaði 

viðmælandinn um að hér á landi sé fólk mikið að mennta sig til þess að ná langt í 

samkeppnisumhverfi bæði hér heima og erlendis. Ef rýnt er í tölur Hagstofunnar þá er 

háskólamenntuðum landsmönnum sífellt að fjölga en árið 2019 voru háskólamenntaðir 

íslendingar á aldrinum 25-64 ára, 43,75% landsmanna, starfs- og framhaldsmenntaðir 34,11% 

og íslendingar með grunnmentun komnir niður í 22,14%. Háskólamenntuðum íslendingum fer 

fjölgandi á milli ára en þrátt fyrir að mikill áhugi sé á aukinni menntun hérlendis er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að vera opin fyrir alþjóðlegri þekkingu. Þá má jafnvel breiðari sýn á 

viðfangsefnið með því að nýta sér krafta sérmenntaðra einstaklinga erlendis frá, eins og eitt 

fyrirtækjanna kom sérstaklega inn á (Hagstofa Íslands, e.d.).  

,,I really think that bringing in key international, or people with international experience, 

would just strengthen and help coach everyone up to being [...] mega-power houses.“ 

(Viðmælandi 3, hugbúnaðariðnaður) 

Samkeppni í litlu markaðsumhverfi getur verið mikil. Í stóra samhenginu er markaðsumhverfi 

fyrirtækja hér á landi tiltölulega lítið og samkeppnin hörð. Mikilvægt er fyrir fyrirtækin að vera 

vakandi fyrir umhverfinu, breytingum í því og fá neytendur með í framleiðslu- og þróunarferli 

sín. Markaðsrannsóknir geta hins vegar verið kostnaðarsamar þegar um er að ræða smátt 

markaðsumhverfi eins og á Íslandi og var það sameiginlegt á milli fyrirtækjanna að erfitt geti 

reynst að fá nákvæm gögn hvað varðar t.d. sölutölur. Markaðsrannsóknir væri því betri kostur. 

Þá getur það hins vegar verið verulega kostnaðarsamt að framkvæma slíkar rannsóknir og 

fjárgeta fyrirtækjanna sett strik í reikninginn. Talaði einn viðmælandi um að það tíðkaðist 

hérlendis að nota hugbúnað sem þróaður hefur verið hér en gæti þó verið nauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki að leita út fyrir landssteinana til þess að fá gögn á borð við þau sem erlend fyrirtæki 

fá uppgefið úr sínum sölutölum. Þrátt fyrir það, sammældust viðmælendur um að lausnir eru til 

staðar en þó sé mikið svigrúm til bætinga hvað varðar greiningartæki.  
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4.1.4. Samantekt á niðurstöðum þemagreiningar 

Það gefur auga leið að vöruþróun sé nauðsynleg innan fyrirtækja, sama hvaða markaði þau 

starfa á, ef fyrirtækið á að halda lífi í síbreytilegu markaðsumhverfi. Á ákveðnum mörkuðum 

er breytingin hröð og fyrirtæki þurfa að bregðast við eftir því á meðan annars staðar er hægt að 

staldra við og ferlið hægara. Yfirleitt er það miðað við hvers konar vöruframboð og auðlindir 

framleiðslu- eða þjónustufyrirtækið vinnur með. Eðli vöruþróunarferlisins hefur ekki breyst 

mikið enda enn farið eftir stöðlum og líkönum sem sett voru fram fyrir nokkrum tugum ára. 

Ferlið þarf þó stöðugt að uppfæra eftir því sem kröfur og þarfir neytenda, ásamt 

markaðsumhverfinu breytist.  

Stefnumótun, skipulag og ferlar virðist vera ábótavant innan íslenskra fyrirtækja. Skortur er á 

stefnum hvað varðar vöruþróun, þrátt fyrir að fyrirtækin stundi hana í daglegum rekstri. 

Ástæður þess gætu verið margþættar en þó virðist vera sem skortur sé á forgangsröðun verkefna 

innan fyrirtækjanna og vöruþróun ekki gefið nægilegt vægi þegar kemur að mikilvægi verkefna. 

Vöruþróun virðist vera eitthvað sem fyrirtæki álykta að geti bara flotið með, eftir því hvað 

hentar starfseminni hverju sinni og ekki sérstök þörf fyrir að móta stefnu og setja sér markmið. 

Of mikil áhersla er lögð á að gera hlutina eins fljótt og hægt er og getur það leitt af sér aukinn 

rekstrarkostnað og komið niður á gæðum vörunnar og/eða þjónustunnar.  

Lykilþættir:  

❖ Skortur á stefnumótunarvinnu, markaðsrannsóknum og vöruþróunarstefnu innan 

íslenskra fyrirtækja. 

❖ Greining á markaðsumhverfinu er gríðarlega mikilvæg því samkeppnin er mikil í litlu 

markaðsumhverfi á Íslandi. 

❖ Fyrirtæki þurfa að hugsa til lengri tíma og ekki einungis til þess að koma vörum og/eða 

þjónustu á markað til skemmri tíma, það getur verið kostnaðarsamt. 

❖ Að setja stefnu í vöruþróunarmálum og markmið út frá henni skiptir miklu máli.  

❖ Mikilvægt er að horfa ekki einungis á sölutölur þegar kemur að ákvarðanatöku. 

❖ Þarfir og kröfur neytenda skipta máli og mikilvægt að greina þær vel áður en farið er út 

í framleiðslu og/eða þróun. 

❖ Til þess að uppfylla þarfir viðskiptavinarins er nauðsynlegt að hafa hann með í ferlinu, 

ekki einungis byggja á því sem fyrirtækið telur að falli í kramið hjá neytendum. 

❖ Vöruþróun er fjölþætt ferli og mikilvægt að því sé sinnt að alvöru, ekki hugsa um 

vöruþróun sem aukaverkefni. 
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❖ Þverfagleg teymisvinna er góð leið til þess að koma í veg fyrir galla og til að viðhalda 

gæðum. 

❖ Markaðssetning getur verið það sem verður vörunni og/eða þjónustunni að falli, ef ekki 

er sett nægileg áhersla í markaðsmálin. 

 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

Í þessum kafla verða niðurstöðum megindlega rannsóknarhlutans gerð skil. Rannsóknin var 

framkvæmd í formi spurningakönnunnar og verða niðurstöður settar fram með myndrænni 

framsetningu og lýsandi tölfræði. Þá verða niðurstöðurnar bornar saman við fræðin sem fjallað 

var um í kafla 2. Fjallað verður um niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig en þá var einstaka 

spurningum einnig ætlað að finna innri tenginar.  

Könnuninni bárust 116 svör á því tímabili sem hún var opin. Aldursskipting staka var frá 20 til 

66 ára og eldri, þar sem enginn þátttakandi tilheyrði hópi 19 ára og yngri. Meginþorri 

þátttakenda var þó með nokkuð jafna dreifingu á bilinu 20 til 65 ára. 7% þátttakenda tilheyrði 

hópi 66 ára og eldri. Kynjahlutfallið skiptist svona: 83 kvenkyns og 33 karlkyns. Einn 

þátttakandi var með doktorspróf, 41 með BS/BA menntun en menntun annarra þátttakenda 

dreifðist að öðru leyti nokkuð jafnt á milli eftirfarandi svarmöguleika: Grunnskólapróf (10,3%), 

Stúdentspróf (19%), MS/MA/M.Ed. (15,5%) og Önnur framhaldsmenntun (19%). 

Lýðfræðispurningar þóttu mikilvægar til að sjá dreifingu og breytileika úrtaksins. Ekki var 

marktækur munur á milli lýðfræðilegra breyta í flestum spurninganna en þar sem slíkt kom fram 

verður það tilgreint sérstaklega.  

Markmið rannsóknarinnar var að gera grein fyrir viðhorfi almennings til mikilvægis 

vöruþróunar á Íslandi og þátttöku þeirra í ferlinu, rannsaka hvernig vöruþróunarferli fyrirtækja 

hér á landi er háttað og þannig sjá hvort fyrirtækin stundi vöruþróun á árangursríkan hátt. Auk 

þess var markmiðið að greina hvort samræmi, eða ósamræmi væri á viðhorfi fyrirtækja annars 

vegar og hins almenna neytanda hins vegar. Niðurstöðurnar sem settar verða fram hér að neðan 

byggja því á þeim heildarsvörum sem aflað var.  

4.2.1. Spurning 1  

Fyrstu spurningu könnunarinnar var ætlað að varpa ljósi á það hvort almennir neytendur spái í 

vöruþróunarferli vörunnar/þjónustunnar áður en að kaupum kemur.  
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Mynd 8: Niðurstöður úr spurningu 1 

Rannsóknin leiddi í ljós að meirihluti þátttakenda spáir stundum (39,7%) eða sjaldan (31,9%) í 

því hvernig vara/þjónusta er framleidd/þróuð áður en þau kaupa hana. Ef horft er á svörun 

þessarar spurningu í samanburði við niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar þá er ljóst að 

fyrirtæki geti gert mun betur í markaðssetningu vöruþróunar sinnar. Í kafla 2.7. kom fram að í 

vöruþróun fyrirtækja á Íslandi sögðu 30% fyrirtækjanna að viðskiptavinir þeirra væru með í 

gegnum allt vöruþróunarferlið. Í sömu rannsókn kom fram að sum fyrirtæki töldu að með því 

að hafa viðskiptavininn með í ferlinu, væru þeir að tryggja gæði vörunnar/þjónustunnar. 6,0% 

þátttakenda sögðust aldrei spá í því hvernig vara/þjónusta er framleidd/þróuð áður en hún er 

keypt og minna en þriðjungur sem spáir oft eða mjög oft í því. Rétt rúmlega 70% þátttakenda 

spáir sjaldan eða stundum í því hvernig varan eða þjónustan varð til áður en kemur til kaupa. 

Hér er því ljóst að fyrirtæki telji almennt að neytendur taki þátt í vöruþróunarferlinu í gegnum 

allt ferlið, en niðurstöður spurningakönnunarinnar benda til þess að neytendur spái lítið í því 

hvernig varan eða þjónustan er framleidd/þróuð.  

4.2.2. Spurning 2 

Spurningu 2 var ætlað að kanna hvort aukin vitundarvakning á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja 

teygi anga sína til hins almena neytenda hér á landi í sambandi við framleiðslu- og þróunarferli. 

Síðustu ár hefur umhverfisvottun verið meira í umræðunni og samfélagið setur auknar kröfur á 

fyrirtæki í umhverfismálum (Yilmaz & Alhumoud, 2017). Var spurningunni því ætlað að varpa 

ljósi á hvort að umhverfisvottun skipti hinn almenna neytanda máli við kaup á vöru/þjónustu.  
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Mynd 9: Niðurstöður úr spurningu 2 

Svör þátttakenda leiða í ljós að einungis rúmlega 20% þátttakenda finnist umhverfisvottun 

skipta engu eða litlu máli við kaup á vöru/þjónustu. Þá töldu rúmlega 45% þátttakenda að 

umhverfisvottun skipti miklu og mjög miklu máli við kaup á vöru/þjónustu. Þetta sýnir að 

umhverfisvottun sé eitthvað sem fyrirtæki þurfi að taka sér til umhugsunar ef mæta á auknum 

kröfum samfélagsins, sem einmitt er hluti af þróunarferlinu. Þó svo að 33,62% þátttakenda hafi 

svarað hvorki né má draga þá ályktun að neytendur hugi að umhverfisábyrgð að einhverju leyti 

en að það hafi ekki endilega áhrif á endanlega kaupákvörðun neytenda. Rannsakandi telur 

þessar niðurstöður vera í takt við þá auknu vitundarvakningu sem hefur verið í íslensku 

markaðsumhverfi nýverið.  

4.2.3. Spurning 3 

Spurningu 3 er ætlað að ná fram og greina skilning hins almenna neytanda á vöruþróunarferli 

fyrirtækja hér á landi. Spurt var hverja þátttakendur teldu vera helstu ástæðuna fyrir því að nýjar 

vörur/þróun eldri vara verði ekki að endanlegri vöru.  
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Mynd 10: Niðurstöður úr spurningu 3 

Þátttakendur höfðu valmöguleika á að velja fjögur fyrirfram tilgreind atriði eða að velja 

svarmöguleikann annað og þá skrifa sitt eigið svar. Meirihluti þátttakenda, eða rétt rúmlega 

tveir þriðjungar þeirra telur fjármagn vera helstu ástæðu þess að nýjar vörur/þróun eldri vara 

verði ekki að endanlegri vöru hér á landi. Því næst töldu 12,9% þátttakenda þekkingu vera 

ástæðu mistaka, 6,0% tíma og 2,6% skort á mannafla. Fimm einstaklingar slepptu að svara 

spurningu 3. Átta önnur svör bárust þar sem þátttakendum var boðið að velja svarmöguleikann 

annað ef enginn hinna svarmöguleikanna passaði við þeirra viðhorf og þá skrifa sitt eigið svar. 

Tvö svaranna voru frá einstaklingum skildu ekki spurninguna eða vissu ekki hverju þau ættu að 

svara. Önnur svör sem bárust voru skortur á hráefni á Íslandi, ekki næg eftirspurn eftir vörunni, 

sambland af fjármagni og hversu góð hugmyndin er og að síðustu sagði einn helstu ástæðuna 

vera sambland af mörgum atriðum. Í kafla 2.6. kom fram að í gegnum árin hefur það verið 

raunin að meirihluti nýrra vöruþróunarverkefna mistakast. Helstu ástæður þess eru lélegar 

markaðsrannsóknir, tæknivandamál í hönnun og framleiðslu og léleg tímasetning. Í 

eigindlegum rannsóknarhluta voru viðmælendur spurðir að sömu spurningu og kom þar fram 

að viðmælendur sem starfa sem sérfræðingar í vöruþróun töldu skort á fjármagni, þekkingu, 

tíma og mannafla vera áberandi mistök í vöruþróun í íslensku viðskiptalífi. 

4.2.4. Spurningar 4 og 5 

Spurningar 4 og 5 taka til lengdar vöruþróunarferlis fyrirtækja á Íslandi. Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt að vöruþróunarferlið taki að meðaltali 10,1 mánuð hér á landi en erlendis 21 mánuð. 

Fyrirtæki telja þar að auki mikilvægt að viðskiptavinir taki þátt í vöruþróunarferlinu. Með 

þessum spurningum var reynt að ná því fram hvort neytendur séu meðvitaðir um 

vöruþróunarferli fyrirtækja og út á hvað það gengur. Í spurningu 4 var spurt hversu langan tíma 

þátttakendur telji að vöruþróunarferli á Íslandi taki almennt langan tíma. Í spurningu 5 var svo 
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spurt hversu langan tíma þau myndu telja að ferlið ætti að taka, svo hægt sé að uppfylla öll þau 

skilyrði sem þarf.  

Sjá má að ef spurningarnar tvær eru bornar saman þá telur meirihluti hins almenna neytanda að 

vöruþróunarferli fyrirtækja á Íslandi taki 9-12 mánuði eða lengur (68,11%). Hins vegar er 

dreifingin jafnari þegar þátttakendur voru spurðir hversu langan tíma þeir teldu að ferlið ætti að 

taka. Þá var meginþorri þátttakenda sem taldi það taka allt frá 3-6 mánuðum upp í meira en ár. 

Það virðist því vera sem hinn almenni neytandi hér á landi telji fyrirtæki verja meiri tíma í 

vöruþróunarferlið en þeir myndu áætla að það þyrfti til að uppfylla öll skilyrði sem þarf. Fáir, 

eða um 4% þátttakenda töldu að vöruþróunarferlið tæki, og ætti að taka, innan við 3 mánuði. 

Einn þátttakandi sleppti svörun í bæði spurningu 4 og 5. 

Viðmælendur sem rætt var við í eigindlegum rannsóknarhluta voru sammála um að í íslensku 

viðskiptalífi eru oft hraðar breytingar sem bregðast þarf snögg við. Gæti verið að vegna smæðar 

þurfi vöruþróunarferlið að vera hraðara en ella. Þessar niðurstöður virðast samræmast því sem 

fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á, þ.e. að á Íslandi virðist vöruþróunarferlið taka að jafnaði um 

10,1 mánuð en erlendis 21 mánuð. Gífurlegur munur er þar á milli og tækifæri á að rannsaka 

betur hvort hraði vöruþróunarferlisins á Íslandi sé of mikill. Hinn almenni neytandi virðist þó 

telja að vöruþróunarferlið eigi að taka allt frá 3 mánuðum upp meira í ár en þó fremur að ferlið 

ætti að taka að jafnaði styttri tíma en það er nú þegar að gera, ef dreifing staka er skoðuð.  

4.2.5. Spurning 6 

Spurning 6 tók til þess hvaða atriði væru ráðandi hjá hinum almenna neytanda þegar kemur að 

vali á vöru/þjónustu. Markmið spurningarinnar var að ná fram hvað viðskiptavinir telji 

nauðsynlegt að fyrirtæki einblíni á þegar kemur að framleiðslu eða þróun á vörum og/eða 

Mynd 11: Niðurstöður úr spurningu 5 Mynd 12: Niðurstöður úr spurningu 4 
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þjónustu. Eins og komið hefur fram í fræðilegum bakgrunni þá er gæðastjórnun mikilvæg í 

gegnum allt vöruþróunarferlið. Gæðastjórnun snýst um að koma kröfum og/eða þörfum 

viðskiptavina yfir í þá eiginleika sem viðskiptavinir óska eftir og því mikilvæg fyrir velgengni 

fyrirtækja.  

 

Mynd 13: Niðurstöður úr spurningu 6 

Tæplega helmingur, eða 44,83%, þátttakenda telur gæði vera ráðandi atriði þegar kemur að því 

að velja á milli tveggja álíkra vara/þjónustu. Því næst kom verð, en 34,48% telja verð hafa áhrif 

á val sitt og 14,66% telja eiginleika sem skera sig út frá öðrum álíka vörum/þjónustu vera 

ráðandi. Talað er um að markaðsráðar við val á vöru, vörumerkis, verslunar o.s.fr.v séu til að 

mynda varan sjálf, verð og umgjörð og útlit (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Allt 

eru þetta atriði sem þátttakendur þessarar rannsóknar voru beðnir um að velja úr til þess að 

reyna að varpa ljósi á það hvaða atriði get skipt máli í vali neytenda. Niðurstöður gefa til kynna 

að öll atriðanna hafi einhver áhrif á val neytenda en þó séu gæði og verð þar ráðandi með um 

80% svara. Þátttakendum var gefinn sá kostur að velja annað sem svarmöguleika í þessari 

spurningu og bárust fimm önnur svör. Þrjú þeirra voru í raun fyrirfram tilgreindu 

svarmöguleikarnir nema þá hlutfallið á milli tveggja atriða: hlutfallið á milli verðs og gæða 

barst frá tveimur þátttakendum og hlutfall milli verðs og eiginleika frá einum. Einn þátttakandi 

taldi það ekki nóg að eiginleikar skæru fram úr heldur þyrfti sá hinn sami að vera tilbúinn að 

borga fyrir það til að velja þá vöru fram yfir aðra. Vörumerki og hvar varan er framleidd fengu 

eitt atkvæði hvor. Tveir þátttakendur könnunarinnar slepptu að svara spurningu 6. 

4.2.6. Spurning 7 

Spurningu 7 var ætlað að gera enn frekar grein fyrir því hvað það er sem hefur áhrif á val hins 

almenna neytanda við kaup á vöru/þjónustu. Flestir geta sammælst um að markaðssetning 

fyrirtækja geti skipt sköpum í því að fanga athygli viðskiptavinarins. Tilboð, afslættir og útsölur 
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er eitthvað sem hefur alltaf verið viðvarandi í viðskiptalífinu en þó getur verið breytilegt hvort 

neytendur segjast finna fyrir áhrifum þeirra eða ekki. Spurningunni var ætlað að gera skil á því 

hvort tilboð/útsölur hefðu almennt áhrif á kaup neytenda á vöru/þjónustu með það að markmiði 

að auðvelda fyrirtækjum að skilja hvaða aðferðir við markaðssetningu séu árangursríkar.  

 

Mynd 14: Niðurstöður úr spurningu 7 

Rétt rúmlega helmingur þátttakenda (55,17%) töldu það frekar eða mjög líklegt að tilboð eða 

útsölur myndu hafa áhrif á kaup þeirra. 20,69% þátttakenda svöruðu hvorki né og þá svöruðu 

24,14% að þeim þætti það frekar eða mjög ólíklegt að það myndi hafa áhrif á kaupákvörðun. 

Ekki var verulegur munur á milli kynja þegar kom að svörun en þó voru 14,5% kvenna sem 

töldu mjög líklegt að útsölur hefðu áhrif á kaup á vöru/þjónustu á móti 9,1% karla. Að sama 

leyti voru rúm 30% karla sem töldu það frekar eða mjög ólíklegt að útsölur/tilboð hefðu áhrif á 

kaup þeirra á móti 21,7% kvenna. Það er því ljóst að ekki skiptir máli hvort karlar eða konur 

eiga í hlut, útsölur/tilboð er markaðsaðferð sem er líkleg til að ná til hins almenna neytanda og 

hafa áhrif á kaup hans. Enginn marktækur munur var á milli aldursflokka eða menntunarstigs. 

4.2.7. Spurning 8 

Í spurningu 8 var leitast eftir því að sjá hvort neytendur séu meðvitaðir um framleiðslu-

/þróunarferli fyrirtækja. Ætlast má til þess að ef neytendur geri sér grein fyrir þeirri vinnu sem 

liggur að baki framleiðslu- og/eða þróunarvinnu vörunnar og/eða þjónustunnar geri þeir sér 

betur grein fyrir verðlagningu, gæði og eiginleikum hennar. Í spurningunni er óbeint verið að 

leitast eftir að sjá hvort markaðssetning vöruþróunar sé árangursrík hjá fyrirtækjum á sama tíma 

og reynt er að gera enn frekar grein fyrir þátttöku neytenda í ferlinu.  
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Mynd 15: Niðurstöður úr spurningu 8 

Sjá má skýrt á svörum þátttakenda að fáir þekki mikið til vöruþróunarferla fyrirtækja. 6,03% 

þátttakenda svöruðu að engu leyti og 41,38% þátttakenda svöruðu að einhverju leyti. Hvorki né 

hlaut 18,01% svara. Það er því ljóst að einungis rétt rúmlega þriðjungur þátttakenda segjast vita 

að miklu eða mjög miklu leyti hvað vöruþróunarferli fyrirtækja gengur út á. Hér gæti verið að 

svarendur túlki svarmöguleika á mismunandi hátt, svarmöguleikinn hvorki né gæti þótt svipa 

til svarmöguleikans að einhverju leyti og því gæti verið að þátttakendur hafi svarað eftir 

hentisemi hér. Það er þó áhugavert að sjá að einungis níu þátttakendur segjast ekki vita að neinu 

leyti hvað vöruþróunarferli fyrirtækja gengur út á. Íslenskir neytendur virðast því hugsa að 

einhverju leyti til þess.  

Ef spurning 8 er borin saman við fyrstu spurningu kannanarinnar þar sem viðskiptavinir voru 

spurðir hvort þeir spái í því hvernig vara/þjónusta er framleidd/þróuð, áður en þau kaupa hana, 

virðist vera töluverður munur á svörum. Spurningarnar eru að einhverju leyti að leitast eftir 

sömu niðurstöðu, en þó er vissulega hægt að spá í vöruþróunarferli fyrirtækja án þess að vita út 

á hvað það gengur. Í spurningu 1 sögðust einungis rúmlega 20% þátttakenda spá oft eða mjög 

oft út í framleiðslu/þróunarferli vörunnar/þjónustunnar en í spurningu 8 segjast rúmlega 

þriðjungur þátttakenda vita út á hvað vöruþróunarferli fyrirtækja gengur út á. Fleiri þátttakendur 

segjast því þekkja til vöruþróunarferlisins en þeir sem spá í því áður en varan/þjónustan er 

keypt. Því er ekki hægt að ganga út frá því að með því að vekja frekari athygli á ferlinu sé varan 

að fá meiri athygli neytenda.  

4.2.8. Spurning 9 

Spurningu 9 var enn fremur ætlað að gera grein fyrir þátttöku neytenda í vöruþróunarferlinu en 

eins og komið hefur verið fram í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar er virðissköpun fyrir 

viðskiptavini eitthvað sem getur leitt til samkeppnisforskots. Það sé mikilvægt að hafa 
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viðskiptavinina með í ferlinu og í rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi sögðust 30% 

fyrirtækja hafa viðskiptavininn með í gegnum allt ferlið. Mikilvægt er að benda á það sem kom 

fram í kafla 2.1.1. að síðasta skrefið í áfanga- og gátta líkaninu er endurmat, en endurmat á 

verkefninu gefur fyrirtækinu lærdóm og tækifæri til að gera enn betur í næsta verkefni.  

 

Mynd 16: Niðurstöður úr spurningu 9 

Á mynd 17 hér að ofan má sjá hversu lítill hluti þátttakenda hefur sent inn ábendingu/bent á 

það sem betur má fara hjá fyrirtækjum. 33,62% þátttakenda hefur aldrei sent inn ábendingu eða 

bent á það sem betur má fara og þá hefur 38,79% sjaldan gert slíkt. Ef horft er á aldursskiptingu 

þátttakenda þá er enginn undir 20 ára aldri sem svaraði könnuninni og því má áætla að 

svarmöguleikinn sjaldan jafngildi ekki mörgum skiptum ef haft er í huga að allir þátttakendur 

eru eldri en 20 ára. Fimm þátttakendur sögðust hafa oft eða mjög oft sent inn ábendingu eða 

bent á það sem betur má fara hjá fyrirtækjum, þar af voru fjórar konur.  

Þátttaka viðskiptavina í gæðastjórnunarferli fyrirtækja og endurmati virðist því ekki vera mikil. 

Mikilvægt er að kanna betur hvað getur legið hér að baki niðurstaðna en mikilvægt er fyrir 

fyrirtæki að vita af því hvað betur má fara í framleiðslu- og þróunarferli sínu. Ástæður þess að 

svörun er á þennnan veg geta verið margskonar. Skortur á áhuga neytenda við að láta í sér heyra 

eftir að vara er keypt gæti verið af skornum skammti, neytendur gætu fundið fyrir slæmu 

viðhorfi frá fyrirtækjum þegar kemur að því að benda á það sem betur má fara o.s.frv. Það er 

gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að teka vel á móti öllum ábendingum enda er það tilvalin 

leið til að bæta það sem betur má fara. Stjórnendur verða að ganga úr skugga um að kvörtunum 

og ábendingum sé sinnt vel svo að viðskiptavinir mæti ekki slæmu viðmóti. Fyrirtæki græða á 

því að hafa gott kvörtunarkerfi og hagnast á því að skapa viðskiptavinatryggð til lengri tíma 

með góðri úrvinnslu. Umtal viðskiptavina og orðspor fyrirtækisins getur skipt höfuð máli í 

velgengni þess (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2011).  
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4.2.9. Spurning 10 

Spurning 10 tók til mikilvægis þess að fyrirtæki séu meðvituð um velgengni sína og uppfæri 

vörur og/eða þjónustu í takt við breytingar.  

 
Mynd 17: Niðurstöður úr spurningu 10 

Þátttakendur könnununnar voru flestir á sama máli um að það hafi mikil eða mjög mikil áhrif 

að fyrirtæki séu meðvituð um velgengni sína og uppfæri vörur og/eða þjónustu sína í takt við 

breytingar. 85,4% þátttakenda voru á því máli. Svarmöguleikinn hvorki né hlaut svör 12,93% 

þátttakenda og þá voru einungis tveir þátttakendur sem töldu það hafa lítil eða mjög lítil áhrif. 

Það má því segja með vissu að fyrirtæki verði að vera vakandi í síbreytilegu markaðsumhverfi, 

hvort sem það sé á kvikum markaði eða ekki. Mikilvægt sé að fylgjast með stöðu sinni á 

markaði, fylgjast með samkeppninni og uppfæra vörur og/eða þjónustu sína í takt við 

breytingar. Þessi niðurstaða samræmist því sem fjallað hefur verið um í fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar.  

4.2.10. Spurning 11 

Spurmingu 11 var ætlað að gera grein fyrir því hvort að aukin markaðssetning vöruþróunar 

myndi hafa jákvæð áhrif á áhuga neytenda á vörunni/þjónustunni. Í kafla 2.2. var fjalllað um 

mikilvægi markaðssetningar vöruþróunar, markaðssetning fyrirtækja er einn lykilþátturinn í 

rekstri þeirra og mikilvægt að fyrirtæki vinni markvisst að því að ná til markhópsins sem stefnt 

er að.  
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Mynd 18: Niðurstöður úr spurningu 11 

Rúmlega tveir þriðjungar þátttakenda telja það frekar eða mjög líklegt að með aukinni áherslu 

á auglýsingar fyrirtækja eða þeirra frásögn af því hvernig varan/þjónustan er framleidd/þróuð 

myndi áhugi þeirra á vörunni aukast. Áhugavert er að sjá að 9,48% teldu það frekar ólíklegt og 

4,31% töldu það mjög ólíklegt að aukin áhersla á markaðssetningu myndi auka áhuga þeirra á 

vörunni/þjónustunni. Ekki er hægt að segja fyrir vissu hvað liggur þar að baki en mögulega 

getur það verið tryggð við fyrirtækið og/eða að neytendur taki meira mark á að heyra frá öðrum 

neytendum frekar en fyrirtækinu sjálfu. 19,38% þátttakenda töldu að aukin áhersla á 

markaðssetningu vöruþróunar hjá fyrirtækjum myndi hvorki hafa mikil né lítil áhrif á áhuga 

þeirra á vörunni og/eða þjónustunni. Einn þátttakandi sleppti að svara spurningu 11.  

4.2.11. Spurning 12 

Í spurningu 12 var leitast eftir að gera grein fyrir því hvort markaðssetning íslenskra fyrirtækja 

væri að ná árangri. Talað er um í kafla 2.2. að markaðsrannsóknir séu mikilvægt tól sem 

fyrirtækja ættu að notfæra sér við að gera grein fyrir markhópi sínum og þannig vinna að því 

að uppfylla kröfur viðskiptavina.  
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Mynd 19: Niðurstöður úr spurningu 12 

Helmingur þátttakenda segist aldrei eða sjaldan verða varir við markaðsrannsóknir íslenskra 

fyrirtækja þar sem áhuga á vörum er kannaður. Þá svaraði 36,21% þátttakenda stundum verða 

vör við markaðsrannsóknir fyrirtækjanna. Athyglisvert er að einungis 11,21% þátttakenda 

segjast verða oft varir við markaðsrannsóknir fyrirtækja og 2,59% mjög oft. Ekki var þar 

merkjanlegur munur eftir lýðfræðibreytunum þremur og dreifingin því heldur jöfn. Miðað við 

svörun þátttakenda er skýrt að hér sé svigrúm til úrbóta og að fyrirtæki geti dregið lærdóm af 

því og orðið virkari í að framkvæma markaðsrannsóknir.  

4.2.12. Spurning 13 

Spurningunni var ætlað að gera grein fyrir þátttöku neytenda í vöruþróunarferlinu. Eins og talað 

hefur verið um í fræðilegum bakgrunni er mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir kröfum og 

þörfum neytenda og að neytendur taki þátt í gegnum vöruþróunarferlið. Erfitt er fyrir fyrirtækin 

að uppfylla væntingar viðskiptavina ef þeir eru ekki meðvitaðir um hverjar kröfur og/eða þarfir 

þeirra eru.  

 

Mynd 20: Niðurstöður úr spurningu 13 



 

Niðurstöður 

 

 52 
 

Svör þátttakenda voru á svipaða leið og í spurningu 13 hér að ofan, meira en helmingur 

þátttakenda segist hafa annaðhvort aldrei eða sjaldan hafa tekið þátt í markaðsrannsóknum 

íslenskra fyrirtækja. 25,86% þátttakenda segist stundum hafa tekið þátt í markaðsrannsóknum 

íslenkra fyrirtækja, 8,62% oft og einungis 5,17% mjög oft. Það sem vekur athygli rannsakanda 

er munur á dreifingu svara eftir kynjum. Taka þarf inn í myndina að kynjahlutfall þátttakenda 

rannsóknarinnar var ekki jafnt og því sýnir mynd 21 hlutfall svara hvers kyns fyrir sig, en ekki 

hlutfall heildarsvara. Yfir 70% karla eru meðal þeirra sem svöruðu aldrei eða sjaldan á meðan 

að einungis 55% kvenna svöruðu á þá vegu. Hlutfall karla sem segist stundum taka þátt í 

markaðsrannsóknum var helmingi minna en hlutfall kvenna.  

Meirihluti þátttakenda sem höfðu aðra framhaldsmenntun tóku aldrei eða sjaldan þátt í 

markaðsrannsóknum fyrirtækja, þrátt fyrir að í spurningu 13 hafi sami lýðfræðihópur svarað að 

þau yrðu stundum varir við markaðsrannsóknir fyrirtækja á Íslandi.  

4.2.13. Spurning 14 

Í síðustu spurningunni, að undanskyldum lýðfræðispurningum, var spurt í gegnum hvaða 

samskiptaleiðir eða -miðla almenningur heyrir oftast af nýjum eða uppfærðum vörum/þjónustu. 

Spurningunni var ætlað að varpa ljósi á það hvaða samskiptaleiðir eða -miðlar næðu best til 

viðskiptavina. Mikilvægt er að markaðssetja nýjar og/eða uppfærðar vörur og þjónustu og því 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að nýta sér árangursríkar leiðir í þeim efnum.  

 

Mynd 21: Niðurstöður úr spurningu 14 

Þátttakendum var gert kleift að velja eins marga svarmöguleika og þeir vildu í spurningunni. 

Fjöldi valmöguleika sem þátttakendur völdu fór frá einum upp í sex. Heildarfjöldi svara var því 

243 þrátt fyrir að einungis 116 þátttakendur tóku þátt í rannsókninni. Rétt tæplega helmingur 

þátttakenda valdi einungis einn svarmöguleika, 20,69% þátttakenda valdi tvo valmöguleika, 
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18,10% valdi þrjá og 8,62% valdi fjóra valmöguleika. Rétt rúmlega 6% þátttakenda valdi fimm 

eða sex valmöguleika.  

Af svarmöguleikum er ljóst að sá svarmöguleiki sem fékk flest svör var á samfélagsmiðlum, en 

88 þátttakendur (79% þátttakenda rannsóknarinnar) telja sig heyra af nýjum eða uppfærðum 

vörum í gegnum samfélagsmiðla. Netvæðingin sem hefur átt sér stað hér á landi síðustu ár hefur 

gert það að verkum að meirihluti landsmanna notar samfélagsmiðla í daglegu lífi og virðist 

þetta var árangursrík leið til þess að ná til neytenda. Í því samhengi þá var það á vefsíðum sem 

kom næst á eftir samfélagsmiðlum en 18,5% heildarsvara þessarar spurningar féllu til þess 

svarmöguleika. Það jafngildir 39% þátttakenda spurningakönnunarinnar. Þar á eftir kom í 

gegnum vin/fjölskyldu en 32% þátttakenda könnunarinnar segjast heyra af nýjum/uppfærðum 

vörum og/eða þjónustu í gegnum þá samskiptaleið. Svarmöguleikarnir í sjónvarpi, í 

dagblöðum/fjölpósti og í útvarpi voru einungis valdir af undir 30% þátttakenda og kom þar 

síðast útvarpsauglýsingar.  

 Samantekt á niðurstöðum 

Markmið rannsóknarinnar var að gera grein fyrir þátttöku almennings í vöruþróunarferli 

fyrirtækja á Íslandi, rannsaka hvernig vöruþróunarferli fyrirtækja hér á landi er háttað og þannig 

sjá hvort fyrirtækin stundi vöruþróun á árangursríkan hátt. Auk þess var markmiðið að greina 

hvort samræmi, eða ósamræmi væri á viðhorfi fyrirtækja annars vegar og hins almenna 

neytanda hins vegar. Til þess að ná þessu fram var fyrst rætt við starfandi sérfræðinga í 

vöruþróun innan fjögurra fyrirtækja á Íslandi til að skyggnast inn í vöruþróunarferlið og því 

næst var spurningakönnun lögð fyrir almenning til að gera grein fyrir þátttöku þeirra í ferlinu. 

Vonin er sú að rannsóknin geti haft leiðbeinandi gildi fyrir fyrirtæki hér á landi sem leita leiða 

til að bæta þjónustu sína og mæta kröfum viðskiptavina.  

Rannsóknin leiddi í ljós að alls ekki öll fyrirtæki á Íslandi eru með stefnu er varðar vöruþróun 

en eru þó meðvituð um mikilvægi hennar. Á sama tíma eru ekki öll fyrirtæki sem fylgja ferlum 

sem fræðigrunnur viðfangsefnisins byggir á. Þó má ekki draga úr því að fyrirtæki hér á landi 

sinni vöruþróun og eru sum fyrirtæki sem gera það vel. Sem dæmi má taka mið af viðtölum við 

tvö fyrirtækjanna sem rætt var við, við framkvæmd þessarar rannsóknar. Bæði starfa innan 

matvælaiðnaðar hér á landi en fyrirtækin voru af mismunandi stærðargráðu. Stærra fyrirtækið 

var með vöruþróunarstefnu og fylgdi fyrirfram tilgreindum ferlum í gegnum vöruþróunina. 

Minna fyrirtækið var hvorki með stefnu né fylgdi fyrirfram tilgreindum ferlum. Hinn almenni 

neytandi var hins vegar á því að það hefði mikil áhrif ef fyrirtæki væru meðvituð um velgengni 
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sína og uppfæri vörur/þjónustu sína í takt við breytingar. Þetta samræmist fyrri rannsóknum 

sem fjallað hefur verið um í kafla 2.7. þar sem talað er um mikilvægi þess að fyrirtæki móti sér 

stefnu og markmið er varða vöruþróun. Þegar slíkt er til staðar hefur það sýnt sig að fyrirtækin 

sinni vöruþróuninni betur og séu meðvituð um breytingar í umhverfinu sem takast þarf á við. 

Ef stefna og markmið eru ekki til staðar er hætta á að breytingar séu gerðar í flýti og eftir 

hentisemi hverju sinni. Draga má þá ályktun að stærri fyrirtækin hafi nægilegt fjármagn til þess 

að skipa sérstakt teymi sem sinnir vöruþróunarmálum á meðan fjármagn gæti staðið í vegi fyrir 

minni fyrirtækjum þegar kemur að því að forgangsraða verkefnum. Vöruþróunin lúti afgangi 

og oft sinnt sem aukaverkefni af starfsmönnum sem hafa öðrum verkefnum að sinna. Hinn 

almenni neytandi virtist gera sér grein fyrir því og taldi fjármagn vera helstu ástæðuna fyrir því 

að nýjar vörur/þróun eldri vara verði ekki að endanlegri vöru hér á landi. Þekking, tími og 

skortur á mannafla og eftirspurn var þar að auki talið meðal ástæða fyrir mistökum í 

vöruþróunarferlinu. Sammældust fyrirtækin og almenningur um að þetta væri oft ástæða 

mistakanna.  

Fyrirtækin sinntu ýmist skipulögðum markaðsrannsóknum eða reyndu að gera sér ímynd um 

það hverjar þarfir og kröfur viðskiptavina voru, án þess þó að framkvæma markaðsrannsóknir. 

Óskipulagðar ákvarðanir leiddu til þess að vörur detti fyrr af markaði en áætlað var og líklegt 

að gallar kæu upp eftir að vara og/eða þjónusta var komin á markað, þar sem engin gæðastjórnun 

átti sér stað í gegnum ferlið 

4.3.1. Rannsóknarspurningu svarað 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var eftirfarandi rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi svo 

tilætluðum markmiðum væri náð:  

Hvernig er vöruþróun íslenskra fyrirtækja háttað og hvert er hlutverk neytenda í 

vöruþróun?  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fyrirtæki á Íslandi sinni vöruþróun í daglegum 

rekstri sínum. Er þar lítill munur á hvort fyrirtækin séu þjónustu- eða framleiðslufyrirtæki. 

Vöruþróun þarf að sinna hjá hvaða fyrirtæki sem er til þess að fyrirtækið nái að halda lífi. 

Líftími vara er því miður ekki óendanlegur og því mikilvægt að vera reiðubúinn til þess að 

uppfæra vörur/þjónustu, fjarlægja af markaði eða jafnvel koma inn með nýja hluti þegar 

markaðurinn virðist gefa merki um þörf á slíku. Stefnumótun og markaðssetning vöruþróunar 

innan fyrirtækja á Íslandi virðist ábótavant. Þessi niðurstaða er í samræmi við fyrri rannsóknir 

og þann fræðigrunn sem til er á viðfangsefninu. Of mikil áhersla er lögð á að gera hlutina eins 
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fljótt og hægt er og getur það leitt af sér aukinn rekstrarkostnað og komið niður á gæðum 

vörunnar og/eða þjónustunnar. Mikilvægt er að átta sig á að þó svo að ákveðnir markaðir kalli 

á hraða vöruþróun, þá er mikilvægt að flýta sér ekki um of á kostnað gæða. Lengd vöruþróunar 

hér á landi virðist vera í kringum 10 mánuðir frá því að hugmynd kemur upp þar til hún verður 

að markaðssettri vöru, en það er þó breytilegt á milli markaða.  

Hlutverk neytenda í vöruþróunarferli fyrirtækja hér á landi er að miðla þörfum og kröfum 

áleiðis til fyrirtækjanna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að neytendur séu að 

einhverju leyti meðvitaðir um það hvað felst í vöruþróunarferli fyrirtækja, en taka þó ekki 

virkan þátt í því. Markaðsrannsóknir eru mikilvægt tól sem fyrirtækin verða að nýta sér til þess 

að fá neytendur til að taka þátt í vöruþróuninni. Með markaðsrannsóknum má finna út hver 

áhugi viðskiptavina er, hverjar kröfur og þarfir þeirra eru og jafnvel sía út hugmyndir sem hefðu 

ekki náð tilsettum árangri ef þær hefðu verið markaðssettar án þess að kanna áhuga neytenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa hins vegar til kynna að einungis lítið hlutfall neytenda taki 

oft þátt í markaðsrannsóknum fyrirtækja. Þá er einnig lítið hlutfall neytenda á Íslandi sem 

verður vart við markaðsrannsóknir fyrirtækja og því ljóst að hér er mikið svigrúm til úrbóta. 

Vandamálið hér á landi virðist liggja í fjármagni og þekkingu. Minni fyrirtæki hafa jafnvel ekki 

bolmagn í að greiða háar fjárhæðir fyrir markaðsrannsóknir og þekking á því ekki heldur til 

staðar. Hægt er að nýta sér þær tækniframfarir og breytt samfélagsmynstur sem orðið hefur 

síðustu ár með því að nýta sér markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla, eigin vefsíður o.s.frv. 

Neytendur virðast frekar taka eftir nýjum eða uppfærðum vörum/þjónustu í gegnum 

samfélagsmiðla, vefsíður og/eða í gegnum vini/fjölskyldu. Ímynd fyrirtækisins og orðspor getur 

því náð langt ef skapað er langtíma viðskiptasamband við viðskiptavini og þarf markaðssetning 

ekki að kosta mikið svo hægt sé að koma vörunni á framfæri.  
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5. Umræður og ályktanir 

Ef rannsóknin hefði tekið til einungis ákveðinna fyrirtækja, t.d. framleiðslufyrirtækja er 

möguleiki á að niðurstöður hennar hefðu verið á annan veg. Ákveðið var að líta á vöruþróun í 

heild sinni hér á landi þar sem markmiðið var að hafa spurningakönnunina sem lögð var fyrir 

almenning einfalda. Þó má draga þá ályktun að þegar hinn almenni neytandi heyri talað um 

vöruþróun að þeir hafi í huga áþreifanlega vöru. Ástæðan að baki þessarar ákvörðunnar að 

einskorða rannsóknina ekki einungis við framleiðslufyrirtæki var sú að vöruþróun er mikilvæg 

í hvaða fyrirtæki sem er, hvort sem framleidd er vara eða þjónusta veitt viðskiptavinum. Þó að 

hugtakið beri heiti þess fyrr nefnda, er mikilvægt að þjónusta sé stöðugt í þróun til að hægt sé 

að mæta auknum kröfum viðskiptavina.  

Umhverfismál hafa mikið verið í umræðunni nýverið og neytendur hafa gert kröfur um að 

fyrirtæki axli ábyrgð í samfélagsmálum. Sjálfbærni fyrirtækja kemur þar sterkt fram en 

samfélagsábyrgð og umhverfismál snúast einmitt einnig um að vera vakandi fyrir 

rekstrarumhverfinu, breytingum í því og axla ábyrgð á rekstri sínum. Í spurningakönnuninni 

voru neytendur spurðir að því hvort umhverfisvottun hefði áhrif á kaupákvörðun þeirra og hvort 

þeir spái í því hvernig vara/þjónusta er framleidd og/eða þróuð, áður en kemur að kaupum. Það 

sem vakti athygli var að neytendur virðast leita að umhverfisvænum kostum en spá þó ekki að 

miklu leyti út í það hvernig varan/þjónustan varð að markaðssettu viðskiptatækifæri. Mögulega 

má álykta að hér hafi ekki verið næg vitundarvakning á bakvið það hvað framleiðslu- og/eða 

þróunarferli fyrirtækja snýst um.  

Rannsóknin leiddi í ljós að Ísland er á eftir nágrannalöndum sínum þegar kemur að 

markaðssetningu og markaðsrannsóknum. Áhugavert væri að rannsaka þetta að meiri dýpt, en 

ekki var farið nánar út í það í rannsóknarskýrslu þessari. Ástæður á bakvið því gætu verið 

margar en eins og þátttakendur í rannsókninni bentu á þá hefur verið skortur á fjármagni hér á 

landi, markaðssetning jafnvel ekki fengið jafn mikið vægi og hún á skilið og kostnaður á bakvið 

hana vanmetinn. Þekking starfsfólks á viðfangsefninu er einnig gríðarlega mikilvæg og margir 

sem leita erlendis hvað varðar menntun og starfsþjálfun í markaðsmálum.  

Staðreyndin er sú að um þriðjungur þeirra hugmynda sem markaðssettar eru séu misheppnaðar. 

Rannsakandi rak augun í þessa staðreynd og þótti mikilvægt að taka þetta sérstaklega fyrir. Ekki 

einungis er skortur á stefnumótun og skipulagi þegar kemur að vöruþróun hér á landi, heldur 

virðist það viðgangast að stór hluti hugmynda sem valdar eru séu misheppnaðar og nái ekki 

tilsettum árangri. Mikilvægt er að hafa varann á þegar kemur að öflun, síun og úrvinnslu 
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hugmynda. Ef röng hugmynd er valin, getur fyrirtækið orðið fyrir óþarfa kostnaði og útgjöldum, 

svo ekki sé minnst á að dýrmætum tíma starfsfólks sé kastað út um gluggann. Samkeppni getur 

verið hörð og oft erfitt að átta sig á hvaða skref hægt er að taka til þess að gera betur en 

samkeppnisaðilar sínir. Miðað við það sem virðist viðgangast í íslensku viðskiptalífi, og 

þátttakendur þessarar rannsóknar komu inn á, er uppi sú mynd á vöruþróunarferlinu að það eigi 

að ganga sem hraðast fyrir. Draga má þá ályktun að fyrirtæki hér á landi hafi því orðið fyrir 

óþarfa kostnaði, útgjöldum og tímasóun starfsmanna við það að fara út í verkefni sem þau 

hefður betur sleppt.  

Rannsóknir hér á landi á viðfangsefninu hafa verið ónógar. Rannsókn þessi er því mikilvægur 

grunnur til áframhaldandi rannsókna. Vettvangur er fyrir því að rannsaka hvernig stefnumótun 

innan fyrirtækja á Íslandi er háttað í dag, enda liðinn tími síðan fyrri rannsóknin sem 

framkvæmd var hér á landi átti sér stað. Áhugavert væri að sjá hversu hátt hlutfall allra 

fyrirtækja er með stefnu og markmið og þá jafnvel hvort greinilegur munur er á milli 

mismunandi tegunda reksturs. Rannsóknin bendir til að mikið svigrúm sé til bætinga. Kostir 

rannsóknarinnar eru þeir að niðurstöður hafa hagnýt og leiðbeinandi gildi fyrir þau fyrirtæki 

sem vilja taka niðurstöðurnar til sín og gera betur í vöruþróunarmálum. Hagnýtar tillögur til 

árangursríkrar vöruþróunar má því finna hér á eftir.  
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 Hagnýtar tillögur 

Eftirfarandi tillögur til árangurs byggja á niðurstöðum rannsóknarinnar með hliðsjón af 

fræðilegum bakgrunni hennar. Tillögunum er ætlað að hafa leiðbeinandi gildi fyrir fyrirtæki 

sem gera vilja betur í þróunarmálum sínum. Með því að leggja metnað í vöruþróun geti fyrirtæki 

aukið rekstrarhagkvæmni sína og náð mögulegu samkeppnisforskoti.  

 

❖ Vertu viss um að þú vitir hverjar þarfir og kröfur neytenda eru, ekki gera 

þér hugarlund um hverjar þær eru án þess að rannsaka það betur. 

❖ Mótaðu þér stefnu og markmið og fylgdu þeim í gegnum 

vöruþróunarferlið.  

− Vertu viss um að hugmyndir sem valdar eru fylgi stefnunni og 

markmiðum, ekki framkvæma það sem fer þvert á við þau. 

− Gakktu úr skugga um að stefnan sé hvetjandi fyrir starfsfólk. 

− Mikilvægt er að markmiðin séu skýr, mælanleg, aðgengileg, 

raunhæf og tímasett. 

❖ Vandaðu vel til verka við öflun, síun og úrvinnslu hugmynda svo réttu 

verkefnin séu valin. 

❖ Fylgstu vel með umvhverfinu í kringum þig og vertu reiðubúinn á að takast 

á við breytingar. 

❖ Skiptu þróunarferlinu niður í minni verkefni.  

− Staldraðu við í gegnum ferlið og vertu viss um að þú sért á réttri 

leið.  

❖ Hafðu í huga að vöruþróunarferlið krefst agaðra vinnubragða og mikilvægt 

að flýta sér ekki um of við að koma hugmyndinni á markað. 

❖ Mælt er með að mynda þverfagleg teymi við þróun innan fyrirtækisins þar 

sem sameina má mismunandi sérþekkingu starfsmanna og flýta fyrir 

úrvinnslu svo ekki komi niður á kostnað gæða. 



 

Lokaorð 

 

 59 
 

6. Lokaorð 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis var að gera grein fyrir því hvernig vöruþróun á Íslandi sé 

háttað og greina hvort að ferlið beri árangur. Líklegt þykir að fyrirtæki sem sinni vöruþróun af 

þrótti og móti sér stefnu í þeim efnum séu líklegri til árangurs, geti aukið rekstrarhagkvæmni 

sína og náð mögulegu samkeppnisforskoti. Síbreytilegt viðskiptaumhverfi hér á landi kallar á 

að fyrirtæki séu meðvituð um auknar kröfur og þarfir neytenda og ekki síður að fyrirtækin séu 

meðvituð um breytingar í umhverfi sínu. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að rétt tæplega 

helmingur fyrirtækja á Íslandi setji sér stefnu í vöruþróunarmálum og enn færri sem að notast 

við fyrirframtilgreinda ferla. Vöruþróun spilar þrátt fyrir það stórt hlutverk í daglegum rekstri 

fyrirtækja, óháð því hver tegund rekstursins er eða á hvaða markaði fyrirtækin starfa og getur 

skilað þeim aukinni rekstrarhagkvæmi og mögulegu samkeppnisforskoti ef verl er staðið að 

ferlinu.  

Vonir eru bundnar við að þetta framlag nýtist þeim fyrirtækjum sem gera vilja betur í 

þróunarmálum sínum. Trú mín er að mikið rúm sé til bætinga hér á landi þegar kemur að 

vöruþróun. Neytendur þurfi að fá að vera með í ferlinu svo hægt sé að mæta kröfum og/eða 

þörfum þeirra og fyrirtæki þurfa að sinna vöruþróun að alvöru. Mikilvægt er að átta sig á að 

vöruþróun gengur ekki til lengri tíma ef stefna, markmið og ferli eru ekki til staðar og þróunin 

einungis hugsuð sem aukaverkefni. Með því að tileinka sér öguð vinnubrögð, setja sér stefnu 

og markmið í vöruþróunarmálum, vera vakandi fyrir breytingum í umhverfinu og sinna 

markaðsmálum af krafti mega fyrirtæki búast við því að öðlast samkeppnisforskot og orðið 

leiðandi á markaði. 
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Viðauki A. Listi yfir viðtöl 

• Viðmælandi 1: Starfandi markaðsstjóri í matvælafyrirtæki. Viðtal tekið þann 23. 

september 2019 (13m:26s). 

• Viðmælandi 2: Starfandi matreiðslumaður og einn stofnenda fyrirtækisins, 

matvælafyrirtæki. Viðtal tekið þann 25. september 2019 (40m:01s).  

• Viðmælandi 3: Starfandi framleiðandi (e. Live Producer) í hugbúnaðarfyrirtæki. Viðtal 

tekið þann 26. september 2019 (28m:59s). 

• Viðmælandi 4: Framkvæmdarstjóri og einn eigenda verslunarfyrirtækis. Viðtal tekið 

þann 28. september 2019 (13m:59s). 
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Viðauki B. Viðtalsrammi (eigindleg rannsókn) 

Almennt  

1. Hvert er nafn þitt? (What is your name?)  

2. Hver er menntun þín eða fyrri reynsla? (What is your education or previous experience?)  

Um fyrirtækið  

3. Hver er starfsemi fyrirtækisins? (What does your company do?)  

4. Hvert er starf þitt innan fyrirtækisins? (What is your job within the company?)  

Vöruþróunarferli fyrirtækisins  

5. Er fyrirtækið með stefnu í 

vöruþróunarmálum? (Does the company have a product development strategy?)  

a. Ef já, er það til skemmri eða lengri tíma? (If yes, is it short or long term?)  

b. Ef nei, fer vöruþróunarferlið þá einungis eftir tilfinningunni og/eða tísku hverju 

sinni? (If no, does the development just go with the feeling and/or trends each time?)  

6. Notast fyrirtækið ykkar við sérstakar aðferðir til að kanna áhuga á eða væntingar 

til vörum/þjónustu ykkar (t.d. vegna líftíma 

vöru)? (Does your company use specific methods to check interest/expectations of your products/s

ervice (product life cycle etc.)?)  

a. Hvað með nýjar vörur, ef við á? (What about new products, if any?)  

b. En fylgist þið með stöðu ykkar/vörunnar/þjónustunnar á markaði 

(samkeppni)? (What about your position on the market (competition)?)  

7. Þegar hugmyndir að vöruþróun koma upp, eru þær skráðar niður í hvert skipti? 

(when ideas come up for new development, do you list them down each time?)  

a. Ef skráðar, hvernig er þeim forgangsraðað? (If listed, how are they prioritised?)  

b. Koma hugmyndir vanalega upp innanhúss, frá utanaðkomandi aðilum eða 

jafnvel viðskiptavinunum sjálfum? (Do the ideas usually come up within the company, 

from outside parties or even the customers?)  

8. Er fyrirtækið einungis að þróa eldri vörur, koma með nýjar vörur á markað eða 

bæði? (Does your company only work on developing current products, bring new products to the 

market (innovation) or both?)  

9. Í gegnum vöruþróunarferlið, notist þið við ákveðna ferla, skráið þið niður öll 

gögn, framkvæmið prófanir 

o.s.frv.? (throughout the product development, do you use specific procedures such as documenti

ng all information, doing tests etc.?)  
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a. Ef svo er, getur þú sagt mér örlítið frá ykkar skrefum í vöruþróunarferlinu frá 

hugmynd að markaðssettri 

vöru? (If so, could you tell me about the steps of your product development from when it 

starts as an idea and ends in a marketed product/service?)  

b. Hvernig tryggið þið gæði vara/þjónustu 

ykkar? (How do you guarantee the quality of your products/service?)  

Álit á málefni / Möguleg lausn:  

10. Telur þú að fyrirtæki á Íslandi geti gert betur í vöruþróun og telur þú vera einhvern 

mun á litlum og stærri 

fyrirtækjum? (Do you think that companies in Iceland could improve in the devevlopment proces

s and do you think there is a difference between small and larger companies?)  

a. Ef já, hvernig? (If yes, how?)  

11. Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki á Íslandi fylgi síður fyrirfram tilsettum ferlum og 

skrái ekki nægilega mikið niður. Hvar telur þú vandamálið 

liggja? (Researches have shown that companies in Iceland tend to boycott procedures and don‘t d

ocument enough information. Where do you think the problem comes from?)  

a. Ákvörðunarvald – samskipti starfsfólks – stærð markaðar eða eitthvað allt 

annað? (Decision authority – communication – the size 

of the market – something completely different?)  
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Viðauki C. Samþykkisyfirlýsing eigindlegrar rannsóknar 
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Viðauki D. Spurningalisti (megindleg rannsókn) 

Hluti 1 – Vöruþróun á Íslandi 

Almennt um vöruþróun á Íslandi. Vöruþróun á við hvort sem fyrirtækið framleiðir 

áþreifanlegar vörur eða er þjónustufyrirtæki 

1. Spáir þú í því hvernig vara/þjónusta er framleidd/þróuð, áður en þú kaupir hana?  

a. Aldrei 

b. Sjaldan 

c. Stundum 

d. Oft 

e. Mjög oft 

2. Skiptir umhverfisvottun þig máli við kaup á vöru/þjónustu? 

a. Engu máli 

b. Litlu máli 

c. Hvorki né 

d. Miklu máli 

e. Mjög miklu máli 

3. Hverja telur þú vera helstu ástæðu fyrir því að að nýjar vörur/þróun eldri vara verði 

ekki að endanlegri vöru? 

Veldu það atriði sem þér finnst eiga MEST við. Ef ekkert atriðanna á listanum á við, þá er 

einnig valmöguleiki að skrá annað atriði undir "Other". 

a. Fjármagn 

b. Þekking 

c. Tími 

d. Skortur á mannafla 

e. Annað? 

4. Hvað telur þú að vöruþróunarferli á Íslandi taki almennt langan tíma ? 

(Hér er átt við bæði nýjar vörur og þróun eldri vara). Svaraðu eftir bestu getu, hér er ekki 

gerð krafa á að þú þekkir til vöruþróunarferlis, heldur einungis þitt mat á því. 

a. Innan við 3 mánuði 

b. 3-6 mánuði 

c. 6-9 mánuði 

d. 9-12 mánuði  
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e. Meira en ár 

5. Hversu langan tíma myndir þú áætla að ferlið ætti að taka, svo hægt sé að uppfylla öll 

þau skilyrði sem þarf ? 

(Hér er átt við framleiðslu/þróun á bæði nýjum vörum og þróun eldri vara). Svaraðu eftir 

bestu getu, hér er ekki gerð krafa á að þú þekkir til vöruþróunarferlis, heldur einungis þitt mat 

á því. 

a. Innan við 3 mánuði 

b. 3-6 mánuði 

c. 6-9 mánuði 

d. 9-12 mánuði  

e. Meira en ár 

Hluti 2 – Þátttaka þín sem neytandi 

Hér verður spurt spurninga til þess að gera grein fyrir því hvað það er sem hefur áhrif á val 

þitt við kaup á vöru/þjónustu sem og að reynt verður að gera grein fyrir þátttöku þinni í 

vöruþróunarferli fyrirtækja. 

6. Þegar þú stendur frammi fyrir vali á tveimur álíka vörum, hvert eftirfarandi atriða er 

ráðandi þegar þú velur? 

a. Gæði 

b. Verð 

c. Eiginleikar (sem skera sig út frá öðrum álíka vörum) 

d. Annað? 

7. Er það líklegt að auglýst tilboð/útsölur hafi áhrif á kaup þín á vöru/þjónustu? 

a. Mjög ólíklegt 

b. Frekar ólíklegt 

c. Hvorki né 

d. Frekar líklegt 

e. Mjög líklegt 

8. Veist þú út á hvað vöruþróunarferli fyrirtækja gengur út á? 

a. Að engu leyti 

b. Að einhverju leyti 

c. Hvorki né  

d. Að miklu leyti 
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e. Að mjög miklu leyti 

9. Hefur þú sent inn ábendingu/bent á það sem betur má fara hjá fyrirtækjum? 

T.d. ef þér finnst eitthvað ábótavant við þjónustu fyrirtækisins, eða þér finnst vanta einhvern 

eiginleika í vöru o.s.frv. 

a. Aldrei 

b. Sjaldan 

c. Stundum 

d. Oft 

e. Mjög oft 

10. Hversu mikil áhrif heldur þú að það hafi ef að fyrirtæki séu meðvituð um velgengni 

sína og uppfæri vörur/þjónustu sína í takt við breytingar? 

a. Mjög lítil áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hvorki né 

d. Mikil áhrif 

e. Mjög mikil áhrif 

Hluti 3 – Markaðssetning vöruþróunar 

Í þessum hluta er reynt að gera grein fyrir því hvernig markaðssetning vöruþróunar er og hvort 

hún beri árangur. Þessar spurningar eru almennar. 

11. Telur þú að það myndi auka áhuga þinn á vörunni/þjónustunni ef fyrirtækin myndu 

markvisst auglýsa/segja frá því hvernig varan/þjónustan er framleidd/þróuð? 

a. Mjög ólíklegt 

b. Frekar ólíklegt 

c. Hvorki né 

d. Frekar líklegt 

e. Mjög líklegt 

12. Verður þú var/vör við markaðsrannsóknir íslenskra fyrirtækja, þar sem þau eru að 

kanna áhuga á núverandi vörum sínum/vöruhugmyndum? 

T.d. spurningakannanir á netinu, tölvupóstar eða símtöl (Gallup o.s.frv.) 

a. Aldrei 

b. Sjaldan 

c. Stundum 



 

Viðauki D. Spurningalisti (megindleg rannsókn) 

 

 71 
 

d. Oft 

e. Mjög oft 

13. Hefur þú tekið þátt í markaðrannsóknum íslenskra fyrirtækja, þar sem þau eru að 

kanna áhuga á núverandi vörum sínum/vöruhugmyndum? 

T.d. spurningakönnunum á netinu eða í gegnum síma (Gallup o.s.frv.) 

a. Aldrei 

b. Sjaldan 

c. Stundum 

d. Oft 

e. Mjög oft 

14. Þegar þú heyrir af nýjum eða uppfærðum vörum/þjónustu, hvar heyrir þú oftast af 

þeim? 

Hér getur þú valið fleiri en einn valmöguleika, ef við á. 

a. Á samfélagsmiðlum 

b. Á vefsíðum 

c. Í sjónvarpi 

d. Í útvarpi 

e. Í dagblöðum/fjölpósti 

f. Í gegnum vin/fjölskyldu 

g. Í gegnum aðra miðla? 

Hluti 4 – Bakgrunnsspurningar 

Fullri nafnleynd er heitið og ekki verður hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda 

1) Hvert er kyn þitt? 

a) Karl 

b) Kona 

c) Annað 

2) Hver er aldur þinn? 

a) 19 ára eða yngri 

b) 20 til 25 ára 

c) 26 til 35 ára 

d) 36 til 45 ára 

e) 46 til 55 ára 
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f) 56 til 65 ára 

g) 66 ára eða eldri 

3) Hver er menntun þín? 

a) Grunnskólapróf 

b) Stúdentspróf 

c) BS/BA  

d) MS/MA/M.Ed. 

e) Doktorspróf 

f) Önnur framhaldsmenntun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


