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Formáli 

Þetta BS verkefni var unnið á síðustu önn minni í BS námi við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Ferlið við gerð verkefnisins stóð yfir frá janúar og fram í maí árið 2013. 

Leiðbeinandi minn við gerð verkefnissins var Eiríkur Hilmarsson Lektor við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir hans störf. 
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Útdráttur 

Hér á eftir fer viðskiptaáæltun um snjallsíma smáforrit sem ég kýs að kalla 

Matarreiknivél. Áætlunin var unnin út frá hugmyndafræði sem nefnist Customer 

Development. Ekkert fyrirtæki hefur enn verið stofnað utan um hugmyndina. Ef af 

verður mun forritinu fyrst um sinn verða beint að íslenskum markaði með það fyrir 

augum að markaðsetja það síðar á erlendum markaði. Markhóparnir eru tveir, óléttar 

konur og fólk sem verslar reglulega fæðubótarefni í heilsubúðum. Við gerð 

áætlunarinnar kom í ljós að þessir hópar virðast taka vel í hugmyndina og því möguleiki 

á að rekstargrundvöllur sé til staðar fyrir hugmyndina. 
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1  Inngangur  

Verkefni þetta mun miða að því að gera viðskiptaáætlun um gerð smáforrits fyrir 

snjallasíma. Verkefnið hefur tvö megin markmið. Það fyrra er að setja fram greinargóða 

viðskiptaáætlun sem byggir á viðurkenndum fræðilegum grunni. Seinna markmiðið er að 

með vinnu við þetta verkefni öðlist ég reynslu og þekkingu í gerð viðskiptaáætlunar og 

því ferli sem þar liggur að baki. Það er gert með það fyrir augum að óháð því hver 

niðurstaða þessarar áætlunar verður búi ég yfir þeirri þekkingu og færni sem þarf við 

árangursríka þróun og framsetningu viðskiptalíkans utan um viðskiptahugmynd. Ég mun 

byrja á að kynna þau fræði sem áætlunargerðin mun byggja á og hvers vegna ég hef 

ákveðið að styðjast við þessi fræði. Því næst mun ég fjalla um viðskiptahugmyndina og 

vinna með hana í samræmi við þau fræði sem byggt verður á. Hluti af þeirri vinnu er 

undirbúningur og framkvæmd óformlegrar könnunar sem fara mun fram í viðtalsstíl. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar verða svo kynntar og metnar. Útkomuna úr því ferli 

mun ég svo nýta til þess að teikna upp viðskiptalíkan í kringum hugmyndina, en þar 

munu koma fram helstu atriði sem snerta viðskiptaáætlunina og framkvæmd hennar. 

Einnig mun ég fara yfir hvernig það viðskiptalíkan sem ég hef sett fram snertir 

markaðinn sem og setja fram lauslega fjárhagsáætlun sem sundurliðar helstu 

kostnaðarliði og varpar ljósi á peningahlið verkefnisins. Að lokum mun ég svo velta fyrir 

mér framtíðarsýn og markmiðum verkefnisins. Allt myndar þetta viðskiptaáætlunina 

sjálfa sem hefur það að markmiði að meta upphaflegu viðskiptahugmyndina og 

rekstrarhæfi hennar. Þetta gerir áætlunin með því að svara þremur megin spuringnum. 

Fyrst þarf að komast að því hvort þörf sé á vörunni, í því sambandi er nauðsynlegt að 

átta sig á því hvort varan komi til með að leysa eitthvað vandamál fyrir verðandi 

viðskiptavini. Næsta þarf að átta sig á því hvernig varan þarf að vera til að leysa þessa 

þörf, þá er átt við útfærslu og eiginleika. Einnig þarf að komast að því hvernig best sé að 

koma hugmyndinni í framkvæmd. Þegar allir þessir þættir liggja fyrir er hægt að meta 

hvort rekstrargrundvöllur sé til staðar fyrir hugmyndina. 
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2 Fræðin 

 

Þegar kemur að því að gera viðskiptaáætlun eru nokkrar leiðir færar. Leið sem margir 

þekkja er hefðbundið 20-30 blaðsíðna skjal sem tekur á helstu þáttum sem tengjast 

hugmyndinni, stofnun fyrirtækis utan um hana og rekstrar hennar. Þessi aðferð hefur 

verið mikið notuð undanfarin ár við þróun nýrra viðskiptahugmynda og má lýsa henni 

sem hugmyndum höfundarins settar niður á blað. Helsti gallinn við gerð slíkra áætlana 

er að þegar um nýja viðskiptahugmynd er að ræða eru aðeins til staðar ósannaðar 

tilgátur um markaðinn og viðskiptavinina, því er mjög óæskilegt að geta í eyðurnar og 

setja það fram sem staðreyndir. Þessi aðferð hentar þó vel í stórum fyrirtækjum þar sem 

reynsla er komin á starfsemina og þekking á markaðnum og viðskiptavinum er til staðar. 

Það er hinsvegar ekki raunin þegar um nýja viðskiptahugmynd er að ræða.  

Nýlega hefur skotið upp kollinum ný hugmyndafræði hvað varðar þróun nýrra 

viðskiptahugmynda. Þessi hugmyndafræði kallast Customer Development og er vel lýst í 

bókinni The Startup Owner's Manual sem kom út árið 2012. Bókin er skrifuð af Steve 

Blank og Bob Dorf sem báðir eru margreyndir frumkvöðlar sem þekkja ferlið við þróun 

nýrra viðskiptahugmynda að eigin raun. (Blank & Dorf, 2012) 

Ég hef ákveðið að byggja að nokkru leyti á þeim hugmyndum sem settar eru fram í 

bókinni við gerð viðskiptaáætlunar fyrir það sem ég kýs að kalla Matarreiknivél. 

Ástæðan fyrir því að ég kýs að nýta þær hugmyndir sem settar eru fram í bókinni við 

gerð þessarrar viðskiptaáætlunnar er fyrst og fremst sú að ég tel þær vænlegar til 

árangurs. Í grunninn snýst þetta um að byggja viðskiptalíkan og vöru sem hentar þörfum 

viðskiptavina með því að hafa viðskiptavinina sjálfa með í ráðum. Þessi viðskiptaáæltun 

tekur á þeim þáttum sem snú að þróun hugmyndarinnar og viðskiptalíkansins. Þetta er 

þó ekki nema fyrra skrefið af tveimur sem nauðsynlegt er að taka til þess að fullnýta þau 

fræði sem áæltunin byggir á. Næsta skref er að búa til einföldustu mögulegu frumgerð 

af vörunni setja hana á markað svo að viðskiptavinir geti prófað hana. Það sem skiptir 

máli með einföldustu mögulegu frumgerð er einungis að hún geti sýnt viðskiptavininum 

hvernig varan virkar og hvað það er sem hún gerir. Í þessu sambandi skipta útlit og 
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fínstillingar litlu máli, heldur er öll áherslan á það að koma út sem ódýrastri gerð af 

vörunni til þess að fá úr því skorið hvort hún svari þörfum viðskiptavinarins. Mikilvægt er 

að átta sig á því að markmiðið er ekki að gera einfalda útgáfu af vörunni til þess að geta 

breytt helstu verkun hennar eftir því hvað viðskiptavinirnir segja heldur er markmiðið að 

fá úr því skorið hvort lagt hafi verið rétt mat og skilningur á þarfir viðskiptavinanna í 

þeirri vinnu sem áður var framkvæmd. Það er einmitt þessi vinna, fyrsta skrefið sem 

áæltunin sem hér verður sett fram snýst um. Mikilvægt er að átta sig á því að 

viðskiptahugmyndin er einungis tilgáta sem þarf að fá viðurkenningu viðskiptavina. Lýsa 

má ferlinu sem tímabundnu verkefni sem miðar að því að finna viðskiptalíkan sem veitir 

möguleika á stigvaxandi umfangi sem hægt er að endurtaka þannig að af hljótist 

hagnaður. Í upphafi ferlisins þarf því að komast að því hvað það er sem viðskiptavinirnir 

eru að leita eftir, hvort þessi hugmynd hentar þeim og aðlaga hugmyndina að þörfum 

þeirra. Með því að gera þetta með þessum hætti er unnt að spara mikla peninga og tíma 

vegna þess að breytingar á hugmynd sem einungis hefur verið skrifuð niður á blað kosta 

mjög lítinn tíma og peninga (Blank & Dorf, 2012). Aftur á móti getur verið rándýrt, 

tímafrekt og allt að því ógerlegt að breyta vöru eða viðskiptalíkani þegar mikil vinna 

hefur verið innt af hendi og miklir peningar lagðir til í átt að einhverju sem svo kemur í 

ljós að þarf að vera örðuvísi til þess að henta viðskiptavininum. Þeim hugmyndum sem 

settar eru fram í bókinni og stuðst verður við í þessari viðskiptaáætlun má lýsa sem 

nokkrum megin skrefum sem vert er að skoða nánar. 

2.1 Tilgátur 

Fyrst eru settar fram tilgátur um það hvernig talið er að markaðurinn, viðskiptavinirnir 

og aðrir hlutaðeigandi aðilar taki nýju vörunni. Tilgáturnar eru settar fram sem getgátur 

og taka einungis mið af því hvað talið er að eigi við. Þetta krefst ekki mikillar vinnu enda 

munu þessar tilgátur síðar í ferlinu vera skoðaðar betur og lagfærðar með þarfir 

viðskiptavinanna í huga. Því er mjög mikilvægt að tilgáturnar séu settar fram í upphafi 

ferlisins. Einnig þarf að hafa í huga að tilgáturnar þurfa að snúa að öllum þeim þáttum 

sem skipta máli þegar kemur að þróun nýrrar viðskiptahugmyndar, en þessir þættir eru 

betur útlistaðir og koma fram í því sem nefnist Strigalíkan. Þetta eru atriði eins og t.d. 

hvaða vandamál varan kemur til með að leysa fyrir viðskiptavininn og afhverju. 
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2.2 Strigalíkan 

Næsta skref er að fylla inn í svokallað Strigalíkan (e.Business Model Canvas). Það er 

verkfæri sem Alexander Osterwalder setti fram í bók sinni Business Model Generation 

sem kom út árið 2009 (Business Model Generation, 2011). Strigalíkanið hefur notið 

mikilla vinsælda síðan og hefur hlotið almenna viðurkenningu sem sniðug lausn við 

framsetningu á viðskiptalíkani. Osterwalder leggur mikla áherslu á að finna rétta 

viðskiptalíkanið og tekur dæmi um það hvernig sama varan getur annaðhvort algjörlega 

floppað eða slegið í gegn eftir því hvaða viðskiptalíkan er valið (Talks, 2011). Þetta 

verkfæri er því sniðug lausn til að ná utan um og teikna upp viðskiptalíkan á einfaldan en 

mjög áhrifaríkan hátt. Hugmyndir Osterwalder um framsetningu viðskiptalíkans nýtast 

vel með þeim fræðum sem Steve  Blank og Bob Dorf kynna í sinni bók. Þetta skýrist helst 

af þeim eiginleikum Strigalíkansins sem snúa að einfaldri framsetningu og breytileika 

þess. Þannig eru á einni síðu sett fram helstu atriði sem þarf að hafa í huga við gerð 

viðskiptalíkans, en öll þessi atriði tengjast innbyrðis og því hentugt að geta sett þau fram 

og skoðað á einni blaðsíðu. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli þegar kemur að 

aðlögunarskrefinu, en þá má búa til ný Stirgalíkön eins oft og nauðsynlegt þykir og fá 

þannig góða yfirsýn yfir aðlögunarferlið. Þau atriði sem sett eru fram í Strigalíkaninu eru 

níu og má sjá þau á meðfylgjandi mynd: 
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Mynd 1Strigalíkan 

Þessi atriði eru svo fyllt inn í líkanið út frá þeim tilgátum sem settar hafa verið fram og 

því hvernig talið er að þær falli þar inn út frá fyrstu hugmyndum. Mikilvægt er að átta sig 

á því að líkurnar á að hitta á rétta viðskiptalíkanið í fyrstu tilraun eru hverfandi. Engu að 

síður þarf einhverstaðar að byrja og því fylli ég inn í Strigalíkan til að byrja með sem síðar 

veður breytt. 

2.3 Sannreyna tilgáturnar 

Þegar tilgáturnar hafa verið settar fram og Strigalíkanið fyllt út í samræmi við það er 

næsta skref að sannreyna þessar tilgátur. Það er gert til þess að átta sig á því hvaða 

atriði eru á réttri leið og hvað það er sem þarf að bæta og miðar það ferli að því að bæta 

viðskiptalíkanið. Mikilvægasta í þessu skrefi er að sætta sig við staðreyndir. Staðreyndin 

er sú að sama hversu mikið sem þú telur þig vita um viðskiptavininn, hver hann er og 

þarfir hans þá er vitað mál að viðskiptavinurinn sjálfur veit það mun betur. Það er hér 

sem helsti munurinn á þeim viðskiptaáætlunum sem verið hafa verið við líði mörg 

undanfarin ár og þeim nýja hugsunarhætti sem meðal annars er kynntur í bókinni The 

Startup Owner's Manual birtist. Til þess að átta sig á því hvað viðskiptavinurinn vill er 

nauðsynlegt að standa upp frá skrifborðinu og fara út þar sem viðskiptavininn er að 

finna og ræða við hann. Bera undir hann spurningar sem hafa það að markmiði að fá úr 

því skorið hvort tilgáturnar sem settar voru fram í byrjun og notaðar til að fylla inn í 

Strigalíkanið standast eða ekki. Besta leiðin til að gera það er að ræða við mögulega 

viðskiptavininn á óþvingaðan hátt þannig að þú fáir hans skoðanir sem best í gegn. Þetta 

er best gert með opnum spurningum þar sem viðmælandinn getur sagt sína skoðun og 

skýrt frá sínum aðstæðum í eigin orðum en ekki bara með já og nei svörum eða með því 

að vera leiddur í ákveðna átt. Dæmi um þetta er að ef ég vildi sannreyna tilgátu mína 

um það að viðskiptavinir heilsubúða elduðu reglulega eigin máltíðir þá spurði ég ekki 

beint út, Eldar þú reglulega? heldur spurði ég Hvernig er matarvenjum þínum háttað?. 

Með þessum hætti fæ ég innsýn í raunveruleika mögulegs viðskiptavinar og hans 

skoðanir komast betur á framfæri. Það getur opnað augu mín fyrir atriðum sem ég hefði 

ekki áður hugsað út í eða reiknað með. Eins og áður hefur verið nefnt og er algjör 

þungamiðja í þessari vinnu þá er alveg sama hversu vel ég tel mig þekkja viðskiptavininn 

það er alveg öruggt að hann þekkir sjálfan sig betur. 
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2.4 Aðlögun 

Þegar búið er að fara út á meðal mögulegra viðskiptavina. Þeirra svör og skoðanir á 

hugmyndinni og því líkani sem sett hefur verið upp fengin er kominn tími á að vinna úr 

þeim upplýsingum. Nú þarf að líta yfir upphaflegu tilgáturnar og fyrsta útfyllta 

Strigalíkanið og hvernig skoðanir viðskiptavinanna og upplýsingarnar sem þeir hafa gefið 

passa við hugmyndirnar sem settar voru fram í upphafi. Á þessum tímapunkti er nær 

öruggt að tilgáturnar sem settar voru fram eru ekki að öllu leyti í samræmi við þær 

upplýsingar sem aflað hefur verið með samtölum við væntanlega viðskiptavini. Þó að 

það geti verið erfitt að sætta sig við það að upphaflegar tilgátur hafi ekki verið réttar er 

sú niðurstaða samt sem áður það besta sem komið getur fyrir. Þetta misræmi þýðir að 

ef viðskiptalíkanið og varan er leiðrétt með tilliti til þarfa og skoðana viðskiptavinarins 

þá er komin vara sem er betri í augum viðskiptavinarins en sú sem þú lagðir af stað með 

í upphafi. Aðlögunar skrefið snýst því um að átta sig á því sem betur má fara og lagfæra 

það. Annað sem hægt er að gera sem þó verður ekki gert sérstaklega í þessu verkefni er 

að nota upplýsingarnar sem aflað er til þess að breyta um stefnu og sjá ný tækifæri. 

Þetta getum við kallað beygju frekar en aðlögun, í því sambandi getum við séð ný 

tækifæri sem vert er að nýta. Þetta geta til dæmis verið nýir markhópar eða ný útfærsla 

vörunnar. 

2.5 Nýtt Strigalíkan 

Nú er komið að því að nota þær uppslýsingar sem aflað hefur verið og nýta í nýtt 

Strigalíkan eftir að hafa endurstillt tilgáturnar í samræmi við aðlögunar skrefið. Þannig er 

fyllt út nýtt Stigalíkan sem passar betur við þarfir viðskipavinanna en það sem fyrir var. 

Ef rétt er að þessu staðið er nú komin fram vara og viðskiptalíkan sem hentar því  fólki 

úti á markaðnum sem skiptir máli fyrir þessa ákveðnu vöru og kemur til með að verða 

notendur að vörunni minni þ.e. verðandi viðskiptavinir. 

  



 

15 

 

3 Hugmyndin 

Viðskiptahugmyndin sem þessi viðskiptaáætlun snýst um kallast Matarreiknivél og 

verður útfærð sem smáforrit fyrir snjallsíma. Reiknivélin virkar þannig að notandinn slær 

inn það magn einstakra næringarefna sem hann vill fá úr ákveðinni máltíð. Reiknivélin 

skilar svo uppskriftum sem falla undir þau leitarskilyrði sem slegin eru inn. Grunnurinn 

sem hugmyndin byggir á er sá að töluverður fjöldi fólks tekur mikið magn vítamína og 

fæðubótarefna daglega til viðbótar við hefðbundinn mat. Reglulega kemur upp umræða 

um fæðubótarefni og spurningar vakna um mikilvægi þeirra og það hversu heilsusamleg 

þau í raun eru. Sumir halda því fram að með réttu mataræði séu fæðubótarefni í miklu 

magni óþörf. Til að ná fram þessu ''rétta mataræði'' þurfa að vera til staðar aðgengilegar 

upplýsingar um úr hvers konar mat þau efni sem nauðsynleg eru fást. Hér kemur 

Matarreiknivélin til með að hjálpa fólki. Einnig er það mín trú að fólk sem tekur mikið af 

ýmsum næringarefnum í formi fæðubótarefna hefði hug á að fá þessi efni með 

náttúrulegri hætti ef það hefði kost á því, það er að segja í gegnum fæðuna sjálfa. 

Þannig gæti einhver sem telur sig þurfa að auka inntöku á t.d. Magnesíum og B-

vítamínum slegið inn í reiknivélina x-magni af hvoru um sig og fengið þannig nokkrar 

uppskriftir að máltíðum sem uppfylla þær kröfur sem slegnar voru inn. 
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4 Strigalíkan 1 

Fyrstu tilgáturnar mínar setti ég fram í Strigalíkan og var þetta útkoman: 

 

Mynd 2Strigalíkan1 

4.1 Lykilsamstarfsaðilar 

Hlutafélagið Matís ohf: Matís heyrir undir Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið og 

sinnir fjölbreyttu rannsókna- þjónustu- og nýsköpunarstarfi í matvælaiðnaði. Þeirra 

helstu markmið eru að:  

• Efla nýsköpun og auka verðmæti matvæla 

• Stuðla að öryggi matvæla 

• Stunda öflugt þróunar- og rannsóknastarf 

• Efla samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu á alþjóðlegum vettvangi 

(Matís ohf., e.d.) 
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Matís hefur tekið saman og heldur utan um gagnagrunn sem nefnist Íslenski 

gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla. Þessi gagnagrunnur sem oftast er nefndur 

ÍSGEM hefur að geyma upplýsingar um efnainnihald matvæla á íslenskum markaði. 

Gagnagrunnurinn birtir upplýsingar um 45 efni í 900 fæðutegundum og er því tilvalinn til 

notkunnar fyrir Matarreiknivélina (Matís ohf., e.d.). Ég hef leitað eftir því að fá að nota 

upplýsingar sem finna má í gagnagrunninum og nota þær við gerð 

Matarreiknivélarinnar. Viðbrögðin voru góð og fékk ég þau svör frá umsjónarmanni 

gangagrunnsins að aðgangur að honum væri seldur til forritunar- og veflausnafyrirtækja 

fyrir 30 þúsund krónur með því skilyrði að við notkun á gögnunum sé Matís getið með 

merki fyrirtækisins eða öðrum hætti. 

Forritari: Þar sem um smáforrit fyrir snjallsíma er að ræða er nauðsynlegt að fá til liðs 

við mig mann sem hefur þekkingu á því sviði. Þar sem ég hef ekki þá tæknilegu þekkingu 

sem þarf til að búa til slíkt forrit ákvað ég að besta lausnin væri að leita til einhvers sem 

hefur áhuga og færni á þessu sviði. Ég ákvað frá byrjun að reyna að finna rétta manninn í 

verkið meðal nemenda innan Háskóla Íslands. Það gæti verið lausn sem hentar báðum 

aðilum vel. Minn hagur er fólginn í því að það er mun ódýrari lausn heldur en að láta 

stórt fyrirtæki útbúa forritið. Fyrir nemandann er þetta góð æfing sem jafnvel er hægt 

að nota sem verkefni í náminu auk þess að fá greitt fyrir það. 

Næringarfræðingur/Læknir: Frá byrjun gekk ég út frá því að til þess að forritið yrði 

vandað og áræðanlegt yrði það að vera unnið í samvinnu við fagfólk. Eins grunaði mig að 

til þess að fólk myndi treysta þeim upplýsingum sem birtust í forritinu yrðu þær að vera 

vottaðar af annaðhvort lækni eða næringarfræðingi. Þannig ákvað ég að best væri að 

setja sig í samband við aðila sem býr yfir nauðsynlegri þekkingu og leita eftir samstarfi. Á 

sama hátt og með forritarann setti ég mig í samband við nýútskrifaðan lækni sem hefur 

áhuga á næringu og samþykkti að vinna með mér að þessu verkefni gegn þóknun. 

4.2 Ávinningur viðskiptavina 

Upplýstar ákvarðanir varðandi mataræði: Ég taldi að fólk vildi vita hvað það væri að fá úr 

matnum og gæti tekið upplýstar ákvarðanir um það hvað það borðar. 

Sparnaður við kaup á fæðubótarefnum: Ég gekk út frá því að fólk sem tæki reglulega 

fæðubótarefni bæri af því nokkuð mikinn kostnað. Með það að leiðarljósi þótti mér 
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líklegt að fólk teldi það spara sér pening að geta skipt fæðubótarefnunum út fyrir sömu 

efni fengin úr mat. 

Bætt heilsa: Ég taldi að það væri betra fyrir heilsu fólks að fá þau næringarefni sem 

þau sækjast eftir að neyta í gegnum fæðuna í stað þess að fá þessi sömu efni í gegnum 

verksmiðju unninn fæðubótarefni. Það væri náttúrulegri leið og á sama tíma minna 

unninn vara sem fólk hefði áhuga á að nýta sér út frá heilbrigðis sjónarmiðum. 

4.3 Markhópar 

Afreksíþróttafólk: Afreksíþróttafólk hugsar mikið um næringu og heilsu og tekur ýmis 

fæðubótarefni til þess að hámarka árangur sinn. Það má því leiða að því líkur að 

afreksíþróttamenn séu tilbúnir að nota forritið til þess að fá þau efni sem þeir þurfa úr 

fæðunni. 

Fólk sem stundar markvissa líkamsrækt: Fólk sem stundar markvissa líkamsrækt 

hefur áhuga á heilbrigðu líferni. Það má einnig gera ráð fyrir að það fólk sem á annað 

borð leggur það á sig að þjálfa líkamann sinn hugsi einnig um mataræði og heilbrigða 

næringu. 

Óléttar konur: Konur sem eiga von á barni hugsa sérstaklega vel um heilbrigt líferni 

og hvað þau geta gert til þess að hámarka velferð ófædda barnsins. Þær eru því tilbúnar 

að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að lifa heilbrigðu líferni á meðan á 

meðgöngunni stendur og hluti af því er hollt matarræði. Óléttum konum er auk þess oft 

á tíðum bent á að auka inntöku á vissum næringarefnum á meðan á meðgöngunni 

stendur. 

Fólk sem verslar í heilsubúðum: Fólk sem verslar í heilsubúðum er oft á tíðum að 

kaupa sér fæðubótarefni eða sérstakar vörur sem ekki fást í öðrum verslunum. Þau 

sækjast því sérstaklega eftir því að neyta ákveðinna næringarefna. Matarreiknivélin 

getur hjálpað þessu fólki að fá þessi ákveðnu næringarefni sem þau sækjast eftir úr 

fæðunni. 

4.4 Dreifileiðir 

Appstore: Appstore er markaður sem rekinn er af Apple fyrirtækinu og hýsir öll þau 

smáforrit sem hægt er að ná í fyrir Iphone snjallsíma. Það er því nauðsynlegt að forritið 

sé aðgengilegt á þessum markaði fyrir fólk sem notar vörur frá Apple. 
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Google Play: Eins og Appstore hýsir forrit fyrir Apple vörur þá hýsir Google Play 

smáforrit fyrir vörur sem notast við Android stýrikerfið svo sem Samsung snjallsímar. 

4.5 Auðlindir 

Uppskriftir: Taka þarf saman uppskriftir og birta í forritinu, þær þurfa að vera spennandi 

og fjölbreyttar. 

Fagleg þekking á næringu og heilsu: Upplýsingarnar sem birtar eru í forritinu þurfa að 

vera faglegar og áræðanlegar til þess að þær hafi eitthvað gildi fyrir notendann. 

Tækniþekking: Forritið eins og öll önnur forrit krefst tækniþekkingar á sviði 

forritunar. 

4.6 Samskipti við viðskiptavini 

Vefsíður sem fjalla um heilsu: Það fólk sem kemur til með að nýta sér Matarreiknivélina 

hefur áhuga á næringu og því sem það er að láta ofan í sig. Það má því telja líklegt að 

þetta sama fólk lesi sér til um næringu og heilsu á vef- og bloggsíðum sem fjalla um 

þessi málefni. Slíkar síður geta því verið vettvangur til þess að nálgast hugsanlega 

viðskiptavini. 

Tímarit og Þættir: Eins og nefnt er í sambandi við vefsíður hér að ofan er fólk sem 

hefur áhuga á heilsu og næringu einnig líklegt til að lesa sér til um þau fræði í tímaritum 

og fylgjast með tengdri umræðu í sjónvarps- og útvarpsþáttum. 

Samfélagsmiðlar eru vettvangur þar sem hægt er að bjóða fólki upp á að koma 

skoðunum sínum á framfæri og leita svara við spurningum. Því er um að gera að reyna 

að skapa einhverskonar samfélag utan um Matarreiknivélina t.d. á Facebook og Twitter 

þar sem einnig væri hægt að tilkynna um nýjungar og hafa samskipti við viðskiptavini. 

4.7 Lykilstarfsemi 

Uppfærslur á forritinu og uppskriftum: Þegar forritinu hefur verið komið í af stað og öll 

forvinna unnin af hendi þá þarf ekki mikið að hugsa frekar út í það. Hinsvegar þarf að 

geta boðið upp á nýjar uppfærslur og breytingar á forritinu eftir því sem þarfir eða vilji 

neytenda breytist og verður það ein af aðal starfsemi fyrirtækisins eftir að forritið hefur 

verið sett á markað. Sömu sögu er að segja um uppskriftirnar en þær þurfa að vera í 

sífelldri endurskoðun til þess að tryggja líftíma forritsins. 
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Markaðsmál: Markaðsmál verður stór hluti af starfsemi fyrirtækisins enda verður 

forritið sjálft tilbúið og á markaði. Hinsvegar munu örfáir vita af því og því mun ekkert 

gerast nema með markvissu markaðsstarfi. 

4.8 Kostnaðarliðir 

Aðkeypt þjónusta: Þeir aðilar sem ég mun vera í samstarfi við munu að sjálfsögðu ekki 

gefa vinnu sína og því þurfa þeir að hafa einhvern fjárhagslegan ávinning af samstarfinu. 

Þetta eru Forritarinn, Læknirinn, og aðili sem sér um samsetningu uppskrifta. 

Dreifing: Borga þarf dreifingaraðilanum fyrir sinn þátt. Bæði Google Play og App Store 

taka 30% af til sín af hverri sölu. 

4.9 Tekjustreymi 

Sala á forritinu í Appstore og Google Play þar sem fólk borgar með kreditkorti.
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5 Tilgátur og spurningalistinn 

Nú hefur upprunalega Strigalíkanið verið fyllt út og komin ákveðin mynd á 

viðskiptalíkanið sem ég hyggst ganga út frá. Jafnframt hef ég nú ákveðnar hugmyndir 

um þá eiginleika sem ég vil að forritið búi yfir. Nú er næsta skref að setja saman 

spurningalista sem kemur til með að hjálpa mér að leggja mat á tilgáturnar sem ég hef 

sett fram og sjá hvort þær standist. Tilgáturnar eru tólf talsins og eru ein eða fleiri 

spurningar settar fram með hverri tilgátu. Á næstu síðu er mynd af spurningalistanum 

sem notaður var og eru spurningarnar merktar með gulu en tilgáturnar merktar með 

bláu. 
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 JÁ NEI 

 Eldar reglulega 

Hvernig er matarvenjum þínum háttað?   

 Leggur mikla áherslu á hollt matarræði 

Hvaða atriði skipta þig máli þegar kemur að mataræði?   

 Tekur einhver fæðubótarefni 

Tekur þú reglulega einhver fæðubótarefni?   

 Þeirra helstu fæðubótarefni eru vítamín 

Hvaða fæðubótarefni tekur þú helst?   

Eru einhver sérstök næringarefni sem þú sækist eftir að 

neyta? 

  

 Les um næringu á vefsíðum/tímaritum 

Hefur þú áhuga á næringu tengdri heilsu?   

Hvaðan nálgastu helst upplýsingar um næringu og heilsu?   

 Er tilbúið að skipta út fæðubótarefnunum fyrir sömu efni 

fengin úr mat 

Hefðir þú áhuga á að fá næringarefnin sem þú í dag færð í 

gegnum fæðubótarefni í gegnum fæðuna sjálfa? 

  

 Telur það spara pening 

Afhverju?   

 Telur það heilsusamlegra 

Afhverju?   

 Eiga flestir snjallsíma 

Hvernig síma áttu?   

 Eru tilbúnir að eyða á bilinu 500 kr fyrir 

matarreiknivélarapp 

Hefðir þú áhuga á að fá app í símann þinn sem birtir 

uppskirftir sem innihalda þau næringarefni sem þú óskar 

eftir? 

  

Hversu mikið værir þú tilbúin að borga fyrir slíkt app?   

 Finnst mikilvægt að Læknir/næringarfræðingur standi að 

baki appinu 

Hvað þarf til að þú treystir þeim upplýsingum sem birtast í 

appinu? 

  

 Heldur nú þegar matardagbók 

Gerir þú eitthvað til þess að halda utan um það hvað þú 

borðar og hvaða næringarefni þú innbyrgðir? 

  

 Flest öpp sem fólk sækir hefur það heyrt af frá vinum 

Hvað er það sem lætur þig ná í app? Hvaðan fréttiru af 

þeim öppum sem þú downloadar? 

  

Mynd 3Spurningalisti 
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6 Út á meðal viðskiptavina 

Í upprunalega Strigalíkaninu eru mögulegir viðskiptavinir skilgreindir sem íþróttamenn, 

fólk sem stundar markvissa líkamsrækt, óléttar konur og fólk sem verslar í heilsubúðum. 

Við gerð rannsóknarinnar notaði ég hentugleikaúrtak og talaði við 5-10 einstaklinga úr 

hverjum hópi. Mínir viðmælendur voru valdir af handahófi með því að verða á vegi 

mínum og samþykktu að ræða við mig á þeim stað á þeim tíma. Þetta gefur möguleika á 

vissri skekkju þar sem ekki er víst að þeir viðmælendur sem ég ræddi við endurspegli 

allan markhópinn. Þetta ber að hafa í huga og taka niðurstöðunum með fyrirvara þó svo 

að líklegt sé að þær skoðanir og hugmyndir sem fram komu endurspegli að einhverju 

leyti skoðanir alls markhópsins. Þrátt fyrir möguleikan á vissri skekkju í niðurstöðum er 

þetta sú leið sem hentar best vegna einfaldleika. Þannig má fá nokkuð góða mynd af 

skoðunum fólks án þess að leggja á sig mikla vinnu né eyða miklum tíma í öflun gagna. 

Viðtölin voru opin samtöl þar sem ég reyndi eftir fremsta megni að þvinga fólk ekki í 

neina átt né til ákveðinna svara heldur hlustaði með athygli á það sem þau höfðu fram 

að færa. Þegar samtalið barst að þeim atriðum sem höfðu með mínar tilgátur að gera 

hakaði ég annaðhvort við já eða nei eftir því hvort tilgátan mín ætti við um viðkomandi 

manneskju eða ekki. Þær spurningar sem ég þó bar upp við viðmælendur í samtalandi 

voru eins og áður segir opnar  og ég reyndi eftir fremsta megni að orða þær eins við alla 

viðmælendur til þess að gæta að samræmi á milli samtala. Eftir að hafa lokið samtalinu 

við viðmælendurna punktaði ég svo niður á spurningablaðið þau atriði sem mér þóttu 

áhugaverðust og ég taldi að ég gæti nýtt mér til viðbótar við þau svör sem ég hakaði við. 

Þessi samtöl veittu mér mikla og góða tilfinningu fyrir þörfum fólks. Við öflun 

upplýsinganna fór ég á staði sem ég taldi líklegt að hitta á fólk úr áður skilgreindum 

hópum. Þannig talaði ég við viðskiptavini heilsuverslana fyrir utan eina slíka. Fólk sem 

stundar líkamsrækt í líkamsræktarstöð. Íþróttamenn og óléttar konur talaði ég 

hinsvegar við á þeim ýmsu stöðum sem ég rakst á þau. Margt áhugvert kom í ljós bæði 

atriði sem studdu við tilgáturnar sem ég setti fram en einnig atriði sem stríddu á móti 

þeim. Fólk var almennt séð mjög opið og skoðanaglatt. 
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7 Úrvinnsla og greining gagna 

Eftir að hafa aflað gagna var næsta skref að setjast niður og vinna úr þeim. Hóparnir sem 

ég skoðaði voru eins og áður segir fjórir og voru helstu niðurstöður eftirfarandi: 

7.1 Fólk sem verslar í heilsubúðum 

Það fyrsta sem ber að nefna hvað varðar athuganir mínar á viðskiptavinum heilsubúða 

er að mikill meirihluti viðskiptavinanna virðast vera konur. Ég eyddi hálfum degi fyrir 

utan eina slíka verslun og á þeim tíma komu aðeins þrír karlmenn inn í búðina ef frá eru 

taldir þeir karlmenn sem voru í fylgt vin- eða eiginkvenna sinna og voru augljóslega ekki 

að versla neitt sjálfir. Á sama tíma versluðu á að giska nokkrir tugir kvenna einhverjar 

vörur í versluninni. Einnig tók ég eftir því að meirihluti þessara kvenna voru á að giska 

35-60 ára. Úr viðtölum mínum við hluta þessara viðskiptavina kom í ljós að þeir áttu 

margt sameiginlegt. Viðskiptavinir heilsubúða eru upp til hópa mjög uppteknir af heilsu 

og heilbrigðum lifnaðarháttum og hafa sterkar skoðanir þegar kemur að þeim málum. 

Næring er því ofarlega í huga þeirra og taka allir þeir sem ég ræddi við einhvers konar 

bætiefni að jafnaði, í flestum tilfellum eru það vítamín. Allir viðmælendur áttu snjallsíma 

en misjafnt var hvernig notkuninni á þeim er háttað. Ef við lítum á þetta út frá þeim 

tilgátum sem settar voru fram þá lítur það svona út: 

Fólk sem verslar í heilsubúðum eldar reglulega máltíðir: Allir viðmælendur mínir 

sögðust elda reglulega. Svörin voru mismunandi en þau voru allt frá 2-3 í viku og upp í 

að viðmælandi sagðist elda máltíð frá grunni hvern einasta dag. 

Fólk sem verslar í heilsubúðum tekur einhver fæðubótarefni og þeirra helstu 

fæðubótarefni eru vítamín: Allir mínir viðmælendur sögðust taka reglulega einhver 

fæðubótarefni og kom í ljós að allir þeirra tóku vítamín. Einhverjir tóku bara vítamín en 

aðrir bæði vítamín og önnur efni. 

Fólk sem verslar í heilsubúðum les um næringu á vefsíðum og í tímaritum: Allir 

viðmælendur mínir sögðust hafa áhuga á heilsu og næringu henni tengdri. Mikill 

meirihluti þó ekki allir sagðist lesa um næringu á vefsíðum og bloggsíðum sem fjölluðu 
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um efnið. Það kom í ljós að flestir hafa vissar síður eða bloggara sem þeir fylgjast 

sérstaklega með og treysta. Það þýðir að þeir leita frekar í upplýsingar frá þessum 

aðilum heldur en að afla sér frumupplýsinga um málið á hinum og þessum vefsíðum. 

Er tilbúið að skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu efni fengin úr mat: Allir 

viðmælendur mínir voru tilbúnir að skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu efni fengin úr 

mat ef þau væru fullvissuð um að þau væru í raun að fá sömu efnin. Þó var ein kona sem 

benti á að það væri mögulega ekki alltaf gerlegt þar sem í mörgum tilfellum gerir 

jarðvegurinn sem matvæli eru ræktuð í það að verkum að snefil efni eru í mun minni 

mæli en æskilegt getur talist. 

Telur það spara pening: Þessari tilgátu var hafnað. Enginn minna viðmælenda virtist 

hafa áhyggjur af kostnaðarhliðinni við þau fæðubótarefni sem þau væru að taka og var 

hvatinn til að taka þau ávallt einhver annar en peningaleg sjónarmið. Því skipti það fólk 

engu máli hvort sparnaður hlytist af því að skipta út fæðubótarefnum fyrir fæðuna 

sjálfa. 

Telur það heilsusamlegra: Allir viðmælendur nema einn taldi það heilsusamlegra að 

fá næringarefni úr fæðunni heldur en að fá þau úr sérútbúnum fæðubótarefnum. Þessi 

eini viðmælandi sem var ósammála var rúmlega tvítug stúlka sem benti á athyglisverðan 

punkt. Hennar helsta ástæða fyrir því að vilja geta fengið sín næringarefni úr mat frekar 

en fæðubótarefnum var að hún teldi sig líklegri til að innbyrgða efnin sem hún sæktist 

eftir ef hún gæti fengið þau úr mat vegna þess að fyrir henni var það meiri og eðlilegri 

rútína að borða heldur en að taka töflur. 

Eiga flestir snjallsíma: Allir viðmælendur mínir áttu snjallsíma. Mjög misjafnt var samt 

hvernig notkuninni var háttað og sagðist til að mynda ein kona um sextugt að hún ætti 

snjallsíma en notaði hann eingöngu til þess að hringja símtöl. Aðrir viðmælendur nýttu 

sér að jafnaði fleiri eiginleika símans þó mis mikið. 

Eru tilbúnir að eyða um það bil 500 kr fyrir Matarreiknivélar forritið: Þegar ég skýrði 

út verkun forritsins og spurði hvort fólk gæti hugsað sér að nota svona forrit voru 

viðbrögðin almennt jákvæð. Meirihluti aðspurðra sagðist geta hugsað sér að nota slíkt 

forrit. Það sem meira er að fólk nefndi oft hærri upphæðir en 500 krónurnar sem ég 

hafði sett fram í tilgátunni þegar talið barst að því hversu mikið það væri tilbúið að 

borga fyrir forritið. Var það mín tilfinning að þessi hópur af fólki sé almennt séð ekki að 
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setja verðið fyrir sig heldur vilji að gæði séu tryggð. Ef þær forsendur séu til staðar er 

fólk tilbúið að borga í kringum 10 USD. Í þessum lið komu líka fram hugmyndir fólks um 

hvernig forritið þyrfti að vera til þess að henta því sem best. Það atriði sem helst þarf að 

laga frá því sem ég gekk út frá áður en ég fór og hitti verðandi viðskiptavini er að erfitt 

getur verið fyrir fólk að áætla sjálft hvað það þarf mikið af hinum ýmsu næringarefnum. 

Í þessu sambandi nefndu viðmælendur að gott væri ef forritið væri þannig að hægt væri 

að velja ráðlagðan dagsskammt af hinu og þessu í stað þess að slá inn nákvæma einingu 

fyrir hvert efni. Þannig má til dæmis bjóða upp á að haka við ráðlagðan dagsskammt af C 

vítamíni eða 50% af ráðlögðum dagsskammti í stað þess að slá inn nákvæmt magn. 

Finnst mikilvægt að Læknir eða næringarfræðingur standi að baki forritinu: Þegar 

talið barst að því hvað þyrfti til að fólk treysti þeim upplýsingum sem kæmu fram í 

forritinu var fólk vissulega sammála þeirri tilgátu minni að hæfur fagaðili t.d. læknir eða 

næringarfræðingur stæði að baki forritinu. Fleiri atriði voru þó nefnd og kom í ljós að 

það skiptir fólk miklu máli hvað varðar traust að forritið sé ekki háð fæðuframleiðendum 

eða öðrum hagsmunaraðilum. Viðskiptavinir vilja geta treyst því að upplýsingarnar sem 

birtast í forritinu séu með hag þeirra að leiðarljósi en ekki í auglýsingaskyni eða 

hagnaðarskyni fyrir utanaðkomandi fyrirtæki. 

Heldur nú þegar matardagbók:  Þessari tilgátu var hafnað enda kom í ljós að einungis 

mjög lítill hluti þeirra sem ég ræddi við hélt með markvissum hætti utan um það sem 

þeir borðuðu. 

Flest forrit sem fólk sækir í símann sinn hefur það heyrt af frá vinum: Í sambandi við 

þetta atriði voru svörin nokkuð mismunandi. Um það bil helmingur viðmælenda var 

sammála þessari tilgátu og sagðist helst ná í forrit sem vinir þeirra hefðu mælt með við 

þau eða talað um. Aftur á móti voru aðrir sem sögðust helst ná í forrit sem fagaðilar 

mæltu með, þau heyrðu mikið talað um í fjölmiðlum og væru mikið auglýst. Einn 

viðmælandi nefndi Strætóappið sem dæmi um þetta, enda hefur það verið mikið auglýst 

upp á síðkastið. Flestir viðmælendanna voru þó á einu máli um að þeir væru duglegir að 

segja frá og mæla með til vina sinna forritum sem væru þeim að skapi. 

7.2 Óléttar konur 

Elda reglulega: Þær óléttu konur sem ég talaði við elda allar reglulega máltíðir heima hjá 

sér. Þetta gera þær allavegana nokkrum sinnum í viku. 
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Leggja mikla áherslu á hollt mataræði: Allar þær konur sem ég talaði við sögðust 

leggja sérstaklega mikla áherslu á holla lifnaðarhætti nú þegar þær væru óléttar og 

mataræði væri stór þáttur í því. Jafnvel konur sem áður hugsuðu ekki mikið út í hollustu 

gera það eftir að þær urðu óléttar. 

Taka reglulega einhver fæðubótarefni, þá helst vítamín: Allar konurnar tóku vítamín 

og þá sérstaklega fólasín sem er vítamín sem tilheyrir B vítamín hópnum og hefur verið 

sýnt fram á að hefur fyrirbyggjandi verkun hvað varðar miðtaugakerfisgalla hjá fóstrum. 

(Landlæknisembættið, 2004) Allar konurnar nefndu þetta vítamín þegar þær voru 

spurðar hvort það væru einhver sérstök næringarefni sem þau sækjast eftir að neyta. 

Lesa um næringu á vefsíðum og í tímaritum: Konurnar leita sér upplýsinga um 

næringu og aðra hluti tengda þunguninni á vefsíðum en minna í tímaritum. Þær töluðu 

flestar um að í byrjun þungunarinna hafi þær tekið þó nokkurn tíma í að skoða þessi mál 

og kynna sér það sem skiptir máli varðandi næringu á vefsíðum. Tvær þeirra sögðust 

hafa tekið sérstakan rúnt í Appstore og skoðað hvaða óléttu forrit væru þar í boði. Mikið 

af upplýsingum tengdar næringu fengu konurnar einnig í gegnum mæðravernd 

heilsugæslustöðvanna. 

Eru tilbúnar að skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu efni fengin úr mat: Konurnar 

sem ég ræddi við voru flestar tilbúnar að skipta út fæðubótarefnunum fyrir sömu 

næringarefni fengin úr mat. Þeim þótti skiljanlega mjög mikilvægt að vera fullvissar um 

að þær væru að fá réttu næringarefnin úr fæðunni ef þær myndu ákveða að skipta út 

fæðubótarefnunum. 

Telur það spara pening: Þessari tilgátu var hafnað. Engin kvennanna sem ég ræddi við 

nefndi peningasparnað sem ástæðu fyrir því að þær væru tilbúnar að skipta út 

fæðubótarefnunum fyrir sömu efni fengin úr mat. Peningasparnaður í þessum efnum 

virtist ekki vera ofarlega í huga þeirra. 

Telur það heilsusamlegra: Konurnar staðfestu allar þessa tilgátu og sögðust telja það 

heilsusamlegra fyrir sig að fá sín næringarefni í gegnum fæðuna heldur en í gegnum 

fæðubótarefni. Þær töldu þetta flestar náttúrulegri leið og minna búið að eiga við 

matinn. Eins nefndi ein kona að hún teldi sig geta fylgst betur með því hvað hún er að 

innbyrgða ef hún borðar mat heldur en fæðubótarefni og töflur. Í þessu sambandi 

nefndi hún sérstaklega að hún treysti illa fæðubótarefnum sem kæmu frá 
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Bandaríkjunum og hana grunaði að margt væri ábótavant þegar kæmi að eftirliti með 

lyfjamálum þar í landi. 

Eiga flestar snjallsíma: Allar konurnar sem ég ræddi við áttu snjallsíma og nýttu 

eiginleika hans mikið t.d. ýmis smáforrit. 

Eru tilbúnar að eyða um það bil 500 kr í Matarreiknivélar forrit: Flestar konurnar sem 

ég ræddi við voru spenntar fyrir forritinu og sögðust hafa áhuga á að nýta sér það. Ein 

sagði meira að segja að hún myndi alveg pottþétt nota svona forrit. Flestar voru á því 

máli að þær myndu borga nokkra dollara fyrir svona forrit og voru þá að nefna tölur á 

bilinu 300-1000 krónur. Nokkrar í þessum hópi veltu peningunum töluvert meira fyrir 

sér en viðskiptavinir heilsubúða og sagðist til að mynda ein aldrei sækja forrit sem 

kostuðu pening. 

Finnst mikilvægt að Læknir eða næringarfræðingur standi að baki forritinu: Konunum 

fannst gríðarlega mikilvægt að fagaðili stæði að baki upplýsingunum sem koma fram í 

forritinu og nefndu flestar lækna þegar þær voru inntar sérstaklega eftir því hvers konar 

fagaðili það þyrfti að vera. Ein konan sem ég ræddi við kom með mjög góðan punkt þess 

efnis að mun líklegra væri að hún treysti upplýsingunum sem fram koma í forritinu ef 

aðilin sem myndi segja henni frá og mæla með forritinu væri fagaðili, til dæmis 

hjúkrunarfræðingurinn hjá mæðraverndinni. 

Halda matardagbók: þessi tilgáta stóðst klárlega ekki þar sem aðeins ein kvennanna 

sagðist halda skipulega matardagbók. Hinar sögðust ekki gera það með markvissum 

hætti en vissulega hefðu þær ákveðna hugmynd um það í huganum hvað þær væru að 

borða og töldu sig meðvitaðar um það án þess að skrá það nákvæmlega. 

Flest forrit sem fólk sækir hefur það heyrt af frá vinum: Þessi tilgáta stóðst 

fullkomlega og nefndu allar konurnar vini sem stóran áhrifa þátt þegar kemur að því að 

ná í ný forrit. Einnig var nefnd umfjöllun í fjölmiðlum og á netinu. 

7.3 Fólk sem stundar markvissa líkamsrækt 

Í upphafi gerði ég ráð fyrir fjórum megin flokkum yfir hugsanlega viðskiptavini. Tveir 

þessara flokka voru fólk sem stundar markvissa líkamsrækt og afreksíþróttamenn. Eftir 

að hafa rætt við fólk úr báðum þessum flokkum komst ég að því að skilin þarna á milli 

eru mjög óskýr og í raun mætti líta á þessa tvo flokka sem einn vegna þess hve líkir þeir 
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eru í eðli sínu. Þetta tel ég að skýrist að mestu af því að Ísland er lítið land og hér er lítið 

sem ekkert um atvinnumennsku þegar kemur að íþróttum. Það verður til þess að oft á 

tíðum er lítill munur á þeim sem æfa markvisst einhverja íþrótt og fólki sem er almennt 

annt um heilsu sína og stundar einhvers konar líkamsrækt. Að sama skapi æfir þetta fólk 

á sömu stöðunum við sömu aðstöðu. Þannig æfir mikið af íþróttamönnum og jafnvel 

heilu liðin inni í sömu líkamsræktarstöðvum við sömu aðstæður og þeir sem ekki æfa 

jafnt markvisst eina íþrótt. Dæmi um þetta eru fótbolta og handbolta lið sem stunda 

lyftingar og hlaup inni í líkamsræktarstöðvum, þar er einnig að finna topp íþróttamenn 

úr röðum golfara, frjálsíþróttamanna og annarra greina. Vegna þess hve líkir þessir 

hópar eru hvað varðar þau atriði sem skipta mína viðskiptahugmynd máli hef ég ákveðið 

að skeyta þessum hópi saman í einn hóp fólk sem stundar markvissa líkamsrækt. 

Eldar reglulega: Þessi tilgáta stenst að hluta til vegna þess að ef litið er á allan hópinn 

þá eldar meirihluti hans reglulega máltíðir. Aftur á móti eru einstaklingar í þessum hópi 

sem elda örsjaldan eigin máltíðir. Þetta eru ungir karlmenn, en flestir þeirra karlmanna 

sem ég ræddi við og voru í kringum tvítugt elda ekki reglulega. Þeir sem sögðust sjaldan 

elda tóku þó fram að þeir útbyggju oft á tíðum morgunmat. Eins kom í ljós að þeir sem 

elda sjaldnast segjast borða mikið af skyndibita. Til dæmis sagðist einn viðmælandi 

aldrei elda alvöru máltíðir en borða skyndibita nánast daglega, hann kvaðst þó reyna að 

velja hollan skyndibita frekar en óhollan. 

Leggur áherslu á hollt mataræði: Í þessum lið er svipaða sögu að segja og af 

reglulegum máltíðum flestir segjast leggja mikla áherslu á hollt mataræði. Nokkrir 

viðmælendur voru undantekning frá þessu og í öllum tilfellum voru þessir einstaklingar 

fólk á þrítugsaldri. Það er því mín tilfinning að eldra fólk hugsi meira út í hollt mataræði 

en þeir sem yngri eru. 

Tekur einhver fæðubótarefni, helst vítamín: Lang flestir sem ég talaði við sögðust taka 

einhver fæðubótarefni og í flestum tilfellum voru það vítamín. Þó voru nokkuð margir 

sem nefndu prótein- og kolvetnablöndur sem og önnur fæðubótarefni sem helst 

tengjast árangri í íþróttum til dæmis kreatín, flestir þessara aðila voru ungir karlmenn. 

Les um næringu á vefsíðum og í tímaritum: Það er mitt mat að þessari tilgátu hafi 

verið hafnað. Það voru flestir sem töluðu um að hafa þónokkurn áhuga á næringu 

tengdri heilsu en þó með þeim hætti að þeir væru ekkert endilega að leita markvisst 
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eftir upplýsingum um efnið á netinu eða í tímaritum. Margir þeirra sem rætt var við 

sögðust fá mikið af sínum upplýsingum hvað varðar næringu frá þjálfurum og öðrum 

aðilum sem það vissi að hefði vit á málefninu. 

Er tilbúið að skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu efni fengin úr mat: Þessi tilgáta átti 

við alla viðmælendur nema þá sem taka prótein og kolvetnablöndur í miklum mæli í 

kringum æfingar. Þeir sem það gerðu sögðust aðallega gera það vegna þess að þeir vildu 

fá efnin í það miklu magni á það stuttum tíma að það myndi ekki henta þeim að skipta 

slíkum fæðubótarefnum út fyrir næringu fengna beint úr fæðu. 

Telur það spara pening: Þessari tilgátu var hafnað enda bara örfáir aðilar sem nefndu 

að þeir gætu hugsað sér að skipta út fæðubótarefnum fyrir næringarefni fengin úr 

alvöru máltíð út frá sparnaðarsjónarmiðum. Í þessu sambandi tók ég eftir því að þeir 

sem eyða hvað mestu í fæðubótarefni eru einmitt þeir sem talað var um hér að framan 

sem þá sem síst vildu skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu næringarefni fengin úr mat. 

Telur það heilsusamlegra: Það var mikill meirihluti fólks sem var sammála því að 

næringarefni fengin úr mat væru betri fyrir heilsuna en sömu efni fengin úr 

verksmiðjuframleiddum fæðubótarefnum. Hér nefndu nokkrir sérstaklega að þeim þætti 

það heilsusamlegra vegna þess að það væri náttúrulegra að fá næringarefnin með 

þessum hætti. 

Eiga flestir snjallsíma: Það kom í ljós að snjallsíma eign í þessum hópi var ekki eins 

útbreidd og ég hafði reiknað með. Um það bil 30% viðmælenda áttu ekki snjallsíma. 

Eru tilbúnir að eyða um það bil 500 kr. fyrir matarreiknivélarforrit: Í þessum hópi voru 

margir sem ekki sögðust geta hugsað sér að nota forritið. Þessir sömu viðmælendur 

voru því ekki tilbúnir að borga neitt fyrir forritið. Nokkrar ástæður voru nefndar fyrir 

þessu áhugaleysi til dæmis að nokkur hluti hópsins einfaldlega átti ekki snjallsíma, Sumir 

sögðust aldrei borga fyrir smáforrit og enn aðrir sögðu einfaldlega ekki hafa áhuga á að 

nýta sér svona forrit. Aftur á móti voru nokkrir í þessum hópi sem höfðu mikinn áhuga á 

hugmyndinni og höfðu áhuga á að eignast svona forrit. Þær upphæðir sem fólk var 

tilbúið að borga fyrir forritið var í mörgum tilfellum töluvert lægri en þær 500 krónur 

sem ég gekk út frá í tilgátunni sem sett var fram í upphafi. 1-3 dollarar voru upphæðir 

sem fólk nefndi í flestum tilfellum. 
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Finnst mikilvægt að Læknir eða næringarfræðingur standi að baki forritinu: Þeir sem 

engan áhuga höfðu á forritinu höfðu í flestum tilfellum enga skoðun á þessu máli. Aftur 

á móti voru þeir sem voru áhugasamir sammála um að mikilvægt væri að fagaðili með 

þekkingu á sviði næringar og heilsu stæði að baki forritinu til þess að þeim upplýsingum 

sem þar kæmu fram væri treystandi. Einn viðmælandi nefndi einnig að það skipti sig 

miklu máli að umsagnir um forritið væru jákvæðar og að stjörnugjöf notenda í Appstore 

hefði mikið að segja hvað varðar traust. 

Heldur matardagbók: Enginn þeirra viðmælenda sem ég ræddi við sagðist halda 

markvissa matardagbók. Eins og úr öðrum hópum taldi fólk sig almennt hafa nokkuð 

góða mynd í huganum um það hvernig mataræði þess væri háttað frá degi til dags. 

Flest forrit sem fólk sækir hefur það heyrt af frá vinum: Lang flestir gáfu svör sem 

staðfestu þessa tilgátu mína og nefndu meðmæli frá vinum sem stærsta áhrifaþáttinn 

þegar kemur að því að ákveða hvaða forrit skal sækja. Önnur atriði sem nefnd voru auk 

vina voru til dæmis mikil umfjöllun í fjölmiðlum og auglýsingar. 
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8 Aðlögun 

Eftir að hafa skoðað útkomuna úr samtölum við vænta viðskiptavini er kominn tími á að 

leggja mat á það hvað þarf að bæta og hverju þarf að breyta til þess að loka niðurstaðan 

falli að þörfum viðskiptavinanna. Við höfum tilgáturnar sem settar voru fram í upphafi 

sem og fyrsta útfyllta Strigalíkanið. Eins og sést hér að framan hafa verðandi 

viðskiptavinir afsannað nokkrar af þeim tilgátum sem settar voru fram. Fyrir það fyrsta 

þá er það mín tilfinning eftir þessi samtöl að hóparnir óléttar konur og Viðskiptavinir 

heilsubúða séu mun jákvæðari fyrir vörunni heldur en fólk sem stundar markvissa 

líkamsrækt. Það er því ljóst að markhóparnir óléttar konur og viðskiptavinir heilsubúða 

eru líklegir sem væntanlegir viðskiptavinir á meðan endurskoða þarf markhópinn fólk 

sem stundar reglulega líkamsrækt.  

Tilgátunni um að viðskiptavinir hefðu áhuga á þeim sparnaði sem kynni að hljótast af 

því að skipta út fæðubótarefnum fyrir sömu næringarefni fengin úr mat var algjörlega 

hafnað. Með það í huga þarf að endurskoða ávinning viðskiptavina hvað varðar 

sparnaðinn, þar sem það er atriði sem virðist ekki skipta viðskiptavini miklu máli í þessu 

samhengi. Að sama skapi höfnuðu viðmælendur mínir tilgátunni um að þeir héldu 

matardagbók, en sú tilgáta var sett fram með það í huga að það virðist vera á markaði 

töluvert mikið af matardagbókarforritum og næringargildisreiknivélum með fjölda 

notenda. Mín tilgáta snérist um að þetta fólk sem nú þegar héldi utan um næringuna 

sína með þessum hætti myndi að öllum líkindum geta hugsað sér að nota 

Matarreiknivélina og fá annan vinkil á næringarútreikninga sem gæti skilað sér í 

töluverðum fjölda notenda. Eins og fram hefur komið voru aðeins örfáir viðmælenda 

minna sem sögðust halda matardagbók og því ljóst að tilgátunni er hafnað. Þar með er 

ljóst að þar sem mjög fáir halda matardagbók er ekki hægt að reikna með því að þeir 

sem það gera verði stór hluti af væntanlegum viðskiptavinum Matarreiknivélarinnar. 

Hvað varðar verðlagningu Matarreiknivélarinnar virðist vera töluvert meira svigrúm til 

staðar heldur en þær 500 krónur sem miðað var við í upphafi. Að mínu mati eru 800-

1000 krónur verð sem raunhæft er að setja á vöruna. Í sambandi við eiginleika vörunnar 



 

33 

sjálfrar þá er ég sammála þeirri ábendingu sem laut að því að það þyrfti að bjóða upp á 

einfaldari lausn hvað varðar innsetningu næringarefnanna. Þannig er að mínu mati 

nauðsynlegt að bjóða upp á ákveðið forval þar sem hægt er að velja ráðlagðan 

dagsskammt af efnunum eða skammta sem eru fyrirfram ákveðnir sem hentugir af 

lækninum sem ég kem til með að vera í samstarfi við. Þó mun áfram vera hægt að 

sérvelja magn næringarefna eftir sínu höfði enda tók ég eftir því þegar ég talaði við 

viðskiptavini heilsubúða að margir þeirra höfðu mikla þekkingu og sterkar skoðanir á 

þeirri næringu sem þau velja fyrir sjálfan sig.  

Eins og áður hefur verið komið inn á þá er auk aðlögunnar mögulegt að taka algjöra 

beygju með bæði viðskiptalíkanið og vöruna.. Ein slík beygja sem möguleg er í sambandi 

við Matarreiknivélina er að höfða til fólks sem er í baráttu við aukakíló og vill t.d. fylgja 

kolvetnissnauðu mataræði. Þá er hægt að taka beygju frá upphaflegu hugmyndinni og  

nýta annað viðskiptatækifæri sem hugsanlega er til staðar með því að hanna forritið 

þannig að það henti þeim sem vilja flokka út viss næringarefni, með fríu forriti sem 

kostað er af auglýsingum og miðað að þessum ákveðna markhópi. Það verður þó ekki 

gert í þessu verkefni. 
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9 Nýtt Strigalíkan 

Út frá þeim upplýsingum sem hefur verið aflað er settur upp nýtt Strigalíkan sem sjá má 

á meðfylgjandi mynd: 

 

Mynd 4Nýtt Strigalíkan 

9.1 Lykilsamstarfsaðilar 

Matís: Matís gaf grænt ljós á notkun Ísgem gagnagrunnsins gegn 30 þúsund króna 

þóknun og skilmálum um að fyrirtækisins sé getið við notkun á gögnunum. 

Forritari: Ég setti mig í samband við nemanda í tölvunarfræðideild Háskóla Íslands 

sem samþykkti að vinna með mér að forritunar vinnu fyrir Matarreiknivélina gegn 

þóknun. 

Læknir: Á sama hátt og með forritarann setti ég mig í samband við nýútskrifaðan 

lækni sem hefur áhuga á næringu og samþykkti að vinna með mér að þessu verkefni 

gegn þóknun. 
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9.2 Ávinningur viðskiptavina 

Bætt heilsa: Mér varð ljóst að megin tilgangur þeirra sem hugðust nýta sér 

Matarreiknivélina var að taka upplýstar ákvarðanir varðandi fæðuval. Þessa upplýstu 

ákvörðun vildi fólk taka vegna þess að góð heilsa skipti þau miklu máli og fólkið leit á 

mataræði sem mikilvægan þátt þegar kemur að heilsu. Markhópurinn virðist hafa trú á 

því að næringarefni fengin beint úr mat séu betri fyrir líkaman en þau sem fengin eru 

með fæðubótarefnum. Matarreiknivélin auðveldar fólki að taka ákvarðanir þegar kemur 

að mataræði þar sem tilgangurinn er að bæta heilsufar. 

9.3 Markhópar 

Óléttar konur: Óléttar konur eru klárlega markhópur sem hentar Matarreiknivélinni. 

Þær eiga það allar sameiginlegt að hugsa sérstaklega vel um næringu á meðan á 

þunguninni stendur. Auk þess sem þær sækjast eftir því að auka inntöku á fólasíni. 

Fólk sem verslar í heilsubúðum: Fólk sem verslar í heilsubúðum er markhópur sem 

hefur áhuga á notkun Matarreinivélarinnar. Þetta er hópur fólks sem mjög markvisst 

sækist eftir að neyta vissra næringarefna. 

9.4 Dreifileiðir 

Appstore: Appstore verður dreifingaraðili Matarreiknivélarinnar fyrir tæki útbúin IOS 

stýrikerfi. 

Google Play: Google Play verður dreifingaraðili fyrir Matarreiknivélina fyrir tæki sem 

styðjast við Android stýrikerfið. 

9.5 Auðlindir 

Uppskriftir: Ég hef ákveðið að nýta uppskriftir sem þegar eru til og birta í forritinu. Ég 

mun síðan geta heimildar um það hvaðan uppskriftin er tekin í smáum texta neðst í 

uppskriftinni. 

Fagleg þekking á næringu og heilsu fæ ég með samvinnu við lækninn sem hefur vit á 

vit á slíkum málum. 

Tækniþekking er í höndum forritarans sem mun starfa að forritun 

Matarreiknivélarinnar. 
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9.6 Samskipti við viðskiptavini 

Vefsíður sem fjalla um heilsu: Vef og bloggsíður sem fjalla um heilsu eru mikilvægur 

þáttur í því að nálgast hugsanlega viðskiptavini. Það hefur komið í ljós að bæði 

viðskiptavinir heilsubúða og óléttar konur eiga það til að leita upplýsinga á netinu eða 

hjá fagaðilum. Það er því nauðsynlegt að reyna að fá umfjöllun og birtingu á vef- og 

bloggsíðum sem haldið er úti af fagaðilum og aðilum sem njóta virðingar innan þessa 

geira. Það mun ég reyna að gera með því einfaldlega að nálgast þá einstaklinga sem 

stjórna og skrifa á slíkar síður, kynna fyrir þeim Matarreiknivélina og hugmyndafræðina 

að baki henni. Vonandi mun það vekja nægan áhuga meðal þessa fólks til þess að fjalla 

um það á sínum miðli. 

Tímarit og Þættir: Hvað varðar tímarit og sjónvarps- útvarps- eða podcastþætti þá 

hyggst ég beita sömu aðferðum og nefndar eru hér að ofan til þess að fá umfjöllun á 

þessum vettvangi meðal fagaðila sem njóta viðurkenningar og fylgis áhugafólks um 

næringu. 

Samfélagsmiðlar: Þó svo að enginn af mínum viðmælendum hafi talað sérstaklega um 

samfélagsmiðla þá hef ég samt ákveðið að Matarreiknivélin þurfi að hafa bæði Twitter 

og Facebook reikning. Helsta ástæðan fyrir því er að vettvangur samfélagsmiðla er ódýr 

og árangursrík lausn til að koma skilaboðum á framfæri til þeirra sem hafa áhuga á 

Matarreiknivélinni. 

9.7 Lykilstarfsemi 

Uppfærslur á forritinu og uppskriftum: Til þess að forritið standist þarfir notenda og geti 

aðlagað sig að breytingum sem varða tæknilegar útfærslur þá mun að öllum líkindum 

þurfa að uppfæra það reglulega. Þetta er gert með nánast öll smáforrit fyrir snjallsíma 

og hefur að gera með t.d. hugbúnaðar uppfærslur á stýrikerfum símanna. Eins er 

mikilvægt að nýjunga gæti í uppskriftum sem vinnur að því að auka líftíma 

Matarreiknivélarinnar meðal viðskiptavina. 

Markaðsmál: Vinna við markaðsmál verður mitt helsta hlutverk eftir að 

Matarreiknivélin verður komin á markað. Ég mun fyrst og fremst vinna að því að koma á 

almennri vitund um vöruna á meðal hugsanlegra viðskiptavina. Það mun ég fyrst og 

fremst gera með þeim aðferðum sem nefndar voru hér að framan í sambandi við 

vefsíður og aðra miðla. 
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9.8 Kostnaðarliðir 

Aðkeypt þjónusta: Sú þjónusta sem ég þarf að borga fyrir er aðstoð sérfræðinga. Þeir 

eru læknir og forritari. Ég hef samið við þessa tvo aðila um að þeirra þóknun verði greidd 

með þeim hætti að þeir fá hvor um sig borgaðan einn dollar af hverri sölu fyrstu 5.000 

sölurnar. Með þessu móti legg ég ekki til neinna útgjalda í byrjun og lágmarka því mína 

áhættu. 

Gagnagrunnurinn: Aðgangur að Ísgem gagnagrunninum kostar 30.000 við það bætast 

svo upphæðir sem semja þarf sérstaklega um þegar notendafjöldi nær ákveðnu marki. 

Dreifing: Bæði Google Play og Appstore taka 30% til sín af hverri sölu. Á móti sjá þessi 

fyrirtæki um allt það sem við kemur greiðslum. 

9.9 Tekjustreymi 

Sala: Matarreiknivélin mun verða til sölu fyrir 6,5 dollara í Appstore og Google Play. 

Notendur Greiða fyrir forritið með kreditkorti. 
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10 Markaðurinn 

Markaðurinn fyrir heilsutengd smáforrit sem og reyndar öll smáforrit er mjög stór. Mikill 

fjöldi forrita er til og bætast ný við á hverjum degi. Aðgengið að markaðnum er mjög 

auðvelt, þar sem einungis þarf að skrá aðgang í Appstore eða Android Market. 

Hinsvegar er ærið verkefni að fanga athygli viðskiptavina á þessum gríðarstóra markaði. 

Ef litið er yfir vinsælustu forritin í flokknum Health and fitness má sjá að þar eru nokkur 

forrit sem ganga út á að halda utan um hvað borðað er og fá gefið upp næringarinnihald 

matvæla (IOS app stats, 2013). Aftur á móti hef ég ekki enn fundið forrit sem hefur 

sömu verkun og Matarreiknivélin það er framvirkan reikning á næringarinnihaldi sem 

svo skilar uppskriftum við hæfi. Þetta þýðir þó ekki að samkeppnin sé ekki mikil því 

samkeppnin snýst ekki um aðrar nákvæmlega eins vörur heldur allar þær leiðir sem 

viðskiptavinurinn getur farið í átt að betri heilsu.  Matarreiknivélin er til framtíðar 

hugsuð fyrir alþjóðlegan markað enda mun hún verða aðgengileg á alþjóðlegum 

markaði frá fyrsta degi. Hinsvegar er ætlunin að einbeita sér eingöngu að íslenska 

markaðnum í upphafi. Ísland er frábær tilraunarmarkaður til þess að fá endanlega úr því 

skorið hvort varan njóti vinsælda meðal fólks. Með því að þróa vöruna fyrst á íslenskum 

markaði kemst reynsla á hana sem mun auðvelda markaðssetningu vörunnar á 

alþjóðlegum markaði þegar þar að kemur, enda aðilar á öðrum mörkuðum að öllum 

líkindum mun líklegri til þess að taka mark á og fjalla um vöru sem komin er reynsla á og 

notið hefur vinsælda annars staðar. Markmiðið á íslenska markaðnum er því ekki að 

græða pening heldur fyrst og fremst að prófa og meta möguleika vörunnar. Umtal (e. 

word of mouth) gerist hratt á Íslandi og aðvelt er að fá umfjöllun í samfélaginu sem og 

að nota sitt eigið tengslanet til að koma forritinu á framfæri á íslenska markaðnum. Ef 

litið er á hugsanlega notendur á íslenska markaðnum þá er horft til markhópanna sem 

áður hafa verið skilgreindir. Viðskiptavinir heilsubúða og Óléttar konur. Fjöldi fæðinga á 

hverju ári á Íslandi eru ef miðað er við tölur frá árinu 2012 rúmlega 4.500 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 4.400 þessara fæðinga voru einburafæðingar og því má gera gera ráð fyrir 

að fjöldi óléttra kvenna á hverjum tíma séu um það bil 4.500 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Erfiðara er að áætla hversu margir viðskiptavinir heilsubúða eru á Íslandi þar sem engar 

opinberar tölur eru til um slíkt. Aftur á móti er hægt að sjá með því að skoða Facebook 

síðu Heilsúhússins sem er ein stærsta heilsu- og næringarverslun landsins að rúmlega 
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5.000 manns hafa líkað við síðuna. Það er góð vísbending um það að verslunin eigi í það 

minnsta 5.000 trygga viðskiptavini (Heilsuhúsið, e.d.). Fleiri aðilar reka verslanir í 

þessum geira en ef við áæltum stærð markhópsins viðskiptavinir heilsubúða mjög 

varlega þá er ljóst að við getum miðað við að stærð markhópsins sé að minnsta kosti 

5.000 manns. Ef litið er á mögulega viðskiptavini út frá þeim sem falla í þann markhóp 

sem skilgreindur hefur verið eru það því 9.500 manns. Auðvitað er ekki hægt að ná til 

allra en miðað við svörunina sem ég fékk frá viðmælendum mínum úr þessum hópum 

ætti Matarreiknivélin að geta hitt í mark hjá mörgum þeirra. 
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11 Verð og Fjárhagsáætlun 

Ég hef ákveðið að ganga út frá því að Matarreiknivélin verði verðlögð á 6,5 dollara. Þetta 

þýðir að á íslenskum markaði kostar Matarreiknivélin með 24,5% virðisaukaskatti um 

það bil 8 dollara. Þessi verðlagning er í samræmi við niðurstöður mínar úr viðtölum við 

vænta viðskiptavini. Almennt séð eru ekki margir sem hafa virkilegan áhuga á að kaupa 

Matarreiknivélina Aftur á móti eru mjög margir í þeim markhópi sem ég hef skilgreint 

sem hafa slíkan áhuga og þessir einstaklingar virðast vera tilbúnir að borga þá 8 dollara 

sem Matarreiknivélin kemur til með að kosta í Appstore og Google Play. 

Frekari útlistingar á kostnaðarliðum og fjárhagsáætlun má sjá hér: 

 

Hver sala af fyrstu 5.000 
  

Hver sala eftir fyrstu 5.000 

Verð 8 
 

Verð 8 

umbun til dreifingaraðila 2,4 
 

umbun til dreifingaraðila 2,4 

VSK 1,96 
 

VSK 1,96 

umbun til Læknis 1 
 

tekjur 8 

umbun til forritara 1 
 

kostnaður 4,36 

tekjur 8 
 

hagnaður 3,64 

kostnaður 6,36 
   hagnaður 1,64 
    

  



 

41 

 

12 Markmið og framtíðarsýn 

Markmið verkefnisins til langs tíma er að Matarreiknivélin njóti alþjóðlegra vinsælda í 

Appstore og Andoid Market meðal fólks sem skipar þann markhóp sem forritið miðast 

við. Fyrst verður forritið þó prófað á íslenskum markaði eins og áður hefur verið nefnt. 

Þó svo að Matarreiknivélin muni í upphafi eingöngu vera markaðssett fyrir íslenskan 

markað munu eiginleikar forritsins og öll framsetning miða að alþjóðlegum markaði. 

Þannig mun forritið vera á ensku og strax í upphafi hæft til notkunnar á alþjóðlegum 

vettvangi. Þessi tilraun á íslenskum markaði miðast við 6 mánuði frá útgáfu forritsins og 

að þeim tíma liðnum verður tekin ákvörðun um hvort líkur séu á því að forritið muni 

njóta vinsælda erlendis. Í upphafi mun Matarreiknivélin vera rekin sem 

einstaklingsfyrirtæki á mína persónulegu kennitölu enda er það ódýrasti og einfaldasti 

rekstarmátinn á meðan markmiðið er ekki að græða pening heldur kanna enn frekar 

rekstrargrundvöll og framtíðarmöguleika vörunnar. Að sama skapi fylgir því lítil sem 

engin áhætta þar sem fjárhagsáætlunin miðast við það að lagt sé út fyrir mjög 

takmörkuðum kostnaði í byrjun, enda eru greiðslur til samstarfsaðila í sambandi við sölu 

á forritinu. Ef ákveðið verður að færa Matarreiknivélina með markvissum hætti á 

erlendan markað verður það gert á þeim forsendum að líklegt þyki að af því hljótist 

fjárhagslegur ávinningur. Með þeim auknu umsvifum sem fylgja í kjölfarið er tímabært 

að stofna einkahlutafélag utan um Matarreiknivélina enda er það rekstrarform mun 

hagstæðara út frá áhættu og skattasjónarmiðum. 
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13  Lokaorð 

Nú höfum við litið yfir ferlið frá því að hugmyndin var sett fram og að því að hannað var 

viðskiptalíkan í kringum Matarreiknivélina.  Eins og við var að búast með því að vinna að 

þróun og úrbótum hugmyndarinnar í samstarfi við viðskiptavini hefur nú verið sett fram 

áætlun um vöru sem hentar viðskiptavinum án þess að hafa stofnað til neins kostnaðar. 

Þetta er allt í anda þeirra fræða sem ég gekk út frá í upphafi. Ljóst er að framkvæmd 

áætlunarinnar kemur heldur ekki til með að kosta mikla peninga. Aftur á móti mun það 

krefjast töluverðrar vinnu. Ef litið er til þeirra megin markmiða sem ég setti mér í 

upphafi þá er deginum ljósara að ég er reynslunni ríkari og tel mig hafa öðlast þekkingu 

og æfingu í því ferli sem snýr að þróun nýrra viðskiptahugmynda. Eftir stendur 

viðskiptaáætlun sem kemur til með að vera leiðarvísir við framkvæmd 

Matarreiknivélarinnar ef ákveðið verður að hefjast handa við það verkefni. 
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