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Formáli 
 
Ef ég horfi til baka og hugsa um árin í BSc námi mínu í viðskiptafræði eru nokkrir 

hlutir sem standa upp úr. Auðvitað voru það kennararnir með sína mismunandi 

persónuleika og kennsluhætti en ekki síður samnemendur sem sköruðu framúr og 

fengu mann til að vilja gera betur. Í náminu gerði maður suma hluti vel en annað ekki 

eins vel, það verður að viðurkennast. Eins og í öðru sem ég hef tekið mér fyrir hendur 

þurfti ákveðinn áhugi að vera til staðar á viðfangsefninu svo að ég gæti gefið mig 

allan að verkinu. Einkunnaferill minn í viðskiptafræðinni gefur eflaust ágætis mynd 

varðandi  hvar ég er á litrófi viðskiptafræðinga. 

 Þegar fór að síga á seinni hluta námsins og komið var að skrifum lokaritgerðar 

var ég í nokkrum vandræðum. Ég vildi gera viðskiptaáætlun fyrir viðskiptahugmynd 

móður minnar. Hún ætlaði að gefa út tímarit á ensku fyrir ferðamenn á Íslandi. 

Vandamálið fannst mér vera að ég hafði ekki hugmynd hvernig ætti að standa í 

blaðaútgáfu, hafði aldrei gert það og hafði ekkert vit á því. Væri ég með 

viðskiptaáætluninni að stefna móður minni í bráðan fjárhagslegan háska spurði ég 

sjálfan mig. 

 Tíminn leið og loks rataði ég til Eiríks Hilmarssonar, leiðbeinanda míns í 

þessari ritgerð. Í staðinn fyrir að búa til viðskiptaáætlun sem allt ætti að velta á, 

beindi hann mér inn á þá braut að líta á útgáfu móður minnar frekar sem leit að 

viðskiptatækifæri. Þetta var hálfgerð bylting í mínum augum; nú var í lagi að hafa 

rangt fyrir sér í fyrstu tilraun. Það sem skipti máli var að læra og laga sig að þeim 

tækifærum sem stæðu til boða. Ég kann Eiríki miklar og góðar þakkir fyrir að hafa 

leitt mig á þennan stað.  

 Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, mömmu, pabba, Ragnhildi og Gunnhildi 

systrum mínum fyrir ómetanlega hjálp við yfirlestur og önnur viðvik. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka henni Möggu minni, kasóléttri, fyrir hjálp við yfirlestur og auðsýnda 

þolinmæði þegar ég hef verið að heiman. Friðgeir, litli strákurinn minn, fær sérstakar 

þakkir fyrir að vera til og gleðja pabba sinn þegar honum hefur fundist ritgerðin vera 

ómöguleg. 
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Útdráttur 
 
 

Viðskiptahugmyndir frumkvöðla eiga oft misjafnlega upp á pallborð viðskiptavina. 

Tölfræðin sýnir að stór hluti nýsköpunar misheppnast með þeim afleiðingum að 

frumkvöðlar uppskera lítið fyrir erfiðið. Á undanförnum árum hefur fræðilegt viðhorf 

til nýsköpuna breyst. Nú er litið á fyrstu skref nýsköpunar sem ferli, þar sem 

markvisst er athugað hvort að upphaflega viðskiptahugmyndin standist fyrstu skoðun 

viðskiptavinarins. Ferlinu er ætlað að útrýma fyrirfram röngum ályktunum og beina 

frumkvöðlum í átt að þeim vandamálum sem skipta mestu máli. 

 Óvissa blasir við frumkvöðli  þegar hann ætlar með vöru sína á markað. Því er 

afar mikilvægt að líta á blábyrjun nýsköpunar sem leitarferli  að hinni réttu nálgun, 

fremur en að framkvæma upphaflega sýn frumkvöðulsins án frekari skoðunar eða 

gagnrýni. 

 Í ritgerðinni er kynnt hugmyndafræði sem hægt er að nýta til að ramma inn 

viðskiptahugmynd í samræmi við þá þætti sem teljast  mikilvægastir í nýsköpun. Eftir 

að frumkvöðullinn er búinn að bregða upp mynd af viðskiptatilgátu fer af stað ferli 

sem í sinni einföldustu mynd felst í að frumkvöðull lætur reyna á tilgáturnar á eins 

hagkvæman og snöggan hátt og hægt er. Þetta gæti falist í að leggja fyrir 

spurningalista eða taka viðtöl við þá sem tilheyra markhópi. 

 Eftir að hafa kynnt fræðin set ég viðskiptahugmynd móður minnar frá 2012 

inn í viðskipalíkan Alexanders Osterwalder - the Business Model Canvas og prófa þær 

forsendur í eigindlegri viðtalsrannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

endurskoða þurfi ákveðna þætti líkansins og það gefur tilefni til að halda áfram 

prófunum. 
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1. Inngangur 
 

Á síðastliðnum árum hefur rutt sér til rúms nýr hugsunarháttur þegar kemur að 

nýsköpun. Fólki hefur hætt til að hugsa um nýsköpun sem agnarsmáa útgáfu af 

stærra fyrirtæki í rekstri. Fræðin er varða þessi mál skilgreina nú „fæðingu“ 

nýsköpunar fremur sem ferli til að sannreyna viðskiptahugmyndir frumkvöðla heldur 

en að fylgja fastmótaðri upphafssýn frumkvöðulsins út í „rauðan dauðann“ (Blank og 

Dorf, 2012). 

 Mismunandi ástæður eru fyrir því af hverju frumkvöðull fer af stað með 

viðskiptahugmyndir sínar. Það er þó óhætt að segja að í flestum ef ekki öllum 

tilfellum telji hann sig hafa eitthvað fram að færa, eitthvað sem viðskiptavinurinn 

hefur not af. Stóra spurningin er þó alltaf hvort frumkvöðullinn hafi rétt fyrir sér; er 

lausnin sem hann hefur í huga svar við þeim vandamálum sem viðskiptavinurinn 

glímir við. 

 Ritgerðin fjallar um upphafsskref nýsköpunar, þessi fyrstu en mikilvægu skref í 

áttina að því að byggja upp virði fyrir frumkvöðulinn og viðskiptavini hans. Tölfræðin 

sem fram kemur í eftirfarandi texta sýnir að ekki er sjálfssagt að frumkvöðlar 

uppskeri fyrir erfiðið. Stór hluti þeirra nær ekki markmiðum sem þeir setja sér í 

byrjun. Af þessu leiðir að tími og peningar fara oft til spillis vegna þess að forsendur 

sem frumkvöðlar gefa sér í byrjun reynast rangar. 

 Ritgerðinni er skipt í tvo hluta. Fyrri hluti, annar og þriðji kafli, fjallar um hugtök 

og aðferðir sem eru ofarlega á baugi í umræðu um nýsköpun. Þau nýtast til að 

ramma inn hugmyndir frumkvöðla og gefa efni til gagnrýni og endurskoðunar. Annar 

kafli fjallar um nýsköpun og hið síbreytilega umhverfi hennar. Þriðji kafli er í grófum 

dráttum brotinn niður í undirkafla sem fjalla um að skilja vandamál viðskiptavinarins, 

prófun á lausn frumkvöðulsins og að lokum um aðgreiningu frá annarri samkeppni. 

  Seinni hluti ritgerðarinnar er helgaður uppsetningu viðskiptahugmyndar 

Sólveigar Baldursdóttur, um útgáfu á tímariti á ensku fyrir erlenda ferðamenn á 

Íslandi, inn í viðskiptalíkan Alexanders Osterwalder - The Business Model Canvas. 

Eftir að viðskiptahugmyndin hefur verið útfærð inn í viðskiptalíkanið verður hún 

prófuð í eigindlegri viðtalsrannsókn sem miðar að því að kanna hvort að forsendur 

líkansins séu réttar. Niðurstöður bentu til að nokkrar af þeim forsendum sem Sólveig 
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gaf sér í upphafi þyrftu endurskoðun. 

 Spurningin sem ritgerðin leitast við að svara er: „Er nóg fyrir frumkvöðulinn að 

leggja út í rekstur samkvæmt tilfinningu sinni einni saman?“. 
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2. Nýsköpun 
 

Orðið nýsköpun getur haft víðtæka merkingu. Samheiti/nefnari fyrir nýsköpun er í 

mínum huga framfarir sem gerast annaðhvort með minniháttar breytingum eða í 

stórum stökkum. Allar lífverur jarðar eru t.d. afleiðing tilviljanakenndrar nýsköpunar 

sem orsakaðist af náttúruvali og stökkbreytingum í genamengi. Hvort sem 

nýsköpunin fólst í hvassari tönnum, þykkari feldi eða nýjum veiðiaðferðum hefur 

verið um að ræða breytingar sem hafa hjálpað lífverum til að takast á við umhverfið 

með betri hætti.  

 Áður en ég fer að hljóma of mikið eins og David Attenborough vil ég taka fram 

að þessi ritgerð fjallar um nýsköpun sem framkallar virði í heimum viðskiptanna. 

Virðið gæti falist í þekkingu, eða því sem líklega flestir sækjast eftir; peningum og 

starfsframa. Engu að síður er hægt að sjá líkindi með nýsköpun dýraríkisins og þeirri 

nýsköpun sem ríkir á mörkuðum nútímasamfélagsins. Lykilorðið  er aðlögun. Til að 

lifa af þarf að laga sig að  síbreytilegu umhverfinu og því sem það býður upp á.  

 Auðvelt er að færa rök fyrir því að umhverfið í dag, samanborið við umhverfið  

fyrir 100 árum, hafi breyst töluvert. Benda má á samgöngur, fjarskipti, menntun, 

fjölbreytileika í matargerð, ferðamáta o.s.frv. Í þessu samhengi er hægt að tala um 

nýsköpun sem orsök og afleiðingu þeirra breytinga sem orðið hafa. Framfarir á einu 

sviði leyfa framfarir á öðru og skref fyrir skref hefur nýsköpun fært okkur á þann stað 

sem við erum á í dag. 

 Í markaðsfræði er talað um að helstu umhverfisþættir séu: Lýðfræði-, 

efnahags-, náttúru-, tækni-, stjórnmála- og menningarlegir (Kotler, Wong, Saunders 

og Armstrong, 2005). Í sögulegu samhengi síðustu 100 ára er augljóst að á öllum 

þessum sviðum hafa orðið talsverðar breytingar.  Þegar þetta er rætt í tengslum við 

nýsköpun í rekstri þá varða þessar breytingar alla, stóra sem smáa, fjölþjóðafyrirtæki 

sem örfyrirtæki. Kjarni nýsköpunar hefur falist í því hvernig þessi fyrirtæki bregðast 

við  breytingum og hvernig þau valda að breytingum með frumkvöðlastarfsemi sinni.  

 Sumir virðast hafa það sem þarf til að sjá hvernig breytingar hafa áhrif á 

samfélagið. Fyrir þá sem ná að nýta innsæi sitt, virðast óstöðvandi breytingar þýða 

að sama skapi óþrjótandi möguleika til að búa til úr þeim einhverskonar virði. En 

hversu margir eru þeir sem búa yfir þessum hæfileikum? 
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 Nýsköpun er í dag orðið hálfgert tískufyrirbæri. Á Íslandi er peningum 

skattgreiðenda og fyrirtækja varið í stofnanir eins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

Nýsköpunarsjóð  námsmanna og Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins. Frumkvöðlar eru 

verðlaunaðir fyrir hugmyndir sínar í ýmsum keppnum, alveg niður á grunnskólaaldur 

og ríkiskerfinu er beitt til að stuðla að framgangi nýsköpunar. Sjálfur 

forsætisráðherra Íslands hefur tilkynnt opinberlega að nýsköpun sé forsenda 

hagvaxtar og bættra lífskjara til framtíðar (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2014). Í 

huga margra, og kannski sér í lagi þeirra sem stunda nám í viðskiptafræði, er þess 

vegna ekki svo slæmt að vera kallaður frumkvöðull.  

 Í umræðu um nýsköpun virðist hún hafa afskaplega jákvæða ímynd og ófáar 

eru fréttirnar af fyrirtækjum sem hafa vaxið með ógnarhraða og gert eigendur sína 

forríka.  Staðreyndin er samt sem áður sú að það er alls ekki sjálfgefið að nýsköpun 

gangi vel. Af þeim frumkvöðlum sem leggja út í eigin rekstur í Bandaríkjunum eru á 

milli 30-40% sem verða gjaldþrota, 70-80%, að meðtöldum þeim sem verða 

gjaldþrota, ná ekki arðsemiskröfu sem lagt var upp með í byrjun og aðeins 5-10% 

uppfylla eða gera betur en væntingar stóðu til (Nobel, 2011). Tölurnar eru heldur 

ekki uppörvandi hvað Ísland varðar; frá árinu 1998 hafa 49,6% hluta- og 

einkahlutafélaga orðið gjaldþrota innan 6 ára frá stofnun (Hagstofa, 2015). 

 Af tölunum að dæma sést að allir sem fást við nýsköpun eiga á hættu að þeim 

mistakist. Fjármunum, tíma og jafnvel hamingju er oft og tíðum fórnað án þess að 

uppskera. Ástæða þessa er m.a. að iðulega eiga frumkvöðlar til að leggja af stað út í 

óvissuna án þess að taka sér tíma og kanna hvort raunverulegar forsendur eru fyrir 

rekstrinum (Nobel, 2011). Einnig eiga þeir til að ofmeta eigin getu eða aðstöðu  til að 

fara út í nýsköpun, þótt að möguleikar til árangurs séu takmarkaðir (Townsend, 

Busenitz og Arthurs, 2008) 

 Í þessu samhengi er áhugavert að ímynda sér hvaða áhrif það hefði á hagvöxt 

og lífskjör samfélaganna ef prósenta þeirra sem næðu markmiðum sínum í 

frumkvöðlastarfsemi myndi hækka. Enn áhugaverðara væri að vita hvað þyrfti að 

gerast til að árangurshlutfallið hækkaði. Óumflýjanlega fylgir nýsköpun mikil hætta á 

að mistakast en er það náttúrulögmál að aðeins 5-10% þeirra sem búa til eitthvað 

nýtt nái markmiðum sínum eða geri betur? Vel má vera að allan þennan fjölda af 

mistökum þurfi svo hægt sé að búa til eitthvað sem er betra en það sem á undan fór 
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og er þá í stóra samhenginu hægt að líta nýsköpun sem  jafn tilviljunakennda og þá 

nýsköpun sem á sér stað í náttúrunni? 

 Á síðastliðnum árum hafa fræðin um það hvernig best sé að nálgast nýsköpun 

verið í mikilli mótun. Grunnstefið í þeim miðar að því að minnka sóun með því að 

beita markvissum aðferðum til að kanna hvort raunveruleg þörf sé fyrir lausnina sem 

viðskiptahugmynd frumkvöðulsins byggir á.  
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3. Markviss leit að lausnum 
 

3.1 Að skilja viðskiptavininn 

Þegar ég hóf nám í viðskiptafræði var allra fyrsti kennslutíminn í Inngangi að 

markaðsfræði og námskeiðið kenndi Þórhallur Örn Guðlaugsson. Á einum tímapunkti 

í kennslunni spurði Þórhallur salinn eitthvað á þessa leið: “Segjum sem svo að þú farir 

út í búð og kaupir bor í borvélina þína, ertu að kaupa borinn eða ertu að kaupa gat í 

vegginn á heimilinu?” Fyrst um sinn fannst mér spurningin vera frekar einföld og í 

rauninni ekki skipta máli. Var þetta ekki einn og sami hluturinn? Auðvitað vissi 

sauðsvartur stúdentinn ekki betur. Kjarninn í spurningunni var að gera greinarmun á 

því vandamáli sem að viðskiptavinurinn stóð frammi fyrir og því hver lausnin væri.  Í 

þessu dæmi var gatið vandamálið en borinn lausnin.  

 Boðskapurinn var að oft og tíðum hættir þeim sem bjóða upp á lausnir (vörur) 

að einblína of mikið á eiginleika þess sem þeir hafa fram að færa án þess að skilja 

fyllilega hvernig best sé að leysa vandamálin sem fólk stendur frammi fyrir. Markmið 

frumkvöðulsins ætti  því  að vera að skilja vandamálið áður en hann ákveður hvaða 

lausn sé sú besta. Sjálfsagt hefur smiður í fullri vinnu ólíkar þarfir miðað við þann sem  

einungis þarf að hengja upp sjónvarpsskáp þegar ákveða á eiginleika borsins. Í tilfelli 

mannsins sem þarf að hengja upp sjónvarpsskáp er demantssleginn títaníumbor í 50 

ára ábyrgð líklega ekki það sem hann er að leita að! 

 Hægt er að líta á líf okkar sem langa röð vandamála en fyrir flest þeirra er þó 

búið að hanna lausnir. Dæmi um það er tannþráður sem leysir vandamálið varðandi 

tannhirðu, glasahaldarinn í fjölskyldubílnum sem kemur í veg fyrir vandamálið að 

hella niður, sjónvarpið eða bækur sem halda aftur af leiða vegna aðgerðarleysis 

o.s.frv. 

 Fyrir frumkvöðul að átta sig á vandamáli og tækifærinu sem felst í lausn þess er 

hægara sagt en gert. Hvern á að spyrja og hvað á að spyrja um? Glíma enn fremur 

nógu margir við vandamálið svo að það borgi sig að finna lausn? Það er kannski engin 

tilviljun að þeir sem að lifa við tiltekin vandamál hafa stundum besta innsæið í 

hvernig skynsamlegast sé að greiða úr flækjunni (Christensen, Anthony, Berstell og 

Nitterhouse, 2007). 

 Gegnum tíðina hafa frumkvöðlar oft gert þau mistök að telja sig vita með vissu 
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hvað viðskiptavinurinn vill. Þeir hafa gert allt sem að þeim var kennt í viðskiptafræði: 

fundið sinn markhóp, getið sér til hvaða þarfir eða vandamál þarf að leysa, greint 

samkeppni og síðan búið til framtíðaráætlun um hvað fyrirtækið ætlar að gera. Allt er 

þetta gert í lítilli snertingu við væntanlega viðskiptavini og án undangenginna 

rannsókna á vilja þeirra. Eftir alla undirbúningsvinnuna er farið af stað með ærnum 

tilkostnaði til að átta sig seinna á að eftirspurn eftir vörunni er lítil sem engin.  

 Aftur á móti eru þeir frumkvöðlar sem komast í „beina snertingu” við 

mögulegan viðskiptavin áður en að lagt er út í mikil fjárútlát mun líklegri til að ná 

árangri. Stóru sannindin eru því eftirfarandi: Þrátt fyrir vonir og væntingar um að 

framkvöðullinn hafi eitthvað merkilegt fram að færa, þarf hann að sætta sig við að 

sanna þarf að varan hafi raunverulegt notagildi fyrir viðskiptavininn (Blank, 2013). 

3.1.1 Hvernig skilgreinum við vandamál viðskiptavinarins? 

Til að skilja vandamál sem viðskiptavinir glíma við og hvort varan bjóði réttu lausnina 

þarf að skoða þrjá þætti; Vægi vandamáls viðskiptavinanna (e. Job importance), það 

sem angrar viðskiptavininn (e. Customer Pains) og ábata viðskiptavinarins (e. 

Customer Gains) (Osterwalder, Pigneur, Barnarda og Smith, 2014). 

 Vægi vandamálsins - Fólk glímir við mismunandi vandamál og  vandamál þeirra 

hafa mismikið vægi. Útlit skiptir einn meira máli en þann næsta og hvati þess 

fyrrnefnda að finna lausnir til að líta betur út er því meiri. Markmið frumkvöðulsins 

er að skilja hversu mikið vægi vandamálið hefur í lífi viðskiptavinanna sem hann vill 

þjóna. 

 Það sem angrar viðskiptavininn – Hér er átt við það sem angrar fólk fyrir, á 

meðan og eftir að það reynir að leysa ákveðið vandamál. Þetta geta verið vankantar 

á þeim lausnum sem fyrir bjóðast og þær eru ekki fullnægjandi. Eitt dæmið gæti  

verið að viðskiptavinur vilji heldur fá vöru heimsenda en að fara út í búð, en það er 

ekki í boði. Annað dæmi gæti verið um einhvern sem hefur einfaldlega ekki efni á 

þeim lausnum sem standa til boða. Í þessu samhengi getur verið mikilvægt að 

frumkvöðullinn átti sig á hvað það er sem angrar fólk og í hversu miklum mæli. Varan 

sem hann býður á að létta markvisst á því sem angrar viðskiptavininn. 

 Ábati viðskiptavinarins - Eiginleikar lausnarinnar til uppfylla eða gera betur en 

væntingar viðskiptavinarins standa til. Ábatinn af nýjum buxum úr Hagkaup er t.d. 
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ekki bara þægindi heldur gæti líka verið aukið sjálfstraust í félagslegu samhengi. 

Annað dæmi er splunkunýi lúxusjeppinn sem lætur ,,hversdagslega aulanum” líða  

eins og forstjóri í stóru fyrirtæki. Frumkvöðullinn þarf því að leitast við að skilja hvað 

það er við vöru hans sem á að veita ánægju viðskiptavinarins. 

3.1.2 Dæmisaga af sjálfum mér 

Til að varpa skýrara ljósi á framangreinda þætti get ég tekið dæmi af sjálfum mér. 

Sem ungur, hálfrenglulegur piltur fann ég mig skyndilega knúinn til að stunda 

líkamsrækt af miklum móð. Af tiltölulega yfirborðskenndri þekkingu minni á 

næringarfræði fannst mér nauðsynlegt að drekka próteindrykki eftir hverja æfingu. Á 

þeim tíma þótti best að kaupa sér box af próteindufti. Fyrir hverja æfingu setti ég 

lögg af duftinu í botninn á gömlum íþróttabrúsa sem var síðan fylltur af vatni og 

blönduna drakk ég síðan að lokinni hverri æfingu. Drykkurinn var bragðvondur en 

vonin um að geta einhvern daginn hnykklað stælta vöðva sló á þjáninguna við að 

koma honum niður. Oft átti ég til að sulla duftinu niður og þefurinn úr gerjuðum 

brúsanum eldist ekki vel í minningunni.  

 Seinna var próteindrykkurinn Hámark kynntur á íslenskum markaði. Það er 

óhætt að segja að ég hafi hamstrað drykkinn það sem eftir lifði af sókn minni eftir 

sverleika í ræktinni. Hámark þótti mér í handhægum umbúðum, bragðgóður og ekki 

of dýr. Fyrir mér var þetta besta lausnin sem fram að þessu hafði verið boðin. Setjum 

nú þennan unga útlitsdýrkanda undir stækkunargler og skoðum hann í samhengi við 

þættina, sem fjallað var um á undan: 

 Vægi vandamáls Baldurs:  Ég mætti 4-5 sinnum á viku í ræktina, tvo tíma í 

senn. Heilsuræktin var því töluvert stór partur af mínum lífsstíl. Sjálfur var ég 

sannfærður um að próteindrykkjan hefði talsvert að segja um hversu mikill árangur 

næðist. Vandamálið sem lá fyrir, var að verða „helmassaður“ á sem stystum tíma.  

 Hvað angraði Baldur?: Það sem angraði mig mest við gamla próteinduftið var 

óhreinlætið sem fylgdi því, hvort sem það var íþróttataskan, klístruð af gömlu dufti 

eða illa þefjandi vatnsbrúsar. Einnig fór vinna í að blanda drykkina, allt frá því að hella 

dufti í brúsann áður en lagt var af stað og hrista síðan saman blönduna eftir æfingu. 

Hámark losaði mig við allt það sem fór mest í taugarnar á mér við próteindrykkju. 

 Ábáti Baldurs: Umfram allt annað var Hámark bragðbetri en þeir próteindrykkir 
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sem ég hafði áður drukkið.  

 Hámark sló í gegn á Íslandi. Ekki spillti fyrir að vakning í heilsurækt var vel á veg 

komin. Drykkurinn var samt ekki eingöngu brúkaður af þeim sem stunduðu 

líkamsrækt heldur líka af þeim sem notuðu hann sem fljótlegan millimálsverð (Ívar 

Guðmundsson, 2013). Eftir á að hyggja, er hægt að segja að drykkurinn hæfði vel 

þeim vandamálum sem margir Íslendingar glímdu við; að vanta bragðgóða, 

handhæga próteinnæringu á sanngjörnu verði (e. product-market fit).  

 Hugmyndasmiðirnir á bakvið Hámark eru Ívar Guðmundsson og Arnar Grant. 

Þeir hafa töluverða reynslu sem einkaþjálfarar og kynntust af fyrstu raun hvað 

angraði fólk hvað mest við próteindrykki. Þeirra upplifun var að flestum fyndist 

próteindrykkir bragðvondir. Frekar en að einblína á flóknar innihaldslýsingar, um 

hvernig Hámark gerði betur en keppinautarnir, var hann einfaldaður. Bragðgæðin 

voru sett í fyrsta sæti og þær upplýsingar sem skiptu helst máli dregnar fram: 

drykkurinn innihélt 25 g af próteini (Ívar Guðmundsson, 2013). 

 Stundum hefur vara eiginleika sem veita viðskiptavininum óvæntan ábata sem 

framleiðandinn hafði ekki áttað sig á fyrirfram. Kaldhæðnislegt dæmið er munnskolið 

Listerine. Áður hafði það verið notað við litlar undirtektir sem teppahreinsir og 

lækning við lekanda áður en það sló í gegn sem tannhreinsir (Levitt og Dubner, 

2005). Lykilatriði er því finna undir hvaða kringumstæðum og hvernig lausnin, sem 

maður býður upp á, dugar. Nýsköpunarferlið er því tilraunastarfsemi sem miðar að 

því að finna og skilja staðreyndir sem skipta máli. 
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3.2 Höfum við rétt fyrir okkur? 
 

Oft hafa þau mistök verið gerð að framleiðendur spyrja viðskiptavinina hvað það er 

sem þeir nákvæmlega vilja. Sjaldnast stendur á svörum, viðskiptavinir vilja yfirleitt 

uppfærða útgáfu af því sem þeir eiga fyrir og þekkja. Þeir hafa sjaldnast 

hugmyndaflug í að nálgast vandamál sín frá öðrum sjónarhornum (Ulwick, 2002). Þar 

kemur frumkvöðullinn til sögunnar. 

 Í byrjun hefur frumkvöðullinn einhverja sýn um hvernig hann ætlar að leysa 

vandamál ákveðins hóps. Leiðin að settu marki snýst í huga þeirra um að framkvæma 

á grundvelli þessarar upphaflegu sýnar. Dæmi sanna hinsvegar að frumkvöðlar hafa 

oft rangt fyrir sér um þær forsendur sem þeir gefa sér í byrjun. Í staðinn fyrir að 

byggja nýsköpunina á draumsýnum þurfa frumkvöðlar heldur að líta á fyrstu skrefin 

sem leit að staðreyndum. Mesta virðið í nýsköpunarferlinu er því ekki falið í hversu 

miklu hann kemur í verk, heldur hvaða getu hann hefur til að læra af 

viðskiptavininum. Raunverulegur árangur felst í að skapa virði sem er eftirsóknarvert 

í augum viðskiptavinanna, annað er sóun á tíma og peningum (Ries, 2011). 

3.2.1 Leitin að viðskiptavinum (e. customer discovery) 

Fræðin í kringum nýsköpun hafa þróast talsvert á undanförnum árum með það fyrir 

augum að minnka sóun. Aðferðafræðin snýst um að komast markvisst og fljótt að því 

hvort að frumkvöðullinn hafi eitthvað í höndunum, eftir að hafa getið sér til að hvað 

lausn hans gerir úti á markaði. Ramminn utan um þróun nýsköpunar, sem kynnt er í 

eftirfarandi texta, er unninn úr bókinni The Startup Owner’s Manual en einn hluti 

hennar er helgaður leitinni að viðskiptavinum. 

 Leit að viðskiptavinum er ferli sem felur í sér fjögur þrep, þau eru: Tilgáta 

frumkvöðulsins (e. state hypothesis), prófun á vandamáli viðskiptavinarins (e. test 

the problem), prófun á lausn frumkvöðulsins (e. test the solution) og ákvörðun um 

framhald (e. Verify or Pivot). Aðferðafræðin gengur út á að frumkvöðullinn hegði sér 

eins og vísindamaður á tilraunastofu. Hún gerir ráð fyrir því að frumkvöðullinn beiti 

sama aga og vísindamaðurinn í leitinni að staðreyndum. Munurinn er að 

tilraunastofa frumkvöðulsins er á meðal fólksins  (Blank og Dorf, 2012). 
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3.2.1.1 Tilgáta frumkvöðulsins 

Jói frumkvöðull segir í upphafi: “Ég elda besta krækling sem ég hef sjálfur smakkað á 

Íslandi. Amma, mamma og pabbi eru mér sammála og hafa hvatt mig til að opna 

minn eigin veitingastað, sem sérhæfir sig í kræklingi”. Næst gæti Jói t.d. spurt sig 

hver sé líklegur til að kaupa af honum krækling og hvar væri best að staðsetja sig í 

bænum? Með nútímatækni væri  líka hægt að selja krækling úr sjálfsala, væri það 

skynsamleg hugmynd? Þegar betur er að gáð áttar Jói sig á að því líklega er málið 

flókið og til þess að dæmið gangi upp þarf hann að huga að mörgum þáttum. 

 Jói þarf ekki að örvænta því búið er að skilgreina þá þætti sem taldir eru skipta 

höfuðmáli þegar farið er út í nýsköpun. Í bókinni Business Model Generation lýsir 

Alex Osterwalder níu þáttum, sem hann telur skipta fyrirtæki í nýsköpun hvað mestu 

máli og þegar ramma á inn viðskiptahugmynd frumkvöðla. Ramminn um 

viðskiptalíkanið (e. The Business Model Canvas) inniheldur eftirfarandi þætti 

(Osterwalder og Pigneur, 2010): 

 Virðistilboð (e. value proposition) - hvað er svona merkilegt við það sem við 

viljum selja? Hvað gerir vöru okkur fýsilega í augum viðskiptavinarins? 

 Markaðssyllur (e.customer segments) - hverjum ætlum við að selja? 

 Dreifileiðir (e. distribution channels) - eftir hvaða leiðum á lausnin að komast á 

leiðarenda? 

 Viðskiptavinatengsl (e. customer relationships) - hvernig náum við og höldum 

viðskiptavinum? 

 Tekjustraumar (e. revenue streams) - hvað eru viðskiptavinir tilbúnir að borga 

mikið fyrir lausnina okkar? 

 Lykilauðlindir (e. key resources) - hvaða utanaðkomandi þættir eru 

mikilvægastir svo viðskiptahugmyndin gangi upp? eru það starfsmennirnir, 

staðsetningin, lánafyrirgreiðsla í banka, fjárfestar o.s.frv. ? 

 Lykilaðgerðir (e. key activities) - í forgangsröðun, hvað er það mikilvægasta 

sem við gerum til að viðskiptahugmyndin gangi upp og í hvaða röð? 

 Lykilsamstarfsaðilar (e. key partners) - hvaða sambönd við t.d. birgja eða 

dreifingaraðila er mikilvægt að rækta? 

 Kostnaðargreining (e. cost structure) - hvað kostar að hrinda hugmyndinni í 



18 

framkvæmd? Hvað er dýrast? 

 Ramminn gefur frumkvöðlinum tækifæri til að skoða viðskiptahugmynd sína af 

meiri nákvæmni en með tilviljanakenndri nálgun. Með rammanum er hægt að 

„teikna mynd” af rekstrinum með því að setja fram tilgátur um hvernig best sé að 

haga hverjum lið fyrir sig.  

 Jói gæti byrjað að fylla inn í liðinn um virðistilboð með því að setja fram 

tilgátuna: „Kræklingurinn sem ég ætla að selja verður af meiri gæðum en gengur og 

gerist á Íslandi. Hann verður afgreiddur á fljótlegan hátt úr sjálfsala og hentar því 

fólki vel sem að er á hraðferð og vantar hollt millimál. Kræklingurinn er núna helst 

seldur á fínni veitingastöðum og hefur því ekki verið aðgengilegur fyrir fólk almennt.” 

 Um þá markaðssyllu sem Jói ætlar að nýta sér segir hann: 

“Kræklingasjálfssalinn verður staðsettur við hlið strætóstoppistöðvarinnar á 

Lækjartorgi. Mín tilfinning er sú að menntskælingar úr MR og Kvennó séu þreyttir á 

þeim skyndibita sem nú stendur þeim til boða. Fólk á aldrinum 15-20 ára sem 

stundar nám við skólana er því afar líklegt til að kaupa sér krækling til að hafa með í 

nesti eða í strætó á leiðinni heim eftir skóla. Eflaust verða tilfallandi túristar til að 

klára það litla sem eftir er.” 

 Lið fyrir lið heldur Jói áfram að gefa sér forsendur varðandi kræklingareksturinn 

og að lokum hefur hann hannað mynd sem hann telur líklega til að ganga upp. Áður 

en Jói lætur sauma á sig kræklingabúning og fer að berja á trommur fyrir utan glugga 

skólanna hefur hann þó vit á að halda áfram í ferlinu um leitina að viðskiptavininum 

(e. customer discovery) og prófa hvort þær forsendur sem hann gefur sér varðandi 

kræklingareksturinn séu réttar. 
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3.2.1.2 Prófun á vandamáli viðskiptavinarins 

Ferlið um leita að viðskiptavinum miðast við að prófanir séu skilvirkar og að þær séu 

gerðar á sem stystum tíma. Grunnstefið er alltaf það sama; að frumkvöðlar fari út á 

meðal fólksins og öðlist innsýn í daglegt líf þeirra. Einföldustu leiðir Jóa kræklingasala 

til fá upplýsingar um fólk úr MR eða Kvennó gætu t.d. verið að tala við frænkur eða 

frændur á menntaskólaaldri, kennara, næringarfræðinga, strætóbílstjóra, foreldra 

menntskælinga eða bara hvern þann sem getur varpað ljósi á næringarvenjur þeirra 

sem kaupa eiga kræklinginn. Með viðtölum  við aðila, sem varpa ljósi á málið, getur 

Jói skoðað hlutina út frá þeim þremur þáttum sem fjallað var um í kafla 3.1.1 að 

skilgreina vandamál viðskiptavinarins þ.e. vægi vandamálsins, það sem angrar 

viðskiptavininn og ábati viðskiptavinarins. 

 Vægi vandamálsins - hversu mikilvægt finnst menntskælingum að fá hollan og 

góðan mat á skólatíma? Hafa þeir á annað borð efni á því að kaupa sér 

skyndibita? 

 Það sem angrar menntskælingana - eru þeir valkostir sem bjóðast fólki í MR og 

Kvennó á einhvern hátt ófullnægjandi; of tímafrekir, ólystugir o.s.frv.? 

 Ábati menntskælinganna - passar kræklingur inn í hugmyndir menntskælinga 

um holla og góða næringu? Finnst þeim hann bragðgóður? Leysir sjálfsalinn á 

Lækjartorgi vandamál þeirra sem þurfa snögga afgreiðslu? 

 Niðurstöður úr vettvangsrannsóknum Jóa gefa líklega dýrmætar upplýsingar 

um hegðunarmynstur þeirra sem ætlað er að kaupa kræklinginn, hvað þau borði 

mikið á skólatíma og hverjar kröfur þeirra eru til næringar. Hugsanlega myndu 

niðurstöðurnar benda til að kræklingasala sem beint væri að nemendum MR og 

Kvennó væri galin! Þær niðurstöður væru þá fyrsti öryggisvarinn í ferlinu varðandi 

leit að viðskiptavinum (e. customer discovery) sem gæfi þá ótvírætt í skyn að breyta 

þyrfti upphaflegri sýn Jóa á kræklingasöluna. 

 Ef niðurstöðurnar benda til að hjá nægjanlega mörgum menntskælingum væri 

undirliggjandi vilji til að kaupa mat eins og krækling, gæfi það Jóa tilefni til að taka 

næsta skref, að reyna kræklinginn (lausnina) á markhópnum. 
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3.2.1.3 Prófun á lausninni 

Á þessu stigi er komið að stóra prófinu; passar lausn frumkvöðulsins við vandamál 

viðskiptavinanna. Til að fá svar við þessari spurningu á sem stystum tíma og með 

minnstum tilkostnaði er hægt að notast við aðferð sem kallast á ensku „minimum 

viable product”. ,,Minimum viable product” er lausnin sem við bjóðum upp á í sinni 

einföldustu mynd, án allra aukahluta. Hugmyndin gengur út á að sýna fram á hvert  

kjarnavirði vörunnar er og að meta hvort viðskiptavinir bíti á agnið. Viðbrögð 

viðskiptavina við einföldustu útgáfu af vöru frumkvöðulsins er einnig mikilvægur liður 

í lærdómsferlinu og getur sýnt fram á hvernig hægt sé að aðlaga vöruna að þeim 

þörfum sem skipta mestu máli. Ef viðskiptavinur dásamar þessa einföldustu lausn þá 

veit frumkvöðullinn að hann er með eitthvað í höndunum (Blank og Dorf, 2012). 

 Í anda aðferðarinnar ,,minimum viable product” gæti Jói kræklingasali mætt í 

mötuneyti skólanna og boðið upp á frítt sýnishorn af kræklingi. Hann gæti einnig 

reynt að selja krækling á þeim stað sem stendur til að hafa sjálfsalann. Mögulega 

gæti hann stillt upp svokölluðu A/B prófi (e. split test) þar sem tvær útgáfur eru af 

kræklingnum t.d. saltaður og ósaltaður og greint viðbrögðin (Ries, 2011). 

 Niðurstaðan gæti verið að kræklingurinn sé alls ekki það sem leysir 

undirliggjandi þörf menntskælinganna um næringu. Prófun lausnarinnar er því næsti 

öryggisventill í ferlinu ,,leitin að viðskiptavinunum” sem segir til um hvort að breyta 

þurfi nálgun Jóa á kræklingasöluna. Tækifærið er til staðar en kræklingurinn er 

hugsanlega ekki viðeigandi lausn. 

 Ef viðbrögðin eru aftur á móti jákvæð,  t.d. þannig að menntskælingar komi 

aftur og biðji um meira, segi vinum sínum frá eða spyrji Jóa hvenær hann ætli að 

opna veitingastað, er ástæða til bjartsýni um framhaldið. Viðbrögðin sem 

frumkvöðullinn er að leitast eftir eru að fólk hreinlega elski það sem hann hefur fram 

að færa. 

2.2.1.4 Ákvörðun um framhaldið 

Þegar búið er að staðreyna að lausnin hæfir vandamálinu er ekki endilega víst að það 

borgi sig að halda áfram með viðskiptamódelið í óbreyttri mynd. Markmiðið er að 

byggja upp lífvænlegt fyrirtæki og því þarf frumkvöðullinn að halda áfram að spyrja 

spurninga á borð við: 
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 Hæfir lausnin sannarlega vandamálinu? 

 Eru nægilega margir sem þurfa lausnina sem við höfum fram að færa? 

 Vilja viðskiptavinirnir borga nægilega mikið fyrir lausnina? Er eitthvað upp úr 

þessu að hafa? 

 Ef svarið er nei við einhverju af þessum spurningum þarf frumkvöðullinn að 

fara aftur ,,að teikniborðinu” og setja fram nýjar tilgátur til að prófa. Undir flestum 

kringumstæðum er upphafleg sýn frumkvöðulsins mikið breytt þegar komið er á 

þann stað að fýsilegt er að byrja fjárfestingar og virka starfsemi. 

 Dæmið um Jóa kræklingasala er að óbreyttu afar ólíklegt til að ganga upp í 

þeirri mynd sem því var stillt upp. Ferlið varðandi ,,leitina að viðskiptavininum” 

þvingar hann hins vegar til að átta sig á hvað á ekki að gera og beinir honum í átt að 

vandamálum sem verð eru að leysa. 

3.3 Bláa hafið - aðgreining í samkeppni 

Í rannsókn sem skoðaði 108 fyrirtæki sem stigu sín fyrstu skref var 86% af því sem 

þau höfðu fram að færa af svipuðum eða sama toga og það sem þegar bauðst á 

markaði. Þessi 86% stóðu aðeins undir 62% af heildartekjum og 39% af 

heildarhagnaði. Tölurnar gefa annars vegar til kynna að frumkvöðlar eigi það til að 

skilgreina það sem þeir gera út frá þeim sem þeir ætla sér að keppa við. Hins vegar 

benda niðurstöðurnar til þess að frumkvöðlar, sem finna nýja fleti á nýsköpun og þar 

af leiðandi ,,ónæmari” fyrir samkeppni, séu líklegri til að ná árangri. Sama rannsókn 

sýndi fram á að þau 14 prósent fyrirtækja, sem fundu nýjan flöt á nýsköpun, stóðu 

undir 38% af heildartekjum og heilum 61% af heildarhagnaði (Kim og Mauborgne, 

2005). En hvað merkir það að finna nýjan flöt í nýsköpun? 

 Í bókinni Blue Ocean Strategy er gerður greinarmunur á því sem er annars 

vegar kallað ,,bláa hafið” og hins vegar ,,rauða hafið”. Rauða hafið er í þessum 

skilningi markaður þar sem samkeppnisaðilar berjast um að bjóða meira af því sama 

fyrir minni pening. Með bláu hafi er átt við frumkvöðull fylgi ekki endilega þeim 

viðmiðum sem markaðurinn hefur sett. Þetta skapar fyrirtæki hans rými á 

markaðssyllu sem aðgreinir hann frá samkeppninni og getur jafnvel búið til kaupvilja 

meðal þeirra, sem fyrirfram höfðu ekki áhuga á að versla á tilteknum markaði. Einfalt 

dæmi um slíkt var Baðhús Lindu P. Baðhúsið aðgreindi sig frá öðrum 



22 

líkamsræktarstöðvum með því að veita aðeins konum aðgang. Konur, sem voru mjög 

meðvitaðar um útlitið og hefði liðið illa í viðurvist karla í hefðbundnum 

líkamsræktarstöðvum, fengu þannig næði í Baðhúsinu til að stunda sína líkamsrækt í 

friði. 

3.3.1 Stefnumótunarlíkan (e.The strategy canvas) 

Til að auðvelda skilning frumkvöðulsins á samkeppnisskilyrðum markaðarins er hægt 

að notast við stefnumótunarlíkanið. Líkanið tiltekur aðalþætti þess sem 

samkeppnisaðilar byggja vörur sínar á og sýnir myndrænt hvernig lausnin sem boðið 

er upp á er frábrugðin því sem fyrir er á markaði. Á mynd 1 sést Baðhúsið í 

samanburði við að aðrar líkamsræktarstöðvar í stefnumótunarlíkaninu. 

 

 
Mynd 1: Baðhúsið í samanburði við aðrar líkamsræktarstöðvar í stefnumótunarlíkani. 

  

 Framsetningin á línuritinu er vissulega nokkur einföldun á 

samkeppnisaðstæðum en gefur þó mynd af nokkrum atriðum sem skipta máli þegar 

fólk ætlar að velja sér líkamsræktarstöð. Línuritið sýnir myndrænt hvernig Baðhúsið 

aðgreindi sig frá samkeppninni á líkamsræktarmarkaði með því að draga úr 

ákveðnum þáttum, eins og fjölda líkamsræktartækja, en auka við aðra eins og 

hóptíma. Baðhúsið bauð einnig upp á aðra vídd í líkamsrækt  en hún leyfði, eins og 

áður sagði, aðeins konum að kaupa sér aðgang og þar með að skapa sér sérstöðu á 
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3.3.2 Framkvæmdaferningurinn (e. The four actions framework) 

Til að skapa sér sérstöðu og brjótast út fyrir samkeppnisrammann getur 

frumkvöðullinn hugað að fjórum atriðum varðandi það sem hann ætlar að bjóða upp 

á (Kim og Mauborgne, 2005): 

 Eyða þeim þáttum sem skapa ekki virði fyrir viðskiptavininn en eru enn við 

lýði innan samkeppnisgreinarinnar – með tímanum breytist virði í huga 

viðskiptavina vegna þátta eins og tækninýjunga, tísku o.s.frv. 

Samkeppnisaðilar eru stundum svo uppteknir af því að jafna stöðuna hvor við 

annan, að þeir átta sig ekki á breytingunni. Próteindrykkurinn Hámark 

notfærði sér undirliggjandi þörf sem hafði ekki verið þjónað. Þegar 

samkeppnisaðilarnir kepptust við að telja viðskiptavinum trú, á vísindalegan 

hátt, um að þeirra drykkur hefði besta próteinið, vítamínin og steinefnin voru 

skilaboð Hámarks til viðskiptavina einföld. Hámark keppti á þeirri forsendu að 

hér væri hollur og bragðgóður drykkur á ferðinni en ekki á þeim atriðum sem 

var helst á færi næringarfræðinga að skilja. 

 Draga  úr þáttum sem kosta of mikið miðað við virðið sem viðskiptavinurinn 

fær – í þessum tilfellum eru fyrirtæki að gera of mikið fyrir viðskiptavininn í 

þeirri von að jafna eða bæta það sem kemur frá samkeppninni. Þetta eru 

þættir sem hafa ekki úrslitaáhrif um hvert viðskiptavinurinn leitar. Ýkt dæmi 

gæti verið Kjarvalsmálverk sem hangir á vegg á bílaréttingarverkstæði í þeirri 

von að það laði að viðskiptavini. 

 Ýta undir þá þætti sem hafa jákvæð áhrif á virði fyrir viðskiptavininn 

umfram það sem samkeppnin er að gera – Í tilfelli Baðhússins má ætla að 

hreinlæti stöðvarinnar hafi haft meira virði í augum markhópsins en ella. Með 

því að hafa stöðina hreina og vel ilmandi er líklegt að það hafi höfðað vel til 

þeirra kvenna sem sóttu stöðina. 

 Búa til þætti sem hafa jákvæð áhrif á virði sem hafa áður ekki staðið 

viðskiptavininum til boða  - Með því er brotist út úr samkeppnisrammanum 

og  nýjar víddir fyrir virði viðskiptavinarins opnaðar. Baðhúsið skar sig úr 

gagnvart öðrum líkamsræktarstöðvum og bauð upp á þjónustu sem var 

eingöngu ætluð konum. 
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3.4 Það sem stendur upp úr 

Eðli nýsköpunar er að frumkvöðlar þurfa að mæta mikilli óvissu. Frumkvöðlar eiga til 

að ofmeta eigin getu í að spá fyrir um velgengni eigin vöru og tölfræði sýnir að 

ógnvænlega stór hluti þeirra sem hefja rekstur verða gjaldþrota. Sýn þeirra í upphafi 

tekur oftast miklum breytingum þegar þeir reyna að aðlaga þá lausn sem þeir bjóða 

upp á að þeim vandamálum sem finnast úti á markaði. Aðferðarfræðin sem kynnt 

hefur verið gengur út á að aðlaga væntingar og vonir frumkvöðulsins að 

raunveruleikanum eins og hann er, svo peningum og tíma verði ekki sóað. 

 Þar með er ekki sagt að nóg sé að tileinka sér þær aðferðir sem fjallað hefur 

verið um í ritgerðinni svo árangur náist. Einn athyglisverðasti frumkvöðull okkar tíma, 

Elon Musk, var einn af stofnendum PayPal á sínum tíma en hefur á síðari árum komið 

að stofnun og rekstri SpaceX, Solarcity og Tesla Motors. SpaceX er eitt af fáum 

einkareknum fyrirtækjum sem byggja eldflaugar, ætlaðar til geimferða. Solarcity 

sérhæfir sig í framleiðslu og uppsetningu á sólarrafhlöðum og Tesla Motors er 

rafmagnsbílaframleiðandi sem hefur m.a.  hannað hinn byltingarkennda Model S. 

 Eftir að hafa orðið vellauðugur af sölu PayPal, veðjaði Musk öllu á stofnun 

þessara þriggja fyrirtækja og var mjög nálægt því að verða gjaldþrota (Musk, 2014). 

Um að stofna fyrirtæki segir hann að sé nokkuð ámóta því að tyggja glerbrot og 

standa samtímis á brún hyldýpis (e. eating glass and staring into the abyss). Að áliti 

Musks þarf sá sem stofnar fyrirtæki og vill skara framúr að vinna eins mikið og hægt 

er, sjö daga vikunnar, án þess að taka hlé og helst án þess að sofa (Google for 

Entrepreneurs, 2013). Frumkvöðlar sem náð hafa mestum árangri nýsköpunar hafa 

margir það sama að segja og eru orð Steve Jobs í þessu samhengi eftirminnileg. Hann 

sagði: “þú verður að hafa gríðarlega ástríðu fyrir því sem þú ert að gera. Ástæðan er 

sú að nýsköpun er svo erfið að allt skynsamt fólk myndi gefast upp!” (D5: All Things 

Digital conference, 2007). 

 Þó að fæstir sem standa í nýsköpun fáist við að smíða háþróaðar geimflaugar 

eða hanna gríðarflóknar tækninýjungar er eflaust einhvern sannleika að finna í 

orðum Musk og Jobs. Til að fara út í nýsköpun þarf oft að leggja mikið á sig og færa 

fórnir á öðrum sviðum tilverunnar. Frumkvöðlar þurfa að geta tekist á við óttann og  

óvissuna og aðlagað sig að þeim vandamálum sem þeir standa frammi fyrir.  



25 

4.Verklegur hluti 

4.1 Viðskiptahugmyndin kynnt 

Sumarið 2012 kom út nýtt tímarit á ensku, Iceland the Inside Story, ætlað 

ferðamönnum sem sækja Ísland heim.  Útgefandi og ritstjóri blaðsins, Sólveig 

Baldursdóttir, hefur langa reynslu bæði sem blaðamaður og ritstjóri. Hún stýrði m.a. 

matartímaritinu Gestgjafanum í 13 ár við góðan orðstír. 

 Í efnistökum Iceland The Inside Story vildi Sólveig beina ljósi að íslenskri 

menningu á aðgengilegan hátt fyrir ferðamanninn; „Ég vildi beina ljósi á það jákvæða 

sem hefur gerst á Íslandi eftir hrun, meðal annars á sviði matargerðar og hönnunar 

sem að mínu viti hefur hlotið verðskuldaða athygli utan landssteinanna“ (Sólveig 

Baldursdóttir, 2013). 

 Þegar farið var af stað með verkefnið voru helstu forsendur byggðar á innsæi 

Sólveigar í blaðamennsku: 

 Hinn dæmigerði viðskiptavinur var vel menntaður, fróðleiksfús, vel efnaður 

og eldri en 40 ára. Viðskiptavinirnir áttu að vera af báðum kynjum en 

hlutfallið af konum hærra. 

 Dreifa átti blaðinu vítt og breitt um Ísland með áherslu á þá staði sem túristar 

væri líklegir að sækja. 

 Aðgreining frá samkeppni átti að nást á grundvelli mikilla gæða pappírs, 

myndvinnslu og greinaskrifa.  

 Markmiðið var að selja 5000 eintök en hvert blað var verðlagt á 1800 kr. 

 Seinni part ársins 2012 var orðið ljóst að sala blaðsins stóðst ekki væntingar 

Sólveigar. Í heildina seldust aðeins um 1200 eintök á árinu 2012 og úr varð talsvert 

rekstrartap.  Niðurstaðan kom Sólveigu á óvart: „Mér fannst ég hafa söluvæna vöru í 

höndunum og var tilfinning mín sú að ferðamannamarkaðurinn væri orðinn það stór 

að salan gengi betur… Reynsla mín af íslenskum tímaritamarkaði er sú að ef blaðið 

var nógu gott þá fylgdi salan í kjölfarið… Meginástæðuna fyrir lakri sölu tel ég vera of 

háa verðlagningu og að ekki hafi tekist að vekja næga athygli á Iceland The Inside 

Story hjá ferðamönnum” (Sólveig Baldursdóttir, 2013).  

 Frumraun Sólveigar í frumkvöðlastarfsemi gekk ekki eins vel og lagt var upp 



26 

með.  Það segir sig sjálft að rekstur stendur og fellur með því hvort verðmæti verði til 

og því liggur fyrir að útgáfu Sólveigar þarf að endurskoða. Var kynningunni 

ábótavant? Var verðið of hátt? Var nálgunin í útgáfu afþreyingarefnis á ensku röng 

o.s.frv.? Allt eru þetta tilgátur sem hafa litla þýðingu nema að þær séu sannaðar. 

4.2 Viðskiptalíkanið - The Business Model Canvas 

Í framhaldi ritgerðarinnar ætla ég að setja viðskiptahugmynd Sólveigar inn í 

viðskiptalíkan Alexanders Osterwalder - The Business Model Canvas sem kynnt var í 

kafla 3.2.1.1. Eins og áður kom fram er viðskiptalíkanið uppbyggt af níu þáttum sem 

taldir eru mikilvægir þegar farið er út í nýsköpun. Umfram allt rammar líkanið inn 

hugmynd frumkvöðulsins og gefur efni til umræðu og heilbrigðrar gagnrýni á það 

sem verið er að gera. Markmiðið er að setja fram viðskiptahugmyndina þannig að 

hún sé skiljanleg og forsendur hennar séu viðeigandi (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Þær tilgátur sem settar eru fram í liðum líkansins eru miðaðar við að verið sé að gefa 

blaðið út í fyrsta sinn. Myndin sem dregin verður upp verður því upphafspunktur sem 

síðar má nota sem skorkort til að kortleggja hvar viðskiptahugmyndinni var 

ábótavant. 

 

Skilvirkni Virði 

The Business Model Canvas
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The makers of Business Model Generat ion and Strategyzer
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Mynd 2: Ramminn um viðskiptalíkanið (e. The business model canvas) 
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 Áður en haldið er lengra er vert að útskýra uppsetninguna og 

hugmyndafræðina á bak við viðskiptalíkan Osterwalder. Eins og sést á mynd 2 á 

blaðsíðu 27 má í grófum dráttum segja að vinstri hlið líkansins taki á nokkrum 

lykilatriðum sem snúa að skilvirkni þess sem við erum að gera. Mætti orða það sem 

svo að þetta séu undirliggjandi atriði sem halda tannhjólum nýsköpunarinnar 

gangandi. Hægri hlið líkansins snýst um virði þess sem frumkvöðullinn hefur fram að 

færa og hvernig það tengist viðskiptavininum. Hjartað í viðskiptamódelinu er 

markaðssyllan (e. customer segments). Viðskiptavinatengsl (e. customer 

relationships) og dreifileiðir (e. channels) þjóna síðan því að búa til brú á milli lausnar 

frumkvöðulsins og viðskiptavinahópsins sem ætlað er að þjóna (Osterwalder og 

Pigneur, 2010). 

4.2.1 Markaðssyllur 

Síðustu ár hafa einkennst af miklum vexti ferðamannastraums til Íslands. Árleg 

meðalaukning frá árinu 2000 hefur verið 9,3%, úr um 303 þúsund árið 2000 í 999 

þúsund, árið 2014. Tala má um sprengingu eftir árið 2010 en síðan þá hefur 

meðalvöxtur á ári verið 19,8% (Ferðamálastofa, 2015b). 

 Af þeim sem ferðuðust til Íslands komu flestir, eða 230.547 ferðamenn, frá 

mið- og suður-Evrópu. Ef við tölum um einstök ríki þá ber Bretland hæst með 

180.503 ferðamenn en þar á eftir koma Bandaríkin með 152.104 ferðamenn. Af þeim 

tölum sem gefnar eru út af ferðamálastofu er samanlagður fjöldi þeirra sem hafa 

ensku að móðurmáli gróflega áætlaður 371.397 ferðamenn en þar með eru taldir 

Kanadamenn, sem eru að hluta til frönskumælandi. Einnig má teljast líklegt að stór 

hluti af þeim sem eftir standa geti lesið og skilið ensku. Til að einfalda málin gerum 

við ráð fyrir að u.þ.b. 600.000 ferðamenn skilji enskuna sem skrifuð er í Iceland the 

Inside Story. Á mynd 3 á næstu síðu má sjá súlurit þar sem fram kemur fjöldi 

ferðamanna eftir þjóðerni. Myndin sýnir átta þjóðir sem ferðast mest til Íslands. 
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Mynd 3: Fjöldi ferðamanna eftir landi árið 2014 (Ferðamálastofa, 2015a). 
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Mynd 4: Bakgrunnsupplýsingar ferðamanna um sumartíma 2014 
(Ferðamálastofa, 2015a). 
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 Markhópur tímaritsins er eins og áður sagði fólk af báðum kynjum, eldra en 40 

ára og vel efnað. Ef við höldum áfram að einfalda, til að gefa betri mynd á hversu stór 

markhópurinn er, getum við gróflega sagt að u.þ.b. 53% (35 ára og eldri) af 600.000 

sem lesi og skilji ensku séu um 318.000 ferðamenn. Ef við höldum áfram að þrengja 

hópinn m.t.t. tekna og segjum að 60%_ ferðamanna á þessu aldursbili séu með tekjur 

sem eru háar eða yfir meðallagi standa eftir um 191.000 ferðamenn sem uppfylla 

forsendur markhópsins. 

4.2.2 Virðistilboð 

4.2.2.1 Virði viðskiptavinarins 

Iceland the Inside Story er u.þ.b. 100 blaðsíðna tímarit, gefið út á Íslandi en er beint 

að erlendum ferðamönnum. Efnistök tímaritsins eru í meginatriðum um áhugaverða 

Íslendinga, íslenska matarmenningu, íslenska hönnun og náttúru. Tímaritinu er ætlað 

að þjóna þeim sem hafa áhuga á Íslandi og vilja fræðast um íslenska menningu. Gert 

er ráð fyrir að stór hluti ferðamanna séu að leita að upplýsingum af þessu tagi og það 

sem bjóðist nú á markaði uppfylli ekki þær þarfir. 

 Greinar blaðsins eru skrifaðar af reyndum blaðamönnum og þeim sem ritstjóri 

metur að hafi sérþekkingu á því viðfangsefni sem fjallað er um. Með því er vonast til  

að viðskiptavinir geri greinarmun á Iceland the Inside Story og öðrum valkostum og 

ennfremur að efnistökin verði betri og magnið af upplýsingum meira en hjá 

samkeppnisaðilum. 

 Tímaritið er prentað á pappír í hæsta gæðaflokki og eru flestar myndir teknar af 

atvinnuljósmyndurum. Með þessu er gert ráð fyrir að ferðamenn sjái blaðið sem 

„minjagrip” sem vert er að taka með til heimalandsins. Markmiðið er að 

ferðamaðurinn skynji að meira sé lagt í gripinn en gengur og gerist. 

  



30 

 Myndmál og fyrirsagnir tímaritsins eru hannaðar til að vekja eftirtekt 

ferðamanna. Mynd 5 sýnir forsíðu Iceland the Inside Story. 

 

      

Mynd 5: Forsíða Iceland the Inside Story 

4.2.2.2 Samkeppnisyfirlit - The Strategy Canvas 

Aðgreining frá öðru afþreyingar- og fræðsluefni af sama toga verður á grundvelli þess 

að fókusinn verður meira á hið mannlega þ.e. að tímaritið verði líflegra en í miðlum 

þar sem helst er fjallað um íslenska náttúru. Eins og fyrirsögnin gefur í skyn, Iceland 

the Inside Story, á tímaritið að bera með sér þann blæ að það veiti 

,,innanbúðarupplýsingar” um landið frá sjónarhorni heimamanna. Blaðinu er ætlað 

að auka við upplifun ferðamanna af ferð sinni um landið og dýpka skilning þeirra á 

hvað það þýði að vera Íslendingur. 

 Samkeppni við Iceland the Inside Story verður hér skilgreind sem allt fræðslu- 

og skemmtiefni á ensku sem er ætlað ferðamönnum, hvort sem það eru fríblöð eða 

ekki. Helstu tímarit sem vert er að nefna og eru gefin reglulega út eru sýnd í töflu 1 á 

næstu síðu. 
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Tafla 1: Tímarit á ensku fyrir ferðamenn í Íslandi 

Tímarit Upplag Tegund Hve oft  Verð 

Iceland the Inside 
Story 5.000 

Áskriftartímarit / 
lausasala 2 1.800 kr 

Iceland Review 30.000 
Áskriftartímarit / 

lausasala 5 1.050 kr 

Icelandic Times 40.000 Fríblað 6 - 

Reykjavik Grapevine 30.000 Fríblað 18 - 

Iceland Magazine               15-20.000 Fríblað          12 - 

Icelandair - stopover               30.000 Lesefni í flugvél / fríblað 4 - 

Wow magazine 5-7.000 Lesefni í flugvél / fríblað 6 - 
 

 

 

 Ef við lítum yfir samkeppnissviðið og einangrum það sem aðilar bjóða á 

grundvelli verðs, prentgæða, ljósmynda, efnisvinnslu og  sýnileika sýnir mynd 6 

hvernig Iceland the Inside story gæti fallið inn í stefnumótunarlíkanið sem skoðað var 

í kafla 3.3.1. 

 

 

Mynd 6: Iceland the Inside Story í stefnumótunarlíkaninu 
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4.2.2.3 Value proposition Canvas 

Ef við segjum að Iceland the Inside Story sé lausn ákveðinna vandamála ferðamanna, 

má skoða það út frá þáttunum um vægi vandamálsins, því sem angrar og hver 

ábatinn er lausnin veitir sem útskýrt var í kafla 3.1.1: 

 Vægi vandamálsins: Ferðamenn sem koma til landsins hafa þörf fyrir 

upplýsingar um Ísland. Þetta skiptir suma miklu máli og undirliggjandi 

áhyggjur ferðamanna, af því að þeir séu að missa af lykilupplifunum, eru 

algengar. 

 Það sem angrar: Ferðamenn vantar gjarnan afþreyingu er þeir sitja í 

farartækjum eða bíða af einhverri ástæðu. Mikið af íslenskum frítímaritum 

liggja frammi á algengum ferðamannastöðum en þau eru oftast undirlögð af 

auglýsingum og eru af litlum gæðum hvað varðar pappír og efnistök 

 Ábati af Iceland the Inside Story: Ferðamenn leita gjarnan að miðlum sem 

veita upplýsingar um viðburði og staði þegar þeir heimsækja ókunnar slóðir. 

Ábati þeirra sem kaupa tímaritið liggur í því að kynnast menningu Íslendinga 

og fá innsýn í lykilstaði í náttúrunni.  Blaðið getur líka verið vandaður 

minjagripur til að taka með sér í heimahagana. Erlendar ferðaskrifstofur geta 

stutt sig við upplýsingar blaðsins þegar verið er að skipuleggja ferðir til 

Íslands. Iceland the Inside story er vönduð afþreying þegar ferðamenn þurfa 

að drepa tíma í bið. Tímaritið rammar inn áhugaverða hluti um Ísland, er 

skrifað af fagmönnum og losar ferðamanninn við leit að upplýsingum. Iceland 

the Inside Story er valkostur í hærri gæðaflokki en gengur og gerist. 
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4.2.3 Dreifileiðir 

Nánast allir sem koma til Íslands sem ferðamenn eyða hluta eða öllum ferðatíma 

sínum á höfuðborgarsvæðinu. Mynd 7 sýnir hvar ferðamenn eyða tíma sínum eftir 

landshlutum. 

 

Mynd 7: Ferðamenn eyða fríi sínu í þessum landshlutum (Ferðamálastofa, 2015b). 

 Megin áhersla verður því lögð á dreifingu í lausasölu á höfuðborgarsvæðinu en 

einnig á stöðum úti á landi þar sem líklegt er að ferðamenn hafi viðkomu þ.á.m. 

bókabúðum og verslunum í stærri bæjum þ.e. stöðum sem eru vinsælir vegna 

náttúrufegurðar s.s. Geysir í Haukadal og síðan en ekki síst í flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

 Samningur verður gerður við Pennann/Eymundsson og mun það sjá um 

dreifingu í 17 verslanir sínar á eftirtöldum stöðum: 

 Akranesi 

 Akureyri 

 Höfuðborgarsvæðinu - verslunum í Austurstræti, Bankastræti, Hafnarfirði, 

Hallarmúla, þremur verslunum í Kringlunni, Laugarvegi, Mjódd, 

Skólavörðustíg og Smáralind. 
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 Keflavík - Inni í miðbæ og í Leifsstöð. 

 Vestmannaeyjum 

 Ritstjóri blaðsins sér um dreifingu á stór og meðalstór hótel á 

höfuðborgarsvæðinu og upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn. Einnig sér ritstjóri 

um að fara annað slagið á sölustaði á höfuðborgarsvæðinu og kanna hvort að 

tímaritið sé sýnilegt í hilluplássi. 

 Á áningarstöðum ferðamanna um landið s.s. þjóðgörðum og verslunum sem 

eru oft sóttar af ferðamönnum mun ritstjóri senda eintök í pósti og verður 

söluþóknun sú sama og hjá Pennanum/Eymundsson þ.e. 20%. 

 Iceland the Inside Story mun verða dreift á rafrænu formi. Tímaritið verður 

aðgengilegt í gegnum heimasíðu og í Newsstand app í iOS stýrikerfi Apple. Með 

þessu er ætlunin að mynda lengra viðskiptasamband við þá sem kaupa tímaritið í 

pappírsformi og að gera það aðgengilegra fyrir þá sem búa utan landsteinanna. Fyrst 

um sinn er reiknað með að lausasala Iceland the Inside story muni skapa bróðurpart 

tekna fyrirtækisins. Eftir því sem líður á er vonast til að rafræn útgáfa tímaritsins hafi 

meira vægi í heildartekjum enda er um talsverða kostnaðarlækkun að ræða með því 

söluformi. 

 

4.2.4 Viðskiptavinatengsl 

Einn mest krefjandi þáttur í viðskiptalíkani Iceland the Inside Story er tengsl við 

viðskiptavini.  Eins og gefur að skilja er útgáfan ólík starfsemi á innanlandsmarkaði, 

að því leyti að ferðamenn sem koma til Íslands eru yfirleitt í stuttan tíma og hafa litla 

eða enga vitund um Iceland the Inside Story áður en komið er til landsins. Í þeirri 

viðleitni að efla vitund um Iceland the Inside Story verða kynningareintök af 

tímaritinu send á þær ferðaskrifstofur sem hafa tiltölulega stóra hlutdeild í 

ferðamannastraumi til Íslands. Leitast verður við að efla samstarf við 

ferðaskrifstofurnar á grundvelli þess að hægt sé að nota blaðið þegar kemur að því 

að skipuleggja ferðir til landsins. 
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 Heima á Íslandi er raunveruleiki blaðaútgáfu sem þessarar að Iceland the Inside 

Story þarf oftast að deila hilluplássi með öðrum tímaritum, hvort sem þau eru af 

sama toga eða ekki. Til að ná í gegn til ferðamannsins þarf því að treysta á að forsíða 

og fyrirsagnir séu grípandi. Ekki er gert ráð fyrir að starfsmenn á hverjum sölustað 

beiti sér sérstaklega fyrir sölu eða kynningu tímaritsins. Hins vegar verður reynt eins 

og hægt er að vekja athygli starfsmannana á hverjum stað fyrir sig á því hvers konar 

tegund af blaði Iceland the Inside Story er, hver umfjöllunarefnin eru og hverjum það 

eigi að þjóna. 

 Til að styðja við lausasölu tímaritsins verður sett á laggirnar heimasíða sem 

þjónar þeim tilgangi að vekja athygli á Iceland the Inside Story og að gera vörumerkið 

kunnuglegra áður en ferðamenn koma til landsins. Á heimasíðunni má finna brot úr 

greinum blaðsins og upplýsingar sem gagnast ferðamönnum í ferð þeirra um Ísland. 

Við greinarnar verður hægt að skilja eftir ummæli og verður hluti síðunnar helgaður 

umræðukerfi sem gerir ritstjórn blaðsins auðveldara fyrir að komast í tengsl við 

lesendur og skilja að hverju áhugi þeirra beinist. Uppsetning og hönnun heimasíðu er 

áætlað að kosti 1.100.000 kr en skrif og samskipti í umræðukerfi eru innifalin í 

ritstjórnarlaunum. 

 Svo hægt sé að skapa varanlegra viðskiptasamband við ferðamenn verður 

honum gefinn kostur á að gerast áskrifandi að rafrænni útgáfu af Iceland the Inside 

Story. Rafræna útgáfan verður aðgengileg í gegnum heimasíðuna og Newsstand 

appið í iOS-kerfi Apple. Kostnaður við útfærslu á rafrænni útgáfu er innifalinn í 

hönnun á heimasíðu Iceland the Inside Story. 

Google AdWords verður notað til að vekja athygli á heimasíðu blaðsins og rafræna 

tímaritinu. Með þjónustunni er hægt að beina auglýsingum beint að þeim sem nota 

leitarvél Google til að finna upplýsingar um Ísland. Kostnaður við auglýsingar á 

internetinu er áætlaður 300.000 kr fyrir hvert útgefið blað. 

4.2.5 Tekjustraumar 

Eins og fram hefur komið er tilgátan sú að ferðamenn greiði fyrir Iceland the Inside 

Story af því að þeir eru að fá einstakt sjónarhorn á íslenska nútímamenningu, skrifað 

af færum blaðamönnum og fólki sem hefur sérþekkingu á áhugaverðu viðfangsefni. 

Virði til ferðamannsins felst m.a. í því að hann geti slegið um sig við ferðafélaga sína 
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og sett sig á stall sem eins konar „Íslandssérfræðingur“. Virðið er líka falið í því að 

geta hámarkað upplifun sína af Íslandskomunni með því að uppgötva staði og kima 

sem hann hefði annars ekki áttað sig á að væru til. Iceland the Inside story er prentað 

á gæðapappír og á ferðamanninum að finnast hann hafa í höndunum blað sem mikið 

er lagt í. 

 Tekjur fyrirtækisins koma aðallega í gegn um þrjár leiðir; lausasölu, rafræna 

áskrift/lausasölu og auglýsingasölu: 

 Lausasala: Verð í lausasölu er 1800 kr á eintak sem er umtalsvert hærri 

upphæð en fyrir önnur íslensk tímarit sem beint er að ferðamönnum. Með auknum 

ferðamannastraumi, m.t.t. að stór hluti ferðamanna er í góðum efnum, standa vonir 

til að 1800 kr sé rétt verðmat m.v. gæði. Ef kostnaðarforsendur standast er áætlað 

að selja þurfi 1448 eintök til að útgáfan standi undir sér1. Tafla 2 sýnir hvernig 

samband tekna er við kostnað og hvar núllpunkti er náð. Eftir að núllpunkti er náð 

eykst hagnaður tiltölulega hratt með hverju seldu eintaki en framlegð er 1160 kr. 

Tafla 2 sýnir hvar núllpunkti er náð og hversu hratt hagnaðurinn eykst eftir það. 

Myndir 8, 9 og 10 sýna samband tekna og heildarkostnaðar og hvernig það breytist 

með ólíku verði tímaritsins. 

 

Tafla 2: Núllpunktsgreining miðað við að söluverð Iceland the Inside Story sé 1.800 kr 

Fjöldi Tekjur Heildarkostnaður Hagnaður/Tap 

0 1.600.000 3.280.000 -1.680.000 

700 2.860.000 3.728.000 -868.000 

1.400 4.120.000 4.176.000 -56.000 

1.448 4.206.897 4.206.897 0 

2.100 5.380.000 4.624.000 756.000 

2.800 6.640.000 5.072.000 1.568.000 

3.500 7.900.000 5.520.000 2.380.000 

4.200 9.160.000 5.968.000 3.192.000 

4.900 10.420.000 6.416.000 4.004.000 

 

                                                        
1 Ath. Kostnaður við uppsetningu á heimasíðu og rafrænni útgáfu blaðsins er ekki 
tekinn með. 
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Mynd 8: Tekjur og heildarkostnaður miðað við að söluverð Iceland the Inside Story sé 1.800 kr. 

 

 Ef söluverð er lækkað í 1400 kr er miðað við að útgáfan standi undir sér þegar 

seld eintök eru 2000. Framlegð er 840 kr. 

 

 

Mynd 9: Tekjur og heildarkostnaður miðað við að söluverð Iceland the Inside Story sé 1.400 kr. 
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 Ef verðið er áfram lækkað í 1000 kr stendur útgáfan undir sér við 3230 eintök 

en framlegð er 520 kr. 

 

Mynd 10: Tekjur og heildarkostnaður miðað við að söluverð Iceland the Inside Story sé 1.000 kr. 

 
 Rafræn áskrift/lausasala: Fyrst um sinn er aðeins litið á rafræna útgáfu 

Iceland the Inside Story sem viðbót við prentuð eintök. Verðið sem býðst í rafrænni 

ótímabundinni áskrift er 1.200 kr en 1.400 kr ef viðskiptavinir vilja kaupa stakt nýtt 

rafrænt eintak.  

 Eldri tölublöð bjóðast með talsverðum afslætti í pakkatilboðum. Í pakka er 

hægt að kaupa þrjú tímarit á 3.000 kr eða sex fyrir 4.200 kr.  

Með rafrænni útgáfu eru markmiðin: 

 Að höfða til yngri kynslóða sem kjósa fremur lesefni sitt á tölvutæku formi. 

 Mynda varanlegra viðskiptasamband við þá sem hafa keypt tímaritið á 

pappírsformi. 

 Gera Iceland the Inside Story aðgengilegra fyrir fólk utan landsteinanna. 

 Auglýsingasala: Stór partur af heildartekjum fyrirtækisins verður vegna 

auglýsingasölu í Iceland the Inside Story en einnig verður gefinn kostur á að auglýsa á 

heimasíðu tímaritsins. Virði auglýsenda felst helst í því að ná til viðskiptavina sem eru 

í meiri efnum og þ.a.l. líklegri til að eyða hærri fjárhæðum þegar dvalið er á Íslandi.  

Fyrst um sinn er gert ráð fyrir að hægt sé að selja auglýsingar fyrir 2.000.000 kr í 

hvert tölublað en af upphæðinni greiðist 20% í söluþóknun til auglýsingastjóra. 

Rauntekjur af auglýsingasölu fyrir hvert blað eru því 1.600.000 kr. 
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4.2.6 Lykilauðlindir 

Til að viðskiptahugmyndin gangi upp eru nokkur atriði sem þurfa að vera til staðar og 

eru hvað mikilvægust, en þau eru: 

 Fólkið sem kemur að tímaritinu - Mest mæðir á ritstjóra blaðsins. Fyrir utan 

ritstjórn þarf hann að halda utan um reksturinn þ.m.t. hluta af dreifingu, 

uppfærslu á heimasíðu, bókhaldi, greinaskrifum í tímaritið og eftirfylgni á 

þeim markmiðum sem sett eru í upphafi.  Aðrir sem koma að blaðinu s.s. 

blaðamenn, grafískur hönnuður, ljósmyndarar og sérfróðir einstaklingar um 

áhugaverð mál eru með vinnu sinni lykillinn að því að gera blaðið að fýsilegri 

vöru í augum ferðamannsins. 

 Dreifing - Helsti samstarfsaðili í dreifingu Iceland the Inside Story er eins og 

fram hefur komið Penninn/Eymundsson. Með því að komast í hillur 

bókabúðakeðjunnar er sýnileiki blaðsins aukinn til muna og er þá sérstaklega 

vert að nefna verslunina í flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem yfirgnæfandi 

meirihluti ferðamanna kemur og fer frá landinu. Einnig eru 

lykilferðamannastaðir eins og Geysir í Haukadal, Jökulsárlón, Bláa lónið, 

upplýsingamiðstöðvar á Þingvöllum og Skaftafelli dæmi um sölustaði sem 

borgar sig að leggja áherslu á. 

 

4.2.7 Lykilaðgerðir 

Í forgangsröðun verkefna er eitt sem stendur ofar hinum en það er að vekja athygli á 

Iceland the Inside Story. Ferðamenn staldra yfirleitt við í stuttan tíma og eru ólíklegir 

til að þekkja tímaritið fyrirfram. Til að eiga möguleika til að ná í gegn eru nokkrar 

aðgerðir metnar líklegar til árangurs: 

 

 Að hanna útlit Iceland the Inside Story þannig að ekki fari á milli mála að 

tímaritið sé ætlað ferðamönnum. Myndmál og fyrirsagnir verða með því móti 

að líklegt sé að þær veki athygli og áhuga þeirra sem koma til landsins.  

 Fylgjast verður með að tímaritið sé sýnilegt á sölustöðum og mynda tengsl við 

starfsmenn á sölustöðum þar sem umferð ferðamanna er mikil með það fyrir 

augum að þeir styðji söluna og að varan sé til hverju sinni. 
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 Að auka umferð um heimasíðu blaðsins með hagkvæmum og markvissum 

hætti.  
 

4.2.8 Lykilsamstarfsaðilar 
Sérstök áhersla verður lögð á að rækta samband við eftirfarandi samstarfsaðila: 

 Penninn/Eymundsson - fyrirtækið veitir mikilvægan aðgang að ferðamönnum 

á lykilstöðum hérlendis. Tilgangurinn með að efla samband við 

dreifingaraðilann er líka að fá hann í lið með Iceland the Inside Story þannig 

að hann sjái hag sinn í góðri kynningu tímaritsins. 

 Prentsmiðjan Oddi - Til að geta tryggt prentgæði og afhendingaröryggi verður 

Iceland the Inside Story prentað í Odda. Lengri tíma samstarf fæli einnig í sér 

samninga sem kvæðu um lægri prentkostnað á einingu þegar upplag 

tímaritsins stækkar. 

 Landsbankinn - viðskiptabanki útgáfufyrirtækis Iceland the Inside Story. 

Mikilvægt að efla tengslin inn í Landsbankann svo hann skilji þarfir rekstursins 

og vilji sýna sveigjanleika þegar kemur að fjárfestingum svo hægt sé að 

stækka tekjustofna tímaritsins. 
 

4.2.9 Kostnaðaráætlun 

Helstu kostnaðarliðir við útgáfu Iceland the Inside story eru eftirfarandi: 

 Vinnulaun - föst laun ritstjóra fyrir hvert tímarit eru 600.000 kr. 

 Grafísk hönnun - 610.000 kr. 

 Greinaskrif - meðalútgjöld fyrir aðkeypt greinaskrif áætluð 400.000 kr. 

 Myndefni - meðalútgjöld fyrir aðkeypt myndefni áætluð 320.000 kr 

 Þýðing / prófarkalestur - meðalútgjöld áætluð 300.000 kr. 

 Heimasíða og netkynning - hönnun og uppsetning heimasíðu og rafrænni 

útgáfu tímaritsins er einskiptiskostnaður upp á 1.100.000 kr. en skrif og 

uppfærslur síðunnar eru innifaldar í launum ritstjóra. Til að vekja athygli á 

heimasíðunni verður notast við Google AdWords og er áætlaður kostnaður 

um 300.000 fyrir hvert útgefið blað. 

 Auglýsingasala - 20% af seldum auglýsingum. Meðaltekjur af auglýsingum 
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áætlaðar 2.000.000 kr og kostnaður því 400.000 kr. 

 Endurskoðun - meðalútgjöld á tímarit m.v. að tvö séu gefin út á ári eru áætluð 

um 200.000 kr. 

 Húsnæði og tilfallandi kostnaður - húsnæði og tilfallandi kostnaður er fyrst um 

sinn áætlaður 150.000 kr fyrir hvert tímarit. 

 Prentun - prentkostnaður fyrir 5000 eintök er áætlaður 1.400.000 kr. 

Kostnaður á prenteiningu eftir 5000 eintök fer lækkandi. Ef upplagið er 5000 

eintök er kostnaður á einingu 280 kr. 

 Dreifingarkostnaður - Um dreifingu sér Penninn/Eymundsson og eru tekin 20%  

í þóknun af hverju seldu eintaki eða 360 kr. Fastur meðalkostnaður við hverja 

útgáfu er samtals; 3.280.000 kr Breytilegur kostnaður á eintak í lausasölu 

m.v. að söluverð sé 1800 kr er um 640 kr 
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5. Rannsókn 

Í raunveruleikanum er viðskiptahugmynd frumkvöðulsins röð af tilgátum um eitthvað 

sem mögulega getur gengið upp. Raunveruleikinn er líka að flestar eru tilgáturnar 

rangar til að byrja með. Svörin við „viðskiptatilgátum" frumkvöðulsins finnast ekki 

inni á skrifstofu heldur úti á meðal fólksins sem á að þjóna (Steve Blank, 2012). Í 

framhaldi af uppsetningu viðskiptahugmyndarinnar um Iceland the Inside Story inn í 

viðskiptalíkanið „The Business Model Canvas" var unnin rannsókn á ákveðnum 

tilgátum sem settar hafa verið fram um ferðamenn og tímaritið. 

5.1 Aðferðarfræði 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg þar sem hún byggðist á hálfopnum viðtölum við 

erlenda ferðamenn. Eigindleg gagnaöflunaraðferð hefur sína kosti og galla. Í 

einfölduðu máli er hægt að segja að munurinn á eigindlegri og megindlegri 

gagnaöflun sé að eigindleg aðferð fáist við hluti sem erfitt er að mæla. Á meðan 

megindleg aðferð styðjist gjarnan við spurningalista sem auðvelt er að vinna úr á 

tölfræðilegan hátt og gefur heildarsýn á stór þýði, byggist sú eigindlega fremur á 

viðtölum og athugunum þar sem kafað er dýpra í ástæður fyrir því hvers vegna 

hlutirnir eru eins og þeir eru hjá hverjum og einum. Gallinn við eigindlega 

viðtalsaðferð er hinsvegar að hún er fyrir vikið ekki eins stöðluð og veltur að nokkru 

leyti á hæfni spyrjanda við að kryfja viðfangsefnið á hlutlausan hátt (Berg, 2001).  

 Með hálfopnum viðtölum við ferðamenn er átt við að lagt var út frá 

ákveðnum spurningaramma þar sem spurningar voru áþekkar í hverju viðtali en 

ákveðið frelsi leyft við að kanna viðhorf viðmælanda, eftir því hvernig samtalið 

þróaðist (Berg, 2001). 

Þrátt fyrir að velja þessa leið við upplýsingaöflun er ekki hægt að fullyrða  að 

hún sé hin eina rétta. Úrtaksþýðið var tiltölulega lítið og er hætta á að þessir fáu 

viðmælendur hafi of mikið vægi, ef færa á viðhorf og skoðanir þeirra yfir á fjöldann.  

Ég tel hins vegar að aðferðin geti gefið réttar vísbendingar, sérstaklega ef samsvörun 

er á milli þátttakenda. 

 Rannsóknarspurningin er: „Hvernig bera ferðamenn sig að í upplýsingaöflun 

um Ísland". Einnig var eintak af Iceland the Inside Story frá árinu 2012 lagt fyrir 
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viðmælendur í lok viðtals og leitað viðbragða; hvað þeir væru tilbúnir að borga fyrir 

eintakið og hvort þeir sjái virði í tímaritinu, sem heild eða hlutum þess.  

5.2 Val á þátttakendum 

Rannsóknin fór þannig fram að rannsakandi fór í miðbæ Reykjavíkur á staði sem var 

líklegt að finna ferðamenn. Staðirnir þar sem viðtölin fóru fram eru eftirfarandi: 

 Kaffihúsið Súfistinn í versluninni Penninn/Eymundsson á Laugarvegi. 

 Reykjavik Backpackers á Laugarvegi. 

 Kex Hostel á Skúlagötu. 

 Center Hotel við Ingólfstorg. 

 

Viðtölin voru alls 10 og voru þátttakendur valdir af handahófi. Viðtölin fóru fram á 

ensku en í niðurstöðukaflanum verða svör þýdd yfir á íslensku. Sjálfur sá ég um 

þýðingu. Þátttakendur voru eftirfarandi: 

 

 Andrew, 28 ára frá Englandi. 

 Jen og Dennis, á fimmtugsaldri frá Bandaríkjunum. 

 Sharon og Cedrick, bæði 28 ára frá Belgíu. 

 Linda og Neil, 34 ára og 37 ára frá Írlandi. 

 Chontal, 31 ára frá Kanada. 

 Angela, 37 ára frá Ástralíu. 

 Jules, 32 ára frá Frakklandi. 

 Tom, 62 ára frá Bandaríkjunum. 

 Linda og Paula, 56 ára og 55 ára frá Englandi. 

 Chris, 41 ára frá Kanada. 

 

Spurningaramminn fylgir hér á eftir en leitast var við að ræða hvern þátt og hlusta á 

hvað ferðamaðurinn hafði að segja: 

 

 Hvað vekur áhuga 

 -Hvað vakti áhuga ferðamannsins á Íslandi? 

 -Hver hafði áhrif á ákvörðunina um fara til Íslands? 
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 Hvernig finnur ferðamaðurinn upplýsingar 

 -Hvernig undirbýr ferðamaðurinn fríið sitt á Íslandi m.t.t. upplýsingaöflunar? 

 -Hversu mikilvægt finnst ferðamanninum að koma vel undirbúinn til Íslands? 

 -Skiptir  það hann máli að geta miðlað upplýsingum til ferðafélaga? 

 -Hvaða lesefni varð fyrir valinu? 

 -Voru einhverjar upplýsingar sem ferðmanninum gekk illa að finna? 

 -Hvaða upplýsingar hjálpuðu við að gera ferðina eftirminnilega? 

 -Hvar fékk ferðamaðurinn upplýsingar þegar hann var kominn til Íslands? 

 Minningar 

 -Hefur ferðamaðurinn áhuga á íslenskri menningu? 

 -Hvað er það eftirminnilegasta við ferðina til Íslands? 

 -Hvað tekur ferðamaðurinn með sér heim frá Íslandi? 

 -Hvað var aðalvirði ferðarinnar til Íslands fyrir ferðamanninn? 

 Tímaritið sýnt 

 -Viðbrögð ferðamanna við eintaki af Iceland the Inside Story könnuð. 

 -Var ferðamaðurinn var við tímarit um Ísland á ensku? 

 

5.3 Úrvinnsla 
Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og eftir á skrifuð upp í ritvinnsluforritinu 

Word. Leitast var við að greina svör ferðamanna m.t.t. þeirra tilgáta sem settar voru 

fram í viðskiptalíkani Iceland the Inside Story. Einnig var reynt að greina hvort að 

tækifæri væru til að þjóna óuppfylltum þörfum ferðamanna m.t.t. upplýsinga sem 

þeir gáfu um ferð sína til Íslands. 

 Niðurstöður er snéru að Iceland the Inside Story voru greindar í eftirfarandi 

þætti: 

 Hvað þótti ferðamönnunum um efni og útlit Iceland the Inside Story? 

 Myndu ferðamennirnir kaupa Iceland the Inside Story? 

 Er hægt að líta á tímaritið sem minjagrip? 

 Hafa ferðamenn áhuga á að gerast áskrifendur? 
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Niðurstöður sem snéru að tækifærum til að þjóna óuppfylltum þörfum voru greindar 

í eftirfarandi þætti: 

 

 Er eitthvað sem angraði ferðamanninn í upplýsingaleit sinni? 

 Hvaða upplýsingar nýttust vel í ferðinni til Íslands 
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6. Niðurstöður 

6.1 Hvað vakti áhuga ferðamanna á Íslandi? 

Það kom ekki á óvart að í öllu viðtölum nema einu nefndu ferðamenn náttúru fyrst 

þegar þeir voru spurðir hvað vekti áhuga þeirra við Ísland. Það mátti skilja sem svo að 

oftast var náttúran gáttin að öllu hinu sem Ísland hefur upp á að bjóða. Á eftir 

náttúru nefndu nokkrir íslenska tónlist sem vekti mikinn áhuga og voru þá nefndir 

listamenn eins og Björk, Sigurrós, Of Monsters and Men og Ásgeir Trausta. 

Angela, 37 ára frá Ástralíu var sú eina sem nefndi ekki fyrst náttúru. Hún sagði: 

„Ég byrjaði að fá áhuga á íslenskri tónlist og í framhaldi af henni, á landinu.“ 

6.2 Hvaða upplýsingar nýttust vel í ferðinni til Íslands? 

Það kom lítið á óvart að allir, yngri sem eldri, notuðu internetið til að undirbúa sig 

fyrir ferðina til Íslands. Flestir notuðu leitarforrit Google til að finna sér upplýsingar 

um Ísland en aðrar netsíður sem voru nefndar voru Tripadvisor, Reykjavik excursions 

og Lonelyplanet. Sumir nefndu sérstaklega að í leit sinni vildu þeir fá sjónarhorn 

einhvers sem hefði áður komið og skrifað um reynslu sína á internetinu (bloggað). 

Undirtónninn sem mátti skynja var að þau treystu betur „jafningjum“ heldur en 

einhverjum sem var að reyna að selja þeim eitthvað. Einnig voru nokkrir sem töluðu 

um að það vantaði hlutlausan aðila, styrktan af yfirvöldum, til að veita ferðamönnum 

upplýsingar.  

Dennis, Bandaríkjamaður á fimmtugsaldri, sagði: „Mikið af upplýsingaleitinni 

var á netinu á síðum eins og Tripadvisor og mikið af bloggi um upplifanir fólks á 

ferðalagi sínu á Íslandi. Megnið af upplýsingunum sem ég fann var þar m.t.t. 

hvað átti að sjá, hvað ekki, hvað átti að borða og hvað ekki. Það var engin 

svona ferðamálaráðssíða (e. chamber of tourism), ég fann hana a.m.k. ekki.“  

Tom, 62 ára frá Bandaríkjunum sagði: „Ég er frekar hissa að ríkisstjórnin 

(Íslands) skuli ekki styrkja netsíðu sem er hlutlaus í umfjöllun sinni um hvað er 

hægt að gera á Íslandi. Í öðrum löndum virðist það virka. Mér finnst að 

ríkisstjórnin ætti að styrkja netsíður í þessum tilgangi.“ Spyrjandi hefur síðan 

slegið inn leitarorð í Google og var tiltölulega fljótur að finna eitthvað eins og 

Tom virtist vilja, t.d. á visiticeland.com.  
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 Af þessu má skilja að ferðamenn vantreystu stundum þeim sem halda úti 

síðum í þeim tilgangi að reyna að selja þeim eitthvað; að það sé ekki einstök upplifun 

sem þeir eru að fá heldur það sama og allir hinir. Í þessu samhengi mætti heimasíða 

Iceland the Inside Story taka mið af þessu og gera ferðamönnum kleift að skrifa sínar 

eigin sögur svo aðrir sem á eftir koma geti notið. 

6.3 Er eitthvað sem angraði ferðamanninn í upplýsingaleit sinni? 

Yfirleitt var það ekki eitthvað eitt sem að angraði viðmælendur. Einn talaði um að 

það hafi verið erfitt að finna upplýsingar um hvar hægt væri að kaupa straumbreyti, 

annar talaði um að veðurupplýsingar væru of ónákvæmar og næsti um að ómögulegt 

væri að finna upplýsingar um strætóferðir í Reykjavík. Ef það var eitthvað eitt sem 

vert er að nefna þá áttu sumir erfitt með að finna sér upplýsingar um hvernig best 

væri að ferðast sjálfstætt, þ.e.a.s. án þess að kaupa sig inn í skipulagðar ferðir.  

Tom, 62 ára frá Bandaríkjunum sagði: „Það var erfitt að finna upplýsingar um 

hvernig best væri að ferðast sjálfstætt. Við (fjölskyldan) erum að fara til Írlands 

í næstu viku og þegar verið var að skipuleggja ferðina þangað þá var auðvelt að 

finna upplýsingar sem útskýra hvernig best er að gera hlutina sjálfur.“  

Cedric, 28 ára frá Belgíu sagði: „Á Íslandi er ekki mjög auðvelt að finna hluti (e. 

stuff) á netinu, eins og: Ég vil fara dagsferðir, hingað og þangað. Svoleiðis er 

aðeins erfiðara að finna en í öðrum löndum, sérstaklega hvernig maður á að 

rata. Þú getur leigt bíl, en ef þú vilt ekki leigja bíl hverjir eru þá valkostirnir? 

Getur þú tekið strætó? Hlutir eins og þetta eru aðeins erfiðari en annars 

staðar.“ 

  Sumir viðmælendur nefndu að þeir væru að sækjast eftir upplýsingum 

sem segðu þeim frá stöðum sem eru einstakir og úr alfaraleið, a.m.k. úr leið 

annarra túrista.  

Angela, 37 ára frá Ástralíu sagði: „Þegar ég var að leita var mikið af almennum 

upplýsingum en ég vildi eitthvað sem var svona meira sérstakt, það var erfiðara 

að finna það.“  

Chris, 42 ára frá Kanada sagði: „Við erum tveir að ferðast saman. Við lítum á 

sjálfa okkur sem óvenjulega túrista (vilja ekki gera það sem allir hinir eru að 

gera). Allt sem myndi segja okkur, eða gæti látið okkur líða eins og það væri 
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verið að segja okkur leyndarmál ... eins og um einhvern lítinn bar í afskekktum 

bæ eða hljómsveit sem ég hef aldrei heyrt af áður ... eitthvað sem væri svona 

svolítið öðruvísi.“ Spyrjandi var fljótur að benda Chris á eina af fyrirsögnum 

Iceland the Inside story „Hidden secrets in Reykjavik“. Chris var sammála að 

þetta væri tegund af upplýsingum sem hann hefði líklega áhuga á. 

 Í þessu samhengi væri vert að skoða hvort að Iceland the Inside Story gæti 

betur aðgreint sig með því gera sérstaklega út á upplifanir sem gefa ferðamanninum 

einstakt sjónarhorn á Ísland þ.e. að það fjalli að megninu til um eitthvað sem fáir  

ferðamenn eru að gera eða vita af. 

6.4 Álit ferðamanna á efni og útliti Iceland the Inside Story 

Ferðamennirnir sem voru teknir í viðtal gafst ekki mikill tími til að skoða efni blaðsins 

til hlítar. Blaðið var lagt fyrir þá og þeir renndu fljótlega í gegn og skoðuðu myndir og 

fyrirsagnir.  

 Flestir viðmælendur voru sammála um að tímaritið liti vel út. Sumir sem töldu 

ákveðnar fyrirsagnir vera sérlega áhugaverðar en þá tengdust greinarnar að  

einhverju leyti því sem framundan var í dagskrá viðkomandi á Íslandi eða einhverju 

sem  viðkomandi var áður búinn að kynna sér. 

 Tom, 62 ára Bandaríkjamaður sagði: „Mér líkar við umfjöllunina um íslenska 

tungumálið. Tímaritið virðist innihalda mjög flottar ljósmyndir... ef ég sæi svona 

blað úti í búð þá myndi ég sennilega kaupa það“. Eftir að spyrjandi tjáði Tom 

hversu mikið blaðið kostaði, 1800 krónur, þá sagði hann þá upphæð reyndar 

vera of háa til að gera blaðið fýsilegt. 

 Af yngri viðmælendum mátti greina að þeim þótti útlitið flott en textinn væri 

of þéttur og væri svolítið fráhrindandi.  

Chontal, 31 ára frá Kanada sagði: „Þetta er of mikill texti. Þegar ég les tímarit 

af þessari tegund vil ég hafa grípandi fyrirsagnir og texta sem dregur saman 

aðalatriðin, ekki of langan“.  

Cedrick, 28 ára frá Belgíu sagði: „Efnistökin eru ekki nógu þröngt skilgreind til 

að ég myndi kaupa tímaritið. Fyrir mig verður blaðið að leysa afmarkað 

vandamál svo það sé þess virði að kaupa það. Blaðið lítur vel út en efnið er of 

almennt,  náttúra, hönnun, matur og menning“. 
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 Af svörunum að dæma gætu þau rennt stoðum undir tilgátur um hverjir eru 

líklegir kaupendur að Iceland the Inside Story hvað varðar aldur og hvernig efni þeir 

sækist eftir. Tilgátan um að viðskiptavinir séu eldri en 40 ára og í góðum efnum gæti 

því mögulega staðist. 

6.5 Myndu ferðamennirnir kaupa Iceland the Inside Story? 

Flestir viðmælendur voru sammála um að verðið á tímaritinu væri of hátt. Í sumum 

tilfellum var Iceland the Inside Story borið saman við sambærileg tímarit sem 

viðkomandi þekkti og mátti túlka sem svo að ferðamenn hólfi tímarit inn í einhvern 

ímyndaðan verðramma sem hefur sín efri mörk.  

Chris, 41 ára frá Kanada sagði: „Verð á tímariti heima í Kanada er u.þ.b. 5 

Kanadadollarar (490 kr á gengi þann 10.september 2015). Ég veit að allt er mun 

dýrara á Íslandi en ég myndi líklega ekki eyða 18 kanadadollurum í tímarit. 

Heima get ég keypt bók fyrir 18 kanadadollara. Hugsanlega myndi ég kaupa 

tímarit á þessu verði en þá þyrfti sjónarhornið (e. perspective) að vera 

einstakt“.  

Tom, 62 ára Bandaríkjamaður sem var mjög hrifinn af Iceland the Inside Story 

sagði: „Verðið er of hátt. Ég tel að 10 Bandaríkjadollarar (1280 kr á gengi þann 

10. september 2015) eða minna sé ásættanlegt. Þetta er erfiður markaður, 

meira að segja í Bandaríkjunum (á þar líklega við að markaðurinn sé stærri). Í 

Washington  er tímarit sem er tvöfalt þykkara en þetta að kosta frá 7,5 - 7,95 

bandaríkjadollara (1020 kr).“ 

  Margir töluðu um að tímarit sem byðust ferðamönnum væru oft frí.  

Neil, 37 ára frá Írlandi sagði: „Í sambandi við túristatímarit, í flestum borgum 

eru þau frí og ná í tekjur sínar í gegn um auglýsingasölu og þú gerir ekki ráð 

fyrir að þurfa að borga fyrir þau. Fólk er líka búið að eyða miklu í bókaðar ferðir 

með fararstjórum og ferðahandbækur áður en það kemur til landsins sem það 

er að ferðast til.“  

Jules, 32 ára frá Frakklandi sagði: „Ég held að það sé erfitt að selja blað á þessu 

verði. Núna finnur þú blöð sem svipa til þessa tímarits (Iceland the Inside Story) 

á flugvöllum, þetta er frekar dýrt. Það er mín skoðun að ég myndi ekki kaupa 

það af því að það er of líkt þeim tímaritum sem hægt er að fá frítt.“  
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Jen, á fimmtugsaldri frá Bandaríkjunum sagði: „Það er svo mikið af 

upplýsingum sem fólk getur fengið frítt, sérstaklega ef þau eru nú þegar komin 

til landsins sem á að ferðast um, ef þau eru ekki búin að undirbúa sig nóg 

(m.t.t. upplýsinga). Ég er ekki viss um að ég myndi kaupa tímaritið (Iceland the 

Inside Story) sama hvað væri á forsíðu þess og sama hvað innihaldið væri. Ég er 

bara ekki viss um að ég myndi borga fyrir upplýsingar.“ 

Cedric, 28 ára frá Belgíu sagði: „Nú til dags, þá á ég við sérstaklega um túrista, 

þá er ég ekki viss um að þeir séu tilbúnir að borga fyrir eitthvað sem þeir gera 

ráð fyrir að sé frítt.“  

Einn viðmælandi var aðeins jákvæðari en það var Andrew, 28 ára frá Englandi: 

„Þetta er frekar dýrt en ef efnið höfðar mjög mikið til mín þá væri mér sama þó 

ég borgaði svo mikið.“  

  Viðmælendum var sumum tíðrætt um að þeir hefðu lítinn áhuga á 

tímaritum í pappír.  

Dennis, á fimmtugsaldri frá Bandaríkjunum sagði: „Tímaritið (Iceland the 

Inside Story) hefði getað kosta 80 kr, það hefði ekki skipt máli, ég hefði 

hugsanlega flett í gegnum það en ekki keypt það. Jafnvel með frítímarit þá er 

mun hentugra að lesa um hluti á snjallsímanum þínum. Ég myndi mun fremur 

eyða peningum í ferð með leiðsögumanni, eitthvað sem er persónulegra. Að 

hafa einhvern sem kennir mér eitthvað í staðinn fyrir að lesa um það.“  

Angela, 37 ára frá Ástralíu sagði: „Lesefni mitt er meira á internetinu. Ég hef 

tilhneigingu til að lifa í pappírslausu samfélagi (I tend to live in a paperless 

society).“  

Linda, 34 ára frá Írlandi sagði: „Ég myndi líklega ekki kaupa neitt sem er í 

pappír. Ég myndi frekar nota internetið. Ef eitthvað líkt þessu væri á 

internetinu þá væri líklegra að ég myndi lesa það... þetta lítur út fyrir að vera 

flott blað, það væri flott á internetinu.“  

Þegar Neil, 37 ára frá Írlandi var spurður hvernig óskatímaritið hans væri 

svaraði hann: „Ég held að það yrði að vera "app" (smáforrit) til að byrja með, 

eitthvað til að gera það (tímaritið) auðflytjanlegt (e. portable).“ 

 Ef við miðum við svör ferðamannanna er með nokkurri vissu hægt að segja að 

verð blaðsins þarfnist nánari skoðunar við. Því er hægt að spyrja hvort blaðið skeri sig 
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nægjanlega frá fríblöðum til að réttlæta verðmuninn. Í viðtölunum mátti greina að 

Iceland the Inside Story var ekki einungis borið saman við tímarit sem fást á 

íslenskum markaði heldur líka við tímarit á heimamarkaði viðkomandi og á 

alþjóðlegum markaði. Verð Iceland the Inside Story virðist vera of hátt til að 

ferðamenn íhugi það sem valkost við annað efni. 

 Vert er að gefa því gaum að margir viðmælendur, jafnvel þeir sem voru eldri, 

töldu að hentugast væri að lesa tímarit á rafrænu formi. Í því ljósi vakna spurningar 

um hvort hagkvæmara sé að færa útgáfuna algerlega yfir á internetið og reyna að 

finna þar flöt á arðsemi. Þá kæmi til talsverð kostnaðarlækkun í bæði prent- og 

dreifingarkostnaði. 

6.6 Er hægt að líta á tímaritið sem minjagrip? 

Fáir viðmælenda nefndu tímarit þegar þeir voru spurðir hvað þeir væru líklegir til að 

taka heim með sér úr ferðalagi. Ef það er eitthvað eitt sem var nefnt oftar en einu 

sinni þá nefndu konur skartgripi hannaða af heimafólki. Einnig voru nefndir hlutir 

eins og brennivínsflaska, flöskuopnari og lopapeysa. Viðmælendur töluðu um að oft 

þyrfti að fara sparlega með pláss í töskum og að tímarit væri í þessu samhengi ekki 

að hjálpa til.  

Jules, 32 ára frá Frakklandi sagði: „Ég væri til í að taka minjagripi með en ég fer 

ekki beint heim eftir ferðina og því get ég ekki tekið mikið með... ef ég hefði 

verið að fara beint heim til Frakklands hefði ég hugsanlega tekið með mér 

ljósmyndabækur.“  

Chontal, 31 ára frá Kanada sagði: „stundum tek ég með mér minjagripi en ekki 

mikið. Ég á það til að ferðast í lengri tíma í hvert skipti svo ég vil ekki fylla 

töskurnar mínar með alls konar dóti og gjöfum.“  

Spyrjandi tók eftir því að Tom, 62 ára frá Bandaríkjunum, var að lesa eintak af 

Iceland Review þegar hann bar að. Tom hafði fundið tímaritið í blaðastafla á 

hótelinu sem viðtalið var tekið. Tom var spurður hvort að tímarit eins og hann 

hafði verið að lesa gæti flokkast sem minjagripur sem hann tæki með sér heim. 

Tom sagði: „Ég myndi kannski segja það já, nema að mér fannst ekki nógu 

mikið efni í blaðinu (Iceland Review) til að það væri þess virði að bera það með 

heim (Didn't have enough content to be worth carrying).“ 
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 Heilt yfir er varla hægt að segja að viðtölin hafi rennt stoðum undir þá 

kenningu að ferðamenn sæju Iceland the Inside Story sem minjagrip, a.m.k. ekki sem 

augljósan valkost meðal þess sem kemur til greina. Til að skipa sér í flokk með 

augljósum valkostum þegar kemur að minjagripum væri hugsanlega hægt að binda 

efni Iceland the Inside Story inn í bók og væri þá útgáfan fyrir vikið varanlegri eign í 

augum ferðamannanna. 

6.7 Hafa ferðamenn áhuga á að gerast áskrifendur? 

Ferðamönnum fannst flestum ekki líklegt að þeir myndu gerast áskrifendur að 

Iceland the Inside Story.  

Chontal, 31 ára frá Kanada sagði: „Ég held ég myndi ekki gera það (gerast 

áskrifandi) ... þó ég hafi áhuga þá er ég ekki viss um að ég vildi fá tímarit annan 

hvern mánuð og segja, fjárinn (e. damn) ég get ekki farið þangað af því að það 

er of dýrt.“  

Chris, 41 ára frá Kanada sagði: „Sennilega ekki, það er erfitt að segja, ef ég 

verð gjörsamlega ástfanginn af Íslandi í lok vikunnar... þá myndi ég vilja fylgjast 

með, samt sennilega ekki.“  

Hinn dagfarsprúði og kurteisi Andrew, 28 frá Englandi var spurður hvort hann 

vildi gerast áskrifandi að rafrænni útgáfu af Iceland the Inside Story. Hann 

sagði: „Hugsanlega, sérstaklega ef maður myndi byrja í áskrift nokkrum 

mánuðum áður en maður kemur til Íslands.“ 

 Af svörum að dæma er vert að hugsa um hvort borgi sig að byggja upp 

áskriftagrunn með tilheyrandi kostnaði og vinnu. Oft og tíðum var um ferðalanga að 

ræða sem ferðuðust mikið og nefnd voru tímarit eins og National Geographic með 

alþjóðlegri umfjöllun sem líklegri áskriftarvalkostur. Ef reynt er að alhæfa um viðhorf 

ferðamannanna var hægt að skynja á flestum að tímaritið gagnaðist frekar sem tæki 

til að „auka" upplifun þeirra á meðan á dvöl þeirra stæði á Íslandi en ekki eitthvað 

sem hefði ótímabundin not. 

6.8 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður viðtalanna gáfu til kynna að vert væri að endurskoða ákveðna þætti í 

viðskiptamódeli Iceland the Inside Story:  
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 Sérstaklega er vert að minnast á verð blaðsins en það var í flestum tilfellum 

óásættanlegt í augum ferðamannana. Margir töluðu um mikið framboð á fríu 

efni sem svipaði til Iceland the Inside Story og að það væri erfitt að réttlæta 

kaup á blaðinu þess vegna. 

 Efni og útlit blaðsins höfðaði til flestra en sérstaklega þeirra sem voru eldri. 

Það rennir því stoðum undir tilgátuna um markhóp tímaritsins, að hann sé 

eldri en 40 ára, vel menntaður og í góðum efnum. 

 Allir viðmælendur nota internetið í leit sinni að upplýsingum og er vert að 

skoða hvort færa eigi tímaritið alfarið úr prenti og yfir á internetið til að lækka 

kostnað. 

 Ólíklegt þykir miðað við svör að það borgi sig að byggja upp áskrifendagrunn, 

a.m.k. ef horft er til skemmri tíma. 

 Ferðamenn virðast treysta jafningjum best þegar kemur um umfjöllun og 

dóma um hvað á að gera í fríinu sínu á Íslandi. Í því ljósi gæti verið mikilvægt 

að gefa ferðamönnum kost að deila reynslu sinni á heimasíðu Iceland the 

Inside Story 
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6. Lokaorð 
 
Áður en lengra er haldið finnst mér rétt að halda því til haga að útgefandi og ritstjóri 

Iceland the Inside Story er móðir mín. Mamma stóð á tímamótum, hún hafði nokkru 

áður ákveðið að söðla um og hætta í föstu starfi sem ritstjóri Gestgjafans og það var 

því nokkuð mikilvægt í framhaldinu að finna sér eitthvað að gera. Iceland the Inside 

Story var því rökrétt framhald. Ferlið frá hugmynd að tímariti og þangað til að ljóst 

var að útgáfan var ekki að bera sig var u.þ.b. 2 ár. Á tímabilinu upplifði ég sterkt 

bjartsýnina og spennuna í upphafi og seinna vonbrigðin og sárindin yfir því að 

útgáfan hefði ekki gengið upp. Það er auðvelt að setja sig í þau spor eftir á að 

gagnrýna og setja út á það sem betur mátti fara en í raun er ég fyrst og fremst 

hreykinn af því að hún skuli hafa haft hugrekki til að fara út í eigin rekstur. Tölurnar 

sýna að það er ekki sjálfsagt að nýsköpun gangi þannig að upp úr henni sé eitthvað 

að hafa. 

 Eftir að Iceland the Inside Story kom úr prentun var ég sjálfur nokkuð viss um 

að tímaritinu ætti eftir að vegna vel en það byggði ég ekki á neinu öðru en eigin 

tilfinningu. Sama var að segja um móður mína, hún byggði von á velgengni á reynslu 

sinni sem ritstjóri og af því að hún hélt að eitthvað eins og Iceland the Inside Story 

þyrfti inn á vaxandi markað ferðamanna. Virðistilboðið ,sem fólst í tímaritinu, 

reyndist rangt að hluta eða öllu leyti og er þá ekki verið að tala um neinn annan 

mælikvarða en hagnað eða tap. Stærstu mistökin í ferlinu að útgáfunni voru að 

forsendur sem gefnar voru í upphafi voru ekki rannsakaðar nema að litlum hluta. 

 Viðtalsrannsóknin sem var unnin í kringum þessa ritgerð leiddi í ljós á 

tiltölulega skömmum tíma að ýmsir þættir í virðistilboðinu þyrftu nánari skoðun. Þar 

stóð helst upp úr að ferðamenn töldu í flestum tilfellum að verðið á blaðinu, 1800 kr, 

væri fráhrindandi. Þó að rannsóknin hafi ekki verið mjög yfirgripsmikil vöknuðu engu 

að síður upp spurningar sem áfram hefði mátt prófa, sama með hvaða hætti það 

hefði verið gert.  

 Eftir að búið var að hanna spurningarammann, sem leggja átti fyrir 

ferðamenn, kveið ég því hálfpartinn að þurfa að leggjast í þá vinnu að fara á vettvang 

og taka viðtölin sjálfur. Fyrirfram hélt ég að fæstir hefðu tíma eða vilja til að taka þátt 

og bjóst ég við á endanum að þurfa að snúa allrækilega upp á hendurnar á aumingja 
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túristunum. Annað kom í ljós. Það kom skemmtilega á óvart hversu viljugir langflestir 

voru að aðstoða mig og gerðu það með bros á vör. Að vissu leyti hefur reynslan 

breytt sýn minni á eigindlega rannsóknaraðferðir og hvers virði þær eru í leit að 

svörum. 

 Í ritgerðinni hef ég kynnt aðferðafræði sem á að nýtast frumkvöðlum við 

fyrstu skref sín í nýsköpun. Grunnurinn er einfaldur; að prófa markvisst hvort 

forsendur í upphafi séu réttar. Til þess þarf frumkvöðullinn að skilja hvort vandamál 

sé virkilega til staðar og hvort það borgi sig að hanna lausn. Þar með er ekki fullyrt að 

aldrei í sögunni hafi nýsköpun heppnast á tilfinningunni einni saman. Ég er hinsvegar 

sannfærður eftir að hafa kynnt mér efnið að líkurnar á árangri með því að beita 

aðferðafræði, sem rammar inn hugmynd frumkvöðulsins og þvingar hann til 

aðlögunar, séu mun meiri en ef fara á af stað með miklum fjárútlátum á 

tilfinningunni einni saman. 
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