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Útdráttur 

Þegar talað er um sprotafyrirtæki eða sprotastarfsemi er átt við fyrirtæki eða einingu innan 

fyrirtækis sem hönnuð er til að búa til nýja vöru eða þjónustu og starfar í umhverfi sem 

einkennist af mikilli óvissu. Óvissan veldur því að það getur verið áhættusamt fyrir 

sprotafyrirtæki að fullþróa vöru í einu skrefi og setja á markað. Þegar svo háttar til getur verið 

erfitt að beita hefðbundnum aðferðum, þ.e. byggja starfsemina á góðri áætlun og vel mótaðri 

stefnu sem aftur byggir á viðamiklum markaðsrannsóknum. Það er úr slíkum jarðvegi, þ.e. 

erfiðleikum við að beita hefðbundinni aðferðafærði, sem aðferðafræði straumlínustjórnunar 

sprotafyrirtækja (e. lean startup) er sprottin. Hún byggir á eftirtöldum fimm grunnstoðum (e. 

principles): 1) Að frumkvöðla megi finna í öllum fyrirtækjum. 2) Að frumkvöðlastarfsemi 

krefjist stjórnunar. 3) Mikilvægi þess fyrir frumkvöðlafyrirtæki að afla sér eins mikillar 

þekkingar og frekast er unnt. 4) Að fyrirtæki vinni að stöðugum endurbótum á vörunni og noti 

til þess ferli sem kallast byggja, mæla, læra hringrásin. 5) Að frumkvöðlafyrirtæki þurfa að 

nota aðra leið en hefðbundin fyrirtæki til að mæla árangur. Í ritgerðinni er  fjallað um þessa 

aðferðafræði og leitað svara við því hvort hún sé líkleg til árangurs fyrir fyrirtæki sem tengjast 

upplýsingatækni. Meginrannsóknarspurningin er: Hvernig hefur íslenskum upplýsingatækni-

fyrirtækjum tekist að beita aðferðafræði straumlínustjórnunar í sprotastarfsemi sinni? Í þeim 

tilgangi að reyna að svara þeirri spurningu voru m.a. tekin viðtöl við starfsmenn 

fjögurra  íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja jafnframt því sem leitað var svara við fjórum 

undirrannsóknarspurningum. Í umfjöllun um megin niðurstöður ritgerðarinnar segir m.a. 

eftirfarandi: „Framangreindar niðurstöður varðandi rannsóknarspurningar 1-4 gefa 

vísbendingar um að fyrirtækin hafa þurft að aðlaga aðferðafræðina að sínum rekstri. Þannig 

virðist ljóst að ekkert þeirra fyrirtækja sem rætt var við fylgdi aðferðafræðinni frá a-ö.“ Síðar 

segir einnig: „Af þessu verður dregin sú ályktun að svarið við meginrannsóknarspurningunni 

sé að þeim fjórum íslensku upplýsingatæknifyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni hafi 

gengið nokkuð vel að beita þeim hluta aðferðafræðinnar sem þau gátu nýtt sér.“  
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1. Inngangur 

1.1 Þörfin fyrir straumlínustjórnun sprotafyrirtækja 

Fólk sem telur sig vera með góðar hugmyndir að vöru sem er ætlað að leysa ákveðið vandamál,  

hefur oft tröllatrú á því að neytendur muni fagna henni. Það er gjarnan í kringum slíka aðila og 

hugmyndir  sem sprotafyrirtæki verða til (Dobrila, 2012). 

 Þegar talað er um sprotafyrirtæki eða sprotastarfsemi (e. startup) er átt við fyrirtæki eða 

einingu innan fyrirtækis sem hönnuð er til að búa til nýja vöru eða þjónustu og starfar í 

umhverfi sem einkennist af mikilli óvissu. „A startup is a human institution designed to deliver 

a new product or service under conditions of extreme uncertenty“ (Ries, 2011). Óvissan sem 

sprotafyrirtæki standa frammi fyrir getur bæði tengst sjálfum rekstrargrundvellinum eða  

spurningunni um hvort þær hugmyndir og væntanleg vara eða þjónusta sem ætlunin er að bjóða, 

höfði til markhópsins (Ries, 2011). Þá er jafnframt oft í almennu tali algengt að tengja saman 

orðið sprotafyrirtæki og frumkvöðull, og þá með það í huga að það séu almennt frumkvöðlar 

sem stofna sprotafyrirtæki.  

Segja má að fyrsta áskorunin sem ný sprotafyrirtæki standa oft frammi fyrir er hversu 

freistandi það getur verið að fara hefðbundnu leiðina, þ.e. að reyna að byggja stafsemina á góðri 

áætlun og vel mótaðri stefnu sem aftur byggir á viðamiklum markaðsrannsóknum. Almennt 

hefur sú aðferð verið talin góð, þ.e. virkað vel í atvinnurekstri. Það er því eðlilega freistandi 

fyrir sprotafyrirtæki að treysta á þá aðferðafræði við stofnun og uppbyggingu fyrirtækisins. Það 

er þó ekki þar með sagt að það sé rétt ákvörðun. Þvert á móti er hægt að færa fyrir því haldgóð 

rök að í því kunni að felast mistök (Ries, 2011).  Sem dæmi um slík mistök má nefna ef valin 

er sú leið að gera áætlanir og varan síðan fullmótuð og sett á markað á grundvelli þeirra vissu 

fyrirtækisins að full þörf  sé fyrir hana. Það sem því miður gerist oft þegar þannig er staðið að 

málum er að í ljós kemur að fyrirtækið hafði rangt fyrir sér, eftirspurnin var ekki jafn mikil og 

gert var ráð fyrir. Eftir atvikum uppfyllti varan  ekki raunverulega þörf, markhópurinn var ekki 

réttur eða bæði (Dobrila, 2012). 

Staða  sprotafyrirtækja kallar því oft á aðra nálgun, aðra aðferðafræði, en þá hefðbundnu. 

Ástæðan er ekki hvað síst sú hve mikil óvissa er tengd starfsemi sprotafyrirtækja. Óvissan 

veldur því að það getur verið áhættusamt að fullþróa vöru í einu skrefi og setja á markað. Betra 

væri að taka þetta í fleiri skrefum, setja fyrst mjög einfalda útgáfu á markað með það í huga að 
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kanna móttökur. Þannig væri þróun vörunnar tekin í nokkrum skrefum sem gætu orðið 

mismörg allt eftir því hvernig markaðurinn tekur vörunni (Dobrila, 2012). 

Hér má einnig benda á að sprotafyrirtæki vita t.d. í upphafi ekki hverjir viðskiptavinir þeirra 

eru eða hvernig varan sem þeir vilja framleiða eða bjóða upp á, ætti að vera. Hefðbundnar 

áætlanir geta virkað vel ef þær eru byggðar á langri rekstrarsögu úr stöðugu umhverfi. Sú er 

almennt ekki staðan hjá sprotafyrirtækjum. Þá  leiðir óvissan stundum til þess að sum fyrirtæki 

detta í þá gildru að ákveða að ekki sé hægt að beita ákveðinni þekktri aðferðafræði og velja því 

að beita því sem kalla má  „gerðu það bara“ (e. just do it) aðferðafræðinni (Ries, 2011). 

Þá liggur fyrir að  fyrirtæki vilja ekki lenda í þeirri stöðu að eyða mikilli orku og fjármunum 

í að þróa viðskiptahugmyndir sem ekki leiða til árangurs á markaði. Oft er einnig miklum tíma 

og peningum varið í að þróa vörur án aðkomu hugsanlegra viðskiptavina. Fyrirtæki leita því 

sífellt nýrra leiða til að draga úr fjölda þeirra verkefna sem ekki skila tilætluðum árangri 

(Kisner, 2016). 

Það er úr slíkum jarðvegi, þ.e. erfiðleikum við að beita hefðbundinni aðferðafærði vegna 

óvissunnar í rekstrarumhverfi sprotafyrirtækja, sem aðferðafræði straumlínustjórnunar 

sprotafyrirtækja (e. lean startup) er sprottin. Hún byggir á fimm grunnstoðum (e. principles) 

sem er ætlað að auka líkurnar á því að frumkvöðlum takist að ná góðum árangri í því 

óvissuumhverfi sem sprotafyrirtæki búa oft við. Í þessari ritgerð er  fjallað um þá aðferðafræði.  

Sprotafyrirtæki sem vilja nýta sér straumlínustjórnun þurfa að hafa skýra framtíðarsýn. 

Markmið fyrirtækisins gæti verið að byggja upp stöðugan rekstur sem hefur góð áhrif á 

umhverfi sitt. Það væri  framtíðarsýn þess. Til að ná sínum framtíðar markmiðum þarf 

fyrirtækið að hafa stefnu (e. strategy) sem ætti m.a. að innihalda viðskiptamódel og hugmyndir 

um hverjir mögulegir viðskiptavinir eru. Varan er svo útkoman af stefnunni. Varan tekur 

stöðugum breytingum, stefnan breytist sjaldnar og framtíðarsýnin næstum aldrei (Ries, 2011). 

1.2 Uppbygging rannsóknarinnar, efnistök og innhald ritgerðarinnar 

Í ritgerð þessari er fjallað um og leitað svara við því hvort aðferðin við straumlínustjórnun 

sprotafyrirtækja sé líkleg til árangurs fyrir fyrirtæki sem tengjast upplýsingatækni, hvenær eru 

líkur á að vel takist til og hvaða mistök ber að forðast. Meginrannsóknarspurningin er því:  

• Hvernig hefur íslenskum upplýsingatæknifyrirtækjum tekist að beita aðferðafræði 

straumlínustjórnunar í sprotastarfsemi sinni?  

Í þeim tilgangi að reyna að svara þessari megin rannsóknarspurningu verður jafnframt leitað 

svara við eftirtöldum undirrannsóknarspurningum:  
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• Eru fyrirtæki almennt að setja fram tilgátur (e. hypothesis)? 

• Er hægt að notast við minnstu mögulegu útgáfu (MMÚ) á öllum mörkuðum?   

• Hefur aðferðafræðin hjálpað fyrirtækjum að komast fyrr að því að grundvallar-

áherslubreyting  (e. pivot) sé nauðsynleg? 

• Hvernig tekst fyrirtækjum að  mæla árangur? 

Í þeim tilgangi að reyna að fá svör við framangreindum rannsóknarspurningum er uppbygging 

og efnistök ritgerðarinnar eftirfarandi. Í kafla 2. er fjallað fræðilega um hvað felst í 

aðferðafræðinni straumlínustjórnun sprotafyrirtækja. Sá kafli er nánar byggður upp með 

eftirfarandi hætti. Fyrst, þ.e í köflum 2.1 til 2.4,  er er gerð grein fyrir þeim fimm grunnstoðum 

(e. principles) sem straumlínustjórnun sprotafyrirtækja byggir á.  

• Sú fyrsta leggur áherslu á að frumkvöðla má finna í öllum fyrirtækjum, jafnt í stórum 

sem smáum.  

• Önnur stoðin byggir síðan á því að frumkvöðlastarfsemi krefjist stjórnunar. Þannig 

dugar ekki að einbeita sér eingöngu að vörunni sjálfri heldur þarf að hugsa um 

fyrirtækið sem heild.  

• Þriðja stoðin fjallar um mikilvægi þess fyrir frumkvöðlafyrirtæki að afla sér eins 

mikillar þekkingar og frekast er unnt.  

• Fjórða stoðin leggur síðan áherslu á að fyrirtækið vinni að stöðugum endurbótum á 

vörunni og noti til þess ferli sem kallast byggja, mæla, læra hringrásin. Það er gert með 

því að setja vöruna snemma á markað og þróa hana svo áfram á grundvelli endurgjafar 

frá neytendum.   

• Fimmta og síðasta stoðin fjallar um að frumkvöðlafyrirtæki þurfa að nota aðra leið en 

hefðbundin fyrirtæki til að mæla árangur.  

Í kafla tvö verður megin áherslan lögð á umfjöllun um síðustu þrjár stoðir straumlínustjórnunar. 

Fyrstu tvær stoðirnar verða aðeins nefndar stuttlega, þ.e. aðeins fjallað um þær að því marki 

sem nauðsynlegt er til þess að lesandinn fái heildarmynd af aðferðafræðinni við straumlínu-

stjórnun.  

Í kafla 3 er síðan fjallað um aðferðina við rannsóknina sjálfa. Þeim kafla er skipt upp í þrjá 

undirkafla þar sem í þeim fyrsta er gerð grein fyrir þeim sem tóku þátt í rannsókninni, í þeim 

næsta er nánar fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og í lokakaflanum er fjallað um 

greiningu gagna. Í kafla 4, niðurstöður, er að finna  umfjöllun um hina eiginlegu rannsókn, þ.e. 

viðtöl við fjóra starfsmenn íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja og niðurstöður þeirra viðtala.  
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Í 5. kafla ritgerðarinnar er síðan að finna umræðu og lokaorð hennar,  þar sem dregnar eru 

saman helstu niðurstöðurnar þar á meðal svör við rannsóknarspurningunum.  

Rannsóknaspurningar ritgerðarinnar taka mið af sprotastarfsemi upplýsingatæknifyrirtækja 

og voru tekin viðtöl við aðila sem vinna hjá slíkum fyrirtækjum. Fræðilega umfjöllun 

ritgerðarinnar í kafla 2 er hins vegar almenn og getur því átt við um alla atvinnustarfsemi. Þó 

svo að rannsóknarspurningarnar séu þannig tengdar starfsemi upplýsingatæknifyrirtækja er  

ekki þar með sagt að svipuð viðhorf og niðurstaða hefði ekki getað komið fram ef rætt hefði 

verið við aðila úr öðrum greinum atvinnulífsins. Hugsunin að baki straumlínustjórnun er sú að 

hana megi nota alls staðar þar sem frumkvöðla er að finna.  

Í grein eftir Scott Kirsner sem birtist í Harward Business Review 16. ágúst 2016 er m.a. að 

finna umfjöllun um viðamikla rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum, þar sem kannað 

var hvernig 170 stórum fyrirtækjum í Bandaríkjunum hafði gengið að nýta sér straumlínu-

stjórnun  í starfsemi sinni. Hér var ekki um að ræða sprotafyrirtæki heldur sneri rannsóknin að 

sprotastarfsemi innan þessara fyrirtækja. Í rannsókninni var talið upp hvað það var við 

aðferðafræðina sem nýttist fyrirtækjunum best og hvað hentaði þeim illa.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu m.a. í ljós að 67% af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt höfðu séð kost í 

að geta tekið ákvarðanir sem byggðar eru á raunverulegum gögnum. Þá sögðu 61% að 

aðferðafræðin hefði hjálpað þeim að auka hraða í þróun. Helsti ókosturinn sem fyrirtækin sáu 

á aðferðafræðinni var sá að fyrirtækin höfðu áhyggjur af því að gefa frá sér vöru sem ekki var 

búið að fullvinna. Mörg fyrirtæki greindu einnig frá því, eða um 36 %, að erfitt væri að gefa út 

minnstu mögulegu útgáfur af vörunni í þeirra geira (Kisner, 2016).  

Þar sem markmiðið með þessari bandarísku rannsókn var að leita svara við svipuðum 

spurningum og gildir um þessa ritgerð hefur höfundur valið þá nálgun að til viðbótar við að 

reyna að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram í ritgerðinni verður fjallað um 

og tekin afstaða til hvort þau svör svo og aðrar niðurstöður ritgerðarinnar eru í samræmi við  

framangreindar niðurstöður bandarísku rannsóknarinnar eða ekki. Sú spurning og svör við 

henni verður því hluti af rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar.  

Eins og fram hefur komið í ritgerðinni er ætlunin að gera efnislega grein fyrir  straumlínu-

stjórnun sprotafyrirtækja og skoða sérstaklega hvernig hún hefur verið notuð í tilteknum 

íslenskum upplýsingatæknifyrirtækjum og hvernig til hefur tekist. Vonast höfundur til þess að 

innihald ritgerðarinnar eigi erindi við alla þá sem hafa áhuga á starfsemi sprotafyrirtækja en  

ekki aðeins þá sem þekkja til þessarar aðferðafræði og búa yfir þekkingu og reynslu á sviði 

upplýsingatækni. Því verður leitast við að hafa efnistök og  framsetningu  ritgerðarinnar með 

þeim hætti að sem flestir geti lesið og tileinkað sér innihald hennar.  
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Til þess að auðvelda lesandanum að tileinka sér innihald ritgerðarinnar verða því helstu orð 

og hugtök skilgreind hér á eftir eins og þau eru notuð í þessari ritgerð: 

Sprotafyrirtæki (e. startup): Eins og fram kom fremst í þessum inngangi eru orðin sprota-

fyrirtæki eða sprotastarfsemi notuð í þessari ritgerð yfir enska orðið startup og sá skilningur 

lagður í þessi hugtök að átt sé við einingu (fyrirtæki/starfsemi) sem hönnuð er til að búa til nýja 

vöru eða þjónustu og sem starfar í miklu óvissuumhverfi. Með því að tala bæði um 

sprotafyrirtæki og sprotastarfsemi er verið að leggja áherslu á að þó oft snúist þetta um 

starfsemi heils fyrirtækis getur þó eftir atvikum verið um að ræða hluta af starfsemi fyrirtækis 

en ekki starfsemi fyrirtækisins í heild sinni (Ries, 2011). Þá er hér rétt að hafa í huga að stundum 

eru orðin nýsköpunarfyrirtæki og nýsköpunarstarfsemi notuð með svipuðum hætti og hér var 

gert um sprotafyrirtæki og sprotastarfsemi. Þó valin sé sú leið að skilgreina hugtakið 

sprotafyrirtæki með framangreindum hætti í þessari ritgerð eru þó til fleiri skilgreiningar. Sem 

dæmi má nefna eftirfarandi skilgreiningu á ensku: „A startup is a company that is confused 

about – 1. What its product is, 2. Who its customers are, 3. How to make money. As soon as it 

figures out all 3 things, it ceases being a startup and becomes a real business“ (Dave,  2014).  

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja/sprotastarfsemi (e. lean startup): Þó hér gildi eins og 

fram kom í umfjöllun um orðið sprotafyrirtæki hér að framan, að hugtakið straumlínustjórnun 

sprotafyrirtækja geti eftir atvikum átt við um straumlínustjórnun sprotafyrirtækja eða nánar 

tilgreindrar starfsemi innan þeirra, er í ritgerðinni látið duga að nota orðalagið straumlínu-

stjórnun fyrirtækja yfir hvoru tveggja. Orðið lean er þýtt sem straumlínustjórnun. Með 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er í raun átt við aðferðafræðina sem þessi ritgerð fjallar 

um. Þó í ritgerðinni sé oft látið duga að tala um straumlínustjórnun er í raun átt við 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja. 

Frumkvöðull: Með því er átt við alla þá sem vinna við sprotastarfsemi, þ.e. að því að finna 

upp nýjar vörur eða þjónustu við mikla óvissu (Ries, 2011). 

Vara: Þegar í ritgerð þessari er talað um vöru er eftir atvikum bæði átt við vöru og þjónustu. 

 

Að lokum skal bent á það að þó straumlínustjórnun sprotafyrirtækja sé tiltölulega ung 

aðferðafærði, þ.e. stutt síðan hún var sett fram með þeim hætti sem um er fjallað í þessari 

ritgerð, hefur þó vissulega verið fjallað nokkuð um hana í fræðilegum skrifum. Hér er á ferð 

efni sem á erindi við allan heiminn, þ.e. ekki er um að ræða viðfangsefni sem á meira erindi 

við eitt land en annað. Því hefur talsvert verið skrifað um efnið erlendis. Hins vegar hefur  

höfundur ekki fundið önnur fræðileg skrif á íslensku um sama efni og fjallað er um í ritgerð 
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þessari. Hvað erlent efni varðar þá má líklega segja að sá sem hefur þar hvað mest vægi sé Eric 

Ries en fræðirit hans, The Lean Startup, sem gefið var út í Bandaríkjunum 2011 er af mörgum 

talin vera meginheimildin um þessa aðferðafræði. Í raun má segja að ef á annað borð er hægt 

að segja að einhver einn sé meginhöfundur þessarar aðferðafræði þá sé það hann. Þó er rétt að 

benda á að í framangreindri bók er á því byggt að nafnið lean startup (straumlínustjórnun 

sprotafyrirtækja) sé til komið vegna ákveðnar tengingar við þá straumlínustjórnunar 

hugmyndafræði sem lá að baki framleiðslu byltingunni sem Taiichi Ohno og Shigeo Shingo 

þróuðu hjá Toyota bílaframleiðanum (e. lean manufacturing). Hugsunin að baki þeirri stjórnun 

hefur gjörbreytt því hvernig birgðakeðjum og framleiðslukerfum er stjórnað. Þar er lögð  

áhersla á að nýta þekkingu og sköpunargáfu einstakra starfsmanna, minnka stærð 

framleiðslulota, „just in time“ framleiðslu, og birgðastjórnun (Ries, 2011). Þá kemur m.a. fram 

í grein eftir  Steve Blank sem birtist í Harward Business Review árið 2013 að í aðferðafræði 

við straumlínustjórnun sprotafyrirtækja gæti áhrifa frá  Ian MacMillan og Rita McGrath sem 

þróuðu aðferð sem kölluð hefur verið áætlanagerð byggð á uppgötvunum (e. dicovery driven 

planning) (Blank, 2013). Þar er reynt að beita frumkvöðlahugsunarhætti við áætlanagerð 

(MacGrath og MacMillan 1995). Af þessu má ráða að þó valin sé sú leið í þessari ritgerð að 

fjalla einungis um aðferðafræðina við straumlínustjórnun sprotafyrirtækja virðist ljóst að sú 

aðferð hefur orðið fyrir áhrifum annars staðar frá. 

Þó vissulega vegi skrif Eric Ries þungt þegar rætt er um straumlínustjórnun sprotafyrirtækja 

hafa fleiri skrifað um efnið. Engu að síður er framangreind bók sú meginheimild sem fræðilegi 

kafli þessarar ritgerðar byggir að stórum hluta á. Þó er þar einnig vísað í aðrar heimildir eftir 

því sem við á hverju sinni. Þá er einnig  byggt á greininni um bandarísku rannsóknina sem 

nefnd er að framan. Hvað meðferð heimilda og tilvísanir í þær varðar þá er í ritgerðinni byggt 

á APA staðlinum. 
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2. Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja 

2.1 Fimm grunnstoðir straumlínustjórnunar sprotafyrirtækja 

Eins og áður hefur komið fram er aðferðafærðin við straumlínustjórnun sprotafyrirtækja byggð 

upp á fimm grunnstoðum (Ries, 2011).  

Sú fyrsta er sú að frumkvöðla megi finna allsstaðar (e. entrepreneurs are everywhere). 

Fyrirtæki þarf ekki að starfa í bílskúr til að hægt sé að kalla það sprotafyrirtæki.  Hugtakið 

frumkvöðlastarfsemi á við alla þá sem vinna við sprotastarfsemi, þ.e. að því að finna upp nýjar 

vörur eða þjónustu við mikla óvissu. Þetta þýðir að frumkvöðla er að finna í litlum sem stórum 

fyrirtækjum, nýjum og gömlum og í hvaða iðnaði sem er. 

Önnur stoðin byggir á þeirri forsendu að frumkvöðlastarfsemi krefst stjórnunar (e. 

entrepreneurship is management). Sprotafyrirtæki er stofnun en ekki bara vara. Beitt er nýjum 

stjórnunarháttum, straumlínustjórnun, sem aðlöguð er að þeirri óvissu sem oft ríkir í kringum 

sprotafyrirtæki. Í öllum þeim fyrirtækjum sem trúa því og treysta að nýsköpun sé leiðin að vexti 

fyrirtækisins ætti því að vera starfsmaður sem gegnir hlutverki frumkvöðuls. 

Þriðja stoðin gengur út frá því að fyrirtæki skuli leggja mikla áherslu á öflun þekkingar sem 

nýtist í rekstri þess (staðfestur lærdómur, e. validated learning). Tilgangur sprotafyrirtækja er 

því ekki einungis að framleiða vöru, græða peninga eða þjónusta viðskiptavini. Tilgangurinn 

er ekki síður öflun þekkingar, þ.e læra, og nýta hana til að tryggja að rekstur þess sé sjálfbær. 

Þá þekkingu má sanna vísindalega með stöðugum tilraunum sem gerir fyrirtækinu kleift að 

kanna einstaka þætti í þeirra framtíðarsýn. 

Starfsemi sprotafyrirtæka gengur í raun út á að breyta hugmyndum í vöru, mæla viðbrögð 

neytenda og draga lærdóm af þeim, þ.e. annað hvort breyta áherslunum í grundvallaratriðum 

(e. pivot) eða halda áfram á sömu braut (e. persevere). Hér er því nokkurs konar hringrás á ferð. 

Fjórða stoðin leggur áherslu á þetta, þ.e. að fyrirtæki byggi, mæli og læri (e. build, mesure, 

learn). Þau sprotafyrirtæki sem vilja ná sem bestum árangri  reyna að hafa hraðann á þessari 

hringrás sem mestan.  

Til að tryggja að sem bestur árangur náist í rekstri sprotafyrirtækja og á sama tíma veita 

frumkvöðlum þess nauðsynlegt aðhald, þarf að tryggja að innan fyrirtækisins séu fyrir hendi  

fullnægjandi aðferðir til að mæla: rekstrarlegan árangur, markmiðssetningu  og forgangsröðun 

verkefna (nýsköpunarbókhald, e. innovation accounting). Þetta krefst nýrra og breyttra 
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bókhaldsaðferða (e. accounting) sem eru sérstaklega hannaðar fyrir sprotafyrirtæki og  þá sem 

eiga að veita þeim nauðsynlegt aðhald (Ries, 2011). 

2.2 Staðfestur lærdómur 

Það skiptir frumkvöðla miklu máli að vita hvort sprotafyrirtækið sé að ná árangri. Til þessa 

hefur hefðbundna aðferðin við að mæla árangur verið sú að kanna hvort fyrirtækið vinni  

samkvæmt áætlun, hvort gæði séu há og hvort kostnaðaráætlun standist. Vegna eðlis 

starfseminnar og starfsumhverfisins eiga frumkvöðlafyrirtæki hins vegar erfitt með að treysta 

á þá aðferð til að mæla árangur. Í því sambandi má t.d. spyrja: hvað ef fyrirtækið er að vinna 

að einhverju sem viðskiptavinurinn reynist síðan ekki hafa  áhuga á? Hvaða máli skiptir þá 

hvort hefðbundnar áætlanir hafi staðist? Þegar þetta gerist leita fyrirtæki oft í þá afsökun að 

þau hafi lært af þessari reynslu. Lærdómur er þannig oft notaður sem afsökun þegar  stjórnendur 

ná ekki tilskyldum árangri. Lærdómur einn og sér skilar samt litlu til þess starfsfólks og eigenda  

sem hafa fylgt frumkvöðlum út í óvissuna. Lærdómur verður hvorki lagður inn á banka-

reikning, eytt eða fjárfest fyrir. Þrátt fyrir þetta er lærdómur sprotafyrirtækjum mjög 

mikilvægur enda til þess fallinn að auðvelda þeim að átta sig á því hvaða hluti af áætluninni  

virkar og hvaða hluti gerir það ekki. Sama gildir varðandi möguleikann á að átta sig á því hvað  

viðskiptavinirnir vilja í raun og veru, þ.e. ekki hvað þeir segjast vilja og ekki hvað fyrirtæki 

halda að þeir vilji (Ries, 2011). 

Fyrirtæki byggja oft viðskiptaáætlanir sínar  á nokkrum fyrir fram gefnum forsendum. Segja 

má að forsendur byggi á því sem fyrirtæki halda að sé satt um markaðinn.  Þar sem þessar 

forsendur hafa sjaldnast verið fyrir fram sannaðar, eru í raun tilgátur, reynast þær oft rangar. 

Það ætti því að vera eitt af  fyrstu verkum frumkvöðla að reyna að staðreyna hvort forsendur  

séu réttar, og taka síðan ákvörðun á grundvelli þeirrar niðurstöðu (York og Danes, 2014). Sem 

dæmi um slíkar fyrir fram gefnar forsendur má nefna að gert er ráð fyrir að viðskiptavinir munu 

vilja nota tiltekna vöru eða að matvöruverslanir vilji selja hana. Árangur fyrirtækis getur staðið 

og fallið með því hvort byggt er á réttum eða röngum forsendum, því skiptir miklu máli að 

hægt sé að komast að því sem allra fyrst hvort þær eru réttar.  

 Í straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er lögð  áhersla á það sem í þessari ritgerð hefur verið 

valið að nefna staðfestan lærdóm. Með staðfestum lærdómi er átt við ferli sem gengur út á að 

gerðar eru tilraunir í þeim tilgangi að afla þekkingar á því hvert best sé fyrir fyrirtækið að 

stefna. Aðferðinni er ætlað að koma í veg  fyrir að fyrirtæki ákveði að fylgja  áætlun sem engu 

skilar (Ries, 2011). 
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Til að tilraun sé rétt gerð þarf að fylgja vísindalegum aðferðum. Í hverju ferli er byrjað á að 

leggja fram tilgátu sem spáir til um hvað muni gerast. Tilraun er síðan gerð til þess að athuga 

hvort tilgátan standist. Tilraunirnar stjórnast af sýn fyrirtækisins. Tilgangurinn með þessum 

tilraunum er að finna út hvernig sé hægt að byggja upp sjálfbæran rekstur í kringum sýn 

fyrirtækisins. 

Fyrsta skrefið í þá átt að ná framangreindum tilgangi er að brjóta heildarsýnina niður í hluta. 

Tvær mikilvægustu tilgáturnar eru virðis og vaxtar tilgátur (e. value hypothesis and growth 

hypothesis). Virðis tilgátur segja til um hvernig vara eða þjónusta skilar virði til 

viðskiptavinarins þegar hann notar hana. Vaxtar tilgátur  segja til um hvernig nýir viðskipta-

vinir muni uppgötva vöruna (Ries, 2011). 

Straumlínustjórnun sprotafyrirtækja byggir á þeirri forsendu að tilraun sé meira en bara 

fræðileg fyrirspurn, tilraunin getur verið fyrsta útgáfan af vörunni. Ef tilraunin heppnast gerir 

það stjórnendum kleift að byrja að selja til fyrstu viðskiptavinanna. Þegar varan svo á endanum 

er tilbúin til að vera dreift víðar hefur þegar orðið til hópur viðskiptavina og hefur því þegar 

tekist að leysa raunveruleg vandamál hjá fólki. Ólíkt því sem gildir samkvæmt hefðbundnum  

áætlunum, var þessi vara þróuð út frá upplýsingum um hvernig hún virkar í dag, þ.e. í höndum 

raunverulegra viðskiptavina, en ekki á grundvelli spár um hvernig varan gæti virkað í 

framtíðinni. 

Eftirfarandi eru fjórar lykilspurningar sem sprotafyrirtæki þurfa að spyrja sig áður en farið 

er að búa til vöru. 

1. Gera viðskiptavinir sér grein fyrir vandamálinu sem varan á að leysa? 

2. Ef það er til lausn á þessu vandamáli, munu þeir vilja kaupa hana? 

3. Munu þeir kaupa lausnina frá okkur? 

4. Getum við byggt lausn fyrir þetta vandamál? 

Ef fyrirtæki byggir á hefðbundinni aðferðafræði eru talsverðar líkur á því að það muni fyrst og 

fremst horfa inn á við og fara beint í síðustu spurninguna. Ef það er gert er hætta á því að 

fyrirtækið eyði tíma og peningum í að smíða vöru sem engin þörf er fyrir. Aðferðafræðin um 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja byggir hins vegar á því að öllum fjórum spurningunum sé 

svarað (Ries, 2011). 
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2.3 Byggja, mæla, læra 

Byggja, mæla, læra hringrásin (e. build, measure, learn) er grunnurinn í aðferðafræðinni um 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja. Hringrásin er sett upp myndrænt á mynd 1 hér að neðan 

(Ries, 2011,75). Margir eru vel þjálfaðir í einni af þessum þrem aðgerðum (build, measure, 

learn), t.d. eru verkfræðingar mjög góðir í að búa til hluti. Þá eru margir stjórnendur 

sérfræðingar í því að læra og gera áætlanir á meðan frumkvöðlar eyða sínum tíma í að reyna 

að finna upp sem besta vöru með því að kafa djúpt ofan í gögn. Sannleikurinn er sá að enginn 

þessara þriggja aðgerða skiptir miklu máli ein og sér. Fyrirtækin ættu því að einbeita sér að því 

að stytta þann tíma sem það tekur hverju sinni að fara í gegn um þessa þriggja aðgerða hringrás. 

Það er grunnurinn í því hvernig á að stjórna sprotafyrirtæki (Ries, 2011). 

Fyrirtæki þurfa að ákveða hvaða forsendur þau vilja prófa fyrst. Mesta áhættan tengd 

áætlunum sprotafyrirtækja liggur í þeim 

hlutum sem mestu máli skipta, þ.e. 

svokölluðum grunn forsendum (e. leap of 

faith assumptions). Því ætti að byrja á því 

að sannreyna þær. Að því loknu á næsta 

skref að vera að byrja eins fljótt og 

mögulegt er á fyrstu aðgerðinni, þ.e að 

byggja vöru. Fyrst er byrjað á minnstu 

mögulegu útgáfu (e. minimum viable 

product) af vörunni. Hér eftir verður 

skammstöfunin MMÚ notuð þegar átt er 

við minnstu mögulega útgáfu. MMÚ er sú 

útgáfa vörunnar sem gerir fyrirtæki kleift 

að fara í gegnum skrefin þrjú á sem auðveldastan hátt. Í MMÚ vantar því marga eiginleika sem 

koma inn seinna. 

Þegar minnsta mögulega útgáfa vörunnar er tilbúin, er komið að næstu skrefum í 

hringrásinni, þ.e. að mæla og læra. Þegar þarna er komið sögu er varan sett út á markað, 

viðbrögð neytenda mæld og reynt að draga lærdóm af þeim.  Mælingarnar snúa bæði að gæðum 

og magni þ.e. hvort einstaka viðskiptavinum líki varan og hve mörgum viðskiptavinum virðist 

líka við vöruna. Gögnin sem verða til við þessar mælingar eru síðan notuð við að taka ákvörðun 

um það hvort haldið skuli áfram að þróa vöruna og ef sú verður raunin hvaða breytingar eigi 

að gera á henni, þ.e. af þeim er dregin lærdómur. Síðan er vörunni breytt til samræmis við þetta 

Mynd 1. Byggja, mæla, læra hringrásin 
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og næsta MMÚ sett á markað. Eftir atvikum getur þurft að endurtaka þessa hringrás nokkrum 

sinnum þar til endanleg útgáfa vörunnar liggur fyrir (Ries, 2011).  

Til að útskýra hvað átt er við með byggja, mæla, læra hringrásinni hefur höfundur þessarar 

ritgerðar útbúið  eftirfarandi  dæmi um sprotafyrirtæki sem ákveður að þróa smáforrit (e. app) 

fyrir snjallsíma sem á að auðvelda einstaklingum að halda utan um minnislista fyrir verkefni.  

Minnislistanum eigi þeir að geta deilt með öðrum notendum forritsins.  Fyrirtækið telur að 

þessi vara sé mikils virði fyrir hópa hvort heldur sem er innan fyrirtækja eða í einkalífinu til að 

halda utan um þá verkþætti sem hópurinn þarf að vinna.  Auk þess að halda utan um minnis-

listann gætu notendur sent tölvupóst beint úr kerfinu og tengt við skýjaþjónustur sem bjóða upp 

á vistun upplýsinga/skjala. 

Fyrirtækið áætlar að ná inn tekjum með því að láta þá sem hlaða niður forritinu greiða fast 

mánaðargjald fyrir notkunina.   

Starfsmenn sprotafyrirtækisins sjá fyrir sér að notendur verði duglegir að bæta inn nýjum 

listum og dreifa þeim með samstarfsfólki og þannig muni forritið sjálfkrafa dreifast til nýrra 

notenda sem síðan stofna sína eigin minnislista með nýjum aðilum.  Tilgáta þeirra er að hver 

notandi stofni að lágmarki 3 nýja minnislista á mánuði og hverjum lista verði deilt að meðaltali 

með 6 öðrum einstaklingum.  Þetta skapi veldisvöxt í fjölda notenda. 

Starfsmenn meta það svo að í upphafi skipti sjálfur minnislistinn mestu máli. Til að fá 

notendur inn þurfi hann að vera góður og vel upp settur. 

Hér að neðan er tekið dæmi um þrjá hringi fyrir byggja, mæla, læra hringrásina. 

Hringrás 1.  (sjá mynd 2) Hér var ákveðið að MMÚ væri það að notendur geti búið til 

einfaldan minnislista sem þeir geti deilt með öðrum notendum.  Mælingarnar sem var ákveðið 

að gera eru m.a.: 

1. Fjöldi þeirra sem hala niður smáforritinu  

2. Meðalfjöldi minnislista sem hver notandi stofnar í kerfinu á mánuði 

3. Meðalfjöldi nýrra notenda sem tengdir eru nýjum listum 

Hringrás 2.  (sjá mynd 2) Hér er það mat starfsmanna að hægt verði að fá notendur hraðar 

inn með því að að bæta við þeim eiginleika að hægt sé að flokka atriði á hverjum minnislista í 

undirhópa. Mælingar sýndu þá að fjöldi þeirra sem hlóðu niður forritinu óx jafnt en fáir voru 

að deila listum með vinum og samstarfsmönnum.   

Hringrás 3.  (sjá mynd 2) Ákveðið var að breyta og einfalda framsetningu deilinga í 

forritinu og áætlað að það muni leiða til þess að notendur deildu frekar minnislistum með 

öðrum.  Mælingar sýndu að þó að þeirri framsetningu hafi verið breytt fjölgaði deilingum ekki.  
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Mynd 2. Minnsta mögulega útgáfa – mælingar 

 

Segja má að þegar framangreindri hringrás er lokið, þ.e. byggja, mæla og læra, reyni á 

mikilvægasta hlutann í þróunar og framleiðsluferli vöru, þ.e. hina svokölluðu grundvallar-

áherslubreytingu (e. pivot). Á þessum tímapunkti þurfa því frumkvöðlar  að spyrja sig þeirrar 

erfiðu spurningar, hvort þeir eigi að breyta áherslunum  í grundvallaratriðum (e. pivot) eða 

halda áfram á sömu braut (e. persevere). Ef fyrirtæki komast að því að ein af þeirra 

grunnforsendum var röng, eins og t.d. hver markhópurinn er, er komin tími til breytinga. Þannig 

gerir straumlínustjórnun  sprotafyrirtækjum kleift að uppgötva fyrr en seinna hvort nauðsynlegt 

sé að  breyta um áætlun. Það dregur úr hættu á að bæði  tíma og peningum sé sóað (Ries, 2011). 

 

2.3.1 Nánar um minnstu mögulega útgáfu (MMÚ) 

Það er nauðsynlegt fyrir sprotafyrirtæki að reyna að sannreyna virðis- og vaxtartilgátur (e. 

value and growth hypothesis) sínar eins fljótt og mögulegt er, en eins og áður hefur komið fram 

segir virðis tilgáta til um hvernig vara eða þjónusta skilar virði til viðskiptavinarins þegar hann 

notar hana á meðan vaxtar tilgáta  segir til um hvernig nýir viðskiptavinir muni uppgötva 

vöruna (Ries, 2011). 
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Til þess að framgreint sé mögulegt útbýr fyrirtækið minnstu mögulega útgáfu af vörunni 

(MMÚ)  sem er nægilega mótuð útgáfa til þess að hægt sé að sýna fram á virði hennar fyrir  

notandann (Dobrila, 2012). 

MMÚ gerir því  frumkvöðlum fært að byrja að læra eins fljótt og hægt er. Þó hér sé notað 

orðalagið minnsta mögulega útgáfa ber þó ekki að taka það of bókstaflega. Í raun er ekki 

endilega átt við minnstu mögulegu útgáfu af vörunni heldur þá útgáfu sem gerir fyrirtækinu 

mögulegt  að fara eins hratt og mögulegt er í gegnum byggja, mæla og læra hringrásina. 

MMÚ getur verið misflókin. Allt frá því að vera einungis lítil auglýsing sem kannar áhuga 

fólks á vörunni yfir í frumgerð (e. prototype) sem hefur sína kosti og galla en skortir einhverja 

tiltekna eiginleika. Ef fyrirtæki á erfitt með að ákveða hversu flókin fyrsta MMÚ á að vera er 

alltaf best að velja frekar einfalda lausn en flókna.  Í raun má segja að öll sú vinna sem fer í 

MMÚ umfram það sem þarf til að geta byrjað að mæla og læra, feli í raun í sér sóun. 

Eftir að MMÚ hefur verið útbúin þarf að hanna tilraun þar sem útgáfan er notuð til að reyna 

að sannreyna tilgátur. Þrátt fyrir að á þessu stigi skorti vöruna marga þá eiginleika sem hún 

gæti haft ber að forðast að reyna að bæta þeim við áður en lengra er haldið, þ.e. varan á að vera 

einföld í upphafi. Þeim tíma sem þyrfti að nota í að betrumbæta vöruna í upphafi  er betur varið 

í að hanna þær tilraunir sem þarf að gera til að mæla áhrifin af MMÚ (Dobrila, 2012). 

Það er mikilvægt að þeir mælikvarðar sem notaðir eru til að mæla áhrif MMÚ mæli 

raunveruleg áhrif á viðskipti en ekki einungis þau áhrif sem líta vel út fyrir fyrirtækið. Það væri 

t.d. ekki gott að mæla bara fjölgun nýrra viðskiptavina ef fjöldi óánægðra viðskiptavina eykst 

á sama tíma (Dobrila, 2012). 

2.3.1.1 Af hverju fyrsta útgáfan af vörunni þarf ekki að vera fullkomin 

Þegar vara er fyrst sett á markað er hún seld til svokallaðra frumnotenda (e. early adopters). 

Frumnotendur eru móttækilegir fyrir vöru þrátt fyrir að hún sé  ekki fullþróuð. Þeir bíða í röðum 

til að geta keypt fyrstu útgáfu vöru þrátt fyrir að í hana vanti marga eiginleika. Frumnotendur  

nota ímyndunaraflið til að fylla upp í það sem vantar í vöruna. Það sem skiptir þá mestu máli 

er að vera fyrstir til að nota vöruna. Á neytenda markaði snýst þetta um að vera fyrstur í sínu 

umhverfi með ákveðna tækni eða jafnvel fatastíl. Fyrirtæki eru einnig oft tilbúin til að vera 

fyrstu notendur til að skapa sér samkeppnisforskot. Frumnotendur eru ekki endilega hrifnir af 

vörum sem eru of fullkomnar. Ef varan er tilbúin til notkunar handa öllum hver er þá kosturinn 

við að vera fyrstur. Þetta þýðir að auka viðbætur við vöruna umfram það sem frumnotendur 

krefjast geta falið í sér hreina sóun (Ries, 2011). 
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Það getur verið erfitt fyrir marga frumkvöðla að láta frá sér svona einfalda útgáfu af vörunni. 

Í þeirra huga á varan að hafa marga eiginleika og mikil gæði og á að höfða til stórs hóps 

neytenda en ekki bara minni hóps sem er tilbúinn að gefa vörunni séns þangað til hún er tilbúin. 

Ef reynsla frumnotenda af vörunni gefur góða raun ætti næsta skref að vera að koma vörunni 

til hins almenna neytanda. Sá viðskiptahópur hefur öðruvísi þarfir en frumnotendur og er mun 

kröfuharðari (Ries, 2011). 

2.3.1.2 Hindranir sem geta fylgt MMÚ 

Það er ekki áhættulaust að búa til MMÚ. Helstu hindranirnar eru oft lagalegs eðlis, hræðsla við 

samkeppnisaðila eða ótti við að skaða vörumerkið. Fyrir sum sprotafyrirtæki, sem þurfa 

einkaleyfi fyrir vöruna sína,  geta skapast sérstök vandamál við það að gefa út MMÚ. Leyfið 

hefur ákveðinn gildistíma og er því hvati fyrir fyrirtækið að hafa vöruna eins fullmótaða og 

mögulegt er áður en hún er sett á markað. 

Fyrirtæki óttast oft að útgáfa MMÚ geti skaðað samkeppnisstöðu þeirra, eru  hrædd um að 

samkeppnisaðilar muni stela hugmyndum þeirra. Í rauninni er það þannig að flest fyrirtæki 

skortir ekki nýjar hugmyndir að vöru. Vandamálið  liggur því ekki í skorti á hugmyndum heldur 

frekar í því hvernig á að forgangsraða þeim. Ef samkeppnisaðilar geta framkvæmt hugmyndina 

betur á sprotafyrirtækið hvort sem er litla möguleika. Ástæðan fyrir því að teymi er byggt í 

kring um hugmynd að vöru ætti að vera sú að fyrirtækið heldur að það geti leitt til þess að það 

geti farið hraðar í gegnum byggja, mæla, læra hringrásina heldur en önnur fyrirtæki. Þetta er 

ástæðan fyrir því að lítil fyrirtæki geta oft komið vöru á markað á undan stórum fyrirtækjum. 

Þau fylgja ekki  jafn stöðluðum ferlum og geta því brugðist hraðar við.  

Ef fyrirtæki hefur ekki fulla trú á eigin getu mun það að leyna hugmyndinni fyrir öðrum 

væntanlega ekki hjálpa þeim að ná árangri.  Fyrr eða síðar mun fyrirtækið standa frammi fyrir 

samkeppni. Það að láta tíma líða án þess að fá skoðanir frá viðskiptavinum, vegna tilrauna til 

að halda vöru leyndri, er ekki líklegt til að skapa fyrirtæki samkeppnisforskot. Leiðin til að 

skara fram úr er að læra hraðar en aðrir (Ries, 2011). 

Markmið margra sprotafyrirtækja er að byggja upp gott vörumerki. Sum fyrirtæki líta á 

MMÚ sem ógn gegn vörumerkinu (Ries, 2011). Með sama hætti eru frumkvöðlar innan stórra 

fyrirtækja oft hræddir um að nýjar ófullkomnar vörur geti haft slæm áhrif á vörumerki 

fyrirtækisins (Kisner, 2016).  Í báðum þessum tilvikum er lausnin auðveld. Gefa vöruna út 

undir öðru vörumerki. Auk þess eru stöndug vörumerki ekki í hættu nema ef farið er í mikla 

markaðsherferð þar sem varan er hlaðin lofi sem hún  stendur síðan ekki undir. Sprotafyrirtæki 

geta bæði nýtt sér að þau hafa mjög lítinn hóp viðskiptavina og hve lítið sýnileg þau eru, til að 
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gera tilraunir. Eftir að varan hefur svo sannað sig hjá raunverulegum viðskiptavinum er hægt 

að fara í markaðsherferð til að kynna hana fyrir fleiri viðskiptavinum (Ries, 2011). 

2.3.2 Nánar um grundvallaráherslubreytingu (e. pivot) 

Eins og fram kom í kafla 2.1 gengur starfsemi sprotafyrirtækja í raun út á að breyta hugmyndum  

í vöru, mæla viðbrögð neytenda og draga lærdóm af þeim, þ.e. annað hvort breyta áherslunum 

í grundvallaratriðum eða halda áfram á sömu braut. Það að breyta áherslum í 

grundvallaratriðum, þ.e. grundvallaráherslubreyting, felur því í sér að fyrirtækið breytir  

umtalsvert um stefnu hvað varðar útfærslu vörunnar. Þetta getur gerst hvort heldur sem er í lok 

hringrásarinnar fyrir fyrstu MMÚ útgáfu vörunnar, þ.e. eftir að árangur hennar hefur verið 

mældur  og af honum dreginn lærdómur, eða í tengslum við seinni útgáfur vörunnar. Verði 

þetta niðurstaðan tekur fyrirtækið því í raun þá afstöðu að koma með nýja grunntilgátu um 

vöruna.  

Þegar sprotafyrirtæki standa frammi fyrir því að taka ákvörðun um hvort þau eigi að breyta 

áherslum í grundvallaratriðum eða halda ótrauð áfram þurfa þau að spyrja sig eftirfarandi 

spurningar. Erum við að ná nægilega góðum árangri til að hægt sé að reikna með að okkar 

upphaflegu tilgátur muni standast eða þurfum við að gera grundvallar breytingar? Fyrirtæki 

sem geta ekki hugsað sér að gera breytingar á stefnu sinni eftir að hafa fengið endurgjöf frá 

markaðnum eiga það á hættu að sitja föst, þ.e. geta hvorki haldið áfram að vaxa né þurft að 

hætta rekstri (Ries, 2011). 

Það eru aðallega þrjár ástæður fyrir því að fyrirtæki breyta ekki nægilega fljótt um stefnu. 

Sú fyrsta er að rangir mælikvarðar geta leitt fyrirtæki að rangri niðurstöðu um stöðu þess. Þetta 

getur verið sérstaklega slæmt þegar kemur að því að taka ákvörðun um hvort gera eigi 

grundvallaráherslubreytingu þar sem þetta gefur fyrirtækinu falska von um að allt sé í lagi. 

Önnur ástæðan er sú að fyrirtæki eru ekki með nógu vel skilgreindar tilgátur. Það getur 

valdið því að fyrirtækið átti sig ekki á mistökunum. Ef fyrirtækið áttar sig ekki á að það er á 

rangri leið er enginn hvati til þess að gera breytingar. 

Þriðja ástæðan er sú að sprotafyrirtæki eru hrædd. Að viðurkenna mistök getur haft slæm 

áhrif á móralinn innan fyrirtækisins. Frumkvöðlar óttast mjög að framtíðarsýn þeirra reynist  

röng og enn meira að sýn þeirra verði dæmd röng án þess að fullreynt sé á hana. Þessi ótti 

veldur því að frumkvöðlar forðast að gefa út MMÚ eða að láta reyna á tilgátur. Þetta eykur oft 

áhættuna þar sem varan er þá ekki prófuð fyrr en hún er alveg full kláruð og þá er því miður 

oft of seint að gera grundvallaráherslubreytingar þar sem fjármagn hefur klárast.  Til að forðast 

þetta þurfa frumkvöðlar að horfast í augu við óttann og vera tilbúin að gera mistök (Ries, 2011). 
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2.3.2.1 Mismunandi tegundir grundvallaráherslubreytinga 

Til eru nokkrar mismunandi tegundir af grundvallaráherslubreytingum. Hér á eftir verður 

stuttlega fjallað um nokkrar þeirra. Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða. Notast verður 

við ensku heiti breytinganna.  

Zoom  in Pivot er það nefnt  þegar það sem í upphafi átti að vera einn eiginleiki vörunnar 

verður að lokum öll varan.  

Zoom out Pivot. Þar er staðan í raun þveröfug við það sem gildir um Zoom in pivot, þ.e. 

einn eiginleiki sem var í upphafi talin eiga að vera öll varan endar með því að vera einn af 

fleirum. Hér er staðan sem sagt sú að þessi eini eiginleiki er ekki nægilega stór til að styðja við 

heila vöru. Þá er viðbótum bætt við vöruna og mun stærri vara verður til.  

Customer Segment Pivot. Þá gerir fyrirtæki sér grein fyrir því að þó varan leysi raunveruleg 

vandamál er það ekki fyrir  þann markhóp sem hún var upphaflega hönnuð fyrir. Eða sagt með 

öðrum orðum, tilgátan að baki vörunni fæst staðfest þ.e. það vandamál sem ætlun var að leysa 

er leyst, en fyrir annan hóp viðskiptavina en stefnt var að.  

Customer Need Pivot. Þegar fyrirtækið hefur náð að kynnast viðskiptavinum sínum vel, 

kemur stundum í ljóst að þörf þeirra reynist önnur en vörunni var upphaflega ætlað að mæta. 

Vegna þess hve vel fyrirtækið þekkir orðið viðskiptavinina uppgötvar það hins vegar annað 

vandamál sem skiptir þá máli sem væri hægt að leysa með því að breyta vörunni. Það væri 

síðan háð aðstæðum hverju sinni hve viðamikil sú breyting þyrfti að vera. Í sumum tilvikum 

þyrfti  aðeins að breyta vörunni þannig að hún yrði  staðsett á öðrum stað á markaðnum á meðan 

í öðrum tilvikum þyrfti í raun  að búa til  algjörlega nýja vöru. 

Business Architecture Pivot snýst um það þegar tekin er sú ákvörðun að í stað þess að stefna 

á að selja fáar vörur á háu verði er áherslum breytt með þeim hætti að stefnt skuli að því að 

selja margar vörur á lágu verði og svo öfugt. Sum fyrirtæki taka þannig þá ákvörðun að breyta 

áherslum sínum frá því að stefna að því að selja fáar vörur á háu verði í áherslu á 

fjöldaframleiðslu á meðan önnur gera hið gagnstæða. Almennt er talað um að sú áhersla að 

selja fáar vörur á háu verði eigi oftast við um viðskipti milli fyrirtækja á meðan áherslan á að 

selja margar vörur á lágu verði gildi fremur um sölu fyrirtækja beint til neytenda.  

Value Capture Pivot. Með því er átt við þær breytingar sem tengjast því að  fyrirtæki breyta 

um tekjumódel. 

Channel Pivot. Með því er átt við þegar fyrirtæki gerir breytingu á því hvernig það kemur 

vörunni til viðskiptavina. Internetið hefur leitt til þess að mörg fyrirtæki t.d. bóksölur hafa 

breytt dreifileið sinni. 
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Technology Pivot er það nefnt þegar fyrirtæki nær sömu útkomu með nýrri tækni (Ries, 

2011).  

2.4 Nýsköpunarbókhald 

Í kafla 2.1. kom fram að til þess að hægt sé að tryggja að sem bestur árangur náist í rekstri 

sprotafyrirtækja og á sama tíma sé  frumkvöðlum þess veitt  nauðsynlegt aðhald, þarf fyrirtækið 

að geta mælt allt í senn árangur í rekstri, markmiðssetningu og forgangsröðun verkefna. Hinu 

svokallaða nýsköpunarbókhaldi er ætlað að stuðla að því að þetta sé hægt. Þetta bókhald byggir 

á nýjum og breyttum aðferðum sem eru sérstaklega hannaðar fyrir sprotafyrirtæki og þá sem 

eiga að veita þeim nauðsynlegt aðhald. 

Áður hefur komið fram að ein af grunnstoðum í straumlínustjórnun sprotafyrirtækja er sú 

að frumkvöðlastarfsemi krefst stjórnunar (e. entrepreneurship is management). Sprotafyrirtæki 

er stofnun en ekki bara vara. Beita þarf því nýjum stjórnunarháttum, straumlínustjórnun, sem 

aðlöguð er að þeirri óvissu sem oft ríkir í kringum sprotafyrirtæki (Ries, 2011). 

Það liggur því ljóst fyrir að það er ekki einfalt verk að stjórna sprotafyrirtæki enda tengjast 

fjölmargir óvissuþættir rekstri og áætlunum þess. Stjórnendur þeirra fyrirtækja standa því oft 

frammi fyrir mörgum og erfiðum úrlausnarefnum. Þeir þurfa því m.a. að finna svör við mörgum 

erfiðum spurningum. Hér koma nokkur dæmi:  

• Hvernig er hægt að halda því fram að fyrirtækið hafi náð árangri ef ekki tókst að 

fylgja áætlun?  

• Hvernig vita stjórnendur að fyrirtækinu hafi mistekist en hafi þó lært mikilvæga 

hluti? 

• Hvernig vita fyrirtæki að árangurinn sem hefur náðst er vegna þeirra breytinga sem 

gerðar voru á vörunni og hvernig vita fyrirtæki að þau séu að draga réttan lærdóm út 

frá þessum breytingum? 

Það að svara slíkum spurningum með fullnægjandi hætti, þ.e. finna lausn á þessum og 

sambærilegum vandamálum, er í raun kjarninn í þeirri aðferðafræðinni sem notuð er í 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja. Til þess að tryggja að fullnægjandi lausnir finnist beita 

fyrirtæki hinni svokölluðu nýsköpunarendurskoðun, sem er ætlað að tryggja að fyrirtæki  fylgi 

kerfisbundinni aðferð sem eykur líkurnar á að staðfestum lærdómi verði náð (Ries, 2011). 

Skipta má nýsköpunarbókhaldi í þrjú skref. Fyrst er MMÚ notuð til að ná í raunveruleg 

gögn um stöðu fyrirtækisins. Ef fyrirtækið veit ekki hvar það stendur og hversu langt það á í 
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land til að ná markmiðum sínum  er ekki hægt að byrja að mæla árangur. Þessum gögnum er 

aflað með því að selja MMÚ til neytenda. Með þessu er kannað hvort sú tilgáta sem liggur til 

grundvallar MMÚ er rétt, þ.e. stóðust þær forsendur sem sprotafyrirtækið gaf sér. Þannig sér 

fyrirtækið hvert upphafsgildið er fyrir hverja tilgátu. Ef t.d. tilgátan var sú að 100 neytendur 

muni nota vöruna innan 2 mánaða frá því hún var sett í sölu en raunin er sú að þeir eru 80, þá 

er upphafsgildið 80. Þegar valið er á milli forsenda úr viðskiptamódelinu til að prófa getur verið 

sniðugt á byrja á þeim áhættumestu. 

Annað skrefið felur í sér að þegar upphafsgildi hafa verið skilgreind eru gerðar nauðsynlegar 

breytingar á vörunni til að færast nær settum markmiðum. Sem dæmi má nefna að fyrirtækið 

bæti hönnunina á vörunni til að gera hana auðveldari í notkun fyrir viðskipavini. Til að ná 

settum endamarkmiðum þarf oft margar tilraunir. Eftir að allar þessar breytingar hafa verið 

gerðar á vörunni þarf fyrirtækið að taka ákvörðun um hvort eigi að gera grundvallar-

áherslubreytingu á vörunni eða halda áfram á sömu braut. Ef fyrirtæki er stöðugt að færast nær 

sínum markmiðum er það að  nýta sér það sem það hefur lært og í því tilviki ætti fyrirtækið að 

halda áfram á sömu braut. Nýsköpunarbókhaldinu er ætlað að mæla hvort fyrirtækið færist nær 

markmiðum sínum.  

Þriðja skref nýsköpunarbókhaldsins felur síðan í sér að ef í ljós kemur að fyrirtækið færist 

ekki nær markmiðum sínum þarf það að horfast í augu við það að áætlun þeirra var gölluð og 

krefst breytinga, grundvallaráherslubreyting. Þegar fyrirtæki færa sig til  hefst ferlið upp á nýtt, 

fyrirtækið þarf aftur að ná í gögn til að athuga hvar það stendur og gera svo breytingar út frá 

því. Til þess að grundvallaráherslubreytingin teljist árangursrík þurfa þessar breytingar að skila 

meiri árangri en áður.  

Ef tekið er áfram dæmið sem fjallað var um í kafla 2.3, þ.e. um sprotafyrirtækið (sjá mynd 

3) sem ætlar að smíða smáforrit sem auðvelda einstaklingum að halda utan um minnislista.  Til 

að hægt sé að átta sig á því hvernig framgangi er háttað er gott að setja mælingar upp myndrænt. 

Verður það gert hér á eftir, sjá mynd 3. 

Hér eru komnar inn mælingar eftir 8 byggja, mæla, læra hringrásir.  Við nánari skoðun sést 

á grafinu að tilgátan um veldisvöxt notanda hefur ekki náð fram að ganga heldur er sá vöxtur 

línulegur. 

Tilgátan um veldisvöxt notenda byggði á þeirri forsendu að hver notandi muni að meðaltali 

setja inn 3 nýja lista á mánuði og með hverjum nýjum lista komi að lágmarki 6 nýir notendur.  

Bókhaldið sýnir að þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hafa breytingar ekki leitt til þess að vöxtur 

nýrra notenda aukist.  Hér þarf að skoða málin því þær forsendur sem fyrirtækið byggir á eru 

ekki að ganga eftir.  
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Mynd 3. Nýsköpunarbókhald - dæmi 

 

Eins og sést á mynd 3 er ekki hægt að reikna með að upphaflegar tilgátur standist.  Því þarf að 

skoða hvort fara eigi í grundarvallar áherslubreytingu. Við nánari könnun varðandi listana 

kemur í ljós að algengasta notkunin hjá einstaklingum sé utanumhald innkaupalista fyrir eldhús 

heimilisins. Því er ákveðið að fara í grundvallar áherslubreytingu hjá fyrirtækinu þ.e. pivot. 

Í stað þess að þróa vöruna til að halda utan um verkefnalista fyrir hópa er ákveðið að breyta 

um markhóp ( e. customer segment pivot) og einbeita sér að nýjum markhópi þ.e. heimilum 

sem vilja halda utan um minnislista fyrir matarinnkaup og matvöruverslunum sem vilja koma 

tilboðum sínum á framfæri til neytenda í gegnum snjallforrit. 

Jafnframt er ákveðið að breyta um tekjumódel ( e. value capture pivot).  Í stað þess að gera 

ráð fyrir að einstaklingar greiði fyrir notkun snjallforritsins þá munu verslanir borga fyrir að fá 

að birta tilboð sín í forritinu og ná þannig beint til neytenda. 
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3. Aðferð 

Eins og fram kemur í kafla 1.2. er meginrannsóknarspurning þessarar ritgerðar sú hvernig 

íslenskum upplýsingatæknifyrirtækjum hefur tekist að beita aðferðafræði straumlínustjórnunar 

í sprotastarfsemi sinni. Í þeim tilgangi að leita svara við henni var m.a. ákveðið að taka fjögur 

viðtöl og fara dýpra ofan í viðfangsefnið. Að þeim sökum var ákveðið að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að komast að því hvernig 

upplifun viðmælenda er af viðfangsefni rannsóknarinnar. Mikilvægt er að spyrjandi hafi góða 

þekkingu á viðfangsefninu til þess að hann geti spurt spurninga út frá svörum þátttakenda 

(Kvale og Brinkmann, 2009). Eigindleg aðferð hentar vel til að kafa djúpt ofan í viðfangsefnið 

en niðurstöður þeirra eru ekki ætlaðar til að álykta um stærri hóp. Niðurstöðum rannsóknarinnar 

er lýst með orðum. Eigindleg aðferð er oft hugmyndagefandi og er oft undanfari megindlegar 

rannsóknar. Dæmi um megindlega rannsókn getur verið spurningakönnun. Þar eru gerðar 

margar mælingar sem nota má til að álykta um stærra þýði (Callegaro, Manfreda og Vehovar, 

2015).  

Í þessari rannsókn voru tekin fjögur djúpviðtöl sem er ein af eigindlegu rannsóknar-

aðferðunum. Í djúpviðtölum er tekið viðtal við einn viðmælanda í einu. Spurningarnar geta 

bæði verið opnar eða lokaðar. Í lokuðum spurningum eru svarmöguleikar fáir. Lokaðar 

spurningar eru takmarkandi þar sem viðmælandi getur ekki tjáð sig að vild. Í opnum 

spurningum hefur viðmælandi meiri möguleika til að tjá sig og segja sína skoðun (Callegaro 

o.fl., 2015). Í þessari rannsókn var notast við bæði opnaðar og lokaðar spurningar. Í 

djúpviðtölum hefur spyrjandi sveigjanleika til að spyrja út fyrir spurningarnar ef eitthvað 

áhugavert kemur upp. Djúpviðtöl eru oftast hljóðrituð. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er leitast 

við að finna þema eða rauðan þráð í svörum þátttakenda (Kvale og Brinkmann, 2009). 

3.1 Þátttakendur 

Fjögur viðtöl voru tekin við stjórnendur í fyrirtækjum sem hafa nýtt sér einhvern hluta af 

aðferðafræði straumlínustjórnunar sprotafyrirtækja. Allir viðmælendur voru karlkyns. Þeir áttu 

það allir sameiginlegt að koma úr fyrirtækjum í upplýsingatæknigeiranum. Reynt var að velja 

ólík fyrirtæki. Tekið var eitt viðtal við stjórnanda í sprotafyrirtæki sem hefur nýlega hafið störf.  

Annað fyrirtæki sem talað var við hefur starfað í lengri tíma.  Það þriðja er hætt störfum og það 

fjórða er stórt gamalgróið fyrirtæki sem hefur stofnað innandyra hjá sér sérstaka sprotadeild til 

að sinna nýsköpun. Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika þar sem tengslanet rannsakanda 
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var nýtt. Aldur þátttakenda var á bilinu 25-43 ára. Þrír af fjórum hafa lokið háskólanámi. Til 

að gæta trúnaðar hefur nöfnum þátttakanda verið breytt en aðrar upplýsingar eru óbreyttar.  

Fyrirtæki A - viðmælandi Ásgeir. 

Ásgeir er á aldursbilinu 40-45 ára og starfar  hjá fyrirtæki A. Ásgeir hefur lokið grunnnámi á 

háskólastigi.  Fyrirtæki A er ungt nýsköpunarfyrirtæki sem vinnur við að koma nýrri vöru á 

markað. Fyrirtæki A selur vöruna beint til neytenda. Ásgeir hefur starfað í mörgum 

sprotafyrirtækjum. Hann hefur bæði reynslu af því að vinna á neytenda- og fyrirtækjamarkaði.   

Fyrirtæki B - viðmælandi Eiríkur. 

Eiríkur er á aldursbilinu 30-35 ára og starfar hjá fyrirtæki B. Eiríkur hefur lokið grunnnámi á 

háskólastigi. Eiríkur starfar í sérstakri nýsköpunardeild sem stofnuð var innan gamalgróins 

fyrirtækis B. Fyrirtæki B þróar hugbúnað fyrir önnur fyrirtæki.  

Fyrirtæki C - viðmælandi Hörður. 

Hörður er á aldursbilinu 25-30 ára og starfar hjá fyrirtæki C. Hörður hefur ekki lokið grunnnámi 

á háskólastigi. Fyrirtæki C er ungt nýsköpunarfyrirtæki, eingöngu 10 mánaða,  sem vinnur að 

því að koma nýjum smáforritum (e. app) á markað. Fyrirtæki C hefur bæði þróað smáforrit sem 

ætlað er til notkunar í fyrirtækjarekstri sem og forrit handa almennum neytendum.  

Fyrirtæki D - viðmælandi Magnús. 

Magnús er á aldursbilinu 25-30 ára og starfaði hjá fyrirtæki D. Magnús hefur lokið 

framhaldsnámi á háskólastigi.  Fyrirtæki D hannaði tölvuleik fyrir börn sem ætlaður var til 

lærdóms. Fyrirtækið D sem þróaði vöru sem er kominn á markað, hefur nú hætt starfsemi.  

3.2 Framkvæmd 

Hafist var handa við undirbúning viðtalshluta rannsóknarinnar í apríl 2017. Áður en haft var 

samband við viðmælendur var útbúinn viðtalsrammi. Að því loknu hafði rannsakandi samband 

við hugsanlega þátttakendur í gegnum tölvupóst. Tengslanet rannsakanda nýttist vel við að fá 

fyrstu viðtölin en viðmælendur gátu svo bent rannsakanda á fleiri mögulega þátttakendur. Allir 

fjórir aðilarnir sem haft var samband við voru tilbúnir að taka þátt. Viðtölin fóru fram 2. – 10. 

maí. Tvö þeirra fóru fram á vinnustað viðmælenda, eitt í heimahúsi og eitt á hóteli í miðbæ 

Reykjavíkur. Viðmælendur gáfu allir leyfi sitt fyrir að viðtalið yrðir hljóðritað. Viðtölin voru 

mislöng allt frá 45 – 80 mínútur. Öllum þátttakendum var gert grein fyrir því að nafnleyndar 

yrði gætt og þeirra nafn og þau fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá yrðu ekki nefnd. Viðtalsramminn 

var að mestu leyti uppbyggður með opnum spurningum (sjá viðauka). Markmiðið með 

rannsókninni var að komast að því hver reynsla viðmælenda væri af straumlínustjórnun 
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sprotafyrirtækja og leita svara við rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Aðal áhersla var lögð 

á spurningar sem tengdust síðustu þremur stoðum straumlínustjórnunar sprotafyrirtækja, þ.e. 

staðfestum lærdómi, byggja, mæla, læra hringrásinni og nýsköpunarbókhaldi. Reynt var að 

hafa viðtölin eins sveigjanleg og mögulegt var og viðmælendum gefið tækifæri til að fara út 

fyrir efnið, nokkuð sem þeir gerðu allir í talsverðu mæli. Í viðtalsrammanum voru samtals 18 

grunnspurningar. Í sumum viðtölunum þurfti rannsakandinn þó að sleppa nokkrum spurningum 

þar sem í ljós kom að þær áttu ekki við. Hins vegar bættust einnig við spurningar í viðtölunum 

sem ekki voru hluti af grunnspurningunum.  

Í upphafi var viðmælendum gert grein fyrir hver tilgangur viðtalsins væri og hvernig það 

væri uppbyggt. Þátttakendur voru svo beðnir um að segja frá sínum bakgrunni og fyrirtækinu 

sem þeir störfuðu hjá. Eftir það var spurt um áætlanagerð hjá fyrirtækjunum og hversu mikla 

eða litla áherslu fyrirtækin höfðu lagt á hana. Næst var farið í staðfestan lærdóm (e. validated 

learning). Spurt var hvort fyrirtækin hefðu markvisst verið að setja niður og forgangsraða 

tilgátum. Eftir það var spurt út í byggja, mæla og læra hringrásina. Spurt var um hvernig reynsla 

fyrirtækjanna væri af hringrásinni og hvernig hefði gengið að útbúa MMÚ. Eftir það var farið 

í nýsköpunarbókhald (e. innovation accounting) og spurt að því hvort og hvernig fyrirtækinu 

hefði tekist að mæla árangur. Í lokin var farið yfir hvort fyrirtækin hefðu einhvern tíma þurft 

að fara út í grundvallar áherslubreytingu (e. pivot), hver reynsla þeirra væri af því, og hvaða 

vandamál hefðu komið upp. Að lokum var viðmælanda boðið að bæta einhverju við sem honum 

fannst ástæða til að nefna.  

3.3 Greining gagna 

Í upphafi voru viðtölin öll rituð orðrétt niður. Samtals voru þetta um það bil 14.500 orð. Hvert 

viðtal var svo lesið yfir áður en farið var í ýtarlegri greiningu. Í annarri yfirferð voru viðtölin 

lesin yfir og leitað eftir þemum.  Ákveðið var að skipta viðtölunum upp í 3 yfirþemu og 2 

undirþemu. Þessi flokkun tók mið af uppbyggingu og framsetningu fræðilegu umfjöllunar 

ritgerðarinnar í 2. kafla.  Uppsetning niðurstöðukaflans hér á eftir byggir síðan á þeirri flokkun. 

Með þessari nálgun vonast höfundur til þess að viðtölin komi að sem bestum notum við það 

meginviðfangsefni ritgerðarinnar að svara þeim rannsóknarspurningum sem  gerð er grein fyrir 

í kafla 1.2.  Hér skal einnig bent á að þó niðurstaðan hafi orðið sú að vinna úr viðtölunum með 

framangreindum hætti voru þau þó í raun mun breiðari en sú flokkun. Þannig snertu viðtölin í 

raun allar fimm grunnstoðir straumlínustjórnunar sprotafyrirtækja. Sköpuðust oft miklar 

umræður um fræðin þar að baki.  
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4.   Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu atriðum sem fram koma í viðtölunum. Eins og 

fram kom í kafla 3.4 byggir flokkun og uppsetning þessa niðurstöðukafla á uppbyggingu og 

framsetningu fræðilegu umfjöllunar ritgerðarinnar í 2. kafla. Uppsetningin skiptist í 3 yfirþemu 

og 2 undirþemu. 

4.1 Staðfestur lærdómur (e. validated learning) 

Allir fjórir viðmælendur höfðu hjá sínum fyrirtækjum sett fram tilgátur og reynt að fá 

staðfestingu á þeim. Það var þó misjafnt milli þessara fyrirtækja hvort þau settu formlega fram 

lista af tilgátum eða ekki.  Hörður og Ásgeir höfðu báðir farið í ítarlegra útlistun á tilgátum 

meðan Magnús og Eiríkur höfðu látið duga að sannreyna aðeins grunntilgátur sínar eins og  t.d. 

hver áhugi hugsanlegra viðskiptavina var á vörunni. Magnús talaði um að þeir hefðu gefið sér 

þá forsendu að krakkar hefðu frekar áhuga á lærdómsleikjum sem væru ekki auglýstir sem 

slíkir, heldur væru eins og hver annar tölvuleikur. Markaðsrannsókn leiddi í ljós að þetta var 

rétt hjá þeim. Þar höfðu þeir staðfest eina grunntilgátu sína. Í framhaldinu, ef það þurfti að velja 

á milli skemmtana gildis og lærdóms, þá var skemmtanagildið valið en reynt að varðveita 

lærdóminn. Hvorki Magnús né Eiríkur höfðu meðvitað sett fram tilgátur út frá öllum þeim 

forsendum sem þeir höfðu gefið sér um markaðinn. Bæði Hörður og Ásgeir töluðu um að 

ástæðan fyrir því að þeir ynnu mikið með tilgátur væri sú að báðir höfðu brennt sig á að gera 

ráð fyrir að forsendur þeirra væru réttar án þess að fá staðfestingu á því. Viðmælendur voru 

allir sammála um að það  að fá endurgjöf frá viðskiptavinum snemma í ferlinu hjálpi mikið við 

að minnka sóun þ.e. mun minni tími færi í að vinna í hlutum sem á endanum skila engu. Hörður 

segir að fyrirtækið leggi mikla áherslu á að fá svör við grunntilgátum sínum áður en lengra er 

farið í ferlinu.  

Um þetta efni sagði Ásgeir m.a.: 

Hef samt nokkru sinnum sagt það að stærstu mistök sem ég gerði í því starfi, 

jú auðvitað margir feiljörar eins og bara eðlilegt er í startup, maður gerir rosa 

mikið af mistökum, en ég er alveg á því að nokkur af stærstu mistökum sem 

við gerðum voru fítusar sem við fórum í það að þróa og voru stórir og tóku 

langan tíma að gera og svo kom í ljós að við vorum ekki að fara í rétta átt 

með hann og hlutir sem ég þurfti að henda og voru erfiðar ákvarðanir en mér 
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leið samt alltaf vel með, eins og í einu tilfelli 12 mannmánuðir þú getur 

ímyndað þér kostnaðinn á bakvið svoleiðis. 

Ásgeir sagði jafnframt að ef það kemur í ljós að einhver eiginleiki vöru er ekki að virka fyrir 

notendur sé mjög mikilvægt að honum sé hent út sama hversu miklum tíma var eytt í að þróa 

hann.  Ásgeir talaði einnig um að til að fá svar við fyrstu tilgátum sínum hafi fyrirtækið lagt 

spurningalista fyrir fólk. Bæði Ásgeir og Hörður höfðu stofnað notendahóp í þeim tilgangi að 

fá tilgátur staðfestar.  Hvorki Ásgeir né Hörður höfðu sett sérstaka mælikvarða fyrir það hvort 

tilgáta teldist sönn eða ekki. Ásgeir segir að fyrirtækið mætti bæta sig í að setja formlega niður 

hvaða árangri tilgáta þurfti að ná til að hún teljist hafa heppnast. 

4.2 Byggja, mæla, læra 

4.2.1 Minnsta mögulega útgáfa (e. minimum viable product) 

Ásgeir telur MMÚ einn helsta kostinn við straumlínustjórnun sprotafyrirtækja. Hann sagðist 

vera  ófeiminn við að gefa út hálfkláraða vöru nógu snemma. Það að fá endurgjöf frá 

neytendum geti skipt höfuð máli.  

Um þetta sagði Ásgeir m.a.: 

Rosa oft sem maður heldur að maður sé með einhverja frábæra hugmynd, 

þróar hana of lengi áfram og stundum er maður komin með hana í kolvitlausa 

átt. Lentum nokkru sinnum í því að vera búin að þróa rosalega mikið og þurfa 

svo að henda því. Þá var ég alltaf á þeirri skoðun að henda þessu út losa mig 

við þetta. 

Hörður sagði að það geti oft verið snúið að ákveða hvað eigi að vera í minnstu mögulegu 

útgáfunni. Í fyrstu vorum við oft að bæta við eiginleikum sem skipti viðskiptavini okkar engu 

máli. Það fór oft mikill tími í hluti sem skiluðu okkur engu og við þurftum að henda. Við 

lærðum af því og fórum að hafa meiri samskipti við viðskiptavini til að komast að því hverjar 

þær grunnþarfir voru sem varan þurfti að uppfylla. Hönnuðum út frá því MMÚ sem uppfyllti 

bara þessar grunnþarfir og unnum svo út frá því. Getum leyft notandanum að segja allt sem 

honum finnst að ætti að vera í vörunni en reynum að fiska út mikilvægustu hlutina.  

Ásgeir beitir svipuðum aðferðum við að komast að því hvað eigi að vera í MMÚ. Hann tók 

fram að  hann hafi oft verið með rosa mikið af hugmyndum. Teymið hafi oft verið komið með 

marga flókna hluti sem þeim fannst þurfa vera í fyrstu útgáfu. Þá hafi verið reynt að horfa bara 
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á hvaða grunnþörf vörunni var ætlað að leysa. Þeir hlutir sem þurftu að vera í vörunni til að 

hún uppfyllti þessa grunnþörf rötuðu í fyrstu útgáfu. Þessir grunn hlutir voru það mikilvægir 

að í næstu útgáfu var engu bætt við heldur voru þessir grunn hlutir bara útfærðir  á annan veg. 

Ásgeir, Eiríkur og Magnús töluðu allir um að MMÚ gæti oft verið mjög sniðug en höfðu þó 

allir lent í því að aðferðin virkaði ekki á þeirra markaði.   

Ásgeir sagði m.a.: 

Helsti gallinn við aðferðina er að sum umhverfi leyfa þetta ekki. T.d. ef þú 

ert að vinna í umhverfi sem leyfa þér ekki að gefa út margar útgáfur. Þegar 

þú ætlar að nota viðskiptavini sem prufu, hleypir þessu bara út og sérð hvað 

gerist. Stundum er það ekkert í boði. Stundum ókostur við minimum viable 

product að það geti valdið vonbrigðum. Ég gef eitthvað út bara til að snerta 

á notandanum og bara til að sjá hvort viðskiptavinirnir séu tilbúnir í að nota 

hann. En þegar notandinn sér þetta þá hugsar hann bara þetta er bara 

hálfkláraður fítus. Þetta er bara glatað og er þá bara búinn að loka á vöruna 

þó að hún taki breytingum. Þú ert að taka smá áhættu á því að notandinn 

verði fyrir vonbrigðum. 

Eiríkur talar um að fyrirtækið sem hann vinnur hjá sé í þannig bransa að þeir geti ekki leyft sér 

að gefa út hugbúnað sem inniheldur einhverja galla. Getum ekki gefið út neitt nema að það sé 

180% víst að það virki.  

Eiríkur sagði m.a.: 

Kannski pointið er þegar þú ert í B2B umhverfi þá finnst mér margt af þessu 

verða rosalega erfitt, kúnninn sem fyrirtæki mun ekki sætta sig við að varan 

sé eitthvað bögguð, ekki sætta sig við að hann viti í rauninni ekki hvað hann 

er að fá. Hann vill fá að vita hvað þetta muni kosta hann. Þannig að það er 

sumt... Það er líka ástæða fyrir því að við í [fyrirtæki B] höfum verið að pæla 

getum við farið að selja beint til kúnnans og köttað þá út milliliði. 

Eiríkur sagði að til þess að þessi aðferð gæti virkað í hans bransa þyrfti að vera vilji hjá báðum 

aðilum til að vinna á þennan máta. Menn þurfi að sýna því skilning að varan sé kannski ekki 

fullkláruð. Hann nefndi að það væri möguleiki að fyrirtæki væru til í að fara í svoleiðis samstarf 

ef það sæi fram á að það gerði því mögulegt að koma með vöruna á undan öðrum og þannig 

skapað sér samkeppnisforskot. Eiríkur sagði einnig að hann haldi að MMÚ gæti virkað fyrir 
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hans fyrirtæki ef þeir gefa engan afslátt á gæðum. Það væri hægt að fara út á markað með vöru 

með fáum eiginleikum en alls engum göllum. 

Magnús talaði um að þar sem fyrirtækið hans hafi verið að gefa út tölvuleik hafi verið erfitt 

að útbúa MMÚ. Að gefa út MMÚ af tölvuleik er mjög erfitt þar sem hann er heildar upplifun. 

Erfitt sé að brjóta upp tölvuleik og reyna að greina hverjir grunneiginleikar hans eru. Þeir hafi 

reynt að takmarka kostnað við að afla  þekkingar með því að gefa út pappírsútgáfu af leiknum. 

Það hafi hins vegar verið mjög flókið. Þeir hafi samt verið duglegir að fá inn notendur til að 

prófa leikinn. Það hafi verið erfitt að meta áhrif einstakra þátta þar sem hlutirnir í leiknum tala 

svo mikið saman. Bæði Ásgeir og Eiríkur töluðu um að fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá hefðu 

verið treg til að gefa út ófullkomna vöru þar sem talið var að það gæti haft slæm áhrif á orðspor 

fyrirtækisins. Magnús og Ásgeir töluðu báðir um að þar sem þeir væru ekki endanotendur á 

vörunni væri mjög mikilvægt að sækja staðfestingu á forsendum þeirra til notenda. 

Ásgeir telur að viðskiptavinir geti vanist MMÚ og að yngri kynslóðir verði mun 

móttækilegri fyrir MMÚ. Hann talaði um að þó það sé misjafnt eftir mörkuðum hversu 

móttækilegir viðskiptavinir séu, sé hægt að nota þessa aðferðafræði í þróuninni.  Ásgeir sagði 

að þó að skoðanir viðskiptavina skipti miklu máli þá beri að taka þeim með fyrirvara. Stundum 

viti viðskiptavinir ekki hvað þeir vilja. Hann nefndi Facebook sem dæmi. Facebook sé duglegt 

að gera breytingar sem falla ekki alltaf strax í kramið hjá viðskiptavinum en síðan venjist menn 

breytingunum og átti sig á notkunarmöguleikunum.  

 Ásgeir talaði um að fyrirtækið sjái fram á vandamál við að finna frumnotendur (e. early 

adopters). Benti hann á að það sé  ekkert í aðferðafræðinni sem segi hvernig eigi að gera. Bæði 

Hörður og Ásgeir  sögðust hafa haft samband við viðskiptavini og beðið þá um að prófa vöruna. 

Ásgeir talaði einnig um að ef ekki gengur að fá frumnotendur á Íslandi til að taka við vörunni 

þá muni fyrirtækið pakka saman og hætta. Hann ætli sér ekki að eyða miklum tíma og pening 

ef hann sér fram á að hugmyndin muni ekki ganga upp. Sagði hann að með því að fá endurgjöf 

frá viðskiptavinum þeirra svona snemma muni það hjálpa þeim að átta sig á  því hvort þeir séu  

á réttri braut.  

4.2.2 Grundvallaráherslubreyting (e. pivot) 

Allir viðmælendur höfðu reynslu af því að þurfa að gera grundvallaráherslubreytingu. Hörður, 

Eiríkur, og Ásgeir töluðu allir um að eftir að þeir byrjuðu að gefa út MMÚ hafi það komið mun 

fyrr í ljós ef þurfti að gera grundvallaráherslubreytingu. Ásgeir sagðist vera orðinn vanur því 

að þurfa að gera þannig breytingar og hann segist láta menn vita sem eru að fara að vinna með 

honum að líklegast þurfi þeir að gera að minnsta kosti þrjár breytingar. Hörður talaði um það 
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að hann hafði tekið eftir því að því fleiri óvissuþættir sem fyrirtækið stæði frammi fyrir því 

líklegra væri að það þyrfti að gera grundvallaráherslubreytingu. Eiríkur talaði um að ein helsta 

ástæðan fyrir því að honum finnist erfitt að gera grundvallaráherslubreytingu sé erfiðleikar við 

að fái teymið með sér án þess að skemma móralinn. 

Eiríkur sagði m.a.: 

Það sem mér finnst erfitt við að pivota er að þú ert með eitthvað innovation 

teymi sem er að vinna að einhverju. Þú sem stjórnandi teymisins verður að 

selja teyminu, við ætlum þangað og við ætlum að gera þetta svona og þetta 

er fólkið sem ætlar að nota þetta og kveikja eld. Og peppa fólkið. Og það 

hefur gengið en síðan kemur þetta pivot. Þú ert kannski búinn að búa til brand 

name og fengið fólk með þér í það og fólk hefur tekið ástfóstur á þessu nafni 

og síðan kemur pivot þú þarft að segja við þurfum að endurhugsa þetta, 

hendum nafninu og breytum öllu. Ætlar þú að taka teymið með þér í þetta 

því við höfum þurft að pivota til baka ég hef hugsað til baka að ég hefði átt 

að sleppa því að pivota öllu teyminu með mér. Hvernig pivotar maður án 

þess að það bitni á móralnum. Pæli í því hversu grunnt átti að pivota , segir 

þú kannski t.d. bara viðskiptavininum þínum til að fá feedback á það. 

4.3 Nýsköpunarbókhald (e. innovation accounting) 

Þegar spurt var hvernig viðmælendur hefðu mælt árangur voru allir sammála því að þeir gætu 

ekki notað hefðbundið bókhald til að mæla árangur. Eiríkur talaði um að hann hefi lent í 

miklum vandræðum með þetta. 

Um þetta sagði Eiríkur: 

Okkar innri endurskoðandi spurði okkur á fyrsta fundi hvernig ætlið þið að 

mæla árangur því þið getið ekki gert það í peningum því það tekur langan 

tíma að byggja upp nýja vöru og þið verðið að fá að gera mistök líka. Hvernig 

ætlið þið að mæla hvort þið séuð að ná árangri. Það hlýtur að vera einhver 

leið. En ég átti bara ekkert svar fyrir hann. 

Ásgeir, Hörður og Magnús segjast allir mæla árangur með því hvernig viðskiptavinir taka í 

breytingar á vörunni.  Hörður segir að þeir horfi til þess að ef tekið er vel í þær breytingar sem 
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þeir gera á vörunni sé það dæmi um árangur. Ásgeir talar um að þegar kemur að því hvernig á 

að mæla árangur skipti miklu máli hvar fyrirtækið sé statt í ferlinu. Bæði Ásgeir og Magnús 

sögðu að bæði fyrirtækin sem þeir starfa hjá hafi nýtt sér notendahóp sinn til að mæla hvort 

þeir væru á réttri braut og væru að ná árangri.  
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5. Umræða og lokaorð 

Eins og fram kom í kafla 1.2 var ætlunin með ritgerðinni að fjalla um og leita svara við því 

hvort aðferðin við straumlínustjórnun sprotafyrirtækja væri líkleg til árangurs fyrir fyrirtæki 

sem tengjast upplýsingatækni, hvenær líkur séu á að vel takist til og hvaða mistök beri að 

forðast. Meginrannsóknarspurningin var eftirfarandi:  

• Hvernig hefur íslenskum upplýsingatæknifyrirtækjum tekist að beita aðferðafræði 

straumlínustjórnunar í sprotastarfsemi sinni.  

Síðan kom fram að til þess að reyna að svara þessari megin rannsóknarspurningu yrði jafnframt  

leitað svara við eftirtöldum undirrannsóknarspurningum:  

• Eru fyrirtæki almennt að setja fram tilgátur (e. hypothesis)? 

• Er hægt að notast við minnstu mögulegu útgáfu (MMÚ) á öllum mörkuðum?  

• Hefur aðferðafræðin hjálpað fyrirtækjum að komast fyrr að því að grundvallar-

áherslubreyting  (e. pivot) sé nauðsynleg? 

• Hvernig tekst fyrirtækjum að  mæla árangur? 

Þessu til viðbótar var tekið fram í kafla 1.2 að einnig yrði í ritgerðinni fjallað um hvort svörin 

við framangreindum rannsóknarspurningunum séu í samræmi við megin niðurstöður 

bandarískrar rannsóknar sem þar var nefnd. Sú spurning og svör við henni er því hluti af 

rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar.  

Hér verður leitast við að svara öllum framangreindum rannsóknarspurningum. Nálgunin 

verður eftirfarandi. Fyrst verður fjallað um og leitast við að svara þeim spurningum sem 

nefndar hafa verið undirrannsóknarspurningar, enda væntir höfundur þess að þau svör muni 

hjálpa til við að svara megin rannsóknarspurningunni. Til að svara hverri spurningu fyrir sig 

verður eftir því sem við á vísað til fræðilegra umfjöllunar í kafla 2 eða til viðtalanna í 

niðurstöðukafla 4. Þá verður umfjöllun um hina bandarísku rannsókn einnig fléttuð inn í 

umfjöllun um einstakar rannsóknarspurningar eftir því sem á við. Eftir að öllum undir 

rannsóknarspurningum hefur verið svarað verður meginrannsóknarspurningunni svarað. 

 

1. Eru fyrirtæki almennt að setja fram tilgátur (e. hypothesis)?  

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að allir viðmælendur höfðu á einn eða annan hátt sett fram 

tilgátur og reynt að sannreyna þær. Það var þó misjafnt eftir viðmælendum hversu ítarlega þeir 

hefðu farið í að skipta framtíðarsýninni niður í forsendur og út frá því sett fram tilgátur. Af 

þátttakendum höfðu Ásgeir og Hörður lagt mest upp úr því að fá svör við eins mörgum tilgátum 
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eins og hægt var. Þeir áttu það líka sameiginlegt að báðir höfðu farið flatt á því að æða af stað 

án þess að fá staðfestingar á grunntilgátum sínum. Það virðist því vera að fyrri reynsla hafi 

kennt þeim að fara varlega með að gefa sér að allar forsendur þeirra standist.  

 

2. Er hægt að notast við minnstu mögulegu útgáfu (MMÚ) á öllum mörkuðum? 

Allir viðmælendur voru sammála um að það að gefa út MMÚ gæti reynst fyrirtækjum vel. 

Bæði Ásgeir og Hörður greindu frá því að það að hafa gefið út MMÚ hafi hjálpað þeim að 

minnka eyðslu á tíma og peningum sem fór í  að hanna hluti sem ekki var þörf fyrir.  

Eiríkur talaði um að fyrirtækið sem hann vinnur hjá gæti verulega minnkað þann tíma sem 

fer í að þróa nýja vöru ef fyrirtækið gæti gefið út MMÚ. Niðurstöður bandarísku 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að það að geta flýtt fyrir þróunarferlinu væri einn helsti kosturinn 

við aðferðafræðina (Kisner, 2016). Hins vegar töluðu Eiríkur, Magnús og Ásgeir allir um að 

fyrirtækið þeirra starfaði á þannig markaði að erfitt væri að gefa út MMÚ. Magnús talaði um 

það að hann hafi reynt að notast við MMÚ í þróunarferlinu en það hafi verið of flókið. Bæði 

Eiríkur og Ásgeir sögðu að ein ástæðan fyrir því að fyrirtækin vildu ekki gefa út MMÚ væri sú 

að þau óttist að það hafi slæm áhrif á orðspor þeirra. Ein af þremur ástæðum þess að fyrirtæki 

hræðist að gefa út MMÚ er ótti við að skaða vörumerkið. Hægt er að koma í veg fyrir að MMÚ 

skaði vörumerkið með því að gefa út vöruna undir öðru vörumerki (Ries, 2011). Hvorki Eiríkur 

né Ásgeir höfðu gert það.  

Þessi vandræði sem viðmælendur greindu frá við að gefa út MMÚ á sínum markaði og óttinn 

við að útgáfan myndi skaða vörumerkið helst í hendur við niðurstöður bandarísku 

rannsóknarinnar. Þar greindu 36 % af fyrirtækjunum frá því að markaðurinn sem þau starfa á 

bjóði ekki upp á að hægt sé að gefa út MMÚ og 50% töluðu um ótta við að skaða vörumerkið 

(Kisner, 2016).    

3. Hefur aðferðafræðin hjálpað fyrirtækjum að komast fyrr að því að 

grundvallaráherslubreyting  (e. pivot) sé nauðsynleg? 

Allir viðmælendur töluðu um að aðferðafræðin hefði hjálpað þeim að átta sig mun fyrr á því ef 

að grundvallarbreyting var nauðsynleg. Ásgeir og Hörður nefndu  að þegar þeir byrjuðu að gefa 

út MMÚ hefði það  hjálpað mikið til í þeim efnum. Hörður sagði að áður en fyrirtækið byrjaði 

að gefa út MMÚ hefði mikill tími farið í að þróa vöru. Eftir að fyrirtækið hafði eytt svona 

miklum tíma í vöruna fann hann að það átti erfiðara með að gera stórar breytingar. 

Algengt vandamál hjá sprotafyrirtækjum er að þau bíða of lengi með að gera 

grundvallaráherslubreytingu. Helstu ástæður fyrir því eru þrjár. Ein af þeim er óttinn við að 



 

31 

breytingin hafi slæm áhrif á móral innan fyrirtækisins (Ries, 2011). Eiríkur greindi frá því að 

ein helstu vandræðin sem hann hefur lent í þegar hann þurfti að gera 

grundvallaráherslubreytingu var að fá teymið með sér.  Hann talaði um að eftir að hafa eytt 

miklum tíma í að selja teyminu sínu hugmynd að vöru og fá alla til að styðja hana væri mjög 

erfitt að ætla að breyta um stefnu án þess að það drægi úr kraftinum í teyminu. Eiríkur hafði 

velt því fyrir sér hversu djúpt hann ætti að gera grundvallarbreytinguna. Væri hægt að gera 

þessa breytingu án þess að láta teymið vita t.d. með því að skoða fyrst áhuga mögulegra 

viðskiptavina á vörunni ef henni yrði breytt. Eiríkur talaði um að það væri hins vegar líklega 

ekki sniðugt þar sem það bryti traust milli stjórnenda og starfsmanna. 

4. Hvernig tekst fyrirtækjum að  mæla árangur?  

Allir viðmælendur voru sammála því að þeir gætu ekki notað hefðbundið bókhald til að mæla 

árangur. Eiríkur hafði orð á því að hann hafi lent í miklum vandræðum með þetta. Hvorki hann 

né innri endurskoðandi fyrirtækisins hefðu getað fundið lausn á því.  

Með nýsköpunarbókhaldi geta sprotafyrirtæki haldið utan um mælingar á viðhorfum 

viðskiptavina til þeirra breytinga sem fyrirtækið gerir á vörunni. Þannig geta fyrirtæki séð hvort 

þau séu á réttri leið (Ries, 2011). 

Magnús, Hörður og Ásgeir greindu allir frá því að þeir reyndu að mæla árangur með því að 

skoða hvernig viðskiptavinir taki í þær breytingar sem gerðar eru á vörunni. Hins vegar var 

enginn af þeim að halda utan um niðurstöður af þessum breytingum  á skipulagðan hátt. Ásgeir 

greindi frá því að hann hafði átt í erfiðleikum með að ná utan um það hvernig nýsköpunar-

bókhaldi væri beitt.  

5. Megin rannsóknarspurningin er eftirfarandi. Hvernig hefur íslenskum upplýsingatækni-

fyrirtækjum tekist að beita aðferðafræði straumlínustjórnunar í sprotastarfsemi sinni? 

Í grunninn snýst straumlínustjórnun sprotafyrirtækja um að minnka sóun í formi tíma og 

peningaeyðslu sem fer í að þróa og smíða vöru sem á endanum er lítill markaður fyrir (Ries, 

2011). Aðferðafræðin reynir að gefa frumkvöðlum tól sem, ef rétt eru notuð, er ætlað að reyna 

að koma í veg fyrir að þetta gerist.  

Framangreindar niðurstöður varðandi rannsóknarspurningar 1-4 gefa vísbendingar um að 

fyrirtækin hafa þurft að aðlaga aðferðafræðina að sínum rekstri. Þannig virðist ljóst að ekkert 

þeirra fyrirtækja sem rætt var við fylgdi aðferðafræðinni frá a-ö. Þá verður ekki betur séð enn 

að þeir hlutar aðferðafræðinnar sem fyrirtæki viðmælenda voru í hvað mestum erfiðleikum 

með að nýta sér, sem dæmi má nefna MMÚ, hafi verið mikið til þeir sömu og fyrirtækin sem 

tóku þátt í bandarísku rannsókninni greindu frá (Kisner, 2016).  Hvort því veldur skortur á vilja, 
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þekkingu eða einfaldlega að aðstæður fyrirtækjanna leyfa þeim það ekki skal hins vegar ekkert 

fullyrt um.  

Af þessu verður dregin sú ályktun að svarið við meginrannsóknarspurningunni sé að þeim 

fjórum íslensku upplýsingatæknifyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni hafi gengið nokkuð 

vel að beita þeim hluta aðferðafræðinnar sem þau gátu nýtt sér. 

Þó að framan hafi þeim rannsóknarspurningum sem ætlunin var að svara í þessari ritgerð 

verið svarað, telur höfundur að niðurstaðan, þ.e. svarið við meginrannsóknarspurningunni, gefi 

tilefni til að enda þessa ritgerð á eftirfarandi spurningu: Er ástæða til að ætla að aðferðin við 

straumlínustjórnun sprotafyrirtækja sé ef til vill óþarflega flókin, þ.e. hún nýtist í raun ekki 

nægjanlega vel þeim sprotafyrirtækjunum sem hún á að þjóna? Sú spurning getur hins vegar 

verið efni í nýja og stærri rannsókn.  
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7. Viðauki 

7.1 Viðtalsrammi 

a) Bakgrunnsspurningar 

i) Hjá hvaða fyrirtækjum hefur þú unnið? 

ii) Hvernig ertu menntaður? 

iii) Hvað ert þú gamall? 

iv) Getur þú sagt mér aðeins frá fyrirtækinu sem þú vinnur hjá? 

b) Hvernig standið þið að gerð viðskiptaáætlana í fyrirtækinu? 

c) Hafið þið verið að setja niður og forgangsraða tilgátum? 

i) Hvernig mótuðuð þið og forgangsröðuðu tilgátum? 

ii) Settuð þið ykkur sérstakan mælikvarða fyrir hverja ítrun? 

d) Hvernig gekk að finna hvað ætti að vera í MMÚ? 

e) Hvernig gekk að finna frumnotendur? 

f) Lentuð þið í veseni með eitthvað af þessu þegar þið gáfuð út MMÚ? 

i) Lagalegs eðlis? 

ii) Hræðsla við samkeppni? 

iii) Ógn gegn vörumerki? 

g) Hvernig mælduð þið hvort fyrirtækið væri að ná árangri? 

h) Hafið þið þurft að gera grundvallaráherslubreytingu? 

i) Hefur það að beita þessari aðferðafræði hjálpað til við að komast fyrr að því að 

grundvallaráherslubreyting sé nauðsynleg? 

 


