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Útdráttur 

Í upphafi verður til hugmynd að viðskiptatækifæri sem leiðir svo í sumum tilfellum til 

stofnunar fyrirtækis.  Í þessari ritgerð verður farið yfir helstu þætti sem skipta máli við 

stofnun fyrirtækis, frá hugmynd að fyrirtæki. Skoðuð verða fyrirliggjandi gögn um efnið. 

Hvernig verða hugmyndir til og hvernig er valið úr þeim. Val á nafni og rekstrarformi fyrir 

fyrirtækið. Fjallað er um viðskiptaáætlun og fjármögnunarleiðir sem standa til boða. 

Einnig verða tekin viðtöl við tvö spennandi fyrirtæki þar sem greint er frá þeirra leið frá 

hugmynd að fyrirtæki.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að leiðin frá hugmynd að fyrirtæki getur verið mismunandi 

og fer að miklu leyti eftir kunnáttu og reynslu stofnenda. Niðurstöður leiddu einnig í ljós 

mikilvægi þess að vera vakandi fyrir viðskiptatækifærum í umhverfinu, vanda valið á nafni 

og rekstrarformi fyrir félagið. Gera greiningu á markaðnum, samkeppninni og velja 

fjármögnunarleið. 
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1  Inngangur  

Tilgangur þessa verkefnis er auðvelda fólki að stíga réttu skrefin í stofnun fyrirtækis með 

því að draga fram fyrirliggjandi gögn. Farið verður yfir allt ferlið frá hugmynd til starfandi 

fyrirtækis með það að leiðarljósi að fá svar við eftirfarandi spurningu: hvaða þættir skipta 

máli við stofnun fyrirtækis?  

Í upphafi verður til hugmynd að viðskiptatækifæri. Viðskiptatækifærið getur verið á 

alveg nýjum markaði eða á markaði sem er þegar til. Tækifærin eru að finna í umhverfinu 

en mikilvægt er að fylgjast með og grípa þau þegar þau bjóðast. Til að greina tækifærin 

nánar er gott að setja hugmynd upp í viðskiptamódel til að fá heildarmynd af verkefninu 

og sjá hvort það sé líklegt til ávinnings. En til þess að fyrirtæki nái að blómstra og dafna 

og skila eigendum hagnaði þarf undirbúningsvinnan að vera góð. Í þessari vinnu felst til 

dæmis að ákveða hvað fyrirtækið á heita, velja rekstrarform og áætlanagerð þar sem sett 

eru fram markmið um starfsemi og stefnu fyrirtækisins.  Nauðsynlegt er að átta sig á hver 

markhópurinn á að vera, þekkja samkeppnisaðilana og að komast að því hvort 

viðskiptahugmyndin sé líkleg til að skila hagnaði.  

Höfundi hafði lengið langað til að kafa dýpra í það hvernig fólk ber sig að við að stofna 

fyrirtæki, hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar og hverju þarf að huga að. Höfundur velti 

fyrir sér hvernig frumkvöðlar fá góðar hugmyndir og hvernig hugmynd verður að fyrirtæki. 

Stuðst var mikið við þær upplýsingar sem til eru um stofnun fyrirtækis inn á vef 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og mælir höfundur eindregið með því að leita þangað eftir  

frekari upplýsingum. 

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla.  Fyrsti kafli er inngangur en í kafla tvö er fjallað um 

frumkvöðla og hugmyndina sjálfa, hvernig hún verður til og uppsprettur góðra hugmynda. 

Einnig er fjallað um leiðir til að velja úr hugmyndum sem verða til með hjálp 

viðskiptamódels. Þriðji kaflinn fjallar um þætti er snúa að stofnun fyrirtækis. Val á nafni 

fyrirtækis, vörumerki og léns og nauðsyn þess að kanna hvort nafnið, vörumerkið eða 

lénið sé þegar í notkun. Ímynd og viðskiptavild er jú það mikilvægasta sem fyrirtæki á, svo 

það þarf að vanda valið. Einnig þarf að skrá fyrirtækið hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra 

og velja rekstarform sem hentar rekstrinum. Í fjórða kafla er fjallað um viðskiptaáætlun. 
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Af hverju frumkvöðlar gera viðskiptaáætlun og hvað hún inniheldur. Viðskiptaáætlun 

hefur að geyma upplýsingar um veikleika og styrkleika fyrirtækis, atvinnugreinina og 

markaðinn sem það starfar í en samt sem áður hefur verið deilt um mikilvægi hennar. 

Fimmti kafli fjallar um leiðir til að fjármagna viðskiptatækifæri en fjármagnsþörfin getur 

verið mjög mismunandi eftir verkefnum, hún fer eftir því hver upphafskostnaður er og 

hversu langan tíma tekur að afla tekna. Ef mikil nýsköpun er í hugmyndinni er hægt að 

sækja um styrk hjá hinum ýmsu sjóðum, einnig er hægt fá leiðsögn og styrki hjá Startup 

fyrirtækjum. Hefðbundnari leiðir eru svo bankalán og fjárfestingarsjóðir. Kafli sex segir frá 

Omnom súkkulaðigerð og þeirra leið frá hugmynd að fyrirtæki. Tekið var mjög áhugavert 

viðtal við Óskar Þórðarson einn stofnanda Omnom. En höfundi hefur lengi þótt Omnom 

mjög spennandi og flott fyrirtæki og ekki skemmir súkkulaðið fyrir. Höfundur var svo 

heppin að fá að fara í heimsókn til þeirra að Hólmaslóð í Reykjavík þar sem tekið var viðtal 

við Óskar ásamt leiðangri um fyrirtækið og auðvitað, smakka súkkulaðið. Í kafla sjö er 

fjallað um Sóley Organics og leið þeirra frá hugmynd að fyrirtæki. Höfundur átti spjall við 

Sóleyju Elíasdóttur sem er stofnandi fyrirtækisins. Hún starfaði sem leikkona til fjölda ára 

eða þar til hún stofnaði Sóley Organics árið 2007. Fyrirtækið hefur aldeilis blómstrað og 

selur í dag margar vandaðar húðsnyrtivörur.  

  



 

12 

2 Hugmynd og mótun hennar 

Í upphafi verður til hugmynd að viðskiptatækifæri. Viðskiptatækifærið getur verið á alveg 

nýjum markaði eða á markaði sem er þegar til. Að fá hugmynd er einungis upphafið að 

löngu ferli sem þarf að fara í gegnum. Hugmyndirnar geta verið fleiri en ein í byrjun og er 

þá nauðsynlegt að skoða þær vel og velja þær bestu úr. Við val á hugmynd sem á að fara 

lengra með er mikilvægt að átta sig á því hvort hún muni skila árangri. Hún þarf að vera 

raunhæf og líkleg til að falla að þörfum markaðarins. Flestir sem koma með 

viðskiptahugmynd efast um að tímasetningin sé rétt, en er einhvern tímann réttur tími? 

Þetta er bara spurning um að þora og taka sénsinn en auðvitað er nauðsynlegt að fylgjast 

með umhverfinu og grípa tækifærið þegar það gefst. Tækifærin eru ekki endilega mest 

þegar vel gengur í þjóðfélaginu, tækifærin eru líka mörg í óstöðugu efnahagsumhverfi. 

Margir finna fyrir óöryggi þegar fara á af stað með nýja viðskiptahugmynd og er það mjög 

eðlilegt, hræðslan við það óþekkta eða að mistakast getur haft hamlandi áhrif. Gott er að 

hafa í huga að viðskiptahugmynd þarf ekki endilega að vera eitthvað sem enginn hefur 

heyrt um áður, tækifærin felast líka í því að sjá aðra möguleika í því sem er þegar til staðar. 

Oft koma þessi tækifæri í ljós þegar fólk upplifir sjálft að eitthvað vantar  í umhverfi þeirra. 

Frumkvöðlar eru þeir sem sjá viðskiptatækifærin í umhverfinu. 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig hugmyndir verða til og hvaða tæki og tól eru 

í boði til að hjálpa til við hugarflugið. 

Sá sem kemur með hugmynd, skapar eitthvað nýtt eða á nýjan hátt er of nefndur 

frumkvöðull „entrepreneur“ en orðið er af frönskum uppruna og merkir „sá sem tekur sér 

eitthvað fyrir hendur“. Orðið frumkvöðull á sér langa sögu en það er ekki fyrr en nú á 

síðari tímum sem hugmyndafræðin um frumkvöðul hefur fengið mikla athygli. Richard 

Cantillon (1697-1734) var fyrstur til að fjalla um frumkvöðla en hann byggði athuganir 

sínar einkum á bændastéttinni og aðferðum hennar til að selja vörur sínar. Hins vegar var 

það hagfræðingurinn J. B. Say (1767-1832) sem var fyrstur til að skilgreina orðið 

frumkvöðull. Skilgreining hans á frumkvöðli er „sá sem færir hagrænar auðlindir af svæði 

lágrar framleiðni til svæðis sem er með meiri framleiðni og afrakstur“.  Árið 1911 kom 

hagfræðingur að nafni Joseph Shumpeter (1883-1950) fram með enn aðra skilgreiningu á 

frumkvöðli. Shumpeter var einn af leiðandi hagfræðingum 20. aldarinnar og var fyrstur til 

endurlífga umræðuna um frumkvöðla eftir að hún hafði legið í dvala frá aldamótunum 
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1900. Samkvæmt kenningum Shumpeter eru frumkvöðlar þeir sem leiða breytingar á 

hagkerfinu með því að búa til nýjar atvinnugreinar. Stefna hans á sviði hagfræðinnar var 

ólík öðrum hagfræðingum á þessum tíma. Að hans mati var hagkerfið mótað af breytilegu 

ójafnvægi sem frumkvöðlar skapa en ekki jafnvægi í sköpun hins hagsýna manns. 

Kenningar Shumpeter fengu ekki verðskuldaða athygli sem varð til þess að þær voru 

flestum gleymdar um miðbik 20. aldarinnar. Peter F. Drucker (1909-2005) hefur oft verið 

kallaður faðir stjórnunarfræðanna, hann kom fram með aðra hugmyndafræði um 

frumkvöðul. (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Sú skilgreining sem oft er notuð í dag og Peter F. 

Drucker talar um bókinni sinni Innovation and Entrepreneurship „sá sem stofnar sitt eigið 

lítið fyrirtæki“ á ekki alltaf við að mati Druckers. Í hans augum geta ekki allir sem eiga og 

reka fyrirtæki verið frumkvöðlar. Maður og kona sem opna veitingastað á ákveðnum stað 

eru vissulega að taka áhættu með því að vera stofna fyrirtæki en þau er ekki að gera 

eitthvað sem ekki hefur verið gert áður. Að stofna sitt eigið lítið fyrirtæki er ekki nóg til að 

teljast vera frumkvöðlastarfsemi, oft á nýsköpun sér stað í stórum fyrirtækjum sem hafa 

starfað í mörg ár. Sá sem býr til eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi telst vera frumkvöðull 

(Drucker, 1985). 

Skipti á vörum, gæði og þjónustu er það sem viðskipti ganga út á. Neytendur eru 

tilbúnir að greiða fyrir þessi gæði ef þau hafa eitthvert gildi fyrir þá og eru á verði sem þeir 

eru tilbúnir að greiða fyrir þau. Ef viðskiptahugmynd á að vera gjaldgeng á markaðnum 

þarf að vera þörf fyrir hana. Þar sem aðstæður og undirbúningar mætast verða tækifæri. 

Undirbúningur byggir á reynslu og þekkingu sem frumkvöðullinn hefur skapað sér. Víðtæk 

þekking á umhverfinu og markviss undirbúningur eykur líkur á því að finna góð tækifæri 

sem hægt er að nýta. Umhverfið sem við lifum í, náttúran, fólkið og fyrirtækið mynda 

aðstæður sem við lifum við. Hugmyndir, atburðir, þarfir og gildi sem móta líf einstaklinga 

eru líka aðstæður. Uppruni nýrra tækifæra á sér stað þegar breytingar verða á þessum 

aðstæðum. Þeir sem grípa tækifærið þegar breytingar á aðstæðum eiga sér stað eru 

frumkvöðlar. Frumkvöðlar þurfa að vera vel undirbúnir og vakandi fyrir breytingum í 

umhverfinu því tímaþáttur breytinganna er mikilvægur. Spurning er hversu lengi 

breytingarnar vara og hversu lengi gluggi tækifæra er opinn fyrir frumkvöðulinn. 

Mikilvægt er því fyrir frumkvöðulinn að grípa tækifærið þegar það gefst en jafnframt að 

tryggja að tækifærið eigi sér framtíð (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). 
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2.1 Uppsprettur nýsköpunar 

Til þess að grípa tækifærið um leið og það býðst þarf frumkvöðullinn að stunda 

kerfisbundna leit að tækifærum. Peter F. Drucker talar um að kerfisbundinn leit sé að 

fylgjast með uppsprettum nýsköpunar tækifæra á ákveðinn og skipulagðan hátt. 

Uppsprettur nýsköpunar eru sjö: það óvænta, ósamræmi, nýbreytni byggð á þörf, 

breytingar á markaðnum, lýðfræðilegar breytingar, breytingar á skynjun, hegðun og 

tilgangi, ný þekking bæði vísindaleg og ekki.  

       Mynd 1. Sjö uppsprettur nýsköpunar 

 

Fyrstu fjórar eru innan fyrirtækis eða ákveðinnar atvinnugreinar og eru því líklegri til 

að vera huldar öðrum en þeim sem hafa þekkingu á viðkomandi fyrirtæki eða 

atvinnugrein. Þrjár síðustu eru uppsprettur sem má finna fyrir utan fyrirtæki eða 

atvinnugrein og hefur því áhrif á allar atvinnugreinar. Breytingar  sem verða í umhverfinu 

og geta algjörlega breytt landslaginu sem fyrirtæki starfa í (Drucker, 1985). 

 

2.1.1 Það óvænta 

Drucker skiptir því óvænta upp í þrennt: óvæntur árangur, óvænt mistök og óvæntur ytri 

atburður. Óvæntur árangur verður þegar vara eða þjónusta selst mjög vel til ákveðins 

hóps sem var í upphafi ekki hugsaður sem markhópur. Nýsköpun sem verður til á þennan 
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hátt er ekki erfið og frekar áhættulítil. Tækifærin sem felast í óvænta árangrinum eru 

mörg en oft er litið framhjá þeim og þeim jafnvel hafnað af stjórnendum. Það getur verið 

vegna þess að margir líta á óvæntan árangur sem eitthvað sem muni ekki skila 

framtíðarárangri. Mistök sem verða eru ólík árangrinum, það er erfitt að líta framhjá þeim 

og eru þau yfirleitt frekar augljós. Flest mistök eru tilkomin vegna heimsku, óvandaðra 

vinnubragða, græðgi og eru þau sjaldan notuð sem uppspretta tækifæra. Nýsköpunar 

tækifæri getur misheppnast þrátt fyrir góða undirbúningsvinnu í upphafi en mistökin geta 

þá gefið vísbendingar um það sem betur mætti fara. Óvæntir ytri atburðir eru eitthvað 

óvænt sem gerist í ytra umhverfi fyrirtækis. Tækifæri sem verða til vegna óvæntra atburða 

í ytra umhverfi nýtast best þeim sem eru þegar með þekkinguna og er hún þá nýtt til að 

útvíkka reksturinn frekar en að fara yfir í nýjan óskyldan rekstur. 

2.1.2 Ósamræmi 

Með ósamræmi er átt við muninn á því sem raunverulega er og þess sem allir halda að sé 

eða þess sem ætti að vera. Ósamræmi getur myndast út frá ólíkum þáttum til dæmis á 

milli atvinnugreinar og efnahagslegs raunveruleika og á milli þess sem er haldið um 

atvinnugrein og það sem í rauninni er. Tækifærin myndast þegar einstaklingar eða 

fyrirtæki sjá að það sem menn halda um markaðinn er ekki endilega raunin. Ef kjarkur og 

þor er til staðar til að hugsa út fyrir kassann getur það verið uppspretta nýrra hugmynda 

og tækifæra (Drucker, 1985). 

2.1.3 Nýbreytni byggð á þörf 

Drucker talar um að tækifærin verði til þegar greina má þörf markaðarins eftir einhverju 

sem er ekki þegar til staðar. Kveikjan að tækifærinu er sú að neytendur kalla á breytingar, 

ólíkt öðrum uppsprettum tækifæra þar sem tækifærin verða til við breytingar á innra eða 

ytra umhverfi fyrirtækis. Oft er þörfin augljós innan fyrirtækis en enginn gerir neitt í því. 

Hins vegar þegar nýsköpunin birtist er hún strax samþykkt og fyrir öllum er hún frekar 

augljós og verður fljótt að venju. 

2.1.4 Breytingar á markaðnum 

Fyrir mörgum breytast atvinnugreinar og markaðurinn mjög lítið. Í raun er þetta tvennt 

mjög brothætt. Þegar upp koma breytingar verða fyrirtækin að bregðast fljótt við. 

Fyrirtæki sem starfa áfram án þess að taka tillit til breytinganna er nokkuð örugg um að 
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tapa stöðu sinni á markaðnum sem erfitt getur verið að vinna upp aftur. Í verstu tilfellum 

getur afskiptaleysið valdið útrýmingu fyrirtækisins. Um leið eru breytingar á atvinnugrein 

eða markaði uppspretta tækifæra fyrir nýsköpun. Tækifærin eru mörg fyrir frumkvöðla 

þar sem mörg fyrirtæki gleyma sér í gömlum siðum og stýra fyrirtækjum sínum eins og 

þeim hefur alltaf verið stýrt. Fyrirtækin sjá ekki möguleikana á tækifærunum sem vel 

vakandi frumkvöðlar grípa á meðan þau sofa á verðinum (Drucker, 1985). 

2.1.5 Lýðfræðilegar breytingar 

Lýðfræðilegar breytingar geta verið breytingar á aldurskúrfunni og samsetning 

aldurshópa, fjölda einstaklinga, menntun, atvinnuþátttöku, tekjur. Eftirspurn á markaði 

getur breyst mikið þegar breytingar á einhverjum þessa þátta verða. Lýðfræði hefur mikil 

áhrif á það hvernig markaðurinn er, hvað er keypt og af hverjum og í hvaða magni. Það 

sem gerir lýðfræði að svo góðu og gefandi tækifæri fyrir frumkvöðulinn er vanræksla 

annarra ákvarðatakenda sem gera ráð fyrir því að lýðfræði breytist hægt eða ekki neitt 

(Drucker, 1985). 

2.1.6 Breytingar á skynjun, hegðun og tilgangi 

Sjálfsmynd, fjölskyldan og félagsleg staða eru hluti af því sem gerir fólk að manneskju með 

mótaða skynjun, hegðun og tilgang. Þegar breytingar verða á skynjun, hegðun eða tilgangi 

verða ekki breytingar á staðreyndum heldur breytingar á viðhorfi til staðreyndanna. 

Veraldleg auðæfi og aukinn kaupmáttur ræður miklu um hversu miklar þessar breytingar 

verða. Lífstíll fólk breytist með auknum kaupmætti, kaup á dýrari bílum, oftar út að borða 

og fleiri utanlandsferðir svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægt er að gera sé grein fyrir því hvort 

um að ræða breytingar sem munu vara stutt eða vera til framtíðar (Drucker, 1985). 

2.1.7 Ný þekking 

Nýsköpun byggð á þekkingu er algengasta nýsköpunin. Í þess konar nýsköpun eru 

peningarnir. Þegar fólk heyrir orðið nýsköpun er oftast verið að tala um nýsköpun á sviði 

þekkingar. Þegar talað er um þekkingu á sviði nýsköpunar er ekki endilega verið að tala 

um tækniþekkingu, þekking getur líka verið annars konar. Nýsköpun á sviði þekkingar 

tekur yfirleitt langa tíma að fara frá hugmynd að fullmótaðri „vöru“ og oft gengur hún ekki 

upp. Mikil áhætta er fólgin í því að leggja alla vinnu við einhverja eina hugmynd sem mun 

svo kannski á endanum ekki ganga upp. Til að minnka áhættuna er mikilvægt að 
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markmiðið og stefnumótunin séu skýr í upphafi og að þeim sé fylgt eftir. En gott er að 

hafa í huga að því meiri áhætta því meiri ávinningur. 

Línurnar á milli þessara sjö uppsprettuþátta eru oft mjög óljósar og skarast þar af 

leiðandi. Engin uppspretta er mikilvægari en önnur, tækifærin eru jafn líkleg í öllum sjö 

uppsprettunum (Drucker, 1985). 

Nú hefur verið farið yfir það hvernig hugmynd verður til, hvaðan þær koma og leiðir til 

að finna tækifærin í umhverfinu. Þegar hugmyndir verða til er nauðsynlegt að greina þær 

ítarlega til að meta möguleika þeirra á markaði. Ein aðferð við meta hugmynd er að skoða 

hana út frá viðskiptamódeli en sú aðferð er mikið notuð við hugmynda og 

stefnumótunarvinnu. Viðskiptamódel er bæði hægt að nota þegar á skoða hvort nýtt 

viðskiptatækifæri sé líklegt til árangurs og þegar fyrirtæki vilja koma með nýja vöru á 

markað.  

2.2 Viðskiptamódel 

Breytt hagkerfi heimsins hefur þýtt að jafnvægið á milli viðskiptavina og birgja hefur 

breyst. Með tilkomu nýrra tölvu- og fjarskiptatækni og alþjóðlegra viðskiptasamninga 

hefur viðskiptavinurinn fleiri valkosti þar sem framboð hefur aukist og viðskiptavinurinn 

á auðveldara með að finna þær vörur sem hann leitar að og á því verði sem hann er sáttur 

við. Fyrirtæki þurfa því að huga betur að viðskiptavininum með þetta að leiðarljósi. Vegna 

þessarar þróunar þurfa fyrirtæki stöðugt  að vera endurskoða það virði sem þeir bjóða 

viðskiptavinum sínum. Þetta nýja umhverfi krefst ekki einungis þess að vita hvernig eigi 

að þjóna viðskiptavininum betur heldur einnig hvernig á að koma með nýjar vörur og 

þjónustur inn á markaðinn. Viðskiptamódel er mikilvægur þáttur í því að viðhalda 

viðskiptasamböndum og að auka líkur á velgengni nýsköpunar (Teece, 2010). 
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Viðskiptamódel (e. Business Model Canvas) sem er byggt á kenningum Alexander 

Osterwalder fjallar um það sem snýr að viðskiptavininum, rekstrinum og væntanlegri 

fjárhagsafkomu hugmyndar. Viðskiptamódelið sýnir hvernig fyrirtæki skipuleggur 

starfsemina svo fyrirtækið og viðskiptavinir fái það sem þeir sækjast eftir og er því skipt 

upp í níu stoðir. Með þessum níu stoðum er hugmyndin kortlögð og 

rekstrargrundvöllurinn sýndur á myndrænan hátt. Níu stoðir viðskiptamódelsins eru: 

markhópur, varan/virðið, dreifileiðir, viðskiptasamband, tekjuflæði, auðlindir, tilgangur, 

samstarfsaðilar og kostnaður (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

               Mynd 2. The Business Model Canvas 

Viðskiptamódelið hjálpar til við að greina viðskiptatækifærið út frá öllum þessum níu 

stoðum. Mikilvægt er að átta sig á því hvaða hóp viðskiptavina á að ná í og þjóna. 

Viðskiptavinurinn (e. Customer segments) er hjartað í viðskiptamódelinu. Fyrirtæki mun 

ekki starfa lengi ef það hefur ekki viðskiptavini. Ein leið til að þjóna viðskiptavinum betur 

er að skipta þeim upp í hópa eftir þörfum og hegðun. Út frá þessari flokkun er hægt velja 

hvaða viðskiptavinum er ætlað að þjóna mest eða eingöngu. Varan/virðið (e. Value 

propositions) lýsir þeirri vöru eða þjónustu sem skapar virði. Hjálpar til við að greina hvað 

það er sem skiptir viðskiptavininn máli, hvaða virði er verið að skapa og fyrir hverja. 

Dreifileiðir (e. Channels) útskýrir hvernig samskipti fyrirtæki á við viðskiptavini sína, hvaða 

söluleiðir á að nota og hvernig á að koma verðmætum til þeirra. Viðskiptasamband (e. 

Customer relationships) lýsir því hvernig samskiptum er háttað á milli fyrirtækis og 
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viðskiptavina. Fyrirtæki á að velja hvers konar samband það vill eiga við viðskiptavini sína. 

Sambandið getur verið persónulegt sem felur í sér mannleg samskipti þar sem 

viðskiptavinurinn er í beinu sambandi við fyrirtækið. Sjálfsafgreiðsla er ópersónulegt 

samband og viðskiptavinurinn á ekki í beinu sambandi við fyrirtækið. Tekjuflæði (e. 

Revenue streams) sýnir flæði fjármagns sem fyrirtæki framleiðir frá hverjum markhópi. Í 

þessum hluta spyr fyrirtæki sig hvað markhópurinn er tilbúinn að greiða fyrir vöruna sem 

fyrirtækið framleiðir og hvernig sú greiðsla fer fram. Auðlindir (e. Key resources) útskýrir 

hvaða auðlindir fyrirtækið þarf til að láta viðskiptamódelið ganga upp. Með þessum 

auðlindum getur fyrirtæki búið til verðmæti til að bjóða á markaði. Auðlindirnar geta til 

dæmis verið húsnæði, framleiðsluvélar, dreifingaleiðir, leyfi og mannauðurinn í 

fyrirtækinu. Tilgangur (e. Key activities) útskýrir hvað er það mikilvægasta sem fyrirtæki 

gerir til að viðskiptamódelið gangi upp. Ef lykiltilgangur fyrirtækisins er ekki skýr í upphafi 

gefur það auga leið að fyrirtækið mun eiga erfitt uppdráttar. Samstarfsaðilar (e. Key 

partnerships) útskýra hverjir eru helstu samstarfsaðilar og birgjar sem hjálpa til við að 

skapa viðskiptamódelið. Skilgreining á þessum aðilum hjálpar til við átta sig betur á hverjir 

eru helstu samstarfsaðilarnir og hvort samstarf við þessa aðila er líklegt til að skila meiri 

árangri. Kostnaður (e. Cost structure) skilgreinir allan þann kostnað sem verður til vegna 

viðskiptamódelsins (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Með því að setja hugmynd upp í viðskiptamódel og fylla inn í hvern dálk fæst 

heildarmynd af verkefninu sem er framundan. Hugmyndin er líklegri til að skila árangri því 

búið er að skilgreina alla helstu þætti sem koma upp við verðmætasköpun út frá 

viðskiptavininum. 
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3 Stofnun félags 

Við stofnun fyrirtækis er eitt það mikilvægasta sem þarf að gera að finna nafn á fyrirtækið 

en þegar það er valið er nauðsynlegt að kanna hvort það er þegar í notkun eða skráð sem 

firma, lén eða vörumerki. Ef það er ekki kannað áður en rekstur er hafinn getur það haft 

dýrkeyptar afleiðingar í för með sér og verið mikil tíma- og fjársóun (Einkaleyfastofan, 

e.d.-a). Einnig skiptir rekstrarform félags miklu máli þar sem ábyrgð eigenda og 

skattaumhverfi geta verið mismunandi eftir rekstrarformum.  

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi þess að velja nafn, vörumerki , lén og 

rekstrarform fyrir fyrirtækið með því að skoða gögn sem finna má á heimasíðum stofnana 

ásamt því að skoða lög um hin ýmsu rekstrarform. 

3.1 Nafn, vörumerki og lén 

Ímynd og viðskiptavild fyrirtækja er eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki á og er því 

mikilvægt að vanda valið strax í byrjun þegar á að velja nafn, vörumerki og lén og leita 

upplýsinga hjá réttum stofnunum (Einkaleyfastofan, e.d.-a). 

Fyrirtækjaskrá skráir firmanöfn en áður en nafnið er valið og skráð er nauðsynlegt að 

kanna hvort nafnið sé þegar skráð en það er gert með því að leita á netinu eða í 

gagnabanka Einkaleyfastofu (Einkaleyfastofan, e.d.-a). 

Skráning á vörumerki fer fram hjá Einkaleyfastofu en sú skráning veitir einkarétt á 

merki eða tilteknu orði fyrir þær vörur eða þjónustu sem vörumerkingunni er ætlað að 

auðkenna. Vörumerkið verður hafa nægjanlegt sérkenni til þess að varan eða þjónustan 

aðgreini sig frá öðrum vörum eða þjónustu. Þessi regla ásamt fleirum gilda um skráningu 

vörumerkja, en nánari upplýsingar má finna á vef Einkaleyfastofu. Þegar velja á 

vörumerkið þarf að kanna hvort vörumerki sé þegar til en það er hægt að gera með því 

að fletta upp í gagnabanka Einkaleyfastofu en einnig getur Einkaleyfastofa framkvæmt 

leit í vörumerkjaskrá gegn vægu gjaldi. Vörumerki sem eru skráð hjá Einkaleyfastofu eru 

eingöngu tryggð vernd á vörumerkinu á Íslandi. Ef fyrirtæki ætlar sér að selja vöruna sína 

erlendis er mikilvægt að skrá vörumerkið einnig í öðrum löndum og tekur Einkaleyfastofa 

á móti þeim umsóknum (Einkaleyfastofan, e.d.-a). 

Úthlutun á léni fer fram hjá Isnic – Internet á Ísland hf. Skráning léna er ótímabundin 

og miðast afnotið við eitt ár í senn sem endurnýjast þegar árgjaldið er greitt. Þegar skrá á 
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lén er hægt að fletta upp í gagnagrunni Isnic til að kanna hvort lénið sé þegar í notkun. 

Mikilvægt er að átta sig á því að þrátt fyrir skráningu á léni hjá Isnic veitir það fyrirtækinu 

ekki einkarétt á orðinu, til þess þarf að skrá það sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu 

(Einkaleyfastofan, e.d.-a). 

Einkaleyfi veitir einkarétt á tæknilegum uppfinningum í ákveðinn tíma. Með því að vera 

með einkaleyfi er hægt að koma í veg fyrir að aðrir geti framleitt sömu vöru og hefur þá 

einkaleyfishafinn ákveðið forskot á samkeppnisaðilann. Þegar fjárfestar skoða 

viðskiptatækifæri og meta virði þeirra horfa þeir á einkaleyfi sem mikinn kost. Mikilvægt 

er að kanna hvaða einkaleyfi eru til áður en sótt er um einkaleyfi og er það gert með því 

að leita í gagnabanka Evrópsku einkaleyfastofunnar (Einkaleyfastofan, e.d.-b). 

3.2 Rekstrarform 

Rekstrarformin eru nokkur og fara þau eftir umfangi rekstursins sem verið er að fara út í. 

Það sem aðgreinir þau eru til að mynda mismunandi reglur um bókhald og skráningu, 

skattaumhverfið og ábyrgð stjórnenda. Löggildir endurskoðendur, bókarar eða lögmenn 

geta aðstoðað við val á rekstrarforminu og getur verið gott að leita til þeirra. Algengasta 

rekstrarformið á Íslandi er einkahlutafélög eins og sést greinilega þegar tölur frá Hagstofu 

Íslands yfir nýskráningar fyrirtækja og rekstrarform eru skoðaðar.  

  
 

 

Mynd 3. Nýskráningar fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformi 2010-2017 
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Heildarfjöldi nýskráðra fyrirtækja og félaga á árunum 2010 til 2017 er 19.567 og af þeim 

eru skráð einkahlutafélög 16.675 eða 85,22% allra skráninga. Skráning hlutafélaga á 

þessum árum var einungis 79 eða 0,4% allra skráninga. Skráð sameignarfélög voru 521 

eða 2,66% allra skráninga og skráð samlagsfélög voru 2.292 eða 11,71% allra skráninga. 

Þess ber þó að geta að tölurnar innhalda ekki upplýsingar um einstaklinga með rekstur á 

eigin kennitölu (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Áætla má að miklar vinsældir einkahlutafélagaformsins megi rekja til þess að eigendur 

velja sér rekstrarform sem dregur úr fjárhagslegri ábyrgð eiganda. Hlutafélög eru byggð 

upp fyrir stærri félög sem skýrir hvers vegna þau njóta ekki meiri vinsælda. 

3.3 Einstaklingsfyrirtæki 

Einstaklingsfyrirtæki er ekki lögpersóna og getur því ekki átt réttindi, borið skyldur eða 

notið rétthæfis. Eigandi einstaklingsfyrirtækis ber ótakmarkaða og beina ábyrgð. 

Ótakmörk ábyrgð þýðir að allar eignir eigandans eru til tryggingar á rekstrinum. Með 

eignum er átt við eignir í fyrirtækinu sem og persónulegar eignir. Bein ábyrgð þýðir að 

kröfuhafi getur gengið beint að eignum eiganda og að hann geti sótt í persónulegar eignir 

áður en gengið er að eignum fyrirtækisins (Yrsa Eleonora Gylfadóttir, 2011). 

3.3.1 Stofnun 

Tveir möguleikar eru í boði þegar stofna á einstaklingsfyrirtæki. 

Hægt er að stunda atvinnurekstur á eigin kennitölu en firma einstaks manns á að vera 

fullt nafn hans en skammstafa má skírnarnafn. Einstaklingsfyrirtæki sem ekki á að gefa 

sérstakt nafn er ekki skylt að skrá hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. (Lög um 

verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903) 

Einnig er möguleiki að stunda atvinnurekstur á eigin kennitölu en fá sérstakt nafn á 

fyrirtækið og er þá skylt að skrá það hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Skráning í 

fyrirtækjaskrá er skyldug til að tryggja viðskiptaaðilanum og lánardrottnum upplýsingar 

um hver beri ábyrgð þegar kemur skuldbindingum fyrirtækisins (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d.-d) . 

3.3.2 Reikningshald og skattar 

Einstaklingum sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er skylt að færa 

tvíhliða bókhald. Undanþegin þessari skyldu eru þau einstaklingsfyrirtæki sem hafa ekki 
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fleiri en einn aðkeyptan starfsmann að jafnaði og að fyrirtækið sé í ákveðinni starfsemi 

sem getið er í lögum um bókhald (Lög um bókhald nr. 145/1994). 

Til tekjuskattstofns einstaklingsfyrirtækja teljast allar tekjur eiganda,  persónulegar og 

tekjur vegna atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi að frádregnum öllum þeim 

frádrætti sem er heimilaður frá þessum tekjum. Ef tap er á atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi verður tekjuskattsstofninn einungis vegna persónulegra tekna. Ekki er heimilt 

að draga tap af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi frá tekjum sem ekki eru tengdar 

slíkri starfsemi en yfirfærsla á tapi á milli ára er heimil (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Einstaklingar í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og stunda viðskipti með 

skattskyldar vörur og þjónustu eru skattskyldir aðilar. Skattskyldum aðila ber að tilkynna 

atvinnurekstur sinn eða starfsemi til ríkisskattstjóra eigi síðar en átta dögum áður en 

starfsemi hefst (Lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988). 

3.4 Sameignarfélag 

Í sameignarfélagi gera tveir eða fleiri aðilar samning um sameiginlega fjárhagslega 

starfsemi. Skuldbindingar félagsins eru á ábyrgð allra félagsmanna og er hún bein, óskipt 

og ótakmörkuð. Gangi nýr félagsmaður inn í sameignarfélagið eftir stofnun þess ber hann 

einnig ábyrgð á öllum eldri skuldbindingum en heimilt er að falla frá þeirri reglu með 

félagssamningi. Samninginn þarf að tilkynna til fyrirtækjaskrár og birta í Lögbirtingablaði 

svo hann öðlist gildi gagnvart öllum félagsmönnum (Lög um sameignarfélög nr. 50/2007). 

Sameignarfélag er ólíkt öðrum rekstrarformum að því leyti að samstarfið byggist almennt 

á persónulegri forsendum þar sem sambandið á milli félagsmanna er náið því að þeir bera 

allir beina, ótakmarkaða og óskipta ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Reglurnar um 

samstarfið eru oft sérsniðnar að þörfum og aðstæðum félagsmanna sem gefur aukið 

svigrúm sem er ekki í öðrum fjárhagslegum félögum (Stjórnarráðið, 2018, e.d.). 

3.4.1 Stofnun 

Skráning á sameignarfélag fer fram hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. 

Gera þarf skriflegan félagssamning og skal hann undirritaður af öllum stofnendum og 

þeim sem síðar ganga í félagið (Lög um sameignarfélög nr. 50/2007). 

Eftirfarandi atriði þurfa að koma fram í félagssamningi: 

➢ nafn og heimilisfang félagsins. 
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➢ nöfn, kennitölur og heimilisföng félagsmanna. 

➢ hver tilgangur félagsins er. 

➢ tilkynna hvort félagsmenn ætli að greiða framlag til félagsins og hver sú 
upphæð er. 

➢ tilkynna hvort félagið eigi að vera sjálfstæður skattaðili. 

➢ undirskrift allra stofnenda og dagsetning undirritunar. 

Félagsmenn sem síðar koma inn í félagið skulu einnig undirrita samninginn. 

Félagssamningi verður einungis breytt með undirritun allra félagsmanna nema kveðið sé 

á um annað í samningnum (Lög um sameignarfélög nr. 50/2007). 

3.4.2 Reikningshald og skattar 

Sameignarfélögum er skylt að halda tvíhliða bókhald. Bókhaldið skal vera skýrt og 

aðgengilegt og ársreikningurinn saminn í samræmi við lög og reglugerðir. Stjórnendur 

sameignarfélags bera ábyrgð á því að lögum sé fylgt við skil á bókhaldi og ársreikningi (Lög 

um bókhald nr. 145/1994). 

Hafi félagið verið skráð sem sjálfstæður skattaðili er skylt að greiða tekjuskatt af öllum 

tekjum félagsins. Ef þess er ekki óskað við skráningu sameignarfélags að félagið sé 

sjálfstæður skattaðili skal skipta tekjum og eignum milli félagsmanna í samræmi við 

félagssamninginn. Tekjurnar og eignirnar eru þá skattlagðar með öðrum tekjum og 

eignum félagsmanna. Tekjum og eignum skal skipt eftir eignarhlutföllum eða jafnt þegar 

ekki er getið um skiptingu tekna og eigna í félagssamningi (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Uppgjörstímabil virðisaukaskatts sameignarfélags er á tveggja mánaða fresti. 

Undantekning frá þessari reglur á við þegar velta félags á vöru og þjónustu er undir 

4.000.000 kr. á ári en þá ber félaginu að gera upp virðisaukaskatt árlega. Fari 

virðisaukaskattskyld velta félags í ársskilum yfir 4.000.000 innan almanaksárs ber því að 

skila uppgjöri á virðisaukaskatti á gjalddaga næstu tveggja mánaða skila og framvegis á 

tveggja mánaða fresti (Ríkisskattstjóri, 2018, e.d.-a).   

3.5 Samlagsfélag 

Um er að ræða félag sem byggist á samningi tveggja eða fleiri félagsmanna um 

sameiginlega fjárhagsstarfsemi. Að minnsta kosti einn félagsmaður ber beina, óskipta og 

ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Í samlagsfélagi eru einnig samlagsmenn 
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en þeir bera einungis ábyrgð  á skuldum fyrirtækisins upp að því marki sem framlag þeirra 

nemur. Fjárhagsleg áhætta þeirra er því takmörkuð og miðast við einhverja tiltekna 

upphæð (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). 

3.5.1 Stofnun 

Samlagsfélög er skráð hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Við skráningu er skylt að gera 

skriflegan félagssamning og á hann að vera undirritaður af öllum stofnendum og þeim 

sem síðar ganga í félagið. Við skráningu þurfa að koma fram upplýsingar um hvort félagið 

eigi að vera sjálfstæður skattaðili eða ekki (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). 

Eftirfarandi atriði þurfa að koma fram í félagssamningi: 

➢ Heiti félags, heimilisfang og tilgangur. 

➢ Nöfn, kennitölur og heimilisföng félagsmanna, eignarhlutföll og ábyrgð. 

➢ Stofnfé, skipting hagnaðar, tekna og kostnaðar. 

➢ Tilkynna hvort félagið eigi að vera skattskyldur aðili eða ekki. 

➢ Starfsemi félagsins. 

➢ Önnur mál. 

3.5.2 Reikningshald og skattar 

Samlagsfélögum er skylt að halda tvíhliða bókhald. Undanþegin þessari skyldu eru  þau 

félög sem eru í eigu eins einstaklings og hafa ekki fleiri en einn aðkeyptan starfsmann að 

jafnaði og að fyrirtækið sé í ákveðinni starfsemi sem getið er í lögum um bókhald (Lög um 

bókhald nr. 145/1994). 

Hafi félagið verið skráð sem sjálfstæður skattaðili er skylt að greiða tekjuskatt af öllum 

tekjum félagins. Ef þess er ekki óskað við skráningu sameignarfélags að félagið sé 

sjálfstæður skattaðili skal skipta tekjum og eignum milli félagsmanna í samræmi við 

félagssamninginn. Tekjurnar og eignirnar eru þá skattlagðar með öðrum tekjum og 

eignum félagsmanna. Tekjum og eignum skal skipt eftir eignarhlutföllum eða jafnt þegar 

ekki er getið um skiptingu tekna og eigna í félagssamningi (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Uppgjörstímabil virðisaukaskatts samlagsfélag er á tveggja mánaða fresti. Undantekning 

frá þessari reglur á við þegar velta félags á vöru og þjónustu er undir 4.000.000 kr. á ári 

en þá ber félaginu að gera upp virðisaukaskatt árlega. Fari virðisaukaskattskyld velta 
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félags í ársskilum yfir 4.000.000 innan almanaksárs ber því að skila uppgjöri á 

virðisaukaskatti á gjalddaga næstu tveggja mánaða skila og framvegis á tveggja mánaða 

fresti (Ríkisskattstjóri, 2018, e.d.-a). 

3.6 Einkahlutafélag 

Stofnendur einkahlutafélags geta verið einn eða fleiri og bera félagsmenn enga 

persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Ábyrgðin er því óbein en með því er átt 

við að ef félag stendur ekki við skuldbindingar sínar geta kröfuhafar ekki gengið að eignum 

félagsmanna nema með undantekningum. Kröfuhafar geta gengið að hlutum eigenda í 

félaginu, ábyrgð eigenda er því takmörkuð við hlutafé (Yrsa Eleonora Gylfadóttir, 2011). 

Lágmarkshlutafé í einkahlutafélagi skal vera 500.000 krónur og skiptist það í einn eða 

fleiri hluti (Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994).  

3.6.1 Stofnun 

Einkahlutafélag er skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Hlutafé að lágmarki 500.000 

krónur skal ávallt greitt við stofnun félagsins. Í þeim tilfellum sem hlutafé er ekki greitt 

með peningum skal staðfesting frá lögmanni eða löggildum endurskoðanda um eignina 

fylgja með. Við stofnun félags með einum aðila skal skila inn tilkynningareyðublaði, 

samþykktum, stofngerð og stofnskrá. Við stofnun félags með tveimur eða fleiri aðilum 

skal skila inn tilkynningareyðublaði, stofnsamningi, stofnfundargerð og samþykktum 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-c).  

Við stofnun einkahlutafélags er gerður stofnsamningur/stofnskrá sem allir stofnendur 

skulu undirrita og einnig skrá sig fyrir hlutum. 

Eftirfarandi atriði skulu ávallt koma fram í stofnsamningi: 

➢ Nöfn, kennitölur og heimilisföng stofnenda. 

➢ Skipting hluta á milli stofnenda. 

➢ Hvaða upphæð skal greiða fyrir hvern hlut. 

➢ Áætlaður kostnaður við stofnun félagsins. 

➢ Tilgreina ef hluti má greiða með öðru en reiðufé. 

➢ Tilgreina hvort félagið taki við verðmætum gegn greiðslu í öðru en hlutum. 

➢ Tilgreina ef stofnendur eða aðrir eigi að njóta sérstakra réttinda í félaginu. 
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(Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994). 

Nánari upplýsingar um stofnun einkahlutafélög er að finna í lögum um einkahlutafélög nr. 

138/1994. 

3.6.2 Reikningshald og skattar 

Einkahlutafélögum er skylt að halda tvíhliða bókhald. Undanþegnir þessari skyldu eru  þau 

félög sem eru í eigu eins einstaklings og hafa ekki fleiri en einn aðkeyptan starfsmann að 

jafnaði og að fyrirtækið sé í ákveðinni starfsemi sem getið er í lögum um bókhald (Lög um 

bókhald nr. 145/1994). 

Einkahlutfélögum er skylt að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum. Tekjuskattsstofn 

einkahlutafélags samanstendur af öllum tekjum félagsins að frádregnum rekstrarkostnaði 

(Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Uppgjörstímabil virðisaukaskatts einkahlutafélags er á tveggja mánaða fresti. 

Undantekning frá þessari reglur á við þegar velta félags á vöru og þjónustu er undir 

4.000.000 kr. á ári en þá ber félaginu að gera upp virðisaukaskatt árlega. Fari 

virðisaukaskattskyld velta félags í ársskilum yfir 4.000.000 innan almanaksárs ber því að 

skila uppgjöri á virðisaukaskatti á gjalddaga næstu tveggja mánaða skila og framvegis á 

tveggja mánaða fresti (Ríkisskattstjóri, 2018, e.d.-a). 

3.7 Hlutafélag 

Stofnendur hlutafélags þurfa að vera tveir eða fleiri og ber enginn félagsmanna 

persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Ábyrgðin er því óbein en með því 

er átt við að ef félag stendur ekki við skuldbindingar sínar geta kröfuhafar ekki gengið að 

eignum félagsmanna nema með undantekningum. Kröfuhafar geta gengið að hlutum 

eigenda í félaginu, ábyrgð eigenda er því takmörkuð við hlutafé (Yrsa Eleonora 

Gylfadóttir, 2011). 

3.7.1 Stofnun 

Hlutafélag er skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Hlutafé að lágmarki 4.000.000 króna 

skal ávallt greitt við stofnun félagsins. Í þeim tilfellum sem hlutafé er ekki greitt með 

peningum skal staðfesting frá lögmanni eða löggildum endurskoðanda um eignina fylgja 

með. Að minnsta kosti tveir aðilar þurfa að koma að stofnun hlutafélags og eiga hlutir 

félagsins að vera í höndum tveggja eða fleiri aðila. Við skráningu þarf að skila inn 
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stofngögnum svo sem tilkynningareyðublaði, stofnsamningi, samþykktum og 

stofnfundargerð (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). 

Við stofnun gera félagsmenn undirritaðan stofnsamning (stofnskrá). Í stofnsamningi 

þurfa eftirfarandi atriði að koma fram: 

➢ Nöfn, kennitölur og heimilisföng. 

➢ Hvaða upphæð skal greiða fyrir hvern hlut. 

➢ Frest til áskriftar og greiðslu hlutar. 

➢ Áætlaðan kostnað við stofnun félags. 

➢ Tilgreina ef hluti má greiða með öðru en reiðufé. 

➢ Upplýsa um hvernig og hvenær eigi að boða til aðalfundar. 

➢ Tilgreina hvort einhverjir hluthafar eigi að njóta sérstakra réttinda í félaginu. 

(Lög um hlutafélög nr. 2/1995). 

Nánari upplýsingar um stofnun hlutafélaga er að finna í lögum um hlutafélög nr. 

2/1995.  

3.7.2 Reikningshald og skattar 

Hlutafélög eru skyldug til að halda tvíhliða bókhald. Bókhaldið skal vera skýrt og 

aðgengilegt og ársreikningurinn saminn í samræmi við lög og reglugerðir. Stjórnendur 

hlutafélags bera ábyrgð á því að lögum sé fylgt við skil á bókhaldi og ársreikningi (Lög um 

bókhald nr. 145/1994). 

Hlutafélögum er skylt að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum. Tekjuskattsstofn 

hlutafélags samanstendur af öllum tekjum félagsins að frádregnum rekstrarkostnaði (Lög 

um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Uppgjörstímabil virðisaukaskatts einkahlutafélags er á tveggja mánaða fresti. 

Undantekning frá þessari reglur á við þegar velta félags á vöru og þjónustu er undir 

4.000.000 kr. á ári en þá ber félaginu að gera upp virðisaukaskatt árlega. Fari 

virðisaukaskattskyld velta félags í ársskilum yfir 4.000.000 innan almanaksárs ber félaginu 

að skila uppgjöri á virðisaukaskatti á gjalddaga næstu tveggja mánaða skila og framvegis 

á tveggja mánaða fresti (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 
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4 Viðskiptaáætlun 

Í þessum kafla verður fjallað um viðskiptaáætlun en mikið hefur verið skrifað um það 

hvernig eigi að gera viðskiptaáætlun en engir staðlar eru til í þeim efnum en meginþættir 

eru þó þeir sömu. Viðskiptaáætlunin mun hjálpa frumkvöðlinum að reyna átta sig betur á 

hugmyndinni sem hann er með í höndunum og sjá hvort líklegt sé að hún muni lifa af og 

skila jákvæðri afkomu í framtíðinni. Á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að 

finna mjög góðar leiðbeiningar um gerð viðskiptaáætlunar.  

Frumkvöðlar gera viðskiptaáætlun til rannsaka hugmyndina sína en hún er ekki síður 

mikilvæg til að sýna hugsanlegum fjárfestum. Hún er einnig leiðarvísir frumkvöðulsins í 

þeirri óvissu sem felst í því að stofna og reka eigið fyrirtæki (Ársæll Valfells, 2009). 

Greiningarferlið sjálft er mjög lærdómsríkt fyrir frumkvöðulinn því hann mun koma til 

með að sjá kosti og galla hugmyndarinnar og læra inn á samskipti við fjárfesta og hvernig 

er best að nálgast þá. Þennan lærdóm má nýta í öllum framtíðartækifærum þar sem 

fjárfestar munu gera kröfu um viðskiptaáætlun  (Brinckmann, Grichnik og Kapsa, 2010). 

Viðskiptaáætlun felur í sér upplýsingar um viðskiptahugmynd, áætlanir um sölu, 

markaðssetningu, framleiðslu og fjármögnun og leggur niðurstaða hennar mat á hvort 

hugmyndin sé líkleg til að skila árangri (Ársæll Valfells, 2009). 

Viðskiptaáætlun hefur því að geyma upplýsingar um veikleika og styrkleika fyrirtækis, 

atvinnugreinina og markaðinn sem það starfar í ásamt fjármálaforsendum þess. Hún gefur 

einnig glögga mynd af starfsumhverfi fyrirtækisins og hvernig fyrirtækið getur brugðist 

við því. Viðskiptaáætlun getur því verið mikilvægt stjórnunartæki sem frumkvöðlar geta 

nýtt sér ef þeir eiga að geta þrifist á þurrkatímum (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Mikilvægt 

er að sjá það strax í upphafi hvort hugmynd muni ganga upp en í upphafi getur hugmynd 

litið mjög vel út en þegar hún hefur verið greind nánar kemur í ljós að hún er ekki líkleg til 

árangurs. Ef viðskiptahugmynd stenst þessa ýtarlegu skoðun sem viðskiptaáætlun er eru 

upplýsingarnar dregnar saman í skýrslur og kynningarefni. Úr viðskiptaáætluninni eru svo 

unnar kynningar og útdrættir sem síðar verða mikilvæg gögn til að sýna hugsanlegum 

fjárfestum og fjármögnunaraðilum (Ársæll Valfells, 2009). 

Gerð viðskiptaáætlunar fyrir nýsköpunarfyrirtæki og fyrir fyrirtæki sem eru þegar 

starfandi eru mjög ólík. Nýsköpunarfyrirtæki búa ekki yfir þeim upplýsingum sem lengra 

komin fyrirtæki hafa og þurfa frumkvöðlar því að gera áætlanir sem byggja á talsverðri 



 

30 

óvissu. En öll fyrirtæki bæði ný og eldri búa við ákveðna óvissu og þurfa áætlanir að taka 

mið af því. Sveigjanleiki í gerð viðskiptaáætlana er mikilvægur þáttur, ef áætlanagerðin er 

of stíf verður hún bindandi og minnkar líkur á frumlegri hugsun og tækifærum (Hindle og 

Mainprize, 2006).  

Þegar hugmyndin er komin þurfa frumkvöðlar að ákveða hvert framhaldið á að vera, 

ætla þeir að skipuleggja sig vel og gera viðskiptaáætlun eða bara að láta vaða. Margir vilja 

meina að gerð viðskiptaáætlunar sé lykillinn að árangri en mikið hefur verið deilt um 

mikilvægi hennar. Viðskiptaáætlun hjálpar til við að spá og undirbúa það sem koma skal í 

framtíðinni, einnig nýtast upplýsingarnar til að flýta fyrir ákvörðunartöku þegar eitthvað 

óvænt kemur upp á. Svo eru aðrir sem telja að það að gera áætlun stöðvi ákveðinn 

frumleika og sveigjanleika þegar upp koma óvæntar aðstæður sem þarf að takast á við. 

Þegar mikil óvissa ríkir í ytra umhverfinu eru meiri líkur á að viðskiptaáætlun muni ekki 

standast og er þá tíma stjórnenda betur varið í að reyna að afla tækifæra heldur en að spá 

fyrir um framtíðina  (Brinckmann ofl., 2010). 

Gerð viðskiptaáætlunar skiptist í fjóra hluta: einkunnarorð, forvitnisvaka, almenna 

fjárfestakynningu og viðskiptaáætlunina sjálfa (Ársæll Valfells, 2009). 

4.1 Einkunnarorð 

Einkunnarorð eiga að vera einföld og lýsandi fyrir stefnu fyrirtækis. Þau eiga að minna á 

tilgang verkefnisins, veita leiðsögn og vera stjórnunarlegt leiðarljós fyrir frumkvöðulinn. 

Einkunnarorð eru yfirleitt bara ein setning, stutt og hnitmiðuð.(Ársæll Valfells, 2009) 

4.2 Forvitnisvaki 

Forvitnisvaki er mjög mikilvægur þegar reyna á að ná í rétta fjárfesta. Réttir fjárfestar eru 

ekki bara þeir sem hafa nægt fjármagn, þeir þurfa líka að hafa reynsluna, þekkinguna og 

réttu tengslin. Þar sem tími fjárfesta er oft naumur og ekki gefst mikill tími til að kynna 

hugmyndina, þá er mikilvægt að geta útskýrt mál sitt á örfáum mínútum. Með því að koma 

sér beint að efninu getur fjárfestirinn metið strax hvort hugmyndin veki áhuga hans og ef 

hann hefur áhuga er gott að vera tilbúinn með nánari upplýsingar um verkefnið og hvers 

vegna það sé góð hugmynd og líklegt til ávinnings (Ársæll Valfells, 2009). 
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4.3 Fjárfestakynning 

Fjárfestakynning er glærukynning á viðskiptahugmyndinni. Glærukynningin má ekki vera 

of flókin eða langdregin. Yfirleitt fá frumkvöðlar ekki langan tíma til að kynna hugmyndina 

og því mikilvægt að efnisatriðin sem koma fram á glærunum séu vel læsileg og ekki of 

mikil lesning á hverri glæru. Undirbúningur er því lykilatriði ef vel á takast (Ársæll Valfells, 

2009). 

4.4 Viðskiptaáætlun  

Í viðskiptaáætlun er helstu þáttum hugmyndar lýst ásamt skýru markmiði um starfsemina. 

Helstu atriði sem þurfa að koma fram í viðskiptaáætlun eru: stjórnendasamantekt, 

fyrirtækið/megintilgangur, markaðsgreining, samkeppnisgreining, markhópurinn, 

markaðsáætlun, framkvæmdaáætlun, fjárhagsáætlun og rekstraráætlun. 

Viðskiptaáætlun þarf að hafa gott flæði og rökrétta framvindu en uppbygging 

viðskiptaáætlunar getur verið mismunandi eftir því hvernig rekstur er verið að setja upp  

(Ársæll Valfells, 2009) . 

4.4.1 Stjórnendasamantekt 

Stjórnendasamantekt er mikilvægasti hluti viðskiptaáætlunar en rannsóknir hafa sýnt að 

einungis 5% viðskiptaáætlana eru lesnar lengra en sem nemur stjórnendasamantekt. Hún 

þarf því að ná að vekja áhuga lesandans strax og er því mikilvægt að viðskiptahugmyndin 

sé skýr, raunhæf og með von um hagnað. Framsetningin á vera vel læsileg, snyrtileg og 

ekki of löng (Ársæll Valfells, 2009). Helstu atriði sem þurfa að koma fram í samantektinni 

eru upplýsingar um viðskiptatækifærið, markaðsgreiningu, samkeppnisgreiningu, 

viðskiptastefnu og fjármagnsþörf. Ef þessi atriði eru sett fram á skýran og góðan hátt mun 

lesandinn sjá möguleikana í viðskiptatækifærinu og hugsanlega vilja fjárfesta í því (Cohn 

og Schwartz, 2002). 

4.4.2 Fyrirtækið/megintilgangur 

Í þessum hluta er fjallað um sjálft viðskiptatækifærið og útskýrt nánar hvers vegna þörf 

eða vöntun er eftir vörunni (Ársæll Valfells, 2009). Lýsa á fyrirtækinu og vörunni eða 

þjónustunni, hver sé tilgangurinn, helstu eiginleikar og sérstaða. Skýra þarf hvernig helstu 

tekjur fyrirtækisins verða til (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-b). Heildarmarkmið þessa 
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hluta er að svara því hvert er virðið, hvernig verður það til og fyrir hvern (Cohn og 

Schwartz, 2002). 

4.4.3 Markaðsgreining 

Gera þarf greiningu á aðstæðum á markaði eins og stærð og einkenni markaðar. Hverjar 

eru framtíðarhorfurnar á markaðnum, er hann að vaxa, minnka eða stendur hann í stað 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-b). Við þess konar greiningu getur verið gott að skoða 

fyrirliggjandi gögn um markaðinn eins og sölutölur, þróun markaðar og ýmsar hagstærðir. 

Gera má markaðskannanir með því að spyrja tiltekinn markhóp ákveðinna spurninga eða 

leggja fyrir markaðsrannsókn sem nær til fleiri (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-h). 

Með því að gera SVÓT greiningu fyrir fyrirtækið er hægt að átta sig á styrkleikum og 

veikleikum fyrirtækisins og þeim tækifærum og ógnunum sem eru á markaðnum. Með 

þeim upplýsingum sem koma út úr greiningunni er hægt efla styrkleika og eyða veikleikum 

fyrirtækisins, nýta tækifærin sem bjóðast og verjast þeim ógnunum sem kunna að vera á 

markaðnum (Dyson, 2004). 

                            Mynd 4. SVÓT - greining 

 

Þegar styrkleikar og veikleikar fyrirtækis eru skoðaðir er verið að leggja mat á innra 

umhverfi fyrirtækis eins og starfsfólk, staðsetningu, aðstöðu og vöruna. 

Við mat á ytra umhverfi fyrirtækis er verið skoða samfélagslegar, pólitískar og 

tæknilegar breytingar og breytingar á samkeppnisumhverfinu með það að leiðarljósi að 

finna tækifærin og ógnanirnar í umhverfinu (Dyson, 2004).  
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4.4.4 Samkeppnisgreining 

Mikilvægt er að gera greiningu á samkeppninni, hverjir eru helstu samkeppnisaðilarnir og 

hver er sérstaða fyrirtækisins og hvert verður samkeppnisforskot fyrirtækisins. Er ógn af 

annarri álíka vöru sem er til staðar á markaðnum, ætlar fyrirtækið að eiga í samstarfi við 

aðila á markaðnum eða er hugsanlegt samstarf við samkeppnisaðila möguleiki 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-g). 

Fimm krafta líkan Porters var hannað af Michael Porter árið 1980 en samkvæmt því 

eru sömu fimm grundvallarþættir sem stýra því hvernig allar atvinnugreinar mynda 

hagnað. Þessir fimm grundvallarþættir eru samkeppni, nýir samkeppnisaðilar, styrkur 

birgja, staðkvæmdarvörur og styrkur kaupenda. Fimm krafta líkanið er öflug leið til að 

greina samkeppnisumhverfið og um leið koma með nytsamlegar upplýsingar við gerð 

samkeppnisstefnu fyrirtækis (Zhao, Zuo, Wu, Yan og Zillante, 2016.). 

 

Mynd 5. Fimm krafta líkan Porters 

 

Styrkur birgja, staðkvæmdarvörur, styrkur kaupenda og nýir samkeppnisaðilar eru allt 

utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á samkeppnishörkuna innan greinarinnar. Fimm 

krafta líkan Porters er fyrst fremst til að greina samkeppnishörkuna á markaðnum sem á 

að fara inn á og er eitt helsta tæki til greiningar á eðli og uppbyggingu mismunandi 

atvinnugreina (Þorsteinn Siglaugsson, 2007). 
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4.4.5 Markhópurinn 

Mikilvægt er að greina hver hugsanlegur markhópur er fyrir vöruna sem verið er að koma 

með á markað, það er gert með því að skipta hugsanlegum viðskiptavinum upp í 

markhópa. Skiptingin miðast við nokkra mismunandi þætti og kallast það markaðshlutun. 

Skiptingin getur til dæmis verið eftir landfræðilegum þáttum, lýðfræðilegum þáttum, 

einstaklingseinkennum og kaupvenjum (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-a). Með því að 

greina markhópinn er hægt að átta sig betur á því hverjir eru móttækilegastir fyrir vörunni 

eða þjónustunni sem er verið að bjóða, einkenni og lífstíl þessa hóps og hvernig er hægt 

að ná til hans. 

4.4.6 Markaðsáætlun 

Þegar fyrirtæki hefur gert greiningu á markaðnum, samkeppninni og markópnum þarf að 

ákveða hvaða stefnu á að taka í markaðsmálum til að ná settum markmiðum. Móta þarf 

stefnu fyrir vöruna til dæmis varðandi vörumerki, verð og ímynd. Einnig þarf að ákveða 

hvernig vörunni verður dreift til viðskiptavina. Á að selja í gegnum smásala, beint eða í 

gegnum vefverslun? Útbúa þarf svo kynningarstefnu fyrir vöruna og setja markmið. Á að 

auglýsa og hvaða miðla á þá að nota? Sjónvarp, dagblöð, netið eða samfélagsmiðla 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-a). 

4.4.7 Fjárhags- og rekstraráætlun 

Áður en kemur að gerð fjárhags- og rekstraráætlunar er mikilvægt að hafa vandað vel 

markaðsgreininguna og áætlaðar sölutölur. Áætluð innkoma fyrirtækis eru þær tekjur 

sem koma inn að frádregnum kostnaði sem verður til. Fjárhags- og rekstraráætlun á í 

flestum tilfellum að ná til að lágmarki þriggja ára. Með því að gera fjárhags- og 

rekstraráætlun er frumkvöðullinn að ná að áætla tekjuflæði fyrirtækisins, hversu mikil 

fjárþörfin er og áætlaðan tíma sem það mun taka fyrirtækið að greiða fjárfestinguna til 

baka (Cohn og Schwartz, 2002). 

4.4.8 Framkvæmdaáætlun 

Framkvæmdaáætlun lýsir því hvernig viðskiptaáætlunin á að ganga upp með því að setja 

tímamörk og markið upp sjónrænt (Cohn og Schwartz, 2002). Með framkvæmdaáætlun 

næst betri yfirsýn yfir verkefnið sem er framundan og er hún einnig góður stuðningur fyrir 

frumkvöðulinn (Ársæll Valfells, 2009). 
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5 Fjármögnun 

Fjármagnsþörfin er mismunandi eftir verkefnum, hún fer eftir því hver 

upphafskostnaðurinn er og hversu langan tíma tekur að ná tekjustreymi sem þekur 

rekstrarkostnaðinn. Þörfin er mjög mismunandi eftir atvinnugreinum, sum fyrirtæki þurfa 

mikla yfirbyggingu á meðan önnur þurfa litla sem enga. Mikilvægt er að frumkvöðlar átti 

sig á því sem fyrst hversu mikið fjármagn þarf til að koma hugmyndinni áfram (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998). 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi leiðir til að fjármagna viðskiptatækifæri 

en fjármagnsþörfin getur verið mjög mismunandi eftir verkefnum.   

Frumrannsókn á gæðum tækifærisins er oftast fjármögnuð af frumkvöðlinum sjálfum 

og má í rauninni segja að frumkvöðullinn sé þannig að fjárfesta sjálfur í fyrirtækinu. 

Frumrannsókn felur oft í sér markaðsrannsókn samhliða frumþróun á vöru/þjónustu.  

Ef viðbrögð væntanlegra viðskiptavina eru jákvæð og markaðsrannsóknin lofar góðu þarf 

að sækja aukið fjármagn til að þróunin geti haldið áfram (Ársæll Valfells, 2009). 

Fjárhagsupplýsingarnar sem koma út úr viðskiptamódelinu og viðskiptaáætluninni sem 

gerð hefur verið um verkefnið hjálpar til við áætla fjármagnið. Sum verkefni krefjast ekki 

mikils fjármagns í upphafi og eru jafnvel fjármögnuð af frumkvöðlunum sjálfum eða 

fjölskyldu og vinum hans. Í sumum tilfellum dugar að fá yfirdrátt eða langtímalán hjá 

bankanum. Fyrir stærri verkefni sem krefjast mikils fjármagns þarf að leita til fjárfesta sem 

geta verið bæði einstaklingar eða fyrirtæki. Þau verkefni sem fela í sér mikla nýsköpun 

geta átt möguleika á opinberum styrkjum. 

Fjármögnun verkefnis í upphafi áður en tekjur eru byrjaðar að streyma inn og 

viðskiptasambönd að myndast er mjög erfið og vilja fjárfestar yfirleitt ekki fjárfesta á þeim 

tímapunkti. Þar kemur sprotafjármögnun inn og eru til nokkrar tegundir af þess konar 

fjármögnun (Zwilling, 2015).  

5.1 Hópfjármögnun 

Hópfjármögnun er ein aðferð til fjármögnunar sprotafyrirtækja og er hún mjög vinsæl í 

dag. Verkefni sem af einhverjum ástæðum þykja ekki fjárfestingarvæn en eru engu að 

síður með sniðugar vörur hafa nýtt sér þess konar fjármögnun. Hópfjármögnun er ekki 

eingöngu fjármögnunarleið, hún getur líka sýnt fram á ákveðinn fjölda sem er tilbúinn til 
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að kaupa vöruna sem gefur þá vísbendingu um framtíðarmöguleika hennar sem sýna má 

hugsanlegum fjárfestum til frekari fjárfestingar. Mikilvægt er að finna réttu 

hópfjármögnunarsíðuna en nokkrir aðilar bjóða upp á þess konar fjármögnun svo sem 

Indiegogo, Kickstarter, Patreon, GoFundMe og Karolina Fund. Allir þessir aðilar starfa á 

svipaðan hátt en Karolina Fund er íslensk fjármögnunarsíða sem hefur notið gríðarlega 

vinsælda hér á landi (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-c). Verkefnin sem eru á síðunni eru 

fjöldamörg og mismunandi. Karolina Fund virkar þannig að þeir sem hafa góða hugmynd 

sem þeir vilja koma í framleiðslu geta sett hugmyndina sína inn á síðuna með kynningu 

um vöruna/þjónustuna sem þeir eru að bjóða. Kynningin felur í sér nánari upplýsingar um 

vöruna/þjónustuna í texta og myndaformi. Sá sem setur inn verkefnið setur ákveðið 

markmið um heildarupphæð sem á að safna og innan hvaða tíma. Stofnandi verkefnisins 

setur þá upp ýmsa möguleika fyrir þá sem vilja styrkja verkefnið en með greiðslu 

ákveðinnar upphæðar getur styrktaraðilinn til dæmis keypt vöruna áður en hún verður 

framleidd, fengið gjöf eða jafnvel hlut í fyrirtækinu. Sá sem styrkir verkefnið greiðir með 

greiðslukorti en sjálf greiðslan fer ekki fram nema að verkefnið nái fjármögnunar- og 

tímamarkmið sínu. Þannig að stofnandinn fær ekki fjármagnið sem hefur safnast nema 

markmiðinu sé náð (Karolina Fund, e.d.).  

5.2 Englafjárfestir  

Sprotafjármögnun er í eðli sínu mjög áhættusöm og eru ekki margir sem vilja eða geta 

fjárfest í svo áhættusömum verkefnum. Oftast eru það efnameiri einstaklingar sem geta 

og eru tilbúnir til að taka áhættuna. Þess konar fjárfestar eru kallaðir englafjárfestar en 

þeir leggja ekki bara til fjármagn heldur líka þekkingu og viðskiptatengsl. Nafnið 

englafjárfestir kemur af því að þeir eru nokkurs konar verndarenglar fyrirtækisins (Ársæll 

Valfells, 2009). Verkefnin sem englafjárfestirinn fjárfestir í eru yfirleitt á sviði sem 

fjárfestirinn hefur áhuga og mikla þekkingu á en þeir aðstoða frumkvöðulinn og koma 

yfirleitt að verkefninu snemma á þróunarstigi. Gott er að hafa í huga að yfirleitt er það 

þannig að þekkingin sem englafjárfestirinn kemur með inn í verkefnið er ekki síður 

mikilvæg en fjármagnið. Gott tengslanet er lykillinn að því að finna rétta englafjárfestinn 

því oft er frumkvöðli komið í sambandi við englafjárfesti í gegnum persónulegt tengslanet 

en í sumum tilfellum er hann einhver sem frumkvöðullinn þekkir sjálfur 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-c). 
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5.3 Fjárfestingarsjóðir 

Fjárfestingasjóðir eru starfsleyfisskyldir sjóðir og starfa samkvæmt lögum nr. 128/2011 

um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði. Samkvæmt lögum þessum þurfa 

fjárfestingarsjóðir  að vera með heimild frá Fjármálaeftirlitinu til að starfrækja 

fjárfestingasjóð. Fjármálaeftirlitið heldur skrá yfir sjóðina þar sem allar helstu upplýsingar 

koma fram (Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr128/2011). 

Fjárfestingasjóðir fjárfesta í fyrirtækjum til að eignast töluverðan hlut í fyrirtæki. Þeir 

fjárfesta ekki í upphafi heldur koma inn seinna því þeir vilja sjá að reksturinn sé líklegur til 

að verða arðbær. Þeir fjárfesta því eingöngu í fyrirtækjum sem hafa sýnt fram á 

rekstrarmöguleika (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-c).  

5.4 Bankalán 

Gott og náið samband milli frumkvöðuls og  viðskiptabanka er nauðsynlegt til að byggja 

upp traust frá byrjun. Ekki öll verkefni þurfa mikið fjármagn í byrjun og getur stundum 

verið nóg að fá yfirdrátt. Sumir frumkvöðlar sjá fram á lítinn upphafskostnað og geta þá 

fjármagnað upphafið sjálfir eða leitað til fjölskyldu og vina. Samt sem áður er gott að vera 

strax í sambandi við viðskiptabankann og segja honum frá áætlunum sínum, þeir geta 

gefið góð ráð sem geta komið að góðum notum. Þegar leita á svo til bankans eftir frekari 

fjármögnun er mikilvægt að geta sýnt fram á rekstrargrundvöll hugmyndarinnar, þar 

kemur viðskiptaáætlunin að góðum notum. Bankinn er ekki eins og fjárfestar sem munu 

njóta góðs ef vel gengur, þeir eru einungis að taka áhættu. Vegna þessarar áhættu fer 

bankinn fram á tryggingu í formi hlutafjár eða veðs (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-c). 

5.5 Startup 

Að fá leiðsögn hjá Startup fyrirtæki er leið sem frumkvöðlar geta farið þegar þeir fá 

hugmynd sem þeir vilja koma á framfæri. Að sækja um og komast að hjá Startup fyrirtæki 

er mjög lærdómsríkt ferli bæði hvað varðar að vinna í hugmyndinni sinni og sjá hana verða 

að fullmótuðu fyriræki og mynda tengsl við vinnumarkaðinn og hugsanlega fjárfesta. 

Icelandic Startups er samfélag fyrir nýsköpunarfélög sem gegna lykilhlutverki í 

uppbyggingu nýsköpunar á Íslandi. Icelandic Startup heldur utan um íslensku 

viðskiptahraðlana Startup Reykjavík, Startup Reykjavík Energy og Startup Tourism 

(Icelandic Startups, e.d.). Árlega standa þeir fyrir frumkvöðlakeppni sem nefnist Gulleggið. 
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Gulleggið nýtur stuðnings nokkurra öflugustu fyrirtækja og stofnana landsins sem leggja 

til fjármagn, þekkingu og reynslu. Meginmarkmiðið með Gullegginu er að búa til vettvang 

fyrir ungt athafnafólk sem fær þjálfun og reynslu í mótun viðskiptahugmyndar og rekstri 

fyrirtækja. Keppnin er einstakt tækifæri fyrir frumkvöðla til að koma hugmyndum sínum 

á framfæri. Keppendum er boðið upp á ráðgjöf og námskeið með það að markmiði að 

gera raunverulegar og markvissar áætlanir um hugmyndina sem síðar mun leiða til 

stofnunar fyrirtækis. Heildarverðlaun í keppninni eru þrjár milljónir króna en 

sigurvegarinn hlýtur eina milljón króna ásamt sjálfu Gullegginu (Gullegið, e.d.). 

Startup Reykjavík var stofnað 2012 og er samstarf á milli Arion banka og Icelandic 

Startups. Frumkvöðlar sem komast að eftir að hafa sótt um fá tíu vikur til að vinna í 

hugmyndinni sinni, peningastyrk, aðstöðu og leiðsögn fagfólks ásamt öðrum fríðindum. 

Arion banki fjárfestir í hugmyndinni þar sem peningastyrkurinn er í skiptum fyrir 6% hlut 

í fyrirtækinu. Sprotafjármögnun getur verið mjög erfið og getur reynt mikið á að reyna að 

afla fjármagns í upphafi áður en nokkur rekstur er hafinn, því er Startup Reykjavík 

ákjósanlegur kostur fyrir þá sem eru með hugmynd sem þeir vilja láta reyna á. Startup 

Reykjavík er tilbúið að fjárfesta í þeim hugmyndum sem þeim líst vel á og leiðbeina 

frumkvöðlum við mótun vörunnar og gerð áætlana. Í lok tímans kynna frumkvöðlar 

verkefnin sín til hugsanlegra englafjárfesta með von um frekari fjármögnun (Startup 

Reykjavík, e.d.). 

Startup Tourism hvetur til nýsköpunar á sviði ferðaþjónustu með það að markmiði að 

stuðla að dreifingu ferðamanna um landið og fjölga afþreyingarmöguleikum. Bakhjarlar 

Startup Tourism eru Íslandsbanki, Bláa lónið, Isavia og Vodafone. Framkvæmd 

verkefnisins er unnin af Icelandic Startups í samstarfi við Íslenska ferðaklasann. Á hverju 

ári eru valin tíu fyrirtæki til þátttöku sem fá þá aðgang að skrifstofurými, fræðslu, þjálfun 

og leiðsögn frá fjárfestum, reyndum fumkvöðlum og lykilaðilum á sviði ferðaþjónustu. Á 

lokadegi Startup Tourism fá fyrirtækin tækifæri til að kynna sig fyrir gestum með það að 

sjónarmiði að mynda tengsl við væntanlega fjárfesta. Startup Tourism styrkir ekki í formi 

peningaframlags en vinnuaðstaða og leiðsögn reyndra aðila er ekki síður mikilvæg þegar 

hefja á rekstur (Startup Tourism, e.d.). 

Startup Energy Reykjavík var stofnað í desember 2013 af Landsvirkjun, Arion banka, 

GEORG og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Framkvæmd verkefnisins er samstarf á milli 
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Icelandic Startups og Iceland Geothermal. Frumkvöðlarnir sem komast að eru sérvaldir 

inn til að taka þátt í tíu vikna vinnutörn sem haldin er einu sinni á ári frá september til 

nóvember. Hvert og eitt verkefni fær fjármagn, vinnuaðstöðu, aðstoð frá leiðbeinanda og 

möguleika á kynna fyrirtækið til englafjárfesta. Reynsla leiðbeinendanna og tækifærið til 

að kynna fyrirtækið fyrir mögulegum fjárfestum er ómetanlegt (Startup Energy Reykjavík, 

e.d.). 

5.6 Styrkir 

Að sækja um styrk til að koma fyrirtæki á laggirnar er leið sem frumkvöðlar geta farið en 

nauðsynlegt er að vinna vel styrktarumsóknina og þau gögn sem þurfa að fylgja eins og 

viðskiptaáætlun. Einstaka sjóðir veita styrki til að vinna að gerð viðskiptaáætlunar  og 

frekari mótun hugmyndar áður en sótt er um styrk til frekari vinnu. Viðskiptaáætlunin er 

mikilvæg þegar sækja á um styrk því styrktaraðilinn vill sjá að rekstrargrundvöllur sé fyrir 

viðskiptahugmyndinni og að hún sé yfir höfuð raunhæf. Nauðsynlegt er að kynna sér vel 

leiðbeiningar og reglur sjóðanna en með því er verið að kanna hvort sé verið að sækja um 

styrk í réttan sjóð. Oftast er um samkeppnissjóði að ræða og skiptir því miklu máli að vera 

með vel unna og skiljanlega umsókn. Fjöldinn allur af fyrirtækjum og sjóðum veitir styrki 

til fyrirtækja en ekki verður farið nánar í það í þessu verkefni (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

e.d.-f). Inni á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands má finna upplýsingar um þau 

fyrirtæki og sjóði sem veita styrki.  

5.7 Frumkvöðlasetur  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands býður upp á frumkvöðlasetur þar sem frumkvöðlar fá ráðgjöf 

og stuðning frá sérfræðingum. Á frumkvöðlasetrinu er skapandi andrúmsloft og öflugt 

tengslanet. Hægt er að leigja skrifstofu- og eða rannsóknaraðstöðu gegn vægu gjaldi og 

er einnig boðið upp á fræðslufyrirlestra og upplýsingaráðgjöf um mikilvæga þætti í 

frumkvöðlaumhverfinu. Eina sem þarf að gera er að sækja um inni á heimasíðu 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands þar sem koma þurfa fram upplýsingar um 

viðskiptahugmyndina, húsnæðisþörf, framtíðarsýn og upplýsingar um umsækjanda 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-e). 
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6 Omnom súkkulaðigerð – frá hugmynd að fyrirtæki 

Omnom súkkulaðigerð var stofnuð árið 2013 af Kjartani Gíslasyni og Óskari Þórðarsyni. 

Starfsemin byrjaði í gamalli bensínstöð en er nú staðsett í stærra húsnæði á Hólmaslóð í 

Reykjavík. Omnom framleiðir handgert súkkulaði úr lífrænum kakóbaunum og íslenskri 

mjólk. Slagorð þeirra er Frá-Baun-í-Bita Súkkulaði og er markmið þeirra að búa til 

úrvalssúkkulaði úr úrvalshráefnum. Helstu innihaldsefnin sem þeir nota eru kakóbaunir 

og sykur og leggja þeir mikla vinnu í að rannsaka muninn á bragði kakós frá mismunandi 

stöðum í heiminum. Eins og er nota þeir kakóbaunir frá Madagaskar, Tansaníu og 

Nikaragva og reyrsykurinn kemur frá Brasilíu (Omnom Chocolate, e.d.). 

6.1 Hugmyndin 

Hugmyndin kemur frá Kjartani en hann er matreiðslumaður og hefur starfað sem slíkur í 

20 ár bæði erlendis og hér heima. Hann var að vinna á veitingastaðnum Dill þegar hann 

fór að fikta með kakóbaunir og hann uppgötvaði að að það væri hægt að búa til súkkulaði 

á minni skala. Hann var svo  staddur í New York þegar hann fékk fyrst að bragða á 

súkkulaði sem framleitt var af fyrirtæki sem heitir Mast bræður en þeir sérhæfa sig í 

handgerðu súkkulaði í litlu magni. Upphaflega kom Kjartan með þá hugmynd til Óskars að 

opna bakarí sem myndi framleiða sitt eigið súkkulaði en Óskari leist ekki vel á bakarís 

hugmyndina. „Mér leist ágætlega á það en mér leist ekki alveg á þessa bakarís hugmynd, 

mér leist vel á súkkulaði hugmyndina.“ Óskar gerði sér ferð til New York að skoða Mast 

bræður en eftir þá ferð tilkynnti hann Kjartani að hann væri til í að fara af stað í verkefnið. 

„Það kviknaði eitthvað í manni,“ sagði Óskar þrátt fyrir að hann vissi ekkert um súkkulaði. 

Þá tók við þróunarferli þar sem Kjartan og Óskar keyptu fullt af alls konar súkkulaði og 

byrjuðu svo bara að smakka. Þannig uppgötvuðu þeir að baunirnar frá mismunandi 

löndum voru mismunandi á bragðið „svo byrjuðum við bara að smakka og það allt í einu 

föttuðum við vá baunirnar frá Madagaskar þær eru svona á bragðið, svo er eitthvað frá 

öðrum löndum og þessi framleiðandi gerir svona“. Þeir keyptu svo litlar vélar á Amazon, 

lásu sér til og prófuðu sig áfram í eldhúsinu heima hjá Kjartani og tók það ferli samtals níu 

mánuði. Hönnuðurinn André Visage kom svo inn í ferlið þegar Óskar og Kjartan báðu hann 

um að hanna umbúðirnar sem þeir vildu hafa óvenjulegar. Þegar varan kemur svo fullbúin 

á markað er ferðamannastraumurinn byrjaður þannig að tímasetningin gat ekki verið 
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betri „við einhvern vegin duttum á rétt... réttan tímapunkt sko, hefðum kannski ekki beint 

gengið fimm árum áður,“  sagði Óskar. 

6.2 Stofnun fyrirtækisins 

Þegar kom að því að stofna Omnom fengu þeir sér endurskoðanda sem sá um allt ferlið 

fyrir þá og var rekstrarformið valið í sameiningu við endurskoðandann.  

Óskar hefur reynslu af því að stofna fyrirtæki þar sem hann hafði verið með fyrirtæki í 

nokkur ár sem hann seldi sig út úr þegar hugmyndin um Omnom kom upp. Óskari fannst 

því ferlið sjálft að stofna fyrirtæki ekki flókið „eitt af því einfaldasta af þessu, að stofna 

fyrirtækið sjálft.“  

Óskar og Kjartan stofnuðu Omnom en seinna í ferlinu komu þeir Karl Viggó Vigfússon 

bakari og kondítormeistari og André Úlfur Visage hönnuðurinn á bak við umbúðir 

fyrirtækisins inn sem hluthafar en árið 2016 voru Karl og André svo keyptir út úr 

fyrirtækinu af Óskari og Kjartani þar sem upp kom ágreiningur um framtíðarstefnu 

fyrirtækisins („Seldu sig út úr Omnom“, 2016). 

Þegar Óskar var spurður út í það hvort hann hefði viljað gera eitthvað öðruvísi í upphafi 

talar hann um mikilvægi þess að gera hluthafasamning í upphafi. Þegar fleiri en einn eru 

að stofna fyrirtæki er mikilvægt að hafa verkaskiptinguna á hreinu og allir séu sammála 

um hver stefnan eigi að vera: „Við vorum fjórir hluthafar og svo svona var ekki alveg 

samstaða um hvert stefnan ætti að vera.“ Karl Viggó og André hjálpuðu mikið til við að 

koma Omnom á þann stað sem það var en samstaða um stefnu fyrirtækisins var ekki 

lengur til staðar „við urðum að kaupa tvo út,“ sagði Óskar. 

6.3 Viðskiptaáætlun  

Í upphafi var ekki gerð viðskiptaáætlun um hugmyndina. Óskar sagðist hafa gert það 

viljandi þar sem hann var einfaldlega búinn að gera of margar viðskiptaáætlanir sem 

höfðu ekki gengið upp. Hann vildi vera með allar forsendur til staðar áður en hann myndi 

gera viðskiptaáætlun. „Þú getur ekkert áætlað, skilurðu“, sagði hann. Óskar vildi vera 

kominn með allar helstu tölur eins og, hráefniskostnað, umbúðakostnað, leigukostnað og 

starfsmannakostnað.  

Í upphafi var engin sérstök markaðsáætlun gerð fyrir fyrirtækið, varan einfaldlega 

talaði sínu máli. Strax í byrjun hófst sala á súkkulaðinu á Keflavíkurflugvelli og hefur 
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Omnom í rauninni ekki þurft að sækjast eftir viðskiptum, þau hafa einfaldlega komið til 

þeirra. „Allir þeir sem versla Omnom í dag, okkar viðskiptavinir hafa haft samband að fyrra 

bragði.“ Árið 2014 varð síðan algjör viðsnúningur á íslenska markaðinum þegar Omnom 

kom með lakkríssúkkulaði og möndlusúkkulaði. Þá byrjaði fólk að tala um Omnom og fleiri 

og fleiri smökkuðu. „Þá svona byrjaði fólk svona hefurðu smakkað Omnom? Þá byrjaði 

fleira fólk að átta sig á þessu hérna heima.“ Óskar talar um að markaðsstarfið sé ferli sem 

er alltaf í stöðugri þróun „bara eins og að uppgötva sjálfan sig, hver erum við og hvert 

stefnum við.“ Omnom er í því ferli núna að finna betur út úr því hvert „brandið“ er og eru 

þeir að fara að ráða til sín markaðsstjóra í fyrsta skipti. Hingað til hafa þeir gert allt sjálfir 

en með þessari ráðningu vonast þeir til að fá reynslumeiri manneskju til að hjálpa til við 

frekari þróun á vörumerkinu. Hingað til hafa þeir aðallega lagt áherslu á innra 

markaðsstarf, verið með stefnu í ráðningum og fyrirtækjamenningu. Margt er hægt að 

gera sem tengist markaðsstarfi á netinu og samfélagsmiðlum sem kostar ekki mikinn 

pening og talar Óskar um mikilvægi þess að einbeita sér frekar að góðri 

fyrirtækjamenningu áður en mikil áhersla og peningum er eytt í auglýsingar og fleira. „Ég 

allavega ráðlegg fólki að hugsa fyrst um það áður það fer að hugsa um hvernig auglýsingar 

á að kaupa.“ Óskar talar um að fyrirtækjamenning sé eitt af því mikilvægasta sem fyrirtæki 

ættu að huga að. „Ef að fyrirtækjakúltúrinn er góður og það eru allir að stefna í eina átt, 

að þá einhvern veginn leysist allt hitt.“ Ráðningarferlið hjá Omnom er þannig að fólk fer í 

tvö viðtöl og er annað viðtalið tekið af þeim sem eru að fara að vinna með viðkomandi. 

Til dæmis eins og starfsmaður í vinnslunni tekur viðtal við þann sem sækir um vinnu þar 

„þau þurfa að finna hvort manneskjan passar,“ segir Óskar. Hæfasta manneskjan sem 

sækir um þarf líka að passa inn í fyrirtækjamenninguna og talar Óskar um mikilvægi þess 

að hafa frekar fólk sem passar inn heldur en hæfasta fólkið. „Við höfum látið frá okkur 

hæft hæfara fólk sem passaði bara ekki inn í kúltúrinn“. Snemma byrjuðu þeir að efla 

fyrirtækjamenninguna eins og  á föstudögum er búðinni lokað og allir borða saman „svona 

family fjölskyldumat,“ eins og Óskar segir.  

Fyrsta viðskiptaáætlunin var gerð þegar þeir sóttu um lán hjá Arion banka en þá voru 

þeir komnir með raunverulegar tölur til að vinna eftir.  
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6.4 Fjármögnun 

Upphafskostnaðurinn var ekki mikill og var hann fjármagnaður eingöngu af  Óskari og 

Kjartani. „Þetta er ekkert stórir peningar til þess að byrja með það er lykillinn að nota sem 

sem minnst,“ segir Óskar. Þeir nýttu þann pening sem þeir áttu og voru með allar klær úti. 

Til dæmis var André Visage greitt með 10% hlut í fyrirtækinu en hann hannaði 

umbúðirnar. Erfitt er að fá fjárfesta á hugmyndastiginu og var það líka ekki eitthvað sem 

þeir vildu „þetta er bara hugmynd, þetta er ekki fyrirtæki.“  

Þeir opnuðu bankareikning hjá Arion banka og voru í stöðugu og góðu sambandi við 

þá í þeim tilgangi að byggja upp traust „því á endanum myndum við náttúrulega þurfa 

lán, sko.“ Þeir sýndu þeim hvað þeir voru að gera, hvað þeir voru að selja, hvaða 

viðskiptavini þeir voru með og leyfðu þeim að smakka súkkulaðið. Arion banki fékk að 

fylgjast með Omnom í næstum því ár og  þegar kom að því að því kaupa tæki og taka lán 

fengu þeir lán strax.  

Árið 2016 flutti Omnom úr bensínstöðinni á Hólmaslóð sem var mjög stórt skref fyrir 

fyrirtækið og kostaði mikla peninga. „Alltaf þegar þú skalar eitthvað upp þá kostar það 

mikinn pening,“ segir Óskar. Stækkunin hafði áhrif á allan kostnað hvað varðar starfsfólk, 

vélar, tæki og umbúðakaup. Sama ár keyptu Óskar og Kjartan þá Karl Viggó og André út 

úr félaginu og voru þeir því í leit að fjárfesti þegar þeir voru kynntir fyrir svissneskum 

fjárfestingasjóði, Quadia sem á hlut í Omnom í dag.  

Svissneski fjárfestingarsjóðurinn Quadia sérhæfir sig í fjárfestingum sem hafa 

sjálfbærni, samfélagslega ábyrgð og umhverfisvernd að leiðarljósi og eru frumkvöðlar 

þegar kemur að fjárfestingum í sjálfbærri matvælaframleiðslu og umhverfisvænni orku 

(„Svissneskt fyrirtæki kaupir hlut í Omnom“, 2017). Severine Blacik fjárfestingarstjóri hjá 

Quadia hafði þetta að segja um Omnom: „Um leið og við hittum teymið, sem hefur nú 

þegar byggt upp eftirtektarvert vörumerki og fyrirtæki án nokkurra utanaðkomandi 

fjárfestinga, urðum við ástfangin af þeim og vörunum þeirra og vildum hjálpa þeim að 

vaxa“ („Svissneskt fyrirtæki kaupir hlut í Omnom“, 2017). 

Óskar talar um mikilvægi þess að finna rétta fjárfestinn. „Það er ekki bara peningurinn 

sem skiptir máli, hvaða reynslu og sambönd geturðu komið með líka“ því getur valið verið 

mjög vandasamt. Margir fjárfestar höfðu haft samband við Omnom en enginn þeirra hafði 

það sem þeir voru að leita að „fundum aldrei svona rétta mómentið með sko með 
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fólkinu.“ Óskar fékk Quadia fjárfestingasjóðinn í heimsókn upp í Omnom einn 

sunnudaginn og eftir einn fund úti í London var samstarfið komið á. Omnom hefur fengið 

mikla aðstoð frá Quadia ekki bara peningalega, þeir hafa líka útvegað þeim 

markaðsráðgjafa og aðstoðað við að skerpa á hráefnisöfluninni „þannig að völdum 

þennan sjóð og þeir eru að hjálpa okkur mikið.“ 

6.5 Framtíðin 

Omnom hefur tekið miklum breytingum frá því það var stofnað árið 2013. Í dag starfa 20 

manns hjá fyrirtækinu og starfsemin komin í mun stærra húsnæði. Útrásin er líka hafin 

hjá þeim en í dag selja þeir vörur sínar til Ameríku, Japans og Bretlands og er stefnan sett 

á enn frekari útrás. „Jú við ætlum að meika það,“ segir hann. Óskar hafði þetta að segja 

þegar hann var spurður út í framtíðina: „Við erum bjartsýn, bara að halda áfram að búa 

til gott súkkulaði og já, bara hafa gaman.“ 

  



 

45 

7 Sóley Organics – frá hugmynd að fyrirtæki 

Sóley Organics var stofnað árið 2007 af Sóleyju Elíasdóttur, en hún starfaði áður sem 

leikkona til fjölda ára. Sóley framleiðir og selur húðsnyrtivörur úr íslenskum jurtum. 

Grunnurinn í allri húðsnyrtivörulínunni er unninn úr villtu handtíndu birki og vallhumli 

(Sóley Organics, e.d.). 

Þegar Sóley hætti sem fastráðin leikkona var hún á ákveðnum tímamótum og 

langaði til að gera eitthvað allt annað. Sóley hafði lengi verið að búa til græðismyrsl fyrir 

vini og ættingja þegar hún fékk þá hugmynd að fara að framleiða það og selja. Sóley hefur 

alltaf haft mikinn áhuga á íslenskum læknajurtum þar sem hún á ættir að rekja til margra 

grasalækna og kemur uppskriftin að græðismyrslinu úr fjölskyldu Sóleyjar. Græðismyrslið 

sem hún hafði gert sjálf fyrir fjölskyldumeðlimi og vini hafði gefið góða raun og fékk hún 

því mikinn stuðning og hvatningu þegar hún ákvað að fara með hugmyndina lengra. 

Hugmyndin var upphaflega að vera eingöngu með grasafyrirtæki þar sem íslensk grös 

væru notuð en úr varð snyrtivörufyrirtæki. Sóley var sannfærð um að varan hennar myndi 

ganga því henni fannst vanta svona vöru á markaðinn (Sóley Elíasdóttir munnleg heimild, 

18. apríl 2018). 

Sóley hafði ekki reynslu af því að stofna fyrirtæki, hún sótti því námskeið í rekstri- og 

stofnun smáfyrirtækja hjá Iðntæknistofnun (í dag Nýsköpunarmiðstöð Íslands). Þar gerði 

hún viðskiptaáætlun fyrir græðismyrslið sem gekk upp. Allt ferlið frá því að hún tók 

ákvörðunina um að fara í verkefnið og að fyrirtæki, tók sex mánuði. Eftir að 

viðskiptaáætlunin var tilbúin óð hún bara af stað og gerði mest allt sjálf og fékk ekki 

aðstoð frá endurskoðanda. Vörur Sóleyjar eru fáanlegar á mörgum hótelum á Íslandi og 

talaði Sóley um að það sé ein besta auglýsing sem hægt sé að fá. Ferðamannaiðnaðurinn 

á Íslandi hefur líka mikið að segja, erlendir ferðamenn sem gista á hótelum með vörur 

Sóleyjar versla margir vörurnar á vefsíðu fyrirtækisins. Sóley er ekki með neina ákveðna 

markaðsstefnu en fyrirtækið hefur verið öflugt í því að kynna sig í fjölmiðlum, ýmist með 

viðtölum eða kynningum á vörunum. Sóley notar líka samfélagsmiðlana til auglýsa en 

fyrirtækið vill ekki nota samfélagsmiðilinn Snapchat til að auglýsa sig því að þar er ekki 

markhópurinn sem fyrirtækið sækjast eftir (Sóley Elíasdóttir munnleg heimild, 18. apríl 

2018). 



 

46 

Í upphafi fjármagnaði Sóley reksturinn með yfirdrætti en þegar hún lítur til baka hefði 

hún heldur viljað safna sér pening áður en hún byrjaði, en nokkrum árum síðar kom 

erlendur fjárfestir inn sem hluthafi. Nokkrir aðrir fjárfestar höfðu verið í sambandi við 

Sóleyju en enginn þeirra hentaði fyrirtækinu  (Sóley Elíasdóttir munnleg heimild, 18. apríl 

2018). 

Núna gengur fyrirtækið í gengum vaxtaverki, fastráðnir starfsmenn eru fjórir en þyrftu 

að vera fleiri. Fyrirtækið er í útrás og selur vörur sínar víðs vegar um heiminn til dæmis í 

Noregi, Svíþjóð og Spáni. (Sóley Elíasdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2018). 
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8 Umræða 

Þessi ritgerð var skrifuð með það markmið að skoða leiðina frá hugmynd að fyrirtæki og 

kanna hvaða þættir skipta máli við stofnun fyrirtækis. Til að svara þessu leitaði höfundur 

upplýsinga í bókum og á internetinu ásamt því að taka viðtal við stofnendur Omnom 

Súkkulaðigerðar og Sóley Organics til að fá heyra þeirra leið á því hvernig hugmynd verður 

að fyrirtæki. 

8.1 Hugmynd og mótun hennar 

Misjafnt er hvaðan hugmyndin kemur en til þess að finna rétta tækifærið er nauðsynlegt 

að vera vakandi fyrir umhverfinu, uppsprettur tækifæra finnast í umhverfinu eins og 

Drucker talar um. Frumkvöðlar eru þeir sem sjá tækifærin í umhverfinu og bregðast við. 

Oft kemur hugmyndin út frá þörf, frumkvöðlinum finnst vanta einhverja ákveðna vöru 

eða þjónustu á markaðinn. Í tilfelli Omnom súkkulaðigerðar tóku þeir Óskar og Kjartan 

eftir því að að enginn á Íslandi framleiddi handgert lífrænt súkkulaði í litlu magni og sáu 

strax pláss á markaðnum. Þeir þurftu að gera tilraunir og prófa sig áfram en á endanum 

stóðu þeir uppi með vöru sem átti erindi inn á íslenskan sem og erlendan markað. Það 

sama á við um Sóley Organics, Sóley sá að enginn var að framleiða samskonar vöru og hún 

hafði verið búa til í eldhúsinu heima hjá sér í mörg ár. Smyrslið ásamt öðrum vörum 

hennar hefur slegið í gegn hérlendis og erlendis. Það má því að segja að bæði Omnom 

súkkulaðigerð og Sóley Organics séu gott dæmi um frumkvöðla og hvernig það að fylgjast 

með tækifærum í umhverfinu getur skilað ávinningi. 

8.2 Stofnun fyrirtækis 

Við stofnun fyrirtækis er mikilvægt að finna nafn á félagið, skrá vörumerki og lén. Þetta 

þrennt er með því verðmætasta sem fyrirtæki eiga og þarf því að vanda valið vel. Tryggja 

þarf að nafnið, vörumerkið og lénið sé ekki þegar til á skrá til að koma í veg fyrir seinni 

tíma vandamál sem geta verið tímafrek og kostnaðarsöm. Val á rekstrarformi er ekki síður 

mikilvægt þar sem það þarf að hæfa rekstrinum hvað varðar skattaumhverfið, reglur um 

bókhald og skráningu og ábyrgð stjórnenda. Sjá má á tölum frá Hagstofu Íslands yfir 

nýskráningar fyrirtækja og rekstrarforma að algengasta rekstrarformið á Íslandi er 

einkahlutafélög en hlutafélög eru með fæstar skráningar. Hlutafélög er rekstrarform sem 

er byggt upp fyrir mjög stór félög sem gæti skýrt þessa litlu skráningu en áætla má að 
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flestir vilji draga úr fjárhagslegri ábyrgð þar sem skráning einkahlutafélaga er svona mikil. 

Gott getur verið að hafa endurskoðanda með sér þegar velja á rekstrarform en það er það 

sem Omnom  gerði, þeir voru með endurskoðanda sem sá um öll mál tengd stofnuninni. 

Óskar talaði einnig um mikilvægi þess að gera hlutahafasamning í upphafi. Þegar fleiri en 

einn hluthafi eru í fyrirtæki þarf stefnan að vera alveg skýr svo allir stefni í sömu átt. Sóley 

talaði um að hún hefði ekki mikið spáð í svona formsatriði heldur hefði bara vaðið af stað.  

8.3 Viðskiptaáætlun 

Viðskiptaáætlun gera þeir sem eru með viðskiptahugmynd til að átta sig betur á 

hugmyndinni sem þeir eru með í höndunum og hvort líklegt sé að hún muni lifa af og skila 

hagnaði í framtíðinni. Viðskiptaáætlun felur í sér upplýsingar um viðskiptahugmyndina, 

áætlanir um sölu, markaðssetningu og markaðs – og fjárhagsætlanir. Fyrir frumkvöðla er 

talsverð óvissa sem fylgir viðskiptaáætluninni þar sem hún er að miklu leyti byggð á 

áætlun. Þess vegna kaus Omnom að gera ekki viðskiptaáætlun í byrjun þar sem þeim 

fannst þeir ekki hafa þær forsendur sem til þurfti til að gera áætlun. Fyrir þeim var 

súkkulaðigerðin meira svona tilraunastarfsemi. Óskar hafði líka stofnað nokkur fyrirtæki 

áður og gert nokkrar viðskiptaáætlanir sem höfðu ekki gengið upp svo hann virtist ekki 

hafa mikla trú á mikilvægi þeirra svona snemma í ferlinu. Sóley fór þá leið að gera 

viðskiptaáætlun, hún hafði enga reynslu af fyrirtækjarekstri og fór því á námskeið í að 

stofna fyrirtæki. Þar gerði hún viðskiptaáætlun fyrir smyrslið sitt sem gekk upp. 

Viðskipaáætlun er ekki bara til þess að frumkvöðull átti sig á því hvort viðskiptahugmynd 

muni ganga upp, hún getur líka verið nauðsynleg þegar á að sækja um bankalán, leita til 

fjárfesta eða fá styrki. Omnom gerði í fyrsta skipta viðskiptaáætlun þegar þeir voru að 

bæta við vélabúnaði og þurftu að sækja um lán hjá viðskiptabanka sínum. Þá voru þeir 

búnir að vera með starfsemi í einhvern tíma og gátu því notað raunverulegar tölur. 

8.4 Markhópurinn 

 Mikilvægt er að greina hver markhópur fyrirtækis er en með því er hægt að átta sig betur 

á því hverjir eru móttækilegastir fyrir því sem fyrirtækið hefur að bjóða og í framhaldi að 

gera markaðsáætlun. Omnom gerði ekki markaðsáætlun í byrjun, varan talaði sínu máli 

og spurðist fljótt út. Allir viðskiptavinir Omnom í dag hafa haft samband að fyrra bragði. 

Núna eru þeir að vinna í því að ráða til sín markaðsstjóra til að fara með vörumerkið enn 

lengra. Sóley veit hver markhópur fyrirtækisins er og hefur komið vörum sínum á framfæri 
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með því að kynna þær í fjölmiðlum ásamt því að selja þær til hótela á Íslandi. Sóley notar 

líka samfélagsmiðlana til að auglýsa sig en þar sem markhópur fyrirtækisins er vel 

skilgreindur hefur fyrirtækið áttað sig á því að ekki allir samfélagsmiðlar henta 

vörumerkinu.  

8.5 Fjármögnun 

Ýmsir möguleikar eru í boði þegar kemur að því að fjármagna viðskiptahugmynd en það 

er misjafnt eftir hugmyndinni hvers konar fjármögnun hentar. Frumkvöðlasetur 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands býður upp á að leigja vinnuaðstöðu og veitir 

upplýsingaráðgjöf sem getur verið gott að nýta sér á fyrstu stigum. Ef mikil nýsköpun er í 

hugmyndinni má sækja styrk til hinna ýmsu sjóða. Nokkrir viðskiptahraðlar eru í boði, þeir 

geta verið frábær leið við að koma sér á framfæri. Frumkvöðlar fá í takmarkaðan tíma 

leiðsögn, aðstöðu og í sumum tilfellum peningastyrk. Í lok tímabilsins fá allir að halda 

kynningu þar sem þeim gefst kostur á að kynna hugmynd sína fyrir hugsanlegum 

fjárfestum. Ein tegund fjárfesta er englafjárfestir, hann er mjög mikilvægur fjárfestir þar 

sem hann er ekki eingöngu að koma með fjármagn í fyrirtækið heldur líka þekkingu og 

reynslu. Verkefnin sem englafjárfestirinn fjárfestir í eru því yfirleitt á sviði sem hann hefur 

áhuga á. Það stemmir við það sem Omnom og Sóley höfðu að segja um erlendu 

fjárfestana sem hafa fjárfest í þeirra fyrirtækjum. Svissneski fjárfestingasjóðurinn sem 

fjárfesti í Omnom er frumkvöðull þegar að kemur að fjárfestingum í sjálfbærri 

matvælaframleiðslu og umhverfisvænni orku. Þeir fengu mikinn áhuga á Omnom og 

vörunum þeirra eftir að hafa skoðað það sem þeir buðu upp á og hafa þeir komið með 

ómetanlega þekkingu og reynslu inn í fyrirtækið ásamt auðvitað fjármagni. Sóley hafði 

fengið fyrirspurnir frá nokkrum fjárfestum áður en hún valdi þann sem er hluthafi í 

fyrirtækinu í dag. Hann einfaldlega hentaði fyrirtækinu og gat þar af leiðandi komið með 

eitthvað meira en bara fjármagn inn í fyrirtækið. Öll fyrirtæki þurfa einhvern tímann að 

taka bankalán, bankar vilja ekki lána fyrirtækjum nema þeir geti sýnt viðskiptaáætlun og 

jafnvel hafi einhverja sögu hjá bankanum. Þegar Sóley hóf rekstur sinn átti hún ekki 

fjármagn til að hefja framleiðsluna á smyrslinu, hún þurfti því að fá yfirdrátt hjá sínum 

viðskiptabanka. Þegar hún hugsar til baka hefði hún frekar viljað vera búin að safna sér 

fyrir upphafskostnaðinum heldur en að taka yfirdrátt. Óskar og Kjartan hjá Omnom gátu 

sjálfir fjármagnað upphafskostnaðinn en þrátt fyrir það stofnuðu þeir strax reikning í 



 

50 

banka og héldu svo góðu sambandi við hann. Bankinn fékk að fylgja þeim frá upphafi, fékk 

upplýsingar um viðskiptavini og sölutölur. Tilgangurinn með þessu var að byggja upp 

traust hjá bankanum, þegar kom svo að því að fá lán fengu þeir það strax.  

Eftir greiningu á viðtölunum við stofnendur Omnom Súkkulaðigerðar og Sóley Organics 

er ljóst að leiðin frá hugmynd að fyrirtæki getur verið mismunandi og fer að miklu leyti 

eftir kunnáttu og reynslu stofnenda. Stofnendur Omnom og Sóleyjar hafa ólíkan 

bakgrunn, reynsla þeirra og þekking á viðskiptalífinu er mjög ólík sem getur útskýrt að 

hluta hvaða leið þau fóru.  
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9 Lokaorð 

Tilgangur þessa verkefnis var að auðvelda fólki að stíga réttu skrefin í stofnun fyrirtækis. 

Til þess að svara því hefur höfundur dregið fram fyrirliggjandi gögn en ljóst er að listinn er 

ekki tæmandi. Viðtölin sem tekin voru við stofnendur Omnom Súkkulaðigerðar og Sóley 

Organics hafa hjálpað höfundi við að fá innsýn inn í þetta ferli sem að stofnun fyrirtækis 

er. Eftir þessa vinnu við verkefnið er ljóst að sumir þættir í stofnun fyrirtækis eru 

mikilvægari en aðrir.  

Þegar viðskiptatækifæri býðst er mikilvægt að stökkva á það. Auðvitað er gott að greina 

tækifærið áður en lagt er af stað en það getur orðið til þessa að einhver annar grípi það. 

Þetta er spurning um tímasetninguna, gluggi opnast á markaðnum sem getur lokast fljótt 

aftur. Nafn, vörumerki og lén fyrirtækis er eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki á, án þessa 

er fyrirtækið lítils virði. Vanda þarf valið og kanna hvort heitin hafa verið notuð áður. Að 

skrá rétt rekstrarform sem hentar rekstrinum er ekki síður mikilvægt þar sem réttindi, 

skattamál og ábyrgð er mjög mismunandi eftir rekstrarformunum. Viðskiptaáætlun í 

upphafi byggir mikið á áætluðum tölum en ekki rauntölum sem minnkar áreiðanleika 

hennar en engu að síður er hægt að nota hluta úr henni eins og greiningu á markaðnum 

og samkeppninni. Það eru upplýsingar og rauntölur sem hægt er að styðjast við. Þegar 

fyrirtæki hefur starfað í einhvern tíma og hefur rauntölur til að vinna með getur vel útfærð 

viðskiptaáætlun verið nauðsynleg þegar sækja á um bankalán eða ná í fjárfesta. 

Viðskiptahraðlar eins Startup Reykjavík, Startup Tourism og fleiri eru góð leið fyrir 

frumkvöðla að fara. Frumkvöðlasetur og Gulleggið bjóða einnig upp á mjög góða þjónustu 

sem nýtast frumkvöðlum í fyrirtækjarekstri. Upphafskostnaður fyrirtækja er mismikill og 

fer eftir því hver hugmyndin er. Best er að eiga fyrir upphafskostnaðinum þar sem erfitt 

getur verið að fá lán eða fjárfesta svona snemma í ferlinu. Frumkvöðlafyrirtæki ættu að 

reyna að fá englafjárfesti inn sem hluthafa. Þeir koma með mikið inn í fyrirtækið, 

þekkingu, reynslu og fjármagn. En á endanum þurfa öll fyrirtæki lán og þess vegna eru 

góð samskipti við viðskiptabanka frá byrjun mjög mikilvæg til að byggja upp traust. 

Til að fá betur úr því skorið hvaða þættir skipta máli við stofnun fyrirtækis hefði verið 

gott að hafa fleiri raunveruleg dæmi eins og Omnom Súkkulaðigerð og Sóley Organics en 

engu síður gefa þau einhverja hugmynd um mikilvæga þætti í ferlinu. Höfundur vonast til 
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að þau gögn sem fundin hafa verið um efnið aðstoði einhverja í ferlinu frá hugmynd að 

fyrirtæki. 
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Viðauki 1 

Viðmælandi: Óskar, stofnandi Omnom  

Spyrjandi: Steinunn Ósk 

 

S: Hvaðan kom hugmyndin? 

V: Hugmyndin kom frá Kjartani, Kjartan er matreiðslumaður búin að vera 

matreiðslumaður í 20 ár búin að vera bæði erlendis og hérna heima.  Hann var að vinna á 

Dill, Dill sem er komið með eina Michelinstjörnuna í dag sko og þar svona byrjaði hann að 

fikta við kakóbaunirnar bara. Uhh fyrst þa.. það sem hann svona þegar hann uppgötvaði 

að það væri hægt að búa til súkkulaði á semsagt minni skala yfirleitt eru þetta bara stóru 

fyrirtækin sem framleiða þetta það eru bara nokkrir í heiminum sem framleiða í rauninni 

súkkulaði, bara í Sviss og víða. En þá var í hérna  New York þegar hann var að borða þar 

borða á veitingastað þeir sögðu þetta er súkkulaði sem er búið bara til hérna í Brooklyn 

það er súkkulaði frá fyrirtæki sem heitir Mast bræður. Þeir eru svona frumkvöðlar í að búa 

til hérna semsagt minna magn af súkkulaði. Hann kemur með hugmynd að opna bakarí til 

mín sem myndi gera sitt eigið súkkulaði, bara eins og Brauð og Co eða eitthvað <já Hafliði> 

já gera meira í súkkulaði. Mér svona leist ekki alveg, mér leist ágætlega á það en mér leist 

ekki alveg á þessa bakarís hugmynd, mér leist vel á súkkulaði hugmyndina. Þannig að þar 

kom hugmyndin og hérna já <hmm> frá honum. 

S: Já fannst ykkur þá vanta svona vöru á markaðinn? 

V: Við vorum ekkert að spá í það  

S: Nei, bara það sem ykkur langaði að gera?  

V: Já <já, en> það kviknaði eitthvað í manni og svo fór maður við keyptum alls staðar 

súkkulaði ég vissi ekkert um súkkulaði áður en við byrjuðum.. og hérna svo byrjuðum við 

bara að smakka og það allt í einu föttuðum við vá baunirnar frá Madacaskar þær eru svona 

á bragðið svo er eitthvað frá öðrum löndum og þessi framleiðandi gerir svona byrjum að 

kaupa og smakka fullt af súkkulaði. Ég fór til New York og skoðaði Mast bræður og bara já 

svona sagði Kjartani að ég væri til, fara af stað í þetta. Þá byrjaði bara svokallað 

þróunarferli, við bara heima í eldhúsi hjá honum. Keyptum litlar vélar á Amazon hann 

byrjaði bara að lesa sér til og fljótlega voru við komnir með (þögn) svo á semsagt á sama 
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tíma er talað um í frumkvöðla...fræðunum eða allavega er talað um að tímasetning er 

mikilvægasta atriðið, vera á réttum tíma <já> og það svo margt sem var til dæmis, ég var 

að hætta í mínu samstarfi sem ég var búinn að vera í mörg ár og seldi mig seldi mig út úr 

fyrirtækinu sem ég átti... og... svo þetta var semsagt tvöþúsund og  tvöþúsund og tólf já. 

Og svo vorum við allt árið 2013 að þróa þetta eða semsagt níu mánuði bara heima í 

eldhúsi. Og þegar við svo komum út með vöruna þá vorum við þú veist búnir að tala við 

hönnuðinn okkar, byrjaði Andrés,  André Visage báðum um að fá eitthvað svona 

óvenjulegt sem hann kom með og svo var náttúrulega ferðamannastraumurinn byrjaður 

svo mikið þannig að við einhvern veginn duttum á rétt... réttan tímapunkt sko <hmm> 

hefðum ekki hefði kannski ekki beint gengið fimm árum áður <nei> komumst strax upp í 

flugstöð til dæmis og vorum í raun bara endalaust að taka við fyrirspurnum og það í 

rauninni í dag ennþá daginn í dag höfum við aldrei farið og sóst eftir einhverju viðskiptum 

þau hafa alltaf komið til okkar sko. Aldrei þurft að.. og þegar við höfum þurft eða höfum 

farið eitthvert þá hefur mistekist skilirðu þannig að bara allir þeir sem versla Omnom í 

dag, okkar viðskiptavinir hafa haft samband að fyrra bragði. Svo það sem var þarna hérna 

viðsnúningur varðandi svona íslenskan markað er þegar við komum með 

lakkríssúkkulaðið 2014 og svo möndlusúkkulaði. Þá svona byrjaði fólk svona hefurðu 

smakkað Omnom? Þá byrjaði fleira fólk að átta sig á þessu hérna heima, það svona 

varðandi markaðssetningu kannski þá var byrjað vörurnar einhverjar nýjar vörur, varan 

talaði sínu máli og svo fólkið bara sem smakkaði <já> en já haltu áfram. 

S: Já hérna hvert leituðu þið til að fá upplýsingar um já þú náttúrlega hafðir reyndar 

reynslu að því að stofna fyrirtæki? þannig að þú náttúrlega vissir þá alveg <já já> hvernig 

þú ættir að fara að öllu þannig að það hefur ekki verið neitt svona? 

V: Nei nei ég meina það er náttúrlega bara ferð bara að stofna félag, færð 

endurskoðanda <já> borgar hlutafé. 

S: En eins og rekstrarformið? Þú veist hérna. 

V: Það er bara þú ákveður það með endurskoðanda, framleiðslu á súkkulaði <já 

einmitt> 

S: En þannig að þú varst náttúrulega með upplýsingarnar sem að þið þurftuð að leita 

að þú þannig varst kannski bara með þetta allt (hlær)? 
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V: Já já ég meina það er ekki flókið mál sko, það er nú einfaldara eitt að því einfaldasta 

af þessu, að stofna fyrirtækið félagið sjálft. 

S: Finnst þér þessar upplýsingar verða aðgengilegar fyrir þá sem eru að stofna 

fyrirtæki?  

V: Já ég meina þú færð þér bara góðan endurskoðanda <já> hann sér bara um þetta 

(þögn) það er langbest <akkúrat> 

S: En gerðu þið þá í upphafi viðskiptaáætlun? 

V: Nei <þið gerðuð það ekki?> nei<okey> ég bara ég veit það ekki ég gerði það bara 

viljandi 

S: Okey, af hverju er það? 

V: Af því að ég er bara búin að gera of margar viðskiptaáætlanir sem hafa ekki gengið 

upp <okey> og ég vildi bara vera með forsendurnar til staðar áður en færi af stað <já> þú 

getur ekkert áætlað skilurðu þú þarft að ég bara ákvað í þetta skiptið að ég ætlaði bara 

að fá tölurnar, hvað kostar hráefnið, hvað kostar umbúðirnar, hver er leigan, hver er 

starfsmannakostnaðurinn og svo framvegis áður en ég geri fyrstu fyrsta viðskiptaplanið 

<okey> 

S: Og en þá hvað varðandi hérna fjármögnun? 

V: Við fjármögnuðum þetta sjálfir <já okey þannig að þá hafið þið náttúrulega ekki þurft 

að sveifla> ég passaði mig að ég gerði það líka.. þú færð ekki fjármögnun á þetta hvort 

sem er <er það ekki?> neeii. 

S: En einhverja styrki?  

V: Ég nennti ekkert að vera eyða tímanum í það <nei> kostnaðurinn er lítill til þess að 

byrja með sko, það kostar nokkrar... skilurðu þetta er ekkert stórir peningar til þess að 

byrja með það er lykillinn að nota sem minnst ég til dæmis borgaði ekki hönnunina, gaf 

bara equity í staðinn <okey> gaf hluti í staðinn <já> 10 prósent. Og þú maður nýtti sér 

svona <jaá> það er það sem er af því að þú vilt heldur ekki fá fjárfesta á þessu stigi af því 

að þetta er bara hugmynd, þetta er ekki fyrirtæki <nei> þannig að það er að nýta allar 

klær sem er mögulegt svo átti ég vorum við með smá pening eða ég var með smá pening, 

svo er bara lykillinn að ná að byrja. <já> Koma vörunni út, selja. <já> og það sem ég gerði, 

viðskiptaáætlun og svona ég opnaði bara bankareikning í Arion banka og hélt bara góðu 
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samstarfi sambandi við bankann þótt ég væri ekki að biðja um neitt <já> sýndi þeim hvað 

ég var að gera, byrja samtalið strax í bankanum því á endanum myndum við náttúrulega 

þurfa lán sko <já>. En það er gott að bankinn, semsagt eitt mikilvægasta fyrir bankann að 

vita söguna, þekkja fólkið og þá ég leyfði þeim að fylgjast með mér í alveg sex, átta mánuði 

eða ár held ég. Þá var ég bara að sýna þeim bara tala við þetta vorum við að selja í dag, 

við erum búin að ná þessum kúnnum, leyfa þeim að smakka og svo þegar að ég þurfti að 

kaupa einhver tæki að þá hérna geri ég fyrst áætlun og þá er ég kominn með forsendur 

og þá bað ég um lán og fékk það náttúrulega strax <hmm> 

S:  En settuð þið upp einhverja markaðsstefnu svona í byrjun, eða var það <nei> nei er 

það að koma þá núna? 

V: Það er búið að vera ferli sem er búið að vera í gangi svona bara eins og að uppgötva 

sjálfan sig, hver erum við og hvert stefnum við, hvernig tölum við og við erum að gera 

mistök en við erum líka búin að gera margt vel fyrir því <já> og svo erum við í því ferli 

núna, hvað hvað er brandið skilurðu. Markaðssetning og brand er ekki það sama <hmm> 

uhh það er margt sem tengist markaðssetningu sem er ekki þú veist auglýsingar eða 

birtingar eða neitt svoleiðis og það var frekar það var svona meiri fókus á þetta svokalla 

innra markaðsstarf, stefnu í ráðningum og svo fyrirtækjakúltur. <já> Ég held að hann sé 

svona eitt að því mikilvægasta sem fólk á að hugsa um þegar það er að stofna fyrirtæki, 

hvernig kúltúr viltu hafa inni hjá þér, hvernig fólk viltu ráða til þín. <hmm> Hvernig talarðu 

við viðskiptavinina (þögn) <já> það það er, ef að ef að  fyrirtækjakúlturinn er góður og það 

eru allir að stefna í eina átt, að þá einhvern veginn leysist allt hitt einhvern veginn <já> öll 

hin vandamálin. <já> Þannig að það var mjög snemma sem við byrjuðum að ræða það við  

til dæmis á föstudögum lokuðum við búðinni og allir borða saman, svona family 

fjölskyldumat skilurðu þar sem einn eldar og reynum að hafa eitthvað aktivití á eftir hverri 

viku. Svo bara ráðningarferlið að að hérna það er til dæmis tvö viðtöl, ég til dæmis tók 

ekki síðasta viðtal heldur bara fólkið sem er að vinna, sem er í vinnslunni sem er að vinna 

með fólkinu tekur viðtalið <jaá> skilurðu. Ég meina <það er sniðugt> þau þurfa að finna 

hvort manneskjan passar og við höfum látið frá okkur hæft hæfara fólk sem passaði bara 

ekki inn í kúltúrinn. Það er mikilvægara að hafa fólk sem passar inn í kúltúrinn heldur en 

hæfustu manneskjuna <akkúrat> þetta er svona það ég allavega ráðlegg fólki að hugsa 

hugsa fyrst um áður það fer að hugsa um hvernig auglýsingar á að kaupa, það er svo margt 
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hægt að gera í dag varðandi markaðssetningu með netinu og hérna samfélagsmiðlum og 

því fyrir lítin lítin pening. (þögn) Við erum svona við erum bara að átta okkur þessu, við 

erum bara að fara að ráða í fyrsta skipti markaðsstjóra núna sko <nú okey> Við höfum 

bara verið að gera þetta sjálf þannig að þá svona vonumst við til að fá meiri reynslu og 

einhvern sem getur hjálpað okkur.  

S: Eru margir sem starfa hérna núna? 

V: Tuttugu manns  

S: En þið eruð að selja eitthvað erlendis? 

V: Já, við erum að selja í Ameríku, Japan, Bretlandi. Það er engin áhersla lögð á það 

neitt ennþá <nei> 

S: Þið eruð ekkert í einhverri útrás, ætlið ekkert að meika það? 

V: Jú við ætlum að meika það <ég meina erlendis> já það er það er bara ekkert komin 

tími, það er ekki tímabært ennþá sko <nei> við erum bara ekki alveg tilbúin og allt sem 

við erum að gera er svona á autopilot. Það hefur gengi mjög vel, sérstaklega í Ameríku 

<já> held við séum í tvö eða þrjúhundruð búðum í Ameríku. Fljótlega hafði fólk samband, 

við okkur <okey> en við erum ekki komnir eða við viljum ekki fara þangað strax sko, ekki 

tilbúnir í það. Þannig að það, já þá erum við komnir með dreifingaraðila þar. <já okey> 

S: En er eitthvað svona sem þér dettur í hug sem þú hefðir vilja gera öðruvísi í upphafi? 

V: (Hugsar sig um) Já ég, svona (dæs) ætli fólk hugsi nokkuð ekki nógu oft hvort hvað 

verður eftir sex mánuði, eitt ár þegar vel gengur sko.. og til dæmis hluthafahópurinn í dag 

er mjög breyttur frá því er hann var fyrst þú veist við vorum fjórir hluthafar og svo svona 

var ekki alveg samstaða um hvert stefnan ætti að vera, við þurftum að kaupa tvo út. En 

þeir hjálpuðu okkur helling að komast á þann stað sem við vorum, en það er svona legg 

ég til að þeir sem eru að stofna fyrirtæki og eru fleiri en einn manneskja sko að það sé 

gerður hlutahafasamningur á milli manna <já> Ef þetta gerist gerist þetta <já> að það sé 

skýrt verkaskipting hjá mönnum. Þannig að það nú svona kannski eitt allavega <já> en 

hérna <sem þú mannst eftir> já.  

 

Við erum með fjárfesti sko, gegnum erlendan sjóð sem fjárfesti er búin að fjárfesta í 

okkur sko <núna eftir> eftir að við keyptum út þessa tvo sem stofnuðu með okkur eða 
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svona komu eftir að við stofnuðum ég og Kjartan, þá keyptum við þá út og fengum þennan 

svissneska sjóð sem að er frá Sviss sem fjárfestir í Omnom í dag. Það þeir hafa hjálpað 

okkur soldið, það er kannski ágætt að það komi fram að það að finna fjárfesti er soldið 

vandasamt verk og þarf að vanda mjög vel <já> alveg eins og bara ráða starfsfólk. Það er 

ekki bara peningurinn sem skiptir máli, hvaða sambönd og reynslu geturðu komið með 

líka <einmitt> sérstaklega í svona ungu fyrirtæki. Þannig að við völdum þennan sjóð og 

þeir eru að hjálpa okkur mikið svona í því bæði skerpa á hráefnisöfluninni og svona hafa 

áhættugreininguna góða varðandi það. Svo útvega okkur markðasráðgjafa, þannig að, 

ásamt náttúrulega peningi sko <já já>. Þetta þarf fullt af peningum í þetta, að koma þessu 

á laggirnar.  

S: En hvernig kynntuð þið þá Omnom fyrir þessum fjárfesti? 

V: Það er bara eins og allt annað þeir (hehe) það var mjög fyndið hann það er semsagt 

vinur minn sem er í Bretlandi, hann vissi að við værum eitthvað að leita að fé, er fjárfestir 

og hann var hérna á Íslandi hann heitir Erik Arsen Wool sem er búinn að vera svona VP í 

Ameríku og víða í fjölda ára aðallega í Tec buisness bransanum <já> er að vinna með Jamie 

Oliver og fleirum hér í Brussel. Hann var hérna á Íslandi á einhverri ráðstefnu og kemur 

hérna að skoða, ég nennti varla að koma hérna á sunnudegi, en lét til leiðast. Hann var 

með þennan sjóð sem er fjárfesta í matvælagreinum, þannig að þannig var það bara við 

tókum einn fund í London og það var bara, dæmið var búið <okey> En við vorum búnir að 

skoða og tala við fullt af öðrum aðilum og svona <já> fundum aldrei svona rétta mómentið 

sko með fólkinu. 

S: En er þetta þá meira svona eins og þið séuð að velja úr fjárfestum heldur en öfugt? 

V: Já, já, <okey> já já 

S: Þetta virkar soldið þannig? 

V: Já ég meina við sögðum nei, við nokkra, um að þú sért ekki, um að þú sért ekki rétti 

maðurinn til þess að hjálpa okkur <sem gæti komið með eitthvað meira inn í> já það er 

mjög mikilvægt, sérstaklega á þessu stigi. Þetta er áhættufjárfesting en þegar þú kemur 

með pening og svo líka áhrif sko, þá er það miklu verðmætara heldur en bara peningur 

<já> 

S: Hvenær var þetta sem þið finnið þennan fjárfesti? 

V: Þetta er tvöþúsund... haustið 2016, held ég, já haustið 2016. 
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S: Hvenær var Omnom stofnað? 

V: 2014. Það liðu tvö ár, þetta var eftir þessa framkvæmdir hérna, þetta var kostaði 

mikin pening og var soldið svona stórt skref við vorum náttúrulega bara í lítilli bensínstöð 

<já> sem var frábær að byrja sko og þegar þetta alltaf þegar þú skalar eitthvað upp <já> 

þá kostar það mikin pening <já> bæði í starfsfólki, vélum og tækjum, umbúðakaupum 

skilurðu. Svo margt sem breytist <já,já> Þá þarf bara rekstrarfé sko til að halda áfram.  

S: Já og hvernig sjáið þið framtíðina?  

V: Við erum bara björt bjartsýn, bara að halda áfram að búa til gott súkkulaði. Stofna 

eða semsagt reyna að byggja upp gott fyrirtæki. Uhh við erum að koma með fullt af nýjum 

vörum núna á næstu tveimur og þremur árum. Svona litlum stykkjum og svona öðruvísi 

formati og hérna já bara hafa gaman. 

  

 

 

 


