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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

markaðsfræði og alþjóðaviðskipti við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Eðvald Möller, lektor við deildina. Ég vil þakka honum kærlega fyrir góða 

leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Ég vil þakka prófarkalesara mínum Jónu Svandísi 

Þorvaldsdóttur fyrir yfirlestur og ábendingar að málfari og uppbyggingu. Einnig vil ég 

þakka þeim 10 viðmælendum sem gáfu sér tíma til þess að taka þátt í þessari rannsókn 

og varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Þá vil ég þakka móður minni Lindu Björk 

Hlynsdóttur, frænku minni Kristínu Ósk Hlynsdóttur og systur minni Lísu Rún 

Guðlaugsdóttur fyrir veitta aðstoð og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

kærustu minni, Matthildi Jónu Valdimarsdóttur fyrir allan þann stuðning og þolinmæði 

sem hún hefur veitt mér á meðan vinna við ritgerðina stóð yfir. 

  



 

4 

Útdráttur 

Business Model Canvas (BMC) hefur farið sigurför um heiminn og tækið orðið mjög þekkt 

á meðal frumkvöðla á Íslandi í dag. Sífellt fleiri sprotafyrirtæki spretta upp úr öllum áttum 

á íslenskum vinnumarkaði en mörg þeirra fara í gegnum viðskiptahraðla þar sem hvatt er 

til nýtingar BMC. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir gagnrýni íslenskra frumkvöðla í 

garð notkunar á Business Model Canvas til stefnumótunar sprotafyrirtækja og skoðað 

verður hvernig hægt er að svara tillögum þeirra til breytinga á líkaninu.  

Markmið þessarar ritgerðar var að svara því hver helsta gagnrýni íslenskra frumkvöðla 

er á notkun Business Model Canvas til stefnumótunar sprotafyrirtækja og hvort það sé 

svigrúm til umbóta á líkaninu. Gerð var rannsókn sem byggir á eigindlegum aðferðum og 

aflað upplýsinga frá tíu frumkvöðlum sem höfðu allir reynslu á að nota BMC við 

stefnumótun sprotafyrirtækja.  

Niðurstöðurnar benda til þess að BMC geti hjálpað til við að fá yfirsýn yfir 

viðskiptahugmynd en að stundum hafi að hluta til, verið erfitt að skilja líkanið . 

Viðmælendur í rannsókninni settu fram tillögur til umbóta á líkaninu og leitaðist höfundur 

við að uppfylla þær í þessari ritgerð.  

Það sem höfundi þátti áhugaverðast við notkun BMC var að þrátt fyrir að það taki 

einungis stuttan tíma að fylla líkanið út, þá hefur útfyllt BMC ómetanlegt virði fyrir 

hugmyndasmiðinn. Líkanið veitir mikilvæga yfirsýn til þess að allir væntir hagsmunaaðilar 

geti vitað hvernig rekstur myndi virka, hvernig tekna yrði aflað og hvernig kostnaði yrði 

háttað ef farið yrði út í rekstur. 
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Abstract 

Business Model Canvas (BMC) has triumphed over the world and is very popular amongst 

entrepreneurs in Iceland today. More and more start-ups are emerging from all directions 

in the Icelandic labour market, but many of them go through a business accelerator where 

it is encouraged to use BMC. This thesis will explain the criticism of Icelandic 

entrepreneurs in terms of use of Business Model Canvas for strategy formation and 

implementation in start-up companies and how one can respond to their suggestions of 

changes to the model. 

The aim of this thesis was to answer the main criticism of Icelandic entrepreneurs on 

the use of Business Model Canvas for strategy formation and implementation in start-up 

companies and whether there is room for improvement in the model. A research based 

on qualitative methods was conducted, gathering information from ten entrepreneurs 

who all had experience of using BMC for strategy formation and implementation in start-

up companies. 

The results indicate that the BMC can help to get an overview of the business idea, but 

sometimes it has been difficult to understand. Interviewees suggested improvements on 

the model, and the author tried to fulfil them in this thesis.  

What the author found the most interesting about using BMC was that while it takes 

only a short time filling the model, the completed BMC has an invaluable value for the 

idea maker. The model provides an important perspective for all prospective 

stakeholders to know how operations will be managed, how revenue would be 

generated, and how cost would be structured in the event of an operation. 
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„It is not enough to do your best; 
you must know what to do, 

and then do your best“ 
-W. Edwards Deming (e.d.) 
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1 Inngangur 

Mikill uppgangur hefur verið í íslenskri frumkvöðlastarfsemi undanfarin ár og 

sprotafyrirtækjum fjölgar ört á Íslandi en viðhorf almennings virðist vera nokkuð jákvætt 

í garð frumkvöðlastarfsemi (Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, Silja Björk 

Baldursdóttir, 2009). Viðskiptahraðlar eru í boði handa sprotafyrirtækjum sem eru að taka 

sín fyrstu skref. Þar fá þátttakendur aðgang að fullbúinni vinnuaðstöðu, ráðgjöf og 

leiðbeiningum frá reyndum frumkvöðlum, sérfræðingum og fjárfestum (Startup 

Reykjavík, e.d. a). Í þessum hröðlum mæla leiðbeinendur oft með því að fyllt sé út 

Business Model Canvas (BMC) til þess að allir í fyrirtækinu skilji heildarmynd 

viðskiptahugmyndarinnar. BMC inniheldur níu liði sem eru taldir vera mikilvægustu 

þættirnir til að ígrunda þegar viðskiptahugmyndir eru á fyrsta stigi og einnig til að 

uppfærslu til lengri tíma (Osterwalder og Pigneur, 2010). BMC sem fjallað er um í þessari 

ritgerð, var þróað af Osterwalder og Pigneur, en líkanið kom við sögu í bók þeirra Business 

Model Generation árið 2010. BMC hefur aukið vinsældir sínar á síðustu árum en þrátt fyrir 

góðar viðtökur líkansins í frumkvöðlamenningunni á Íslandi og þrátt fyrir að það sé einfalt 

tól, er tilfinning höfundar sú að frumkvöðlar skilji ekki almennilega hvernig það virkar og 

honum lék því forvitni á að kanna stöðu líkansins á Íslandi.  

Viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni voru tíu talsins og höfðu mismunandi 

skoðanir á því hvað þeim fannst vera auðvelt og erfitt við uppbyggingu BMC. Sumir þeirra 

komu með tillögur að breytingum sem að þeirra mati myndu auðvelda skilning á líkaninu. 

Til þess að reyna að svara tillögum viðmælenda og einfalda BMC, ígrundaði höfundur alla 

liði líkansins og athugaði hvaða verkfæri viðskiptafræðinnar væru nothæf til að auka 

notagildi BMC. Verkfæri sem höfundur lagði fram við hvern þátt BMC, voru öll þau 

greiningarlíkön og hugtök sem kennd eru í mismunandi áföngum til BS-gráðu í viðskiptafræði 

við Háskóla Íslands. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hver er helsta gagnrýni íslenskra frumkvöðla á 

notkun Business Model Canvas til stefnumótunar sprotafyrirtækja og er svigrúm til 

umbóta á líkaninu? Verkefninu er skipt upp í sjö kafla. Í fyrsta kafla er tilgangur 

rannsóknarinnar kynntur og uppbyggingu ritgerðarinnar lýst stuttlega. Í öðrum kafla 

verða lykilhugtök ritgerðarinnar útskýrð svo lestur hennar verði skilmerkilegur. Í þriðja 

kafla er fjallað um alla liði Business Model Canvas og notkun þess til stefnumótunar 
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sprotafyrirtækja. Í fjórða kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Í fimmta kafla 

verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru flokkaðar í fjögur þemu. Fyrsta 

þemað snýst um erfiðleikastig þátta BMC, þar sem fram kom að mismunandi skoðanir 

voru á meðal frumkvöðla. Annað þemað fjallar um hvort BMC sé notað við uppbyggingu 

viðskiptaáætlana og nýrra viðskiptahugmynda. Þriðja þemað snýst um tímaþáttinn þar 

sem skoðað var hversu lengi frumkvöðlar eru að fylla út líkanið. Í fjórða og síðasta þema 

eru listaðar upp tillögur viðmælenda til breytinga á BMC og fjallað um hvort þær voru 

nothæfar höfundi eða ekki. Í sjötta kafla eru umræður og ályktanir þar sem 

rannsóknarspurningunni er svarað. Í þeim kafla verður útskýrt hvernig verkfæri 

viðskiptafræðinnar geta hjálpað til við uppbyggingu BMC. Sjöundi kafli hefur að geyma 

lokaorð verkefnisins. Þar verður fjallað um helstu niðurstöður og mögulegar 

framtíðarrannsóknir.   
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2 Skilgreiningar lykilhugtaka 

Í þessum kafla verða útskýrð nokkur lykilhugtök sem nauðsynlegt er að skilja fyrir komandi 

kafla. Mismunandi skoðanir eru á milli fræðimanna um hvernig skuli útskýra eftirfarandi 

hugtök, en sökum þess mun höfundur koma með stutta túlkun á því hvernig ætti að 

skilgreina þessi hugtök til að lestur þessarar ritgerðar verði skilmerkilegur. 

2.1 Sprotafyrirtæki 

Skiptar skoðanir eru á milli manna um hvað sprotafyrirtæki eru og á hvaða tímapunkti sé 

ekki hægt að kalla fyrirtæki sprotafyrirtæki lengur. Neil Blumenthal, stofnandi og 

framkvæmdastjóri Warby Parker svaraði spurningunni í viðtali við fréttamann Forbes 

svona: „Sprotafyrirtæki er fyrirtæki sem reynir að leysa vandamál þar sem lausnin er ekki 

augljós og árangur er ekki tryggður.“ (Robehmed, 2013). 

Samtök sprotafyrirtækja, sem er stýrt af Samtökum iðnaðarins, leggja fram eftirfarandi 

fræðilega skýringu á því hvað sprotafyrirtæki eru: 

Sprotafyrirtæki eru venjulega sprottin upp úr rannsóknar- eða 
þróunarverkefnum einstaklinga, þróunarhópa, háskóla, rannsóknastofnana 
eða annarra fyrirtækja og byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni eða öðru 
nýnæmi. Gengið er út frá því viðmiði að árlegur þróunarkostnaður 
sprotafyrirtækja sé að jafnaði yfir 10% af veltu. Fyrirtæki hættir að teljast 
sprotafyrirtæki þegar það hefur verið skráð í kauphöll sem öflugt 
tæknifyrirtæki eða náð árlegri veltu sem nemur einum milljarði íslenskra 
króna (Samtök iðnaðarins, e.d.). 

2.2 Viðskiptalíkön 

Viðskiptalíkön ná utan um og lýsa virðistilboði (e. value proposition) til starfsmanna og 

viðskiptavina, þau lýsa því hvernig rekstur fer fram og hvernig tekjum og gjöldum er 

háttað í öllu ferlinu. Þegar sprotafyrirtæki kemur inn í atvinnugrein með nýtt 

viðskiptalíkan getur það, með róttækum hætti, breytt allri virkni og samkeppni á markaði, 

aðgreint sig frá öðrum og skapað sér framúrskarandi stöðu (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin og Regnér, 2017). 

Viðskiptalíkan útskýrir hugmyndafræðina á bak við það hvernig skipulagsheild býr til, 

skilar og grípur virði (Osterwalder og Pigneur, 2010). Johnson o.fl. (2017) telja að 

viðskiptalíkön útskýri hvernig fyrirtæki…:  
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➢ …búi til virði með því að svara þörfum og löngunum einhvers sérstaks 
markhóps og búi þannig til virði fyrir aðra hagsmunaaðila  

➢ …skili virðistilboðinu með því að byggja upp virðiskeðjuna, sem felur til dæmis 
í sér að framleiða verðmæti úr þeim auðlindum sem eru nauðsynleg og að 
flytja virðistilboðið til viðskiptavinar með mismunandi söluleiðum 

➢ …grípi virði sem felur í sér að heildartekjurnar fari fram úr 
heildarkostnaðinum. 

Viðskiptalíkön eru hönnuð til þess að leiðbeina og auka skilning fólks á því hvernig 

rekstur fyrirtækja virkar. Þau eru hönnuð miðað við umhverfi fyrirtækja sem gerir 

fyrirtækjum kleift að móta stefnu, en með því að skilja umhverfið verður hægt að þróa 

líkanið samtíma nútímanum, til að halda því samkeppnishæfu (Osterwalder og Pigneur, 

2010). 

2.3 Stefna og stefnumótun 

Mismunandi skoðanir eru á milli manna um hvernig skilgreina eigi stefnu. Í þessari ritgerð 

er stefna skilgreind sem sú átt sem að fyrirtæki vilja snúa sér í, til lengri tíma litið (Johnson 

o.fl., 2017). Tilgangur stefnu er í grunninn meira en hámörkun hagnaðar, þar sem döfnun 

(e. prosperity) til lengri tíma og hvatning starfsmanna þarfnast skilgreiningar á tilgangi 

skipulagsheildar, sem næst ekki einungis með því að reyna að hámarka hagnað (Johnson 

o.fl., 2017).  

Það að móta stefnu kallast stefnumótun, en það felur í sér að komast að, skoða hver 

séu grundvallarmarkmið sem fyrirtæki stefna að, umfang starfsemi fyrirtækjanna og 

helstu yfirburðir í hæfni sem fyrirtæki mun þurfa að búa yfir til þess að innleiða stefnuna 

(Johnson o.fl., 2017). Steiner (1979) hefur fjallað um að ekki sé til eitt rétt 

stefnumótunarkerfi sem virkar fyrir alla. Stefnur verða að vera hannaðar og aðlagaðar til 

þess að passa við hin sérstöku auðkenni/einkenni hverrar skipulagsheildar fyrir sig 

(Steiner, 1979). Stefna skiptir máli fyrir þá frumkvöðla sem ætla að stofna sprotafyrirtæki 

en líta þarf til lengri tíma og skapa þarf sjálfbært og langvarandi samkeppnisforskot 

(Johnson o.fl., 2017). 

2.4 Frumkvöðlastarfsemi og einkenni frumkvöðla 

Hagfræðingurinn Rahmije Topxhiu telur að flestar hagfræðilegar, sálfræðilegar og 

félagsfræðilegar rannsóknir um frumkvöðlastarfsemi bendi til þess að 
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frumkvöðlastarfsemi sé ferli en ekki stöðugt fyrirbæri. Frumkvöðlastarfsemi býr til nýjar 

samsetningar, sem búa smám saman til betri leiðir til að svara núverandi eftirspurn, eða 

búa til nýjar vörur eða þjónustu sem oft þróar núverandi tækni (Topxhiu, 2012). 

Í skýrslu rannsóknarmiðstöðvar HR í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum kom fram að 

umfang frumkvöðlastarfsemi Íslands sé umtalsvert meira en í flestum öðrum 

nýsköpunardrifnum hagkerfum í heiminum (Hannes Ottósson o.fl., 2009).  

Frumkvöðlastarfsemi heldur þróun atvinnugreina gangandi til framtíðar (Hannes 

Ottósson o.fl., 2009). Miðað við hversu nauðsynleg frumkvöðlastarfsemi er, þá er 

verðmætt að vita hvers konar persónur frumkvöðlar eru og þá hvað einkennir 

árangursríka frumkvöðla. Hébert og Link (2009) hafa rannsakað sögu frumkvöðlastarfs og 

tengingu þess við sprotafyrirtæki og frumkvöðla. Saman gerðu þeir samantekt af 12 

persónueinkennum sem samkvæmt rannsóknum þeirra, eru ríkjandi á meðal 

árangursríkra frumkvöðla (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Persónueinkenni frumkvöðla 

Frumkvöðullinn er: 

1. Persónan sem veit af áhættunni sem fylgir óvissunni. 

2. Persónan sem fjármagnar með sínu eigin fé. 

3. Sá sem stuðlar að nýsköpun (e. innovator). 

4. Sá sem tekur ákvarðanir (e. decision-maker). 

5. Leiðtogi í atvinnugrein (e. industrial leader). 

6. Stjórnandi eða yfirmaður. 

7. Skipuleggjari og umsjónarmaður auðlinda. 

8. Eigandi fyrirtækis (e. owner of an enterprise). 

9. Starfsmaður í framleiðslu (e. employer of factors of production). 

10. Verktaki (e. contractor). 

11. Misvirðiskaupmaður (e. arbitrageur). 

12. Sá sem úthlutar auðlindum til annarra nota . 
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Á heildina litið fannst Hébert og Link (2009) erfitt að komast að einni niðurstöðu um 

hverjir væru frumkvöðlar og hvað frumkvöðlastarf væri. 

Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi er mjög virk (Hannes Ottósson o.fl., 2009). Á Íslandi geta 

frumkvöðlar leitað hjálpar til fyrirtækja sem bjóða upp á námskeið, viðskiptahraðla og 

leiðsögn, til þess að komast að því fyrst og fremst, hvort að hugmynd þeirra sé gerleg og 

til þess að koma rekstrinum af stað, allt frá hugmynd til fjáröflunar. Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands og Icelandic Startups eru tvær þeirra stofnana sem höfundur safnaði upplýsingum 

um í gegnum vefsíður þeirra ásamt því að taka viðtöl við leiðbeinendur og fyrrverandi 

frumkvöðla, sem hafa nýtt sér þjónustu þeirra. Eitt af því fyrsta sem leiðbeinendur þessara 

fyrirtækja segja frumkvöðlum að byrja á er að fylla út Business Model Canvas. 
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3 Business Model Canvas (BMC) 

Að sögn Jarþrúðar Ásmundsdóttur sem er einn af framkvæmdastjórum Icelandic Startups, 

eru til margar tegundir af viðskiptalíkönum. Í kaflanum hér að aftanverðu er fjallað um 

það viðskiptalíkan sem er vinsælast að nota í viðskiptahröðlum Icelandic Startups og 

oftast er mælt með fyrir frumkvöðla (Jarþrúður Ásmundsdóttir - munnleg heimild, 5. mars 

2019). Viðskiptahraðall er nokkurs konar námskeið fyrir fyrirtæki til að stuðla að 

nýsköpun, þar sem þátttakendur fá aðgang að tilbúinni vinnuaðstöðu yfir visst tímabil, 

ráðgjöf og leiðbeiningar frá sérfræðingum, fjárfestum og reyndum frumkvöðlum (Startup 

Reykjavík, e.d. b).  

Árið 2010 kom út bókin Business Model Generation sem er sögð handbók fyrir 

hugsjónarfólk og áskorendur og er ætlað að sporna við lélegum viðskiptalíkönum og 

hanna fyrirtæki framtíðarinnar (Osterwalder og Pigneur, 2010). Bókin var skrifuð af 

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, en hún er byggð á doktorsverkefni Osterwalder 

frá árinu 2004. Í bókinni er BMC lýst myndrænt eins og mynd 1 sýnir, en þættirnir hafa 

verið þýddir og merktir með númeri í þeirri röð sem Osterwalder og Pigneur (2010) mæla 

með. 

 

Mynd 1. Business Model Canvas eftir Osterwalder og Pigneur (2010) 
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 Hugtakið viðskiptalíkan eða „Business Model“ er útskýrt á eftirfarandi hátt (í íslenskri 

þýðingu höfundar): „Viðskiptalíkan útskýrir rökin á bak við hvernig skipulagsheild skapar, 

skilar og grípur virði.“ (Osterwalder og Pigneur, 2010, bls. 14). Að mati Osterwalder og 

Pigneur þarf fólk viðskiptalíkan sem að auðvelt er fyrir alla að skilja og myndar yfirsýn til 

þess að allir stefni í rétta átt (Osterwalder og Pigneur, 2010).  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (e.d. b) útskýrir BMC sem verkfæri til nýsköpunar og 

vöruþróunar til þess að fá góða heildarmynd af nýjum rekstri fyrirtækja. Viðskiptalíkanið 

sýnir hvernig virði er skapað fyrir viðskiptavini og fyrirtæki (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

e.d. b). BMC er vinsælt tól til stefnumótunar og til þess að útskýra viðskiptahugmynd fyrir 

samstarfsmönnum (Coes, 2014). 

Nauðsynlegt er að geta útskýrt viðskiptahugmynd þannig að allir geta skilið hana. Ef 

auðvelt er fyrir fólk að skilja hugmyndina þá mun fólk eiga auðveldara með að nýta hana. 

Þá er léttara að safna liðsfélögum, fjármagni og viðskiptavinum (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d. a).  

Ostervalder og Pigneur (2010) lýsa BMC sem eins konar sameiginlegu tungumáli sem 

fær starfsmenn skipulagsheildar til að fá sömu sýn á stefnu hennar. Þeir telja að BMC leyfi 

notanda að lýsa og umbreyta heildarmynd viðskiptahugmyndarinnar til þess að móta 

nýjar stefnur (Osterwalder og Pigneur, 2010, bls. 15). Cynthia Montgomery (2008) telur 

kjarna stefnu vera að útskýra og tjá skýran og hvetjandi tilgang fyrirtækisins.  

Viðskiptalíkanið hentar ekki bara sprotafyrirtækjum því það er hægt að nýta það t.d. 

til að endurskilgreina eða endurhanna framleiðsluferli afurða, eða endurskilgreina eða 

endurhanna tekjulíkanið, með tilliti til dreifingar og sölu á afurðum. Tíminn sem það tekur 

að fylla út viðskiptalíkanið er töluvert minni en tekur að búa til fullbúna viðskiptaáætlun. 

Þess vegna er það talið vera góður kostur sem fyrsta skref til þess að athuga hvort að 

hugmynd að rekstri gæti verið möguleg (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. b). 

BMC inniheldur einungis níu þætti sem þarf að ígrunda til þess að þróa 

viðskiptahugmynd á faglegan og fljótvirkan hátt. Notkun BMC opnar oft sýn á nýjum 

tækifærum til umbóta, hvort sem það er fyrir sprotafyrirtæki eða til að endurmóta eldri 

rekstur (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. b).  

„Þessum níu þáttum er ætlað að vera helstu byggingareiningar sem að rökstyðja 

hvernig fyrirtæki ætla að græða peninga.“ (Osterwalder og Pigneur, 2010, bls. 15). Á mynd 
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2 má sjá form fyrir BMC í 2D með dálkum fyrir þættina níu sem fylla má út í. Nánari 

útskýringar Osterwalder og Pigneur (2010) á þáttunum má sjá fyrir neðan myndina. 

 

Mynd 2. Business Model Canvas í 2D til að fylla út (Osterwalder og Pigneur, 2010) 

1. Viðskiptavinir og notendur (e. customer segments) er safn af neytendum sem 
mynda markhópa sem þarf að ná til og þjóna. 

2. Varan og virðistilboðið (e. value proposition) útskýrir hver sé eiginleg vara sem 
mun svara einhverri þörf. Virði vörunnar eða þjónustunnar skapast ef hún 
leysir eitthvað vandamál eða býr til löngun fyrir sérstakan markhóp. 

3. Söluleiðir (e. channels) útskýra hvernig fyrirtæki hefur samskipti við 
markhópinn og hvernig það flytur virðistilboðið til markhópsins. 

4. Samband við viðskiptavini (e. customer relationships) útskýrir hvers konar 
sambönd fyrirtækið vill stofna og þróa við sérstaka markhópa. 

5. Tekjulíkön/tekjustraumar (e. revenue streams) standa fyrir það hvernig 
fyrirtæki hagnast á viðskiptum við hvern markhóp. Ef viðskiptavinir eru hjarta 
viðskiptalíkansins þá má líkja tekjulíkön við slagæðar þess. 

6. Aðföng/auðlindir (e. key resources) útskýrir mikilvægustu eignir sem þörf er á 
til þess að láta viðskiptalíkanið virka. Þetta geta verið hæfileikar starfsfólks, 
einkaleyfi, vinnuaðstaða, skuldastaða o.s.frv. 
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7. Starfsemi (e. key activities) útskýrir mikilvægustu aðgerðir sem að fyrirtæki 
þarf að gera til þess að viðskiptalíkanið virki. Skoða þarf kröfur fyrrgreindra 
liða til þess að finna út hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar til að gera þá þætti að 
veruleika. 

8. Tengslanet og samstarfsaðilar (e. key partnerships) útskýrir net birgja og 
samstarfsaðila sem mun láta viðskiptalíkanið virka. Þessir samstarfsaðilar geta 
hjálpað við að nálgast aðföng og auðveldað starfsemina. 

9. Kostnaðaruppbygging (e. cost structure) útskýrir mikilvægustu útgjöldin sem 
þarf að standa undir til þess að viðskiptalíkanið geti orðið að veruleika 
Osterwalder og Pigneur, 2010).  
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4 Aðferðafræði 

Markmið verkefnisins var að komast að því hvernig frumkvöðlar íslenskra sprotafyrirtækja 

hafa notað Business Model Canvas til stefnumótunar. Til þess að greina hvort þörf sé á 

umbótum á líkaninu þurfti rannsakandi að afla upplýsinga um sjónarmið frumkvöðla í 

garð BMC. Ekki voru til áreiðanlegar, opinberar upplýsingar um notkun íslenskra 

frumkvöðla á BMC við stofnun sprotafyrirtæka, sem að höfundur gat notað. Af þeim 

ástæðum var þörf á rannsókn sem þessari. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

aðferðafræðinni sem var beitt við rannsóknina. 

4.1 Eigindlegar aðferðir 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri aðferðafræði. Yfirleitt er notast við eigindlegar 

aðferðir þegar lögð er meiri áhersla á skilning á hugsanagangi fólks en tölulega greiningu 

á aðstæðum. Í þeim tilfellum væri betra að notast við megindlegar aðferðir. Það sem 

eigindlegar aðferðir eiga sammerkt er að þær byggja á einhverskonar viðtalsrannsóknum 

eða vettvangsathugunum o.fl. þar sem áhersla er lögð á að kortleggja hvers vegna fólki 

finnst eitthvað, frekar en að telja hversu margir eru sammála eða ósammála. Þessi 

aðferðafræði felur í sér að þátttakendur eru ekki valdir af handahófi. Upplýsingaöflun fer 

fram með opnum spurningum þar sem þátttakendur eru hvattir til að tjá sig um ákveðin 

málefni til þess að rannsakandi skilji viðfangsefni frá sjónarhóli viðmælandans. Aðferðin 

er notuð til þess að rannsakandi fái dýpri skilning á ákveðnu efni með orðum, en ekki til 

þess að rýna í töluleg gögn. Í mörgum tilfellum hlusta rannsakendur á reynslusögur 

viðmælenda eða leita eftir viðhorfi í garð ákveðins viðfangsefnis. Ekki er hægt að alhæfa 

um niðurstöður eigindlegra rannsókna heldur er lagt upp með réttmæti rannsóknarinnar 

(Flick, 2011).  

Eigindlegar aðferðir voru notaðar í þessari rannsókn vegna þess að þörf var á dýpri 

skilningi á persónulegri reynslu og viðhorfi íslenskra frumkvöðla á viðskiptalíkaninu.  

4.2 Undirbúningur, viðmælendur og framkvæmd 

Viðtalsrammi var hannaður um rannsóknina en hann innihélt sex spurningar sem eru 

fyrstu sex spurningarnar í viðauka 1. Spurningarnar voru síðan sendar áfram til 

leiðbeinenda þar sem hann svaraði með þeirri uppástungu að bæta við einni spurningu 

sem reyndist, að mati höfundar, vera mikilvægust þeirra allra. Seinasta spurning 
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viðtalsrammans skoðaði ekki einungis gagnrýni viðmælenda á nýtingu BMC heldur var 

beðið um tillögur að endurbótum á líkaninu. Svör við þessari spurningu veittu höfundi 

innblástur til að ígrunda hvort og hvernig væri hægt að nýta þær tillögur sem komu fram 

að umbótum á BMC. 

Til þess að finna íslenska frumkvöðla sem hafa stofnað sprotafyrirtæki var rannsakanda 

ráðlagt, af sumum starfsmönnum Startup Reykjavík, að hafa samband við frumkvöðla sem 

hafa fengið styrki gegnum nýsköpunarkeppnir eins og Gulleggið. Einnig mæltu þeir með 

því að hafa samband við fólk sem var merkt með nafni á myndum sem er að finna á 

Facebook-síðu Startup Reykjavík.  

Í heildina fékk rannsakandi svör frá tíu frumkvöðlum sem stofnað höfðu 

sprotafyrirtæki. Gagnaöflun stóð yfir í febrúar og mars 2019. Rannsakandi tók tvö opin 

viðtöl í eigin persónu og eitt viðtal gegnum síma. Einnig safnaði rannsakandi svörum við 

spurningunum frá sjö sprotafyrirtækjum í gegnum tölvupóst. Lokagreining gagna fór fram 

í lok gagnasöfnunar. Skoðuð voru sameiginleg þemu í svörum viðmælanda og einnig var 

kannað hvað var ólíkt í svörum þeirra.  

4.3 Gagnaúrvinnsla 

Rannsakandi fékk leyfi til að taka viðtölin upp á hljóðupptöku, síðan voru þau vistuð og 

vélrituð í tölvu. Svör voru lesin yfir, gerður var samanburður á milli viðmælenda og fundin 

þemu. Í ljós komu fjögur meginþemu en þau eru listuð sem undirkaflar niðurstöðukaflans. 

Rannsakandi reyndi af bestu getu, að vera hlutlaus í túlkun og ályktunum um niðurstöður. 

4.4 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Viðmælendur fengu upplýsingar um rannsóknina hvað varðar tilgang hennar og 

rannsóknarefni, annað hvort munnlega fyrir viðtalið eða í gegnum tölvupóst. Gætt var að 

því að rannsakandi þekkti ekki viðmælendur persónulega til að rannsóknin yrði eins 

áreiðanleg og mögulegt væri. 

Reynt var að hafa samband við a.m.k. 25 einstaklinga sem uppfylltu þau skilyrði að vera 

íslenskir frumkvöðlar sem hefðu stofnað sprotafyrirtæki og notað BMC við stefnumótun 

þess. Rannsóknin er þeim takmörkunum háð að viðmælendur eru fremur fáir en tekið er 

tillit til þess við greiningu niðurstaðna.   
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5 Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var rannsóknarspurningin: „Hver er helsta gagnrýni íslenskra 

frumkvöðla á notkun Business Model Canvas til stefnumótunar sprotafyrirtækja og er 

svigrúm til umbóta á líkaninu?“ Til þess að svara þessari spurningu voru sjö 

undirspurningar notaðar (sjá viðauka 1).  

Í þessum kafla verður fjallað um greiningu á svörum viðmælendanna. Lögð er áhersla 

á þá þætti sem varpað geta ljósi á hversu vel eða illa BMC nýtist íslenskum frumkvöðlum 

til stefnumótunar sprotafyrirtækja. Fjallað verður um hvaða liðir BMC vekja upp helstu 

vafamál við uppbyggingu líkansins til þess að komast að því hvort svigrúm liggi til umbóta 

á líkaninu. 

5.1 Erfiðleikastig við útfyllingu þátta BMC 

Rannsóknin leiddi í ljós að viðmælendum fannst auðveldast að fylla út þáttinn starfsemi 

(e. key activities) og þeim fannst erfiðast að fylla út þáttinn vara og virðistilboð (e. value 

proposition). Næstu þættir sem viðmælendum fannst auðveldast að fylla út og voru með 

jafna tíðni svara voru aðföng/auðlindir (e. key resources) og þátturinn vara og 

virðistilboð. Það síðarnefnda kemur á óvart og gerir niðurstöður áhugaverðar því það 

atriði er í raun á skjön við niðurstöður um hvaða þátt viðmælendum fannst auðveldast að 

fylla út. Þátturinn vara og virðistilboð er bæði talinn vera erfiðastur og auðveldastur þegar 

kemur að því að fylla út líkanið. Ályktað er um þessar vafasömu niðurstöður í kafla 6 

Umræða, ályktanir og tillögur að umbótum BMC. 

5.2 Nýting BMC við uppbyggingu viðskiptaáætlana og nýrra hugmynda 

Rannsóknin leiddi í ljós að meirihluti þeirra sem að búa til viðskiptaáætlun, nýta BMC við 

uppbyggingu hennar. Sumir viðmælendur sögðust hafa sleppt því alfarið að gera 

viðskiptaáætlun. Samkvæmt svipuðum svörum sumra viðmælenda eru viðskiptaáætlanir 

að verða „gamaldags“ og kjósa þeir sem segja svo að nýta BMC alfarið í staðinn fyrir 

viðskiptaáætlun vegna þess að það tekur langan tíma að gera viðskiptaáætlanir til enda 

svo þær skili svipuðum niðurstöðum og BMC gerir. 

Mikill meirihluti svarenda nýtir BMC ekki þegar nýjar hugmyndir koma upp, en sumir 

þeirra töldu að þeir gætu örugglega haft gott af því.  
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5.3 Tímaþátturinn 

Samkvæmt Osterwalder og Pigneur (2010) er líkanið hannað að hluta til þess að leysa 

tímaþáttinn sem felst í uppbyggingu viðskiptaáætlunar og til að ýta undir að frumkvöðlar 

fái fljótlega heildarmynd af hugmynd sinni. Viðmælendur svöruðu á nokkuð mismunandi 

hátt þegar kom að spurningunni um það hversu lengi þeir voru að fylla líkanið út. Svör 

flakka frá 30 mínútum til tveggja vinnudaga, en flestir viðmælendur sögðu að það hefði 

tekið 30 til 60 mínútur að fylla út BMC. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tímaþátturinn er 

ekki vandamál heldur gerir hann BMC meira aðlaðandi, sem leiðir til þess að 

frumkvöðlastarfið verður meira aðlaðandi. 

5.4 Tillögur frumkvöðla að umbótum á BMC 

Svör viðmælenda við spurningunni „Ef þú mættir breyta líkaninu hvernig myndir þú gera 

það og af hverju?“ voru flest ólík. Hluti viðmælenda hafði engar tillögur að umbótum eða 

hafði lítið sem ekkert út á líkanið að setja. Samt sem áður átti hluti svarenda erfitt með að 

skilja líkanið og átti erfitt með að vita hvað ætti að punkta niður í vissa þætti. Helmingur 

svarenda kom með tillögur að umbótum á BMC. Það sem rannsakandi gat helst lesið úr 

svörum þeirra voru eftirfarandi tillögur:  

➢ Að setja fram dæmi inni í reitunum um hvers konar upplýsingar gætu verið settar í 

reitina 

➢ Að setja fram spurningar um hvernig allir þættirnir tengjast saman 

➢ Að hafa númer á reitunum til að vita í hvaða röð eigi að fylla þá út 

➢ Að hafa skýrari framsetningu og skýrari tengsl á milli þátta 

Ályktað er um þessar niðurstöður í kafla 6 Umræða, ályktanir og tillögur að umbótum 

BMC þar sem kafað verður dýpra í það hvaða endurbætur hægt er að gera á BMC.  
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6 Umræða, ályktanir og tillögur að umbótum BMC 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem kynntar voru í kafla 5 

hér að framanverðu. Einungis verður fjallað um þær niðurstöður sem höfundi fannst vera 

mikilvægt að ræða frekar í þessum umræðukafla og mun hann leggja fram sínar eigin 

ályktanir um niðurstöðurnar. Því næst stillir höfundur upp tillögum að umbótum á BMC í 

samræmi við tillögur viðmælenda. 

Höfundur ályktar að þrjár ástæður geti legið að baki því að viðmælendur nefndu 

þáttinn vara og virðistilboð oftar en hina þættina og því að þessi þáttur var bæði oftast 

nefndur auðveldasti þátturinn og erfiðasti þátturinn til að fylla út í líkaninu. Ein ástæðan 

gæti verið sú að vara og virðistilboð er í miðjunni á BMC og er einn af mikilvægustu 

þáttunum. Þetta gæti gert þáttinn eftirminnilegri. Önnur ástæðan gæti verið sú að 

frumkvöðlar lenda stundum í þeirri gildru að vera með hugmynd að vöru sem þeir sjá fyrir 

sér að muni leysa eitthvað vandamál og uppfylla einhverja þörf en virðistilboð vörunnar 

er ekki nóg til að ná í viðskiptavininn. Þriðja ástæðan getur verið sú að frumkvöðlum finnst 

auðvelt að fylla út þennan þátt vegna þess að þeir hafa hugmyndina að vörunni í huga 

áður en þeir byrja að fylla út BMC en þessi þáttur gæti hins vegar orðið sá erfiðasti að fylla 

út þegar að hugsað er um virðisskapandi þætti.  

Þau fyrirtæki sem sjá um viðskiptahraðla handa sprotafyrirtækjum ættu að mati 

höfundar að taka tillit til eftirfarandi umræðu. Tillögur frumkvöðla að endurbótum á BMC 

voru sumar nú þegar til staðar. Að „hafa númer á reitunum“ er nú þegar oft gert en ekki 

eru allar tegundir BMC á netinu með númer á reitunum. Sumir viðmælendanna sem fóru 

í gegnum viðskiptahraðla lentu í því að þurfa að fylla út BMC í þeirri röð sem þeim sjálfum 

datt í hug og náðu þá ekki að skilja samhengið á milli þáttanna. Að „hafa spurningar um 

hvernig þættirnir tengjast allir saman“ stuðlar að því að notandinn fyllir út í líkanið í réttri 

röð eftir númerum reitanna. Eftirfarandi hluti umræðukaflans svarar tillögunum frá 

viðmælendunum um að „hafa skýrari framsetningu og skýrari tengsl á milli þátta“ og að 

„setja fram dæmi inni í reitunum um hvers konar upplýsingar gætu verið settar í reitina“.  

6.1 Ígrunduð uppbygging BMC með verkfærum viðskiptafræðinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um verkfæri, hugtök og kenningar sem kenndar eru í 

grunnnámi viðskiptafræðinnar við Háskóla Íslands og höfundur tengir við uppbyggingu 
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BMC. Undirkaflarnir eru nefndir eftir þáttum BMC en þar eru ígrunduð verkfæri og 

kenningar sem tengjast liðum viðskiptalíkansins, þar sem á við. Markmiðið með þessari 

umfjöllun er að auðvelda skilning á því hvað skuli punkta niður í líkanið þegar farið er út í 

stefnumótun sprotafyrirtækja. Myndir af líkaninu og númer einstakra þátta eru á hægri 

hlið fyrirsagnar hvers undirkafla til þess að auka skilmerkileika. 

1. Viðskiptavinir og notendur (e. customer segments)  

Fyrirtæki sem ætlar sér að skila hagnaði væri ekki til án viðskiptavina, 

en það eru þeir sem að borga að lokum fyrir að nota vöruna eða 

þjónustuna. „Ekkert fyrirtæki hefur auðlindir (fólk, pening eða tíma) til þess að þjóna 

öllum viðskiptavinum á öllum mörkuðum.“ (Wood, 2017, bls. 9).  

Mikilvægt er að komast að því hverjir verði líklegustu markhóparnir til þess að 

fjárfestingar í markaðsaðgerðum verði líklegri til að skila árangri. Markaðshlutun (e. 

segmentation) er ferli sem hlutar niður markaðinn í markhópa byggða á líkindum þarfa, 

viðhorfa eða hegðunar neytenda og myndi gera markaðssetningu skilvirkari (Wood, 

2017). Markaðshlutun felur í sér að hluta niður markaðinn í hópa sem hafa (1) 

sameiginlegar þarfir og (2) munu bregðast við markaðsaðgerðum á svipaðan hátt. Því 

meira sem markaður er hlutaður niður, því nákvæmari verður skilningurinn á honum 

(Belch og Belch, 2015). Ef markhópur er illa eða of vítt skilgreindur, mun viðskiptalíkanið 

hafa óskýrt eða of vítt virðistilboð, sem mun leiða til þess að virði vörunnar eða 

þjónustunnar minnkar. Til þess að gera árangursríka markaðshlutun þarf að ákveða stærð, 

úrval og týpu viðskiptavina (Coes, 2014). 

 Hægt er að hluta niður markaðinn í fjóra þætti eftir einkennum viðskiptavina sem eru: 

landfræðileg (e. geographic), lýðfræðileg (e. demographic), sálfræðileg (e. psycographic), 

og hegðunarleg (e. behavioristic) einkenni (Belch og Belch, 2015). 

Landfræðileg markaðshlutun felur í sér að hluta niður markaðinn í mismunandi 

landfræðilegar einingar eins og lönd, svæði, borgir og bæjarfélög (Belch og Belch, 2015). 

Lýðfræðileg markaðshlutun felur í sér að hluta niður markaðinn í hópa miðað við 

einkenni t.d. eftir aldri, kyni, fjölskyldustærð, menntun, starfi, innkomu, kynþáttum, 

kynslóðum og þjóðerni (Belch og Belch, 2015). 
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Sálfræðileg markaðshlutun felur í sér að hluta niður markaðinn í hópa miðað við 

persónueinkenni, lífsstíl og félagsstétt (e. social class). Lífsstíll er talinn einn af 

áhrifaríkustu þáttunum til markaðshlutunar. Lífsstíll fólks einkennist af áhugamálum þess, 

gjörðum í daglegu lífi og skoðunum (Belch og Belch, 2015). 

Hegðunarleg markaðshlutun felur í sér að hluta niður markaðinn í hópa eftir 

vörumerkjatryggð og kauphegðun þeirra (Belch og Belch, 2015). 

Eftirfarandi tafla sýnir dæmi sem hægt er að nýta sem innblástur til þess að hluta niður 

markaðinn eftir fyrrgreindum þáttum. Taflan er uppbyggð á svipaðan hátt og tafla úr 10. 

útgáfu bókarinnar Advertising and Promotion (2015) eftir Belch G. E. og Belch M. A. 

Tafla 2. Markaðshlutun eftir fjórum mismunandi þáttum 

Þáttur Breyta Dæmigerð sundurliðun 

Landfræðileg 

markaðshlutun 

Svæði Suðvesturland; Norðausturland o.s.frv. 

Íbúafjöldi Undir 50.000; 50.000 til 100.000; meira en 100.000 

Þéttleiki byggða Borg; úthverfi; bæjarfélag; dreifbýli  

Lýðfræðileg 

markaðshlutun 

Kyn Karlkyn; kvenkyn 

Aldur 
Undir 6 ára; 6-11 ára; 12-17 ára; 18-24 ára; 25-34 ára 

o.s.frv. 

Kynþáttur Hvítt fólk; asískt fólk; spænskt o.s.frv. 

Menntun 
Grunnskólamenntun; framhaldsskólamenntun; 

háskólamenntun o.s.frv. 

Fjölskyldustærð 1; 2; 3-4; 5 eða meira 

Sambandsstaða Aldrei gift/ur; gift/ur; í sambandi o.s.frv. 

Sálfræðileg 

markaðshlutun 

Persónueinkenni Félagslynd/ur; ekki félagslyndur; metnaðargjarn o.s.frv. 

Lífsstíll 
Áhugamál; gjörðir í daglegu lífi og mörg önnur einkenni 

sem hægt er að skrá 

Gildi 
Raunsæ/r; afreksmaður; lífsreynd/ur; 

keppnismaður/kona, braskari o.s.frv. 

Hegðunarleg 

markaðshlutun 

Vörumerkjatryggð 
Tryggur kaupandi vissra vörumerkja; vörumerki breytir 

engu fyrir aðila 

Kauphegðun 

Vill virði fyrir peninginn; vill fremur lúxusvörur; kaupir 

fyrir sjálfan sig; kaupir til að gefa; kaupir mest á útsölum 

o.s.frv. 

Ferlið sem snýr að því að hluta niður markaðinn þróast með tímanum og er 

óaðskiljanlegur þáttur af greiningu aðstæðna markaðar. Með þessari greiningu reyna 
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markaðsstjórar að takmarka upplýsingar um markaðinn, til þess að vita sem mest um 

markaðinn í eins fáum orðum og mögulegt er (Belch og Belch, 2015). Hentugt er að nýta 

þessa nálgun til þess að fylla út þáttinn viðskiptavinir og notendur í BMC, sem gerir það 

að verkum að flestir starfsmenn skipulagsheildar vita hver markaðurinn er. 

2. Vara og virðistilboð (e. value proposition)  

Virðistilboðið er tilboð sem fyrirtæki veitir til þess að uppfylla þörf 

eða lausn á vandamáli fyrir sérstakan markhóp (Osterwalder og 

Pigneur, 2010). Þessi þáttur hefur líka verið kallaður „virðisloforð“. Ef að virðistilboðið 

svarar ekki þörfum viðskiptavina, mun fyrirtækið ekki lifa lengi og af þeirri ástæðu er 

viðskiptavinurinn mikilvægasti þáttur BMC fyrir fyrirtæki (Coes, 2014).  

Páll Kr. Pálsson er rithöfundur Handbókar athafnamannsins en í þeirri bók fjallar hann 

meðal annars um mikilvægi hugmyndavinnunnar og segir að hægt sé að sjá tækifæri til 

virðissköpunar alls staðar í kringum okkur (Páll Kr. Pálsson, 2018). Umhverfi fyrirtækja má 

skipta niður í innra og ytra umhverfi. Í því innra eru þættir sem fyrirtækið getur haft áhrif 

á, eins og t.d. gæði vara, búnaður og hæfni starfsmanna. Ytra umhverfi fyrirtækja 

inniheldur þætti sem fyrirtæki geta ekki haft bein áhrif á, eins og gengi krónunnar, pólitík 

og tækniþróun. Hægt er að nota PEST greiningu ytra umhverfis fyrirtækja til þess að hjálpa 

við hugmyndaöflun. PEST er skammstöfun sem stendur fyrir ákveðna þætti í ytra umhverfi 

allra fyrirtækja (Wood, 2017). Eftirfarandi þættir lýsa því hvaða tækifæri geta legið í ytra 

umhverfinu með notkun PEST greiningar. 

➢ P – Political, pólitískir þættir: Stórar breytingar í pólitík hafa oft áhrif á 
mismunandi atvinnugreinar. Þetta geta til dæmis verið breyttir kjarasamningar, 
heilbrigðiskerfið, öryggi, húsnæðismál og málefni öryrkja (Páll Kr. Pálsson, 2018). 

➢ E – Economical, efnahagslegir þættir: Nýir kjarasamningar og aðrar breytingar 
tekjumála þjóða geta falið í sér tækifæri (Páll Kr. Pálsson, 2018). 

➢ S – Socio-Cultural, samfélagslegir þættir: Meðalaldur fer hækkandi, frítími fólks 
er að aukast, fjölskyldur eru að minnka, mataræði fólks tekur breytingum o.s.frv. 
(Páll Kr. Pálsson, 2018). 

➢ T – Technological, tæknilegir þættir: Tækniþróun í gervigreind, líffræði, 
fjarskipti, sýndarveruleiki, samgöngur, orkugeirinn, Internetið og listinn heldur 
áfram (Páll Kr. Pálsson, 2018). 
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PEST greining snýst um að taka eftir ógnunum og tækifærum í ytra umhverfi fyrirtækja, 

en tækifæri eru þættir sem að fyrirtæki geta nýtt til að ná samkeppnisyfirburðum. Af þeim 

ástæðum er PEST greining gott greiningarlíkan til þess að fá hugmyndir að virðissköpun 

(Johnson o.fl., 2017). 

3. Söluleiðir (e. channels)  

Að dreifa, kynna og miðla virðistilboðinu til markhóps kalla 

Osterwalder og Pigneur (2010) söluleiðir og samband við 

viðskiptavini í Business Model Canvas. Þessir tveir þættir lýsa tengingunni á milli 

virðistilboðsins og viðskiptavinarins. „Hvernig fyrirtæki miðlar upplýsingum til markhóps 

og hvernig það nær að skila virðistilboðinu til hans“ er skilgreiningin á söluleiðum 

(Osterwalder og Pigneur, 2010, bls. 26). Söluleiða- og vöruflutningastefna snýst um 

hvernig viðskiptavinirnir nálgast virðistilboðið, hvort sem það er áþreifanleg vara eða 

óáþreifanleg þjónusta (Wood, 2017). Samkvæmt Ostervalder og Pigneur (2010) snúast 

söluleiðir um að hjálpa fyrirtækjum við að:  

➢ Auka vitund um vöru eða þjónustu 

➢ Hjálpa viðskiptavinum að meta virðistilboðið 

➢ Leyfa viðskiptavinum að kaupa sérstakar vörur eða þjónustu 

➢ Skila virðistilboðinu til viðskiptavinar 

➢ Meta eftirkaupahegðun 

Til þess að uppfylla fyrrnefnda þætti sem söluleiðir snúast um er hægt að nýta 

„kynningarráðana fimm“. Kynningarráðarnir eru safn helstu kynningarleiða sem hægt er 

að nota til að ná sölumarkmiðum. Marian Burk Wood (2017) telur upp fimm 

kynningarráða sem eru helst notaðir í markaðsaðgerðum. Þeir eru taldir upp á mynd 3. 
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Mynd 3. Kynningarráðarnir fimm (Wood, 2017) 

4. Samband við viðskiptavini (e. customer relationships)  

Við hlið þáttarins söluleiðir stendur samband við viðskiptavini. 

Söluleiðir og samband við viðskiptavini mætti skilgreina sem 

„systkini“ á þann hátt, að báðir þættirnir snúast um að dreifa og miðla virðistilboðinu til 

viðskiptavinar. Markmið þess að búa til viðskiptasambönd er að selja meira af vörum eða 

þjónustu með því að byggja upp vörumerkjatryggð til lengri tíma (Osterwalder og Pigneur, 

2010). Rannsóknir sem voru gerðar af Google og CEB sýndu að viðskiptavinir sem eru 

tilfinningalega (e. emotionally) tengdir vörumerki eru tvisvar sinnum líklegri til að kaupa 

ákveðna vöru eða þjónustu og eru fjórum sinnum líklegri til að verja kaupákvörðun sína 

(Salesforce.com, e.d.). Sérhvert fyrirtæki ætti að skilgreina hvers konar samband það vill 

byggja við hvern markhópa sinna. Samkvæmt Ostervalder og Pigneur (2010) er hvati 

fyrirtækja til að byggja viðskiptasambönd að: 

➢ Afla viðskiptavina (e. customer acquisition) 

➢ Halda í viðskiptavini (e. customer retention) 

➢ Auka sölu (e. boost sales) 
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Fyrirtæki eiga það til að einbeita sér of mikið að því að eignast nýja viðskiptavini og 

detta í þá gildru að nýta kynningarráðana of mikið, í stað þess að horfa á viðskiptavini sem 

eignir sem þurfi að næra og halda í (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2017).  

Virði viðskiptasambands er hugtak eða útreikningur sem lítur á viðskiptavini frá 

sjónarhorni um líftíma, tekjur og arðsemi til fyrirtækisins. Þörf er á þessum útreikningi 

þegar fyrirtæki byrja að hugsa um að byggja langtímasambönd við viðskiptavini. Ef að 

fyrirtæki myndi vita hversu mikið það kostar að missa viðskiptavini, gæti það metið 

fjárfestingar sem eru hannaðar til að gera viðskiptavini tryggari (Zeithaml o.fl., 2017). Í 

Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm eftir Zeithaml o.fl. (2017) 

er arðsemi viðskiptavina líkt við fötu og er kenningin kölluð „The bucket theory“ (sjá mynd 

4). Með því að stunda markaðsaðgerðir með kynningarráðunum (mynd 3) koma nýir 

viðskiptavinir í fötuna og kaup núverandi viðskiptavina aukast. Ef ekki er hugsað um að 

gera viðskiptavini trygga koma göt á fötuna og þá leka viðskiptavinir úr fötunni og kaup 

núverandi viðskiptavina minnka. Þessi kenning útskýrir á auðveldan máta hversu miklu 

máli skiptir að fylla götin í fötunni og koma í veg fyrir að þau myndist (Zeithaml o.fl., 2017). 

 

Mynd 4. Göt í fötu: Hvernig samband við viðskiptavini virkar (Zeithaml o.fl., 2017) 
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Til eru ýmsar leiðir til þess að halda í núverandi viðskiptavini. Wood (2017) telur að til 

þess að ýta undir endurkaup og styrkja viðskiptasambönd þurfi líklega að miðla 

einhverskonar þjónustu eftir að kaup hafa átt sér stað. Þetta getur falið í sér að þjálfa 

kaupendur til að nota vöruna, útskýra reglulegt viðhald, skipta á gömlum vörum upp í 

nýjar, vöruskil fyrir endurgreiðslu eða annars konar eftirkaupaþjónustu (Wood, 2017).  

Zeithaml o.fl. (2017) hafa bent á að til þess að halda í viðskiptavini sé hægt að setja 

upp skiptihindranir/-tálma (e. switching barriers) sem standa í vegi fyrir því að 

viðskiptavinir fari til samkeppnisaðila. Þessar hindranir hafa áhrif á kauphegðun neytenda 

á þann hátt að því sterkari sem hindranirnar eru, því ólíklegra er að viðskiptavinur glatist. 

Sterkar skiptihindranir fela í sér viðskiptatregð (e. customer inertia) og skiptikostnað (e. 

switching costs). Ef að það er erfitt fyrir viðskiptavin og kannski langdregið að hætta í 

viðskiptum við eitt fyrirtæki og fara til samkeppnisaðila, myndast viðskiptatregða hjá 

honum sem er oft í hag fyrirtækis. Hins vegar myndast skiptikostnaður þegar að það er of 

dýrt að mati viðskiptavinar að hætta í viðskiptum við eitt fyrirtæki og byrja viðskipti við 

annað (Zeithaml o.fl., 2017).  

Frumkvöðlar sem að eru að fara að byrja sprotafyrirtæki þurfa að átta sig á því að 

kannski eru þessar skiptihindranir nú þegar sterkar hjá samkeppnisaðilum. Af þessum 

sökum þurfa sprotafyrirtæki ekki einungis að einbeita sér að því að ná í viðskiptavini 

heldur þurfa þau að finna leiðir til þess að fylla götin í fötunni með eftirkaupaþjónustu og 

setja upp skiptihindranir. 

5. Tekjulíkön/tekjustraumar (e. revenue streams)  

Allir fyrrgreindir þættir hafa snúist um leiðir til þess að koma 

virðistilboðinu til skila, en nú er hugsað um hvað fyrirtækið sjálft 

muni græða á viðskiptunum. Tekjulíkön eða tekjustraumar fela í sér hvernig fyrirtækið 

aflar tekna sem fást með því að skila virðistilboðinu á árangursríkan hátt. Þetta eru allar 

tekjur sem að fyrirtæki aflar frá hverjum markhóp fyrir sig (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Osterwalder og Pigneur (2010) rökstyðja að tvær tegundir tekjulíkana séu til: 

1. Tekjur viðskipta fyrir eina greiðslu frá viðskiptavini (e. one-time customer 
payments). 

2. Síendurteknar tekjur vegna endurtekinna viðskipta til þess að annað hvort skila 
virðistilboði til viðskiptavina eða eftirkaupastuðningi. 
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Til eru nokkur tekjulíkön sem verða nefnd hér að aftanverðu, en fyrirtæki þarf að 

ákveða hvert þeirra hentar rekstrinum (Osterwalder og Pigneur, 2010). Eftirfarandi 

upptalningu á tekjulíkönum er að finna í bók Osterwalder og Pigneur (2010): 

➢ Staðgreiðsla (e. asset sale) er þekktasta tekjulíkanið. Dæmi um þannig viðskipti 
er t.d. að kaupa föt í verslunum, mat í matvöruverslunum og bækur af netinu. 
Einstaklingur getur gert hvað sem hann vill við vöruna. 

➢ Notkunargjald (e. usage fee) er notað við sölu á þjónustu. Því meira sem 
þjónusta er notuð, því meira borgar viðskiptavinur. Dæmi um þetta er hvernig 
hótel rukka fyrir fjölda nátta sem viðskiptavinur vill gista. 

➢ Áskriftargjöld (e. subscription fees) fela í sér að viðskiptavinir borga reglulega 
til þess að fá aðgang að vöru eða þjónustu. Dæmi um þetta er áskrift í 
líkamsrækt. 

➢ Lána/leigja (e. lending/renting/leasing) felur í sér að gefa neytanda einkarétt 
til þess að nota eign fyrirtækis til einhvers tíma. Dæmi um þetta er almennur 
leigumarkaður fasteigna. 

➢ Leyfisveiting (e. licencing) felur í sér að gefa viðskiptavinum leyfi til að nota 
varin hugverkaréttindi til þess að afla tekna. Leyfisveiting heimilar rétthöfum 
að afla tekna með notkun eignar fyrirtækisins án þess að þurfa að þróa vöru 
eða vörumerki af sjálfsdáðum. Dæmi um þetta er leyfisveiting veitingastaða 
sem leyfir viðskiptavini að nýta vörumerki og vöruúrval annars fyrirtækis gegn 
gjaldi. 

➢ Miðlunargjöld (e. brokerage fees) fela í sér að tekna er aflað í hvert skipti sem 
miðlunarþjónusta á sér stað. Kreditkortaveitendur eru dæmi um fyrirtæki sem 
nýtir þetta tekjulíkan. Gjöld eru sett á miðlanir færslna í hvert sinn sem færsla 
á sér stað. 

➢ Auglýsingar (e. advertising) fela það í sér að aflað er tekna með því að bjóða 
öðrum fyrirtækjum sem vilja auglýsa sig gegnum vöru eða þjónustu eins 
fyrirtækis. Þetta tekjulíkan hefur orðið algengara á seinustu árum, t.d. hjá 
fyrirtækjum sem að búa til smáforrit og vefsíður. 

Þegar kemur að því að frumkvöðull á að ákveða hvers konar tekjulíkan virkar best fyrir 

tekjuöflun viðskiptahugmyndar, þarf að skoða hvert af fyrrgreindum tekjulíkönum passar 

best við vöruna og virðistilboðið. Einnig er hægt að nota sambland af þessum 

tekjulíkönum (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. a). 

6. Aðföng/auðlindir (e. key resources)  

Eftir að ákveðið hefur verið hvað fellur í alla fimm þættina á undan 

þarf að komast að því hvaðan aðföngin koma til þess að 

viðskiptalíkanið virki. Í BMC stendur þessi þáttur fyrir mikilvægustu eignir sem þörf er á til 

þess að láta viðskiptalíkanið virka. Þetta geta verið hæfileikar starfsfólks, einkaleyfi, 
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vinnuaðstaða, skuldastaða o.s.frv. Þessi aðföng geta verið þróuð af fyrirtækinu sjálfu, þau 

geta verið eignir sem eru keyptar eða leigðar af byrgjum eða þau geta verið fengin frá 

samstarfsaðilum (Osterwalder og Pigneur, 2010). Osterwalder og Pigneur (2010) nefna 

fjórar lykilauðlindir sem nauðsynlegar eru, en þær eru; mannauður, efnisleg aðföng, 

fjármagn og hugverk. 

Mannauður (e. human resources) felur í sér hæfni starfsmanna. Þörf er á að skilgreina 

hvers konar starfsfólk er nauðsynlegt fyrir reksturinn. Uppbygging einfalds skipurits 

hjálpar við að komast að því. Þörf er á að ákveða hvers konar stigveldi myndi líklegast 

virka. Skipurit með mörgum stigveldum eru kölluð brött skipurit en þar eru margir 

millistjórnendur. Skipurit með fáum stigveldum eru kölluð flöt en þar eru færri 

millistjórnendur og lægsta stigveldið hefur meira umboð til ákvarðana en ella. Til að taka 

dæmi eru framleiðslufyrirtæki oftar með brött skipurit þar sem eru margar deildir (sjá 

mynd 5). Hins vegar eru fyrirtæki sem einblína á hönnun oftar en ekki með flatari skipurit 

þar sem hönnuðir eru í lægsta stigveldinu, en hafa samt meira umboð til ákvarðana 

(Jones, 2013). 

 

Mynd 5. Flöt og brött skipurit (Jones, 2013) 

Efnisleg aðföng (e. physical resources) eru allar auðlindir sem hægt er að kaupa eða 

leigja frá birgjum eða samstarfsaðilum. Þessi aðföng geta verið vélar, farartæki, fasteignir 

og kerfi. Tengslanetið hjálpar við að uppfylla þennan lið (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Fjármagn (e. financial) snýst um hvernig á að fjármagna allan kostnað við að koma 

fyrirtæki á laggirnar og halda því í framþróun. Til eru margar leiðir til fjármögnunar. 

Algengustu leiðirnar eru fjárfestar, hópfjármögnun, bankalán og fjölskyldulán 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d. c).  
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Hugverk (e. intellectual resources) eru óáþreifanleg aðföng eins og nafn vörumerkis, 

þekking, einkaleyfi og samstarf. Erfitt getur verið að þróa þessi aðföng og þau geta orðið 

mjög verðmæt. Michael Beverland (2018) telur nauðsynlegt að fylgja fimm 

grundvallarreglum við val á nafni vörumerkis. 

1. Nafnið skal passa við virðistilboðið  

2. Nafnið skal að vera löglega fáanlegt á öllum þeim mörkuðum sem 
vörumerkið mun vera á 

3. Nafnið skal vera auðvelt í framburði á öllum mörkuðum sem 
vörumerkið mun vera á  

4. Nafnið skal vera þannig að auðvelt sé að heyra og skilja það 

5. Nafnið skal vera sértækt og eftirminnilegt 

7. Starfsemi (e. key activities)  

Lykilstarfsemi felur í sér mikilvægustu hlutina sem fyrirtæki þarf að 

gera af sjálfsdáðum og með hjálp samstarfsaðila til þess að 

viðskiptalíkanið virki. Þessi þáttur felur í sér alla starfsemi sem þarf 

til þess að búa til virðistilboðið, komast inn á markaði, halda í viðskiptasambönd og afla 

tekna. Osterwalder og Pigneur (2010) telja að hægt sé að flokka lykilstarfsemi í þrjár 

tegundir sem eru framleiðsla, lausnamiðun og sviðspallur. 

Framleiðsla (e. production) snýst um að vara er framleidd úr auðlindum og seld til 

viðskiptavina í miklu magni og/eða í miklum gæðum (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

William J. Stevenson (2015) telur að stjórnendur þurfi að svara eftirfarandi tveim 

lykilspurningum til þess að komast að því hvers konar framleiðsluferli skal verða fyrir 

valinu. 

1. Hversu mikið úrval mun framleiðsluferlið þurfa að geta höndlað? 

2. Hversu mikið magn mun framleiðsluferlið þurfa að geta höndlað? 

Lausnamiðun (e. problem solving) snýst um að leysa vandamál hvers viðskiptavinar 

með þjónustu. Þetta geta til dæmis verið bifvélaverkstæði, matsölustaðir, spítalar, 

ráðgjafastofur og mörg önnur þjónustustarfsemi. Punkta þarf niður í BMC hvers konar 

vandamál starfsmenn munu þurfa að leysa. Oft þurfa fyrirtæki á þessu sviði reglulega að 

endurþjálfa starfsmenn (Osterwalder og Pigneur, 2010).  
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Sviðspallur (e. platform/network) felur í sér að rekstur fyrirtækis snúist um að viðhalda 

sviðspallinum. Viðskiptalíkan Ebay snýst um að viðhalda vefsíðu sinni og þá er vefsíðan 

sviðspallurinn. Fleiri dæmi um tegundir fyrirtækja eru t.d. hugbúnaðarfyrirtæki, verslanir, 

sundlaugar og skíðasvæði (Osterwalder og Pigneur, 2010).  

Johnson o.fl. (2017) bera kennsl á aðferð sem er kölluð VRIO greining en hún er notuð 

í stefnumótun fyrirtækja til þess að komast að því hverjar séu lykilauðlindir og færni 

fyrirtækis. Þessi greining virkar fyrir greiningu á þætti 6 og 7 í BMC. VRIO greinir 

eftirfarandi þætti í auðlindum og færni fyrirtækis: 

1. Verðmæti (e. value) 

2. Sjaldgæfni (e. rarity) 

3. Eftirhermileiki (e. inimitable) 

4. Stuðningur skipulags (e. organisational support) 

(1) Verðmætar auðlindir og færni eru þeir eiginleikar sem fyrirtæki býr yfir sem skapa 

virði fyrir viðskiptavini og gera fyrirtækinu kleift að bregðast við breytingum í umhverfi 

þess. (2) Sjaldgæfar auðlindir og færni eru þeir eiginleikar sem takmarkað er til af í 

heiminum. (3) Eftirhermileiki segir til um hversu erfitt og kostnaðarsamt það er fyrir 

samkeppnisaðila að herma eftir tilteknum eiginleika. (4) Stuðningur skipulags útskýrir 

hvort að skipulag fyrirtækis styður við nýtingu verðmætra, sjaldgæfra auðlinda og færni 

sem erfitt er að herma eftir. Þegar tilteknar auðlindir og færni uppfylla öll fjögur skilyrðin 

þá teljast slíkar auðlindir vera uppspretta af langvarandi samkeppnisyfirburðum (Johnson 

o.fl., 2017). 

8. Tengslanet og samstarfsaðilar (e. key partnerships)  

Þessi liður lýsir öllum þeim öðrum aðilum sem að geta útvegað hluti 

fyrir starfsemina, birgðir fyrir auðlindirnar og minnkað áhættu. 

Fyrirtæki byggja upp samstarf við aðra af mörgum ástæðum en samstarf er að verða 

hornsteinn margra viðskiptalíkana (Osterwalder og Pigneur, 2010). Þessi liður er 

mikilvægur vegna þess að fyrirtæki hefur sjaldan öll aðföng og lykilstarfsemi sem þörf er 

á til þess að búa til virðistilboðið (Coes, 2014).  
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Gareth R. Jones (2013) telur að kostir tengslanets fyrir skipulagsheildir geti verið 

fjórþættir. Í fyrsta lagi ef að fyrirtæki getur fundið samstarfsaðila sem getur stundað 

sérstakar virðisskapandi aðgerðir áreiðanlega, myndist tækifæri til þess að lækka 

framleiðslukostnað. Í öðru lagi er hægt að fletja út skipurit skipulagsheilda með 

samstarfsaðilum sem að sinna verkum á ódýrari hátt. Flatari skipurit skila meira valdi til 

lægsta stigveldisins og hönnun verður dreifstýrðari, sem skilar sér í fleiri hugmyndum til 

vöruþróunar. Í þriðja lagi verður reksturinn lífrænni sem leiðir til þess að fyrirtæki eru 

fljótari að svara breytingum eins og t.d. tækifærum eða ógnunum í ytra umhverfinu. Í 

fjórða lagi geta fyrirtæki fengið aðgengi að ódýru starfsafli og sérfræðikunnáttu sem er 

mikilvæg fyrir hið síbreytilega umhverfi nútímans (Jones, 2013). 

9. Kostnaðaruppbygging (e. cost structure)  

Að búa til og miðla virðistilboðinu, viðhalda sambandi við 

viðskiptavini og að afla tekna felur allt í sér kostnað. Í þennan lið 

fellur allur kostnaður sem þarf að fjármagna, á einn eða annan hátt til þess að 

viðskiptalíkanið virki. Þessi liður er fylltur út síðast af þeirri ástæðu að hægt er að punkta 

niður kostnað sem felst í öllum fyrrgreindum liðum BMC. Eftir að liðirnir aðföng, starfsemi 

og tengslanet hafa verið auðkenndir verður tiltölulega auðvelt að kostnaðargreina líkanið 

(Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Kostnaðaruppbygging felur í sér bæði fastan og breytilegan kostnað. Breytilegur 

kostnaður breytist til heildarinnar litið og hlutfallslega með breytingum starfseminnar. 

Dæmi um breytilegan kostnað er beint efni, beint vinnuafl framleiðanda, kostnaður seldra 

vara, sölukostnaður, vöruflutningar og eldsneytiskostnaður vöruflutningafyrirtækja 

(Weygandt, Kimmel og Kieso, 2015). 

Fastur kostnaður er kostnaður sem breytist ekki á heildina litið, þrátt fyrir breytingar á 

starfseminni. Dæmi um þetta eru fasteignagjöld, tryggingar, leiga og launakostnaður 

yfirstjórnar. Fastur heildarkostnaður helst óbreyttur, en því meira sem framleitt er, því 

minni verður kostnaður á hverja framleidda einingu og öfugt (Weygandt o.fl., 2015). 

Hér þarf stofnandi sprotafyrirtækis að skoða alla liðina á undan og athuga hversu mikið 

nauðsynlegar aðgerðir kosta. Mikilvægt er að skipta niður hvaða þættir fela í sér fastan 

og breytilegan kostnað. Með því að gera það verður auðveldara að reikna hversu mikið 

fjármagn þarf til að stofna fyrirtækið og reka það á fyrsta stigi. 
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6.2 Samantekt tillaga að umbótum líkansins  

Höfundur reyndi að koma til móts við tillögur viðmælenda með því að hafa fyrrgreinda 

undirkafla til hliðsjónar við uppbyggingu BMC til að svara þörfinni um dýpri skilning á líkaninu 

sjálfu og hvernig þættirnir tengjast saman. Höfundur telur að með notkun fyrrgreindra 

verkfæra yrði uppbygging BMC gagnlegri á eftirfarandi þrjá vegu: 

1. Þau myndu gera uppbyggingu BMC skýrari og þá um leið auka gildi notkunar 
líkansins 

2. Þau myndu leiða í ljós tengsl milli þátta innan líkansins sem myndi auka 
skilning á því 

3. Þau myndu stuðla að meiri nákvæmni til að lágmarka áhættu í rekstrinum 

Skýring á hverju verkfæri inni í BMC líkaninu sjálfu myndi taka mikið pláss sem myndi gera 

BMC yfirþyrmandi í augum áhugamanna. Hins vegar væri hægt að merkja inn í líkanið nöfn 

verkfæranna til þess að benda notendum á hvers konar greiningar og ígrundanir eru 

nothæfar. Með því að nota útskýringar á verkfærunum í undirköflum umræðukaflans til 

hliðsjónar við uppbyggingu BMC gætu notendur fengið betri skýringu og greiningu á þáttum 

líkansins. 
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7 Lokaorð 

Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi hefur lengi vakið áhuga höfundar, bæði sem 

fræðigrein og sem starfsvettvangur. Það að vakna spenntur á hverjum degi er 

langtímamarkmið sem höfundur stefnir að og telur hann að frumkvöðlastarfsemi myndi 

henta sér vegna lifandi umhverfis, mikils hraða og spennandi nýjunga. Mikil áhætta felst 

í frumkvöðlastarfsemi og er það ein af helstu ástæðunum fyrir því höfundur hafði svo 

mikinn áhuga á að fræðast meira um þetta efni til þess að afla meiri kunnáttu og lágmarka 

áhættu á þessu starfssviði. BMC veitir mikla yfirsýn sem lágmarkar áhættu og gefur til 

kynna hvort hugmynd geti orðið að veruleika. Í þessari ritgerð var athugað hver sé helsta 

gagnrýni reyndra íslenskra frumkvöðla á notkun BMC og skoðað hvort að tillögur þeirra 

til umbóta á líkaninu væru raunhæfar og nothæfar. 

Það hefur sýnt sig að það virkar vel fyrir sprotafyrirtæki að nota Business Model Canvas 

til stefnumótunar. Það tekur stuttan tíma að fylla út líkanið og því er verðmæti þess 

ómetanlega mikið. Með því að nýta verkfæri viðskiptafræðinnar mun tímaferli 

uppbyggingar líkansins lengjast en ekki má vanrækja áætlanagerð. Vanræksla 

áætlanagerðar stuðlar að því að frumkvöðlar lenda oft persónulega í fjárhagslegum 

vandræðum og eyða jafnvel aleigunni í að þróa eitthvað sem lítið vit var í frá upphafi. Með 

því að nota BMC munu starfsmenn og helstu hagsmunaaðilar skilja betur virðið sem býr í 

heildarmynd hugmyndarinnar að virðissköpun.  

Ef að frumkvöðlar sprotafyrirtækja ígrunda BMC í réttri röð og nýta verkfæri 

viðskiptafræðinnar munu þeir uppskera ríkulega. Í fyrsta lagi verður uppbygging BMC 

skýrari og nothæfari fyrir sprotafyrirtækið. Í öðru lagi myndi frumkvöðullinn skilja betur 

tengsl á milli mikilvægra þátta til að reksturinn gangi upp. Í þriðja lagi myndi líkanið leiða 

til meiri nákvæmni til að lágmarka áhættu. Frekari rannsóknir gætu falið í sér hvort BMC 

væri gagnlegra eða meira yfirþyrmandi með nýtingu verkfæra viðskiptafræðinnar. 

Stefnumótun sprotafyrirtækja er umfangsmikið verkefni sem sannreynir kjark og 

hugrekki frumkvöðla. Höfundur telur að tillögur viðmælenda og úrvinnsla þeirra hafi gert 

honum kleift að einfalda notkun og skilvirkni líkansins. BMC er mikilvægt tæki sem, eins 

og önnur verkfæri viðskiptafræðinnar, ef notað er rétt, stuðlar að árangri sprotafyrirtækja 

og veitir frumkvöðlum byr í seglin í átt til velgengni.  
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Viðauki 1 

Spurningalisti sem var notaður í rannsókn 

1. Hvernig nýttuð þið viðskiptalíkanið? 

2. Hvað var auðveldast að fylla út? 

3. Hvað var erfiðast að fylla út? 

4. Notuðu þið líkanið til þess að byggja upp viðskiptaáætlunina? 

5. Notið þið viðskiptalíkanið þegar þið fáið nýjar hugmyndir? 

6. Hvað voru þið lengi að fylla líkanið út? 

7. Ef þú mættir breyta líkaninu hvernig myndir þú gera það og af hverju? 

 


