
Sóknarfæri – áhersluverkefni 2021
Samantekt tekin saman vegna Sóknarfæra vorið 2021



Fyrirkomulag
Sóknarfæri – leiðin á markað

• er átta vikna námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á að koma 
með nýja vöru eða nýja þjónustu - á núverandi eða nýjan 
markað

• er eitt af áhersluverkefnum SASS 2021 og var keyrt fyrst vorið
2021

• fór fram 11. maí til 29. júní, alla þriðjudaga frá kl. 9-12, átta
vikur í röð. Allir tíma fóru fram í gegnum ZOOM og var tekið
upp og gátu þátttakendur horft á síðar

• hófst hvern þriðjudag á kynningu á fyrirlesara dagsins sem tók
þá við keflinu og sá um skipulag þess tíma. Fyrirlesarinn fékk
það hlutverk að setja fyrir heimaverkefni í tengslum við efni
dagsins

• var án endurgjalds að þessu sinni – en endurskoða þarf það
þar sem virkni þátttakenda hefði getað verið betri

• Skilaði lokaafurð flestra þátttakenda. Lokaafurðin byggði á 
þeirra eigin vinnuframlagi, en gat verið í formi kynningar, 
fullbúinnar viðskiptaáætlunar, kynningu fyrir fjárfesti o.fl.



Fyrirlesarar

Vika 1
Fyrri hluti:
Fyrirlesari: Haukur Ingi Jónsson. 
Efni fyrirlesturs: Mikilvægi teymisvinnu
Seinni hluti: 
Fyrirlesari:  Páll Kr. Pálsson. 
Efni fyrirlesturs: Frá hugmynd til markaðar

Vika 2: 
Fyrirlesari: Páll Kr. Pálsson
Efni fyrirlesturs: Markaðsgreining og -prófanir

Vika 3:
Fyrirlesari: Þórdís Jóhannsdóttir Wathne
Efni fyrirlesturs: Markaðsáætlun og 
vörumerkjastjórnun

Vika 4: 
Fyrirlesari: Páll Kr. Pálsson
Efni fyrirlesturs: Framkvæmda-. stofnfjárþarfar- og 
fjármögnunaráætlunargerð

Vika 5
Fyrri hluti: 
Fyrirlesari: Þórunn Jónsdóttir
Efni fyrirlesturs: Ratað í fjármögnungar-
frumskóginum
Seinni hluti: 
Fyrirlesari: Páll Kr. Pálsson
Efni fyrirlesturs: Gerð rekstrarlíkans

Vika 6 
Fyrri hluti: 
Fyrirlesari: Þórunn Jónsdóttir 
Efni fyrirlesturs: Gerð umsókna
Seinni hluti: 
Fyrirlesari: Haukur Guðjónsson
Efni fyrirlesturs: Stofnun fyrirtækja

Vika 7: 
Fyrirlesari: Svava Björk Ólafsdóttir
Efni fyrirlesturs: Kraftmiklar kynningar

Vika 8: 
Fyrirlesari: Þórður Freyr Sigurðsson og 
kynningar frá þátttakendum
Efni fyrirlesturs: Samantekt hraðals, 
kynningar og endurgjöf

Fengnir voru til liðs við SASS fyrirlesarar úr öllum áttum sem tengjast 
fyrirtækjarekstri á einn eða annan hátt



Þátttakendur

• Umsækjendum í Uppbyggingarsjóði Suðurlands og Hvatningu í 
Hornafirði var boðin þátttaka að þessu sinni

• Alls sóttu 25 verkfeni um þátttöku

• Nokkrum aðilum utan upphaflegra marka var boðin þátttaka til þess að 
jafna hlut allra svæða á Suðurlandi

• Alls kláruðu 22 af 25 verkefnum þátttöku í Sóknarfærum

• Aðeins sex þátttakendur þáðu að kynna verkefni sín á lokadegi 
Sóknarfæra

Ráðgjafar

• Fimm ráðgjafar innan SASS voru fengnir til þátttöku í verkefninu, einn 
frá flestum starfstöðvum 

• Hver ráðgjafi fékk úthlutað nokkrum þátttakendum til að fylgja eftir 
með vikulegum ráðgjafafundi og eftirfylgni

Mentorar

• Í lok Sóknarfæra var öllum þátttakendum boðin einn tími í ráðgjöf hjá 
þeim fyrirlesurum sem tóku þátt

Fyrirlesarar



Skoðanakönnun
• Á lokadegi Sóknarfæra var lögð könnun fyrir 

þátttakendur

• Alls svöruðu átta manns könnuninni og ekki kláruðu 
allir að svara könnun

• Könnunin var í lengra lagi og þarf að stytta til að fá 
betri svörun 

• Mikill áhugi er fyrir námskeiði á borð við Sóknarfæri 
og sést það vel í skráningu, umræðum í hverjum 
tíma sem og svörun við könnun

• Þeir sem svöruðu voru almennt nokkuð ánægðir 
með Sóknarfæri og má mismunandi skoðanir 
þátttakanda var á vali fyrirlesara og efni þeirra sem 
læra má af áður en Sóknarfæri verður keyrt næst

• Þátttakendur voru einnig duglegir að koma með 
athugasemdir á lokadegi Sóknarfæra og voru allar 
athugasemdir teknar niður og skráðar í vinnuskjal 
Sóknarfæra sem notað verður til að læra af og móta 
fyrir næsta námskeið


