
Viðskiptadeild 

Lokaverkefni 2106 

 

 

 

Konur í frumkvöðlastarfsemi 

 

 

 

 

 
        Apríl 2007 

        Kristín Sigurðardóttir 



LOK2106   KS 

 

 

 

  Háskólinn á Akureyri 

 Viðskiptadeild 

Námskeið Lok 2106 

Heiti verkefnis Konur í frumkvöðlastarfsemi 

Verktími Jan – apríl 2007 

Heiti fyrirtækis Impra nýsköpunarmiðstöð 

Tengiliður fyrirtækis Arnheiður Jóhannsdóttir 

  Nemandi Kristín Sigurðardóttir 

Leiðbeinandi Jón Ingi Benediktsson 

Upplag 7 

Blaðsíðufjöldi 43 

Viðaukar IV 

Útgáfur og notkunarréttur Verkefnið er lokað  



LOK2106   KS 

   ii 

Yfirlýsingar 

 

 

 

a) ,,Ég lýsi því yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er 

afrakstur eigin rannsókna” 

 

 

     ________________________________ 

     Kristín Sigurðardóttir 

 

b) ,,Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til prófs 

í námskeiðinu lok2106” 

 

 

     ____________________________________

     Jón Ingi Benediktsson 

 

 

 



LOK2106   KS 

   iii 

Abstract  

This thesis which deals with entrepreneurs, focuses on the role of women in 

entrepreneurial undertakings.  A survey is carried out among women who have 

attended the course Brautargengi (the Road to Success) at the Impra 

Innovation Centre. The aim of the study is to discover whether there is any 

difference between women’s ideas relating to the running of a business as well 

as their education, in provincial regions on the one hand, and in the capital on 

the other. 

The first chapter briefly covers women’s role on the labour market by 

examining gender-related differences in pay and gender proportions in 

company management at the highest level. The second chapter discusses 

definitions of the entrepreneur concept and the main characteristics of 

entrepreneurs, as well as describing the most significant conclusions regarding 

Icelandic entrepreneurial activities in 2006, which have been outlined in an 

international comparative report. The chapter also deals with some important 

distinguishing characteristics of women in entrepreneurial activities. 

The thesis outlines the support available to women, over and above men, with 

regard to launching or conducting business operations, including the course 

Brautargengi (the Road to Success) which Impra Innovation Centre offers to 

women.  

The course and its content are discussed. Chapter 6 attempts to explain the 

aims and purposes of the survey which was based on a sample of women who 

had attended the course Brautargengi during 2003-2006. 

The main conclusions are that women’s ideas relating to business operations 

do not differ according to their areas of residence in Iceland. Most of the 

women are running companies with a very small staff where they are sole 

owners. The women are generally very pleased with the course and feel that 

attending it has been beneficial to them. 
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There is a difference, however, with respect to education level between those 

who seek the course from the capital area and those who come from the 

provinces. More women in the capital area have a university education and a 

considerably larger proportion of women from the provinces only have a 

secondary school leaving certificate. 

 

Key terms. Women, Brautargengi (the Road to Success), entrepreneurs, 

education and assistance to entrepreneurs. 
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Útdráttur  

Í þessu verkefni, sem fjallar um frumkvöðla, er sérstaklega fengist við að 

skoða konur í frumkvöðlastarfsemi. Gerð er könnun meðal kvenna sem sótt 

hafa námskeiðið Brautargengi hjá Impru. Tilgangur könnunarinnar er að 

athuga hvort einhver munur sé á hugmyndum kvenna til atvinnurekstrar og á 

menntun þeirra, á landsbyggðinni annarsvegar og á höfuðborgarsvæðinu 

hinsvegar. 

Í fyrsta kafla er farið stutt yfir stöðu kvenna á vinnumarkaði með því að skoða 

mun á launum kynjanna og kynjahlutfall í æðstu stjórnunarstöðum fyrirtækja. 

Í öðrum kafla er fjallað um skilgreiningu á hugtakinu frumkvöðull og hver 

helstu einkenni frumkvöðla eru. Farið er yfir helstu niðurstöður um íslenska 

frumkvöðlastarfsemi á árinu 2006, sem teknar eru saman í alþjóðlegri 

samanburðarskýrslu og fjallað um það sem helst einkennir íslenskar konur í 

frumkvöðlastarfsemi. Farið er yfir þann stuðning sem konum býðst sérstaklega 

fram yfir karla, ef þær eru í eða að hefja atvinnustarfsemi og eitt af því er 

námskeiðið Brautargengi, sem Impra heldur fyrir konur. Fjallað er um 

námskeiðið og það sem þar fer fram. Í kafla 6 er leitast við að skýra markmið 

og tilgang könnunarinnar sem náði til úrtaks kvenna sem sótt höfðu 

Brautargengi á árunum 2003-2006. Helstu niðurstöður eru þær að ekki er 

munur á hugmyndum kvenna til atvinnurekstrar sama hvar þær eru á landinu. 

Flestar eru konurnar að reka mjög fámenn fyrirtæki sem þær eiga einar. 

Almennt eru konurnar mjög ánægðar með námskeiðið og telja að það komi sér 

vel að hafa setið það. Það er hinsvegar munur á menntun þeirra kvenna sem 

sækja námskeiðið frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Fleiri konur á 

höfuðborgarsvæðinu hafa háskólamenntun og mun hærra hlutfall 

landsbyggðarkvenna hefur einungis gagnfræðarpróf.  

 

Lykilorð:  Konur, Brautargengi, frumkvöðlar, menntun, frumkvöðlastuðningur 
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Inngangur 

Frumkvöðlar eru viðfangsefni þessa verkefnis og þó einkum konur sem 

frumkvöðlar. Tilurð verkefnisins má rekja til þess að höfundur hafði 

óljósan grun um að konur á höfuðborgarsvæðinu væru “frakkari”1en konur 

á landsbyggðinni, þegar kæmi að því að stofna fyrirtæki. Markmið 

verkefnisins er að bera saman forsendur þeirra kvenna sem sótt hafa 

námskeiðið Brautargengi, hjá Impru. Brautargengi er námskeið eingöngu 

ætlað konum sem hafa einhverja viðskiptahugmynd sem þær vilja koma í 

framkvæmd. Konur frá landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu bornar 

saman með tilliti til hinna ýmsu þátta er snúa að rekstri fyrirtækja og 

menntun sinni. Þetta var gert með því að leggja könnun fyrir konur sem 

sóttu námskeiðið á árunum 2003 – 2006. Tekið var tilviljanakennt úrtak 

um eitthundrað kvenna og hringt var í þær á tímabilinu 17.-25. mars 2007.  

Megin rannsóknarspurningin er: Eru hugmyndir kvenna í 

frumkvöðlastarfsemi til fyrirtækjareksturs og menntun þeirra, 

sambærileg á landsbyggðinni annarsvegar og á höfuðborgarsvæðinu 

hinsvegar.  

Meðal annarra spurninga sem spurðar voru er: Í hvernig rekstri eru konur 

sem sótt hafa Brautargengi og hvaða menntun hafa þær.  

Gerðar hafa verið rannsóknir á stöðu kvenna á vinnumarkaði og í þeim 

kemur glögglega í ljós að konur eiga undir högg að sækja. Þær eru í 

minnihluta frumkvöðla og fá m.a. mun lægri styrki en karlar og eru ekki 

eins duglegar að mynda viðskiptaleg tengsl. Hjá Vinnumálastofnun má 

finna skýrslur eins og Eignarhald kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði og 

Styrkir til atvinnumála kvenna, í þeim skýrslum kemur glögglega í ljós 

staða kvenna á vinnumarkaði.  

                                                 
1 hér er verið að vísa til þess að hugsanlega væru þær að sjá fyrir sér umfangsmeiri 
fyrirtæki  
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Hér er talað við afmarkaðan hóp kvenna og leitast við að skilgreina í 

hvernig rekstri þær séu og hvað það er helst sem einkennir þeirra rekstur 

og þeirra sýn á rekstrarumhverfið.  
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1. Skipting á vinnumarkaði  

1.1. Staða kvenna í æðstu stjórnunarstöðum 

Þar sem þessi skýrsla fjallar að mestu um konur í frumkvöðlastarfsemi er 

rétt að fara yfir stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Mikið er rætt um jafnrétti 

kynjanna og sitthvað hefur verið reynt til að jafna mun kvenna og karla á 

vinnumarkaði. Samkvæmt tölfræðilegum upplýsingum, frá Hagstofunni, 

þá virðist að þrátt fyrir áróður og fræðslu af ýmsum toga, þá hafi lítið 

breyst í þessum málum síðustu ár. Umræðan um jafnrætti snýst mest um 

launajafnrétti og líka um það hversu fáar konur eru í æðstu 

stjórnunarstöðum. Eins og sjá má á mynd 1 þá hefur ekki tekist að auka 

veg kvenna í helstu stjórnunarstöðum fyrirtækja síðustu ár. 
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6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 
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Mynd 1.  Fjöldi karla og kvenna í æðstu stjórnunarstöðum fyrirtækja 2001-20052 

                                                 
2 Hagstofa Íslands, 2007 
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Bent hefur verið á að ef auka á jafnrétti á vinnumarkaði þá verði fyrst og 

fremst að fjölga konum í æðstu stjórnunarstöðum.3 Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið ásamt Byggðastofnun lét á árinu 2005 vinna skýrslu, 

um eignarhald kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði. Í þeirri skýrslu 

kemur fram að það sé ákveðin tilhneiging hjá fólki þegar það velur sér 

náinn samstarfsmann að þá verði fyrir valinu einstaklingur sem svipar 

mjög til þess sjálfs og þar af leiðandi eru karlar frekar að velja karla sem 

samstarfsmann. Vitnað er í aðra könnun sem gerð var á meðal stjórnenda 

og þar kom fram að stjórnendur telja að konur skorti meiri tengsl utan 

fyrirtækisins. Hér er væntanlega átt við tengsl við stjórnendur annarra 

fyrirtækja.4  

 

1.2. Höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin  

Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofunni, um laun á landinu öllu, þá kemur 

í ljós mikill munur á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Hér er um 

meðalárslaun að ræða og gera má ráð fyrir að helsta ástæða þessa 

mismunar sé að á landsbyggðinni eru útibú stórfyrirtækjanna af  

höfuðborgarsvæðinu og því ekki neinir æðstu stjórnendur með hæstu 

launin að finna þar. Leiða má að því líkur að mjög há laun stjórnenda á 

höfuðborgarsvæðinu, skapi þennan mikla mun.  

                                                 
3 Sigríður Elín Þórðardóttir ofl. 2005, bls. 79 
4 Sigríður Elín Þórðardóttir ofl. 2005, bls. 28 
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Mynd 2.  Meðalárslaun fólks á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni5 

Þegar skoðuð eru laun kvenna sérstaklega þá eru konur á 

höfuðborgarsvæðinu með umtalsvert hærri laun en konur á 

landsbyggðinni. Ef launin eru skoðuð eftir atvinnugreinum, þá er alveg 

sama hvaða atvinnugrein er skoðuð, höfuðborgarsvæðið er í öllum 

greinum með hærri laun. Mestur er munurinn í landbúnaði en minnstur í 

rekstri hótel og veitingahúsa. 
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Mynd 3.  Meðalárslaun kvenna á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni6 

                                                 
5 Hagstofa Íslands, 2007 
6 Hagstofa Íslands, 2007 
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2. Frumkvöðlar 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið frumkvöðull, hverjir teljast vera 

frumkvöðlar og hvað það er sem helst einkennir þá.  

Rannsóknir, til að komast að því hvort aðstæður eða umhverfi verði til 

þess að einstaklingur fari út í frumkvöðlastarfsemi, hafa verið margar og 

margvíslegar. Íslendingar hafa verið um nokkurra ára skeið þátttakendur í 

alþjóðlegri samanburðarrannsókn um frumkvöðlastarfsemi, er nefnist 

Global Entrepreneurship Monitor. Hér eru teknar saman helstu niðurstöður 

um frumkvöðlastarfsemi á Íslandi á árinu 2006. Þar kemur m.a. fram að 

konur eru í miklum minnihluta frumkvöðla á Íslandi. Verkefnið er að 

skoða konur í frumkvöðlastarfsemi sérstaklega, því er fjallað um það sem 

einkennir íslenskar konur í atvinnustarfsemi.  

 

2.1. Skilgreining á hugtakinu  

Flest vinnum við fyrir okkur með því að vinna hjá fyrirtækjum eða 

stofnunum. Frumkvöðlar eru þeir sem hafa sett á fót fyrirtæki, sem þeir 

bera ábyrgð á sjálfir og eru oftar en ekki vinnuveitendur. Frumkvöðullinn 

ber ábyrgð á fyrirtækinu. Kostir þess að vera frumkvöðull eru meðal 

annars sjálfstæði og efnahagslegur ávinningur. Frumkvöðull stjórnar sér 

sjálfur, þarf ekki að taka við skipunum frá öðrum. Ef fyrirtækið gengur vel 

þá hagnast frumkvöðullinn en það er einnig möguleiki á að 

viðskiptahugmyndin gangi ekki upp og fyrirtækið verði gjaldþrota.7 

Ástæður fyrir gjaldþroti geta verið margar og mismunandi. Ein sú 

algengasta er að frumkvöðullinn gerði sér ekki grein fyrir að hann þyrfti að 

uppfylla óskir neytandans. ,,Það er hægt að fá góða viðskiptahugmynd sem 

reynist algjörlega óraunhæf vegna þess að enginn þarfnast þess sem á að 

                                                 
7 Mariotti S. og Towle T. 2005, bls. 12 
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selja.“8 Frumkvöðull er að uppfylla þörf sem er til staðar hjá neytendum 

eða hann býr til þörf hjá neytendum fyrir vöru eða þjónustu. Hann þarf að 

hafa einhverja kunnáttu til að stofna fyrirtæki og hafa þá þekkingu og það 

hráefni sem til þarf. Það getur líka verið gott að þekkja einhvern sem hefur 

þessa kunnáttu og vill koma að stofnun fyrirtækis í samstarfi við 

frumkvöðulinn.  

Í bókinni Frumkvöðlafræði, eftir Mariotti og Towle, bera þeir saman 

stórfyrirtæki og frumkvöðul. Stórfyrirtæki getur átt erfitt með að bregðast 

við breytingum en frumkvöðullinn nærist á breytingum og getur því 

brugðist hratt við og hagnast á breyttum aðstæðum. Helstu kostir þess að 

vera frumkvöðull telja þeir Mariotti og Towle vera: 

Sjálfstæði: Frumkvöðull þarf ekki að hlýða skipunum annarra og hefur 

frjálsan vinnutíma.  

Ánægja: Frumkvöðull er að stofna fyrirtæki um kunnáttu sína eða 

áhugamál og þar að leiðandi er vinnan skemmtileg.  

Efnahagslegur ávinningur: Mariotti og Towle benda á að flestir auðmenn 

séu frumkvöðlar og gott fyrirtæki geti skilað góðum árangri. 

Sjálfsálit: Sá einstaklingur sem veit að hann hefur skapað verðmæti gleðst 

yfir unnu verki.  

Helstu gallar þess að vera frumkvöðull telja þeir vera:  

Gjaldþrot: Mörg lítil fyrirtæki verða gjaldþrota og þá tapast allt það fé 

sem lagt hefur verið í reksturinn. 

Erfiðleikar: Frumkvöðullinn þarf að takast á við margvíslega erfiðleika. 

Hann getur meðal annars þurft að sannfæra fjölskylduna um ágæti 

fyrirtækisins. 

Einmanaleiki: Það að bera algjöra ábyrgð á því hvort fyrirtækið gengur 

eða ekki getur verið einmanalegt og stundum ógnvekjandi. 

Fjárhagslegt óöryggi: Tekjur fyrirtækisins eru misjafnar og því stundum 

ekki til peningur fyrir launum frumkvöðulsins. 

                                                 
8 Mariotti S. og Towle T. 2005, bls. 12 
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Langur vinnudagur: Til að koma fyrirtæki af stað þarf að vinna langa 

vinnudaga og oft flesta daga vikunnar.9  

Sigurður Einarsson (stjórnarformaður Kaupþings), telur að ástæður þess að 

smá fyrirtæki fara á hausinn ætíð vera þessar: 

• „Skortur á þekkingu á stjórnun 

• Frumkvöðullinn er of lengi við stjórnvölin 

• Of mörg skammtímalán 

• Of miklir kraftar fara í að fjármagna fyrirtækið 

• Of miklar skuldir, of lítið hlutafé“10 

 

2.2. Einkenni  

Í fyrrnefndri bók Frumkvöðlafræði er talað um að frumkvöðlar séu oft 

komnir af fólki sem búið hefur við kröpp kjör en auðugt ímyndunarafl 

þeirra hafi hjálpað þeim að láta drauma sína rætast. Við það að alast upp 

við erfiðar aðstæður verður einstaklingurinn oft harður í horn að taka og 

kappsfullur og þannig þarf frumkvöðull að vera.11 Brian Tracy (1993)12 

lýsir æsku sinni svo ,, Ég ólst upp í fátækt og kunni því illa. Faðir minn 

hafði enga fasta atvinnu og við virtumst aldrei eiga fyrir öðru en brýnustu 

nauðsynjum. Fyrstu tíu ár ævi minnar klæddist ég aðeins fatnaði frá 

góðgerðarstofnunum og flóamörkuðum.“13  

Enginn einstaklingur hefur í sér alla þá eiginleika sem þarf til að ná góðum 

árangri. Ef hinsvegar einlægur áhugi er fyrir hendi, er hægt að rækta með 

sér aðra eiginleika sem þarf til að ná góðum árangri. Til að sjá tækifæri þar 

sem aðrir sjá vandamál þarf frumkvöðullinn að vera bjartsýnn og 

jákvæður. Jákvæður og bjartsýnn frumkvöðull selur meira en sá sem er 

                                                 
9 Mariotti S. og Towle T. 2005, bls. 5 
10 Sigurður Einarsson 2006, bls. 4 
11 Mariotti S. og Towle T. 2005, bls. 7 
12 Brian Tracy er heimsþekktur fyrirlesari og af mörgum talinn einn fremsti fræðimaður 
heims um þroska mannlegra hæfileika og einstaklingsárangur. 
13 Tracy B. 1993, bls. 11 
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neikvæður og hefur ekki trú á sjálfum sér. Í bók sinni, Hámarks árangur, 

kemst Tracy svo að orði „... er ég lít yfir farinn veg sé ég að ein 

mikilvægasta reglan er þessi: Það sýpur enginn kálið nema í ausuna sé 

komið. Það byggir enginn stórvirki nema vita hvernig það á að vera. Ef 

okkur er alvara með að nýta þann kraft sem býr innra með okkur verðum 

við að gera okkur nákvæma grein fyrir því hvert við stefnum.“14  

Wickham reynir að lýsa persónulegum einkennum frumkvöðla. Hann talar 

um að við lítum á þá sem frábæra einstaklinga (great person), í þeirri 

merkingu að þetta eru einstaklingar sem við lítum upp til, vegna þess að 

þeir hafa náð því að verða þekktir einstaklingar t.d. sem vísindamenn eða 

jafnvel farsælir listamenn. Ef frumkvöðull nær góðum árangri, þá er það 

vegna þess að hann er frábær (great). Ef honum hins vegar mistekst þá er 

hann ekki frábær einstaklingur. Svo eru það þeir sem eru algjör andstæða 

þessa frábæra einstaklings. Þeir eru félagslega utangarðs (social misfits), 

þeir passa ekki inn í þjóðfélagslegar aðstæður. Þetta verður til þess að 

margir þeirra fara út í sjálfstæðan rekstur.15 

Sigurður Einarsson lýsir frumkvöðli, karli eða konu, sem listamanni með 

mikinn metnað. Sjaldnast skorti hann ákafann, þrjóskuna og þolgæðin. 

Hann hafi tilhneigingu til að vera sjálfmiðaður eins og listamaður og hann 

berjist til þrautar fyrir sjálfsvirðingu sinni og stórbrotinni hugmynd sinni. 

Engin trygging sé þó fyrir því að hugmynd hans sé góð eða að hún komi til 

með að virka og sjaldnast sé hægt að vísa til gagna um greiðsluflæði eða 

væntanlegra tekna.16 

Margar og misjafnar rannsóknir hafa verið gerðar á persónueinkennum 

frumkvöðla. Coulter (2003) nefnir nokkrar þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að 

einstaklingur sem er fyrsta barn foreldra sinna, leitar gjarnan eftir meiri 

ábyrgð og vill ná miklum árangri. Rannsóknaraðilar tengja þessa eiginleika 

við það að vera frumkvöðull.  

                                                 
14 Tracy B. 1993, bls. 18  
15 Wickham 2001, bls.14 
16 Sigurður Einarsson, 2006 
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Rannsóknir hafa einnig sýnt að karlar eru mun líklegri til að hefja rekstur 

en konur. Það er margt sem bendir til þess að þeir sem hafa unnið í litlum 

fyrirtækjum, eða hafa frumkvöðlareynslu, séu líklegri til að verða 

frumkvöðlar.  

Aðrar rannsóknir hafa verið gerðar á einkennum frumkvöðla meðal annars 

á hjúskaparstöðu, aldri, menntunarstigi foreldra og félagsfræðilegri 

stöðu.17 Þessar rannsóknir eiga misvel við og alveg eins líklegt að 

raunverulegur frumkvöðull geti ekki tengt sig við neina af þessum 

rannsóknum, á sama hátt og það gæti vel farið svo að þó að einhver geti 

samsvarað sig þessum rannsóknum, þá hafi hann það ekki í sér að vera 

frumkvöðull.  

 

Í stuttu máli má segja að til að ná árangri sem frumkvöðull þarf 

einstaklingur að vita nákvæmlega hvaða, hvernig, og hversvegna hann er 

að fara út í rekstur. Frumkvöðlar þurfa að vera jákvæðir, bjartsýnir og vera 

tilbúinn til að berjast til þrautar og fljótir að aðlagast aðstæðum.  

 

2.3. Íslenskir frumkvöðlar 

Íslenskir frumkvöðlar, eins og annarsstaðar, skapa störf og mynda 

undirstöður atvinnulífsins. Eyþór Ívar Jónsson telur að það séu 

frumkvöðlar sem leitt hafi útþenslu íslenskra fyrirtækja á síðastliðnum 

árum. Þeir hafa fundið og nýtt tækifæri, sem hefur gert fyrirtækjum kleift 

að vaxa hratt og eigi eftir að tryggja atvinnusköpun til lengri tíma.18 

Eins og áður sagði hefur Ísland, frá 2002, verið eitt af þátttökulöndum í 

alþjóðlegri samanburðarrannsókn, um frumkvöðlastarfsemi, er nefnist 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Háskólinn í Reykjavík hefur séð 

um rannsóknina hér á landi. GEM skilgreinir frumkvöðlastarfsemi sem 

starfsemi sem miðar að því að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi, hvort 

                                                 
17 Coulter M. 2003, bls. 18 
18 Eyþór Ívar Jónsson, 2006 
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heldur sem er með stofnun fyrirtækis eða með því að hefja sjálfstæða 

atvinnustarfsemi á einhvern annan hátt. 19 Rannsóknaraðilar skipta ferlinu, 

við að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi, niður í fjóra hluta. 

 

 
Mynd 4.  Ferlið við að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi 20 

 

Á árinu 2006 tóku um 11% Íslendinga á aldrinum 18-64 ára þátt í 

frumkvöðlastarfsemi, samkvæmt niðurstöðu GEM. Um 8% þjóðarinnar 

var þátttakandi í undirbúningi á nýrri viðskiptastarfsemi. Um það bil 2,7% 

landsmanna voru nýbyrjaðir með viðskiptastarfsemi. Þeir sem töldu líklegt 

að þeir myndu hefja nýja viðskiptastarfsemi, á næstu 3 árum, voru 13% 

þjóðarinnar.21  

                                                 
19 Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2007 bls. 13-14 
20 Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2007 bls. 14 
21 Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2007 bls. 21 
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Mynd 5.  Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi á árunum 2002-2006 22 

 

Sá aldurshópur sem er lang fjölmennastur, meðal íslenskra frumkvöðla, 

eru þeir sem eru 25-44 ára. Konur eru einungis 25% þeirra sem taka þátt í 

frumkvöðlastarfsemi og hefur þeim fækkað um 5% frá árinu 2005. Þegar 

skoðað er í hvaða atvinnugrein íslenskar konur í frumkvöðlastarfsemi eru 

helst þá kemur í ljós að þær eru lang mest í neytendaþjónustu en karlar eru 

mest í iðnaði og samgöngum.23  

Hvað menntun frumkvöðla varðar, þá hafa 29% hafa ekki lokið 

framhaldsskólaprófi, 41% er með framhaldsskólapróf, og um 30% hafa 

lokið háskólapróf. Í flestum tilvikum snýst viðskiptastarfsemin um vörur 

og þjónustu sem eru þegar á markaðnum og eiga þar af leiðandi í mikilli 

samkeppni við þær vörur sem fyrir eru. Sú atvinnugrein sem er lang stærst 

meðal frumkvöðla er neytendaþjónusta, eða um 39%. Minnsti flokkurinn 

er frumatvinnugreinar, eða um 8%. Tekjuhærri Íslendingar eru líklegri til 

að taka þátt í frumkvöðlastarfsemi, en þeir sem hafa lágar tekjur. 

Íslendingar telja flestir að það sé eftirsóknarvert að vera frumkvöðull.  

Lítill vafi leikur á að frumkvöðlaeðli Íslendinga er meðfætt, mótað af 

harðgerðri náttúrunni og þrautseigju og óbilandi bjartsýni 

                                                 
22 Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2007 bls. 21 
23 Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2007 bls.35 



LOK2106   KS 

   13 

forfeðranna. Þessi frumkvöðlaárátta Íslendinga eru góðar fréttir fyrir 

íslenska hagkerfið í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að það eru 

smáfyrirtæki sem skapa flest störfin í vestrænum þjóðfélögum og 

tryggja stöðugleika á vinnumarkaðinum …24 

 

2.4. Íslenskar konur í frumkvöðlastarfsemi 

Bjarnheiður Jóhannsdóttir 25 þekkir vel til íslenskra kvenna í 

atvinnustarfsemi og hennar reynsla er sú að konur fara varlega þegar 

kemur að fjármögnun fyrirtækis. Hún segir þær kjósi frekar að fyrirtækið 

vaxi hægar en að þurfa að taka stór lán og skuldsetja sig um of og þess 

vegna fjárfesta þær síður en karlar, í húsnæði og tækjum í upphafi. Þær 

konur sem eiga ung börn vilja hafa tíma fyrir börnin og fara þess vegna 

hægt af stað. Mjög algengt er að konur séu einyrkjar (starfi einar) og ein af 

ástæðum þess er að fyrirtæki sem vex hægt hefur ekki bolmagn til að 

fjölga starfsfólki. Bjarnheiður segir einnig að hennar tilfinning sé sú að ein 

af ástæðum þess að konur fara hægar af stað en karlar, sé sú að þær vilji 

þekkja leiðina framundan, þær gefa sér tíma til að skoða stöðuna í upphafi, 

ani ekki áfram og lágmarki þannig hugsanlegt tap á fé og fyrirhöfn.  

Það sem hefur áhrif á það hverslags starfsemi konur fara út í er m.a. 

menntun og ef þær búa út á landi þá er starfsemin oft í verslun og þjónustu 

sem vantar í umhverfið. Í minni bæjum landsins getur oft verið erfitt að 

reka fyrirtæki en þær reyna fram í lengstu lög að halda rekstrinum áfram. 

Konur á miðjum aldri sem hafa víðtæka reynslu og menntun á sviði 

heilbrigðis- eða menntamála, fara stundum út í að reka fyrirtæki í 

samkeppni við ríkið. Þessar konur eiga oft erfiðara með að fá vinnu hjá 

öðrum. Þær láta gamlan draum rætast, þar sem þær geta látið eigin 

                                                 
24 Eyþór Ívar Jónsson 2006, bls. 2 
25 Bjarnheiður starfaði í 8 ár sem atvinnu- og jafnréttisráðgjafi hjá Byggðastofnun og vann 
með hundruðum kvenna sem stunduðu atvinnustarfsemi. Í hennar starfi fólst mikil 
samvinna við atvinnuþróunarfélögin og í samskiptum sínum við aðra atvinnuráðgjafa gat 
hún fylgst með vinnu þeirra með frumkvöðlum af báðum kynjum. 
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hugmyndir um úrræði og lausnir í geiranum njóta sín sterkar en hjá 

ríkisstofnunum. Þessar konur hafa mikinn drifkraft og ákafa, jafnvel frekar 

en yngri konur, m.a. vegna þess að þær hafa ekki um lítil börn að hugsa. 

Þær eru tilbúnar að gefa sig óskipta í rekstur og reyna sig við nýjar 

aðstæður og eru tilbúnar að taka á sig meiri fjárhagslega áhættu en þær 

yngri. Komnar á miðjan aldur þá þekkja þær sína hæfileika og takmörk vel 

og standa í þessu til að fá lífsfyllingu. Yngri konur hafa ekki sama svigrúm 

þar sem þær hafa oft um fjölskyldu að hugsa og vilja gefa sér tíma til að 

kanna leiðina framundan.  

Eitt af því sem Bjarnheiður hefur tekið eftir í sínu ráðgjafastarfi er að 

konum stendur ógn af orðfæri viðskiptalífsins. Konur yfirfæra reynslu sína 

af heimilisrekstri yfir á fyrirtækjarekstur og þar af leiðandi er þeim tamara 

að nota orðfæri sem tengjast heimilisrekstri en það sem snýr að 

viðskiptum. Þegar þær síðan setja sig inn í málin komast þær að því að 

þetta er einfaldara en þær bjuggust við. Öll reynsla kvenna, hvort sem það 

er í félagslífi eða í sveitarstjórnarmálum, styrkir konur sem frumkvöðla 

m.a. við stefnumótun og tengslamyndum. Bjarnheiður telur að konur séu 

ekki eins duglegar og karlar við að nýta sér sín tengslanet til viðskipta. Þær 

virðast þurfa meiri og sterkari hvatningu til að nýta sér tengsl við 

áhrifafólk í viðskiptalegum tilgangi. 26 Erlendar skýrslur um konur og 

frumkvöðlastarfsemi benda til þess að það sem helst einkennir konur og 

þeirra rekstur sé í samræmi við það sem hér hefur verið skrifað. Konur um 

allan heim eru mest í verslunar- og þjónustu starfsemi. Þær fara mjög hægt 

af stað, þær fjármagna sig öðruvísi er karlar og nýta sitt tengslaneti ekki í 

viðskiptalegu tilliti.27 

 

 

                                                 
26 þessi kafli um íslenskar konur er unnin upp úr munnlegu viðtali við Bjarnheiði 
Jóhannsdóttur, 11. apríl 2007. 
27 Women Entrepreneurs in small and medium entreprises, skýrsla tekin saman eftir 
ráðstefnu OECD ríkja í apríl 1997 og einnig Global entrepreneurship monitor: 2006 
Report on women and Entrepreneurship 
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Hér hefur verið fjallað um frumkvöðla frá ýmsum sjónarhornum. 

Frumkvöðull er oft að taka mikla áhættu þegar hann hefur starfsemi en á 

móti kemur að hann hefur frjálsar hendur um allt er viðkemur rekstrinum 

og það sem mörgum finnst eftirsóknarvert, vinnutími er frjáls. Vinnutími 

er hinsvegar oft mjög langur meðan fyrirtækið er að ná fótfestu. Til að ná 

árangri þarf frumkvöðull að hafa ákveðna þekkingu og áræðni. Íslendingar 

líta á það sem eftirsóknarvert að vera frumkvöðull og meiri líkur eru á að 

efnaðir Íslendingar séu frumkvöðlar. Það sem einkennir minnihluta 

íslenskra frumkvöðla, konur, er að þær eru varkárar, vilja ekki skuldsetja 

sig mikið og vilja hafa tíma til að sinna fjölskyldunni með rekstrinum.  
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3. Frumkvöðlastuðningur 

Frumkvöðlum býðst margvíslegur stuðningur þó mörgum finnist að hann 

mætti vera meiri. Þar sem hér er einblínt á konur í frumkvöðlastarfsemi, þá 

er eingöngu farið yfir þann stuðning sem konum býðst sérstaklega umfram 

karla í frumkvöðlastarfsemi. Impra nýsköpunarmiðstöð, er sjálfstætt 

starfandi deild innan Iðntæknistofnunar, sem er ríkisstofnun sem sérhæfir 

sig í aðstoð við frumkvöðla og býður upp á sérstök námskeið ætluð konum 

eingöngu.  

Ríkið kemur að Lánatryggingarsjóði kvenna. Sjóðurinn er 

samstarfsverkefni félagsmálaráðuneytis, iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 

og Reykjavíkurborgar. Landsbanki Íslands, ásamt fyrrnefndum aðilum, 

veita saman tryggingar fyrir lánum. Fulltrúar Landsbankans, ásamt stjórn 

sjóðsins, meta sameiginlega umsóknir. Frá 1991 hefur ríkið veitt sérstöku 

fé til eflingar atvinnumála kvenna, í formi styrkja. Fyrir hönd 

félagsmálaráðuneytis annast Vinnumálastofnun þessar styrkveitingar. Frá 

árinu 1999 hefur verið starfandi félag kvenna í atvinnurekstri, FKA. 

Félagið hefur það m.a. að markmiði að stuðla að viðskiptum milli kvenna 

og að vegur kvenna í atvinnulífinu aukist.  

 

3.1. Iðntæknistofnun  

Rekja má sögu Iðntæknistofnunar aftur til ársins 1965 þegar ákveðið var 

að stofna sérstaka stofnun um iðnaðarrannsóknir og hét hún þá 

Rannsóknarstofnun iðnaðarins. Helstu verkefni voru þá rannsóknir til 

hagsbóta fyrir iðnaðinn og vegna nýjunga í framleiðslu og rannsóknum á 

nýtingu náttúruauðæfa.28  

                                                 
28 Iðntæknistofnun, 2007 
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Í gegnum árin hefur áherslum verið breytt og stofnanir sameinaðar en í dag 

starfar Iðntæknistofnun samkvæmt lögum frá 18.mai nr. 41/1978. 

Stofnunin er sjálfstæð og er undir yfirstjórn iðnaðarráðuneytisins.  

Hlutverk stofnunarinnar er að vinna að tækniþróun og aukinni framleiðni í 

íslenskum iðnaði. Þetta er gert með því að veita iðnaðinum sem heild, 

einstökum greinum hans og iðnfyrirtækjum sérhæfða þjónustu á sviði 

tækni- og stjórnunarmála, og stuðla að hagkvæmri nýtingu íslenskra 

auðlinda til iðnaðar.29 

Hlutverk Iðntæknistofnunar er meðal annars að vinna að ráðgjöf og 

fræðslu, hagnýtum rannsóknum og tæknilegu eftirliti og stöðlum. 

Stofnunin er í samskiptum við sambærilegar erlendar stofnanir.  

Í tengslum við stefnumótun stofnunarinnar 1998 og almennra 

skipulagsbreytinga varð Impra nýsköpunarmiðstöð til á Iðntæknistofnun 

og var ætlað að vera miðstöð handleiðslu og stuðnings við frumkvöðla og 

fyrirtæki. Í fyrrnefndum skipulagsbreytingum var Iðntæknistofnun skipt 

upp í þrjú megin svið. Tækniþróunar og fræðslusvið, Upplýsinga- og 

þjónustusvið, en innan þess starfar Impra, og svo Fjármála- og 

rekstrarsvið. 

 

3.2. Impra 

Impra nýsköpunarmiðstöð starfar 

samkvæmt lögum nr. 43/2003 um opinberan stuðning við tækniþróun og 

nýsköpun í þágu atvinnulífsins. Markmið laganna er að efla 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs með því að byggja upp innviði og 

tæknilega getu þess. Fyrirtæki, stofnanir og frumkvöðlar fá þannig aðstoð 

til að takast á við tækniþróun og rannsóknir er henni tengjast sem aftur 

leiða til nýsköpunar í íslensku atvinnulífi.30 Markmið laganna var einnig 

að tryggja starfsemi Impru, sem áður hafði verið rekin sem 
                                                 
29 Lög um Iðntæknistofnun Íslands nr. 41/1978. 
30 Lög um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins nr. 
43/2003.  
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tilraunastarfsemi. Impra í Reykjavík er á fjárlögum en starfsemi Impru á 

Akureyri er fjármögnuð með byggðaáætlun, til þriggja ára í senn.31 Við 

stofnun Impru var tekið mið af stofnunum á Englandi og á Norðurlöndum. 

Impra hjálpar frumkvöðlum og litlum fyrirtækjum að komast af stað með 

því að veita upplýsingar og leiðbeina. Engu skiptir máli í hvaða 

atvinnugrein fyrirtækin eru. Til að bæta rekstur lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja þá er Impra með sértæk stuðningsverkefni. Hvað 

stuðningsaðgerðum við nýsköpun snertir og bættum rekstrarskilyrðum 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þá er Impra ráðgjafi stjórnvalda um þessar 

aðgerðir. Impra er aðsetur tengiliðar Félags kvenna í atvinnurekstri. 

Hjá Impru er á einum stað hægt að leita aðstoðar um allt sem við kemur 

viðskiptahugmyndum og almennum rekstri fyrirtækja. Jafnframt eru gefin 

út leiðbeinandi rit og fylgst náið með því sem er að gerast hérlendis og 

erlendis fyrir frumkvöðla og fyrirtæki.32 

 

3.3. Lánatryggingarsjóður kvenna 

Meginmarkmið Lánatryggingasjóðs kvenna er að styðja konur til 

nýsköpunar í atvinnulífi. Sjóðurinn veitir ábyrgðir á allt að helming lána 

sem þær taka, hjá Landsbanka Íslands, til að fjármagna tiltekið verkefni. 

Ábyrgðin er veitt á grundvelli mats á arðsemi viðskiptahugmyndarinnar.33  

Til að geta sótt um ábyrgð frá sjóðnum, þurfa konur að vera með góða 

viðskiptahugmynd. Verkefnin þurfa að vera vel skilgreind og afmörkuð. 

Ábyrgðarfjárhæðir geta verið frá ½ milljón króna, en ekkert hámark er á 

lánsfjárhæð. 

 

                                                 
31 Sigurður Steingrímsson, munnleg heimild, 8. mars 2007.   
32 Impra, 2007 
33 Vinnumálastofnun, Lánatryggingasjóður kvenna, 2007  
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3.3.1. Mat á umsóknum 

Við mat á umsóknum eru margir þættir skoðaðir. Meðal þeirra er 

undirbúningur og skipulag, reynsla og menntun umsækjenda, 

samkeppnisáhrif, fjármögnun og áætlanir. Í umsókn þarf að vera 

greinargóð verkefnislýsing. Koma þarf fram hver eru markmið 

verkefnisins og væntanlegur ávinningur. Nöfn allra þeirra er að verkefninu 

koma og hver sé þáttur hvers og eins. Skila þarf kostnaðaráætlunum ásamt 

greinargerð um það hvernig fjármagna eigi verkefnið og ef fyrir liggur 

staðfesting frá öðrum fjármögnunaraðilum að láta hana þá fylgja með.  

Lánatrygging er eingöngu veitt verkefnum til markaðssóknar, vöruþróunar 

eða til nýrra leiða og aðferða í framleiðslu/framsetningu vöru eða 

þjónustu.34  

 

3.4. Styrkveiting félagsmálaráðuneytis 

Frá árinu 1991 hefur sérstöku fjármagni verið veitt til eflingar atvinnumála 

kvenna og hefur félagsmálaráðuneytið annast þær styrkveitingar. 

Vinnumálastofnun hefur, frá árinu 1997, annast umsýslu þessara styrkja.  

,,Tilgangur styrkveitinganna er einkum að:  

• Auka fjölbreytni í atvinnulífi.  

• Viðhalda byggð um landið og stuðla að fjölbreytni í atvinnulífi á 

landsbyggðinni.  

• Auðvelda aðgang kvenna að fjármagni.  

• Draga úr atvinnuleysi meðal kvenna.“ 35 

Samtals eru áætlaðar kr. 25.000.000 í styrkveitingu á árinu 2007. Við 

úthlutun styrkja er meðal annars haft að leiðarljósi að verkefnin séu a.m.k. 

50% í eigu kvenna, að verkefnið feli í sér atvinnusköpun til frambúðar og 

að um nýnæmi sé að ræða. Viðskiptahugmyndin þarf að vera vel útfærð og 

                                                 
34 Vinnumálastofnun, Lánatryggingasjóður kvenna, 2007 
35 Vinnumálastofnun, styrkir til atvinnumál kvenna, 2007 
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verkáætlun raunhæf. Verkefnið má ekki skekkja samkeppnisstöðu á 

vinnumarkaði og þarf að vera arðbært. Hægt er að fá styrk til undirbúnings 

viðskiptahugmyndar, áætlanagerðar, stofnunar fyrirtækis og þróunar og 

markaðssetningar. Styrkurinn er 50% af framlögðum styrkhæfum kostnaði. 

Við gerð umsókna eru konur hvattar til að leita sér ráðgjafar hjá Impru eða 

hjá Atvinnuþróunarfélögum um allt land. Sérstök ráðgjafanefnd metur 

umsóknir og leggur tillögur sínar, til úthlutunar, fyrir félagsmálaráðherra. 

 

3.5. Félag kvenna í atvinnurekstri 

 

Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) var stofnað 9. 

apríl 1999 og er opið öllum konum sem reka/eiga eða 

hafa rekið/átt fyrirtæki. Markmið félagsins er að efla samstöðu og samstarf 

kvenna í atvinnurekstri, að miðla viðskiptatengdum fróðleik milli 

félagskvenna, hvetja til viðskipta milli FKA kvenna og „ að auka sýnileika 

og tækifæri kvenna í viðskiptalífinu, og einnig að stuðla að virðingu og 

verðskuldaðri athygli samfélagsins á framlagi fyrirtækja sem rekin eru af 

konum.“36 Markmiðið er einnig að hvetja konur til frumkvöðlastarfsemi. 

Félagið heldur reglulega fundi yfir vetrarmánuðina og býður upp á 

fyrirlestra um málefni er tengjast konum og atvinnurekstri. FKA gefur út 

fréttablað þar sem fjallað er um konur í atvinnurekstri og einnig er félagið í 

samstarfi við alþjóðleg samtök kvenna í atvinnurekstri. Impra styður við 

félagið með því að leggja því til aðstöðu. Fulltrúi félagsins kynnir félagið 

fyrir þeim konum sem sækja námskeiðið Brautargengi, hjá Impru. Félagið 

heldur úti heimasíðu, þar sem hægt er að kynna sér starfsemina og sækja 

um aðild að félaginu.  

Katrín S. Óladóttir var um nokkurra ára skeið formaður og í stjórn FKA. 

Hún telur að stofnun FKA hafi verið gæfuspor og haft mikil áhrif í 

                                                 
36 Félag kvenna í atvinnurekstri, 2007 
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þjóðfélaginu. Með FKA hafi myndast grundvöllur fyrir sterku tengslaneti 

kvenna. Félagið veitir konum árlega viðurkenningu og nær þannig að 

vekja athygli fjölmiðla á því hvað konur eru að gera í sínum rekstri. Katrín 

telur að fyrir tilstilli FKA hafi konur verið miklu meira áberandi í 

viðskiptum og í félaginu séu margir frumkvöðlar sem hafi eflst og dafnað 

með stuðningi FKA. Hér áður fyrr voru konur allt of hógværar og lítið 

sýnilegar en það er að breytast og nú koma þær óhikað fram fyrir sín 

fyrirtæki. Hún vonar að með stuðningi FKA verði konur enn öflugri og 

einbeittari við uppbyggingu fyrirtækja sinna og áhættuþol þeirra aukist.37 

 

 

Hér hefur verið farið yfir stuðning sem konur geta sótt sér hvort sem þær 

eru að velta fyrir sér viðskiptahugmynd eða eru búnar að vera í rekstri 

einhvern tíma. Impra og Iðntæknistofnun bjóða upp á aðstoða sérfræðinga 

á ýmsum sviðum og einnig bjóða þessar stofnanir upp á námskeið fyrir 

frumkvöðla. Konur sem sækja um fjárhagslega aðstoð, í formi styrkja eða 

lána, þurfa að vera búnar að vinna góða viðskiptaáætlun og vera með vel 

skilgreind markmið þegar þær sækja um. Annarskonar stuðningur fyrir 

konur er Félag kvenna í atvinnustarfsemi. Félagið hefur nýst félagskonum 

m.a. þannig að þær hafa haft möguleika á að sækja sér stuðning annarra 

kvenna í sömu stöðu og að efla sín tengslanet. Félagið hefur gert konur í 

atvinnustarfsemi sýnilegri á Íslandi.  

                                                 
37 Katrín S. Óladóttir, munnlegt viðtal 16. apríl 2007 
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4. Námskeið Impru fyrir konur 

Það námskeið sem þetta verkefni byggir mjög mikið á er Brautargengi 

fyrir konur. Hér verður það námskeið kynnt og það sem þar fer aðallega 

fram. Einnig er fjallað um af hverju Impra tók þá ákvörðun að bjóða upp á 

kynskipt námskeið. 

 

4.1. Brautargengi 

Impra býður upp á námskeið, sem kallast 

Brautargengi og er nám fyrir konur sem vilja 

hrinda viðskiptahugmyndum sínum í framkvæmd. Námið er 75 tímar, 

kennt er einu sinni í viku í 15 vikur. Þátttakendur verða að vera með 

viðskiptahugmynd til að vinna með. Brautargengi kennir þátttakendum 

stefnumótun, vöru- og þjónustuþróun, markaðsmál, fjármál, stjórnun auk 

annarra hagnýtra atriða við stofnun og rekstur fyrirtækja.38 Meðal þess sem 

tekið er fyrir er kynning á persónueinkennum frumkvöðla og stjórnenda og 

hvað þeir þurfa að hafa til að bera til að ná árangri. Fyrsta námskeiðið var 

haldið árið 1996 í Reykjavík. Árið 2003 var það í fyrsta skipti haldið á 

landsbyggðinni og þá var samkennt milli Akureyrar, Ísafjarðar og 

Egilsstaða. Yfir 500 konur hafa lokið Brautargengi og þar með lokið við 

að skrifa heildstæða viðskiptaáætlun í kringum sína viðskiptahugmynd.  

,,Markmið námskeiðsins er að þátttakendur:  

• Vinni viðskiptaáætlun (fyrir sína viðskiptahugmynd) 

• Kynnist grundvallaratriðum stofnunar fyrirtækis 

                                                 
38 Impra, 2007 
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• Öðlist hagnýta þekkingu á þeim þáttum sem koma að 

fyrirtækjarekstri, s.s. stefnumótun, markaðsmálum, fjármálum og 

stjórnun.“39 

 

4.2. Af hverju bara konur 

Það hefur víða komið fram að konur eru alger minnihlutahópur sem 

frumkvöðlar og hefur verið áhugi hjá íslenskum stjórnvöldum að reyna að 

fjölga konum í hópi frumkvöðla. Reynsla Impru er sú að á blönduðum 

námskeiðum, þá eru konur ekki eins virkar og á kynskiptum námskeiðum. 

Samkvæmt Sigurði Steingrímssyni, starfsmanni Impru, þá næst betri 

árangur með kynjaskiptum námskeiðum og hafa myndast mjög sterkir 

hópar á Brautargengisnámskeiðunum. Impra býður einnig upp á námskeið 

fyrir bæði kynin, sem heitir Stofnun og rekstur fyrirtækja, en þar eru karlar 

í meirihluta.  

Ég get bætt því við að þegar að við hófum starfsemi hér á 

Akureyri, þá var ég í þeim hópi að mér fannst þetta svolítið 

hallærislegt að vera með sérstakt námskeið fyrir konur, mér fannst 

að sá tími væri liðinn. Konurnar koma inn í sama umhverfi og 

karlarnir og afhverju að vera að halda þeim sér, svo þegar þær eru 

komnar af stað með fyrirtækið þá eru þær kannski komnar inn í 

hóp þar sem eru fleiri karlar, en eftir að hafa kennt á námskeiðum, 

þá er ég alveg sannfærður um að þetta var rétt ákvörðun að halda 

þessu aðskyldu.40  

                                                 
39 Impra, 2007. 
40 Sigurður Steingrímsson, munnleg heimild, 8. mars 2007. 
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5. Helstu áherslur Brautargengis  

Brautargengi er í stöðugri þróun, efni sem unnið er með kemur og fer. 

Aðalmarkmið námskeiðsins er að konur vinni viðskiptaáætlun samkvæmt 

viðskiptahugmynd sem þær hafa. Starfsmenn Impru leggja mikla áherslu á 

að konur komi sér upp góðu tengslaneti sem nýtist þeim í viðskiptum. Í 

þessum hluta er hugtakið tengslanet skýrt og farið yfir hvernig það getur 

nýst konum. 

 

5.1. Viðskiptaáætlun 

Viðskiptaáætlun er góð lýsing á viðskiptahugmynd eða fyrirtækjarekstri, 

það er að segja, hvernig starfsemi áætlað er að fara út í. Með gerð 

viðskiptaáætlunar er frumkvöðullinn að ákveða hvaða leið hann ætlar að 

fara, ekki bara einhverja leið, heldur einhverja ákveðna. Gefa þarf 

greinargóða lýsingu á vörunni eða þjónustunni sem selja á. Tilgangur þess 

að búa til viðskiptaáætlun er að gera sér grein fyrir við hverju má búast í 

rekstrinum. Einnig að átta sig á öllu því sem snýr að fyrirtækjarekstri.41 

Eyþór Ívar Jónsson (1998) skiptir meginhlutverki viðskiptaáætlunar upp í 

fimm liði:  

„1. Til að frumkvöðullinn geti séð heildarmyndina. 

2. Til að ná í fjármagn úr bönkum. 

3. Til að ná í fjárfesta. 

4. Til að stofna til samninga og /eða samstarfs. 

5. Til að vera leiðarvísir í rekstri.“42  

Gera þarf áætlanir eins og framkvæmdaráætlun, stofnkostnaðaráætlun, 

rekstraráætlun og greiðsluáætlun. Vel unnin viðskiptaáætlun er oft á tíðum 

nauðsynleg eða hjálpar til við að afla hlutafjár eða sækja um lán. 

                                                 
41 Impra og Iðntæknistofnun. Gerð viðskiptaáætlana  
42 Eyþór Ívar Jónsson 1998, bls. 162 
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Hugsanlegir fjárfestar eða lánastofnanir geta betur áttað sig á hugmyndinni 

og gert sér grein fyrir arðsemi hennar. Með því að gera viðskiptaáætlun 

nær frumkvöðullinn að sannfæra sjálfan sig um ágæti verkefnisins og hann 

gerir sér betur grein fyrir áhættunni sem hann er að fara út í og fækkar 

óvissuþáttum í rekstrinum. Viðskiptaáætlun þarf að ná að selja 

viðskiptahugmyndina.  

 

5.2. Tengslanet 

Á námskeiðinu Brautargengi, er lögð mikil áhersla á að konur búi sér til 

svokallað tengslanet.43 Fyrir rekstur fyrirtækis skiptir miklu máli að hafa 

gott samband við viðskiptavini, birgja, fjárfesta og ráðgjafa. Með 

tengslaneti næst gott samband við lykilaðila, frá þeim fást upplýsingar og 

að sama skapi eru líka gefnar upplýsingar til baka. Tengslanet virkar því í 

báðar áttir. Við stofnun fyrirtækis er mikilvægt að nýta sér alla þá aðstoð 

sem í boði er, sama frá hverjum hún er. Mikilvægir aðilar, hvort sem er í 

einkageiranum eða þeim opinbera, eru í tengslanetinu. Nauðsynlegt er að 

gera sér grein fyrir á hverjum þarf að halda og hvernig á að nálgast 

viðkomandi.  

Þeir tengiliðir sem eru nauðsynlegir til að byrja með eru eftirfarandi: 

 

• „Fólk sem getur kennt þér meira um rekstur  

• Fólk sem getur aðstoðað þig við að útvega fjármagn  

• Samkeppnisaðilar þínir  

• Ráðgjafar  

• Birgjar  

• Fræðimenn  

• Viðskiptavinir.“44  

                                                 
43 sjá mynd af tengslaneti Impru í viðauka II 
44 Impra, 2007 
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Oft er það þannig að frumkvöðlar vinna einir við reksturinn. Til að koma í 

veg fyrir að viðkomandi einangrist, er gott að vera búin að koma sér upp 

sterku tengslaneti. Við gerð tengslanets er gott að hafa í huga að þessi net 

snúast um samskipti og gagnvirkni. Í skýrslu Byggðastofnunar, frá árinu 

2005, þar sem rætt var við konur í atvinnurekstri kom fram að konur töldu 

sig ekki/sjaldan hafa aðgang að tengslaneti sem nýttist þeim í 

fyrirtækjarekstri. Tengslanet kvenna er frekar félagslegt en viðskiptalegs 

eðlis. Fram kom að þegar að konur kæmu saman þá snérist umræðan 

frekar um fjölskylduna og hvernig gengi að samræma vinnuna og heimilið. 

Karlar ræða ekki um heimilið af því að þeir eiga yfirleitt konu sem sinnir 

heimilinu. Karlar byggja því sitt tengslanet fyrir sjálfan sig og rekstur 

fyrirtækisins. Þær konur sem rætt var við töldu að það væri mjög 

mikilvægt fyrir konur að mynda gott tengslanet sem nýttist þeim í 

fyrirtækjarekstri.45 

 

Hér hefur verið farið yfir helstu áherslur námskeiðsins Brautargengi. Hvað 

það er sem þarf að koma fram í viðskiptaáætlun og til hvers er yfirleitt 

verið að vinna viðskiptaáætlun. 

Mikilvægt er fyrir konur í atvinnurekstri að nýta sér öll tengsl sem þær 

hafa. Fram kom að konur mynda frekar félagsleg tengsl en viðskiptaleg en 

á Brautargengi er lögð mikil áhersla á mikilvægi þess að búa sér til 

tengslanet sem nýtist í viðskiptum. Nú hefur verið farið yfir námskeiðið og 

verður því næst vikið að könnuninni, framkvæmd hennar og niðurstöðum.  

                                                 
45 Sigríður Elín Þórðardóttir ofl. 2005, bls. 70 
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6. Könnun  

Í þessum kafla verður farið yfir könnunina, framkvæmd hennar og 

markmið. Helstu niðurstöður verða kynntar og eru þær unnar út frá 

markmiðinu. Markmiðið er að bera saman hugmyndir kvenna til 

fyrirtækjareksturs á höfuðborgarsvæðinu annarsvegar og á landsbyggðinni 

hinsvegar. Einnig að bera saman menntun þeirra miðað við búsetu.  

 

6.1. Þátttakendur og framkvæmd 

Höfundur hafði áhuga á að skoða sérstaklega hvort einhver merkjanlegur 

munur væri á frumkvöðlum á höfuðborgarsvæðinu og frumkvöðlum á 

landsbyggðinni. Eftir samtal við starfsmann Impru, á Akureyri, kom upp 

sú hugmynd að skoða þær konur sem sótt hafa námskeiðið Brautargengi, 

hjá Impru. Starfsmenn Impru halda vel utanum þennan hóp og gaf 

framkvæmdarstjóri Impru samþykki sitt fyrir því að höfundur fengi aðgang 

að gögnum Impru um hópinn. Til að skoða hvort einhver munur væri á 

hugmyndum og menntun kvenna á landsbyggðinni annars vegar og á 

höfuðborgarsvæðinu hinsvegar þá var ákveðið að leggja fyrir þær könnun. 

Þær konur sem sótt hafa námskeiðið Brautargengi eru yfir fimm hundruð. 

Námskeiðið hefur verið haldið á landsbyggðinni frá árinu 2003 og því var 

ákveðið að taka úrtak úr hópnum frá árinu 2003. Þetta var gert til að fá rétt 

hlutfall af landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Samtals voru þetta 340 

konur, sem skiptist þannig að 45% komu frá landsbyggðinni og 55% frá 

höfuðborgarsvæðinu. Úrtakið var 100 konur, og til að skiptingin yrði sem 

best var árlegum fjölda kvenna á hverjum stað deilt í heildarfjölda þýðis. 

Ákveðið var að hringja út, í staðin fyrir að senda könnunina út í tölvupósti. 

Þetta var gert til að fá fljóta og góða svörun. Eftir að hafa skoðað vel hvaða 

leið væri best að fara við innslátt svara, þá var ákveðið að notast við 

forritið Outcome, sem hefur reynst stúdentum vel við úrvinnslu kannana. 
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Könnunin var framkvæmd dagana 17. – 25. mars, 2007. Á þeim tíma 

svöruðu 87 af 100 konum könnuninni í hinar náðist ekki á þessum tíma.  

Tilgangur með hverri spurningu var að kanna hvort mismunur væri á 

svörum kvenna á höfuðborgarsvæðinu annarsvegar og á landsbyggðinni 

hinsvegar. Nefna má spurningu eins og: hvaða stöðu gengdir þú þegar þú 

sóttir námskeiðið. Hér er sérstaklega verið að kanna hvort það sé algengara 

á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu að konur séu starfandi 

atvinnurekendur þegar þær sækja námskeiðið. Mikilvæg 

samanburðarspurning var um starfsmannafjölda fyrirtækisins. Hér var 

markmiðið að fá úr því skorið hvort konur á höfuðborgarsvæðinu væru 

með umfangsmeiri rekstur en stallsystur þeirra á landsbyggðinni. Varðandi 

styrki þá er stundum talað um að landsbyggðin eigi auðveldara með að fá 

styrki og því var spurt um hvort viðkomandi hefði sótt um styrk og hvort 

hún hefði fengið styrk. Síðast en ekki síst var spurt um menntun 

kvennanna. Markmið þeirrar spurningar var að kanna hvaða menntun 

konur hafa þegar þær koma á námskeiðið og að bera saman menntun 

kvenna eftir búsetu.  
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6.2. Niðurstaða könnunar 

Úrtak könnunarinnar skiptist þannig niður að 55% eru frá 

höfuðborgarsvæðinu og 45% eru frá landsbyggðinni. Mynd 6 sýnir að af 

þeim sem svöruðu voru 52,8% frá höfuðborgarsvæðinu og 47% af 

landsbyggðinni. 

 

Hlutfallsleg skipting kvenna á landsvæðin
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Mynd 6.  Býrð þú á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni 

 

Þegar rýnt er í niðurstöður kemur í ljós að konur eru langlíklegastar til að 

vera með rekstur við verslun og þjónustu. Lítill munur er á landsbyggð og 

höfuðborgarsvæðinu á þeim vettvangi eða 43,9% á landsbyggðinni og 39% 

á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu eru 15,2% í 

heilbrigðisgeiranum og um 7,3% á landsbyggðinni og um 7,3% 

landsbyggðarkvenna í landbúnaði en engin á höfuðborgarsvæðinu. Þegar 

þær voru spurðar um hvaða stöðu þær hefðu verið í, á vinnumarkaði, þegar 

þær sóttu námskeiðið, var örlítill munur á svæðunum. 
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Mismunandi staða þegar konur sóttu námskeiðið
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Mynd 7.  Hvaða stöðu gengdir þú þegar þú sóttir námskeiðið 

 

Hlutfallslega voru aðeins fleiri konur á landsbyggðinni starfandi sem 

atvinnurekendur eða um 39% og tæp 35% á höfuðborgarsvæðinu. Á móti 

kemur að á höfuðborgarsvæðinu eru fleiri sem falla undir flokkinn annað, 

inn í þeim flokki eru meðal annars þær konur sem voru í háskólanámi 

þegar þær sóttu námskeiðið. Konur á landsbyggðinni voru einnig búnar að 

starfa lengur sem atvinnurekendur, en stallsystur þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu. Um 25% landsbyggðarkvenna höfðu starfað í 10 ár 

eða lengur þegar þær komu á námskeiðið en aðeins tæp 7% kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu. Þegar spurt var hversu mikil eða lítil áhrif sú staða 

sem þær voru í, á vinnumarkaði, þegar þær sóttu námskeiðið, hafi haft á 

ákvörðun þeirra að sækja Brautargengi þá eru um 82,5% 

landsbyggðarkvenna sem segja að það hafi haft mikil eða mjög mikil áhrif. 

Þetta hlutfall er töluvert minna á höfuðborgarsvæðinu eða um 63%. 

Konurnar voru beðnar um að nefna helstu ástæðu þess að þær sóttu 

námskeiðið. Svörin voru mörg á þá leið að þeim langaði til að vera 

frumkvöðull og læra meira um rekstur fyrirtækja, ráða vinnutíma sínum 

sjálfar og þarna sáu þær leið til að verða eigin herra (frú). Konur á 

landsbyggðinni nefndu oftar að þær ættu vinkonu sem hefði hvatt þær til 

að fara eða að þær ættu vinkonu sem hefði sótt Brautargengi. Heldur fleiri 
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landsbyggðarkonur en konur á höfuðborgarsvæðinu, voru með rekstur 

þegar þær komu á námskeiðið.  
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Mynd 8.  Komst þú á námskeiðið til að stofna nýtt fyrirtæki eða til að vinna áfram 

með fyrirtæki í rekstri 

 

Skipt niður eftir aldri

5%

28%

23%

10%

0%

9%

21%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

innan við 30
ára

31 - 40 ára 41-50 ára eldri en 50
ára

stofna nýtt fyrirtæki

vinna með fyrirtæki í rekstri

 
Mynd 9.  Komst þú á námskeiðið til að stofna nýtt fyrirtæki eða til að vinna áfram 

með fyrirtæki í rekstri 

 

Eins og sjá má eru þær konur sem eru með rekstur líklegastar til að vera á 

aldrinum 41-50 ára, eða um 60% þeirra kvenna sem eru með rekstur þegar 

þær koma á námskeiðið.  

Í fyrstu sjá konur ekki fyrir sér að margir starfsmenn komi til með að vinna 

hjá fyrirtækinu. Um 95% landsbyggðarkvenna og um 81% kvenna á 
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höfuðborgarsvæðinu segja að fyrstu áætlanir hafi verið að byggja upp 

fyrirtæki með færri en 5 starfsmenn. Um 30% þeirra kvenna, á 

höfuðborgarsvæðinu, sem komu til að stofna nýtt fyrirtæki eru að reka 

fyrirtæki í dag en á landsbyggðinni er þetta um 37%. Enginn munur er á 

svæðunum, þegar þær konur sem komu á námskeiðið til að vinna áfram 

með fyrirtæki í rekstri eru spurðar, hvort reksturinn sé enn í gangi, þá er 

um 83% fyrirtækjanna enn í rekstri.  

Konur á landsbyggðinni sem komu á námskeiðið til að vinna áfram með 

fyrirtæki í rekstri, eru búnar að vera lengur í rekstri en konur á 

höfuðborgarsvæðinu. Þau fyrirtæki kvenna á landsbyggðinni sem hafa 

starfað í 4 ½ ár eða lengur eru um 61% en aðeins um 40% fyrirtækja 

kvenna á höfuðborgarsvæðinu hafa starfað svo lengi.  

Starfsmannafjöldi er í 79% tilfella 1-2 starfsmenn, hjá konum á 

höfuðborgarsvæðinu en í 57% tilfella 1-2 starfsmenn, hjá 

landsbyggðarkonum. 31% kvenna á landsbyggðinni rekur fyrirtæki með 3-

5 starfsmenn en aðeins 10% höfuðborgarkvenna hefur starfsmannafjölda á 

þessu bili.  

Sjáanlegur munur er á landsbyggð og höfuðborgarsvæði, þegar skoðað er 

hvort þær eigi fyrirtækin einar eða hvort það séu fleiri eigendur.  
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Mynd 10.  Átt þú fyrirtækið ein eða eru fleiri eigendur 
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Um 80% kvenna, á landinu öllu, telja að fyrirtækin gangi mjög eða frekar 

vel. Á höfuðborgarsvæðinu telja um 10% að fyrirtækin gangi frekar illa en 

engin kvennanna á landsbyggðinni taldi svo vera.  

Allar konur á höfuðborgarsvæðinu sem voru með rekstur þegar þær sóttu 

námskeiðið telja að það hafi skipt miklu máli fyrir reksturinn að þær sóttu 

námskeiðið en sama hlutfall á landsbyggðinni eru um 78%. Þegar 

konurnar eru beðnar um að meta hversu mikil áhrif Brautargengi hafi haft 

á þrjá þætti í rekstrinum, þá er sjáanlegur munur á svæðunum.  
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Mynd 11.  Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft á afkomu 

fyrirtækisins 

 

Áhrif námskeiðsins á þjónustu fyrirtækisins

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 mjö g
mikil
áhrif  

 frekar
mikil
áhrif  

 hvo rk i
né 

 frekar
lí t il áhrif  

 mjö g lí t il
áhrif  

landsbyggðin

höfuðborgarsvæðiði

 
Mynd 12.  Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft á þjónustu 

fyrirtækisins 
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Áhrif námskeiðsins á starfsmannahald fyrirtækisins
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Mynd 13.  Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft á 

starfsmannahald fyrirtækisins 

Um 44% af þátttakendum hafði sótt sér frekari menntun, og töldu um 64% 

að Brautargengi hefði haft jákvæð áhrif á áhuga þeirra til að sækja sér 

frekari menntun.  

Um styrk, til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og markaðsmála, sótti 

um 28% kvenna á höfuðborgarsvæðinu og af þeim fengu um 62% 

styrkinn. Á landsbyggðinni sóttu um 24% um styrk og af þeim fengu um 

89% styrk. Um 50% kvenna er á því að það sé erfitt að fá styrk, um 33% 

höfðu ekki myndað sér skoðun á því og um 16% var á því að það væri 

auðvelt að fá styrk.  
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Mynd 14.  Telur þú að það sé erfitt eða auðvelt að fá styrk til verkefna tengdum 

fyrirtækjarekstri 
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Þegar þær voru spurðar að því hvort þær teldu að annaðhvort kynið ætti 

auðveldara með að fá styrk, taldi meirihluti eða rúm 60% að kynin ættu 

jafna möguleika á því að fá styrk.  

Að lokum var spurt um menntun. Rúmlega helmingur höfuðborgarkvenna 

var með háskólamenntun, meðan 39% landsbyggðarkvenna var með slíka 

menntun. 
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Mynd 15.  Hvaða menntun hafðir þú þegar þú sóttir Brautargengi 

 

Sá aldurshópur sem var líklegastur til að hafa háskólamenntun er 31- 40 

ára. Ef tekið er saman hvaða háskólamenntun er algengust þá er það 

hjúkrunarfræði og kennaramenntun og á það við bæði  

svæðin.  
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7. Umræða og niðurstöður 

Höfundi hefur þótt sérstaklega skemmtilegt að fræðast um 

frumkvöðlastarfsemi og heyra hvað konur eru hugmyndaríkar þegar kemur 

að hugmyndum um rekstur. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er 

ekki munur á hugmyndum kvenna til fyrirtækjareksturs, á landsbyggðinni 

og á höfuðborgarsvæðinu. Hugmyndirnar tengjast flestar verslun og 

þjónustu og flestar eru konurnar að reka lítil fyrirtæki. Það er greinilega 

eitthvað í okkur konum sem gerir það að verkum að við sækjum í 

verslunar og þjónustu störf frekar en t.d. í rannsóknir eða tæknigreinar. 

Þegar konur voru spurðar að því hvort að þær væru einar eigendur eða 

hvort að það væru fleiri eigendur, þá nefndu margar sem áttu fyrirtæki með 

öðrum að þær ættu það með vinkonu sinni. Hér er efni sem hægt væri að 

rannsaka nánar, því höfundur hefur þær upplýsingar frá starfsmanni Impru 

að mjög oft endaði það með vinslitum þegar vinkonur ættu fyrirtæki 

saman. Annars var skiptingin þannig að 65% kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu voru einar eigendur en 48% á landsbyggðinni. Hluti 

af skýringunni getur legið hjá konum í landbúnaði, sem eins og gefur að 

skilja eru eingöngu á landsbyggðinni en þar er algengt að hjón séu saman 

með reksturinn.  

Það kom mjög oft upp í samtölum við konur í könnuninni að þær töldu að 

karlar fengju hærri styrki en konur, þó þær teldu að karlar og konur ættu 

jafna möguleika á styrkjum. Í skýrslu Byggðastofnunar frá árinu 2003, um 

skiptingu fjár úr opinberum sjóðum á milli kvenna og karla, kemur það 

líka skýrt fram að karlar eru að fá hærri styrki en konur, einnig að konur 

eru í minnihluta umsækjenda um styrki. Aðeins rúm 26% þeirra kvenna 

sem svöruðu könnuninni, sótti um styrk til verkefna tengdum 

fyrirtækjarekstri. Líklega má rekja þetta til þess að starfsemin er í flestum 

tilfellum við verslun og þjónustu, en ekki eru veittir styrkir til fyrirtækja á 

samkeppnisgrundvelli. Af einhverjum ástæðum hefur þó 
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landsbyggðarkonum gengið betur að fá styrki en konum á 

höfuðborgarsvæðinu. Höfundur hefur óljósan grun um að ástæður þessa 

séu meðal annars að þær eru með vöru eða þjónustu sem ekki er fyrir á 

staðnum og þar af leiðandi ekki í samkeppni við önnur fyrirtæki á 

svæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu er hinsvegar allt til alls og því erfitt að 

finna eitthvað sem ekki er þegar til staðar. Hvað byggðasjónarmið varðar 

þá eiga konur á landsbyggðinni ekki um fleiri úrræði að ræða en konur á 

höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að styrkjum. Hinsvegar hafa 

Atvinnuþróunarfélögin um allt land verið með svæðisbundna styrki til 

atvinnuuppbyggingar og í flestum tilfellum eru þessir styrkir fyrir bæði 

kynin. Byggðastofnun sem þjónar landsbyggðinni hefur ekki veitt styrki 

síðan 2004 en veitir frumkvöðlum á landsbyggðinni aðstoð í formi lána. 

Það er því ekki sjáanleg nein ástæða fyrir betra gengi landsbyggðarkvenna 

þegar kemur að því að fá styrki, önnur en sú sem snýr beint að 

verkefnunum sjálfum.  

Það kom mjög á óvart hversu hátt hlutfall kvenna sér fyrir sér fyrirtæki 

með 5 eða færri starfsmenn eða um 87%. Höfundur hefði haldið að fleiri 

konur, og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, væru að sjá fyrir sér 

fyrirtæki með fleiri starfsmenn. Hér hefði verið áhugavert að spyrja um 

langtímaáætlanir, þ.e. hvort að í þeim hafi einnig verið gert ráð fyrir fáum 

starfsmönnum. Í þeim skýrslum sem lesnar voru í tengslum við þetta 

verkefni, sama hvort þær voru íslenskar eða erlendar, kom fram, að konur 

eru almennt ekki í þannig rekstri að fyrirtækið hafi möguleika á að verða 

stórfyrirtæki.  

Það kom mjög sterkt fram hjá Bjarnheiði Jóhannsdóttur að það er þessi 

varkárni sem virðist „hrjá“ konur. Þær vantar aðeins meira sjálfstraust til 

að bara gera hlutina, í stað þess að hugsa þá alltaf í þaula eða mikla þá 

fyrir sér áður en lagt er af stað.  

Tengslanet, tengslanet, tengslanet, höfundur er búin að komast að því að 

þetta er eitt það mikilvægasta sem konur sem stunda fyrirtækjarekstur 

þurfa að huga að og bæta. Það kemur víða fram að konur skortir tengsl 
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sem nýtist þeim í viðskiptum og eru þær ekki eins duglegar og karlar að 

nýta sér öll tækifæri til að mynda viðskiptaleg tengsl. Í þeim erlendu 

skýrslum sem áður hefur verið vitnað í kemur í ljós að þetta er vandamál 

sem konur um allan heim eru að fást við.  

Þegar spurt var hvað hefði helst hvatt þær til að sækja námskeiðið eru 

svörin þau sömu: langaði til að læra meira um fyrirtækjarekstur, langaði til 

að ráða mér sjálf, þróa mína viðskiptahugmynd og spennandi námskeið.  

Yfirhöfuð voru konur mjög ánægðar með námskeiðið, en aftur á móti þá 

finnur höfundur að það er almennt lítil þekking hjá fólki um starfsemi 

Impru og kemur það m.a. fram í viðræðum um þetta ákveðna verkefni. 

Eins og fram hefur komið þá er áhugi hjá stjórnvöldum að fjölga konum í 

hópi frumkvöðla. Höfundur telur að starfsmenn Impru þurfi mjög að huga 

að því hvernig þeir komi til með að ná til fjöldans. Tilfinningin er sú að 

það sé algengara að fagfólk þekki til starfsemi Impru, frekar en hinn 

almenni Íslendingur sem lumar kannski á góðri viðskiptahugmynd. 

Fleiri konur, sem tóku þátt í könnuninni, á höfuðborgarsvæðinu hafa 

háskólamenntun eða um 52% samanborið við 39% á landsbyggðinni og 

mun fleiri konur á landsbyggðinni hafa einungis gagnfræðapróf eða um 

24% á móti tæpum 9% á höfuðborgarsvæðinu. Ef lagður er saman sá fjöldi 

kvenna sem hefur iðnskólamenntun og stúdentspróf þá er það sama hlutfall 

á svæðunum. Til samanburðar má nefna, eins og áður hefur komið fram, 

þá hefur um 30% frumkvöðla á Íslandi háskólamenntun. Þessar tölur 

benda til þess að fleiri konur en karlar í frumkvöðlastarfsemi séu með 

háskólamenntun. Hér er hægt að velta fyrir sér hve sé ástæða þessa, er 

meðalaldur kvenna við stofnun fyrirtækis hærri en meðalaldur karla og 

vilja konur vera búnar að afla sér meiri menntunar þegar þær stofna 

fyrirtæki. 

Svar við þeirri spurningu sem lagt var upp með er því að það er ekki 

munur á hugmyndum kvenna til atvinnureksturs, hvort sem þær eru á 

landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu. Það er hinsvegar munur á 
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menntun kvenna í frumkvöðlastarfsemi á landsbyggðinni og  

höfuðborgarsvæðinu.  

 

Að lokum koma hér tillögur að áframhaldandi verkefnum sem vert væri að 

skoða nánar: 

• eignatengsl í fyrirtækjum kvenna hvernig er þeim háttað 

• styrkir til kvenna á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu 

• sjá konur í fyrirtækjarekstri ekki fyrir sér að þeirra fyrirtæki þróist 

út í stórfyrirtæki 

• hvernig er hægt að hjálpa konum við að mynda góð viðskiptaleg 

tengslanet 

• eru konur í frumkvöðlastarfsemi með meiri menntun er karlar í 

frumkvöðlastarfsemi 
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Viðauki I 

Viðtal tekið við Sigurð hjá Impru, þann 8. mars 2007. 

 

Hver var ástæða þess að farið var út í að vera með sér námskeið fyrir 

konur ? 

 

Svona megin ástæðan fyrir því að Impra ákvað að gera það hérna á 

landsbyggðinni, var sú að menn höfðu áttað sig á því að á blönduðum 

námskeiðum voru konur ekki eins virkar og það var líka að við vildum 

leggja áherslu á að fjölga konum sem taka þátt í rekstri fyrirtækja. Á öðru 

námskeiði sem við erum með, eru bæði karlar og konu, þar kom það skýrt 

fram að konurnar voru ekki eins virkar, það myndaðist ekki eins sterkur 

hópur eins og var síðan á Brautargengisnámskeiðinu, þar sem konur voru 

eingöngu. Síðan Brautargengisnámskeiðin, eiga uppruna sinn í Rvík. í 

samstarfi við Reykjavíkurborg um 1997, þá var megin hugsunin að hvetja 

konur til stofnunar og reksturs  fyrirtækja en samhliða hefur 

Iðntæknistofnun rekið námskeið sem heitir Stofnun og rekstur fyrirtækja, 

sem er fyrir bæði kynin, en þau eru meira sótt af körlum. Þessi námskeið 

eru með öðrum hætti, þetta eru dýrari námskeið, þau eru ekki niðurgreidd. 

Það koma konur þar líka en ekki í sama mæli og karlar. 

 

Maður heyrir það að það sé algengt að hjón séu saman ( í rekstri) 

 

Já, það sjáum við í rekstri en á Brautargengisnámskeiðinu þá er það 

sjaldnar að hjónin séu bæði í rekstrinum en hins vegar, við rekum 

námskeið núna sem heitir Vaxtarsprotar og er rekið á Suðurlandi (nefnir 

sýslur) og í Húnavatnssýlum. Þau námskeið eru miðuð við lögbýli eða  

fólki í sveitum, þar er mjög algengt að hjónin komi bæði, þar er þetta öðru 

vísi grunnur, þar er þetta blandaður hópur. Þar byggja öll fyrirtæki upp á 
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einhverju samstarfi á milli hjóna og er viðbót við búskapinn sem er fyrir. 

Ég hef kennt bæði á námskeiðum sem eru blönduð og svo bara annað 

kynið og það er engin spurning í mínum huga að það næst meiri árangur, 

og það á líka við þegar maður er með hóp bara með körlum. Þeir 

(karlarnir) setja sig í ákveðnar stellingar ef það eru konur í hópnum.  

 

Það er allsstaðar þannig þar sem eru kynjaskiptingar . 

 

Það virðist vera þannig, hvort sem okkur líkar betur eða verr að trúa því, 

þá verð ég var við það þar sem ég er að kenna að þar sem eru blandaðir 

hópar þá eru karlar svolítið stífari. Þeir þora ekki að segja allt sem þeir 

vilja segja og eru jafnvel að leika stundum.  

 

Brautargengi er alveg framtíðarverkefni  .. 

 

Þetta er ekki átak sem slíkt, menn horfa á þetta til lengri tíma. Ég skal ekki 

segja hvað væri gert ef sú staða kæmi upp að það væri jafnmargar eða 

fleiri konur í rekstri og stjórnun fyrirtækja. Að sjálfsögðu erum við alltaf 

að endurhanna námskeiðið, við erum að breyta nálguninni, hverjir koma 

að því. Það er í stöðugri þróun og er kannski orðið töluvert öðruvísi en 

það var í byrjun allavega. Það er bara hlutur af því að vera í takt við 

tímann hverju sinni hvað varðar námsefni. Ég held að við viljum reka 

námskeiðið áfram. Ég get bætt því við að þegar að við hófum starfsemi hér 

á Akureyri, þá var ég í þeim hópi að mér fannst þetta svolítið hallærislegt 

að vera að með sérstakt námskeið fyrir konur, mér fannst að sá tími væri 

liðinn. Konurnar koma inn í sama umhverfi og karlarnir og afhverju að 

vera að halda þeim sér svo þegar þær eru komnar af stað með fyrirtækið 

þá eru þær kannski komnar inn í hóp þar sem eru fleiri karlar, en eftir að 

hafa kennt á námskeiðum þá er ég alveg sannfærður um að þetta var rétt 

ákvörðun að halda þessu aðskyldu. 
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Þekkir þú allan stuðning sem er eingöngu ætlaður konum, styrkir og lán ? 

 

Ég þekki það kannski ekki allt en fyrir utan Impru þá get ég nefnt 

Kvennasjóðinn, eða Jóhönnu-sjóðinn, eins og hann hefur stundum verið 

nefndur, sem að Vinnumálastofnun heldur utanum. Hann var einungis 

ætlaður konum. Síðan er það lánatryggingasjóður kvenna. Þessi þrjú 

dæmi er svona það sem er eingöngu ætlað konum og við verðum mest vör 

við. Síðan eru það kannski einhver afmörkuð verkefni jafnvel staðbundin, 

sem koma upp, en eru ekki viðvarandi. Þessir þrír þættir er þeir sem koma 

oftast upp. 

 

Ég hef verið að nýta mér GEM rannsóknina, af því að það er það eina sem 

er um íslenska frumkvöðla og las á einhverri síðu (vefsíðu) að þeir væru að 

fara af stað með stuðning við frumkvöðla, kannastu við það ? 

 

ég veit ekki til að það sé komið á laggirnar hjá þeim, en hinsvegar hefur 

verið áhugi meðal stjórnvalda um það að jafna þennan mun á því hvað 

konur eru, konur eru ekki nema um 20% af þeim sem eiga og reka 

fyrirtæki. Menn hafa viljað hækka þetta hlutfall, þannig að það kæmi mér 

ekki á óvart að einhverjir vilja fara af stað með slíkt. Það er örugglega 

auðveldara að fá fjármagn, opinbert fjármagn, í frumkvöðlasetur þar sem 

væri lögð sérstök áhersla á konur. Ég veit ekki til þess að þetta sé komið af 

stað.  

 

Ég er búin að skrifa um Impru og þá bara samkvæmt einhverjum lögum, 

en það kemur raunverulega ekkert fram afhverju Impra var stofnuð út úr 

Iðntæknistofnun. 

 

Impra var sett á stofn til að auka þjónustu við lítil fyrirtæki og frumkvöðla 

og var raunverulega tekið mið af svona stofnunum bæði á Englandi og á 



LOK2106   KS 

   iv

Norðurlöndunum. Impra er sniðin upp úr þeim, svona blandað saman . 

Það eru hliðstæðar stofnanir á Norðurlöndunum og eins á Englandi. 

Fyrst var þetta bara hluti af IT og Impra fékk sérstakt framlag til að reka 

þetta sem tilraunastarfsemi en síðan eru sett lög þegar í ljós kemur að 

þetta er að skila sér. Það eru sett lög til að tryggja Impru, þetta er samt 

tvískipt. Impra í Reykjavík er á fjárlögum, hinsvegar er starfsemin hér á 

Akureyri fjármögnuð með byggðaáætlun til þriggja ára í senn og þar sem 

að okkar starfsemi á Akureyri, hún beinist að svæðinu utan 

höfuðborgarsvæðisins og var svona til að leggja meiri áherslu á nýsköpun 

og frumkvöðla, lítil fyrirtæki á landsbyggðinni og var til 3 ára (2030,2004 

og 2005) og síðan aftur núna á Byggðaáætlun til 2008. Með þeim lögum 

sem eru um Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem hafa legið fyrir þinginu í 

vetur og stóð til að samþykkja á þessu þingi en ég held að það verði ekki, 

það er sameiningin. Þá er hlutverkið skilgreint upp á nýtt eða já, allavega 

rekstrarformið. Hugmyndin er að setja þetta inn í enn fastara form en í 

raun og veru er byggðaáætlun, sem er miklu, miklu stærra en þetta. Þetta 

er bara brot af byggðaáætlun og það er alltaf endurskoðað á þriggja ára 

fresti.  
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Viðauki II 

Tengslanetið mitt 

        

 
 
 

                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                 

Vinkona/vinur 
_____________

____ 

Lögfræðingur 
______________
___ 

Bókhaldari 
___________
______ 

Endurskoðandi 
_________________ Viðgerðamenn 

_________________ 

Starfsmenn 
________________ 

Tryggingarfulltrúi 
_________________ 

Birgjar 
_________________ 
 

Bankastjóri 
Þjónustufulltrúi 
______________ 

Fjárfestar 
_____________ 

Samstarfsfólk/Meðeigenda 
______________________ 

Markaðsráðgjafi 
_________________ 

Barnapía 
_________________ 
 

Grafískur hönnuður 
_________________ 

Rekstrarráðgjafi 
______________
___ 

ÉG hf. 
 

Fyrirtækið 
mitt 

Spákona_______________ 
Sálfræðingur___________ 
Prestur________________ 

Mentor-Lærimeistari 
__________________ 

Ræstitæknir 
___________
______ 

Tölvufræðingur 
_____________
____ 

Fjölmiðlafræðingur 
________________ 
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Viðauki III 

Spurningar í könnun 

1  Við hvað starfaðir þú þegar þú sóttir Brautargengi  

 

við verslun og þjónustu 

í fjármálageiranum 

í sjávarútvegi 

í landbúnaði 

í tæknigeiranum 

við iðnað 

við matvælaframleiðslu 

við Heilbrigðisþjónustu 

annað 

 

2. Hvaða starfi gengdir þú þegar þú sóttir námskeiðið  

 

varstu atvinnurekandi  

stjórnandi 

almennur starfsmaður 

eða eitthvað annað  

 

 

3. Hverslu langa starfsreynslu hafðir þú sem atvinnurekandi  

 

enga 

minna en 10 ár 

10-15 ár 

meiri en 15 ár  

 

4. Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem stjórnandi 

 

enga 
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minna en 10 ár 

10-15 ár 

meiri en 15 ár  

 

5. Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem almennur starfsmaður 

 

enga 

minna en 10 ár 

10-15 ár 

meiri en 15 ár  

 

6. Hversu mikil eða lítl áhrif hafði staða þín á vinnumarkaði á ákvörðun 

þína að sækja námskeiðið    

 

mjög mikil áhrif 

frekar mikil áhrif 

hvorki né 

frekar lítil áhrif 

mjög lítil áhrif 

 

7. Hvað var það helst sem hvatti þig til að sækja námskeiðið? 

 

 nefndu 1-3 atriði 

 

8. Komst þú á námskeiðið til að stofna nýtt fyrirtæki eða til að vinna áfram 

með fyrirtæki í rekstri   

 

stofna nýtt 

vinna með fyrirtæki í rekstri   ( héðan í 11) 

 

9. voru fyrstu áætlanir að byggja upp fyrirtæki með 5 eða fleiri starfsmenn 

eða færri en  5 starfsmenn 
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færri en 5 

fleiri en 5 

 

10. Ertu að reka fyrirtæki í dag sem þú stofnaðir eftir brautargengi ? 

 

já  (í sp 12)  

nei  (þeir sem svara neitandi fara næst í sp. 22) 

 

11. Er það fyrirtæki enn í rekstri  

 

já 

nei  ( fara í 22) 

 

12. Hve lengi er fyrirtækið búið að vera í rekstri? 

 

skemur en eitt ár 

1-2 ár 

2 ½ - 4 ár 

4 ½ - 6 ár 

lengur en 6 ár 

 

13. Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag?  

 

1-2 starfsmenn 

3-5 starfsmenn 

6-10 starfsmenn 

11 eða fleiri 

 

14. Hver er starfsemi fyrirtækisins 

 

við verslun og þjónustu 

í fjármálageiranum 
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í sjávarútvegi 

í landbúnaði 

í tæknigeiranum 

við iðnað 

við matvælaframleiðslu 

við Heilbrigðisþjónustu 

annað 

 

15. Átt þú fyrirtækið ein eða eru fleiri eigendur  

 

ein  

fleiri eigendur 

 

16. Hversu vel eða ílla gengur fyrirtækið 

 

mjög vel 

frekar vel  

hvorki né 

frekar ílla  

mjög ílla 

annað 

 

17. Telur þú að það skipti miklu eða litlu máli, fyrir rekstur fyrirtækisins, 

að þú sóttir “Brautargengi”?  

 

mjög miklu 

frekar miklu 

hvorki né 

frekar litlu 

mjög litlu 

 

18. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft  á  

afkomu fyrirtækisins 
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mjög mikil áhrif 

frekar mikil áhrif 

hvorki né 

frekar lítil áhrif 

mjög lítil áhrif 

 

19. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft áhrif á  

þjónustu fyrirtækisins 

 

mjög mikil áhrif 

frekar mikil áhrif 

hvorki né 

frekar lítil áhrif 

mjög lítil áhrif 

 

20. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft  á  

starfsmannahald 

 

mjög mikil áhrif 

frekar mikil áhrif 

hvorki né 

frekar lítil áhrif 

mjög lítil áhrif 

 

21. Hefur þú sótt þér frekari menntun eftir að þú varst á námskeiðinu ? 

 

já  

nei 

 

22. Hafði Brautargengi áhrif á áhuga þinn til að sækja þér áframhaldandi 

menntun? 
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já 

nei 

 

23. Sóttir þú um styrk til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og 

markaðsmála ? 

 

já 

nei  ( í 26) 

 

24. Fékkst þú styrk til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og 

markaðsmála ? 

  

já  

nei 

 

25. Telur þú að það sé erfitt eða auðvelt að fá styrk til verkefna tengdum 

fyrirtækjarekstri  

 

mjög erfitt  

frekar erfitt 

hvorki né 

frekar auðvelt 

mjög auðvelt 

 

26. hvað af eftirfarandi fullyrðingum á við þig  

 

ég tel að það sé auðveldara fyrir karl en konu að fá styrk  

ég tel að það sé auðveldara fyrir konu en karl að fá styrk 

ég tel að karlar og konur eigi jafnan möguleika á því að fá styrk 

 

27. Hvaða menntun hafðir þú þegar þú sóttir “Brautargengi”   

 

Háskólamenntun, hvaða  

Iðnmenntun  
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Stúdentspróf 

Gagnfræðipróf 

annað 

28. Hve mikil áhrif hafði þín menntun  á það hver þín viðskiptahugmynd 

var ? 

 

mjög mikil 

frekar mikil 

hvorki né 

frekar lítil 

mjög lítil 

 

29. Býrð þú á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu 

 

landsbyggðinni 

höfuðborgarsvæðinu 

 

30. Hver var þín viðskiptahugmynd   ( í grófum dráttum) 

 

31. Á hvaða aldri ert þú 

 

innan við 30 ára 

31 – 40 ára 

41 – 50 ára 

eldri en 50 ára 
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Viðauki IV 

Könnunin  

Við hvað starfaðir þú þegar þú sóttir Brautargengi  

höfuðborgarsvæðið 

 

Við hvað starfaðir þú þegar þú sóttir Brautargengi  

landsbyggðin 

 

 

Hvaða stöðu gengdir þú þegar þú sóttir námskeiðið 

höfuðborgarsvæðið 
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Hvaða stöðu gengdir þú þegar þú sóttir námskeiðið 

landsbyggðin  

 

Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem atvinnurekandi  

höfuðborgarsvæðið 

 

Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem atvinnurekandi 

landsbyggðin 
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Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem stjórnandi 

höfuðborgarsvæðið 

 

Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem stjórnandi 

landsbyggðin 

 

Hversu langa starfsreynslu hafðir þú sem almennur starfsmaður 

allt landið (enginn munur)  
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hversu mikil eða lítil áhrif hafði staða þín á vinnumarkaði á 

ákvörðun þína að sækja námskeiðið 

höfuðborgarsvæðið 

 

hversu mikil eða lítil áhrif hafði staða þín á vinnumarkaði á 

ákvörðun þína að sækja námskeiðið 

landsbyggðin  
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Komst þú á námskeiðið til að stofna nýtt fyrirtæki eða til að vinna 

áfram með fyrirtæki í rekstri  

höfuðborgarsvæðið

 

 

Komst þú á námskeiðið til að stofna nýtt fyrirtæki eða til að vinna 

áfram með fyrirtæki í rekstri  

landsbyggðin

 

Voru fyrstu áætlanir að byggja upp fyrirtæki með 5 eða fleiri 

starfsmenn eða færri en 5 starfsmenn  

höfuðborgarsvæðið 
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Voru fyrstu áætlanir að byggja upp fyrirtæki með 5 eða fleiri 

starfsmenn eða færri en 5 starfsmenn  

landsbyggðin 

 

 

Ertu að reka fyrirtæki í dag sem þú stofnaðir eftir Brautargengi 

allt landið 
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Er það fyrirtæki enn í rekstri 

allt landið 

 

Hve lengi er fyrirtækið búið að vera í rekstri  

höfuðborgarsvæðið 

 

Hve lengi er fyrirtækið búið að vera í rekstri  

landsbyggðin 
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Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag  

höfuðborgarsvæðið 

 

Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag  

landsbyggðin 

 

 

Hver er starfsemi fyrirtækisins 

höfuðborgarsvæðið 
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Hver er starfsemi fyrirtækisins 

landsbyggðin 

 

 

Átt þú fyrirtækið ein eða eru fleiri eigendur 

höfuðborgarsvæðið 

 
Átt þú fyrirtækið ein eða eru fleiri eigendur 

landsbyggðin 
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Hversu vel eða illa gengur fyrirtækið 

höfuðborgarsvæðið 

 

Hversu vel eða illa gengur fyrirtækið 

landsbyggðin 

 

Telur þú að það skipti miklu eða litlu máli, fyrir rekstur fyrirtækisins, 

að þú sóttir Brautargengi  

höfuðborgarsvæðið 
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Telur þú að það skipti miklu eða litlu máli, fyrir rekstur fyrirtækisins, 

að þú sóttir Brautargengi  

landsbyggðin 

 

Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft á 

eftirfarandi þætti:  

höfuðborgarsvæðið

 

 

Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Brautargengi hafi haft á 

eftirfarandi þætti:  

landsbyggðin 
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Hefur þú sótt þér frekari menntun eftir að þú varst á námskeiðinu 

allt landið 

 

Hafði Brautargengi áhrif á áhuga þinn til að sækja þér 

áframhaldandi menntun  

allt landið 

 
Sóttir þú um styrk til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og 

markaðsmála 
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allt landið 

 

Fékkst þú styrk til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og 

markaðsmála 

höfuðborgarsvæðið 

 

Fékkst þú styrk til að stofna fyrirtæki eða til vöruþróunar og 

markaðsmála 

landsbyggðin
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Telur þú að það sé erfitt eða auðvelt að fá styrk til verkefna 

tengdum fyrirtækjarekstri  

höfuðborgarsvæðið 

 

Telur þú að það sé erfitt eða auðvelt að fá styrk til verkefna 

tengdum fyrirtækjarekstri  

landsbyggðin 

 

Hvað af eftirfarandi fullyrðingum á við þig 

allt landið 
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Hvaða menntun hafðir þú þegar þú sóttir Brautargengi 

höfuðborgarsvæðið 

 

Hvaða menntun hafðir þú þegar þú sóttir Brautargengi 

landsbyggðin 

 

Hve mikil áhrif hafði þín menntun á það hver þín viðskiptahugmynd 

var 

höfuðborgarsvæðið 
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Hve mikil áhrif hafði þín menntun á það hver þín viðskiptahugmynd 

var 

landsbyggðin 

 

Á hvaða aldri ert þú  

höfuðborgarsvæðið 

 

Á hvaða aldri ert þú  

landsbyggðin 
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Að lokum eru hér nokkrar af þeim viðskiptahugmyndum sem konurnar 

unnu með á námskeiðinu. 

 

• rekstur á safni  

• rekstur á snyrtistofu  

• rekstur á verslun  

• rekstur húsgagnaverslunar  

• sérhæfð kertaframleiðsla  

• skrifstofa sem sérhæfði sig í menningartengdum ferðum  

• stækkun verslunarinna  

• stofna ferðaþjónustu með afþreyingu  

• stofna fyrirtæki innan hönnunargeirans  

• stofna fyrirtæki sem hefur á boðstólnum vörur sem hafa 

náttúruverndandi mannbætandi og atvinnuskapandi áhrif. Innflutningur og 

heildsala/smásala kynningar og einkatímar  

• stofna hestaleigu  

• stofna lögfræðiskrifstofu  

• stofna og reka snyrtistofu  

• vefur tengdur náttúru og umhverfisfræði  

• vera ein í fyrirtæki sem tekur að sér að bæta ímynd verslana og 

fyrirtækja  

• antikverslun og eigin framleiðsla á tækifæriskortum  

• apoteksrekstur með viðbótarþjónustu, pharmaseutical care  

• auka starfsemina í fyrirtækinu, að bæta við þjónustu  

• að finna framleiðanda á veiðiflugum og koma þeim á markað  

• að framleiða stuðningspúða til að bæta setstöður fólks og minnka 

og fyrirbyggja verki í herðum og handleggjum  

• að opna yoga spa út á landi  

 


