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Abstract 

Needs of entrepreneurs are different and the supporting environment meets those needs 

with variable means. Report author divided entrepreneurs into groups defined by 

General Entrepreneurship Management (GEM) definition of entrepreneur steps, 

analyzed the possible development of entrepreneurs and their business operations and 

made a study of their needs in different steps of the GEM definition. Studies by GEM 

and Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) were also reviewed to deepen the understanding 

of the needs of entrepreneurs as well as analysis of the results achieved in the research. 

Basic needs that were spotted in the research were mainly in the field of capital, whether 

it comes as a grant or an investment, various consultants and the need for tax incentives, 

personnel cost and housing for low or no cost. 

The research showed that the support in the environment of entrepreneurs  meets the 

needs of entrepreneurs  according to available data and the research of the author. There 

is still a considerable opportunity to do better. Funds that provide grants needs to be 

larger, higher amounts of individual grants are much needed and options in getting 

advice and assistance for business expansion abroad needs to be supplied in more 

quantity. GEM research shows that Icelanders perceived both opportunities and their 

ability to seize opportunities to more extent than citizens of neighboring countries of 

Iceland. Icelanders are also much more likely to establish business and entrepreneurship 

than other neighboring countries and also found it to be a good choice of employment. 

They also have the highest ratio of neighbor nations of fear of failure. This information 

must be utilized in the driving force and boldness of the entrepreneurs that live in 

Iceland, which returns in the form of increased employment, foreign exchange earnings 

and increased innovation in Iceland. 

Keywords: 

- The needs of Icelandic entrepreneurs 

- The supporting environment for entrepreneurs 

- Grants and capital for entrepreneurs and start-up companies 

- Advice for entrepreneurs 

- Expansion into foreign markets 
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Útdráttur 

Þarfir frumkvöðla eru mismunandi og stoðumhverfið mætir þeim þörfum með 

misjöfnum hætti. Skýrsluhöfundur skipti frumkvöðlum í hópa eftir skilgreiningu 

General Entrepreneurship Management (GEM), greindi mögulega framþróun 

frumkvöðla og fyrirtækja þeirra í rekstri og gerði rannsókn á þörfum þeirra skipt eftir 

þrepum skilgreiningarinnar. Einnig voru rannsóknir sem gerðar hafa verið af GEM og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) settar fram til að dýpka skilning á þörfum 

frumkvöðla sem og greiningu á þeim árangri sem náðst hefur í málaflokknum. 

Helstu þarfir sem skýrsluhöfundur greindi voru einna helst á sviði fjármagns, hvort 

heldur sem það kemur inn í fyrirtækið sem styrkur eða fjárfesting. Einnig mælast hátt 

þarfir á sviði ýmiskonar ráðgjafar sem og þörf fyrir skattaívilnunum, starfamannakosti 

og húsnæðisaðstöðu gegn lágum eða engum kostnaði. 

Heilt á litið stendur stoðumhverfið sig ágætlega í að koma til móts við þarfir 

frumkvöðla, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum frá stoðumhverfinu og rannsókn 

skýrsluhöfundar. Svigrúm er samt sem áður talsvert til að gera betur. Sjóðir sem veita 

styrki mættu vera stærri, upphæðir einstakra styrkja hærri og auka mætti hlut ráðgjafar 

og aðstoðar er varðar útrás fyrirtækja. 

Rannsóknir GEM sýna að Íslendingar skynja tækifæri og eigin getu til að grípa 

tækifærin að meira marki en borgarar í nágrannalöndum Íslands. Íslendingar eru líka 

mun líklegri en aðrar nágrannaþjóðir til að stofna fyrirtæki og finnst 

frumkvöðlastarfsemi jafnframt vera gott val á atvinnu. Nýta þarf þann drifkraft og 

áræðni sem í frumkvöðlum á Íslandi býr til að skila til þjóðarinnar fleiri fyrirtækjum, 

fjölgun  starfa og gjaldeyristekna sem og aukinnar nýsköpunar á Íslandi. 

Lykilorð: 

- Þarfir íslenskra frumkvöðla 

- Stoðumhverfi frumkvöðla 

- Styrkir og fjárfestingar til frumkvöðla og sprotafyrirtækja 

- Ráðgjöf fyrir frumkvöðla 

- Sókn á erlenda markaði 
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Inngangur 

Framþróun frumkvöðla og sprotafyrirtækja hefur mikið verið í umræðunni eftir 

bankahrunið 2008 enda hefur rekstrarumhverfi þeirra breyst töluvert; aðgengi að hæfu 

starfsfólki fyrir viðráðanleg laun auðveldara, gengi krónunnar hagstætt til útflutnings og 

hvatinn til nýsköpunnar líklega meiri nú en nokkru sinni áður. Forsendurnar eru til 

staðar og ætti áherslan að vera einna mest á nýsköpun og atvinnuskapandi verkefni - 

enda er það sannað að ein helsta leiðin út úr kreppu í efnahagskerfum heimsins hefur 

verið með nýsköpun og stofnun nýrra fyrirtækja. Fjölmörg stærstu og blómlegustu 

fyrirtæki Bandaríkjanna voru stofnuð á krepputímum og sköpuðu þúsundir starfa (IBM 

stofnað 1872-1896, Burger King 1957-1958, FedEx 1973, CNN og MTV 1980-1981) 

og hafa heilu háskólarnir í Bandaríkjunum tekið upp á kennslu í frumkvöðlafræðum, 

eða tveir af hverjum þremur. Fjölmargir aðilar starfa í stoðumhverfi frumkvöðla á 

Íslandi en er stoðumhverfið að mæta þörfum frumkvöðla og skila árangri í heimi 

frumkvöðla á tímum tækifæra í útflutningi og góðs aðgengis að menntuðu og 

reynslumiklu starfsfólki? Það er því markmið skýrsluhöfundar að skapa yfirsýn yfir 

hvaða þarfir frumkvöðlar og sprotafyrirtæki hafa í dag á mismunandi vaxtarskeiðum og 

hvort að stoðumhverfi á Íslandi uppfylli þær þarfir og hvort mögulegt er að gera enn 

betur með því að svara neðangreindum spurningum: 

Aðalspurning:  Hvaða þarfir hafa íslensk frumkvöðla- og sprotafyrirtæki í dag og 

mætir stoðumhverfið þeim þörfum? 

Til að svara rannsóknarspurningunni, þarf einnig að svara eftirfarandi undirspurningum: 

Hver er árangur stoðumhverfisins á síðastliðnum árum miðað við það fjármagn sem í 

það er veitt af hinum opinbera? 

Mætir stoðumhverfið öllum greinum atvinnulífsins jafnt eða er of mikil áhersla 

hugsanlega lögð á fáar greinar?  

Hvaða möguleika í stoðumhverfinu á ráðgjöf og aðstoð hafa fyrirtæki sem eru í eða 

hyggja á gjaldeyrisskapandi útflutning á vörum sínum eða þjónustu sem skapað getur 

þjóðarbúinu mögulega umtalsverðar tekjur í framtíðinni? 

Hefur stoðumhverfið á Íslandi þróast í takt við breytingar á efnahagskerfinu og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi á síðustu árum? 
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1 Skilgreiningar og aðferðafræði 

 

Út um allan heim fæðast nýjar hugmyndir á hverjum degi. Öll fyrirtæki eiga uppruna 

sinn sem ein slík hugmynd. Thomas Edison, stofnandi General Electric Company, fékk 

þá hugmynd að hægt væri að búa til ljósaperu – rafmagn í gleri sem lýsti upp hýbýli 

manna og hægt væri að fjöldaframleiða fyrir almenning til einkanota á viðráðanlegu 

verði. Hann stofnaði utan um þá hugmynd fyrirtæki með fjármagn og mannafla með 

sérþekkingu til að hrinda hugmyndinni í framkvæmd. Þessi hugmynd hefur umturnað 

lífi mannsins í öllum heiminum og gefið vel af sér sem fjárfesting. 

Fleiri þekkta frumkvöðla er hægt að nefna eins og Bill Gates sem ungur að árum kom að 

stofnun og velgengni South-west Airlines og síðar Microsoft, Howard Schultz sem 

breytti Starbucks úr kaffisölustað í upplifunarfyrirtæki, Michael Dell sem stofnaði 

fyrirtækið Dell sem framleiddi tölvur á mun hagstæðari og nýstárlegri máta en risinn 

IBM gerði og Sam Walton sem stofnaði Wal-mart og skapaði sér markaðssyllu þrátt 

fyrir samkeppni við risa á við  Sears og Kmart.  

Á Íslandi má nefna aðila eins og Guðjón Má Guðjónsson stofnanda Oz og 

samstarfsmann og sameiganda síðar meir Skúla Mogensen sem saman gerðu fyrirtækið 

Oz að útflutningsfyrirtæki með erlenda fjárfesta - fyrirtæki skráð á hlutabréfamarkaði 

sem starfaði með risum á við Ericson, Intel og Microsoft. Nefna má líka Reyni 

Harðarson stofnanda CCP sem er eitt þekktasta útflutningsfyrirtæki Íslands í dag og stór 

vinnuveitandi með starfsemi í fjölmörgum löndum, Össur Kristinsson stofnanda 

stoðtækjaframleiðslufyrirtækisins Össurar og Magnús Scheving íþróttaálf og stofnanda 

Latabæjar. 

Eftir upptalningu sem þessa má greina að allir þessir aðilar byrjuðu með hugmynd sem 

stofnað var fyrirtæki um með fjármagni og hæfu starfsfólki sem gat gert hugmyndina að 

veruleika og síðar meir að verðmætu fyrirtæki og vinnuveitenda. 

 

1.1 Skilgreining á frumkvöðlum 

Fyrstu skilgreiningarnar á hugtakinu frumkvöðull eru upprunalega komnar frá Richard 

Cantillion árið 1755 og síðar frá frönskum hagfræðingi, J.B. Say árið 1836. Cantillion 



3 

hélt því fram að frumkvöðull væri sá sem starfaði við óvissu og sæi tækifæri í að kaupa 

vöru á ákveðnu verði og endurselja á öðru verði, með von um að óvissan myndi borga 

sig og gefa hagnað (Van Praag, 2005, bls. 13). Say skilgreindi aftur á móti frumkvöðla 

sem aðila sem taka eftir tækifærum, nýttu dómgreind sína við að meta þau tækifæri og 

fylgdu þeim eftir (Say, 2007, bls. 70-88). 

Síðan þá hafa fræðimenn keppst við að finna skilgreiningar á því hvað sé frumkvöðull 

og hver sé frumkvöðull og hafa margar rannsóknir sem og bækur litið dagsins ljós með 

mismunandi áherslum.  

 

Joseph Schumpeter, hagfræðingur í Vín, kom fram með heldur nýstárlegri skilgreiningu 

á frumkvöðli en forverar hans en hann kom með nýjan vinkil í skilgreininguna sem snéri 

að gereyðingu þess sem áður var. Hann skilgreindi frumkvöðla sem aðila sem 

eyðileggur (e. destroys) núverandi efnahagsstöðugleika (e. economic order) með því að 

kynna til leiks nýja vöru og þjónustu, með sköpun á nýju fyrirtæki eða með þróun innan 

eldra fyrirtækis, og eyðir þar með markaði annarra fyrirtækja þar sem vörur þeirra eða 

þjónusta verður úreld. Fáir aðilar og fyrirtæki myndu flokkast undir þessa skilgreiningu 

sem snýr að eyðileggingu, þar sem meginhluti frumkvöðla og nýrra fyrirtækja eiga 

inngöngu á núverandi markaði. Nefna má þó fyrirtæki eins og Apple sem gjörbreytti 

tölvuiðnaðinum á síðustu áratugum, aftur og aftur, og myndi því líklegast falla undir 

skilgreiningu Schumpeter (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 2). 

 

William D. Bygrave er einn af þekktari mönnum innan frumkvöðlagreinarinnar en hann 

hóf störf hjá Babson College árið 1985 og hefur síðan þá bæði kennt og unnið með 

fjölmörgum frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum, fjárfest, skrifað kennslubækur og 

greinar, framkvæmt rannsóknir um allan heim og er meðal annars annar stofnandi The 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Hann skilgreinir frumkvöðul sem: persónu 

sem kemur auga á tækifæri og stofnar fyrirtæki til að nýta tækifærið (Harvard Business 

School Publishing Corporation, 2005, bls. xi). Þá skilgreiningu ætlar skýrsluhöfundur 

að vinna með í skýrslu þessari þar sem sú skilgreining er talin henta einna best 

íslenskum aðstæðum. 
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Fara þarf þó dýpra í skilgreininguna þar sem mun fleiri hlutir hafa áhrif á hvort 

hugmynd verður að veruleika og frumkvöðull sé fæddur. Til að verða frumkvöðull þarf 

einnig að vera til hæfni innan fyrirtækisins sem og fjármagn og starfsfólk með reynslu 

og þekkingu til að vinna verkið (Harvard Business School Publishing Corporation, 

2005, bls. xiii). Reyndin er sú að ef frumkvöðullinn sjálfur hefur ekki þá menntun eða 

reynslu sem til þarf til að vinna hugmyndina og gera hana að veruleika, þá þarf hann að 

afla sér hæfs starfsfólks sem hefur yfir þessum eiginleikum að ráða sem og fjármagn til 

að greiða laun og annan tilfallandi kostnað. Sá þáttur ferlisins er aftur á móti mun 

flóknari og tímafrekari en það eitt að stofna fyrirtækið sjálft.  

 

Reynsla skýrsluhöfundar er sú að erlendar bækur um frumkvöðla, ferli þeirra og 

uppskeru er oft á tíðum erfitt að yfirfæra yfir á jafn lítið þjóðfélag og efnahagsumhverfi 

sem Ísland er. Erlendar fræðibækur miðast oft við að kenna lesandanum að skapa næsta 

Starbucks ævintýrið – alþjóðlegt fyrirtæki - sem oftast er ekki reyndin né hugsanlega 

möguleiki á jafn litlu landi og Ísland er því staðreyndin er sú að yfir 90% nýstofnaðra 

sprotafyrirtækja eru lítil og hlutverk þeirra fyrst og fremst að skapa eigendum þess 

atvinnu (Harvard Business School Publishing Corporation, 2005, bls. xiii). Ferli 

frumkvöðla er því eflaust ekki sambærilegt hérlendis og erlendis né heldur 

möguleikarnir og vaxtaskeiðin sem efni bókanna útlistar. Því mun skýrsluhöfundur á 

næstu síðum leitast við að lýsa ferli frumkvöðulsins samkvæmt fræðunum en koma 

einnig inn með innskot þar sem við á er varðar mögulega breytt ferli frumkvöðla á 

Íslandi, ferli sem samræmist reynslu skýrsluhöfundar af íslenskum aðstæðum og 

umhverfi. 

 

Samkvæmt fræðilegu efni um frumkvöðla má skilgreina aðila innan starfandi fyrirtækja 

og hins opinbera geira sem frumkvöðla ef um nýjung er að ræða innan fyrirtækis eða 

stofnunar. Til að afmarka efni skýrslunnar og viðfangsefni rannsóknarinnar sem 

skýrsluhöfundur hyggst framkvæma mun skilgreining GEM (sjá nánar í kafla 2) koma 

til með að vera notuð en þar er kastljósinu beint að einstaklingum sem hyggjast stofna 

fyrirtæki, eru að stofna eða starfrækja fyrirtæki sem er innan við 42 mánaða gamalt. 

Einnig verða einstaka fyrirtæki skoðuð sem eru eldri en 42 mánaða til að fá samanburð 
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á mismunandi þörfum á mismunandi líftíma fyrirtækja en megináherslan verður aftur á 

móti á áður nefnda þrjá flokka. 

 

1.2 Skilgreining á stoðumhverfi 

Með orðinu stoðumhverfi er átt við þær stofnanir, félög, fyrirtæki, námskeið og önnur 

úrræði sem bjóðast frumkvöðlum og þeirra fyrirtækjum og sem ætlað er að ýta undir 

vöxt þeirra og farsæld. Einnig er átt við skatta- og lagalegt umhverfi frumkvöðla þar 

sem það kemur að töluverðu leyti inn í stoðumhverfið sem annað hvort verndun/hvati 

eða sem hindrun. Sá hluti stoðumhverfisins verður því skoðaður og aðskildur að sumu 

leyti frá öðrum ofangreindum þáttum stoðumhverfisins eins og þurfa þykir. 

 

1.3 Rannsóknaraðferðir 

Skýrslan mun byggjast á annarrar handar gögnum, fræðibókum og greinum ásamt 

viðtölum við ýmsa lykilmenn innan stoðumhverfisins og frumkvöðla sem og þá sem til 

þekkja innan þessa geira. 

Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferðir, sem er sveigjanleg aðferð til að kafa 

dýpra og kanna ákveðin atriði nánar, og verður netkönnun send út rafrænt samhliða 

djúpviðtölum við lykilaðila í stoðumhverfinu á Íslandi sem og djúpviðtöl við 

frumkvöðla í mismunandi aðstæðum. 
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2 Ferill frumkvöðuls að farsæld 

 

Meira en þúsund ný fyrirtæki eru stofnuð í Bandaríkjunum á hverri klukkustund en það 

eru einmitt þessi nýju fyrirtæki sem gera efnahagslíf landsins og markaðinn lifandi. Það 

eru einnig þau sem ásamt öðrum litlum fyrirtækjum
1
 í Bandaríkjunum skapa 60-80% 

nýrra starfa. Ef horft væri sem dæmi á hóp þessara litlu fyrirtækja í Bandaríkjunum sem 

þjóð væri verg landsframleiðsla (e. GDP) þeirra sú þriðja hæsta í heiminum (Bygrave og 

Zacharakis, 2010, bls. 1 og 2). Þau skila því væntanlega umtalsverðum verðmætum 

aftur inn í þjóðarbúið, hvort heldur sem er í formi starfa eða fjármagns. 

Frumkvöðlar eru hópur óteljandi aðila með hugmyndir að nýjum fyrirtækjum sem og 

starfandi sprotafyrirtæki sem skapa verðmæti fyrir eigendur og neytendur í formi nýrrar 

vöru og/eða þjónustu sem er annað hvort ný á markaðnum eða leysir af hólmi eldri vöru 

og/eða þjónustu með enn betri eiginleikum en þekkist fyrir. Þessir aðilar hefja feril sinn 

á því að fá hugmynd, eins og lítið fræ sem tekur sér bólfestu og fer að vaxa. Af stað fer 

ferli sem tekur yfirleitt langan tíma, krefst mikils undirbúnings, ólaunaðrar vinnu 

frumkvöðulsins og jafnvel annarra, fjármagn frumkvöðulsins og jafnvel nánustu 

ættingja sem og aðgengi að starfsfólki, framtíðarfjármagni og svona mætti lengi telja. 

Best er að skipta þessu ferli niður í nokkur vaxtarskeið. Samkvæmt skilgreiningu GEM 

(The Global Entrepreneurship Monitor) má skipta ferlinu í fjóra hluta: 

 

Mynd 1: Ferli við að koma á fót nýrri viðskiptastarfsemi (Háskólinn í Reykjavík, 2012). 

                                                 

1
 Taka skal fram að viðmið í Bandaríkjunum samkvæmt Bygrave, W.D. og Zacharakis, A. fyrir lítil 

fyrirtæki er að fyrirtækið hafi færri starfsmenn en 500. Á Íslandi mætti eflaust skilgreina lítil fyrirtæki 

með færri starfsmenn en 50 þó svo  engin algild skilgreining sé á reiðum höndum um þau viðmið. 
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Í skýrslu þessari mun skýrsluhöfundur sameina fræðilega umfjöllun um fyrstu tvö ferlin 

þar sem þau eru nátengd en í rannsókninni verða þau aðgreind eins og auðið er. 

 

2.1 Hugmynd sem verður að fyrirtæki – þrep 1 og 2 

Ekki er nóg að fá hugmyndina sjálfa heldur þurfa aðrir þættir að vera til staðar eins og 

möguleiki frumkvöðulsins; persónulegir, félagslegir og umhverfislegir, til að nýta 

hugmyndina. Þá er til að mynda átt við að bakgrunnur frumkvöðulsins, þekking, reynsla 

og menntun sem kemur að gagni þegar hrinda á hugmyndinni í framkvæmd en 

ákvörðunin er oft tekin í samræmi við atvinnu- og efnahagshorfur, fjölskylduaðstæður 

og jafnvel fyrirmyndir (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 3). 

Ferli það sem fer í gang þegar einstaklingur gerist frumkvöðull er margslungið. Það eru 

margir áhrifaþættir í ferlinu sem snerta tilvonandi frumkvöðul eins og fjölskyldu- og 

félagslegar aðstæður hans, áhættusækni, menntun og reynsla og starfsmöguleikar. Eins 

og fram kemur á myndinni hér fyrir neðan eru áhrifaþættir á þessum fyrstu tveimur 

þrepum af persónulegum, umhverfislegum og félagslegum toga. 

 

 

Mynd 2: Módel af ferli frumkvöðuls (Moore, 2012). 

 

Það er næstum ávallt einhver hvati að ákvörðun einstaklings að gerast frumkvöðull eins 

og ofangreind mynd sýnir. Áhrifaþættirnir eru eins og áður nefndi persónulegir, 

félagslegir og umhverfislegir að stærstum hluta. Óánægja með starf, atvinnuleysi, nýir 
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möguleikar í tengslaneti, áhættusækni eða aukin menntun getur til að mynda verið 

hvatinn að ákvörðun einstaklings um að gerast frumkvöðull og stofna fyrirtæki eftir að 

hafa komið auga á tækifæri (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 4). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að persónuleg einkenni frumkvöðla er ekki hægt að 

kortleggja með nákvæmum hætti, til að greina þá sem eru eða gætu orðið frumkvöðlar 

frá þeim sem eru það ekki og koma ekki til með að verða frumkvöðlar. Þó eru nokkrir 

persónulegir þættir sem hafa sýnt sig að eru meira ríkjandi en aðrir hjá frumkvöðlum. 

Til að mynda virðast frumkvöðlar hafa meiri vilja til að vera stjórnendur og eiga sitt 

eigið fyrirtæki til að auka tekjur sínar og fá sveigjanlegri vinnutíma og þar með ráða 

sjálfir yfir örlögum sínum (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 5-7). Slíkir þættir geta því 

haft mikil áhrif á ákvarðanatökuna og ferlið eins og sýnt er á mynd 2 og geta einnig 

markað einkenni frumkvöðla og skilið að þá sem fagna velgengni og þá sem hellast úr 

lestinni. 

 

2.1.1 Persónulegir þættir 

Bygrave og Zacharakis setja fram í bók sinni The Portable MBA in Entrepreneurship, 

frá árinu 2010, 10 orð sem ná yfir einkenni frumkvöðla sem hafa fagnað velgengni 

(2010, bls. 7): 

Draumar (e. Dreams) Frumkvöðlar hafa haft framtíðarsýn og tækifæri til að hrinda henni í

framkvæmd.

Ákveðni (e. Decisiveness) Hika ekki heldur taka ákvarðanir hratt og vel - sem er lykilþáttur

í velgengni þeirra.

Framkvæma (e. Doers) Þegar frumkvöðlar hafa tekið ákvörðun um aðgerðir eru þær framkvæmdar

eins fljótt og auðið er.

Ákvörðun (e. Determination) Frumkvöðlarnir taka ákvörðun um að framfylgja rekstrinum. Þeir gefast sjaldan

upp jafnvel þótt þeir standi frammi fyrir erfiðum aðstæðum.

Skuldbinding (e. Dedication) Frumkvöðlarnir skuldbinda sig fyrirtækinu og rekstrinum, vinna langa vinnudaga

jafnvel alla daga vikunnar á kostnað samskipta við fjölskyldu og vini.

Ástríða (e. Devotion) Frumkvöðlar hafa mikla ástríðu fyrir vinnu sinni og sköpun. Sú ástríða er oft

það sem heldur öllu gangandi og hjálpar þeim að "selja" sig og fyrirtækið.

Smáatriði (e. Details) Frumkvöðlar þurfa að vera með öll atriði á hreinu, smá sem stór.

Slíkt skiptir öllu máli í uppbyggingu á nýju fyrirtæki.

Örlög (e. Destiny) Frumkvöðlar sem vilja hafa stjórn á örlögum sínum, stýra sjálfir vinnu sinni

og vera óháðir öðrum.

Peningar (e. Dollars) Peningar eru ekki alltaf ástæða frumkvöðla fyrir stofnun fyrirtækis en er oftast

talinn besti mælikvarðinn á velgengni, enda peningar endanlegu verðlaunin.

Dreifing (e. Distribute) Frumkvöðlar deila eignahaldi fyrirtækja sinni iðulega með lykilstarfsmönnum

sínum sem eru fyrirtækinu lífsnauðsynlegir.  

Mynd 3: 10 einkenni frumkvöðla sem fagnað hafa velgengni (e. The 10 Ds). 
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Ofangreind einkenni lýsa helstu persónulegu kostum og gjörðum frumkvöðla sem náð 

hafa árangri. Framtíðarsýn, ákveðni, framkvæmdageta, geta til ákvörðunartöku og 

ástríða eru þættir sem hrífa aðra með. Skuldbinding og þekking á öllum atriðum 

rekstrarins vekja traust. Að gefa sig örlögunum, von um fjárhagslegan ávinning af vinnu 

sinni og dreifing á eignarhaldi er það sem gerir það að verkum að lykilstarfsmenn leggja 

sín lóð á vogarskálarnar. Saman gera þessir 10 þættir það að verkum að fyrirtækið á 

mun meiri möguleika á að reiða vel af en ella (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 6-8). 

 

2.1.2 Umhverfislegir þættir 

Umhverfi frumkvöðla eru misjafnlega hagstæð og virðast sum vera mun betri fyrir aðila 

sem hafa hug á að gerast frumkvöðlar en önnur. Eitt þekktasta umhverfið þar sem 

frumkvöðlar verða til er Silicon Valley í Bandaríkjunum. Þangað fara aðilar í leit að 

tækifærum til að láta drauma sína rætast. Þar hefur skapast umhverfi sem ýtir undir ferli 

frumkvöðulsins að markmiðum sínum. Þar býr þekking og sérstök þjónusta við 

frumkvöðla sem auðveldar leiðina að velgengni. Á því svæði starfa lögfræðingar, 

bókarar, bankar, leigufyrirtæki, framleiðslufyrirtæki og birgjar sem aðlagað hafa sig að 

þörfum frumkvöðla og skilja þarfir þeirra og óskir (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 

8).  

Í slíku umhverfi finnast einnig fjölmargar fyrirmyndir, aðilar sem hafa fagnað velgengni 

og skiptir slíkt oft sköpum fyrir úthald þeirra sem hafa áhuga á að gerast frumkvöðlar og 

eru að hefja eða hafa hafið ferli sitt á þeirri braut. En fyrst og fremst leita aðilar 

fyrirmynda í fólki sem við þekkjum. Sannað er að ef foreldrar hafa verið frumkvöðlar 

eða aðilar í eigin rekstri er mun líklegra að barn þeirra verði frumkvöðull eða eigandi að 

sínu eigin fyrirtæki síðar meir (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 8). Paul Newman er 

einn slíkur en faðir hans rak eigin verslun þar sem Paul eyddi löngum tíma (Harvard 

Business School Publising Corporation, 2005, bls. 8). Aðilar eins og Bill Gates, eru þó 

einnig áberandi; aðilar sem alast ekki upp í fjölskyldum frumkvöðla eða 

fyrirtækjaeigenda en hafa engu að síður drauma og láta drauma sína rætast. Bill Gates 

var til að mynda úr fjölskyldu lögfræðinga og hóf upphaflega nám í lögfræði við 

Harvard en hætti námi og snéri sér að frumkvöðlastarfsemi og stofnun fyrirtækja 

(Bygrave og Zacharakis, 2010, bls.8).  
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Í dag eru þó möguleikarnir og tækifærin mun fleiri en áður sem hvetja einstaklinga til að 

verða frumkvöðlar. Skólar eins og Babson College og MIT hafa kennt frumkvöðlanám 

um árabil og úr þeirra röðum hafa margir nemendur orðið frumkvöðlar sem fagnað hafa 

velgengni. Umhverfi þeirra, efnahagsumhverfi og byggðin í kring hefur breyst mikið en 

til að mynda hefur áherslan í Massachusetts farið frá því að vera iðnaðarríki með áherslu 

á skó- og textílframleiðslu, yfir í að vera umhverfi hátækniiðnaðar. Skólar sem kenna 

frumkvöðlanám leggja samfélaginu til rannsóknir, námsefni og þekkingu sem er 

efnahagskerfinu í heild mikils virði sem og heiminum öllum (Bygrave og Zacharakis, 

2010, bls. 8). Svo það er augljóst að skólar sem kenna frumkvöðlafræði, og í raun búa 

til næstu kynslóðir frumkvöðla, leggja samfélaginu og efnahagsumhverfi sínu til 

skatttekjur, skapa störf og stuðla að bættu samfélagi. Á Íslandi er ekki að finna neina 

áherslu í skólum landsins á frumkvöðlafræði sem svipar til þess sem bandarískir skólar 

gera. Nám á háskólastigi miðast frekar við að skapa hæfa stjórnendur á sviði viðskipta 

einna helst en áhersla á frumkvöðlafræði er mjög lítill hluti af því námsefni samkvæmt 

reynslu skýrsluhöfundar. 

 

2.1.3 Félagslegir þættir 

Fjölskylduaðstæður gegna stóru hlutverki í ferlinu og hvort einstaklingurinn hefur 

tækifæri til að fara út í það ferli að stofna fyrirtæki og fjárfesta þar með bæði fjármunum 

fjölskyldunnar og tíma sínum í að skapa fyrirtæki. Það gefur auga leið að 25 ára 

einstaklingur sem er ekki með börn eða maka á sínu framfæri á mun auðveldara með þá 

ákvörðun en 45 ára einstaklingur sem er giftur og með tvö börn á framfæri. Aldurinn 

hefur einnig áhrif á ákvörðunartökuna þar sem 25 ára einstaklingur með litla ferilskrá og 

lítið vægi á vinnumarkaði (hefur ekki gegnt stjórnunarstörfum til að mynda) á mun 

auðveldara með að taka áhættuna en 45 ára einstaklingur sem á að baki jafnvel áralanga 

reynslu í stjórnunarstöðum þar sem velgengni eða fall nýs fyrirtækis getur skipt sköpum 

fyrir frekari atvinnuhorfur. Einstaklingur sem er 45 ára, með nokkra stjórnunarreynslu 

og góða ferilskrá, getur til að mynda átt erfitt með að fá góða stöðu ef honum hefur 

mistekist með sitt eigið fyrirtæki. Slík niðurstaða í rekstri eigin fyrirtækis getur skaðað 

atvinnuhorfur einstaklingsins það mikið að hann telji það ekki áhættunnar virði að eltast 

við tækifærið sem hann hefur greint. Í raun er þetta skipti á reynslu hins eldri á móti 

þrótti og bjartsýni þess sem yngri er (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 9). 
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Upplýsingar frá GEM frá árinu 2010 sýna að aldur frumkvöðla eftir heimsálfum er 

mismunandi (GEM, 2011): 

 

Mynd 4: Aldur frumkvöðla skipt eftir landssvæðum á fyrstu stigum frumkvöðlastarfseminnar. 

 

Atkvæðamesti aldurshópur frumkvöðla á öllum landssvæðum er fólk á aldrinum 25 til 

34ra ára og 35 til 44ra ára. Greinanlegur munur er engu að síður á milli landssvæðanna 

og aldurshópanna. Í Asíu er áberandi hátt hlutfall fólks í elsta aldurshópnum, miðað við 

hin svæðin, en sá hópur er álíka fjölmennur og yngsti hópurinn. GEM vill meina að ein 

helsta útskýring þess sé fólksfækkun á þessum svæðum og því eru yngri hóparnir ekki 

jafn fjölmennir og þeir sem eldri eru. Hugsanlega mætti einnig skýra þennan mun á 

sviði menningar á hverju svæði fyrir sig. Í hinum vestræna heimi eru aftur á móti konur 

og ungir athafnamenn áberandi (GEM, 2011).  

Í Bandaríkjunum og Vestur Evrópu er aldurshópurinn 35-44 ára áberandi hár 

samanborið við hina hópana og vill GEM meina að það sé vegna langrar menntunnar 

einna helst. Bæði í Bandaríkjunum og í Vestur Evrópu sé það mun algengara en annars 

staðar að fólk mennti sig fyrst, fari síðan á vinnumarkaðinn, vinni sig upp í 

einkageiranum eða hjá hinu opinbera og stofni síðan fyrirtæki (GEM, 2011). 

 

Áhugavert er einnig að líta á greiningu GEM á mismunandi löndum eftir kyni 

frumkvöðla (GEM, 2011): 
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Mynd 5: Hlutfall frumkvöðla, skipt eftir kyni og efnahagssvæðum, á fyrstu stigum 

frumkvöðlastarfseminnar. 

 

Ísland skipar sér á sess með þeim löndum í Vestur Evrópu sem hafa hvað hæst hlutfall 

kvenfrumkvöðla á fyrstu stigum frumkvöðlastarfseminnar, eða um 7% á móti um 8% 

karlmanna árið 2010. 

Tilvonandi frumkvöðull þarf einnig að vega og meta áætlaðan peningalegan ávinning 

þess að stofna nýtt fyrirtæki. Til þess að fara af stað og stofna og reka nýtt fyrirtæki þarf 

frumkvöðullinn mögulega að hverfa frá vel launuðu starfi til að takast á við nýtt starf 

með tilheyrandi tekjumissi í einhvern tíma. Framtíðartekjur fyrirtækisins munu því 

þurfa að standa undir sambærilegum launakröfum í náinni framtíð til þess að 

frumkvöðullinn sjái sér fært og hafi áhuga á að taka skrefið (Bygrave og Zacharakis, 

2010, bls. 10). 

Fjárhagslegur ávinningur er ekki eini þátturinn sem frumkvöðullinn þarf að meta með 

tilliti til fjölskylduaðstæðna. Frumkvöðullinn mun að öllum líkindum vinna lengri 

vinnutíma sem kemur einnig niður á samskiptum og frítíma með fjölskyldu og vinum. 
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Það er til að mynda mikið álag á hjónaband og fjölskyldulíf sem oft á tíðum þolir ekki 

álagið sem ferlinu fylgir (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 10).  

Í félagslega umhverfinu skipta einnig aðrir aðilar, sem ekki teljast til fjölskyldu og vina, 

töluverðu máli. Aðilar eins og birgjar, fjárfestar, lögfræðingar, bókarar, viðskiptavinir 

(til að mynda á fyrri vinnustað) og bankastarfsmenn geta skipt miklu máli í tengslaneti 

frumkvöðulsins til að koma fyrirtækinu á stað og í rekstur. Háskólar sem og fyrirtæki og 

stofnanir sem leggja áherslu á að aðstoða frumkvöðla, oft þá að kostnaðarlausu fyrir 

frumkvöðulinn eða gegn lágu gjaldi, geta haft einnig töluverð áhrif á ferlið (Bygrave og 

Zacharakis, 2010, bls. 10). Slík aðstoð og stoðumhverfið sjálft er einmitt sérstaklega til 

skoðunar síðar í skýrslunni. 

 

2.1.4 Mat á lífslíkum nýja fyrirtækisins 

Það skiptir frumkvöðla miklu máli að geta lagt einhvers konar mat á lífslíkur nýja 

fyrirtækisins; hvort hugmyndin sé góð, umhverfið rétt og tækifærin til staðar til að 

tryggja eins og kostur er langlífi rekstursins. Margir fræðimenn og kennslubækur boða 

þann boðskap að af hverjum 100 fyrirtækjum sem stofnuð eru þá séu 6 ennþá lifandi 5 

árum síðar og aðeins eitt af þeim nær 10 ára rekstrarsögu. Staðreyndin er aftur á móti 

ekki svo einföld. Vissulega eru mörg fyrirtæki stofnuð á ári hverju og tölur um gjaldþrot 

eru oft á tíðum sláandi en staðreyndin er sú að stór hluti nýstofnaðra fyrirtækja eru 

fyrirtæki sem er ætlað að halda utan um rekstur frumkvöðulsins sem er ekki hans 

aðalstarf heldur aukavinna og er oft á tíðum aldrei ætlað annað hlutverk en það. Ef 

greind eru eingöngu fyrirtæki þar sem frumkvöðullinn starfar í aðalstarfi, skuldbundinn 

rekstrinum á allan máta, og frumkvöðullinn er jafnframt eigandi allan líftímann, eru 

líkurnar á að fyrirtækið nái að minnsta kosti 8 ára rekstrarsögu um 25%. Ef greind eru 

þar að auki fyrirtæki sem hafa náð 8 ára rekstrarsögu undir stjórn nýrra eigenda 

einhvern tímann á tímabilinu eru lífslíkurnar um 50%. Taka skal þó fram að þessar tölur 

endurspegla ekki velheppnuð fyrirtæki heldur eingöngu fyrirtæki sem eru enn í rekstri 

(Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 11). Ofangreindar upplýsingar ættu því að gefa 

aðilum sem hyggja á að gerast frumkvöðlar og stofna fyrirtæki von um að möguleikar 

þeirra séu mun betri en haldið hefur verið fram að þessu. Engu að síður er velgengni 

fyrirtækisins og rekstrarins alfarið í þeirra eigin höndum. 
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2.1.5 Fjárfestar 

Eitt helsta atriðið við stofnun nýs fyrirtækis og síðar rekstur þess er fjármagn. Sum 

fyrirtæki skapa eigendum sínum tekjur strax fyrsta daginn á meðan að önnur fyrirtæki 

afla hugsanlega ekki tekna fyrr en mun síðar og jafnvel mörgum árum síðar, en þau 

fyrirtæki eru iðulega í hátækniiðnaði og þurfa mismikið fjármagn til að þróa vörur sínar 

og þjónustu áður en sala fer fram. Slík fyrirtæki þurfa oftast á hjálp fjárfesta að halda 

sem geta boðið þolinmótt fjármagn. 

Fagfjárfestar eru ein gerð fjárfesta sem teljast hafa góða hæfileika í að sjá tækifæri í 

nýjum fyrirtækjum og stofnendum þeirra. Nýtt fyrirtæki með fjármagn frá fagfjárfestum 

hefur að meðaltali um 80% meiri líkur á að ná 5 ára rekstrarsögu en önnur nýstofnuð 

fyrirtæki. Talið er þó að einungis eitt fyrirtæki af hverjum þúsund henti fagfjárfestum til 

fjárfestinga (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 11). 

Það eru þrjú mikilvæg atriði sem fagfjárfestar leitast við að greina áður en þeir fjárfesta 

(Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 11): 

- Tækifærið (e. Opportunity) 

- Frumkvöðullinn og mögulega lykilstarfsmenn 

- Auðlindir (e. Resources), hvað þarf til að koma fyrirtækinu í gang og auka vöxt 

þess. 

Fagfjárfestar leitast við að skoða hvort þessir þættir eigi eins vel saman og talið er að 

skili hámarksárangri; sem sagt framúrskarandi frumkvöðull með fyrsta flokks 

stjórnunarteymi og fyrirtaks markaðsleg tækifæri. Áherslan er þó einna mest á drifkraft 

frumkvöðulsins og stjórnunarteymi og lykilstarfsmenn fyrirtækisins (Bygrave og 

Zacharakis, 2010, bls. 12). 

 

2.1.6 Tækifærið 

Hugmyndin sem snýr að umræddu tækifæri sem frumkvöðullinn telur sig hafa komið 

auga á er grundvöllur frumkvöðulsins til þess að stofna fyrirtæki. 

Einn helsti misskilningurinn í heimi frumkvöðla er að hugmyndinn þurfi að vera 

einstök, jafnvel svo einstök að það megi ekki segja frá henni án trúnaðarsamninga. 

Tilvonandi frumkvöðlar verða jafnvel svo uppteknir af því að verða fyrstir á markað að 



15 

þeir sjá ekki að tækifærið er jafnvel að renna þeim úr greipum. Sagan sýnir að 

fjölmargir aðilar hafa haft góða hugmynd en annað hvort gert ekkert með hana eða ekki 

nýtt þau tækifæri sem buðust á meðan að annar aðili hafði sömu hugmynd og nýtti hana 

til fulls. Sem dæmi um slíkt má nefna Alexander Fleming vísindamann sem uppgvötaði 

pensilín en nýtti tækifærið ekki til að gera úr því lyf til endursölu. Það var ekki fyrr en 

10 árum síðar að Ernst Chain og Howard Florey nýttu tækifærið á tímum stríðsára og  

breyttu gangi sögunnar með því að gera úr pensilíni lyf til almennrar notkunnar. Það er í 

raun ekki svo mikið hugmyndin sem skiptir máli heldur þróun á hugmyndinni, 

innleiðing hennar, stofnun fyrirtækis og rekstur þess sem skiptir höfuðmáli (Bygrave og 

Zacharakis, 2010, bls. 13-14). 

 

2.1.7 Þarfir viðskiptavina 

Nauðsynlegt er að það séu til viðskiptavinir með þarfir fyrir vöruna eða þjónustuna sem 

ætlunin er að bjóða. Því er einnig nauðsynlegt að tilvonandi frumkvöðull hafi á reiðum 

höndum markhóp, með sameiginlegar þarfir eða óskir, sem varan eða þjónustan kemur 

til með að henta. Greining á markhópum, rannsóknir og greining á þeirra þörfum eru því 

nauðsynlegar áður en fyrirtæki er stofnað. Líklegast er að varan eða þjónustan komi til 

með að leysa af hólmi eldri vöru eða þjónustu með bættum eiginleikum. Þar er 

tiltölulega auðvelt að greina markhópa og áætla út frá því sölu og aðra þætti sem við 

koma rekstrinum þar sem markaðurinn er þekktur. Ef um er að ræða nýja vöru á nýjum 

markaði gæti markhópagreining orðið þrautinni þyngri þar sem markaðurinn er 

óþekktur fyrir (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 14). 

 

2.1.8 Tímasetning 

Tímasetning getur skipt höfuðmáli í sumum tilfellum og í öðrum tilvikum engu máli. Ef 

um er að ræða tækninýjung er mikilvægt að komast á markað með vöruna við fyrsta 

tækifæri á undan öðrum. Tökum sem dæmi neytandamarkað á VHS spólum þegar 

DVD-tæknin kom til sögunnar. Aðili með nýstárlega hugmynd að vörum tengdum VHS 

spólum myndi ekki ná árangri þegar tæknin breytist jafn hratt og hún gerði á sínum 

tíma. Á þessu tímabili var nær að finna út sérstöðu við sölu á DVD diskum eins og 

raunin varð þegar 48 klukkustunda myndirnar fóru í sölu í verslunum sem áður seldu 

ekki slíkan varning, eins og lyfja-og matvöruverslanir. Aðilar fundu einnig leiðir til að 
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dreifa myndum á internetinu gegn greiðslu (og síðar frítt þó sá hluti sé ekki löglegur 

enda síður fyrirtæki sem standa á bak við slíkt, heldur einstaklingar) sem var góð 

viðskiptahugmynd á því tímabili. Tæknin breytist oft hratt og þarfir viðskiptavina með 

svo varast skal að eltast við hugmyndir sem snúa að ”tísku” fyrirbrigðum. Slík 

fyrirbrigði lifa stutt og því óæskilegt að eltast við þau með lengri tíma markmið í huga 

nema fyrirtækið geti af öllum sínum krafti elt tískubóluna og aðlagað sig með 

auðveldum hætti að nýjum sveiflum hverju sinni (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 

14). 

Hugmyndir tilvonandi frumkvöðla einskorðast þó ekki eingöngu við tækni og það eru 

mun fleiri áhættuþættir sem steðja að eins og efnahagslegt umhverfi, eyðsla neytenda á 

hverjum tíma fyrir sig og svo framvegis. Þegar kreppir að í þjóðfélaginu fer neytandinn 

að spara sín útgjöld líkt og gerðist á árunum 2008-2009 hér á landi. Neytandinn fer 

hugsanlega sjaldnar út að borða, sjaldnar í bíó og leikhús og svo framvegis. Ef 

hugmyndin snýst til að mynda um að opna veitingahús með sérkennum sem kalla á 

bætta þjónustu og þar með hærra verð er vissast að gera slíkt ekki á krepputímum heldur 

frekar á tímum þar sem efnahagurinn er í blóma og neytandinn eyðir mun meira í 

tómstundir og afþreyingu. Gott dæmi um fyrirtæki sem stofnað var í kringum tískubólu 

er Dr. Atkins kolvetnakúrinn. Dr. Atkins skrifaði nokkrar bækur um þennan nýja 

megrunarkúr sem náði töluverðum vinsældum í Bandaríkjunum og einnig hér á Íslandi á 

árunum 1992-1999. Í ársbyrjun 2000 setti hann á stofn matvælafyrirtæki sem sérhæfði 

sig í framleiðslu á matvörum með lágt gildi kolvetna. Eftirspurn eftir slíkum vörum 

blómstraði árið 2003 þegar grein í læknablaði nokkru birtist þar sem haldið var fram að 

lág neysla kolvetna samfara mikilli neyslu próteina myndi ekki eingöngu létta 

einstaklinginn heldur einnig bæta heilsu einstaklinga með betri kólesterólstigum. Í 

október sama ár keypti Goldman Sachs & Company og Parthenon Capital LLC stóran 

hlut í fyrirtækinu fyrir háar upphæðir. Um leið og markaðurinn fyrir þess konar vörur 

stækkaði hratt hófu fjölmörg fyrirtæki innreið sína og kynntu til leiks slíkar vörur. 

Stórmarkaðir hófu framleiðslu og sölu á sambærilegum vörum og í janúar árið 2004 

voru 16 framleiðendur á þessum sama markaði ásamt stórmörkuðum og öðrum 

matvælaframleiðslurisum. Eftirspurnin hafði náð hámarki og dofnaði síðan út það ár og 

var í ársbyrjun 2005 ekki nema brot af því sem hún hafði verið árið 2003. Eftirspurnin 

féll það mikið og það hratt að vörurnar voru á endanum gefnar til hungursvæða og 
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matvælabanka. Áður en árið 2004 endaði var fyrirtæki Dr. Atkins búið að sækja um 

gjaldþrotaskipti (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 14-15). 

 

2.1.9 Frumkvöðullinn og stjórnunarteymi 

Sumir fjárfestar vilja meina að álitlegasti frumkvöðullinn sé sá sem að hefur gott 

orðspor í greininni sem um ræðir, hefur reynslu af árangri og getur laðað að sér hæft og 

gott starfsfólk í nauðsynlegar stöður. Einnig telja þeir að ef frumkvöðull hefur ekki 

reynslu af atvinnugreininni ætti hann að fara og afla sér reynslu áður en hann stofnar 

fyrirtæki. Fjölmargir frumkvöðlar sem hafa fagnað árangri hafa til að mynda áður 

stofnað fyrirtæki sem gengu ekki upp og er það yfirleitt raunin. Afar sjaldgæft er að 

frumkvöðlar stofni fyrirtæki sem fagna velgengni án nokkurrar reynslu úr 

atvinnugreininni sem fyrirtækið starfar í en það eru engu að síður fordæmi fyrir slíku 

eins og stofnandi BodyShop, Blockbuster og Auti Natoin. Það er þó mat fjárfesta sem 

og fræðimanna að reynslan ásamt persónulegum eiginleikum frumkvöðulsins sé eitt 

mikilvægasta atriðið í fari frumkvöðuls í átt að velgengni (Bygrave og Zacharakis, 

2010, bls. 15-16). 

Að fá rétta starfsfólkið í stjórnunarstöður er annar lykilþáttur í ferlinu. Spurningar sem 

frumkvöðullinn þarf að svara við val á umsækjendum eru meðal annars hvort hann sjái 

fyrir sér að viðkomandi aðili geti unnið undir miklu álagi og tekið erfiðar ákvarðanir 

bæði hratt og vel. Einnig þarf að huga að því hvaða eiginleika og hæfni viðkomandi 

kemur til með að bæta við núverandi starfsmenn og hvort hann uppfyllir þarfir 

fyrirtækisins. Þeir helstu þættir sem snúa að ofangreindri upptalningu, er mat á 

persónuleika og eiginleikum umsækjandans, sem og bakgrunni og reynslu hans (Stathis, 

2004, bls. 5-6). 

 

2.1.10 Auðlindir 

Mismunandi fyrirtæki þurfa mismunandi auðlindir. Sum fyrirtæki þurfa fjármagn einna 

helst á meðan önnur þarfnast hámenntaðra starfsmanna eða aðstöðu fyrir starfsemina. 

Öll frumkvöðlafyrirtæki leitast við að spara eins og hægt er auðlindir sínar. Það þýðir 

lágur stjórnunarkostnaður með hámarksframlegð og lágmarks fjárfestingum í eignum. 

Sem dæmi má nefna upphafsmenn og stofnendur Google, Larry Page og Sergey Brin, 

sem saman settu á stofn fyrirtækið Google árið 1996, þá nýútskrifaðir úr Stanford. Þeir 
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ráku fyrirtækið fyrstu tvö árin með kreditkortaskuldsetningu. Þeir lágmörkuðu kostnað 

fyrirtækisins með öllum mögulegum úrræðum og var það upphaflega staðsett í herbergi 

Larrys á heimavistinni í Stanford. Árið 1998 fengu þeir fjárfesta í lið með sér en þrátt 

fyrir umtalsverðar fjárhæðir sem lagðar voru inn á fyrirtækið ákváðu þeir að flytja 

fyrirtækið ekki í dýrt húsnæði í Silicon Valley heldur leigðu bílskúr af vini sínum undir 

reksturinn. Bill Gates, stofnandi Microsoft, hélt til að mynda áfram að fljúga á almennu 

rými þrátt fyrir velgengni Microsoft. Sparnaður er nauðsynlegur nýjum fyrirtækjum því 

fjármagnið sem þau ávinna sér á upphafsárunum gæti þurft að endast fyrirtækinu í 

nokkur ár á vaxtartímabilinu (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 16). 

Frumkvöðull sem stofnar nýtt fyrirtæki utan um hugmynd sína þarf því að greina hvaða 

þættir í rekstrinum, eins og framleiðslulínur eða tækjabúnaður, eru nauðsynlegir 

fyrirtækinu og vörum eða þjónustu þess til að það geti náð árangri. Síðan þarf að greina 

hvað þeir þættir þurfa að auðlindum í formi starfsmanna eða fjármagns. Síðast en ekki 

síst þarf að beina þeim auðlindum, sem til eru í fyrirtækinu eða eru aðgengilegar 

fyrirtækinu, til þessara mála (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 17). 

Fjármagn sem frumkvöðlar fá fyrst um sinn inn í reksturinn er fyrst og fremst eigið 

sparifé og/eða fjármagn frá fjölskyldu, vinum eða fjárfestum gegn eignarhlut í 

fyrirtækinu. Apple var til að mynda stofnað í upphafi með sölu á Volkswagen bifreið 

Steven Jobs en hann og Stephen Wozniak stofnuðu Apple í bílskúrnum hjá foreldrum 

Jobs. Stephen hafði frá unga aldri haft áhuga á tölvum og tækni og unnið til verðlauna 

ásamt því að sýna fram á framúrskarandi námsárangur. Hann hætti námi til að vinna hjá 

Hewlett-Packard á meðan að Steve Jobs lauk heldur ekki námi en vann hjá Atari sem 

var leiðandi fyrirtæki í framleiðslu á video leikjum. Þar fengu þeir reynslu og innsýn inn 

í atvinnugreinina. Saman settu þeir síðan á stofn fyrirtækið Apple. Þeir reyndu að fá 

fjármagn til framleiðslu og reksturs fyrirtækisins og var margsinnis neitað, þar á meðal 

af yfirmönnum sínum hjá Hewlett-Packard og Atari, þar til einn daginn að maður að 

nafni Armas Markkula Jr. lagði þeim til stofnfé,  reddaði þeim lánalínu hjá banka 

nokkrum og safnaði fjármagni frá áhættufjárfestingarsjóðum. Þetta var upphafið á 

ævintýri sem flestir þekkja í dag (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 19-20). 
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2.1.11 Hagnaðarvon 

Flest fyrirtæki hagnast að meðaltali um 5% á ári hverju og um helmingur 500 stærstu 

fyrirtækja Bandaríkjanna hagnast um 5% eða minna. Einungis 13% fyrirtækjanna á 

þeim lista hagnast um 16% eða meira. Mögulegur hagnaður fer mikið eftir 

atvinnugreininni og gerð fyrirtækja, en þær upplýsingar getur frumkvöðull nýtt sér til að 

áætla hagnaðarvon sína. Hagnaðarvon þarf að gera ráð fyrir að frumkvöðullinn fái 

sambærileg laun og hann var með fyrir stofnun fyrirtækisins og arðgreiðslur til hluthafa 

ef einhverjir eru. Arðgreiðslur eru þó yfirleitt ekki greiddar fyrstu tvö árin en eftir það 

þarf fjárfesting frumkvöðulsins, sem kom til í formi vinnuframlags og fjármagns og  

fjárfesta, að borga sig. Arðgreiðslur skulu engu að síður ekki vera greiddar fyrr en 

fyrirtækið hefur sýnt fram á jákvæðan rekstur og hagnast af framleiðslu sinni. Það er því 

nauðsynlegt að fjárfestar horfi á fjárfestingu sem langhlaup og gefi fyrirtækjum 

möguleika á að vaxa svo þau geti dafnað og gefið af sér og þar með endurgoldið 

fjárfestunum (Bygrave og Zacharakis, 2010, bls. 21-22). 

 

2.1.12 Viðskiptaáætlun 

Að þessum skrefum loknum er komið að frumkvöðlinum að taka ákvörðun um stofnun 

fyrirtækisins og framtíð sína ásamt því að setja niður á blað viðskiptaáætlun sem tekur 

til allra ofangreindra þátta og verður leiðarvísirinn að stofnun nýs fyrirtækis. Þar er 

hlutverk fyrirtækisins skilgreint og stefna og markmið þess mörkuð (Stathis, 2004, bls. 

19). 

Viðskiptamódelið sem kynnt er í viðskiptaáætluninni er byggt á sex mismunandi þáttum 

sem snerta reksturinn, tilgang hans og framtíðarsýn ásamt grundvallar forsendum 

fyrirtækisins. Þessir þættir eru (Stathis, 2004, bls. 19): 

 Virði – staðsetning: hver er þörf eða ósk viðskiptavinarins og hvernig leysir 

varan eða þjónusta fyrirtækisins þessa þörf eða ósk. Hvernig myndi 

viðskiptavinur skynja virði vörunnar. 

 Markhópar: greining á tilvonandi viðskiptavinum. 

 Uppbygging virðiskeðju: allt frá þróun, framleiðslu, sölu og mögulega endursölu 

vörunnar eða þjónustunnar sem fyrirtækið hefur hug á að framleiða, hvort sem 

þættirnir eru framkvæmdir innan eða utan fyrirtækisins. 
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 Kostnaðaruppbygging og hagnaðarmöguleikar: sem sýnir fram á hvar 

kostnaðurinn og tekjurnar verða til. 

 Staðsetning innan virðiskeðjunnar: til að skilja hvar styrkleikar fyrirtækisins 

liggja og hvernig það passar inn á markaðinn, samkeppnina á markaðnum, birgja 

og neytendurna á markaðnum. 

 Samkeppnisstefna: þættir skilgreindir sem skapa fyrirtækinu samkeppnisforskot 

á markaðnum. Innan þessa þáttar eru mikilvægar ákvarðanir teknar er varða til 

að mynda einkaleyfi og hönnunarvernd. 

Saman mynda þessir þættir grunninn að fyrirtækinu sem ætlunin er að stofna. 

 

2.2 Fyrstu skref nýja fyrirtækisins – þrep 3 

Þegar sá dagur kemur að fyrirtækið opnar dyr sínar fyrir viðskiptum er hann öllum 

frumkvöðlum gleðiefni og um leið fyrsti dagurinn af mörgum þar sem frumkvöðullinn 

er vakinn og sofinn yfir rekstrinum. Undirbúninginum er lokið, viðskiptaáætlunin er 

vegakortið, starfsmennirnir vélin sem knýr fyrirtækið áfram, fjármagn rekstrarins og 

drifkraftur frumkvöðulsins bensínið og leiðin er malbikuð eða malarvegur - full af 

óvæntum atburðum, góðum og slæmum. 

Nýstofnuð fyrirtæki eru oft misjafnlega langt á veg komin þegar eiginlegur rekstur 

hefst. Á Íslandi hafa margir frumkvöðlar hafið rekstur á eigin kennitölu þar til 

reksturinn er orðinn það stór, þ.e.a.s. er búinn að sanna sig að vissu marki, að fyrirtæki 

er stofnað. Hugsanlega spilar kostnaður við stofnun fyrirtækisins og skyldur þeirra 

lögum samkvæmt, eins og skil á virðisaukaskatti, bókhaldsvinna og launareikningar,  

inn í sem hamlandi þáttur á fyrstu stigum hugmyndaþróunarinnar og hugsanlegri sölu. 

Það eitt að stofna fyrirtæki kostar frumkvöðulinn á annað hundrað þúsund krónur sem 

dæmi. Mögulega koma einnig þættir inn í það ákvörðunarferli sem snúa að töluvert 

flóknu regluverki sem frumkvöðlinum finnst erfitt að setja sig inn í og einnig sú 

staðreynd að mikil ábyrgð er sett á herðar einstaklingsins er varðar rekstur fyrirtækisins, 

svo sem að reiknuð laun séu til dæmis að lágmarki um 600.000 kr fyrir 

háskólamenntaðan einstakling – en slík upphæð er ekki á framfæri nýs fyrirtækis að 

greiða. Þættir sem snúa að eiginlegri stofnun fyrirtækisins geta því verið afar hamlandi 

fyrir frumkvöðla. Áhugavert væri að skoða þá þætti hjá stofnunum á Íslandi með það í 
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huga að auðvelda frumkvöðlum þessi fyrstu skref í lífi nýs fyrirtækis en það er þó ekki 

viðfangsefni þessarar skýrslu – en áhugavert innlegg. 

 

2.2.1 Skipulag fyrirtækja 

Skipulagi lítilla og meðalstórra fyrirtækja byggist oft upp á fjórum rekstrareiningum: 

framleiðsla, markaðsmál, fjármál og starfsmannastjórnun. Fjölmargir aðrir þættir falla 

undir þessa fjóra flokka eins og tæknimál, rannsóknir og þróun (e. R&D), menntun og 

þjálfun starfsmanna og sölustjórnun. Fyrstu skref nýs fyrirtækis koma inn á öll þessi 

svið en þó af mismiklum krafti hverju sinni. 

 

2.2.1.1 Framleiðsla 

Fyrst um sinn í fyrirtækjum frumkvöðla fer af stað vöruþróunarferli en það ferli er einn 

af hornsteinum nýsköpunar. Slíkt ferli ræðst af umfangi vöruhugmyndar, þeirri tækni 

sem um er að ræða, hvað það er sem aðgreinir þessa vöru eða þjónustu frá því sem fyrir 

er og nýnæmi (Karl Friðriksson, 2004, bls. 45). Sumar hugmyndir geta tekið langan 

tíma í vöruþróun á meðan aðrar taka stuttan tíma og komast fljótlega á markað. Sem 

dæmi má nefna að nýtt fyrirtæki á sviði hugbúnaðar getur verið árum saman í vöruþróun 

á meðan að önnur fyrirtæki þurfa ekki að eyða nema örfáum vikum eða mánuðum í 

vöruþróun þar til að varan eða þjónustan kemst í sölu á mörkuðum. Þarfir nýstofnaðra 

fyrirtækja í vöruþróunarferlinu geta því verið mismunandi ef horft er til mannafla 

(möguleikar fyrirtækisins að hafa menntað starfsfólk með reynslu af sambærilegum 

verkefnum á réttum stöðum til að mynda), aðgengi að rannsóknum og greiningum, 

aðgengi að upplýsingum og tækni, húsnæðismöguleikar, aðgengi að fjármagni og 

sérfræðiþekkingu og svo framvegis. 

 

2.2.1.2 Markaðsmál 

Markaðssetning er í raun lokastig vöruþróunarinnar, en tilgangur vöruþróunar er einmitt 

að finna og hanna söluhæfa vöru eða þjónustu til markaðssetningar og sölu. Næsta skref 

fyrirtækisins er því markaðssetning á þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtækið veitir 

(Iðntæknistofnun Íslands, 1992, bls. 185). Ef markaðsathuganir sem gerðar voru fyrir 

stofnun fyrirtækisins hafa leitt í ljós markhóp með eftirspurn eftir söluvörunni er 
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markaðsáætlun útbúin og síðan framfylgt með markaðssetningu. Markaðssetning 

fyrirtækja er aftur á móti mjög mismunandi og fer mikið eftir því hvort fyrirtækið starfar 

á neytendamarkaði eða á fyrirtækjamarkaði og hvort söluvaran sem um ræðir er vara 

eða þjónusta. Ferlið getur því verið töluvert mismunandi milli einstakra fyrirtækja og 

þarfir þeirra á þessu tímabili.  

Hóflegar væntingar skulu þó vera til staðar er varðar markaðsáætlunargerðina þar sem 

flest fyrirtæki, ný og eldri, fara venjulega í gegnum mörg stig áður en vinna við 

heildarmarkaðsáætlun hefur náð að festa rætur. Í byrjun er því farið af stað með nokkurs 

konar grunnplan sem síðan breiðir úr sér og verður sértækara og markvissara. 

Markaðsáætlunin þarf einnig að vera hluti af heildarstefnumörkun fyrirtækisins og því 

eflaust mjög breytileg í byrjun en gefur stjórnendum fyrirtækisins og eigendum 

mikilvægt tæki til að endurmeta hverju sinni alla þætti hennar og þar með reksturinn í 

heild og árangur. Markaðsáætlunin er því nokkurs konar ”varðhundur” sem heldur 

starfseminni virkri og stjórnendum vakandi fyrir breyttum aðstæðum á markaðinum 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000, bls. 257-259). 

Nýstofnuð fyrirtæki sem eru að taka sín fyrstu skref í markaðssetningu hafa þarfir sem 

tengjast þó yfirleitt aðgengi að tengiliðum í einkageiranum og hjá hinu opinbera, 

söluaðilum, fjölmiðlum, auglýsinga- og almannatengslastofum, sýnileika á netinu, 

sölusýningum og svo framvegis. Þar sem markaðssetning fyrirtækis getur skipt sköpum 

fyrir lífslíkur þess er þetta stór og afar mikilvægur þáttur í ferlinu en fjármagn til þessara 

þáttar er því miður afar takmarkað – sér í lagi í upphafi.  

 

2.2.1.3 Fjármál 

Samhliða stofnun fyrirtækisins, vöruþróun og markaðssetningu þess, skapast verðmæti í 

fyrirtækinu, bæði áþreifanlegir hlutir sem og óáþreifanlegir þættir eins og þjálfað 

starfsfólk, dreifileiðir, viðskiptavinalistar, tækniþekking, möguleg einkaleyfi, 

rannsóknir, markaðsþekking og vörumerki sem dæmi. Áþreifanlegir hlutir eru eins og 

tölvubúnaður, skrifstofuhúsgögn, framleiðslulínur og annað slíkt sem hægt er að telja 

fram í ársreikningum fyrirtækjanna. Til þess að koma hjólunum af stað og fjármagna 

bæði óáþreifanlegu þættina, eins og með ráðningu starfsmanna, og áþreifanlegu þættina 

þarf fjármagn að koma inn í reksturinn. Eins og áður hefur komið fram kemur 

upprunalega fjármagnið iðulega frá frumkvöðlinum sjálfum eða nánum vinum og 
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ættingjum. Því fjármagni þarf að stýra afar vel til að fyrirtækið geti starfað nógu lengi til 

að verða tekjuskapandi eða vera komið með nýjungar sem hægt er að fá fjárfesta til að 

leggja fyrirtækinu lið með áframhaldandi fjármagni, en slíkt er mun þekktara erlendis en 

á Íslandi.  

Fjárfestar, hvaðan sem þeir koma, munu fyrst og fremst hafa áhuga á að vita hversu 

mikið þeir komi til með að hagnast af fyrirtækinu og það er hlutverk stofnandans að 

sannfæra þá um ávinningurinn sé álitlegur. Það felur í sér að vera með tímasetta áætlun 

sem tilgreinir lykilþætti rekstrarins og ávinning hverju sinni. Sú áætlun þarf einnig að 

fela í sér á hvaða tímapunktum fyrirtækið verði fjármagnað með hlutafé/eigið fé annars 

vegar og hins vegar með lánsfé. Vel rekin fyrirtæki notast við báðar tegundir 

fjármögnunar á mismunandi tímum. Lykilatriðið er að geta greint hvor fjármögnunin er 

betri á hverjum tímapunkti. Fórnarkostnaður beggja kosta er mismunandi þar sem lán er 

yfirleitt tekið með persónulegri ábyrgð eigandans og vaxtagreiðslum en sala á hlutafé til 

að auka eigið fé fyrirtækisins er laus við vaxtagreiðslur en kemur niður á eignahlut 

frumkvöðulsins og mögulegum framtíðarávinningi hans af rekstrinum (Stathis, 2004, 

bls. 89-90). Oft reynist það frumkvöðlum þó erfitt að gefa eftir eignahlut í fyrirtækjum 

sínum, og þar með einnig sjálfsstjórnina, og erfitt reynist að meta verðmæti 

fyrirtækjanna á þessum uppvaxtarárum. Aðkoma fjárfesta getur því tafist töluvert og 

tekið langan tíma í samningarviðræðum. 

Almennt séð felst kostnaður fyrirtækja í fjórum mismunandi rekstrarþáttum (Stathis, 

2004, bls. 90): 

- Rekstrarkostnaður: húsaleiga, starfsmannakostnaður, ferðakostnaður og sölu-og 

markaðskostnaður. 

- Áþreyfanlegar eignir: tæki og búnaður. 

- Vörulager og tengdur kostnaður: innkaupsverð á vörum og tengdum hlutum. 

- Lögfræðikostnaður, bókhald, skattar og gjöld. 

Það er svo hlutverk frumkvöðulsins og stjórnanda fyrirtækisins að finna viðunandi 

fjármögnunarleiðir fyrir ofangreinda rekstrarþætti. Fjármálastjórn innan fyrirtækisins 

þarf því að vera í góðum farvegi frá fyrsta degi og er jafnvel eitt mikilvægasta starfið 

því án ábyrgrar stýringar fjármagnsins og greiðsluflæðis verður fyrirtækið eins og 

ósmurð vél sem stöðvast á endanum. 
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Ein leið til að nálgast fjármagn í byrjun er að sækja um styrki. Margir frumkvöðlar hafa 

einnig sótt fjármagn í gegnum styrki frá stofnunum og félögum sem styðja við 

frumkvöðlastarfsemi. Þeim styrkjum fylgja ýmsar skýrslugerðir, mismiklar þó, sem þarf 

að skila inn á ákveðnum tímapunktum samkvæmt áætlun og er þar með ákveðið aðhald 

haft á notkun styrkjanna. Umdeilt er þó hversu miklum árangri er raunverulega náð með 

styrkjum því oft á tíðum eru styrkirnir tiltölulega lágir, en algengt er að þeir séu á bilinu 

300.000 – 2.000.000 kr., og tengdir skilyrðum um að frumkvöðullinn leggi til aðra eins 

upphæð á móti í verkefnið. Deila má um að slík skilyrði séu mögulega ekki til 

fyrirmyndar þar sem frumkvöðullinn leggur fram ómælda og jafnvel ólaunaða vinnu og 

hefur jafnvel þegar lagt sparifé sitt og mögulega annarra í fyrirtækið og verkefnið þar 

með.  

Þarfir frumkvöðulsins á þessu sviði snerta því einna helst möguleika á að fjármagna alla 

mikilvæga þætti rekstrarins með einum eða öðrum hætti – olían sem smyr hjólin svo 

þau haldi áfram að snúast. Hægt er þó að koma að eiginlegri fjármögnun ýmissa þátta 

innan fyrirtækisins með öðrum hætti en beinum peningum. Stoðumhverfi frumkvöðla 

gætu til að mynda lagt frumkvöðlinum og nýja fyrirtækinu lið með vinnuframlagi og 

aðgengi að sérfræðingum sem vinna með frumkvöðlinum en láta ekki bara staðar numið 

með ráðgjöf. Mögulega væri hægt að aðstoða frumkvöðulinn við að nálgast tæki og 

búnað á hagstæðu verði, í gegnum kaup frá þriðja aðila eða beinni leigu. Aðstoða mætti 

frumkvöðla og sprotafyrirtæki við að fá lánveitingu hjá bönkum með meðmælum og 

mögulega ábyrgðum í stað styrkja – svipað og hlutverk Svanna lánatryggingasjóðs er 

gagnvart konum. Fjárþörf frumkvöðla og nýstofnaðra fyrirtækja er nefnilega oft mun 

meiri en styrkirnir brúa. Með Svanna er komið til móts við slíka frumkvöðla með 

ábyrgðum á lánum viðkomandi fyrirtækja þar sem þau fá það fjármagn sem þau í 

rauninni þurfa til að koma rekstrinum á flug á sem skemmstum tíma. Með því að stytta 

þann tíma sem fer í að koma fyrirtækinu af stað er ólíklegra að frumkvöðullinn og aðrir 

tengdir honum og rekstrinum brenni út. Slíkt gæti einfaldlega skipt sköpum fyrir 

lífslíkur fyrirtækisins, afkomu og drifkraft frumkvöðulsins og starfsmanna hans. 

 

2.2.1.4 Starfsmenn 

Nýstofnað fyrirtæki þarf iðulega að ráða inn einhverja starfsmenn þar sem 

frumkvöðullinn er sjaldnast með færni á öllum þeim sviðum sem fyrirtækið þarfnast. 
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Starfsmenn með kunnáttu í hugbúnaði, tölvufræðum, bókhaldi eða markaðsmálum eru 

oft ofarlega á lista frumkvöðla við fyrstu ráðningar starfsmanna. Stundum reynist það 

þó hagstæðara í sumum tilfellum að úthýsa slíkum störfum, eins og bókhaldi, til 

utanaðkomandi aðila þar sem umfang þessara ákveðnu verkefna er það lítið að það 

borgar sig ekki að ráða inn starfsmann til að sinna því starfi. Með vexti fyrirtækisins er 

þó líklegt að þessi úthýstu verkefni komi til með að vera flutt svo síðar meir inn til 

fyrirtækisins þegar efni og umfang verkefnanna vænkast. 

Samhliða ráðningu á starfsmönnum er mikilvægt að reyna að tryggja starfsánægju 

þeirra, sér í lagi lykilstarfsmanna, svo fyrirtækinu takist sem best að halda 

starfsmönnunum til lengri tíma. Mikil verðmæti geta því verið fólgin í starfsmönnum 

sem taka þátt í að skapa fyrirtækið og hagsæld þess fyrstu árin. Skapa þarf 

starfsmannastefnu, starfsumhverfi sem er aðlaðandi, fyrirtækjamenningu og mögulega 

árangurskerfi sem styður við ofangreind markmið. Starfsmönnum gætu til að mynda 

einnig staðið til boða starfsbónusar fyrir vel unnin störf og hlutafjáreign í fyrirtækinu 

sem ætlað er að tryggja enn frekar starfsmanninn í vinnu sem og að samtvinna hagsmuni 

hans og fyrirtækisins.  

 

2.3 Fullburða fyrirtæki – ferli 4 

Að 42 mánuðum liðnum í rekstri telst fyrirtækið ekki lengur vera frumkvöðla- eða 

sprotafyrirtæki. Samkvæmt GEM stundar fyrirtækið og stofnendur, eigendur og 

starfsmenn þess viðskiptastarfsemi sem þegar hefur verið komið á fót og teljast því ekki 

stunda lengur frumkvöðlastarfsemi (Háskólinn í Reykjavík, 2012). Engu að síður mun 

skýrsluhöfundur kanna þarfir frumkvöðla og fyrirtækja þeirra á þessu þrepi í rannsókn 

sinni og leitast við að fá álit þeirra á þörfum sínum á fyrri þrepum. 
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3 Stoðumhverfið á Íslandi 

Í stoðumhverfi frumkvöðla eru bæði opinberir sem og einkareknir aðilar sem bjóða 

frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum aðstoð ásamt því að fjölmörg fyrirtæki, eins og 

Landsbankinn og Orkuveita Reykjavíkur, styðja við umhverfið með styrkjum. Hér fyrir 

neðan verður leitast við að útskýra hlutverk helstu aðila og sjóða í stoðumhverfinu og 

hversu stórt þeirra framlag er á ári hverju, hvort heldur sem um er að ræða styrkir eða 

fjölda fólks sem nýtir sér ráðgjöf þeirra og aðra þjónustu. 

 

3.1 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) varð til árið 2007 og starfa nú um 90 starfsmenn hjá 

NMÍ víðs vegar um landið. NMÍ er jafnframt stærsti opinberi stuðningsaðili frumkvöðla 

á Íslandi. NMÍ heyrir undir iðnaðarráðherra og er hlutverk hennar að stuðla að 

frumkvöðlastarfsemi og nýsköpunarfræðslu með ýmsum hætti (Guðmundur Óli 

Hilmisson, munnleg heimild, 11. apríl 2012). 

 

Mynd 6: Skipurit NMÍ (NMÍ, 2012, a). 
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Tvö af sviðum NMÍ tengjast sérstaklega frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum og nefnast 

þau Frumkvöðlasetur og Impra, en þar geta frumkvöðlar og forsvarsmenn 

sprotafyrirtækja fengið fría ráðgjöf og þjónustu sem snýr að rekstrinum og 

hugmyndavinnunni. Frumkvöðlasetrin voru sett á laggirnar hjá NMÍ í beinu framhaldi 

af bankahruninu 2008 til að styðja enn betur við frumkvöðla og sprotafyrirtæki sem 

fjölmargir hafa nýtt sér (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 11. apríl 2012). 

NMÍ hefur einnig yfir töluverðu fjármagni að ráða í styrkveitingar eða um 120 

milljónum króna á ári hverju enda býður NMÍ upp á mismunandi verkefnastyrki sem 

henta bæði einstaklingum og fyrirtækjum (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 

11. apríl 2012).  

 

Tafla  1: Yfirlit yfir styrki NMÍ sem í boði eru á ári hverju (NMÍ, 2012, b).2
 

Upphæð styrkja Styrkir Samstarfsaðilar Tegund

allt að ISK (í þús.) fyrir einstkl. eða NMÍ við styrktar-

á hvern umsækjanda fyrirtæki styrkveitinguna formsins Skilyrði

Framtak 3.000 Fyrirtæki Landsbankinn Verkefnastyrkur Þurfa að hafa starfað í 3 ár og velt amk 35 milljónum

að meðaltali sl. 3 ár. 10 fyrirtæki valin og fá styrk ár hvert.

Frumkvöðlastuðningur 600 einstkl. og Verkefnastyrkur Veittur til nýsköpunarverkefna, opinn

smærri fyrirtæki fyrir umsóknir allt árið.

Átak til atvinnusköpunar Ótilgreint einstkl. og Tekið fram að þetta Verkefnastyrkur Styrkir veittir nýsköpunarverkefnum eða

fyrirtæki sé styrktarverkefni til markaðslegra aðgerða starfandi frumkvöðla

Iðnaðarráðuneytisins og nýsköpunarfyrirtækja.

Skrefi framar 600 fyrirtæki Landsbankinn Ráðgjafastuðningur Rekstur þarf að vera orðinn 2ja ára og veltan

10 milljónir á ári.

Ísland allt árið 75 milljónir alls Fyrirtæki Landsbankinn Verkefnastyrkur Verkefni sem auka þjónustu við ferðamenn eða

í sjóðnum á hverju ári að lágmarki 3 saman Iðnaðarráðuneytið bæta upplifun hans.

Styrkir

 

 

Önnur stuðningsverkefni sem NMÍ býður meðal annars upp á eru (NMÍ, 2012, b): 

Krásir: Fræðslu-og þróunarverkefni í svæðisbundinni matargerð og er þar veittur 

fræðilegur, faglegur og fjárhagslegur stuðningur þátttakendum, en námskeiðið er ætlað 

einstaklingum og fyrirtækjum á landsbyggðinni. Skilyrði fyrir þáttöku er að hugmyndin 

sé í tengslum við ferðaþjónustu þar sem Ferðamálastofa kemur að verkefninu.  

Eigið frumkvöðlastarf og Starfsorka: Samvinnuverkefni NMÍ og VMST sem lítur að 

því að koma atvinnuleitendum í vinnu. 

                                                 

2
 Tekið skal fram að verkefnið Ísland allt árið er eins árs verkefni en ekki árlegt verkefni hjá NMÍ. 
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Áætlað er einnig að á ári hverju leyti um 11.000 aðilar til starfsmanna NMÍ eftir ráðgjöf 

og annarri aðstoð er snýr að nýsköpun (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 

11. apríl 2012). 

 

3.2 Innovit 

Innovit er stofnað árið 2007 og er í 30% eigu einstaklinga, 30% í eigu Háskólans í 

Reykjavík og Háskóla Íslands og 40% í eigu Samtaka Iðnaðarins og Nýsköpunarsjóðs 

Atvinnulífsins. Markmið Innovit er að aðstoða fólk við að gera viðskiptahugmyndir að 

veruleika, hjá frumkvöðlum sem eru innan sem utan fyrirtækja. Þetta er gert með 

ráðgjöf, tengslaneti, kynningu á tækjum og tólum, kennslu, vinnusmiðjum og 

fjölmörgum viðburðum (Kristján Kristjánsson, munnleg heimild, 23. mars 2012). 

Eitt af lykilatriðum starfseminnar er sveigjanleiki og möguleikinn að taka ákvarðanir 

um verkefni með skjótum hætti. Til að ná þessu fram hefur Innovit einungis litla 

yfirbyggingu eða fjögur stöðugildi allt árið um kring. Þá eru einnig ráðnir inn 

sumarstarfsmenn sem sinna ýmsum nýsköpunarverkefnum fyrir stærri fyrirtæki á 

Íslandi. Auk þeirra stöðugilda eru um 15 virkir verktakar tengdir fyrirtækinu, sjö manna 

ráðgjafastjórn og um 60-70 manna hópur leiðbeinenda sem geta aðstoðað frumkvöðla 

með viðskiptahugmyndir (Kristján Kristjánsson, munnleg heimild, 23. mars 2012). 

Innovit býður frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum upp á ýmiskonar ráðgjöf og má þá 

nefna (Kristján Kristjánsson, munnleg heimild, 23. mars 2012 og Innovit, 2012): 

- Kennsla á gagnleg tól og tæki fyrir frumkvöðla 

- Gerð viðskiptaáætlana 

- Útfærsla á tekju- og viðskiptalíkani 

- Fjármögnunarumhverfið á Íslandi og leiðir til fjármögnunar 

- Samskipti við fjárfesta, viðskiptatengla og lánastofnanir 

- Umsóknir í samkeppnissjóði 

- Markaðsrannsóknir 

- Sala og markaðssetning 

- Eflingu tengslanets 
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- Almenn ráðgjöf fyrir hugmyndasmiði: Ráðgjöfin er ókeypis fyrir nemendur og 

nýútskrifaða úr samstarfsháskólum Innovit en þeir eru Háskólinn í Reykjavík og 

Háskóli Íslands. Aðrir geta einnig sóst eftir ráðgjöf en þá er fyrsti ráðgjafartími 

ókeypis. 

Innovit hefur einnig komið að ýmsum viðburðum og ráðstefnum eins og Atvinnu- og 

nýsköpunarhelgin (ANH / Startup Weekend) í samstarfi við Landsbankann, MIT Global 

Startup Workshop, TEDxReykjavik, Nordic Cleantech Open, Global Entrepreneurship 

Week Iceland, Snilldarlausnir, og frumkvöðlakeppni Innovit, Gulleggið. Þá er Innovit 

samstarfsaðili að fjölmörgum verkefnum og ráðstefnum erlendis sem miða að því að 

aðstoða íslenska frumkvöðla við að komast í erlend tengsl með viðskiptahugmyndir 

sínar (Kristján Kristjánsson, munnleg heimild, 23. mars 2012). 

Árið 2011 voru um 2200 frumkvöðlar sem mættu á viðburði á vegum Innovit. Þá voru 

um 600 manns sem tóku virkan þátt í vinnusmiðjum eða hugmyndasamkeppnum 

(Gulleggið og ANH). Samkvæmt mælingum frá Innovit frá árinu 2011, hefur Innovit 

hagkerfið skapað um 168 störf og um einum milljarði íslenskra króna verið varið í 

fjárfestingar í þeim fyrirtækjum. Innovit býður einnig upp á sameiginlegt skrifstofurými 

fyrir frumkvöðla gegn lágri leigu (Kristján Kristjánsson, munnleg heimild, 23. mars 

2012).  

 

3.3 Klak 

Klak er einkarekið og í eigu Nýherja og Háskóla Reykjavíkur (HR). Tveir starfsmenn 

starfa þar í fullu starfi og er Klak til húsa í Ofanleiti 2, gamla húsnæði HR (Eyþór 

Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Klak býður tilvonandi og núverandi frumkvöðlum upp á nám í Viðskiptasmiðjunni, sem 

er nám sem miðast við að fræða nemendur um stofnun og rekstur fyrirtækja sem og 

vettvangur nemenda til að vinna að stofnun og rekstri á sínum eigin fyrirtækjum. Með 

þeim hætti gengur Klak lengra en hefðbundið háskólanám sem miðast eingöngu við að 

fræða nemendur um rekstur fyrirtækja (Eyþór Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 

2012). 

Námið var lánshæft hjá LÍN til vorsins 2011 en um sumarið var reglum LÍN breytt og er 

námið nú ekki lánshæft hjá LÍN. Einnig geta atvinnulausir ekki stundað námið og verið 
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á bótum á meðan en enginn samningur er á milli VMST og Klaks er það varðar (Eyþór 

Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

3.4 Íslandsstofa 

Íslandsstofa er rekin af hinu opinbera og er ætlað að aðstoða frumkvöðla, 

sprotafyrirtæki og fyrirtæki almennt, sér í lagi við málefni er varða erlenda 

markaðssókn. Hlutverk Íslandsstofu er einna helst að efla ímynd og orðspor Íslands, 

styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda 

ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Einnig veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega 

aðstoð við sölu á vörum, þjónustu og þekkingu erlendis, sem snýr meðal annars að 

frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum, og er líka aðili að Enterprise Europe Network, sem 

er stuðningsnet ESB fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (Hermann Ottósson, munnleg 

heimild, 27. mars 2012). Starfsmenn Íslandsstofu eru 24 talsins og hefur hver sitt 

sérsvið sem nýtist við starfsemi Íslandsstofu (Íslandsstofa, 2012). 

 

3.5 Vinnumálastofnun 

Eitt af hlutverkum Vinnumálastofnunar (VMST) er að aðstoða frumkvöðla við að stofna 

sín eigin fyrirtæki sem skapar þeim og mögulega öðrum atvinnu. VMST hefur 

undanfarin ár gert slíka samninga beint við atvinnuleitendur og fylgt þeim síðan eftir 

með stöðuskýrslum en nú er komið á samstarf milli VMST og NMÍ þar sem slíkar 

umsóknir frá atvinnuleitendum fara í gegnum starfsmenn NMÍ. Með þessari breytingu 

er ætlunin að styðja betur við atvinnuleytendur sem vilja stofna sín eigin fyrirtæki og 

verða jafnvel þar með frumkvöðlar (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. mars 

2012). 

 

3.6 Rannís 

Tækniþróunarsjóður (TÞS), Nýsköpunarsjóður námsmanna og Rannsóknarsjóður eru 

hluti styrktarsjóða sem falla undir Rannís sem hefur því hlutverki að gegna að styðja 

nýsköpun einstaklinga og fyrirtækja með hugmyndir á frumstigi (Rannís, 2012, a). 
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TÞS er sá sjóður Rannís sem er hvað þekktastur, en hann heyrir undir Iðnaðarráðuneytið 

beint, en þaðan hafa fjölmörg starfandi fyrirtæki fengið fjármagn til að stíga sín fyrstu 

skref. Hann hefur það hlutverk að styðja þróunarstarf og rannsóknir einna helst á sviði 

tækniþróunar sem miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi (Rannís, 2012, b). 

 

Mynd 7: Fjárframlög til Tækniþróunarsjóðs frá 2004 til 2012 (Rannís, 2012, b). 

 

TÞS hefur yfir 725 milljónum að ráða árið 2012, en eins og sést á ofangreindri mynd 

hefur styrktarupphæðin sem sjóðurinn hefur úr að spila iðulega hækkað ár frá ári. 

Áhugavert er þó að sjá að fyrir árið 2011 var raunlækkun á virði fjármagnsins miðað við 

launavísitölu 2005 (Rannís, 2012, b). Ef miðað er við breytingar á gengi krónunnar er 

lækkunin eflaust enn meiri, en þó verður ekki farið hér nánar út í það að svo stöddu. 

 

3.7 Atvinnumál kvenna og Svanni lánatryggingarsjóður 

Atvinnumál kvenna er sjóður sem settur var á laggirnar árið 1991 og er eingöngu 

ætlaður konum með viðskiptahugmynd eða fyrirtæki (fyrirtæki þurfa að vera amk í 

helmingseigu kvenna). Árlega úthlutar sjóðurinn fjölmörgum styrkjum, þeir stærstu eru 

2 milljónir á verkefni, og er fjármagn sjóðsins árið 2012 alls um 26 milljónir króna (var 
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30 milljónir árið 2011). Einn starfsmaður er starfandi hjá Atvinnumálum kvenna og 

veitir sá starfsmaður þeim konum sem hljóta styrki hverju sinni ráðgjöf og eftirfylgni. 

Aðsetur sjóðsins er á Sauðárkróki og er sjóðurinn undir stjórn Félagsmálaráðuneytisins 

(Ásdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

Svanni lánatryggingarsjóðurinn er eins og Atvinnumál kvenna eingöngu ætlaður konum 

og fyrirtækjum í meirihlutaeigu þeirra og er sjóðurinn í samstarfi við Landsbankann. 

Sjóðurinn veitir ekki beina styrki en í samstarfi við Landsbankann veitir hann 

lánaábyrgðir á verkefnum sem sjóðurinn velur úr fjölda umsókna. Konur eru yfirleitt 

mun áhættufælnari en karlmenn og því síður tilbúnar til að taka persónulega ábyrgð á 

láni fyrir rekstri fyrirtækis og því er það hlutverk sjóðsins að koma inn með því að 

ábyrgjast lán og þar með minnka persónulega ábyrgð kvenna og þar með áhættufælni 

þeirra við að hefja rekstur eða auka við rekstur núverandi fyrirtækis. Svanni tók til starfa 

árið 2011 og því lítil reynsla komin á verkefnin og ávinninginn enn sem komið er en 

sjóðurinn gegnir engu að síður mikilvægu hlutverki í stoðumhverfi kvennafrumkvöðla 

(Ásdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

 

3.8 Atvinnuþróunarfélög á Íslandi 

Hlutverk atvinnuþróunarfélaga (AÞF) er yfirleitt að hlúa að fyrirtækjum og nýsköpun á 

starfssvæðum sínum. Alls starfa 8 atvinnuþróunarfélög víðs vegar um landið og hafa 

þau töluverð samskipti við frumkvöðla á ári hverju. Þau starfa náið með Byggðastofnun, 

sem heyrir undir Iðnaðarráðuneytið, og þurfa þar með að vinna eftir reglum og stefnu 

Iðnaðarráðuneytisins (Byggdastofnun, 2012). Því verður þáttur félaganna í stoðumhverfi 

frumkvöðla eingöngu lauslega kannaður í skýrslu þessari þar sem atvinnuþróunarfélögin 

fylgja í raun stefnu ráðuneytisins. 

 

3.9 Helstu fjárfestingarsjóðir 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (NSA) er áhættufjárfestir sem fjárfestir í nýsköpunar- 

og sprotafyrirtækjum þar sem vænta má mikils virðisauka og arðsemi af starfseminni og 

góðrar ávöxtunar, en sjóðurinn er rekinn á grundvelli eigin tekna og nýtur engra 

ríkisframlaga.  Hagnaði sjóðsins er varið til frekari fjárfestinga í fyrirtækjum. 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leggur áherslu á að vinna með öðrum innlendum og 
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erlendum fagfjárfestum til eflingar á áhættufjárfestingum í vænlegum nýsköpunar- og 

sprotafyrirtækjum innanlands og utan (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2012). 

Frumtak GP ehf er rekstraraðili samlagssjóðsins Frumtaks slhf sem er í eigu NSA, 

þriggja banka og sex lífeyrissjóða samkvæmt upplýsingum af vefsíðu sjóðsins. Frumtak 

fjárfestir í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem komin eru af klakstigi og eru vænleg 

til vaxtar og útrásar. Frumtak fjárfestir á Íslandi en er heimilt að fjárfesta erlendis að því 

marki sem nauðsynlegt er vegna útrásar eða markaðssóknar fyrirtækja í eigu Frumtaks á 

erlenda markaði og leggur áherslu á fjárfestingar þar sem líkur eru á miklum vexti og 

útrás, en sérhæfir sig ekki í einstökum greinum (Frumtak, 2012). 

Ofangreindir sjóðir sem og aðrir einkareknir fjárfestingasjóðir koma inn í stoðumhverfi 

frumkvöðla, en þar sem starfsemi þeirra er takmörkuð verður þáttur þeirra í 

stoðumhverfi frumkvöðla eingöngu lauslega kannaður í skýrslu þessari. 
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4 GEM rannsókn árið 2010 

 

GEM hefur síðastliðin 12 ár framkvæmt rannsókn á frumkvöðlum og umhverfi þeirra í 

mismunandi löndum um allan heim og líka á Íslandi síðan árið 2002. Árlega hafa þeir 

samband við sérfræðinga á hverju efnahagssvæði fyrir sig til að vinna að rannsókninni 

(Háskóli Reykjavíkur hefur séð um það fyrir Íslands hönd síðan 2002) og svara þar til 

gerðum spurningum er snúa að frumkvöðlaumhverfinu en einnig eru gerðar 

símakannanir meðal almennings af viðurkenndum aðilum (Capacent sá til dæmis um 

þann þáttinn á Íslandi) ásamt notkun á opinberum gögnum frá alþjóðastofnunum eins og 

OECD (GEM, 2011). 

Árið 2010 náði rannsóknin til 175.000 manns á 59 efnahagssvæðum - sem saman standa 

fyrir um 52% af íbúum jarðar og 84% af VLF heimsins. Rannsóknin sýnir að á þeim 

efnahagssvæðum sem rannsökuð voru eru um 110 milljónir manna á aldrinum 18-64 ára 

í því ferli að stofna fyrirtæki og aðrar 140 milljónir manna reka fyrirtæki sem eru yngri 

en 3,5 ára (GEM, 2011). Tekið skal fram að gögnin sem notuð eru í þessari ritgerð er 

skýrslan sem gerð var árið 2011 fyrir árið 2010 þar sem skýrslan sem kom út í janúar 

2012 fyrir árið 2011 innifelur ekki rannsókn á Íslandi
3
.  

GEM skiptir þátttökulöndunum í þrjá flokka (GEM, 2011):  

- lönd sem eru rekin áfram af iðnaði (e. Factor driven economies)  

- lönd sem eru rekin áfram af skilvirkni (e. Efficiency driven economies)  

- lönd sem eru rekin áfram af nýsköpun (e. Innovation driven economies).  

Í fyrsta flokkinn skipast lönd eins og Pakistan, Egyptaland og Úganda, í annan flokkinn 

skipast lönd eins og Brasilía, Lettland og Tyrkland og í þriðja og síðasta flokkin skipast 

lönd eins og þau sem talin eru upp í töflu 1, sjá nánar á næstu síðu, og inniheldur meðal 

annars Ísland (GEM, 2011). 

 

                                                 

3
 Háskólinn í Reykjavík er ekki lengur samstarfsaðili GEM og leitar GEM nú að nýjum samstarfsaðila á 

Íslandi. 
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4.1 Ísland í samanburði við önnur sambærileg lönd 

Ef við skoðum rannsók GEM frá árinu 2011 – sem lítur að árinu 2010 – og gerum 

samanburð á Íslandi og öðrum Norðurlöndum ásamt Bretlandi og Bandaríkjunum koma 

ýmsir þættir greinilega í ljós. 

 

4.1.1 Viðhorf og skynjun frumkvöðla 

Könnuð voru viðhorf og skynjun frumkvöðla þessara landa með tilliti til breytinga í 

efnahagsumhverfi þeirra. 

Tafla  2: Viðhorf og skynjun frumkvöðla  í GEM löndunum árið 2010 miðað við efnahagslegar 

þróanir (GEM, 2011). 

Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra sem finnst

sem skynja tækifæri sem skynja getu (möguleika) sem eru hræddir við að mistakast frumkvöðlastarfsemi vera gott val í atvinnu

Ísland 48,7% 49,0% 33,7% 51,2%

Danmörk 46,4% 40,7% 31,5% Ekki gefið upp

Noregur 49,8% 40,4% 26,6% 57,8%

Svíþjóð 66,1% 42,4% 28,9% 56,9%

Finnland 51,1% 39,5% 28,6% 46,1%

Bretland 29,2% 51,8% 30,3% 51,0%

USA 34,8% 59,5% 26,7% 65,4%  

 

Samkvæmt ofangreindri töflu er töluverður munur á milli landanna. Fyrsta skref í þá átt 

að verða frumkvöðull er að skynja tækifæri og síðan að skynja eigin getu og möguleika 

á að grípa tækifærið, samanber fyrstu tvo liðina í ofangreindri töflu. Áhrifaþættir sem 

hafa áhrif á skynjun frumkvöðla á þessum tveimur liðum eru til að mynda efnahagslegur 

vöxtur, menning og menntun (GEM, 2011). Á Íslandi er hlutfall þeirra sem skynja 

tækifæri 48,7% en áberandi er hvað hlutfallið í þessum lið er hátt á Norðurlöndunum 

samanborið við 29,2% í Bretlandi og 34,8% í USA. Mikill viðsnúningur er þó þegar 

horft er á næsta lið sem snýr að hlutfalli þeirra sem skynja getu sína og möguleika til að 

grípa tækifærið en þá eru Norðurlöndin með mun lægra hlutfall en Bretland og USA. 

Ísland er þó með hæsta hlutfallið af Norðurlöndunum í þessum lið.  

Upplýsingarnar virðast því gefa í skyn að frumkvöðlar á Norðurlöndunum hafi ekki eins 

mikla trú á sjálfum sér og getu sinni eins og frumkvöðlar í Bretlandi og USA eða að 

umhverfislegir þættir innan landanna séu að setja úr skorðum skynjun frumkvöðla á 

tækifæri annars vegar og hins vegar eigin getu og möguleika frumkvöðla til athafna 

(GEM, 2011). Ísland virðist aftur á móti vera eina landið í þessum samanburði sem 
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virðist halda jafnvægi á milli þessara liða. Íslenskir frumkvöðlar virðast því, samkvæmt 

þessari könnun, skynja tækifæri og hafa jafnmikla trú á eigin getu og möguleikum til að 

grípa tækifærið og þar með hafa trú á sjálfum sér og finnst mögulega að umhverfið sé 

ekki hamlandi. Það er þó ekki þar með sagt að umhverfið ýti undir frumkvöðla að grípa 

tækifærið. 

Mismikill ótti við að mistakast er greinanlegur milli landa eins og sú skoðun að þykja 

frumkvöðlastarfsemi vera gott val í atvinnu. Frumkvöðlar eru misjafnlega áhættusæknir 

og fyrir suma er mögulegur ávinningur ekki áhættunnar virði. Skynjun frumkvöðulsins 

á áhættunni við að hefja rekstur er misjöfn milli manna og skilur á milli lífs og dauða 

bæði góðra og slæmra viðskiptahugmynda. Þættir eins og kyn, aldur og þjóðerni geta 

haft áhrif á þessa skynjun sem og fjölsyldu- og fjárhagsaðstæður, menntun og reynsla.  

Í GEM rannsókninni frá árinu 2010 var gerður samanburður á þremur liðum; ótti við að 

mistakast, að skynja getu sína og möguleika sem og hlutfall þeirra (aðilar sem eru ekki 

nú þegar í rekstri) sem ætla sér að stofna fyrirtæki – sjá nánar niðurröðun í töflu 3. Þá 

kom í ljós að leitni virtist vera á milli þess að skynja getu sína og möguleika og hlutfall 

þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki (GEM, 2011): 

Tafla  3: Viðhorf og skynjun frumkvöðla  í GEM löndunum árið 2010 miðað við efnahagslegar 

þróanir – leitni í ákveðnum liðum. 

Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra

sem skynja getu (möguleika) sem eru hræddir við að mistakast sem ætla að stofna fyrirtæki

Ísland 49,0% 33,7% 15,7%

Danmörk 40,7% 31,5% 5,9%

Noregur 40,4% 26,6% 7,6%

Svíþjóð 42,4% 28,9% 8,5%

Finnland 39,5% 28,6% 5,9%

Bretland 51,8% 30,3% 5,1%

USA 59,5% 26,7% 7,7%  

 

Frumkvöðlar í þeim löndum sem hafa hvað mesta trú á eigin getu og möguleikum eru 

mun líklegri til að stofna fyrirtæki, sjá Ísland, Svíþjóð og USA. Svo virðist sem að 

liðurinn sem snýr að hræðslu við mistök hafi ekki sambærilega leitni er varðar þá 

lokaákvörðun að stofna fyrirtæki, en engu að síður væri vænlegt að minnka hlutfallið 

innan þessa liðs þar sem endanleg áhrif á framgang hugmyndar eru mjög mikil. 
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Það ætti því að vera vænlegt til að auka hlutfall þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki að 

efnahagssvæði geri hvað þau geta til að auka þá skynjun frumkvöðla að þeir fái trú á 

sjálfum sér og að það séu möguleikar til staðar með því að fjarlægja sem flestar 

hindranir á þessum fyrstu metrum frumkvöðlastarfs, auka menntun og þekkingu á 

umhverfinu sem og minnka fjárhagslega ábyrgð frumkvöðulsins með styrkjum og/eða 

með framlagningu hlutafjár. Samhliða því ætti hræðslan við mistök að fara minnkandi 

og þar með hugmyndin að vera vænlegri til árangurs. 

 

4.1.2 Hlutfall frumkvöðla í þrepunum fjórum 

Ef rannsókn GEM er skoðuð með tilliti til skilgreiningar GEM um þrepin 4 er ljóst að 

Ísland skarar framúr í öllum flokkum og er vel yfir meðaltali í flokki landanna sem eru 

drifin áfram af nýsköpun. 

Tafla  4: Hlutfall frumkvöðla í þrepunum fjórum samkvæmt skilgreiningu GEM árið 2010 (GEM, 

2011). 

Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra Hlutfall þeirra

sem hyggja á stofnun fyrirtækis sem hafa nýlega stofnað fyrirtæki sem eiga fyrirtæki yngra en 42 mán sem eiga fyrirtæki eldri en 42 mán

Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4

Ísland 7,4% 3,3% 10,6% 7,4%

Danmörk 1,8% 2,2% 3,8% 5,6%

Noregur 4,4% 3,4% 7,7% 6,7%

Svíþjóð 2,3% 2,6% 4,9% 6,4%

Finnland 2,4% 3,4% 5,7% 9,4%

Bretland 3,2% 3,3% 6,4% 6,4%

USA 4,8% 2,8% 7,6% 7,7%  

 

Meðaltal í þrepi 1 var 3% en Ísland fær þar 7,4% sem er vel yfir meðaltali á meðan að 

lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Finnland eru undir meðaltali. Meðaltalið í þrepi 2 er 

2,8% og er Ísland þar aðeins yfir með 3,3% ásamt Noregi, Finnlandi og Bretlandi. Í 

þrepi 3 er Ísland áberandi hátt með 10,6% á meðan að meðaltal í þrepi 3 er 5,6% og í 

þrepi 4 fær Ísland 7,4% þegar meðaltal flokksins er 7%. Svo virðist sem Ísland, 

Noregur, Finnland og USA séu iðulega um og yfir meðaltalið og vöktu Ísland og USA 

sérstaka athygli GEM þar sem bæði efnahagssvæðin hafa nýlega upplifað mikla kreppu 

í efnahagslífinu (GEM, 2011). Ofangreindar niðurstöður segja vissulega til um áhuga 

Íslendinga á frumkvöðlastarfsemi og hátt hlutfall þeirra sem starfa í umhverfi 

frumkvöðla miðað við sambærileg lönd. Mikilvægt er því að stoðumhverfið mæti 

þörfum frumkvöðla eins vel og hægt er og stuðli að lífvænlegum fyrirtækjum til lengri 

tíma. 
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4.1.3 Áætlanir frumkvöðla um útflutning 

Útflutningur á vörum og þjónustu er efnahagssvæðum iðulega afar mikilvægur, sér í 

lagi efnahagssvæðum eins og Íslandi með sína fáu íbúa og þar með lítinn 

innanlandsmarkað, mikinn innflutning á sér í lagi neytendavörum og afar frjósömu landi 

sem skapað getur gríðarleg tækifæri í útflutningi. Útflutningur skapar störf og tekjur 

fyrir ríki og sveitafélög og því er afar mikilvægt að ýta undir slíka starfsemi eins og 

kostur er. Frumkvöðlar og fyrirtæki þeirra geta því verið efnahagssvæði sínu góð 

tekjulind ef þau ná velgengni í erlendri markaðssókn. Áætlanir þeirra í byrjun geta því 

stuðlað að styrkjum og hlutafjárútlátum ef um útflutningsfyrirtæki er að ræða. Ef horft 

er til áætlana frumkvöðla á fyrstu tveimur stigunum samkvæmt skilgreiningu GEM (þeir 

sem hyggja á stofnun fyrirtækis og þeir sem eru að stofna fyrirtæki, þrep 1 og 2) sem 

kannað var á árunum 2008-2010 kemur í ljós að Ísland trónir enn og aftur á topnum. 

 

Mynd 8: Hlutfall frumkvöðla sem stefna á alþjóðlegan markað með vöru sína eða þjónustu 

(GEM, 2011). 
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Um 27% íslenskra frumkvöðla stefna á að útflutningshlutfall þeirra verði meira en 25% 

af rekstrartekjum á meðan að 80% þeirra stefna á að útflutningshlutfall þeirra verði á 

bilinu 1-25%. Skýrsla GEM vill útskýra það háa hlutfall með því að landfræðileg lega 

landsins skapi nauðsyn þess að vera í útflutningi til að efla ríkidæmi efnahagssvæðisins 

(GEM, 2011). 

 

4.1.4 Ísland í brennideplinum 

Eins og fram kom hér að framan vakti Ísland áberandi mikla athygli í sínum flokki þ.e. 

nýsköpunardrifin efnahagssvæði. Ísland fylgir Norðurlöndunum er varðar hlutfall þeirra 

sem skynja tækifæri en er vel fyrir ofan þau í flokknum hlutfall þeirra sem skynja getu 

til að grípa tækifærið. Ísland lendir einnig mun hærra en Norðurlöndin þegar skoðað er 

hlutfall þeirra sem eru hræddir við að mistakast en er engu að síður með lang hæsta 

hlutfallið í flokknum hlutfall þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki. Mögulega hefur hátt 

hlutfall þeirra sem finnst frumkvöðlastarfsemi vera gott val í atvinnu áhrif á hlutfall 

þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki, enda virtist lítil leitni vera tengd áætlunum þeirra 

sem ætla að stofna fyrirtæki og hræðslu við að mistakast. 

Segja má því að Íslendingar séu almennt opnir fyrir tækifærum, hafi ágætlega mikla trú 

á getu sinni til að grípa tækifærið, séu í stakk búnir til að stofna fyrirtæki þrátt fyrir 

töluverða hræðslu við að mistakast. Hugsanlegar ástæður á bakvið þessar niðurstöður 

geta verið að umhverfisþættir séu hagstæðir á einhverjum sviðum en óhagstæðir á 

öðrum sviðum. Því er áhugavert að gera rannsókn á þörfum frumkvöðla á Íslandi og 

hvernig stoðumhverfið kemur til móts við þær þarfir þar sem slíkt er ekki hluti af GEM 

rannsókninni. 
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5 Rannsókn á þörfum frumkvöðla 

 

Frumkvöðlar eru eins misjafnir og þeir eru margir og við því að búast að þarfir þeirra 

séu misjafnar.  

 

5.1 Rannsókn á Íslandi 

Impra framkvæmdi könnun, á fyrri hluta árs 2010, meðal frumkvöðla sem hafa á 

einhverjum tímapunkti tekið þátt í verkefnum Impru frá árinu 2001. Þýðið var 1303 

aðilar alls og svörunin við könnuninni, sem var bæði netkönnun og símakönnun, var 

69%. Könnunin átti að sýna árangurshlutfall þátttakenda á hinum ýmsu sviðum 

rekstrarins, eins og fjölgun starfa, veltuaukning, vöruþróun og fleira, og voru 

niðurstöðurnar við hverja spurningu yfirleitt sýndar fyrir heildina og niðurgreint eftir 

verkefnum NMÍ (NMÍ, 2012, c)
4
.  

Stærsti hluti svarenda tilheyrði einna helst þremur stærstu verkefnum NMÍ (NMÍ, 2012, 

c): 

- Átak til atvinnusköpunar: 19% svarenda 

- Brautargengi: 24% svarenda 

- Brautargengi á landsbyggðinni: 20% svarenda 

- Önnur verkefni: 37% svarenda 

Í könnuninni voru verkefni eins og Konur í útrás, Sóknarbraut og Vaxtasprotar sem 

NMÍ býður reyndar ekki lengur upp á en árangur var engu að síður kannaður hjá þeim 

verkefnum samhliða öðrum. Samantekt á niðurstöðum þessarar könnunar hér í þessari 

skýrslu mun því varða þrjú stærstu verkefnin til að draga betur saman árangur þeirra 

verkefna sem enn eru virk og mynda stærstan hluta verkefnastuðnings NMÍ. 

                                                 

4
 Könnunin hefur einnig verið notuð sem mælitæki á frammistöðu NMÍ og mat á árangri NMÍ, en Sveinn 

hjá Iðnaðarráðuneytinu vitnaði í þessa könnun er varðaði árangur styrkveitinga NMÍ í djúpviðtalinu sem 

sett er fram hér á eftir. 
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Taka skal fram að verkefnin sem voru hluti af könnuninni voru bæði styrkir sem veittir 

eru frumkvöðlum sem og námskeið sem Impra heldur og því gætu niðurstöðurnar í heild 

sinni í einstaka liðum litast af þeirri staðreynd. Til að mynda sögðust 86% þátttakenda í 

könnuninni hafa fyrir tilstuðlan verkefnisns aukið þekkingu á stofnun eða rekstri 

fyrirtækja en um 55% þátttakenda sögðu verkefnið hafa leitt til þess að ný vara eða 

þjónusta hafi verið sett á markað (NMÍ, 2012, c). Mismunur þarna á heildarniðurstöðum 

getur verið misvísandi einn og sér en könnunin greinir einnig frá svörum eftir 

verkefnum og það er því nauðsynlegt að skoða hvert verkefni fyrir sig til að geta greint 

raunverulegan ávinning þeirra enda hlutverk verkefna NMÍ mismunandi hverju sinni 

(Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 18. mars 2012).  

 

Ef litið er nánar á umsækendur og þau viðfangsefni verkefna sem þeir hafa kemur í ljós 

að stærsti hluti þeirra rekur nú þegar fyrirtæki. 

 

Mynd 9: Viðfangsefni verkefna, könnun NMÍ 2010 (NMÍ, 2012, c). 

 

Sýnilega eru fyrirtæki í meirihluta í öllum verkefnaflokkum en álíka margir í þessum 

þremur flokkum eru ekki komnir með fyrirtæki en eru engu að síður að vinna að 

viðskiptahugmynd
5
.  

                                                 

5
 Taka skal fram að misræmis gætir í flokknum Brautargengi en þar er samanlögð prósenta allra liða 

101%. Skýrsluhöfundur setur upplýsingarnar engu að síður fram nákvæmlega eins og gætir í könnuninni 

og því er ekki hróflað við þessu misræmi að sinni. 
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Hvað árangur þessara verkefna varðar má ætla að það sé meðal annars markmið þessara 

verkefna NMÍ að stuðla að markaðssetningu á nýrri vöru eða þjónustu og því var spurt 

um hvort verkefnið hafi leitt til þess. 

 

Mynd 10: Hefur verkefnið leitt til þess að ný vara eða þjónusta var sett á markað (NMÍ, 2012, c)? 

 

Samkvæmt mynd 12 svarar rétt ríflega helmingur allra verkefnanna þriggja 

spurningunni játandi. Einnig sést heildarniðurstaða allra verkefna NMÍ, lengst til hægri 

á myndinni, þar sem 55% af öllum þátttakendum í könnun NMÍ svara spurningunni 

játandi. Því má segja að á þessu sviði hafi verkefni NMÍ skilað í heild sinni 55% 

árangri. 

Annað markmið NMÍ með verkefnum sínum hlýtur einnig að teljast til þess að 

verkefnin skili sér í betri árangri í rekstri þátttakenda. Um það var einnig spurt í könnun 

NMÍ og í heild sinni sögðu 72% þátttakenda verkefnið hafa skilað sér í betri árangri í 

rekstri en 28% sögðu það ekki hafa skilað sér (NMÍ, 2012, c).  
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Mynd 11: Hefur verkefnið stuðlað að betri árangri í rekstri (NMÍ, 2012, c)? 

 

Samkvæmt ofangreindri mynd skilaði verkefnið Átak til atvinnusköpunar lakari árangri 

en heildin, Brautargengi var á svipuðum slóðum og heildin en Brautargengi á 

landsbyggðinni skilaði mun meiri árangri en heildin. Brautargengi er fyrst og fremst 

ráðgjöf en fjárhagslegir styrkir eru í Átaki til atvinnusköpunar. Hvað varðar mismun í 

Brautargengi milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar eru ýmsir þættir sem 

áhrif geta haft á niðurstöðurnar. Námskeiðin eru með sömu uppbyggingu og ráðgjöf en 

munurinn gæti verið fólgin í því að þær konur sem eru á námskeiðinu í Reykjavík eru 

oftar komnir með rekstur heldur en konur út á landi sem þátt taka í Brautargengi. Einnig 

eru konur á námskeiðinu úti á landi með minni menntun og oft færri möguleikar í þeirra 

heimabyggð samanborið við þær sem búa í Reykjavík. Konur á landsbyggðinni hafa 

frekar samband við atvinnuþróunarfélög á sínum svæðum til að njóta enn frekari 

stuðnings eftir Brautargengisnámskeiðið. Slíkt hefur reynst konum Brautargengis á 

landsbyggðinni afar vel en konur í Reykjavík leita síður til atvinnuþróunarfélaga enda 

ekkert slíkt starfrækt í Reykjavík. Aðsóknin í Reykjavík að Brautargengi er engu að 

síður það mikil að valið er inn á námskeiðið en á landsbyggðinni komast flestar 

konurnar að sem vilja (Selma Dögg Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2012).  

Að mati skýrsluhöfundar lýsir þessi niðurstaða einna best árangri NMÍ þar sem 

meginmarkmiðið, hvort heldur sem um ræðir ráðgjöf eða styrki, er fyrst og fremst að 

bæta og auka rekstur hjá frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum, en að slíku stuðla bæði 

ráðgjöf NMÍ og styrkir. 
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5.2 Rannsókn skýrsluhöfundar 

Eins og áður hefur komið fram ákvað skýrsluhöfundur að framkvæma bæði netkönnun 

sem og djúpviðtöl við ákveðna aðila innan stoðumhverfisins sem og við ákveðna 

frumkvöðla á mismunandi þrepum GEM skilgreiningarinnar til að svara 

rannsóknarspurningunni. 

 

5.2.1 Netkönnun 

Netkönnunin var framkvæmd á tímabilinu 20. febrúar til og með 20. mars 2012. 

Netkönnuninni var ætlað að sýna fram á hvernig frumkvöðlar,  á mismunandi þrepum 

GEM skilgreiningarinnar, upplifðu stoðumhverfið og hvaða þættir innan 

stoðumhverfisins skiptu megin máli og hverjir skipta minna máli. Einnig var spurt um 

fyrri reynslu, fyrri atvinnuaðstæður, fjölgun eða fækkun starfa innan fyrirtækisins og 

fleira sem ætlunin var að geta greint enn frekar með tilliti til stöðu og þarfa 

frumkvöðlanna og sprotafyrirtækjanna. 

 

Skýrsluhöfundur sendi tölvupóst á Atvinnumál kvenna, NMÍ, Klak, Innovit, 

Vinnumálastofnun, Íslandsstofu og á atvinnuþróunarfélögin um land allt og óskaði eftir 

hjálp þeirra við að senda könnunina á aðila sem hafa verið í sambandi við þá síðastliðin 

3 ár, þ.e. aðila sem myndu teljast frumkvöðlar á mismunandi þrepum rannsóknarinnar. 

Impra og Innovit höfnuðu beiðni skýrsluhöfundar en aðrir tóku vel í beiðnina og 

áframsendu könnunina til viðkomandi aðila eða settu frétt inn á vefsíðu sína og í 

fréttabréf með link inn á könnunina. 

Alls svaraði 41 aðili könnuninni og komu þeir úr öllum þrepum GEM 

skilgreiningarinnar eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. Þar sem könnuninni var 

komið á framfæri bæði á póstlista sem og á heimasíðum og fréttabréfum þá er þýðið 

óþekkt.  

Niðurstöður netkönnunarinnar eru settar fram miðað við GEM þrepin fjögur. Nokkuð 

jöfn skipting var á milli flokkanna en þrep 3 var fjölmennast með 36,6% þátttakenda.  
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Mynd 12: Í hvaða flokk myndirðu staðsetja þig og/eða þitt fyrirtæki? 

 

Spurt var um bakgrunn frumkvöðla, fjármögnun, landfræðilega stöðu og fleira og verða 

niðurstöður þess efnis birtar hér fyrir neðan, skipt eftir þrepunum fjórum. Til að 

auðvelda framsetningu jafnt í öllum flokkunum munu niðurstöður birtast í prósentum en 

einnig verður fjöldi svarenda innan sviga. 

 

Frumkvöðlar fara oft ekki einir af stað í að stofna og reka fyrirtæki heldur taka sig 

nokkrir saman. Stundum eru þetta nokkrir vinnufélagar eða bekkjarsystkin sem fá 

hugmyndir, vinna að þróun þeirra, stofna fyrirtæki og skapa sjálfum sér þar með atvinnu 

og stundum eru þetta vinir eða fjölskyldumeðlimir. Einn hluti könnunarinnar snéri að 

því að kanna hversu margir eru eða voru um stofnun fyrirtækisins, skipt eftir þrepunum 

fjórum, og samkvæmt neðangreindri mynd var töluverður munur á milli þrepa. 
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Mynd 13: Fjöldi aðila sem komu að stofnun fyrirtækisins í upphafi. 6 

 

Í dag virðast fleiri aðilar í einu vera um hugmyndavinnuna og stofnun fyrirtækisins 

heldur en raunin var fyrir nokkrum árum síðan. Fyrirtæki sem eru orðin til að mynda 

eldri en 3,5 árs (þrep 4) voru í tæplega 43% tilfella stofnuð af einum aðila. Áhugavert er 

einnig að sjá að sama hlutfall í því þrepi var til marks um að stofnendurnir voru fleiri en 

fimm talsins. Í þrepi 1 er algengast að stofnendur séu þrír en mun færri í því þrepi fóru 

af stað einir heldur en í hinum þremur þrepunum. Mögulega hefur fjöldi stofnenda áhrif 

á þarfir frumkvöðla og því ákvað skýrsluhöfundur að kanna þennan þátt í 

netkönnuninni.  

 

                                                 

6
 Könnunin var framkvæmd í gegnum www.surveymonkey.com og því er undirtexti allra mynda sem 

sýna niðurstöður könnunarinnar ekki með íslenskum stöfum þar sem kerfi erlendu síðunnar leyfir ekki 

íslenska stafi þegar myndir eru settar fram með þessum hætti. 

http://www.surveymonkey.com/
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Tilgangur frumkvöðla með þróun á hugmynd og stofnun fyrirtækis getur einnig verið 

misjafn á milli ára. Spurt var hvort frumkvöðullinn stefni á að skapa sér fulla atvinnu 

með hugmyndavinnunni (sérstaklega orðað fyrir þá sem voru á þrepi 1 og 2) eða hvort 

að frumkvöðlastarfsemin hafi verið þeirra aðalstarf frá upphafi fyrirtækisins (þrep 3 og 

4). 

 

Mynd 14: Markmið frumkvöðuls með fyrirtækjarekstrinum er varðar atvinnu. 

 

Frumkvöðlar á þrepi 1 eru ekki endilega að stefna að því að hugmyndin skapi þeim fulla 

atvinnu en svo verður viðsnúningur þegar kemur að þrepi 2, 3 og 4 en þar hækkar 

hlutfall þeirra sem unnu sem frumkvöðlar í aðalstarfi frá upphafi umtalsvert. Út frá 

ofangreindri mynd er því hægt að greina að mun líklegra sé að frumkvöðlar sem taka 

skrefið í þrep 2 og lengra séu mun líklegri til að skuldbinda sig og hafa 

frumkvöðlastarfsemina sem aðalstarf. Kostnaður við að stofna fyrirtæki getur til að 

mynda hugsanlega haft þau áhrif að þeir sem ætla sér að byggja á hugmyndum sínum 

fyrirtæki eru þeir sem leggja út í slíkan kostnað á meðan að aðrir eru áfram á þrepi 1. 

Spurt var einnig um það hvort að frumkvöðullinn búi yfir reynslu sem nýtist í starfi í 

upphafi (þrep 1 og 2) eða hvort frumkvöðull hafi verið með reynslu sem nýttist 
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fyrirtækinu í upphafi. Eins og sést á neðangreindri mynd voru flest allir í þrepunum 

fjórum með reynslu sem nýttist fyrirtækinu í upphafi. Samkvæmt umfjöllun í kafla 2.1.1 

um mat á lífslíkum nýrra fyrirtækja, undir heitinu frumkvöðullinn og stjórnunarteymi, er 

einmitt komið inn á þá staðreynd að fjárfestar og fræðimenn telja reynslu, ásamt 

persónulegum eiginleikum frumkvöðulsins, vera eitt það mikilvægasta í fari 

frumkvöðuls í átt að velgengni. 

 

Mynd 15: Reynsla frumkvöðuls sem nýtist í upphafi. 

 

Svo virðist sem að íslenskir frumkvöðlar vinni hugmyndir sínar út frá þeirri reynslu sem 

þeir hafa, enda telst slíkt einnig auka líkurnar á velgengni samkvæmt 

frumkvöðlafræðunum. 

 

Annar þáttur sem kannaður var snéri að því hversu langan tíma það tók frá því að 

frumkvöðullinn fékk hugmynd þar til hann stofnaði fyrirtækið. Ef litið er á 

heildarniðurstöðurnar, óháð þrepunum, voru rétt ríflega 40% frumkvöðla búnir að ganga 
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með hugmyndina í 12 mánuði eða skemur þegar þeir stofnuðu fyrirtæki, 35% voru búnir 

að ganga með hugmyndina í 1-3 ár og tæplega 25% í lengri tíma en 3 ár. 

Ef horft er á niðurstöðurnar skipt eftir þrepunum fjórum kemur í ljós að munurinn á 

milli þrepa hvað varðar meðgöngutíma hugmyndar er töluverður. 

 

Mynd 16: Meðgöngutími hugmyndar. 

 

Eins og ofangreind mynd sýnir virðast aðilar sem eru á þrepi 1 og 2 hafa í mun skemmri 

tíma gengið með hugmyndir sínar en aðilar í þrepi 3 og 4. Vissulega eru aðilar í þrepi 1 

ekki búnir að taka skrefið í þrep 2 og því meðgöngutíminn ekki kláraður þegar þessu er 

svarað en engu að síður er munurinn á milli þrepa töluverður. Erfitt er að áætla hvort 

munurinn gæti hugsanlega falist í því að með miklum breytingum í efnahagskerfinu á 

síðastliðnum árum séu frumkvöðlar í auknum mæli að taka skrefið fyrr með hugmyndir 

sínar en kollegar þeirra á sama þrepi fyrir nokkrum árum eða hvort að munurinn felist í 

því að þau fyrirtæki sem hafa náð 3,5 ára aldri hafi einfaldlega verið betur undirbúin, 

hugmyndirnar með lengri meðgöngutíma, og því lifað svona lengi. Mögulegt er engu að 
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síður að styttri meðgöngutími hugmynda hafi áhrif á þarfir frumkvöðla og því eru þessar 

upplýsingar áhugaverðar upp að vissu marki. 

 

Eins og áður hefur verið komið inn á er frumkvöðlastarfsemi sem og rekstur 

sprotafyrirtækja mikilvægur þáttur í fjölgun starfa og aukinni atvinnu innan 

efnahagssvæða. Með aukinni starfsemi fyrirtækja fjölgar störfum og eru það jafnframt 

niðurstöðurnar úr könnuninni eins og sést hér á næstu mynd. 

 

Mynd 17: Fjöldi starfsmanna í mismunandi þrepum. 

 

Eins og sést hér að ofan eykst starfsmannafjöldinn með aldri fyrirtækisins. Slík þróun er 

öllum efnahagssvæðum afar mikilvæg þar sem það eykur atvinnu innan 

efnahagssvæðanna sem og möguleika ríkis og sveitafélaga til tekna af starfseminni. 

Frumkvöðlar voru einnig beðnir um að meta hvernig þeir teldu starfsmannafjöldann 

þróast næstu tvö árin. Um 41% frumkvöðla töldu að starfsmannafjöldinn yrði sá sami á 

meðan að svipað hlutfall taldi að starfsmönnum myndi fjölga um færri en fimm. 

Tæplega 18% frumkvöðla töldu að starfsmönnum myndi fjölga um fleiri en fimm en 

enginn taldi að starfsmannafjöldinn myndi minnka á næstu tveimur árum. Slíkar 
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niðurstöður hljóta að teljast afar jákvæðar fyrir íslenskt efnahagslíf og vonandi góðs viti 

í framtíðinni með tilliti til atvinnumála. 

 

Í könnuninni var einnig spurt nánar út í styrki, mikilvægi þeirra og hvort viðkomandi 

frumkvöðlar hefðu fengið úthlutað einhverjum styrkjum, og niðurstöðurnar voru afar 

áhugaverðar. 

Á heildina litið, óháð þrepum, töldu ríflega 37% frumkvöðla styrki skipta öllu máli, svo 

miklu í raun að þeir hefðu ekki eða myndu ekki halda áfram án þeirra. Rétt tæplega 

helmingur frumkvöðla töldu styrki skipta einhverju máli á meðan að um 14% töldu þá 

skipta litlu sem engu máli eða hvorki né. 

Ef litið er á niðurstöðurnar myndrænt, skipt eftir þrepunum fjórum, kemur í ljós að þeir 

sem telja styrki skipta hvað mestu máli voru einna helst í fyrstu þrepunum tveimur. 

 

Mynd 18: Mikilvægi styrkja miðað við núverandi stöðu frumkvöðulsins eða fyrirtækisins. 

 

Áhugavert er þó að töluverð áhersla er lögð á styrki í þrepi 4 miðað við lágt hlutfall í 

þrepi 3, er varðar hlutfall þeirra sem fannst styrkir skipta miklu máli. Sambærilegt 
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hlutfall er þó í öllum þrepum er varðar þá sem telja styrki skipta litlu sem engu máli eða 

hvorki né. Augljóst er þó að styrkir skipta frumkvöðla í öllum þrepum töluverðu máli og 

þar með er þörf þeirra fyrir fjármagni umtalsverð. 

Þrátt fyrir ofangreinda niðurstöðu kom það fram að um 20%  hefðu aldrei sótt um styrk 

áður og um 14% höfðu sótt um styrki en ekki fengið úthlutað. Flestir þeirra sem aldrei 

höfðu sótt um styrk voru á þrepi 1 og 2 en flestir þeirra sem höfðu sótt um styrk en ekki 

fengið voru á þrepum 3 og 4.  

Athyglisvert var einnig að sjá að 80% af þessum hópi sem ekki hafði fengið styrki 

úthlutað var starfandi sem frumkvöðull í aðalstarfi frá upphafi. Um 75% af þessum 

sömu aðilum höfðu aftur á móti fengið ráðgjöf hjá NMÍ, atvinnuþróunarfélögum, 

Íslandsstofu og Innovit á einhverjum tímapunkti. 

 

Styrkir eru ekki eina haldreipi frumkvöðla í stoðumhverfinu. Ráðgjöf er einnig stór 

þáttur af stoðumhverfinu. Eins og áður hefur komið fram eru fjölmargir aðilar sem veita 

ráðgjöf í stoðumhverfi frumkvöðla, bæði opinberir aðilar eins og NMÍ sem og 

einkarekin fyrirtæki á borð við Innovit. Spurt var um til hvaða aðila frumkvöðlarnir hafi 

leitað til er varðar ráðgjöf og nefndu flestir NMÍ, atvinnuþróunarfélögin og Innovit. 

Aðilar í þrepum 1, 2 og 3 höfðu fengið ráðgjöf hjá VMST og aðilar í þrepi 3 höfðu 

fengið ráðgjöf hjá Ríkisskattstjóra. 

 

Heildarmat frumkvöðla á hversu vel eða illa stoðumhverfið mætti þeirra þörfum hverju 

sinni var misjafnt milli þrepa. 
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Mynd 19: Heildarmat frumkvöðla á stoðumhverfinu á mismunandi þrepum. 

 

Samkvæmt ofangreindri mynd virtist ánægja með stoðumhverfið aukast með hverju 

þrepinu. Stór hópur frumkvöðla í þrepi 1 hafði ekki reynslu af stoðumhverfinu á meðan 

að stór hópur á sama þrepi taldi að stoðumhverfið mætti þörfum sínum illa. Miðað við 

áherslu stoðumhverfisins á stofnun fyrirtækja og þá staðreynd að styrkir eru frekar 

veittir til fyrirtækja en einstaklinga, samanber umfjöllun að framan um TÞS og rannsókn 

NMÍ, er mögulegt að frumkvöðlar á þrepi 1 og jafnvel 2 upplifi ákveðið gap í 

stoðumhverfinu. Rannsakað var með djúpviðtölum enn frekar hvar mismunandi aðilar 

innan stoðumhverfisins staðsettu sig einna helst með tilliti til þrepaskilgreiningar GEM 

og þá kemur í ljós hvort umrætt gap sé til staðar. 

 

Markmið rannsóknarinnar var þó fyrst og fremst að finna hverjar þarfir frumkvöðla eru 

á mismunandi tíma í ferli frumkvöðla í gegnum þrepin fjögur. Frumkvöðlar voru beðnir 

um að meta mikilvægi ýmissa þátta sem snúa að stofnun og rekstri fyrirtækis og voru 

niðurstöðurnar mismunandi milli þrepa, en almenn áhersla var þó einna helst á styrki. 
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Mynd 20: Mat frumkvöðla á mismunandi þáttum stoðumhverfisins. 

 

Ofangreind mynd sýnir mat allra frumkvöðla sem þátt tóku í könnuninni, óháð þrepum. 

Fjórir helstu þættirnir sem fá hæstu einkunn frumkvöðlanna snúa að styrkjum. Aðrir 

þættir snúa að ráðgjöf á sviði vöruþróunnar og markaðsmála sem og skattaívilnanir sem 

auðvelda fyrstu skrefin og skattaívilnanir sem greiða fyrir fjárfestingu í 

frumkvöðlastarfi. Húsnæðisaðstaða gegn lágri eða engri leigu er einnig á listanum sem 

og aðstoð við fjármögnun. 
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Mynd 21: Mat frumkvöðla í þrepi 1 á mismunandi þáttum í stoðumhverfinu. 

 

Frumkvöðlar á hugmyndastigi, þrepi 1, meta styrki til vöruþróunar sem mikilvægasta 

þáttinn í stoðumhverfinu miðað við þarfir sínar. Næst mikilvægasti þátturinn er aðstoð 

við gerð viðskiptaáætlunar og þar á eftir koma þættir á borð við ráðgjöf á sviði 

vöruþróunnar og alþjóðaviðskipta, styrkir til að koma hugmyndinni yfir í fyrirtæki og 

styrkir sem fjárfesting. 

 

Frumkvöðlar á þrepi 2 meta skattaívilnanir sem auðvelda reksturinn fyrstu árin 

mikilvægasta þáttinn. Styrkir til markaðsmála og skattaívilnanir sem greiða fyrir 

fjárfestingu koma þar á eftir, sem og aðstoð við fjármögnun og þættir eins og ráðgjöf á 

sviði markaðsmála og aðrir styrkir, sjá mynd 24. 
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Mynd 22: Mat frumkvöðla í þrepi 2 á mismunandi þáttum í stoðumhverfinu. 

 

Mynd 23: Mat frumkvöðla í þrepi 3 á mismunandi þáttum í stoðumhverfinu. 
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Frumkvöðlar í þrepi 3 leggja mesta áherslu á styrki; til að koma hugmyndinni yfir í 

fyrirtæki, til markaðsmála og vöruþróunar sem og styrkir sem fjárfesting. Þar á eftir 

koma þættir eins og ráðgjöf á sviði vöruþróunar og styrkir til starfsmannaráðninga, sjá 

nánar mynd 25. 

 

Frumkvöðlar í þrepi 4 leggja mesta áherslu á styrki til markaðsmála og styrki til að 

koma hugmynd yfir í fyrirtæki. Næstu þættir þar á eftir snúa að húsnæðisaðstöðu, styrki 

til vöruþróunar og skattaívilnanir, sjá mynd 26. 

 

 

Mynd 24: Mat frumkvöðla í þrepi 1á mismunandi þáttum í stoðumhverfinu. 

 

Samantekt úr könnuninni 

Samkvæmt fyrirliggjandi niðurstöðum stefna flestir frumkvöðlar sem fara á annað borð 

af stað í ferlið, á að skapa sjálfum sér og öðrum atvinnu. Fyrstu skref fyrirtækisins eru 

fjármögnuð aðallega með fjármagni frumkvöðulsins og í sumum tilfellum fjármagni frá 

vinum og ættingjum einna helst. Svo virðist sem að sókn frumkvöðla í styrki á fyrstu 
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þrepunum sé minni en þeirra sem lengra eru komnir. Óánægja með stoðumhverfið er 

einnig mest á fyrstu þrepunum sem mætti annað hvort skrifa á vanþekkingu og litla 

reynslu af stoðumhverfinu eða að stoðumhverfið mæti einfaldlega ekki þeirra þörfum 

eins vel og frumkvöðlum í þrepum 3 og 4. 

Mikilvægustu þættir stoðumhverfisins miðað við þarfir frumkvöðla eru á sviði styrkja 

en einnig er ráðgjöf á sviði vöruþróunar og markaðsmála sem og skattaívilnanir ofarlega 

í öllum flokkum. 

Þar sem þýðið í könnuninni var óþekkt og svörunin hugsanlega ekki fullnægjandi má 

nota ofangreinda samantekt til viðmiðunar. Til að greina þarfir frumkvöðla og 

stoðumhverfið betur og styðja við niðurstöður netkönnunarinnar tók skýrsluhöfundur 

djúpviðtöl við nokkra frumkvöðla, á mismunandi þrepum, í mismunandi iðnaði og með 

mismikinn rekstur, og einnig forsvarsmenn innan stoðumhverfisins. 

 

5.3 Djúpviðtöl 

Djúpviðtöl voru tekin við frumkvöðla og aðila innan stoðumhverfisins, opinberar 

stofnanir sem og einkarekna aðila. Markmiðið var að fá betri innsýn inn í heim 

frumkvöðla, þarfir þeirra og hvernig stoðumhverfið mætir þeim þörfum að þeirra mati 

sem og eftir skynjun aðila innan stoðumhverfisins. Frumkvöðlarnir sem rætt var við 

koma úr mismunandi þrepum GEM skilgreiningarinnar, aðilar sem gátu greint frá 

mismunandi þörfum sínum á mismunandi tíma, gátu sagt frá hvernig þeir tókust á við 

aðstæður hverju sinni og hvernig þeir nýttu sér stoðumhverfið á hverjum tíma. 

 

5.3.1 Iðnaðarráðuneytið 

Sveinn Þorgrímsson, skrifstofustjóri hjá Iðnaðarráðuneytinu, segir hlutverk hins 

opinbera í stoðumhvefinu sé að koma inn þar sem er markaðsbrestur. Með því á hann 

við að sinna þörfum sem einkamarkaðurinn getur af einhverjum ástæðum ekki sinnt. Í 

þessu felst m.a. að hið opinbera þarf að styðja við frumkvöðla á fyrstu þrepunum þar 

sem hugmyndavinnan og vöruþróunin fer fram og til að mynda fjármagn vantar til að 

taka hugmyndina eða sprotann að fyrirtækinu áfram. Með stofnun TÞS, NMÍ og sjóðum 

NMÍ, Rannís og Nýsköpunarsjóði Atvinnulífsins er komið til móts við ákveðnar þarfir 

frumkvöðla á ákveðnum líftíma hugmyndanna. Það er svo hlutverk NMÍ og Íslandsstofu 
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einna helst að veita frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum ýmiss konar ráðgjöf en þar 

koma einmitt saman ráðgjafar á hinum ýmsu sviðum með menntun og reynslu sem á að 

koma til móts við fjölbreytilegar þarfir frumkvöðla og sprotafyrirtækja. NMÍ og 

Íslandsstofa bjóða einnig upp á ýmis námskeið sem ætlað er til að styrkja frumkvöðla til 

athafna og styrkja stoðir sprotafyrirtækja til framsóknar (Sveinn Þorgrímsson, munnleg 

heimild, 23. febrúar 2012). 

 

Hrunið 2008 og breytingar á stoðumhverfi hins opinbera 

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á stoðumhverfinu á síðustu árum. NMÍ var til að 

mynda stofnað árið 2007 og var því enn með mjög sveigjanlegt skipulag þegar hrunið 

var árið 2008. Í framhaldi af hruninu setti NMÍ á stofn 7 frumkvöðlasetur um land allt 

sem hafa reynst frumkvöðlum afar vel og verið þétt setin. NMÍ tók einnig höndum 

saman við VMST með það að markmiði að styðja atvinnulausa til eigin athafna með 

ýmsum hætti með góðum árangri (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 

2012).  

Með stofnun Íslandsstofu var ætlunin að efla útflutning fyrirtækja á vörum og þjónustu. 

Annað mikilvægt hlutverk var að sameina kynningu og markaðssetningu á einum stað, 

m.a. varðandi ferðaþjónustu. Sendiráð Íslands út um allan heim voru virkjuð til þátttöku 

og er slíkt gert til að frumkvöðlar og íslensk fyrirtæki yfir höfuð geti nýtt tengslanet 

sendiráðanna á erlendri grund sem og fengið þeirra ráðgjöf á viðkomandi 

markaðssvæði. Það hefur til dæmis sannað sig að þrátt fyrir að fyrirtæki hafi fengið litla 

styrki til útrásar, eins og brúarstyrk TÞS, hafa þeir peningar skipt sköpum (Sveinn 

Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2012).  

 

Fjárhagslegur stuðningur hins opinbera í stoðumhverfinu 

Sveinn telur að fjármagnsþörf sé helsta og mikilvægasta þörf frumkvöðla sem og 

sprotafyrirtækja. Ýmsar leiðir séu greiðar í leit að fjármagni eins og umsóknir um styrki 

hjá TÞS, Átak til atvinnusköpunar hjá Impru og fjárfestingafé hjá Nýsköpunarsjóði 

Atvinnulífsins. Það er til að mynda metið sem svo að um helmingur allra umsókna til 

TÞS séu góðar og hæfar en aðeins hluti af þeim getur hlotið styrki vegna veikar 

fjárhagsstöðu sjóðsins (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 
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Til að skilgreina mikilvægi styrkja með tilliti til árangurs var gerð rannsókn á 

styrkþegum hjá NMÍ árið 2010. Árangur frumkvöðla og sprotafyrirtækja sem fengu 

úthlutað styrkjum frá sjóðum Impru á árunum 2001-2010 mældist alls 86%, samkvæmt 

Sveini, sem er afar góður árangur
7
. Það er því ljóst að fjármagnið sem sett er í þessi 

verkefni er vel nýtt og til þess fallin að skapa landi og þjóð frekari verðmæti og atvinnu. 

Þá er árangur af styrkjum Tækniþróunarsjóðs einnig mjög góður en samkvæmt Sveini 

hafa um 2/3 verkefna lokið með frumgerð (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. 

febrúar 2012). 

Allir þessir sjóðir eru þó að hans mati of litlir, en sem dæmi má nefna að TÞS hafði árið 

2011 úr 720 milljónum að spila en þyrfti í raun að hafa 2 milljarða á ári hverju til að 

svara þörfinni að mati Sveins. Taka ber þó fram að framlag ríkisins í þessa sjóði hefur 

hækkað ár frá ári, þrátt fyrir að hækkanirnar séu litlar. Það er því mikið reynt að gera en 

þó af vanefnum (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

 

Stoðumhverfi hins opinbera er fyrir alla 

Mikið hefur verið lagt upp úr því að stoðumhverfið sem er á vegum hins opinbera sé 

fyrir alla, sama í hvaða greinum þeir starfa eða hyggja á að starfa. Það er lagt upp með 

að til að ná sem mestum árangri eigi að vera opin samkeppni um styrki og megi bestu 

verkefnin vinna. Fjármagn í styrkjum er því ekki bundið ákveðnum greinum eins og hjá 

AVS, enda ætti slík atvinnuvegabundin skipting að heyra sögunni til. Mikilvægt sé að 

ríkið styrki verkefni sem líklegust eru til að skila árangri fyrir atvinnulífið og samfélagið 

án tillits til annars (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

 

Nýsköpunarsjóður Atvinnulífsins sem fjárfestir 

Ríkið setti NSA á stofn árið 1997 en fyrsta starfsárið var 1998. Starfsemin gekk vel til 

að byrja með en á árunum 2000-2002 tapaði sjóðurinn um helmingi eigin fjár. Sjóðurinn 

var að hluta til endurfjármagnaður síðar, m.a. með hluta af söluandvirði Símans. 

Almennt talað er fjármagn NSA bundið í verkefnum sem hafa tekið lengri tíma en 

áætlað var í upphafi til að skila hagnaði og skapa grundvöll til endursölu á hlutafénu 

                                                 

7
 Taka ber fram að Sveinn er að vísa í rannsókn NMÍ sem þegar hefur verið gerð skil á í þessari skýrslu í 

kafla 5.1. 
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sem NSA hefur bundið í viðkomandi fyrirtækjum. Frá hruni lengdist þessi tími enn 

meira og þarf því þolinmæði NSA að vera mun meiri en áður. Það er því ljóst að NSA 

er ekki burðugur sjóður í óbreyttu ástandi. Sjóðurinn þyrfti mun meira fjármagn ef hann 

ætti að vera virkur og skila sínu hlutverki með arði í framtíðinni (Sveinn Þorgrímsson, 

munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

 

Útrás íslenskra fyrirtækja í skugga gjaldeyrishafta 

Sögur um íslensk fyrirtæki sem stofna skrifstofur í Bretlandi og útibú um víða veröld til 

að mæta þeirri ógn sem gjaldeyrishöftin eru virðast fara fjölgandi. Sveinn álítur að öll 

fyrirtæki, núverandi sem og tilvonandi, þurfi að stefna á erlenda markaði í framtíðinni. 

Íslenski markaðurinn er svo lítill að hann er afar hentugur til að prufukeyra vörur og 

þjónustu en framtíðartekjur og magnsala koma erlendis frá (Sveinn Þorgrímsson, 

munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

Þrátt fyrir kreppuna fer nýsköpunarfyrirtækjum fjölgandi. Svo virðist sem margir nýti 

sér stöðuna til að skapa sér framtíðartekjur með því að stofna fyrirtæki, sem ekki var 

þörf á eða ekki vannst tími til á uppgangstímum. Þá er einnig ljóst að starfandi 

nýsköpunarfyrirtækjum hefur í flestum tilfellum vegnað vel. Vöxtur þeirra hefur þó 

aðallega verið erlendis. Þar leynast tækifærin bæði hvað varðar gjaldeyristekjur sem og 

aukning starfa á Íslandi. Það er þó ekki alveg eins og æskilegast væri þar sem 

gjaldeyrishöftin hefta rennsli fjármagns og því er það ekki möguleiki fyrir mörg 

fyrirtæki að halda starfseminni eingöngu á Íslandi -  heldur stofna þau eins og áður 

sagði skrifstofur og útibú erlendis til að sveigja framhjá þessum hömlum.  

Því hefur vöxtur hjá nýsköpunarfyrirtækjum ekki sést í hagtölum þar sem um leið og 

þessi fyrirtæki slíta barnaskónum eru þau flutt að mestu erlendis. Fjármagnið kemur því 

aldrei til Íslands og árangurinn á þessu sviði verður illmælanlegur (Sveinn Þorgrímsson, 

munnleg heimild, 23. febrúar 2012). 

 

Framtíðin 

Samkvæmt Sveini þurfa að eiga sér stað breytingar í stoðumhverfinu og umhverfi 

frumkvöðla almennt. Það þarf að leggja meiri áherslu á aðrar greinar en þær sem 

einblínt hefur verið á síðastliðin 10 ár. Skapandi greinar hafa risið upp til að mynda og 

hafa stór sóknartækifæri myndast á því sviði. Með nýjum áherslum væri hægt að bæta 
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samkeppnisstöðu Íslands. Ekki er nóg að horfa bara á fjölgun ferðamanna þegar innri 

strúktur vantar í ferðaþjónustu til að taka við þessari aukningu, en bæta þarf til dæmis 

vegi að náttúrufyrirbærum og aðstöðu ferðamanna á þeim svæðum svo eitthvað sé nefnt. 

Byggja þarf ferðamannaþjónustu upp innanfrá sem er þó erfitt á sumum sviðum þegar 

enginn sér sér hag í að bæta aðstæður þar sem slíkar aðgerðir skila ekki viðkomandi 

pening í kassann. Þar er markaðsbrestur og þar hefur hið opinbera komið inn í. 

Umhverfi frumkvöðla má að mörgu leyti líkja saman við ferðamannaþjónustuna og 

þann markaðsbrest sem þar á sér stað. Þar er hlutverk hins opinbera skýrt – þann 

stuðning þarf einfaldlega að auka (Sveinn Þorgrímsson, munnleg heimild, 23. febrúar 

2012). 

 

5.3.2 Vinnumálastofnun 

Miklar breytingar hafa átt sér stað hjá VMST með tilliti til frumkvöðla og möguleika 

þeirra til að vera á atvinnuleysisbótum og byggja upp sitt eigið fyrirtæki samhliða í 

takmarkaðan tíma. Slíkt úrræði hefur VMST boðið frá áramótum 2008 - 2009, en í 

september 2011 urðu þær breytingar að Vinnumálastofnun og Nýskpunarmiðstöð fóru í 

samvinnu með verkefnið að því leyti að NMI kom inn í með sína aðstöðu, þekkingu og 

ráðgjöf sem nýtist þessum frumkvöðlum og hefur milligöngu um þessar umsóknir til 

VMST (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. mars 2012).  

 

Vinnumarkaðsúrræði VMST 

Það er reynsla VMST að þetta úrræði hafi gefist vel í gegnum tíðina og svo virðist sem 

að það sé jöfn ásókn í þetta úrræði ár frá ári. Frá því að VMST fór að bjóða upp á þetta 

úrræði, árið 2009 og fram til loka ágúst 2011 þegar NMÍ tekur við þessum umsóknum, 

sóttu alls 365 aðilar um að fá að vera á bótum og stofna fyrirtæki. Af þessum 365 

aðilum voru 186 konur og 179 karlar. Eftir að NMÍ tók við vinnslu þessara umsókna frá 

byrjun september 2011 til loka febrúar 2012, sóttu 117 aðilar um verkefnið, 62 konur og 

55 karlar, og voru 100 umsóknir samþykktar á tímabilinu (Margrét Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Frumkvöðlanámskeið hafa einnig verið kennd víða um land á vegum VMST fyrir 

atvinnuleitendur til að kynna þá fyrir frumkvöðlahugsuninni, möguleikanum á að skapa 

sjálfum sér atvinnu og gefa þeim betra tækifæri til að taka af skarið og fara að vinna að 
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eigin viðskiptahugmynd. Það er vilji VMST að mun fleiri nýti sér frumkvöðlaúrræðin. 

Það er þeirra álit að árangurinn sé mikill og því mjög álitlegt að beina atvinnuleitendum 

í þennan farveg (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

Þarfir frumkvöðla 

Helstu þarfir frumkvöðla sem koma inn á borð til VMST eru peningalegs eðlis 

samkvæmt samtali við Soffíu. Frumkvöðla skortir peninga til að koma hugmyndum í 

framkvæmd. Stofnkostnaður er oft hár og vöruþróunin tímafrek og dýr. Að mati hennar 

eru of miklar kröfur gerðar til styrkumsækjenda um að sýna fram á arðsemi innan 

skamms tíma. Það vanti í raun sjóði sem gera ekki endilega kröfu um arðsemi heldur 

snúist um að gefa fólki tækifæri. Hún segist oft sjá það fyrirfram hvort að 

frumkvöðullinn sem sækir um að þróa eigin viðskiptahugmynd í gegnum VMST sé 

líklegur til árangurs eða ekki. Það birtist í vissu fasi og einbeitingu þess sem kynnir 

hugmyndir sínar sem er vænlegt til árangurs. Þeir sem eru leitandi og óvissir með 

framtíðarsýnina eru síður líklegir til árangurs. Þessi tilfinning Soffíu kemur einmitt 

heim og saman við fræðin, hvaða kostum frumkvöðlar sem hafa náð árangri eru gæddir 

og einnig hvaða persónueinkennum fagfjárfestar eru að leita eftir í frumkvöðlinum 

þegar þeir taka ákvarðanir um fjárfestingar (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. 

mars 2012). 

Aðrar þarfir sem eru greinanlegar hjá frumkvöðlum VMST snúa að húsnæðisaðstöðu 

gegn engri eða mjög lágri leigu. Nýsköpunarsetur NMÍ eru þétt setin og hafa sumir 

frumkvöðlar VMST fengið þar inni á meðan aðrir þurfa að bjarga sér sjálfir.  Þessari 

þörf hefur verið mætt af mun meiri krafti undanfarin ár, til að mynda á vegum NMI, 

atvinnuþróunarfélaga, Klak og Innovit en meira vantar þó upp á (Soffía Gísladóttir, 

munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

Samvinna innan stoðumhverfisins mikilvægt 

Mikilvægt er að aðilar sem koma að þjónustu við frumkvöðla myndi með sér 

samvinnu/þekkingarnet til hagsbóta fyrir frumkvöðlana. Slíkur hópur hefur verið að 

hittast reglulega á Akureyri, s.s. VMST, NMÍ, AFE, Tækifæri, Akureyrarstofa, fulltrúar 

ANH helgarinnar o.fl. og samanstendur hann af mikilli þekkingu og stóru tengslaneti og 

því kjörinn vettvangur til að auka samvinnu þessara aðila – frumkvöðlum til hagsbóta. 
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Meira mætti vera um slíka samvinnu víðar (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. 

mars 2012). 

 

Stoðkerfið heillt yfir gott 

Heildarmat Soffíu á stoðumhverfinu er gott, þar sé mikil reynsla, þekking og málefnin í 

góðri þróun en engu að síður vantar alltaf peninga til að koma snjóboltanum af stað 

(Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

5.3.3 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Samkvæmt samtali við Guðmund Óla Hilmisson og Selmu Dögg Sigurjónsdóttur er það 

mat þeirra að allir frumkvöðlar hafi jafnan aðgang að stoðumhverfinu og þar með talið 

styrkjum. Oft sé sá orðrómur á kreiki að meira sé gert fyrir ákveðnar iðngreinar en aðrar 

en staðreyndin er engu að síður sú að jafnt er tekið á öllum verkefnum hverju sinni og 

munurinn á hlutfalli styrkja í ákveðnar greinar sé mjög mismunandi milli ára. Til dæmis 

ráðstafaði sjóðurinn Átak til atvinnusköpunar á síðast ári 32% í fatahönnun og 16% í 

hugbúnaðargerð en þar af mátti telja 8% til skapandi greina. Því fóru um 40% af 

styrkjunum á síðasta ári til skapandi greina (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg 

heimild, 18. mars 2012). 

 

Styrkir felldir niður eða afþakkaðir 

Styrkir sem veittir eru til frumkvöðla og sprotafyrirtækja eru þó ekki alltaf fullnýttir en 

þá eru þeir annað hvort felldir niður eða afþakkaðir. Ef litið er á styrki Átaks til 

atvinnusköpunar þá voru 22% af veittum styrkjum ekki nýttir árið 2008 og þar af voru 

um 50% sem nýtti eingöngu hluta upphæðarinnar sem veitt var. Árið 2009 voru þessi 

hlutföll enn hærri þar sem 33% af veittum styrkjum voru ekki nýttir og 40% af þeim 

nýttu aðeins hluta upphæðarinnar sem veitt var, samkvæmt upplýsingum frá Guðmundi. 

Nýrri tölur var ekki hægt að nálgast þar sem verkefni eru enn í gangi og því ekki 

endanlega útséð hver niðurstaðan verður. Guðmundur tekur þó fram að 

nýtingarhlutfallið á styrkjum NMÍ sé almennt mun betra en ofangreindar upplýsingar, 

en mest er um að styrkir séu felldir eða afþakkaðir hjá verkefninu Átak til 

atvinnusköpunar (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 18. mars 2012). 
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Styrkir NMÍ eru opinbert fé 

Hvað styrkveitingar varðar nefnir Guðmundur að hafa ber í huga að oft er um opinbert 

fé að ræða, eins og raunin er í Átak til atvinnusköpunar, og þá þarf mikið að passa upp á 

að þeir sem hljóta styrki mega ekki vera í samkeppni á sínum markaði. Ef slíkir aðilar 

hlytu styrki væri hið opinbera að styðja beint við einn aðila en ekki hina sem myndi þar 

með skapa misræmi á samkeppnisgrundvelli (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg 

heimild, 18. mars 2012). 

Galli er þó í stoðkerfinu, að mati Guðmundar og Selmu, hvað varðar styrkveitingar á 

opinberu fé til opinberra stofnanna. Opinberar stofnanir eigi að hafa nægt fjármagn 

innandyra til að standa að frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun en svo sé einfaldlega ekki 

raunin og þá sæki þessar stofnanir í styrkjasjóði samhliða frumkvöðlum og 

sprotafyrirtækjum. TÞS hefur verið að veita styrki til opinberra stofnanna en NMÍ veitir 

aftur á móti ekki styrki til þeirra né verkefna sem unnin eru innan veggja NMÍ. Það 

hefur þó ekki alltaf verið þannig en þessi mál hafa þróast í þessa átt á undanförnum 

árum. Hvað varðar styrki NMÍ og Vaxtasamninga hjá til dæmis atvinnuþróunarfélögum 

þá hafa styrkir verið veittir til frumkvöðla og sprotafyrirtækja sem síðan nota það 

fjármagn til að kaupa þjónustu af opinberum aðilum eins og Matís en styrkurinn er engu 

að síður greiddur til frumkvöðulsins (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma Dögg 

Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2012). 

 

Erlend markaðssókn og breytingar frá hruni árið 2008 

Möguleikar fyrirtækja á Íslandi til að sækja á erlenda markaði eru töluverðir innan 

stoðumhverfisins, bæði á sviði ráðgjafar og á sviði styrkja, samkvæmt Guðmundi. 

Fyrirtæki á Íslandi fá styrki til að fara á erlenda markaði og fá einnig ráðgjöf hjá NMÍ 

sem og öðrum aðilum eins og Íslandsstofu til að hefja slíkt ferðalag. Veitt er til að 

mynda aðstoð við að stilla upp rekstraráætlun ásamt því að farið er yfir möguleika á 

erlendri grund og er handleiðslan mikilvæg í þessum tilfellum. Hvað varðar breytingar á 

stoðumhverfinu í takt við breytingar á efnahagskerfinu og rekstrarumhverfi fyrirtækja á 

síðustu árum er það mat Guðmundar og Selmu að fólk komi betur undirbúið með 

hugmyndir sínar en áður var. Það er einnig mat þeirra að frumkvöðlar komi fyrst til 

NMÍ til að fá ráðgjöf áður en þeir stökkva af stað, eins og raunin var hér áður. Það hefur 
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til að mynda orðið mikil aukning í hópi þeirra sem koma og fá ráðgjöf og meira en 

tvöföldun í styrkumsóknum frá hruni 2008. Svo virðist sem að bakgrunnur og þarfir 

fólks sem kemur til NMÍ séu óbreyttar, þ.e. um er að ræða sambærileg verkefni og lítið 

sem ekkert um áherslubreytingar. Þrátt fyrir mikla ásókn eftir þjónustu NMÍ  hefur 

starfsmönnum ekki fjölgað  þrátt fyrir breytta tíma og fleiri verkefni innandyra eins og 

Frumkvöðlasetur og samstarf við VMST (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma Dögg 

Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2012). 

Breytingar sem hafa aftur á móti orðið einna helst í starfsemi NMÍ frá hruni 2008 varða 

Frumkvöðlasetrin en þá voru sett af stað sjö frumkvöðlasetur; m.a. í Reykjavík, á 

Ísafirði, Höfn og einnig tók NMÍ þátt í Ásbrú, Keilir á Keflavíkurflugvelli. Staðan nú er 

aftur á móti sú að Frumkvöðlasetrin eru bara fjögur, öll í Reykjavík, en öðrum var lokað 

sökum lítillar sóknar í aðstöðuna. Það er aftur á móti reynsla NMÍ samkvæmt 

Guðmundi og Selmu að frumkvöðlar uni hag sínum vel innan veggja 

Frumkvöðlasetranna og að þau séu orðin mikilvægur þáttur í lífi margra frumkvöðla 

sem fóstra eða hafa fóstrað sínar hugmyndir þar, sem síðan hafa vaxið og dafnað í formi 

nýrra fyrirtækja (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma Dögg Sigurjónsdóttir, munnleg 

heimild, 18. mars 2012). 

 

Ráðgjöf frá opinberum aðilum sem og einkareknum aðilum 

NMÍ veitir fjölmörgum frumkvöðlum fría ráðgjöf á ári hverju en einnig eru einkaaðilar í 

stoðumhverfinu sem veita ráðgjöf gegn einhvers konar þóknun. Það hefur ávallt verið 

skoðun starfsmanna innan NMÍ að á milli opinberra aðila og einkarekinna 

ráðgjafafyrirtækja, eins og Innovit, ríki ekki samkeppni en samvinnan er aftur á móti 

ekki mikil. Það sé einfaldlega staðreynd að þessir mismunandi aðilar vinni mismunandi 

verkefni á mismunandi máta og það sé stoðumhverfinu í heild til framdráttar. Töluvert 

sé til dæmis um að frumkvöðlar nýti sér þjónustu beggja aðila, hvort heldur sem er á 

sama tíma eða á mismunandi tíma í rekstri. Slíkt sé einfaldlega jákvætt enda 

mismunandi hvað hentar frumkvöðlum hverju sinni. Mismunandi nálgun sé til að 

mynda hjá NMÍ og Innovit sem felst einna helst í því að NMÍ gengur ekki í verkin fyrir 

frumkvöðlana heldur ráðleggur þeim og leiðbeinir í verkefnum en Innovit komi oft að 

verki hjá frumkvöðlum og starfi náið með frumkvöðlunum í starfi. Það er mat Selmu að 

af misjöfnu hafa frumkvöðlarnir gott af og það sé jákvætt að þeir hafi val um hvoru 
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tveggja (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma Dögg Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 

18. mars 2012). 

 

Fjöldi frumkvöðla og grunnatriði áður en farið er af stað 

Samkvæmt Guðmundi er einnig mjög algengt að frumkvöðlar fari tveir af stað saman 

með hugmynd. Stundum er ástæðan á bak við slíkt að báðir aðilar koma með eitthvað að 

borðinu sem tilvonandi fyrirtæki þarfnast en stundum er það einfaldlega sá þáttur að 

hafa félagskap annars sem orsakar fjölda stofnenda í frumkvöðlafyrirtækjum. NMÍ 

hefur til að mynda aðstoðað frumkvöðla við að fylla út pappíra um stofnun hlutafélaga 

og dæmi eru um að 13 aðilar voru um eitt fyrirtæki sem Guðmundur segi þó vera 

undantekningu (Guðmundur Óli Hilmisson, munnleg heimild, 18. mars 2012). 

Að mati Selmu er það mikilvægast fyrir frumkvöðla áður en af stað er farið að skrifa 

viðskiptaáætlun til að skýra sýnina. Slík vinna hafi oftar en ekki breytt áætlunum 

frumkvöðla og stuðlað að betri árangri en ella. Frumkvöðlar koma einnig og spyrja um 

hvað sé hentugt form fyrirtækisins sem á að stofna. Skattareglur virka fráhrindandi, sér í 

lagi hvað varða reiknuð laun til frumkvöðla en RSK hafi bætt úr þeim málum fyrir 

skemmstu með því að bæta við einum flokki E-liður, sem þýðir að frumkvöðlar sem 

stofna fyrirtæki í fyrsta skiptið mega reikna sér lægri laun en aðrir flokkar gera ráð fyrir 

í eitt ár. Slíkt fyrirkomulag komi sér vel fyrir frumkvöðla þar sem margir hafi áður leyst 

þetta vandamál með að skrá sig í hlutastarf en við það missi þeir réttindi til fullra 

atvinnuleysisbóta ef dæmið gengur ekki upp (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma 

Dögg Sigurjónsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2012). 

 

Heilt á litið telja Guðmundur og Selma að stoðumhverfið mæti þörfum frumkvöðla eins 

vel og búast má við. Árangurskönnun NMÍ
8
 hafi sýnt að fjármagn hins opinbera sem 

sett er í NMÍ sé vel nýtt og skili samfélaginu nýjum fyrirtækjum og fleiri störfum þegar 

fram í sækir (Guðmundur Óli Hilmisson og Selma Dögg Sigurjónsdóttir, munnleg 

heimild, 18. mars 2012). 

 

                                                 

8
 Hér er verið að vísa í rannsókn NMÍ sem þegar hefur verið sett að hluta til fram í skýrslu þessari í kafla 

5.1. 
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5.3.4 Tækniþróunarsjóður 

Árlega sækja fjölmargir um styrki til TÞS og þurfa margir frá að hverfa. Umtalsverð 

fjölgun hefur orðið á styrkumsóknum milli ára og hækkun á upphæðum sem sótt er um. 

Styrkupphæðin sem TÞS hefur úr að spila ár hvert hefur þó lítillega hækkað milli ára 

undanfarin ár. Flest allir styrkir sem TÞS veitir eru einnig sóttir að fullu og lítið hefur 

verið um að styrkir séu afþakkaðir eða afturkallaðir, þá einna helst að einhverjum árum 

liðnum ef verkefni dragast óvenjulega lengi (Björn Víkingur Ágústsson, munnleg 

heimild, 12. apríl 2012).  

Áhugavert er að sjá muninn á milli ára í umsóknum um styrki sem og úthlutunum eins 

og neðangreind tafla sýnir vel. 

Tafla  5: Nýjir styrkir TÞS 2004-2011, upphæðir (Rannís, 2012, b). 

 

 

Ofangreind tafla sýnir upphæðir sem sótt var um og upphæðir sem úthlutað var og eins 

og sjá má er hlutfall veittra verkefnastyrkja mun hærra á árunum fyrir hrun 2008. Árið 

2011 var úthlutað einungis 17% af því fjármagni sem sótt var um og er það jafnframt 

lakasta hlutfallið á tímabilinu. Áhugavert er að sjá aukninguna sem verður milli áranna 

2008 og 2009 og jafnframt minnkunina frá 2009 til 2010. Hvað veldur þessum 

breytingum er óljóst en líklegast er um að ræða afleiðingar hrunsins 2008. 

Frumherjastyrkir og Brúarstyrkir voru fyrst veittir eftir hrun, eða árið 2009, og hefur 

ásókn í þá einnig verið langt umfram getu sjóðsins eins og sjá má á ofangreindri töflu. 

Hlutverk sjóðsins hefur þó ekki breyst á undanförnum árum en hann styrkir nú mun 

fjölbreyttari verkefni, eins og með Brúarstyrkjum og Frumherjastyrkjum, árin eftir hrun 

2008 (Björn Víkingur Ágústsson, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 
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Almennt hljóða styrkir sjóðsins upp á 10 milljónir kr. á ári hverju til eins, tveggja eða 

þriggja ára í senn, þó styrkir séu einnig stærri og smærri eins og Frumherjastyrkurinn og 

Brúarstyrkurinn sem almennt eru um 5 milljónir kr. á ári. Upphæðir sem sjóðurinn 

úthlutar hverju sinni eru hæstu styrktarupphæðirnar sem hægt er að fá með einni 

umsókn og því afar álitlegt fyrir marga að sækja um. Aðilar eins og ORF líftækni hafa 

alls fengið ríflega 170 milljónir í styrki frá TÞS (ef teknir eru saman fyrsti styrkurinn 

sem fyrirtækið hlaut og framhaldsstyrkurinn). Önnur fyrirtæki sem eru Íslendingum 

kunn í dag hafa fengið styrki frá TÞS á tímabilinu 2004 til 2011; Marorka hefur fengið 

ríflega 110 milljónir, Genis yfir 80 milljónir, Mentor tæplega 60 milljónir og CLARA 

um 55 milljónir. Það er því ljóst að með styrk frá TÞS eru möguleikar nýrra fyrirtækja 

mun betri til árangurs en ella enda fjármagn til nokkurra ára vinnu og þróunar tryggt að 

mestu. Sjóðurinn státar einnig að fjölmörgum fyrirtækjum sem hann hefur komið að 

með fjármagni sínu og getur eflaust unað vel við þann árangur þó hann sé ekki mældur 

með öðrum hætti (Rannís, 2012, b). 

Sjóðurinn úthlutar aftur á móti eingöngu um 1-3% sjóðsins til einstaklinga, samanber 

töflu 31,  sem er áhugavert þar sem engar upplýsingar er að finna í umsóknarferli TÞS 

um að æskilegra sé að umsækjandinn sé fyrirtæki, samkvæmt reynslu skýrsluhöfundar. 

Tafla  6: Hvert fjármagn streymir eftir flokkun styrkþega fyrir 2004- 2011 (Rannís, 2012, b). 

 

 

Eins og sjá má hér að ofan hafa fyrirtæki fengið stærstan hluta styrkja í gegnum árin og 

hefur sá hlutur farið stækkandi undanfarin ár. Engu að síður er hluti styrkja TÞS að fara 

til háskóla og stofnana, eða alls um 20% af fjármagni sjóðsins til að mynda árið 2010 

sem gerir um það bil 140 milljónir á meðan að einstaklingar fengu úthlutað um 14 

milljónum sama ár til nýsköpunar (Rannís, 2012, b).  

Áhugavert er einnig að líta á þær atvinnugreinar sem eru að fá úthlutað úr sjóði TÞS. 
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Mynd 25: Skipting styrktra verkefna eftir ISAT flokkum 2004-2011 (Rannís, 2012, b). 

 

Samkvæmt ofangreindri mynd eru tækni- og framleiðslufyrirtæki einna fyrirferðamestu 

flokkarnir en flokkar eins og ferðaþjónusta og hönnun og listir eru engu að síður til 

staðar með um 2% hvor á tímabilinu. Taka þarf þó þessum upplýsingum með ákveðnum 

fyrirvara þar sem verkefnin geta auðveldlega átt heima í fleiri flokkum en einum (Björn 

Víkingur Ágústsson, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

 

Nafn sjóðsins og kynning á starfsemi hans 

Nafn sjóðsins, Tækniþróunarsjóður, getur því skapað ákveðinn misskilning þar sem 

sjóðurinn á erindi við mun fleiri greinar en tækniþróun eina og sér. Engu að síður eru 

ekki uppi áætlanir um að breyta nafni hans þrátt fyrir að skiptar skoðanir séu á þeim 

málum. Sjóðurinn hefur á síðustu árum aftur á móti verið mun virkari í að koma sér á 

framfæri og þeim styrkjum sem hann veitir eins og með auglýsingum í staðarblöðum út 

á landi og með Facebook síðu á veraldarvefnum ásamt því að leggja áherslu á kynningar 

á sjóðnum (Björn Víkingur Ágústsson, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

 

Matsblöð send öllum umsækendum 
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Frá stofnun sjóðsins hefur matsblað alltaf verið sent öllum umsækendum að loknu mati 

á umsóknum til sjóðsins. Það er mat sjóðsins að það skipti máli fyrir umsækendur að fá 

mat á verkefninu frá óháðum aðila þó svo verkefnin hljóti ekki styrki. Matsblaðið getur 

einnig komið að góðum notum þegar reynt er að fá fjárfesta eða annað fjármagn að 

verkefnum (Björn Víkingur Ágústsson, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

 

Þarfir frumkvöðla 

Að mati TÞS er tvennt sem háir þeim frumkvöðlum sem þangað leita en það er fjármagn 

og skortur á tæknimenntuðu starfsfólki. TÞS bendir einnig á það að þrátt fyrir að staðið 

hafi verið vörð um sjóðinn síðastliðin ár þá hefur úthlutunarhlutfall sjóðsins, þ.e. fjöldi 

verkefna sem styrkt eru miðað við fjölda umsókna, lækkað umtalsvert og að 

hámarksstyrkur sjóðsins hefur staðið í stað frá árinu 2004 (Björn Víkingur Ágústsson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

 

5.3.5 Íslandsstofa 

Viðtal var tekið við Hermann Ottósson, forstöðumann markaðsþróunar, á Íslandsstofu 

en Hermann hefur í áratugi starfað á vettvangi frumkvöðla og kynnst bæði uppgjöf 

þeirra og sigrum. 

 

Þjónusta Íslandsstofu við frumkvöðla 

Samkvæmt Hermanni tekur Íslandsstofa einna helst við fyrirtækjum sem þegar hafa 

farið í gegnum þróunarvinnu og starfsemi á Íslandi og hyggja á útrás (þrep 3 og 4 

samkvæmt skilgreiningu GEM).  

Frumkvöðlar sem leita til Íslandsstofu eru mest að leita eftir ráðgjöf og þekkingu og 

vantar innsýn í útrásina sem fyrirhuguð er. Allir frumkvöðlar geta fengið fund með 

starfsmönnum Íslandsstofu til að ræða málin og fá ráðgjöf. Engu að síður þurfa 

frumkvöðlar og fyrirtæki þeirra að hafa til staðar heildstæða viðskiptahugmynd, 

kynningarefni, getu innan fyrirtækisins til að takast á við útrás og fjármagn til að fá 

langtíma aðstoð Íslandsstofu. Starfsmenn Íslandsstofu meta það sjálfir hvort fyrirtæki 

eru í stakk búin fyrir útrás og ef svo reynist fá þeir aðstoð og þjónustu Íslandsstofu eins 

og hægt er í ferlinu (Hermann Ottósson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 
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Markaðsþróun Íslandsstofu veitir fyrirtækjum og einstaklingum alhliða þjónustu, 

upplýsingar og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu. 

Þjónustan miðast við að styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækjanna á erlendum mörkuðum. 

Kjarnastarfsemi er víðtæk ráðgjöf á sviði markaðssetningar og sölu erlendis. Ráðgjöfin 

fer m.a. fram með margskonar námskeiðum, kynningarfundum og ráðstefnum. Fyrirtæki 

njóta aðstoðar við að koma á viðskiptatengslum erlendis, farnar eru viðskipta- og 

könnunarferðir á markaði og víðtækt net viðskiptafulltrúa og ráðgjafa víða um heim er 

nýtt til að koma á viðskiptum. Lykilþættir í starfsemi Markaðsþróunar Íslandsstofu eru 

upplýsingaþjónusta við útflytjendur, námskeið sem nefnast Útflutningsaukning og 

hagvöxtur (ÚH) sem miðast við að undirbúa landnám á erlendum mörkuðum, Útstím 

sem er ráðgjafaverkefni og Spegillinn sem er þjálfunarverkefni, en einnig býður 

Íslandsstofa upp á sérhæfð námskeið sem snúa að ferðaþjónustu og  nefnast Hagvöxtur 

á heimaslóð og Frá hugmynd til markaðar. Námskeiðin eru niðurgreidd en fyrirtækin 

þurfa að borga á bilinu 150 til 500 þúsund fyrir þátttökuna (Hermann Ottósson, 

munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Stór hluti af starfi Hermanns innan Íslandsstofu er að gæta þess að fyrirtæki á Íslandi fái 

bestu þjónustu sem völ er á, bæði heima og erlendis. Slíkt sé gert með m.a. að treysta 

bönd við viðskiptafulltrúa í sendiráðum Íslands um allan heim og hefur það borið góðan 

árangur. Einnig eru erlendir aðilar fengnir til að veita ráðgjöf og aðstoð á erlendum 

mörkuðum hverju sinni þegar við á. Mikil meðvitund er einnig um það sem gert er á 

Norðurlöndunum í heimi frumkvöðla og býr Íslandsstofa því yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu á því sviði (Hermann Ottósson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Samkvæmt Hermanni hefur árangurinn af þjónustunni verið verulega góður, sér í lagi 

samanborið við Norðurlöndin. Hann líkir Íslandsstofu við brúarsmíði, Íslandsstofa 

smíðar brúna á milli markaða en fyrirtækið og frumkvöðullinn þurfa að leggja vegina að 

brúnni á báðum endum (Hermann Ottósson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

Aðgangur allra frumkvöðla að Íslandsstofu 

Að mati Hermanns hafa allar greinar atvinnulífsins jafnan aðgang að Íslandsstofu en 

sjávarútvegurinn er þó fyrirferðarmikill sem og að áherslan hefur verið mikil á 

ferðaþjónustuna í kjölfar hrunsins árið 2008. Hans reynsla er sú að ímynd Íslands hafi 

ekki beðið hnekki í bankahruninu en í kjölfar hrunsins hafi töluvert fjármagn verið sett í 
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að markaðssetja Ísland sem skapaði þar með grundvöll fyrir endurreisn landsins í 

landkynningu. Hann telur til dæmis að hrunið hafi einna helst valdið 

sjálfsímyndunarkreppu hjá landsmönnum sem og þeirri staðreynd að fjölmargir góðir 

starfsmenn hafi losnað á vinnumarkaðnum sem gaf frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum 

tækifæri á hæfu starfsfólki á viðunandi launum. Þrátt fyrir hrun, séu möguleikar 

frumkvöðla á að reka fyrirtæki eingöngu á heimamarkaði engu að síður mjög góðir og 

að hans mati er ekki þörf á að allir sem stofni fyrirtæki séu með áætlanir er varða útrás. 

Það séu engu að síður töluverð tækifæri í útrás á tímum sem þessum. Almennt má þó 

segja að útflutningsfyrirtæki gangi vel, samkvæmt Hermanni, sér í lagi þau sem eru með 

helming tekna sinna eða meira erlendis frá (Hermann Ottósson, munnleg heimild, 27. 

mars 2012). 

 

Helsta þörf frumkvöðla 

Samkvæmt Hermanni er einna helst þörf fyrir fjárfesta sem veita frumkvöðlum 

fjármagn á fyrstu stigum frumkvöðlastarfseminnar en slíkt sé mun algengara erlendis en 

á Íslandi (Hermann Ottósson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

5.3.6 Klak 

Dr. Eyþór Jónsson er framkvæmdastjóri Klaks og hefur verið frá árinu 2008. 

Samkvæmt Eyþóri var Klak upprunalega stofnað árið 2001 af Nýherja og var hlutverk 

þess að vera vettvangur atvinnulífsins til að koma að störfum frumkvöðla. Áherslur voru 

upphaflega á upplýsingatæknisviðið sem breyttust á fyrstu árunum yfir á önnur svið og 

er í dag opið öllum sem áhuga hafa á að setja fyrirtæki á stofn (Eyþór Jónsson, munnleg 

heimild, 27. mars 2012). 

 

Þjónusta Klaks við frumkvöðla 

Að mati Eyþórs er fall frumkvöðla einna helst vegna vanþekkingar en ekki 

fjármagnsskorts. Klak er því vettvangur fyrir frumkvöðla til að öðlast menntun og 

þjálfun á þessum fyrstu skrefum frumkvöðlastarfsemi, en Klak staðsetur starfsemi sína 

fyrir frumkvöðla á þrepi 2 samkvæmt skilgreiningu GEM en teygir sig einnig niður á 

þrep 1 að vissu marki (Eyþór Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 
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Styrkur í fjölda þeirra sem fara af stað saman 

Það er reynsla Eyþórs að frumkvöðlar sem fara af stað 2 til 3 saman eigi mun betri líkur 

á velgengni en frumkvöðlar sem fara einir af stað eða fleiri en 3 saman og að fræðin 

staðfesti þetta einnig. Af þessum sökum meðal annars hefur Klak boðið tilboðið 2 fyrir 

1 tengt Viðskiptasmiðjunni, en námið telur tvær annir (var þrjár annir til vorsins 2011) 

og kostar önnin 275.000 kr. Viðskiptasmiðjan hefur í gegnum árin verið ágætlega sótt, 

en eftir að LÍN hætti að lána námsmönnum Viðskiptasmiðjunnar fyrir náminu hefur 

aðsókn minnkað (Eyþór Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

Misjafn aðgangur frumkvöðla að stoðumhverfinu 

Eyþór telur að mismunandi atvinnugreinar hafi ekki allar jafnan aðgang að aðstoð eða 

styrkjum innan stoðumhverfisins. Það er hans reynsla að ríkisvaldið styðji við ákveðnar 

greinar ár eftir ár, eins og ferðaþjónustu og sjávarútveginn, og eru áherslur hverju sinni 

háðar stefnu stjórnvalda á hverjum tíma. Ýmsar greinar komast þó í tísku tímabundið, 

eins og skapandi greinar virðast hafa verið undanfarin 4 ár og tölvuleikjaiðnaðurinn var 

hér áður fyrr og sjást slíkar áherslur þá einna helst í styrkjaúthlutunum opinberra aðila í 

stoðumhverfinu sem og í umfjöllun þeirra. Hvað varðar breytingar í stoðumhverfinu frá 

hruni árið 2008 sé einna helst hægt að nefna breyttar áherslur hjá TÞS með tilkomu 

verkefnastyrkja til atvinnusköpunar og sjálfsprottin verkefni eins og 

Hugmyndaráðuneytið og Hugmyndahúsið (sem varð m.a. gjaldþrota árið 2011 sökum 

ónógs fjármagns til rekstursins). Aðrar breytingar sem orðið hafa á stoðumhverfinu eins 

og tilkoma Frumtaks og Viðskiptasmiðjunnar hjá Klak sem og breytingar innan NMÍ 

hafi allar verið í farvatninu fyrir hrun og voru aðlagaðar að breyttum aðstæðum 

samhliða. Í heild varð Eyþór því fyrir vonbrigðum með hvað breytingarnar urðu litlar 

(Eyþór Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

Árangur Klaks-frumkvöðla og fjárfestar 

Klak hefur „alið upp“ fjölmörg fyrirtæki sem fagnað hafa velgengni á nokkrum árum og 

má þar nefna Clara, Hafmynd, Remake og Fafu. Fjárfestar hafa fjárfest í fyrirtækjum 

sem tóku fyrstu skref sín hjá Klak fyrir rétt um 2 milljarða og er það góður mælikvarði 
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að mati Eyþórs á þann árangur sem Klak hefur stuðlað að í gegnum árin. Fyrirtæki eins 

og CCP og Gogogik tóku til að mynda á sínum tíma þátt í Seed Forum Iceland, sem er á 

vegum Klaks meðal annars, og hafa fagnað verulegri velgengni í dag. Það sé þó allt of 

oft að frumkvöðlar koma til Eyþórs í leit að fjármögnun og hafa eingöngu gert ráð fyrir 

örfáum mánuðum til þess, en staðreyndin er sú að fjármögnunarferli með tilkomu 

fjárfesta tekur iðulega 12-18 mánuði (Eyþór Jónsson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

5.3.7 Atvinnumál kvenna og Svanni lánatryggingarsjóður kvenna 

Árlega sækja hundruð kvenna um styrki til Atvinnumála kvenna en þar starfar Ásdís 

Guðmundsdóttir, sem er jafnframt eini starfsmaður sjóðsins. 

 

Tilgangur sjóðsins 

Atvinnumál kvenna er sérstakur styrkjasjóður fyrir konur með viðskiptahugmyndir eða 

sprotafyrirtæki. Ráðgjöf og handleiðsla er almennt ekki til staðar hjá sjóðnum (eingöngu 

upp að vissu marki fyrir þá sem hljóta styrki) en konum er þá beint til aðila í þeirra 

heimabyggð eins og til atvinnuþróunarfélaga eða NMÍ. Umsóknum í sjóðinn hefur 

fjölgað ár frá ári og eru umsóknir bæði frá einstaklingum og fyrirtækjum, sem eru að 

minnsta kosti í helmings eigu kvenna, alls staðar af á landinu. Sjóðnum er því ætlað að 

koma sérstaklega til móts við konur þar sem vöntun þótti áður á að konur fengju 

úthlutað styrkjum og að þær væru áhættufælnari við það að taka skrefið og fara af stað 

ef til þyrfti fjármagn. Sjóðnum er því ætlað að stuðla að enn meiri þátttöku kvenna í 

heimi frumkvöðla og hefur það tekist vel að mati Ásdísar (Ásdís Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

 

Breytingar frá hruni 2008 

Samkvæmt Ásdísi hefur orðið töluverð breyting á umsóknum eftir hrun árið 2008. 

Greinilegt er að margir hafi farið ofan í skúffu og náð í gamlar hugmyndir og farið að 

vinna í þeim. Umsóknir sem berast sjóðnum eru því oft mjög misjafnar og misvel unnar 

hverju sinni. Mat sjóðsins er varðar styrkveitingar fer fram hjá stjórn sjóðsins sem 

leggur mat sitt á umsóknir miðað við þær upplýsingar sem umsækjandi leggur fram. Að 

mati loknu er síðan bréf sent til umsækjenda og þeir látnir vita hvort þeir fengju 
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úthlutun. Enginn rökstuðningur fylgir þeim bréfum sem fá höfnun á styrk en sá 

rökstuðningur er engu að síður veittur ef eftir því er óskað (Ásdís Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

  

Úthlutanir Atvinnumála kvenna 

Árlega sækja hundruð kvenna um styrki til sjóðsins en einungis tugir kvenna fá styrki 

úthlutað. 

 

Mynd 26: Fjöldi umsókna alls og skipt eftir flokkum, árin 2008 til 2012 (Ásdís Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

 

Umsóknum hefur fjölgað umtalsvert frá árinu 2008. Fjölgun er í umsóknum fyrirtækja á 

hverju ári síðan 2009 en fjöldi umsókna frá einstaklingum fækkaði nú í ár í fyrsta sinn 

frá hruni 2008. Eins má sjá að fjöldi umsækjenda frá landsbyggðinni fækkaði einnig í ár 

í fyrsta sinn frá hruni 2008 en eykst ár frá ári frá umsækjendum frá höfuðborgarsvæðinu 

og voru þeir þrefalt fleiri en frá landsbyggðinni í ár. 
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Mynd 27: Úthlutanir Atvinnumála kvenna árin 2008 til 2012 (Ásdís Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 17. apríl 2012). 

 

Samkvæmt mynd 31 er heildarfjöldi styrkhafa á bilinnu 36 til 56 talsins á ári hverju sem 

skiptist misjafnlega milli ára á milli styrkhafa á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni (og einn styrkþegi var búsettur erlendis árið 2010). Eitthvað er þó einnig 

um að styrkir séu ósóttir eða ónýttir en hlutfall þeirra er um 7% af heildarstyrkþegum á 

árunum 2008 til 2010, sem er lágt hlutfall. Einnig er áhugavert að sjá að fleiri fyrirtæki 

fengu úthlutað styrkjum í ár en í fyrra á kostnað styrkja til einstaklinga og dregst bilið 

þar á milli töluvert saman í ár miðað við fyrri ár. Ef bornar eru saman myndir 30 og 31 

sést að þrátt fyrir að mun fleiri umsækjendur séu frá höfuðborgarsvæðinu, eða um 75% 

af heildinni, er mun minni munur á þessum hlutföllum þegar kemur að úthlutunum, en 

39% af úthlutuninni fer til landsbyggðarinnar í ár. Miklar breytingar á milli ára í 

úthlutunum til einstaklinga eða fyrirtækja, landsbyggðar eða höfuðborgarsvæðisins er 

þó til marks um að stefna sjóðsins er að styrkja bestu verkefnin og eru ákvarðanir teknar 

út frá því en ekki annarri flokkun verkefna. 

 

Svanni lánatryggingarsjóður kvenna 

Atvinnumál kvenna sjóðurinn styður við konur í fyrstu skrefum þeirra; hugmyndavinnu, 

viðskiptaáætlunargerð, þróunarvinnu og undirbúningi fyrir framleiðslu. Svanni 

lánatryggingarsjóður kvenna er síðan ætlað að sjá um framhaldsverkefnin þ.e. verkefni 
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sem eru búin með þróunarvinnuna og eru búin að eða við það að hefja sölu á vörum 

sínum eða þjónustu (Ásdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

Svanni veitir lánaábyrgðir fyrir helmingi láns á móti Landsbankanum hverju sinni, en 

það skal tekið fram að það er ekki skylda að umsækjendur séu í viðskiptum við 

Landsbankann. Lágmarksupphæðir sem Svanni veitir er um 2 milljónir króna og er því 

heildarlánsfjárhæð að lágmarki 4 milljónir króna hverju sinni. Umsóknarferlið er 

tvískipt. Í fyrstu þarf að senda inn viðskiptaáætlun og önnur gögn til sjóðsins sem yfirfer 

gögnin ásamt því að Landsbankinn yfirfer fjárhagssögu umsækjenda. Þeir umsækjendur 

sem komast áfram fara í viðtal hjá sjóðnum og út frá þessum þáttum tekur stjórnin 

ákvörðun um úthlutun (Ásdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012).  

Alls bárust 32 umsóknir í fyrstu úthlutun sjóðsins haustið 2011 og mat stjórn sjóðsins 

umsóknir ásamt Landsbankanum. Eftir fyrsta mat og yfirferð voru níu umsækjendur 

kallaðir í viðtal þar sem stjórn og fulltrúar bankans höfðu tækifæri til að fá nánari 

upplýsingar um verkefnin og að lokum fengu fimm umsækjendur úthlutað lánatrygginu 

að upphæð alls kr. 8.250.000 og námu því lán sem veitt voru alls kr. 16.500.000. 

Verkefni sem fengu afgreiddar lánatryggingar voru ferðaþjónustufyrirtæki, fata- og 

sundfatahönnunarfyrirtæki og gjafavöru- og minjagripafyrirtæki (Ásdís 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012). Lánatryggingar sem veittar voru 

virðast því hafa í einhverjum tilfellum verið neðan við lágmarksupphæð sem sjóðurinn 

miðar við (sem eru í heildina 4 milljónir króna á verkefni) en ekki verður farið nánar út í 

það að svo stöddu. 

Enn er sjóðurinn ungur, hóf starfsemi síðla árs 2011, og því á eftir að koma reynsla á 

þetta fyrirkomulag en það er mat Ásdísar að þetta fyrirkomulag henti frumkvöðlum vel 

og það mætti því gera mun meira í stoðumhverfi frumkvöðla með þessum hætti – óháð 

kyni frumkvöðla – því þörfin fyrir fjármagn til frumkvöðla sé mikil (Ásdís 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2012). 

 

5.3.8 Innovit 

Innovit er einkarekið og þjónar frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum með ýmsum hætti. 

Framkvæmdastjóri Innovits er Kristján Freyr Kristjánsson og telur hann styrkleika 

Innovits í stoðumhverfinu vera einna helst alþjóðlegar tengingar Innovits eins og gott 

tengslanet til USA og Evrópu sem og tengslanet Innovits á Íslandi sem fyrir finnst 
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meðal annars í eigendahópi Innovits, sem á sér stoð bæði í háskólaumhverfinu sem og í 

fyrirtækjaumhverfinu (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

  

Mat á stoðumhverfinu 

Stoðumhverfið fær ekki nægan stuðning til sinnar starfsemi og þá er það einnig 

óskilvirkt hvað varðar það fjármagn sem fer inn í það, að mati Kristjáns. Telur Kristján 

það eflaust stafa af of miklum kostnaði sem fer í yfirstjórn fyrst og fremst. Ef horft er á 

árangur aðila innan stoðumhverfisins miðað við hverja milljón sem fer í gegnum þessa 

aðila þá kæmi fljótt í ljós að árangur einkarekinna aðila eins og Innovits væri meiri en 

árangur opinberra aðila, að mati Kristjáns (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg 

heimild, 10. apríl 2012). 

Stoðumhverfi hins opinbera er að mörgu leyti óskilvirkt fyrir frumkvöðla eftir því sem 

Kristján kemst næst í samskiptum sínum við frumkvöðla í gegnum árin. Opinberir aðilar 

í stoðumhverfinu fara mikið fram á áætlunargerð og hugmyndir og fyrirtæki eru metin í 

excel í stað þess að það sé horft á fólkið fyrst og fremst, sem er það sem reynslumeiri 

aðilar horfi frekar til. Samkvæmt vinnuaðferðum opinberra aðila eins og NMÍ og Rannís 

á sá sem er með hugmynd að gera áætlanir áður en farið er af stað. Staðreyndin er sú að 

þessar áætlanir ganga sjaldan eða aldrei upp eins og lagt var upp með. Breytingarnar 

sem verða í ferlinu (frá hugmynd að rekstri fyrritækis) eru mun meiri og örari en nokkur 

áætlunargerð ræður við – sér í lagi þessi fyrstu skref. Gallinn við áætlunargerðina og 

það ferli sem frumkvöðlar fara í hjá opinberum aðilum innan stoðumhverfisins er sá að 

þegar áætlunin er gerð og sótt er um styrkinn er búið að festa hugmyndina og þá 

verkefnið í ákveðnu ferli (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. apríl 2012).  

  

Starfsemi Innovit 

Innovit leggur mesta áherslu á viðburðina sem þeir standa fyrir, bæði á Íslandi sem og 

erlendis. Einnig fer talsverður tími í persónulega fundi með frumkvöðlum þó að gjald sé 

ekki rukkað fyrir slíka þjónustu nema ef um endurtekna fundi er að ræða eða óskað sé 

eftir sértækari ráðgjöf. Innovit hefur einnig boðið upp á ráðgjöf fyrir stærri fyrirtæki þar 

sem haldnar eru vinnusmiðjur og fyrirtækjum kenndar aðferðir til að fá starfsmenn til að 

koma með úrbætur á núverandi vinnuferlum eða laða fram nýjar viðskiptahugmyndir 



80 

fyrir fyrirtæki sem starfsmenn starfa hjá (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 

10. apríl 2012). 

   

Aðferðir til að auka úttöku á vörum og þjónustu frumkvöðla og sprotafyrirtækja 

Eins og staðan er í dag í styrkjakerfi stoðumhverfisins eru það aðilar á vegum opinberra 

stofnanna fyrst og fremst sem meta umsóknir og útdeila styrkjum. Þannig er raunin 

einnig hjá fjárfestingarsjóðum hins opinberra eins og NSA. Í sumum löndum erlendis 

hafa einkareknir aðilar, eins og fjárfestar, verið fengnir til að meta umsækjendur og 

viðskiptamódel þeirra. Með þeim hætti hafa til að mynda fjárfestar fjárfest í fyrirtækjum 

og hugmyndum til móts við opinbera aðila sem er áhugavert og mætti kanna með að 

gera á Íslandi. Hagsmunagæslan yrði eflaust meiri í þeim fyrirtækjum sem fjárfest er í 

enda þekkt fyrirbæri að hvatinn til hagsmunagæslu fer dvínandi ef eigandi fjármagnsins 

er hið opinbera en ekki einstaklingur eða fyrirtæki, samkvæmt Kristjáni. Slíkt gæti því 

stytt tímann sem fer í undirbúning rekstursins og aukið tekjumöguleikana til muna 

(Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

  

Tengslanet er það mikilvægasta fyrir frumkvöðla 

Að mati Kristjáns snúast þarfir frumkvöðla um miklu meira en peninga. Aðalþörf 

frumkvöðla sem Innovit hefur átt í samskiptum við snýst um vöntun á tengslaneti. Til að 

hefja sölu á erlendum markaði þarf til að mynda að koma sér upp tengslaneti. 

Markmiðið ætti því að vera að koma slíku upp sem fyrst fyrir sem minnstan tilkostnað á 

bæði tíma og fjármagni. Ein leið til að stytta slíka leið er að fá inn erlenda fjárfesta. Ef 

erlendur aðili með tengingar myndi fjárfesta í frumkvöðlafyrirtæki myndi hann greiða 

leið fyrirtækisins eins fljótt og auðið er og nýta til þess sitt tengslanet. Slík staða væri 

draumastaðan og myndi að líkum leiða til sölu mun fyrr en ella. Sú leið er aftur á móti 

ekki farin hjá aðilum eins og Íslandsstofu. Þar snýst aðstoð þeirra einna helst í að fá 

frumkvöðla inn í kennslustofur og kenna þeim handbrögðin á erlendum markaði í stað 

þess að afla aðila erlendis sem taka beinan þátt í verkefninu og leggja til fjármagn sitt og 

vinnu til þess að hlutirnir gangi upp (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. 

apríl 2012). 

Erlendir fjárfestar og sú leið sem er lögð upp hér að framan er engu að síður mun 

erfiðari en hún hljómar. Ýmsar hindranir eru á leiðinni eins og gjaldeyrishöftin, sem 
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erlendir aðilar upplifa sem ótrúlegt fyrirbrigði og hræðast þýðingu þeirra. Samkvæmt 

Kristjáni er hægt að fá undanþágur frá höftunum ef ætlun erlendra aðila er að fjárfesta í 

frumkvöðlastarfsemi en erlendir aðilar skilja ekki tilgang haftanna og eru hræddir við 

þessi boð og bönn og sækja því ekki um undanþágur né koma með fjármagn til Íslands 

(Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. apríl 2012). 

  

Aðgangur frumkvöðla að stoðumhverfinu 

Margir klasar innan atvinnulífsins hafa verið sjálfsprottnir, eins og tölvuleikjaklasinn, 

og hafa fengið stuðning og fjármagn upp frá því. Aðalatriðið sé að á meðal frumkvöðla 

sé öflugt fólk sem er tilbúið til að leggja sig fram, með eða án stuðnings 

stoðumhverfisins, og að frumkvöðlar leggi meiri vinnu í að þróa vörur og þjónustu og 

koma í sölu á sem skemmstum tíma í stað þess að eyða mikilvægum og verðmætum 

tíma í áætlunargerðir. Með þeim hætti ætti að vera hægt að ná meira út úr heimi 

frumkvöðla en raunin er í dag (Kristján Freyr Kristjánsson, munnleg heimild, 10. apríl 

2012). 

 

5.3.9 Hádegisfundur Klaks – Endurskipulagt stoðkerfi sprotafyrirtækja 

Klak hefur á árinu 2012 staðið að hádegisfundum er varða málefni frumkvöðla og var 

efni fundarins þann 27. mars 2012 um hvernig sprotastarfsemi gæti verið efld á Íslandi 

með endurskipulögðu stoðkerfi sprotafyrirtækja. Til máls tóku meðal annars Orri 

Hauksson, frá Samtökum iðnaðarins, Þórey Vilhjálmsdóttir framkvæmdastjóri 

borgarstjórnarflokks Sjálfstæðismanna og fyrrverandi framkvæmdastjóri 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Magnús Orri Scram núverandi alþingismaður og 

fyrrverandi starfsmaður í umhverfi sprotafyrirtækja. Neðangreindir kaflar eru samantekt 

úr erindum þeirra á hádegisfundinum. 

 

5.3.9.1 Orri Hauksson 

Orri Hauksson hefur starfað hjá Samtökum iðnaðarins um árabil og kynnst af eigin raun 

mikilvægi frumkvöðlaumhverfisins og þörfum frumkvöðla og sprotafyrirtækja. 

Samtök iðnaðarins hafa undanfarin ár barist fyrir því að auka og efla sjóði eins og TÞS, 

AVS og fleiri, og hafa Samtök sprotafyrirtækja einnig tekið þátt í þeirri baráttu og segja 
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til að mynda mikilvægt að TÞS verði efldur í 4 milljarða í samræmi við tillögu í 

atvinnumálanefnd ríkisstjórnarinnar (Samtök iðnaðarins, 2012). Að mati Orra hefur 

formúla Rannís er varðar styrktarsjóði gengið einna best, enda stærstu styrkirnir þar 

veittir. NSA gengur einnig vel sem og Frumtak en báðir þessir sjóðir eru þó ekki að 

vaxa, sér í lagi þar sem þeir eiga í erfiðleikum með að komast út úr verkefnum sem þeir 

hafa fjárfest í. Báðir þessir sjóðir eru mest megnis að viðhalda verkefnum í dag þó þeir 

hafi getað m.a. selt sig út úr Marorku sem dæmi. Samkvæmt Orra gætu þó orðið 

breytingar á NSA þar sem gamlir bakhjarlar, lífeyrissjóðir, eru að hefja viðræður við 

Iðnaðarráðuneytið um að kaupa sjóðinn og þar með auka umsvif hans. Fróðlegt verður 

að sjá hvernig þær viðræður fara (Orri Hauksson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Lagaumhverfið hefur breyst til batnaðar á síðustu árum til hagsbóta fyrir frumkvöðla og 

fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Komið var fram með skattaafslætti fyrir þá sem fjárfestu í 

sprotafyrirtækjum en þessar og aðrar breytingar stranda þó á reglugerðum frá ESB sem 

tefja málið og ekki er víst hvernig þessar breytingar enda sökum þess (Orri Hauksson, 

munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Að mati Orra á atvinnulífið að sinna frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum öðru vísi en 

raunin er. Stórfyrirtæki eru oft að vinna að góðum hugmyndum sem oftar en ekki enda 

ofan í skúffu í stað þess að „dreifa brauðmolunum“ til annarra, svo sem frumkvöðla, 

sem geta nýtt hugmyndirnar, stofnað fyrirtæki utan um þær og vaxið.  Stórfyrirtækin 

gætu þá m.a. fjárfest í vaxandi fyrirtæki og þar með fengið ávöxtun, bæði á hugmyndina 

sem slíka sem og fjármagnið sem lagt er fram – öllum til hagsbóta (Orri Hauksson, 

munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Orri telur jafnframt að vanda þurfi betur til verka þegar hið opinbera og einkageirinn 

vinna saman. Störukeppni sé einnig áberandi til að mynda á milli hins opinbera og 

sjávarútvegsins sem og erfiðleikar hins opinbera við að útbúa svokallaða rammaáætlun 

sem veldur því að stöðnun ríkir í umhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja (Orri 

Hauksson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Hvað menntakerfið varðar telur Orri að breytingar þurfi að verða í öllum þrepum 

menntakerfisins og þá einna helst í grunnskólum landsins. Skólakerfið þarf að geta 

„framleitt“ fleiri sérfræðinga fyrir atvinnugreinar sem stækka hratt en farið er að vanta 

starfsfólk á ýmsum sviðum. Nú þegar hafi Samtök iðnaðarins rætt við forsvarsmenn 

háskóla og framhaldsskóla um hvað veldur því að fáir nemendur sæki um greinar sem 
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vantar menntað starfsfólk í. Forsvarsmenn skólanna vilja meina að vandamálið hefjist í 

grunnskólum landsins og þar þurfi að vinna betur þá vinnu að búa til sérfræðinga 

framtíðarinnar. Í framhaldi af þessum viðræðum hafa Samtök iðnaðarins unnið með 

ýmsum sveitafélögum við að efla millistig grunnskólanna til að undirbúa nemendur 

betur undir framhaldsnám (Orri Hauksson, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

 

5.3.9.2 Þórey Vilhjálmsdóttir 

Að mati Þóreyjar snýst umhverfi frumkvöðla og stoðumhverfi þeirra um þrjá hluti einna 

helst: hlusta – skilja – framkvæma. Þórey hefur upplifað að samskipti frumkvöðla við 

hið opinbera séu oft á tíðum misskilin og að frumkvöðlar, eins og til að mynda 

hönnuðir, tali jafnvel annað tungumál en menntafólkið. Leggja þarf meiri áherslu á að 

allir aðilar innan stoðumhverfisins hlusti betur á hvort annað og leggi sig fram um að 

túlka það sem sagt er til að skilja betur þarfir frumkvöðla og möguleika í 

stoðumhverfinu til þess að hægt sé síðan að framkvæma breytingar til hins betra (Þórey 

Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Samkvæmt Þóreyju er augljóst hvað vantar inn í umhverfi frumkvöðla, og þar með 

stoðumhverfið, en það er fjármagn. Styrkir séu veittir gegn ýmsum skilyrðum, sem 

jafnvel henta ekki þörfum frumkvöðla, og leitast sé við að setja frumkvöðla í einhver 

fyrirfram skilgreind box, hönnuðir, sjávarútvegur og svo framvegis. Slíkt sé ekki 

samfélaginu sem heild til hagsbóta, aðalatriðið á að vera að aðstoða frumkvöðla til að ná 

árangri – ekki að skylda þá til að ná árangri með fyrirfram tilgreindum aðferðum. Verið 

sé þó að gera fullt af góðum hlutum en vöntun er á að skilaboð frumkvöðla séu skýr 

(Þórey Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Nokkur atriði nefnir Þórey sem varða breytingar á stoðumhverfinu (Þórey 

Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2012): 

- Vöntun er á samtökum englafjárfesta, en stuðningur stjórnvalda gæti skipt 

sköpum á þeim vettvangi.  

- Samfjárfesting sé einnig ábótavant er varðar einkageirann. Lítið er um að 

fyrirtæki taki sig saman í fjárfestingum í sprotafyrirtækjum. 
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- Vöntun á styrkjum til að kaupa utanaðkomandi ráðgjöf, sem ekki er tengd til að 

mynda NMÍ eða öðrum opinberum aðilum. Slíkt myndi einnig styðja við 

atvinnusköpun á sviði ráðgjafa. 

- Aukning á fjármagni til stoðumhverfisins – fjársvelti lengir einfaldlega ferli 

frumkvöðla og sprotafyrirtækja til sjálfbærni. 

 

5.3.9.3 Magnús Orri Scram 

Magnús Orri, alþingismaður og fyrrum starfsmaður í frumkvöðlaheiminum, kom inn á 

að ESB löggjöf hamli skattabreytingum er varða til að mynda skattaafslætti til þeirra 

sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Fjármálaráðuneytið sé til að mynda of upptekið til að 

taka fast og hratt á þessum breytingum og keyra málið í gegn á Alþingi og því hafi 

skattafrumvarpið dregist (Magnús Orri Schram, munnleg heimild, 27. mars 2012). 

Að mati Magnúsar eru stjórnmálamenn að gera ýmislegt til að auka fjármagn til 

stoðumhverfisins og miðast m.a. hið umdeilda auðlindagjald hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum að því að auka fjármagn til þessara þátta. Það er þó einnig 

staðreynd að hans mati að mikið fjármagn sé sett í stoðumhverfið en of lítill árangur sé 

að nást út úr því. Hver ástæðan sé á bak við það er óljóst að hans mati (Magnús Orri 

Schram, munnleg heimild, 27. mars 2012).  

 

5.3.10 OZ og fleiri sprotafyrirtæki Guðjóns Más 

Guðjón Már Guðjónsson er raðfrumkvöðull
9
 og einna helst þekktur fyrir að stofna OZ 

communications. Hann hefur áratuga reynslu af frumkvöðlaumhverfinu og starfsemi 

sprotafyrirtækja, þrátt fyrir ungan aldur. 

 

Menntun og hlutverk hins opinbera 

Hlutverk hins opinbera er að hlúa að umhverfi frumkvöðla. Samkvæmt Guðjóni er 

menntun á sviði frumkvöðlafræða ekki endilega besta leiðin til að búa til frumkvöðla. 

Oft sé betra að vita ekki of mikið og að þeir sem kenna frumkvöðlafræði treysta sér 

                                                 

9
 Raðfrumkvöðull (e. serial entrepreneur) er aðili sem hefur til að mynda stofnað nokkur sprotafyrirtæki. 
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iðulega ekki til að gera eitthvað sjálfir. Sjálfstraust og mannleg samskipti eru 

grunnurinn fyrir frumkvöðlastarfsemi og menn eru á villigötum að setja 

frumkvöðlafræði i pakkningar. Sjálfsnámið er grundvallarmenntun sem allir hafa 

aðgang að  og er til þess fallin að koma einstaklingnum út úr þægindahringnum. 

Menntakerfið gæti mögulega haldið aftur af frumkvöðlum og snúist í andhverfu sína 

(Guðjón Már Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 2012). 

 

Breytingar í stoðumhverfinu – frumkvöðlum til hagsbóta 

Að mati Guðjóns þarf stoðumhverfið að eiga sér skýra lagastoð  - gott lagaumhverfi.  

Guðjón telur að þéttara lagaumhverfi, er varðar til dæmis atvinnuleyfi og greitt aðgengi 

að kláru vinnuafli hvar sem er í heiminum, muni verða frumkvöðlastarfsemi til góða. 

Skattalög þurfa að breytast svo að sprotafyrirtæki geti veitt hlutabréf til starfsmanna án 

skatta og að meiri kraft þarf að setja í skattalegar hagræðingar hjá fyrirtækjum sem 

starfa í nýsköpun (Guðjón Már Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 2012). 

Mikilvægt er að leyfa hlutafjárboð (e. Stock-option) án skatta sem hefur því miður verið 

eyðilagt í framhaldi af bankahruninu. Það þarf að búa til hvata fyrir þá sem eru 

raunverulega í verðmætasköpun og slíkt er hægt að gera með hlutafjárboðum til 

starfsmanna. Skattaívilnanir, eins og niðurfelling á launatengdum gjöldum, geta verið 

afar mikilvægar fyrir frumkvöðla. Allt of algengt er til að mynda að frumkvöðlar og 

sprotafyrirtæki þeirra séu að drukkna í hótunum frá lífeyrissjóðum. Laun og launatengd 

gjöld eru dýr þáttur í rekstri nýrra fyrirtækja (Guðjón Már Guðjónsson, munnleg 

heimild, 25. febrúar 2012).  

Tækifærin sem íslenska ríkistjórnin hefur ennþá í dag er að læra að beina 

aflandskrónunum í framtakssjóði sem fjárfesta í nýsköpun í stað annarra úrræða sem 

Seðlabankinn hefur talað um, að mati Guðjóns (Guðjón Már Guðjónsson, munnleg 

heimild, 25. febrúar 2012). 

 

Áherslur stoðumhverfisins á vissar atvinnugreinar og tækifæri Íslendinga 

Áherslur á mismunandi atvinnugreinar á Íslandi hafa oft verið til umræðu og þá sér í 

lagi áherslur styrkjaumhverfisins á tækniþróunar – og tölvunnargreinar. Að mati 

Guðjóns eru ástæður á bak við slíkar áherslur skiljanlegar enda séu þær atvinnugreinar 
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með fjárfesta og fjármagn. Ávinningurinn er hins vegar meiri fyrir Ísland í að skapa 

dúkkulísur á vefnum í stað þess að sauma þær og selja í búðum. Tækifæri hafi verið 

mikil með aukningu á notendum á vefnum og samhliða því hafi Íslendingar búið yfir 

hugmyndaflugi, fengið m.a. úr náttúru Íslands, sem og því hugarfari sem þarf til að 

skapa ábatasöm ævintýri - fyrirtæki. Hagkvæmast er fyrir Íslendinga að nýta þá 

möguleika og þekkingu sem til er í menningu landsins á þessu sviði til að skapa 

áhugaverð sprotafyrirtæki (Guðjón Már Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 

2012). 

 

Breytingar sem urðu í kjölfar bankahrunsins 2008 

Að mati Guðjóns er umhverfi frumkvöðla betra eftir hrun sem sýnir sig meðal annars í 

betra aðgengi að hæfileikaríku fólki. Íslendingar voru til að mynda fyrir hrun mikið í því 

að kaupa nýsköpun annarra þjóða. Almenningur og stjórnmálamenn skynja aftur á móti 

betur í dag að nýsköpun er grunnurinn að atvinnulífinu og að verðmætasköpunin felst 

ekki í lántöku. Ekkert fyrirtæki í Silicon dalnum fær til að mynda lán – lántaka er ekki 

valmöguleiki þar. Aðalatriðið er að auka eiginfjárstöðuna. Úrræðin á Íslandi ganga því 

miður allt of oft  út á lántöku (Guðjón Már Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 

2012).  

 

Áhættu- eða framtaksfjárfesting 

Orðið áhættufjárfestingar, tengt við frumkvöðlastafsemi, er íslenskt fyrirbæri. „Venture 

capital“, sem er mikið notað í heimi frumkvöðla og varðar fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum, hefur iðulega verið þýtt á íslenska tungu sem áhættufjárfesting – en 

er í raun framtaksfjárfesting sem er mun jákvæðara orð og með allt aðra merkingu að 

sögn Guðjóns. Ef skoðaðir eru til að mynda 30 stærstu „venture capital“ sjóðir í USA og 

ávöxtun þeirra síðustu 20 árin þá eru þeir með betri ávöxtun en aðrir þekktir og 

almennir sjóðir. Slíkir sjóðir dreifa áhættu sinni betur og bæta einnig umhverfið. 

Ávinningurinn er því augljós fyrir framtaksfjárfestingar að mati Guðjóns (Guðjón Már 

Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 2012). 

 

Framtíðin 
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Það verða kynslóðaskipti á næstu 20 árum samkvæmt Guðjóni. Þolinmæði er lykilatriði. 

Skilaboðin eiga að vera skýr: „ekki vera eins og bankamennirnir“ (Guðjón Már 

Guðjónsson, munnleg heimild, 25. febrúar 2012). 

 

5.3.11 Controlant 

Controlant sérhæfir sig í lausnum fyrir sjálfvirka vöktun á verðmætum á borð við 

matvæli og lyf í allri dreifikeðjunni - frá framleiðslu, í gegnum dreifingu og að 

endastað.  

Samkvæmt Erlingi Brynjúlfssyni er kennitala fyrirtækisins síðan 2004 en núverandi 

starfsemi er í raun byggð á vinnu sem fór í gang á árunum 2005 - 2006 en árið 2007 var 

fyrsti starfsmaðurinn í fullri vinnu ráðinn til fyrirtækisins. Fyrirtækið er upprunalega 

fjármagnað af eigin fé frumkvöðlanna fimm sem stofnuðu fyrirtækið en sala innan 

fyrirtækisins fór fljótlega í gang og varð þá fyrirtækið sjálfbært út frá fjármagni úr 

rekstri. Nokkrir utanaðkomandi aðilar hafa fjárfest í félaginu á mismunandi 

tímapunktum en þeirra stærstur er Frumtak sem fjárfesti í félaginu árið 2011 (Erlingur 

Brynjúlfsson, munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

Styrkveitingar 

Controlant hefur hlotið styrkveitingar frá Tækniþróunarsjóði vegna þróunar á 

ferilvöktunarkerfi. Einnig hefur það hlotið styrk fyrir markaðssetningu á þeim lausnum 

sem fyrirtækið hefur þróað - svokallaðan brúarstyrk. Samkvæmt Erlingi sótti Controlant 

um styrki á upphafsárum fyrirtækisins en þeir fengust ekki og telur hann að miklu skipti 

hversu mótuð hugmyndin sé þegar kemur að umsóknum í sjóði á borð við 

Tækniþróunarsjóð. Þannig hafi það hjálpað mikið við umsóknarferlið að hafa mótaða 

viðskiptaáætlun og hafa hlotið þá viðurkenningu sem fólst í Gullegginu sem fyrirtækið 

hlaut árið 2009 en sú viðurkenning sem felst í styrkveitingum og verðlaunum á borð við 

Gulleggið til ákveðinna verkefna hefur jákvæð áhrif á áframhaldandi fjármögnun 

verkefna, að mati Erlings, hvort sem um ræðir styrki eða aðrar fjármögnunarleiðir 

(Erlingur Brynjúlfsson, munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

Reynsla af ráðgjöf 
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Controlant nýtti sér ráðgjöf frá Innovit í framhaldinu af Gullegginu og ber því góða 

sögu. Fyrirtækið hefur, á síðastliðnum tveim árum einbeitt sér að erlendum mörkuðum 

og hefur á þeim tíma nýtt sér ráðgjöf hjá Íslandsstofu varðandi inngöngu á markaði 

erlendis (Erlingur Brynjúlfsson, munnleg heimild, 12. mars 2012). 

 

5.3.12 NOX medical 

NOX medical framleiðir tæki sem mæla svefn og eru tækin mun minni en áður hefur 

þekkst ásamt því að vera þráðlaus og því  mun auðveldari í notkun. 

 

Upphaf fyrirtækisins og fjármögnun 

Fyrirtækið er stofnað af sjö fyrrum starfsmönnum hjá þróunardeild Flögu þegar deildin 

var lögð niður árið 2006, þar á meðal Sveinbirni Höskuldssyni núverandi 

framkvæmdastjóra. Eitt af fyrstu skrefum þeirra var að fá aðstöðu hjá NMÍ og þiggja 

ráðgjöf hjá starfsmönnum NMÍ. Í framhaldinu var fjármögnun fyrirtækisins tryggð með 

viðskiptaengli sem lagði fyrirtækinu til 20 milljóna króna hlutafé gegn hlut í fyrirtækinu 

ásamt 60 milljón kr. styrkjum, að mestu frá Tækniþróunarsjóði en einnig frá verkefninu 

Átak til atvinnusköpunar. Þeir styrkir skiptu stofnendur fyrirtækisins öllu máli við að 

hefja starfsemina (Sveinbjörn Höskuldsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012).  

Allir stofnendur NOX medical áttu jafnt í fyrirtækinu og þáðu lágmarkslaun í upphafi 

gegn von þeirra um framtíðarhagnað eins og viðskiptaáætlun fyrirtækisins hljóðaði upp 

á. Fyrsta vottun fyrirtækisins fékkst árið 2008 og komu fyrstu vörurnar á markað árið 

2009. Í framhaldi af þeirri þróun hlaut fyrirtækið Nýsköpunarverðlaunin og var valið 

Vaxtasproti ársins árið 2010. Fyrsti utanaðkomandi starfsmaðurinn var ráðin í byrjun árs 

2010 og eru nú starfsmenn fyrirtækisins 12 talsins. Fyrirtækið hefur því vaxið og dafnað 

á skömmum tíma (Sveinbjörn Höskuldsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). 

 

Mikilvægi styrkja 

Það er mat Sveinbjörns að styrkveitingarnar hafi skipt höfuðmáli þar sem þær gerðu 

stofnendunum kleift að byggja upp fyrirtækið með ásættanlegum eignarhlut á hvern 

stofnanda án þess að þurfa að afla fjármagns með frekara hlutafjárútboði sem hefði gert 

eignarhlut stofnendanna að litlu og þar með gert þeim nær ókleift að leggja alla vinnuna 
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í verkefnið á lágmarkslaunum þar sem vonir um framtíðarhagnað yrðu mjög 

takmarkaðar. Fjármálaleg hlið fyrirtækisins í byrjun var því mjög mikilvæg en 

stofnendur fyrirtækisins komu inn með menntun, reynslu og tengslanet sem jafnframt 

var fyrirtækinu nauðsynleg. Stofnendur fengu styrki við fyrstu umsókn og fengu þeir 

mikla hjálp frá NMI sérfræðingum og frá utanaðkomandi aðilum sem þekkja 

styrkveitingaferlið og lásu yfir umsóknir þeirra til að tryggja að allar upplýsingar væru 

rétt fram settar og til staðar í umsókninni. Það er mat Sveinbjörns að það hafi verið 

lykillinn að styrkveitingunum og ekki síður mikilvægt en hugmyndin að fyrirtækinu 

sjálfu (Sveinbjörn Höskuldsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). 

 

Skattaendurgreiðslur mikilvægar fyrirtækjum með langan þróunarferil 

Þó svo að fyrirtækið hafi verið rekið með hagnaði undanfarin 3 ár og framleiðsla og 

sölustarfsemi sé orðin umfangsmeiri hluti starfseminnar, eyðir fyrirtækið enn yfir 70% 

af rekstrartekjum í þróunarstarf og uppbyggingu heilstæðrar vörulínu varðandi 

svefngreiningar.  Skattaendurgreiðsla sú sem að nýsköpunarfyrirtækjum hefur staðið til 

boða ásamt frekari styrkjum frá TÞS hefur einnig nýst fyrirtækinu sérstaklega vel og 

orðið til þess að hægt var að stækka þróunarhópinn enn frekar og ráðast í ný verkefni 

(Sveinbjörn Höskuldsson, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). 

 

5.3.13 Sigurást ehf – Baby gi og Tamiko 

Berglind Baldursdóttir starfaði áður hjá Latabæ og fékk þar reynslu og tengslanet sem 

nýtist henni afar vel í rekstrinum og hefur verið lykilþáttur þar alveg frá upphafi. 

Fyrirtækið hefur þróað tvær vörulínur í barnafatnaði, annars vegar bardagabúninga fyrir 

ungabörn undir merkinu Baby grappling og hins vegar föt fyrir fyrirbura undir merkinu 

Tamiko (Berglind Baldursdóttir, munnleg heimild, 8. mars 2012).   

 

Grunnvinnan að fyrirtækinu og tengslanet 

Þarfagreining og forvinnan var unnin strax í byrjun með ítarlegri leit á netinu og síðar 

með aðstoð vökudeildarinnar í Reykjavík og nokkurra foreldra fyrirbura til að undirbúa 

vöruþróunina. Reksturinn hófst árið 2009 (fékk hugmyndina 2008) á hennar eigin 

kennitölu og komu fyrstu vörurnar á markað árið 2009. Tengsl við framleiðendur fékk 
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hún í gegnum störf sín hjá Latabæ þar sem hún vann til febrúar árið 2010 en þá tók hún 

ákvörðun um að fara á fullt í þróun á hugmyndinni og að undirbúa stofnun fyrirtækis. 

Hún nýtti ráðgjöf hjá Impru við gerð viðskiptaáætlunar og ber þeim afar góða sögu 

(Berglind Baldursdóttir, munnleg heimild, 8. mars 2012). 

 

Hindranir sem snúa að frumkvöðlum einna helst fjármagnsskortur 

Mesta hindrunin var þó fjármagn til að koma rekstrinum af stað. Hún upplifði það að 

geta ekki tekið bankalán til að hefja reksturinn þar sem hún var ekki fasteignaeigandi. 

Hún fékk styrk frá Átaki til atvinnusköpunar upp á 800.000 kr fyrir markaðssetningu 

erlendis (fékk samþykki stuttu eftir að fyrirtækið var stofnað). Til að leita að fjármagni 

fór hún á netið og í símaskránna og hafði samband við fjölmarga fjárfesta og 

fjárfestingasjóði og komst að því að þeir höfðu ekki áhuga nema verkefnið þyrfti 50 

milljónir eða meira. Þórður í Eyri Invest sagði það sama en bauð henni viðtal og ráðgjöf 

ef hún vildi sem hún þáði. Í framhaldi af því hefur hún samband við Klak og tekur þátt í 

Örfjárfestaþingi á þeirra vegum. Út frá því fékk hún mikla umfjöllun í Morgunblaðinu 

sem vakti mikla athygli. Þórður í Eyrir Invest sá umfjöllunina í Morgunblaðinu og hefur 

samband og lýsir yfir áhuga á að fjárfesta í hugmyndinni og stofna fyrirtæki, en einnig 

höfðu tveir aðrir fjárfestar samband með áhuga á að fjárfesta í fyrirtækinu í framhaldi af 

þinginu. Berglind kaus að hafa einn fjárfesti, Eyrir Invest, og  var samið um hlutafé í 

mars 2011 og er fyrirtækið formlega stofnað í apríl 2011 (Berglind Baldursdóttir, 

munnleg heimild, 8. mars 2012). 

Samkvæmt Berglindi var þörf hennar mest á sviði fjármagns sem hún leysti með sókn í 

fjárfesta, og á sviði tengslanets sem var til staðar úr fyrra starfi hennar hjá Latabæ 

(Berglind Baldursdóttir, munnleg heimild, 8. mars 2012). 

 

Heimamarkaður lítill, tækifærin erlendis 

Berglind hefur frá byrjun stefnt á erlenda markaði, enda heimamarkaðurinn Ísland lítill. 

Amazon var fyrir valinu og hefur Berglind þegar hafið sölu á Amazon í Evrópu (staðsett 

í Bretlandi) og hefur einnig samið við Amazon í USA um sölu sem fer í gang á næstu 

vikum. Salan hefur gengið vel það sem af er en nú er áherslan á að auglýsa vörurnar á 

netinu á viðeigandi síðum sem og að sækja fría umfjöllun í erlendum miðlum (Berglind 

Baldursdóttir, munnleg heimild, 8. mars 2012). 
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5.3.14 Raindear 

Stofnandinn, Þorbjörg Valdimarsdóttir, fékk hugmyndina að regnkápunum árið 2003 í 

námi sínu við Listaháskólann, en hugmyndavinnan var að mestu leyti unnin þar og er 

námið þar ásamt hönnunarnámi hennar á árum áður grundvöllurinn að fyrirtækinu. 

Frumgerðir voru gerðar og seldust upp á sýningu til erlendra aðila og Íslendinga sem 

búsettir voru erlendis (Þorbjörg Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

 

Uppbygging fyrirtækisins 

Fyrirtækið sjálft er stofnað árið 2008 og tekur sín fyrstu skref á tímum hrunsins sem 

setti í raun fyrstu áætlanirnar úr skorðum þegar gengið rauk upp úr öllu valdi og allt 

varð stopp. Frumgerðir sem voru klárar í framleiðslu komust ekki af stað sökum of 

mikils kostnaðar vegna gengisbreytinganna. Fyrirtækið fór því ekki að fullu af stað fyrr 

en það fékk styrk frá Rannís árið 2010 til að halda áfram þar sem frá var horfið 

(Þorbjörg Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

Fyrirtækið fékk aðsetur í sprotasetri NMI í október 2011 og nýtti sér ráðgjöf og þá 

þjónustu sem þar bauðst með miklum árangri ásamt því að stofnandinn Þorbjörg fór í 

Viðskiptasmiðjuna sem skipti sköpum að hennar mati. Þar lærði hún hvað það var að 

reka fyrirtæki, gerð fjármálastefnu og markaðsáætlana, uppbyggingu á 

starfsmannastefnu og fleira. Að hennar mati voru allir þættir rekstrarins og þekking á 

þeim jafn mikilvæg fyrir frumkvöðul – enda frumkvöðullinn iðulega einn um þessa 

hluti (Þorbjörg Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

Hún sótti svo um verkefnastyrk árið 2010 til Rannís og Tækniþróunarsjóðs og fékk 

tæplega 30 milljónir á þremur árum. Það er hennar mat að fyrirtækið væri ekki til staðar 

nema vegna styrkja sem það hefur fengið. Styrkir Impru séu of lágir til að skipta 

sköpum og duga of skammt (Þorbjörg Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

Framleiðenda sinn fékk hún í gegnum Íslandsstofu sem höfðu hitt forsvarsmenn 

fyrirtækisins í sendiferð til Ítalíu áður fyrr. Þorbjörg var ekki með í þeirri ferð en 

tengslin komu að miklu gagni (Þorbjörg Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 

2012). 
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Útrás í náinni framtíð 

Stór frumgerðarlína er nú komin í hús hjá Þorbjörgu og er markmiðið að koma með 

fyrstu vörurnar á markað árið 2012 og sækja á erlenda markaði í framhaldinu. Unnið er 

að þeim markmiðum í Útstým hjá Íslandsstofu, þar sem Þorbjörg er þátttakandi með 

fyrirtækið, og er nú þegar markaðssókn hafin í Bretlandi. Til þessara starfa hefur 

Þorbjörg með sér aðila sem vinna að uppbyggingu á vörumerkinu ásamt því að vera 

með framleiðslustjóra og markaðsstjóra í hlutavinnu. Núverandi þörf fyrirtækisins er á 

sviði frekari fjármagns og þá einna helst með aðkomu fjárfesta (Þorbjörg 

Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

 

5.3.15 Gyðja 

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir hefur alla tíð haft mikinn áhuga á tísku og fékk hugmyndina 

að fyrirtæki sínu löngu áður en að Gyðja varð til. Hún ákvað haustið 2007 að skrá sig í 

Brautargengi hjá Impru til að þróa viðskiptahugmynd sína og fannst námskeiðið 

ómetanlegt. Þar fékk hún sjálfstraust og hvatningu til að láta drauminn rætast svo daginn 

eftir útskrift var reksturinn farinn af stað (Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 

9. mars 2012). 

 

Að setja af stað fyrirtæki 

Í byrjun var hún í fullri vinnu annars staðar en sá fljótt að ef hún ætlaði að gera alvöru 

úr hugmyndinni yrði hún að gefa allan sinn tíma í reksturinn. Um áramótin 2008-2009 

fékk hún aðstöðu í einu af frumkvöðlasetrum NMÍ fyrir litla leigu og skapaði sú 

umgjörð grunninn, fastan samastað fyrirtækisins og samferðamenn í svipuðum 

erindagjörðum og hún sjálf sem var mjög hvetjandi. Slík aðstaða er að hennar mati 

ómetanleg þar sem frumkvöðlasetrin minnka áhættuna sem frumkvöðlar þurfa að takast 

á við í byrjun og skapa upp að vissu marki verndað umhverfi (Sigrún Lilja 

Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

Strax í byrjun var Sigrún ákveðin í að byggja upp reksturinn innan frá sem þýddi að úr 

litlu var að moða í byrjun. Fyrsta vörusendingin kom í hús í janúar 2008 og seldist strax 

upp. Með þeirri sölu fékk hún fjármagn til að halda áfram ásamt styrk frá Átaki til 

atvinnusköpunar sem kom sér vel þótt upphæðin hafi dugað skammt. Hún sótti einnig 
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um styrki til Atvinnumála kvenna en fékk höfnun í tvígang sem var afar erfitt að taka 

enda engar útskýringar gefnar á því hvers vegna verkefnið fékk ekki styrk. Þetta virkaði 

því frekar sem höfnun á viðskiptahugmyndina í heild sinni (Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, 

munnleg heimild, 9. mars 2012). 

 

Styrkir og stoðumhverfið 

Sigrún bendir einnig á að það séu afar fáir styrkir í boði fyrir skapandi greinar og þeir 

sem séu í boði séu lágir miðað við til dæmis styrki sem Tækniþróunarsjóður veitir. Að 

hennar mati er mun meira gert fyrir tækniþróunarfyrirtæki heldur en aðrar greinar eins 

og skapandi greinar. Það sé of stórt gap á milli þess sem Tækniþróunarsjóður getur gert 

og til að mynda Átak til atvinnusköpunar. Þetta ætti að vera í meira jafnvægi en raunin 

er (Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

Samhliða því að stofna fyrirtækið árið 2008 fékk hún styrk frá FKA konum til að taka 

þátt í námskeiði Íslandsstofu sem kallast ÚH, en þar þurfa frumkvöðlar að greiða visst 

þátttökugjald. Þar sem hún vissi strax að vörurnar þyrftu að fara á erlenda markaði til að 

fyrirtækið gæti stækkað og blómstrað var nauðsynlegt fyrir hana að fara strax að vinna 

að slíkum málum samhliða því að vera að hanna og þróa eigin vörulínu. Í framhaldi af 

ÚH prufaði hún Útstým sem var að hennar mati ágætt en ráðgjafaþátturinn var afar 

misheppnaður og var útkoman úr Útstým í raun lítil eftirá að hyggja (Sigrún Lilja 

Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

Sigrún prufaði einnig að fara í Viðskiptasmiðju Klaks árið 2009. Þar fannst henni 

áherslan vera mest lögð á frumkvöðlafræðin og fannst henni hún vera komin lengra með 

fyrirtækið svo námið hentaði henni ekki og hætti. Sigrún leitaði aftur á móti ári síðar til 

Innovit um handleiðslu og ber þeim þar afar góða sögu. Starfsmenn Innovit komu inn í 

fyrirtækið hennar með svokallaðri skuggastjórn. Það voru haldnir stjórnarfundir í 

hverjum mánuði ásamt nokkrum vinnudögum og kom árangurinn strax í ljós. Kostnaður 

Innovit hafi verið yfirstíganlegur enda árangurinn augljós og fyrirtækið komið skrefi 

framar (Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

Sigrún hefur einnig notið aðstoðar frá Starfsorku og því getað ráðið til sín starfsfólk sér 

til aðstoðar tímabundið á viðráðanlegum kjörum með aðstoð NMÍ og 

Vinnumálastofnunar. Slík aðstoð sé frumkvöðlum eins og henni ómetanleg enda hefur 

hún ekki getað annað öllum þáttum rekstrarins ein síns liðs þrátt fyrir að vinna alla daga 
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vikunnar og það langa vinnudaga. Sá möguleiki í stoðumhverfinu er því að hennar mati 

alveg frábær (Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

 

Markaðssókn erlendis 

Mikil vinna hefur farið í að kanna erlenda markaði, prufa sýningar og sölufulltrúa og 

allar mögulegar leiðir sem hægt er að fara með vörur á erlendan markað og er nú að rofa 

verulega vel til í þeim málum. Sigrún hefur hingað til haldið fyrirtækjarekstrinum 

alfarið á Íslandi en segist líklegast þurfa að stofna skrifstofu erlendis þegar salan eykst 

þar sem gjaldeyrishöftin séu mjög hamlandi íslenskum fyrirtækjum (Sigrún Lilja 

Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

 

Þarfir frumkvöðla 

Það er mat Sigrúnar að ein helsta þörf frumkvöðla snúist um fjármagn. Leiðsögn og 

ráðgjöf sé góð upp að ákveðnu marki en það sem ráði því að hugmynd verður að alvöru 

fyrirtæki sé aðgengi frumkvöðuls að fjármagni – sérstaklega fyrstu árin. Á þeim tíma sé 

erfitt að fá fjárfesta að verkefni sem litla eða enga arðsemi ber og fyrir þá sem eiga ekki 

laust veð í húsnæði séu bankalán óaðgengileg. Sigrún þurfti til að mynda að selja 

nokkur prósent til vina og ættingja til að fjármagna fyrirtækið á vissum tímapunktum en 

á engu að síður enn 96% sjálf í fyrirtækinu og er nú að skoða að selja hlut í fyrirtækinu 

til fjárfesta í náinni framtíð til að fjármagna útrás fyrirtækisins á komandi árum (Sigrún 

Lilja Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2012). 

 

5.3.16 Nuveovehicles 

Hugmyndin er í raun 24 ára gömul og kviknaði hjá Ingólfi Harðarsyni þegar hann var í 

klessubílum í tívólíi með dætrum sínum. Það var aftur á móti ekki fyrr en mörgum árum 

síðar þ.e. árið 2007 sem að hann fór á fullt í að þróa hugmyndina. Hann minnkaði við 

sig vinnu á þeim tíma og vann að útfærslu á undirvagninum samhliða (Ingólfur 

Harðarson, munnleg heimild, 7. mars 2012).  

 

Bakgrunnur frumkvöðuls misjafn 
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Ingólfur hefur menntun og mikla reynslu í vélatækni og tölvumálum en skorti 

rekstrarþekkinguna svo hann skráði sig í Viðskiptasmiðjuna hjá Klak sem kennd var í 

samvinnu við Háskólann í Reykjavík árið 2009. Það nám segir hann hafa breytt öllu 

fyrir sig þar sem hann lærði að gera réttu hlutina í réttri röð hvað reksturinn og 

framgang hugmyndarinnar varðaði. Þörf hans á því tímabili var því á sviði menntunar 

og þekkingar á rekstri fyrirtækja og frumkvöðlafræðum (Ingólfur Harðarson, munnleg 

heimild, 7. mars 2012). 

 

Fjármögnun verkefnisins  

Fyrirtækið er ekki enn komið með kennitölu en Ingólfur hefur fjármagnað vinnu sína og 

tilfallinn kostnað með fjármagni frá vinum og fjölskyldu og niðurskurði í eigin 

fjármálum. Hann hefur sótt um fjölda styrkja en ekki fengið. Hann telur það vera vegna 

vanþekkingar þeirra einstaklinga sem afgreiða styrkina á framleiðsluhlið bílaiðnaðarins 

sem hann starfar í. Bílaiðnaðurinn er óþekkt grein á Íslandi og því erfitt að sannfæra 

fólk um mögulega arðsemi verkefnisins og tækifærin sem í því býr ásamt því að mikil 

krafa virðist vera innan styrkjaumhverfisins um að til að hljóta styrk þurfi fyrirtækið eða 

frumkvöðullinn að vera kominn með einhverja viðskiptavini. Einnig sé það erfitt fyrir 

fólk sem er ekki háskólagengið að sækja um styrki til Tækniþróunarsjóðs þar sem 

kröfur um gögn og útreikninga séu miklar og ekki auðvelt fyrir fólk með iðnmenntun að 

fara í gegnum það ferli – þrátt fyrir að hafa góða og arðbæra hugmynd. Hann deilir 

einnig hart á að aðilar eins og Íslenskir aðalverktakar og opinberar stofnanir, eins og 

háskólarnir, fái úthlutað styrkjum frá sömu sjóðum og einstaklingar. Það sé ekki 

sanngjarnt að samkeppni sé um opinbert fé frá opinberum aðilum og stórfyrirtækjum 

(Ingólfur Harðarson, munnleg heimild, 7. mars 2012). 

 

Einkaleyfi og framtíðaráætlanir 

Ingólfur hefur nú þegar tryggt hönnun sinni einkaleyfi í Evrópu og eru 

einkaleyfisumsóknir í öðrum heimsálfum nú þegar í ferli. Slík einkaleyfi er hægt að 

leigja eða selja og er það ætlun Ingólfs í náinni framtíð. Hann hefur þegar fengið mikla 

athygli erlendis frá og hefur tryggt sér 6 stór fyrirtæki í virðiskeðju hugmyndarinnar og 

er að hefja leit að viðskiptavinum – enda einkaleyfið fyrir Evrópu rétt komið í hús 

(Ingólfur Harðarson, munnleg heimild, 7. mars 2012). 
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Framtíðin er skýr. Viðskiptavinir Ingólfs eru erlendis og sömuleiðis mögulegir fjárfestar 

svo hans leið liggur út fyrir landssteinana. Það sé bæði erfitt að vera langt frá 

markaðnum á Íslandi og enn erfiðara að sannfæra erlenda aðila til að fjárfesta í 

hugmyndinni þar sem gjaldeyrishöftin séu stór hindrun. Hann stefnir á að hanna 

frumgerð en til þess þurfi hann 30-50 milljónir og þá peninga fær hann ekki á Íslandi. 

Helsta þörf hans nú er því á sviði fjármagns (Ingólfur Harðarson, munnleg heimild, 7. 

mars 2012). 

 

5.3.17 Prokatín 

Hugmyndin að fyrirtækinu Prokatín varð til í líftæknifyrirtækinu Prokaria sem starfrækt 

var sem sjálfstætt fyrirtæki frá 1998 til 2006. Þegar meginhluti reksturs Prokaria rann 

undir Matís árið 2006 voru stofnuð tvö fyrirtæki utan um hugmyndir sem urðu eftir og 

er annað þeirra Prokatín. Dr. Arnþór Ævarsson og Dr. Jakob K. Kristjánsson sem áður 

voru stafsmenn Prokaria hófu störf við verkefni tengd hinum nýju “spin-off” 

fyrirtækjum ásamt fjárfestingafyrirtækinu Arkea (Arnþór Ævarsson, munnleg heimild, 

13. mars 2012). 

 

Fjármögnun og bakhjarlar 

Þar sem markmið Prokatín er að leysa ákveðið vandamál við orkuvinnslu hjá 

fyrirtækjum eins og OR og Landsvirkjun hefur áhugi þeirra fyrirtækja verið mikill og 

hafa þau fyrirtæki m.a. lagt Prokatín til fjármagn með breytirétti í hlutafé og veitt þeim 

aðstöðu fyrir þróunarvinnuna. Fyrirtækið var því búið að tryggja sér tengsl við framtíðar 

viðskiptavini strax í byrjun ferlisins, viðskiptavini sem setja fjármagn í þróunarvinnuna 

og hafa þar með beina hagsmuni í fyrirtækinu og leggja því einnig til vinnu, aðstöðu og 

ráðleggingar sínar. Helsta þörf Prokatín í byrjun var því aðstaða fyrir þróunarvinnuna og 

fjármagn í reksturinn sem og sterk tengsl við tilvonandi viðskiptavini (Arnþór 

Ævarsson, munnleg heimild, 13. mars 2012). 

Ásamt innkomu orkufyrirtækjanna hafa aðrir bakhjarlar lagt fyrirtækinu lið. 

Fjárfestingarfélagið Arkea hf kom inn sem viðskiptaengill með þolinmótt fjármagn og 

virka þátttöku í þróunarferlinu. Tækniþróunarsjóður hefur einnig styrkt við bakið á 

Prokatín síðan 2006 sem hefur nýst afar vel ásamt því að hafa hlotið ýmsa aðra styrki 

s.s. frá Átaki til atvinnusköpunar, Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, Orku- og 
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umhverfisrannsóknasjóði OR, jarðhitaverkefninu GEORG ásamt Eurostar styrk (Arnþór 

Ævarsson, munnleg heimild, 13. mars 2012). 

  

Langt þróunarferli þarfnast þolinmóðs fjármagns 

Þar sem fyrirtæki eins og Prokatín taka afar langan tíma í rannsóknir og þróun er 

nauðsynlegt að hafa aðgengi að fjármagni, hvort heldur sem er styrkir eða þolinmótt 

fjármagn fjárfesta, til lengri tíma. Gallinn við íslenska styrkjakerfið, samkvæmt Arnþóri, 

er einna helst sá að sjóðirnir eru of litlir og styrkirnir eru of lágir. Þrátt fyrir að fjármagn 

sem veitt er í gegnum Tækniþróunarsjóð hafi ekki lækkað milli ára þá hefur þar engu að 

síður orðið skerðing á upphæð styrkja í krónum talið ásamt lækkandi verðgildi 

krónunnar. Einnig fari of stór hluti af opinberum stuðningi til rannsókna hér á landi 

beint til rannsóknastofna á vegum ríkisins frekar en í samkeppnissjóði (eins og sjóðir 

TÞS) sem er mjög frágrugðið því sem gerist í öðrum löndum að mati Arnþórs (Arnþór 

Ævarsson, munnleg heimild, 13. mars 2012). 

Fyrirtækið hefur leitast við að auka samstarf við erlenda aðila og er nú þátttakandi í 

Eurostar verkefninu, eitt af fáum fyrirtækjum frá Íslandi. Fyrirtækið hefur einnig leitað 

aðstoðar í þeirri leit í gegnum European Enterprice Network hjá Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands (Arnþór Ævarsson, munnleg heimild, 13. mars 2012). 

 

Mikilvægi starfsmanna sem og starfsmannakostnaður 

Í rannsóknarvinnu eins og Prokatín vinnur að getur það munað miklu að fá fleiri 

starfsmenn í vinnu. Erfitt getur verið fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki að ráða 

starfsmenn með þeim tilkostnaði sem til fellur eins og launatengd gjöld, og þeirri 

skuldbindingu sem almennur starfssamningur og réttindi starfsmanna samkvæmt 

stéttarfélögum fela í sér. Prokatín hefur því notfært sér Nýsköpunarsjóð námsmanna í 

gegnum NMÍ og fengið til sín sumarstarfsmenn og einnig Starfsorku þar sem þeir fengu 

til sín tímabundna starfsmenn og gekk hvoru tveggja ágætlega. Fyrirtækið hefur líka 

fengið til liðs við sig meistaranema sem vinna að rannsóknunum með styrk en með þeim 

hætti hefur Prokatín tekist að hraða rannsóknartímanum. Þörf þeirra fyrir fjölgun 

starfsmanna er enn til staðar en fjármagnið leyfir ekki starfsmannaráðningar eins og 

staðan er í dag (Arnþór Ævarsson, munnleg heimild, 13. mars 2012). 
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Gap í styrkveitingakerfinu 

Nú hefur fyrirtækið verið í rannsóknar- og þróunarvinnu um árabil, notið styrkja og 

fjármagns frá fjárfestum á leið sinni ásamt því að fá til liðs við sig auka starfsmenn 

tímabundið en engu að síður er töluverð vinna eftir áður en að varan eða lausnin kemst í 

söluvænt form. Það er upplifun Arnþórs að það sé ákveðið gap í styrkveitingakerfinu 

sem snýr að fyrirtækjum eins og Prokatín sem er með langan rannsóknar- og 

þróunartíma. Tækniþróunarsjóður styrki fyrstu skref frumkvöðla en síðan sé erfitt að fá 

styrki fyrr en eftir að varan er orðin tilbúin og þá sé hægt að sækja um styrki eins og til 

markaðssetningar. Það mætti því gera sitthvað til að brúa þau bil og efla stuðningskerfið 

fyrir fyrirtæki með langan rannsóknar- og þróunarferil (Arnþór Ævarsson, munnleg 

heimild, 13. mars 2012). 

 

5.4 Samantekt rannsókna 

Samkvæmt ofangreindum könnunum og djúpviðtölum er ýmislegt sem vel er gert og 

annað sem betur má fara eins og búast mátti við. Nauðsynlegt er að bera saman 

niðurstöður netkönnunarinnar og djúpviðtöl við frumkvöðla og forsvarsmenn í 

stoðumhverfi frumkvöðla til að ákvarða endanlegar niðurstöður þessarar rannsóknar. 

 

Samkvæmt könnun sem NMÍ gerði á fyrrihluta árs 2010 má almennt áætla að ráðgjöf í 

verkefnum og styrkjafjármagnið sem útdeild var á árunum 2001 til 2010 hafi verið vel 

nýtt og leitt af sér nýjar vörur og þjónustu sem og stuðlað að betri árangri í rekstri 

frumkvöðlanna. Viðtal við Svein hjá Iðnaðarráðuneytinu styður slíka niðurstöðu einnig. 

Engu að síður er hluti styrkja sem veittur er, ósóttur eða felldur niður út af einhverjum 

orsökum, samanber 33% hjá Átaki til atvinnusköpunar árið 2009. Hvort að slíkt hafi 

áhrif á mat á árangri NMÍ er óljóst en engu að síður eru upplýsingarnar áhugaverðar. 

 

Samkvæmt netkönnun skýrsluhöfundar eru frumkvöðlar almennt með reynslu sem 

nýtist þeim í starfi þegar af stað er farið í vinnu með hugmynd, stofnun fyrirtækis eða 

rekstur fyrirtækja. Viðtöl við frumkvöðla hér að framan styðja þá niðurstöðu einnig.  
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Það er einnig algengara að fleiri séu um hugmyndina á fyrstu þrepum GEM 

skilgreininarinnar en á síðari þrepunum. Að mati Eyþórs hjá Klak eru fyrirtæki líklegri 

til árangurs með 2-3 stofnendur saman í hóp. Reynsla Guðmundar og Selmu hjá NMÍ er 

einnig sú að mjög algengt sé að frumkvöðlar fari af stað tveir saman eða fleiri og að best 

sé að allir stofnendur hafi eitthvað fram að færa tilvonandi fyrirtæki, hvort heldur sem 

það er sérþekking eða reynsla. Ef horft er líka á þá frumkvöðla sem viðtöl voru tekin við 

er ljóst að fyrirtæki sem hófu starfsemi með fleiri stofnendum en einum eru bæði komin 

lengra í vaxtarferlinu sem og hafa hlotið fleiri og stærri styrki til starfseminnar og 

jafnvel ýmsar viðurkenningar. Hvort aðrir áhrifaþættir, eins og mismunandi 

atvinnugreinar, kyn frumkvöðuls eða mat á arðsemi hugmyndarinnar, koma þar við 

sögu er erfitt að segja en ofangreind staðfærsla er engu að síður greinanleg úr 

viðtölunum. 

 

Samkvæmt könnuninni er einnig líklegra að frumkvöðlar starfi hjá fyrirtækjum sínum í 

aðalstarfi eftir að þeir stofna fyrirtæki, en það hlutfall eykst verulega milli þrepa 1 og 2. 

Ef horft er til viðtalshópsins er það einmitt greinanlegt að stór hluti viðmælenda hóf 

störf að fullu hjá fyrirtækinu við stofnun þess eða um það leyti. Einn viðmælandinn 

hefur ekki stofnað fyrirtæki í kringum hugmyndina en er í fullri vinnu engu að síður við 

frumkvöðlastarfsemina og einstaka aðilar stofnuðu kennitölu utan um reksturinn 

nokkrum árum áður en eiginleg starfsemi fór í gang og hófu því ekki störf að fullu fyrr 

en að nokkrum árum liðnum frá stofnun fyrirtækisins. Áætla má þá að flestir 

frumkvöðlar virðast líta á stofnun fyrirtækis, þrep 2, sem nokkurs konar skuldbindingu 

við hugmyndina og mögulega sem staðhæfingu um þá trú sem frumkvöðullinn hefur á 

hugmyndinni. Slíka niðurstöðu er einnig hægt að styðja við með úrvinnslu 

stoðumhverfisins á styrktarumsóknum; TÞS veitir um 80% styrkja til fyrirtækja og um 

2% til einstaklinga (með því skilyrði að þeir stofni fyrirtæki) og NMÍ leggur almennt 

áherslu á að frumkvöðlar stofni fyrirtæki utan um hugmyndir sínar, og því má ætla að 

þrep 2 sé hugsanlega vendipunktur fyrir frumkvöðla í ferlinu hvað varðar meðal annars 

val á atvinnu sem frumkvöðull. 

 

Meðgöngutími hugmynda virðist vera mjög misjafn milli þrepa 1 til 4 og sýnir 

mögulega að frumkvöðlar bíða ekki eins lengi með hugmyndir sínar áður en fyrirtækið 
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er stofnað. Einnig virðist meðgönguferli hugmynda, einna helst þá þrep 1, vera með 

öðrum hætti en áður var þar sem Selma og Guðmundur Óli segjast sjá í mun meira mæli 

að frumkvöðlar koma betur undirbúnir en áður á fyrsta fund til NMÍ, og hefur orðið  

töluverð breyting á þessu frá hruni 2008. Einnig er VMST að bjóða ýmis úrræði fyrir 

frumkvöðla til að skapa sjálfum sér atvinnu og þar fær frumkvöðullinn mjög 

takmarkaðan tíma til athafna, en slík úrræði hafa eflaust dregið úr meðgöngutíma þó 

nokkurra hugmynda þar til að þau úrræði urðu að veruleika. Ofangreindar niðurstöður 

má annað hvort túlka sem svo að frumkvöðlar séu að taka skrefið fyrr en áður eða að 

þau fyrirtæki sem náð hafa fótfestu og eru á þrepum 3 og 4 voru einfaldlega betur 

undirbúin en önnur sem hætt hafa rekstri. Slíkar niðurstöður verða þó ekki greindar 

frekar að svo stöddu. 

 

Frumkvöðlar og sprotafyrirtæki skapa ekki endilega bara sjálfum sér atvinnu heldur 

einnig öðrum. Samkvæmt netkönnuninni jókst starfsmannafjöldi almennt á milli þrepa 

ásamt því að um 41% svarenda sögðust sjá fyrir sér fjölgun á starfsmannafjölda um 

færri en fimm á næstu 2 árum og 18% svarenda sögðust áætla að fjölga starfsmönnum 

um fleiri en fimm. 41% svarenda sögðust sjá fyrir sér sama starfsmannafjölda á næstu 2 

árum en enginn þeirra sá fyrir sér fækkun starfsmanna. Djúpviðtöl við frumkvöðla 

styðja einnig þessar niðurstöður þar sem megnið af viðmælendunum nefnir þörf fyrir 

aukningu á starfsmönnum en jafnframt er slíkt mörgum frumkvöðlum ofviða nema með 

hjálp til dæmis VMST í gegnum Starfsorku eða aðgangi að námsmönnum tímabundið. 

Viljinn er því til staðar sem og þörfin en fjármagn skortir til þess að ráða inn starfsmenn 

og standa skil á öllum greiðslum er varðar launatengd gjöld og lífeyrisgreiðslur. Þar 

liggur hindrunin einna helst í fjölgun starfa hjá frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum. 

 

Styrkir eru fyrirferðamiklir í umræðu frumkvöðla er varðar aðgang að fjármagni sem og 

áberandi þáttur í stoðumhverfi frumkvöðla. Samkvæmt netkönnuninni telja um 37% 

svarenda styrki skipta öllu máli, tæp 50% einhverju máli en um 14% telja þá skipta litlu 

eða engu máli fyrir sig. Meiri áhersla er þó á þrepum 1 og 2 á styrki heldur en þrepum 3 

og 4. Slík niðurstaða kemur einnig heim og saman við djúpviðtölin við bæði 

frumkvöðlana og stoðumhverfið sjálft. Eftirspurn og vöntun á fjármagni er sannarlega 

til staðar og þá skipta styrkir miklu máli sem og möguleikar á að tryggja fjárfesta eða 
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lánsfjármagn. Fjármagn er því flest öllum frumkvöðlum nauðsynlegt, sama í hvaða 

formi það kemur. 

 

Þarfir frumkvöðla á þrepum 1 og 2 eru mismunandi, enda skuldbinding þeirra er varðar 

hugmyndina mismikil. Frumkvöðlar á þrepi 1 leggja mesta áherslu á styrki til 

vöruþróunar, aðstoð við gerð viðskiptaáætlunar, ráðgjöf á sviði vöruþróunar og 

alþjóðaviðskipta og styður viðtal við Ingólf Harðarson með fyrirtækið Nuveovehicles 

slíkar niðurstöður – en hann telst á þrepi 1 samkvæmt skilgreiningu GEM. Slíkar 

niðurstöður styður einnig viðtal við Guðmund Óla og Selmu hjá NMÍ þar sem þau koma 

inn á mikilvægi þess að frumkvöðlar geri viðskiptaætlun sem og ört vaxandi ásókn 

frumkvöðla, á þessum fyrstu þrepum, í ráðgjöf þeirra og styrki. Hermann Ottósson hjá 

Íslandsstofu kemur einnig inn á þessi málefni en hann telur til að mynda aðkomu 

fjárfesta að hugmyndum á fyrstu stigum frumkvöðlastarfseminnar minni hér á landi 

miðað við erlendis. Niðurstöður netkönnunar er varðar þrep 1 voru því studdar með 

djúpviðtölunum hvað varðar þarfir frumkvöðla á þrepi 1 samkvæmt GEM 

skilgreiningunni. 

 

Frumkvöðlar á þrepi 2 hafa einna helst þarfir er varða ýmsar skattaívilnanir, styrkir og 

ráðgjöf á sviði markaðsmála, styrki til vöruþróunar, aðstoð við fjármögnun hjá 

fjármálafyrirtækjum og aðgengi að húsnæðisaðstöðu gegn lágri eða engri leigu. 

Frumkvöðlar á þrepi 3 hafa frekar þarfir á ýmsum gerðum styrkja (þar með talið til 

markaðsmála), ráðgjöf á sviði vöruþróunar og styrki til starfsmannaráðninga. 

Samkvæmt djúpviðtölunum eru þessar niðurstöður ekki svo fjarri lagi. 

 Flestir viðmælendur höfðu hlotið styrki á þrepum 2 og 3 eða aðkomu fjárfesta og/eða 

fjárfestingasjóða á borð við Frumtak og töldu það fjármagn hafa skipt sköpum fyrir 

framhaldið. Hvað aðrar þarfir varðar þá kom Arnþór hjá Prokatín inn á mikilvægi þess 

að hafa húsnæðisaðstöðu sem OR og Landsvirkjun lögðu fyrirtækinu til og Sigrún hjá 

Gyðju, Sveinbjörn hjá NOX medical og Þorbjörg hjá Raindear höfðu öll nýtt aðstöðu 

hjá NMÍ á þrepum 2 og 3 hjá sínum fyrirtækjum. Sigrún hafði einnig nýtt sér verkefni 

VMST Starfsorku til mannaráðninga, og taldi hún það hafa verið sér og sínu fyrirtæki 

ómetanlegur stuðningur, sem og Arnþór hjá Prokatín, sem hefur nýtt Starfsorku og 

aðkomu námsmanna að rannsóknarvinnunni í gegnum Nýsköpunarsjóð námsmanna. Öll 
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töldu þau þessa þætti vera mikilvæga í ferli sínu og fyrirtækisins og þar með sýna fram 

á þarfir þeirra á mismunandi tíma og þrepum í ferlinu.  

Flest allir viðmælendur sem komu úr stoðumhverfi frumkvöðla töldu fjármagn vera 

helstu þörf frumkvöðla og að sjóðir væru of litlir til að svara eftirspurn. Einnig var 

komið inn á þá staðreynd að erfitt væri að fjármagna reksturinn ef frumkvöðull hefði 

ekki veðrými til að veðsetja fyrir bankaláni. Sveinn í Iðnaðarráðuneytinu nefndi einnig 

að sjóðir eins og NSA væru ekki stöndugur sjóður í núverandi ástandi og kom Orri hjá 

Samtökum iðnaðarins inn á að efla þyrfti sjóði eins og TÞS, AVS og fleiri enda væru 

sjóðir eins og NSA og Frumtak ekki burðugir í dag þar sem þeir eru ekki að losna úr 

verkefnum eins fljótt og búst var við í upphafi. Aðgengi að fjármagni, hvort heldur sem 

er styrkir eða fjárfestingar, er því af afar skornum skammti.  

Soffía hjá VMST nefndi að góð reynsla væri af úrræðum VMST, þar á meðal 

Starfsorku, og að greinilegt væri að hennar mati að þörf frumkvöðla fyrir húsnæði væri 

mikil. Guðmundur Óli og Selma hjá NMÍ tóku í sama streng og sögðu 

Frumkvöðlasetrin hafa reynst mikilvæg þeim sem þau hafa nýtt og að almenn ánægja sé 

með fyrirkomulagið sem og mikil ásókn væri í ráðgjöf hjá NMÍ, á öllum þrepum 

frumkvöðlastarfseminnar. Þau komu einnig inn á að skattareglur virkuðu fráhrindandi 

fyrir frumkvöðla og Guðjón Már studdi þá staðhæfingu einnig þar sem hans reynsla 

væri sú að launatengd gjöld og lífeyrisgreiðslur væri dýr þáttur í rekstri nýrra fyrirtækja. 

Niðurstöður netkönnunar er varðar þrep 2 og 3 voru því studdar með djúpviðtölunum 

hvað varðar þarfir frumkvöðla á þrepum 2 og 3 samkvæmt GEM skilgreiningunni. 

 

Hjá frumkvöðlum á þrepi 4 voru styrkir til markaðsmála og styrkir til að koma 

hugmyndinni yfir í fyrirtæki (fyrstu skrefin) í efstu tveimur sætunum yfir þarfir 

frumkvöðla á þrepi 4 en aðgangur að húsnæði gegn lágri eða engri leigu kom í þriðja 

sætið. Styrkir til vöruþróunar og ýmsar skattaívilnanir voru síðan í næstu sætum. Ef 

þessar niðurstöður úr netkönnuninni eru bornar saman við djúpviðtöl við frumkvöðla 

kemur í ljós að fyrirtæki sem náð hafa þrepi 4, sem eru NOX medical, Controlant, 

Prokatín og Gyðja, eru flest öll enn háð styrkjum upp að vissu marki. Fyrirtæki eins og 

Controlant og NOX medical fengu styrki frá TÞS og eru jafnvel enn að einhverju marki 

að fá slíka styrki í dag. Prokatín er einnig að þiggja styrk frá TÞS, GEORG og 

EUROSTAR sem dæmi og er mjög háð styrkjum enn þann dag í dag. Gyðja sker sig 
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aftur á móti úr enda eingöngu fengið styrk frá NMÍ verkefninu Átaki til 

atvinnusköpunar og styðst eingöngu við fjármagn frá rekstri í dag en hefur engu að síður 

mikla þörf fyrir aukið fjármagn og þar með styrki þrátt fyrir að þeir hafi ekki boðist 

fyrirtækinu í því magni sem þörf hefur verið fyrir.  

Hvað varðar skattaívilnanir eru bæði NOX medical og Prokatín að nýta sér 

skattaafslætti er varðar það fjármagn fyrirtækisins sem fer í þróunarvinnu og segja slíkt 

vera afar mikilvægt sínum rekstri. Í sama streng tóku viðmælendur úr stoðumhverfinu 

eins og áður hefur komið fram í umfjöllun um hin þrepin.  

Fjármagn til frumkvöðla og fyrirtækja þeirra er afar ábótavant, sama á hvaða þrepi þau 

eru. Áhersla TÞS virðist vera einmitt einna helst á starfandi fyrirtæki, helst á þrepi 3 og 

4, og er Svanna lánasjóði einnig ætlað að styðja við þessi tvö þrep GEM 

skilgreiningarinnar. Samkvæmt Eyþóri hjá Klak koma einnig frumkvöðlar til Klaks í 

leit að aðstoð við að fá inn fjárfesta og slíkt getur tekið mun lengri tíma en frumkvöðlar 

eru að gera sér grein fyrir, eða um 12 til 18 mánuði. Því er ekki ólíklegt að sterk þörf sé 

enn til staðar á þrepi 4 er varðar fjármagn, með tilkomu styrkja eða aðkomu fjárfesta. 

Þórey Vilhjálmsdóttir nefndi í kynningu sinni einnig að skortur væri á englafjárfestum 

og samfjárfestingum fyrirtækja í starfsemi frumkvöðla og sprotafyrirtækja og einnig 

væri skortur á styrkjum til kaupa á utanaðkomandi ráðgjöf sem og skortur á fjármagni til 

stoðumhverfisins í heild til stuðnings frumkvöðlum. Guðjón Már sagði einnig að 

ávinningur framtaksfjárfestinga væri augljós enda væru slíkir sjóðir erlendis að skila 

betri afkomu en aðrir almennir og þekktir sjóðir. Útkoman úr djúpviðtölunum styður því 

einnig niðurstöðu netkönnunarinnar hvað varðar þarfir frumkvöðla í þrepi 4. 
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6 Niðurstöður 

 

Í upphafi skýrslunnar var sett fram aðalspurning: hvaða þarfir hafa íslensk 

frumkvöðla- og sprotafyrirtæki í dag og mætir stoðumhverfið þeim þörfum? Í 

framhaldi af þeirri spurningu voru settar fram undirspurningar: 

 Hver er árangur stoðumhverfisins á síðastliðnum árum miðað við það fjármagn 

sem í það er veitt af hinum opinbera? 

 Mætir stoðumhverfið öllum greinum atvinnulífsins jafnt eða er of mikil áhersla 

hugsanlega lögð á fáar greinar?  

 Hvaða möguleika í stoðumhverfinu á ráðgjöf og aðstoð hafa fyrirtæki sem eru í 

eða hyggja á gjaldeyrisskapandi útflutning á vörum sínum eða þjónustu sem 

skapað getur þjóðarbúinu mögulega umtalsverðar tekjur í framtíðinni? 

 Hefur stoðumhverfið á Íslandi þróast í takt við breytingar á efnahagskerfinu og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi á síðustu árum? 

Til að svara þessum spurningum var leitast við að greina þarfir frumkvöðla með 

tilstuðlan fræðanna með skiptingu á ferli frumkvöðla og fyrirtækja þeirra eftir 

þrepaskilgreiningu GEM. Stoðumhverfið var skilgreint og yfirfarið í næsta kafla og í 

framhaldi af því voru niðurstöður kannanna GEM settar fram þar sem staða frumkvöðla 

á Íslandi var tilgreind í samanburði við önnur lönd. Að því loknu var árangurskönnun 

NMÍ komið á framfæri ásamt rannsókn skýrsluhöfundar, sem innihélt netkönnun og 

djúpviðtöl við frumkvöðla og forsvarsmenn stoðumhverfisins, þar sem niðurstöður voru 

settar fram miðað við stöðu frumkvöðla og þarfir samanber þrep GEM 

skilgreiningarinnar. 

Skýrsluhöfundur mun hér á eftir setja fram svörin við hverri undirspurningu fyrir sig og 

að lokum svara aðalspurningunni í lokin. 

 

Hver er árangur stoðumhverfisins á síðastliðnum árum miðað við það fjármagn 

sem í það er veitt af hinum opinbera? 
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Samkvæmt upplýsingum frá TÞS er fjármagn frá TÞS að skila sér í fyrirtækjum sem 

skapa störf og tekjur fyrir efnahagskerfið bæði í sölu á vörum og þjónustu innanlands 

sem og erlendis. Það virðist einnig vera mat frumkvöðla sem þegið hafa styrki þaðan að 

sú aðstoð hafi reynst skipta sköpum í rekstri þeirra. 

Samkvæmt könnun NMÍ árið 2010 er ljóst að 86% svarenda, sem fengu styrki hjá NMÍ 

frá árinu 2001, segja verkefnin sem fengu styrki hafa stuðlað að aukinni þekkingu á 

stofnun og rekstri fyrirtækisins, 55% svarenda sögðu verkefnið sem styrkt var hafa leitt 

til þess að ný vara eða þjónusta hafi verið sett á markað og um 72% sögðu verkefnið 

hafa stuðlað að betri árangri í rekstri. Hlutfall styrkja hjá Átaki til atvinnusköpunar, sem 

er stærsti styrktarsjóður NMÍ, sem voru ekki sóttir að fullu eða að hluta hefur verið á 

bilinu 20% til yfir 30% síðustu ár sem má telja afar hátt hlutfall miðað við um 7% ósótta 

styrki hjá Atvinnumálum kvenna og að slíkt sé afar sjaldgæft hjá TÞS. Segja má því að 

árangur sjóðsins sé metinn af styrkþegum fyrri ára afar góður en hlutfall ósóttra styrkja 

sé óviðunandi miðað við sambærilega styrktarsjóði. Líklegt er, að mati skýrsluhöfundar, 

að mótframlag frumkvöðla sem krafist er hjá Átaki til atvinnusköpunar, sem er til jafns 

við styrktarupphæð sem sjóðurinn veitir, sé töluverð hindrun fyrir frumkvöðla og til 

þess fallið að frumkvöðlar geti ekki nýtt sér aðstoð sjóðsins sem skyldi. Mögulegt er 

einnig að verkefni sem sótt er um styrk fyrir fái úthlutað mun minni upphæð en til þarf í 

verkefnið (og sótt var um) og því styrkurinn afþakkaður og verkefninu því sjálfhætt. 

Reyndin er einnig sú sama hjá Atvinnumálum kvenna en þar er hlutfall ósóttra styrkja 

mun lægra engu að síður. Mat frumkvöðla sem skýrsluhöfundur ræddi við er aftur á 

móti það að upphæðir sjóða NMÍ séu of litlar til að skipta raunverulega máli. 

Viðmælendur í djúpviðtölum, eins og Þórey Vilhjálmsdóttir, Kristján hjá Innovit og 

Magnús Orri Schram alþingismaður, efuðust um að skilvirkni stoðumhverfisins og töldu 

Kristján og Magnús Orri, sem meðal annars er varamaður í atvinnuveganefnd Alþingis, 

að það fjármagn sem veitt væri frá ríkinu í stofnanir innan stoðumhverfisins væri ekki 

nægilega vel nýtt og skilaði litlum ávinningi í heimi frumkvöðla. Slíkar fullyrðingar 

voru ekki rökstuddar frekar með gögnum sem sýndu fram á þessa niðurstöðu en engu að 

síður eru þessar staðhæfingar settar fram hér að sinni. 

 

Mætir stoðumhverfið öllum greinum atvinnulífsins jafnt eða er of mikil áhersla 

hugsanlega lögð á fáar greinar?  
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Samkvæmt viðtölum við lykilstarfsmenn innan stoðumhverfisins eru mjög skiptar 

skoðanir á því hvort allir frumkvöðlar, óháð atvinnugrein, hafi jafnan aðgang að 

stoðumhverfinu. Sveinn hjá Iðnaðarráðuneytinu kemur inn á að breyttar áherslur séu í 

atvinnulífinu í dag frá því sem var fyrir 10 árum síðan. Áherslan er ekki lengur að 

megninu til á sjávarútveg heldur dreifist mun víðar á milli mismunandi greina. 

Guðmundur Óli og Selma hjá NMÍ töldu alla frumkvöðla hafa jafnan aðgang að 

stoðumhverfinu og var Hermann hjá Íslandsstofu því sammála þó hann tæki fram að 

sjávarútvegur og ferðaþjónusta væru vissulega fyrirferðarmiklar greinar í 

stoðumhverfinu. 

Eyþór hjá Klak taldi stoðumhverfið ekki mæta öllum greinum atvinnulífsins jafnt þar 

sem ríkið styðji meira við ákveðnar greinar atvinnulífsins ár eftir ár en síðan við 

tilfallandi greinar hverju sinni sem falla að „tískunni“ eins og skapandi greinar hafa 

verið fyrirferðarmiklar í styrkveitingum undanfarin ár og í umfjöllun fjölmiðla. Slíka 

staðhæfingu er mögulega hægt að styðja með viðtalinu við Guðmund Óla hjá NMÍ en 

Átak til atvinnusköpunar hefur einmitt veitt umtalsverðu fjármagni styrkja til skapandi 

greina nýlega. Taka ber þó fram að Guðmundur nefndi einnig að skipting styrkja 

síðastliðin ár væri mjög dreifð á milli atvinnugreina. 

Guðjón Már Guðjónsson tók í sama streng og Eyþór hjá Klak en sagði slíkt vera vel 

skiljanlegt þar sem sumar atvinnugreinar vektu einfaldlega áhuga fjárfesta og löðuðu að 

sér fjármagn frekar en aðrar greinar. Ávinningur sé misjafn milli atvinnugreina enda 

væri hagkvæmara að búa til dúkkulísuleik á netinu frekar en að framleiða dúkkulísur og 

selja í búðum. 

Stærð sjóða í styrkjaumhverfinu og aðgengi mismunandi greina að sjóðunum styður 

einnig þá staðhæfingu að stoðumhverfið mæti ekki öllum atvinnugreinum jafnt. Til að 

mynda er TÞS stærsti og burðugasti styrktarsjóðurinn sem undanfarin ár hefur lagt einna 

helst áherslu á fyrirtæki sem stefna á tækniþróun; tölvuþjónusta og hugbúnaðargerð, 

líftækni og framleiðsla á rafeindabúnaði svo eitthvað sé nefnt. Sjóðurinn hefur yfir 725 

milljónum að ráða árið 2012 en þyrfti í raun að búa yfir margfalt meira fé að mati 

Sveins hjá Iðnaðarráðuneytinu, Orra Haukssyni framkvæmdastjóra SI og samkvæmt 

ályktun Samtaka sprotafyrirtækja í lok árs 2011. Til samanburðar má nefna styrktarsjóði 

NMÍ sem búa yfir 120 milljónum kr. til að spila úr og Atvinnumál kvenna sem úthlutar 

á árinu fyrir alls 26 milljónir kr. Það er því greinilegt að þarna er himinn og haf á milli 

þess sem þessir sjóðir eru færir um að gera fyrir frumkvöðla í mismunandi greinum 
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atvinnulífsins, en á þetta bentu einmitt hluti frumkvöðlanna í djúpviðtölunum og var það 

almennt svo að styrkir TÞS væru álitlegastir á meðan að styrkir NMÍ væru til dæmis of 

litlir til að skipta máli. Gapið þarna á milli er einfaldlega of stórt að mati viðmælenda.  

Hvað ráðgjöf varðar virðast allir frumkvöðlar sem rætt var við í djúpviðtölunum vera 

almennt sammála um að koma að opnum dyrum innan stoðumhverfisins og til dæmis 

afar gott að leita til starfsfólks NMÍ, Íslandsstofu, Klaks og Innovits. Djúpviðtöl við 

forsvarsmenn stofnana og einkarekinna fyrirtækja í stoðumhverfi frumkvöðla sögðu 

allir slíkt hið sama; dyr þeirra væru ávallt opnar fyrir frumkvöðla til að ræða málin og fá 

ráðgjöf, en misjafnt var hvort þessir sömu aðilar veittu frumkvöðlum aðstoð við að 

framkvæma hlutina sem til þurfti. Guðmundur Óli og Selma hjá NMÍ komu inn á að hjá 

þeim fengju frumkvöðlar ráðgjöf en starfsfólk NMÍ gengi ekki í verkin fyrir frumkvöðla 

á meðan að Kristján hjá Innovit staðfesti að slíkt gerðu starfsmenn Innovit til að mynda 

með tilkomu skuggastjórnar að fyrirtækjum (en slíkt var meðal annars staðfest í viðtali 

við Sigrúnu Lilju hjá Gyðju). Íslandsstofa ráðleggur einnig frumkvöðlum en ef þeir vilja 

frekari aðstoð og vinnu starfsmanna þar og tengdra aðila þarf sprotafyrirtækið og 

frumkvöðullinn að vera valinn af starfsmönnum Íslandsstofu sem hæfur aðili á 

námskeið Íslandsstofu þar sem sú aðstoð fæst gegn námskeiðsgjaldi.  

 

Endanlegt svar við spurningunni er því á þá leið að allar greinar atvinnulífsins hafa ekki 

jafnan aðgang að stoðumhverfinu en slíkt sé ekki endilega neikvætt heldur 

umhugsunarefni stjórnenda stofnana og yfirmanna í einkafyrirtækjum innan 

stoðumhverfisins hvernig gera mætti enn betur. Vissulega voru flestir viðmælendur 

sammála um að opin samkeppni ætti að vera um styrktarfé innan stoðumhverfisins og 

að bestu verkefnin ættu að fá úthlutun en slíkt er ekki allur sannleikurinn eins og 

stoðumhverfið er byggt upp og stjórnað í dag. Töluverðar breytingar hafa orðið á 

stoðumhverfinu á undanförnum árum sem að mati skýrsluhöfundar eru þó í áttina að 

jafnræði milli greina, en engu að síður efast skýrsluhöfundur að slíku markmiði muni 

nokkurn tímann verða náð að fullu. Aðstæður atvinnugreina eru misjafnar á mismunandi 

tímabilum og stoðumhverfið þarf tíma til að aðlagast breytingum áður en næstu 

breytingar ganga yfir.  
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Hvaða möguleika í stoðumhverfinu hafa fyrirtæki sem eru í eða hyggja á 

gjaldeyrisskapandi útflutning á vörum sínum eða þjónustu sem skapað getur 

þjóðarbúinu mögulega umtalsverðar tekjur í framtíðinni? 

Íslandsstofa er stærsti og þekktasti aðilinn í stoðumhverfinu á þessu sviði og þar geta 

frumkvöðlar fengið ráðgjöf og aðstoð við að komast á erlenda markaði. Innovit nýtir 

tengslanet sitt til að aðstoða frumkvöðla sem þangað leita við útrás sína. Síðan eru ýmsir 

styrktarsjóðir sem stuðla að útrás frumkvöðla með styrktarúthlutunum eins og Átak til 

atvinnusköpunar og TÞS svo dæmi séu tekin. 

Miðað við áætlanir frumkvöðla um útrás, er ljóst að þennan þátt stoðumhverfisins þarf 

að styrkja og auka vægi hans. Samkvæmt rannsókn GEM á árunum 2008-2010 stefndu 

80% frumkvöðla á Íslandi, staðsettir á þrepum 1 og 2, á að útflutningur þeirra fyrirtækja 

í framtíðinni yrði á bilinu 1% til 25% af heildarumsvifum fyrirtækjanna og 27% þeirra 

stefndu á að útflutningur yrði meiri en 25% af heildarumsvifum fyrirtækjanna. 

Skýrsluhöfundar, sem setja fram rannsókn GEM, tóku einnig sérstaklega fram að í 

flokki landa sem rekin væru áfram af nýsköpun væri athyglisvert að Ísland væri á 

toppnum en áætlanir frumkvöðla á Íslandi er varðar útflutning mætti eflaust rekja til 

landfræðilegrar legu landsins þar sem hún skapaði nauðsyn þess að vera í útflutningi til 

að efla efnahagssvæðið í heild. Slíkar niðurstöður styðja djúpviðtölin við frumkvöðla í 

rannsókn skýrsluhöfundar en þar eru 6 af 7 viðmælendum nú þegar í útrás eða að taka 

sín fyrstu skref á erlendum markaði. Sveinn hjá Iðnaðarráðuneytinu telur að núverandi 

og tilvonandi fyrirtæki þurfi að hugsa stærra og stefna í auknum mæli á erlenda markaði 

því þar er mesta aukningin í framtíðarsölu og sölumagni. Miðað við slík viðhorf og 

niðurstöður rannsókna sem taldar voru upp hér að framan er ljóst að útrás tilvonandi og 

núverandi fyrirtækja er mikilvægur þáttur fyrir frumkvöðla og þeirra fyrirtæki og því 

ætti stoðumhverfið að auka við þennan stuðning í umhverfi frumkvöðla með öllum 

mögulegum leiðum. 

Eitt og sér er gott fyrir efnahagskerfið á Íslandi að frumkvöðlar og fyrirtæki þeirra hyggi 

á útrás sem kæmi þá til með að auka útflutningstekjur þjóðarinnar. Engu að síður er 

málið ekki svo einfalt. Ýmsar hindranir eru þar á leiðinni sem ekki falla beint undir 

stoðumhverfi frumkvöðla en hefur óneitanlega áhrif á starfsemi þeirra og áætlanir. 

Gjaldeyrishöft á Íslandi eru ákveðinn áhrifaþáttur í heimi frumkvöðla og varða áætlanir 

um útrás frumkvöðla samkvæmt djúpviðtölum bæði við frumkvöðla og forsvarsmenn 

innan stoðumhverfisins. Samkvæmt Sveini hjá Iðnaðarráðuneytinu er það þekkt að 
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íslensk fyrirtæki stofna útibú erlendis til að sveigja framhjá gjaldeyrishöftum og út af 

því er meðal annars mjög erfitt að mæla og meta vöxt sprotafyrirtækja þar sem 

árangurinn sést þá ekki í hagtölum. Kristján hjá Innovit kom einnig inn á þessi mál og 

sagði það reynslu sína að erlendir fjárfestar hræddust þýðingu þeirra og skilji heldur 

ekki tilgang þeirra né hafa trú á þeim undanþágum sem eru í boði er varða 

gjaldeyrishöftin.  

Aukning á aðstoð og styrkjum innan stoðumhverfisins er varða útrás frumkvöðla og 

sprotafyrirtækja er því augljóslega nauðsynleg en gjaldeyrishöftin hamla að einhverju 

leiti starfsemi frumkvöðla og fyrirtækja sem hyggja á eða eru nú þegar í útrás.  

 

Hefur stoðumhverfið á Íslandi þróast í takt við breytingar á efnahagskerfinu og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi á síðustu árum? 

Talsverðar breytingar urðu á efnahagskerfi Íslands og rekstrarumhverfi fyrirtækja í 

kjölfar hrunsins 2008 en lánsfjármagn þurkaðist upp og gengi krónunnar féll svo dæmi 

séu tekin. Stoðumhverfið tók einnig nokkrum breytingum en flestar þessara breytinga 

voru þó að mestu í farvatninu fyrir hrun samkvæmt djúpviðtölum við forsvarsmenn í 

stoðumhverfinu.  

NMÍ var nýstofnað og aðlagaði sig breytingum í umhverfinu fljótt og vel og setti meðal 

annars á fót Frumkvöðlasetrin í kjölfar hrunsins sem reynst hafa afar vel samkvæmt 

forsvarsmönnum NMÍ.  

TÞS jók styrkjaframboð sitt með því að bjóða upp á Frumherjastyrki og Brúarstyrki til 

að mæta breyttu landslagi í umhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja og fleiri 

atvinnugreinum.  

VMST útfærði vinnumarkaðsúrræði þar sem atvinnulausir geta stofnað sín eigin 

fyrirtæki samhliða því að þiggja atvinnuleysisbætur í fyrirfram ákveðinn tíma ásamt því 

að verkefnið Starfsorka var sett á laggirnar. Bæði úrræðin nýtast frumkvöðlum og 

sprotafyrirtækjum vel samkvæmt viðmælendum í rannsókn skýrsluhöfundar. 

Klak var með Viðskiptasmiðjuna í undirbúningi þegar hrunið 2008 verður og aðlagaði 

áætlanir sínar samhliða breytingum í umhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja. 
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Stoðumhverfið er lifandi og því í stöðugri þróun og því er ljóst að stoðumhverfið hefur 

þróast í takt við breytingar á undanförnum árum, mögulega örar en ella vegna hrunsins 

2008. 

 

Hvaða þarfir hafa íslensk frumkvöðla- og sprotafyrirtæki í dag og mætir 

stoðumhverfið þeim þörfum? 

Þarfir frumkvöðla á mismunandi þrepum eru misjafnar og því erfitt að svara þessari 

spurningu nema kafa djúpt ofan í hvert þrep fyrir sig, líkt og gert var í rannsókn 

skýrsluhöfundar, ásamt því að samtvinna aðrar kannanir sem gerðar hafa verið á stöðu 

frumkvöðla og árangri stoðumhverfisins. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknar skýrsluhöfundar er varða þarfir frumkvöðla eru á þessa 

leið þ.e. þarfir frumkvöðla sem röðuðust efst í rannsókninni skipt eftir þrepum: 

 Þrep 1: Helstu þarfir frumkvöðla á þrepi 1 eru styrkir til vöruþróunar, aðstoð við 

gerð viðskiptaáætlunar, ráðgjöf á sviði vöruþróunar og ráðgjöf á sviði 

alþjóðaviðskipta. 

 Þrep 2: Helstu þarfir frumkvöðla á þrepi 2 eru skattaívilnanir sem auðvelda 

rekstur fyrirtækis fyrstu árin, styrkir til markaðsmála, skattaívilnanir sem greiða 

fyrir fjárfestingu í frumkvöðlastarfi og aðstoð við fjármögnun hjá 

fjármálafyrirtækjum. 

 Þrep 3: Helstu þarfir frumkvöðla á þrepi 3 eru styrkir til að koma hugmyndinni 

yfir í fyrirtæki, styrkir til markaðsmála og vöruþróunar sem og styrkir sem 

fjárfesting og til starfsmannaráðninga. 

 Þrep 4: Helstu þarfir frumkvöðla á þrepi 4 eru styrkir til markaðsmála, styrkir til 

að koma hugmyndinni yfir í fyrirtæki, húsnæðisaðstaða gegn lágri eða engri 

leigu og styrkir til vöruþróunar. 

 

Stoðumhverfið mætir þörfum frumkvöðla á mismunandi máta af mismiklu leyti að mati 

skýrsluhöfundar (áherslur markaðar með litum á hverju þrepi fyrir sig), sjá nánar mynd 

32. 
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  Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 

NMÍ ráðgjöf         

NMÍ styrkir, td. Átak til atvinnusköpunar        

Íslandsstofa – ráðgjöf         

Íslandsstofa - virk aðstoð, td. Námskeið       

Innovit – ráðgjöf       

Innovit – viðburðir         

Klak – Viðskiptasmiðjan        

Klak – ráðgjöf         

Tækniþróunarsjóður – styrkir       

VMST – vinnumarkaðsúrræði         

Atvinnumál kvenna – styrkir         

Svanni lánatryggingarsjóður         

Mynd 28: Áherslur stoðumhverfis skipt eftir þrepum GEM skilgreiningarinnar (Fjóla Björk 

Karlsdóttir). 

 

NMÍ veitir ráðgjöf til frumkvöðla almennt og hvetur frumkvöðla til að gera 

viðskiptaáætlanir þó starfsmenn NMÍ taki almennt ekki virkan þátt í slíkri vinnu. NMÍ 

býður einnig konum upp á svokallað Brautargengis námskeið sem nýst hefur afar vel og 

er kennt bæði í Reykjavík og á völdum stöðum á landsbyggðinni. NMÍ þjónar því öllum 

þrepum GEM skilgreiningarinnar. Styrkir NMÍ eru þó aðallega á þrepum 2 og 3. NMÍ 

mætir því þörfum frumkvöðla á þrepi 1 með ráðgjöf á ýmsum sviðum sem og aðstoð við 

gerð viðskiptaáætlunar. NMÍ mætir þörfum frumkvöðla á þrepi 2 og 3 með styrkjum til 

ýmissa verkefna, m.a. til vöruþróunar og markaðsmála, en styrkirnir eru að mati 

frumkvöðla sem rætt var við of lágir til að skipta raunverulega máli. Með 

Frumkvöðlasetrum sínum mætir NMÍ þörfum frumkvöðla á öllum þrepum fyrir 

húsnæðisaðstöðu gegn lágri eða engri leigu og eru frumkvöðlar sem þar starfa almennt 

mjög ánægðir samkvæmt samtali við Guðmund Óla hjá NMÍ og viðtölum við 

frumkvöðla sem nýtt hafa þá aðstöðu. 

 

Innovit býður upp á viðburði eins og ANH helgarnar um land allt þar sem bæði er veitt 

ráðgjöf og virk aðstoð við vinnu hugmynda og einnig heldur Innovit samkeppnina 
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Gulleggið ár hvert. Hvoru tveggja þjónar þrepum 1 og 2 að mestu leyti en einnig upp að 

vissu marki þrepi 3 og kemur til móts við þarfir frumkvöðla á þessum þrepum á sviði 

ráðgjafar almennt. Innovit býður aftur á móti einnig upp á ráðgjöf og aðstoð sem nýtist 

einna helst sprotafyrirtækjum á þrepum 3 og 4. Slík ráðgjöf mætir þörfum frumkvöðla á 

þrepum 3 og 4 þrátt fyrir að aðrar þarfir séu hærra metnar af frumkvöðlum á þeim 

þrepum en ráðgjafaþátturinn. Innovit býður einnig upp á húsnæðisaðstöðu fyrir 

frumkvöðla gegn lágri leigu og kemur slík aðstoð til móts við þarfir frumkvöðla á 

þrepum 2 og 4 (en sú þörf mældist ekki í efstu sætum á þrepi 3). 

 

Klak býður upp á Viðskiptasmiðjuna sem ætlað er einna helst þrepi 2 en hefur opnað 

dyr sínar fyrir aðilum á þrepi 1. Þar er veitt ráðgjöf og frumkvöðlar menntaðir í 

umhverfi frumkvöðla markvisst. Klak er engu að síður einnig með opnar dyr fyrir alla 

frumkvöðla og veitir þeim ráðgjöf á öllum þrepum ef eftir því er leitað. Klak mætir því 

þörfum frumkvöðla á þrepi 1  með ráðgjöf og aðstoð við gerð viðskiptaáætlunar sem og 

þörfum frumkvöðla á þrepi 2 með ráðgjöf. 

 

Íslandsstofa er opin öllum á öllum þrepum sem vantar að fá ráðgjöf en virk aðstoð býðst 

frumkvöðlum í raun ekki þar fyrr en á seinni þrepum. Íslandsstofa mætir þó þörfum 

frumkvöðla á þrepi 1 með almennri ráðgjöf á sviði alþjóðaviðskipta. Aðstoð við sókn á 

erlenda markaði mældist einnig í þrepi 3 í netkönnun skýrsluhöfundar og mætir 

Íslandsstofa þeirri þörf með námskeiðum sínum og virkri aðstoð. Þrátt fyrir að þörf fyrir 

aðstoð við sókn á erlenda markaði hafi ekki mælst meiri í netkönnuninni var þörfin til 

staðar samkvæmt djúpviðtölum við frumkvöðla á þrepum 3 og 4 og var álitin mjög 

mikilvægur þáttur í velgengni sprotafyrirtækja og þeirra vexti að mati forsvarsmanna 

stoðumhverfisins. Sókn á erlenda markaði skapar einnig þjóðarbúinu umtalsverðar 

tekjur og því afar mikilvæg efnahagsumhverfinu á Íslandi sem og vinnumarkaðnum. 

 

Vinnumálastofnun veitir frumkvöðlum á þrepi 1 og 2 tækifæri til að vinna að eigin 

viðskiptahugmynd á meðan þeir þiggja bætur tímabundið. Þetta úrræði teygir einnig 

anga sína yfir á þrep 3 þar sem frumkvöðlar sem hafa stofnað fyrirtæki nýlega eru enn 

með samning við VMST. Einnig er VMST með verkefni sem nefnist Starfsorka en þar 

geta sprotafyrirtæki, sem og önnur fyrirtæki, fengið starfsmenn um tíma sem eru að 
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hluta til á launum frá VMST en einnig á launum frá sprotafyrirtækinu. Slíkt úrræði 

nýtist frumkvöðlum á þrepi 3 og 4. VMST mætir því þörfum frumkvöðla, sem mældar 

voru í netkönnuninni, á þrepum 2, 3 og 4 sem snúa að skattaívilnunum sem auðvelda 

reksturinn fyrstu árin (þar sem VMST býðst til að greiða laun starfsmanns í ákveðinn 

tíma og er það skattaívilnun í sjálfu sér) og er að vissu leyti einnig styrkur til að koma 

hugmyndinni yfir í fyrirtæki þar sem frumkvöðlar á þrepum 1 og 2 geta verið á bótum 

samhliða því að stofna fyrirtæki. 

 

Tækniþróunarsjóður leggur mesta áherslu á þrep 3 og 4 í styrkveitingum sínum eins og 

rannsókn skýrsluhöfundar sýnir fram á. Styrkir TÞS eru þeir stærstu sem veittir eru í 

einstaka úthlutunum, en sjóðurinn er vissulega takmarkaður að miklu leyti við 

tækniþróunarverkefni þó hann teygi anga sína upp að vissu marki yfir í allar 

atvinnugreinar. TÞS kemur því vel til móts við þarfir frumkvöðla á þrepum 3 og 4 þar 

sem þörfin fyrir styrki er hvað einna mest að mati frumkvöðla sem þátt tóku í rannsókn 

skýrsluhöfundar. 

 

Styrktarsjóður Atvinnumála kvenna leggur áherslu á þrep 1, 2 og 3 og þjónar eingöngu 

konum og fyrirtækjum í meirihluta eigu kvenna. Styrkirnir eru oft á bilinu 1 til 2 

milljónir kr, en bæði lægri og hærri. Sjóðurinn kemur því til móts við þarfir kvenna á 

þrepum 1, 2 og 3 er varðar styrkveitingar en upphæðirnar mættu vera hærri engu að 

síður. 

 

Svanni lánasjóður gegnir því hlutverki að veita konum lánatryggingar til móts við 

Landsbankann og starfar eingöngu á þrepum 3 og 4. Lánasjóðurinn kemur því til móts 

við þarfir kvenfrumkvöðla hvað varðar fjármögnun á þrepum 3 og 4, en slík aðstoð er 

ekki í formi styrks, eins og þarfir frumkvöðla mældust einna helst á þrepum 3 og 4, 

heldur þarf sprotafyrirtækið að endurgreiða lánið á umsömdum tíma. Þessi þáttur 

stoðumhverfisins ætti í raun að bjóðast öllum frumkvöðlum á öllum þrepum enda þörfin 

fyrir fjármagn mikil.  
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Atvinnuþróunarfélögin þjóna einna helst sínu nærumhverfi og bjóða frumkvöðlum á 

starfssvæðum sínum almennt ráðgjöf og sumir hverjir bjóða húsnæðisaðstöðu. NMÍ ber 

félögunum góða sögu og beina til að mynda konum sem klára Brautargengi til félaganna 

til áframhaldandi aðstoðar og vinnu. Þar sem aðstoð atvinnuþróunarfélaga er takmörkuð 

við landssvæði var ekki farið nánar út í greiningar á þeim hluta stoðumhverfisins í 

skýrslu þessari.  Ljóst er þó og viðurkennt að aðstoð sem frumkvöðlar fá þar mætir 

þörfum frumkvöðla á sviði ráðgjafar einna helst á þrepi 1 og í sumum tilfellum 

fjármögnunar með styrkjum frá vaxtasamningum. Tilvera atvinnuþróunarfélaga er því 

mikilvæg á þeirra starfssvæðum en nánar verður ekki farið út í þá umræðu hér. Til 

viðbótar má nefna að atvinnuþróunarfélögin og vaxtasamningarnir koma að aðstoð við 

frumkvöðla með einum eða öðrum hætti, sérstaklega vaxtarsamningar sem veita styrki 

til markaðsmála. Erfitt er þó að staðsetja atvinnuþróunarfélögin nákvæmlega á þessari 

mynd þar sem skilgreiningar og nálgun þeirra við markhópinn er ólík eftir 

atvinnuþróunarfélögum. 

 

Fjárfestingarsjóðir á borð við NSA og Frumtak gegna einnig mikilvægu hlutverki í 

stoðumhverfi frumkvöðla þegar kemur að fjármögnun, en sökum aðstöðu þeirra og 

erfiðleika við að losna undan verkefnum eru þeir lítt burðugir og því ekki skoðaðir 

nánar í þessari skýrslu en fram hefur þegar komið. Engu að síður er þeim ætlað að koma 

til móts við þarfir frumkvöðla er varða fjármagn, sér í lagi á þrepi 3 og 4, en sjóðirnir 

koma að takmörkuðum notum eins og staðan er í dag. 

 

Aðrir áhrifaþættir í stoðumhverfi frumkvöðla sem áhrif hafa á mældar þarfir 

frumkvöðla samkvæmt rannsókn skýrsluhöfundar 

Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum hafa þarfir frumkvöðla verið skilgreindar og 

hvernig stoðumhverfið mætir þeim þörfum á mismunandi þrepum. Aðrir áhrifaþættir í 

stoðumhverfi frumkvöðla eru einnig mikilvægir, eins og skipting styrkja milli opinberra 

stofnanna og frumkvöðla í einkarekstri og lagaumhverfi frumkvöðla. Þeir þættir voru 

einnig rannsakaðir í skýrslu þessari og því verða þeim gerð hér skil í stuttu máli. 

 

Hvað varðar samkeppni milli opinberra stofnanna og frumkvöðla í einkarekstri er 

nauðsynlegt að benda forsvarsmönnum stoðumhverfisins á staðreyndir í tölum og mati 
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frumkvöðla á áhrifum þessara aðgerða. Viðurkennt er af Sveini hjá Iðnaðarráðuneytinu, 

en TÞS heyrir til að mynda beint undir Iðnaðarráðuneytið, að sjóðir í stoðumhverfinu 

eru of litlir og tók hann sem dæmi að TÞS þyrfti að hafa 2 milljarða kr. úr að spila í stað 

þeirra 725 milljóna kr. sem hann hefur nú í dag.  

Að mati Ingólfs hjá Nuveovehicles og Arnþórs hjá Prokatín er vert að benda á 

samkeppni opinberra stofnanna og aðila við frumkvöðla og einkarekin sprotafyrirtæki 

um það styrktarfjármagn sem í boði er í stoðumhverfinu. Opinbert fé, sem veitt er inn í 

stoðumhverfi frumkvöðla, á ekki að renna aftur til opinberra aðila eins og 

háskólasamfélagsins og Matís svo dæmi séu tekin. Gríðarlega háir fjármunir eru að fara 

til að mynda í gegnum TÞS sem veitt er aftur til ríkisstofnanna í formi styrkja en um 

140 milljónir kr. fóru frá TÞS til stofnanna og háskóla árið 2011 miðað við þær 120 

milljónir kr. sem NMÍ hefur til umráða í styrkveitingar. Stofnanir og háskólar eiga 

einfaldlega að vera á fjárlögum og sækja sitt fjármagn beint til ríkisins í stað þess að 

vera í samkeppni við sprotafyrirtæki og frumkvöðla um styrki. 
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7 Umræða og samantekt 

 

Sýnt hefur verið fram á að þarfir frumkvöðla eru afar misjafnar milli þrepa GEM 

skilgreiningarinnar. Það er því áskorun fyrir stoðumhverfið að reyna að mæta þeim 

hverju sinni í jafn breytilegu rekstrarumhverfi og fyrir finnst í efnahagskerfi Íslands.  

Helstu þarfir frumkvöðla eru sannanlega á sviði fjármögnunar, hvort heldur sem það 

kemur inn í fyrirtækið sem styrkur eða fjárfesting. Einnig mælast þarfir á sviði ýmis 

konar ráðgjafar hátt sem og þörf fyrir skattaívilnanir, starfsmannakosti og 

húsnæðisaðstöðu gegn lágum eða engum kostnaði. 

Heilt á litið stendur stoðumhverfið sig ágætlega í að koma til móts við þarfir 

frumkvöðla samkvæmt fyrirliggjandi gögnum frá stoðumhverfinu og rannsókn 

skýrsluhöfundar. Svigrúm er aftur á móti talsvert til að gera betur.  

Sjóðir sem veita styrki ættu að vera stærri og upphæðir einstakra styrkja hærri. Reynsla 

skýrsluhöfundar af því að fá úthlutað styrk frá sjóði NMÍ, Átak til atvinnusköpunar, er 

sú að styrkupphæðin sem beðið var um í verkefnið var meira en helmingi hærri en sú 

upphæð sem sjóðurinn úthlutaði í verkefnið. Verkefnið kostar því frumkvöðulinn eða 

sprotafyrirtækið meira en áætlað var í upphafi sem getur orðið til þess að hætt verði við 

að fara út í verkefnið þrátt fyrir styrk NMÍ. Er það mat skýrsluhöfundar að þar sé til að 

mynda að finna hluta af ástæðu þess að styrkir eru ekki sóttir að hluta eða að fullu. 

Nauðsynlegt er einnig að auka fjármagn NMÍ til styrkveitinga þar sem NMÍ þjónar að 

miklu leyti öllum atvinnugreinum og veitir einnig styrki til einstaklinga í meira mæli en 

TÞS gerir (hlutfall styrkja TÞS sem fara til einstaklinga er á bilinu 1-3% ár hvert). 

Afnema ætti einnig ákvæði um jafn hátt framlag styrkþega hjá NMÍ og færa 

styrkveitingarform NMÍ, sem og Atvinnumál kvenna, nær verklagi TÞS sem þegar hefur 

sannað gildi sitt (en þar er hlutfall ósóttra styrkja nær ekkert og frumkvöðlar, sem fengið 

hafa styrk frá TÞS og viðtal var tekið við í skýrslu þessari, bera þessu formi afar góða 

sögu). Eini sjóðurinn sem úthlutar umtalsverðum styrkupphæðum til nokkurra ára í senn 

er TÞS og er bilið á milli fjármagnsgetu TÞS (725 milljónir króna) og NMÍ (120 

milljónir króna) og Atvinnumál kvenna (26 milljónir króna) allt of mikið. Til 

samanburðar má nefna að TÞS ráðstafaði árið 2010 um 140 milljónum króna til háskóla 

og stofnanna sem er hærri upphæð en NMÍ hefur til ráðstöfunar til frumkvöðla og 
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sprotafyrirtækja ár hvert. Skýrsluhöfundur tekur þar með undir álit áðurtilgreindra 

frumkvöðla sem djúpviðtöl voru tekin við að opinberar stofnanir eins og þessar ættu að 

sækja fjármagn sitt beint til ríkisins en ekki í gegnum sjóði eins og TÞS. Samkeppni 

opinberra stofnanna við frumkvöðla og sprotafyrirtæki um opinbert styrktarfé ætti ekki 

að eiga sér stað og hefur til að mynda NMÍ tekið fyrir slíkt í styrkveitingum sínum á 

undanförnum árum. 

Bæta þarf einnig stoðumhverfið hvað varðar áætlanir frumkvöðla og sprotafyrirtækja 

um sókn á erlenda markaði. Sú aðstoð sem er í boði er takmörkuð, háð mati starfsmanna 

Íslandsstofu og styrkjum frá sjóðum NMÍ og TÞS. Ljóst er, bæði samkvæmt könnun 

GEM og rannsókn skýrsluhöfundar, að frumkvöðlar og sprotafyrirtæki horfi á erlenda 

markaði og útrás sem tækifæri sem ætlunin er að nýta. Eftirspurnin er því mikil en 

framboðið afar takmarkað. Skýrsluhöfundur hefur sjálf reynslu af þessu umhverfi og 

stendur í þessum töluðu orðum í þeim sporum að reka fyrirtæki sem er með tilbúnar 

vörur í útrás og er að leita að aðstoð við framkvæmd og fjármagni til slíkra aðgerða. 

Skýrsluhöfundur þekkir til fjölmargra sem standa í sömu sporum og eiga erfitt með að 

taka þetta skref sökum fjármagnsskorts (til þátttöku í sýningum eða ráðningu á 

sölufulltrúum erlendis) eða vöntun á ráðleggingum og aðstoð við framkvæmdina. Að 

mati skýrsluhöfundar þarf að efla Íslandsstofu og auka bæði starfsmannafjölda þar um 

að minnsta kosti helming, auka það fjármagn sem Íslandsstofa hefur til aðgerða, eins og 

þátttöku í sýningum erlendis með frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum á ýmsum sviðum 

(slík aðstoð er tilturlega virk í dag fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og ferðaþjónustu en lítið 

um aðrar greinar) og efla tengslanet Íslandsstofu á erlendri grundu með aukinni nýtingu 

á viðskiptafulltrúum Íslands og ráðgjöfum á erlendri grundu. 

Hér að ofan hefur verið stiklað á þeim þáttum sem skýrsluhöfundur metur hvað mest 

aðkallandi er varðar breytingar á stoðumhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja sem 

væru til þess fallnar að koma betur til móts við þarfir þeirra. Í niðurstöðukafla 

skýrslunnar gefur að líta fleiri þætti sem bent er á að þarfnist breytinga en voru ekki 

taldir upp hér, að svo stöddu, en eru engu að síður mikilvægir. Frumkvöðlastarfsemi og 

nýsköpun, og þar með efling atvinnulífsins, er leiðin út úr kreppuástandi í 

efnahagskerfum landa. Það er því mikilvægt að styrkja stoðumhverfið og þar með auka 

líkur frumkvöðla og sprotafyrirtækja til velgengni. Slíkt myndi skapa störf, 

gjaldeyristekjur og auka velsæld þjóðarinnar í heild til framtíðar. Vissulega eru 

umræddir þættir háðir stefnu stjórnvalda á hverjum tíma fyrir sig, og þar með það 
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fjármagn sem sett er í stoðumhverfi frumkvöðla og sprotafyrirtækja hverju sinni. Það er 

því í þeirra höndum hvaða fyrirtækjaumhverfi þeir vilja sjá innan 10 ára.  
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