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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BSc. gráðu í viðskiptafræði frá Félagsvísindasviði Háskóla 

Íslands. Verkefnið byggir á megindlegri rannsókn ásamt fyrirliggjandi gögnum og er því 

ætlað að skýra að einhverju leyti þann mun sem virðist vera í þátttöku kynjanna í 

frumkvöðlastarfi. 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur fyrir 

ánægjulegt samstarf og framúrskarandi leiðsögn. Einnig vil ég þakka Þorkeli 

Guðmundssyni mági mínum fyrir veitta aðstoð sem og foreldrum mínum fyrir að hafa 

stutt mig í gegnum allan námsferilinn. Án þeirra allra hefði þessi ritgerð aldrei litið 

dagsins ljós. 
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Útdráttur 

Rannsóknir á frumkvöðlastarfi benda til þess að með örfáum undantekningum taki færri 

konur þátt í frumkvöðlastarfi en karlar. Þau atriði sem helst eru talin draga úr þátttöku 

kvenna í frumkvöðlastarfi eru áhættufælni, minni vilji til að starfa sjálfstætt og sú 

staðreynd að konur forðast oftar en karlar aðstæður þar sem þær eru í samkeppni við 

aðra.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort þessir þættir og jafnvel fleiri hafi 

áhrif á þá sem vilja taka þátt í frumkvöðlastarfsemi og hvort merkjanlegur munur sé á 

þeim og öðrum landsmönnum. Megindleg rannsókn var gerð meðal þátttakenda í 

Gullegginu – viðskiptaáætlanakeppni á vegum fyrirtækisins Innovit. 

Marktækur munur var á afstöðu kynjanna til sex spurninga; varðandi áhættu, 

samkeppni, menntun, hugmyndaauðgi, viljanum til að starfa sjálfstætt og afstöðu til 

stofnunar fyrirtækis með hliðsjón af fjárstuðningi. 

Álykta má að konur setji þessi atriði frekar fyrir sig en karlar og það geti haft áhrif á 

ákvarðanir þeirra um að taka þátt eða halda áfram frumkvöðlastarfsemi.  
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1 Inngangur 

Frumkvöðlar eru þeir sem koma auga á ný tækifæri í atvinnurekstri og hrinda þeim í 

framkvæmd. Víða er frumkvöðlastarf mikils metið og talið samfélagslega mikilvægt 

(Verheul, Thurik, Grilo og van der Zwan, 2012). Frumkvöðlar geta gegnt mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að endurnýjun og nýsköpun í atvinnulífinu auk þess að skapa 

bæði sjálfum sér og öðrum mikilvæg tækifæri í leiðinni.  

Íslendingar sýna frumkvöðlastarfi1 töluverðan áhuga. Rúmlega tíundi hluti 

þjóðarinnar stundaði frumkvöðlastarfsemi af einhverju tagi árið 2009 og 7,6% 

landsmanna undirbjuggu á þeim tíma nýja viðskiptastarfsemi. Aldursdreifing þeirra sem 

taka þátt í frumkvöðlastarfi er nokkuð ójöfn. Frá 18 ára aldri eykst hlutfall frumkvöðla af 

vinnuaflinu jafnt og þétt fram að fimmtugu en eftir það fer þátttakan minnkandi. Mestar 

líkur eru því á að finna frumkvöðla í aldurshópnum 35-54 ára. Meirihluta Íslendinga 

þykir frumkvöðlastarf eftirsóknarverður starfsvettvangur og telur jafnframt að ef vel 

tekst upp með stofnun fyrirtækja þá njóti þeir virðingar í samfélaginu sem að því standa 

(Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir, 2009).  

Eftir efnahagshrunið 2008 hefur mikið verið rætt um mikilvægi frumkvöðlastarfs og 

nýsköpunar þegar kemur að efnahagslegri uppbyggingu (Kristján Freyr Kristjánsson, 

2012; Steingrímur J. Sigfússon, 2013; Þorsteinn Pálsson, 2013). Þrátt fyrir það er 

frumkvöðlastarf ekki nýtt af nálinni hér á landi. Löngu áður en uppgangur í 

fjármálastarfsemi hófst upp úr síðustu aldamótum var töluverð gróska í íslensku 

frumkvöðlastarfi. Þau sprotafyrirtæki sem náð hafa hvað mestum árangri á Íslandi 

undanfarin ár voru raunar stofnuð á áttunda, níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Þar 

má nefna Össur sem var stofnað árið 1971 (2013), Marel sem formlega tók til starfa árið 

1983 (2013) og CCP sem var stofnað sumarið 1997 (2013). Öll þessi fyrirtæki starfa í 

útflutningi, fá tekjur að mestu leyti erlendis frá og starfa því á alþjóðlegum markaði. 

                                                      

1
 Frumkvöðlastarf er það kallað þegar fólk vinnur að nýsköpun af einhverju tagi. Nýsköpun er að skapa 

eða búa til eitthvað nýtt eða endurbæta það sem þegar er til staðar (Andri Heiðar Kristinsson, 2007) 
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Nýsköpun er lykilatriði í starfsemi allra þessara fyrirtækja og þau þurfa öll á vel 

menntuðu og öflugu starfsfólki að halda.  

Þegar viðskiptabankarnir þrír tóku hinsvegar að stækka fljótlega eftir einkavæðingu 

þá soguðu þeir til sín mikið af fjölhæfu, vel menntuðu starfsfólki og „[í] stað þess að 

styrkja þann vísi sem kominn var að nýsköpunardrifnu hagkerfi hafði einkavæðing og 

útrás bankanna þveröfug áhrif til veikingar“ (Rögnvaldur J. Sæmundsson og  Örn D. 

Jónsson, 2010). Fjárfestingar nýttust illa til að styðja við alþjóðlega nýsköpun hér á landi 

en „[í] staðinn sköpuðust aðstæður og sterkir hvatar til rentusóknar og 

eignaverðbólgu“(Páll Hreinsson, Sigríður Benediksdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Eftir efnahagshrunið 2008 hefur áherslan hinsvegar verið á ný fyrirtæki og ný störf. Í 

samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs 

sem tók við völdum að loknum alþingiskosningum árið 2009 var kveðið á um að 

ríkisstjórnin myndi beita sér fyrir því að mótuð yrði heildstæð atvinnustefna fyrir Ísland. 

Forsætisráðherra skipaði stýrihóp sem var falið það hlutverk að stýra gerð 

sóknaráætlunar og stefnumörkunarinnar  „Ísland 2020“ ásamt tillögum þar að lútandi 

(Forsætisráðuneyti, 2013). Í niðurstöðum sóknaráætlunarinnar Ísland 2020 kemur m.a. 

fram að meginmarkmið atvinnustefnunnar sé „að skapa ný og fjölbreytt störf sem eru 

vel launuð og gjaldeyrisskapandi og byggja á samkeppnishæfni Íslands í heild eða 

sérstöðu einstakra svæða.“ Grundvöllur atvinnustefnunnar skuli m.a. vera jafnrétti og 

jafnræði. Í skýrslunni er lögð rík áhersla á samkeppnishæft rekstrarumhverfi og að 

auðvelda stofnun og rekstur fyrirtækja með „einföldun á stjórnsýslu og regluverki, 

sterku og einfaldara nýsköpunarumhverfi og áherslu á þarfir lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja.“ Auk þess er tekið fram í skýrslunni að til framtíðar eru vaxtargreinar í 

íslensku atvinnulífi helst taldar tengjast iðnaði og þjónustu s.s. hátækni- og 

þekkingariðnaði, skapandi greinum og ferðaþjónustu (Dagur B. Eggertsson o.fl., 2010). 

Ráðgjafafyrirtækið McKinsey skrifaði skýrslu um vaxtarmöguleika Íslands haustið 

2012. Í skýrslunni var m.a. fjallað um sprotafyrirtæki og mikilvægi þess að halda í öflug 

vaxtarfyrirtæki sem nú þegar eru starfandi hér á landi. Þessi fyrirtæki mynda hvert og 

eitt klasa í kringum sig sem skapar eftirspurn eftir vörum og þjónustu frá margskonar 

birgjum en auk þess hafa þau á að skipa öflugu starfsfólki sem sjálft er líklegt til að 

gerast frumkvöðlar á eigin vegum. Skýrsluhöfundar mæla með því að Íslendingar tryggi 
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samfellda endurnýjun og stofnun nýrra efnilegra fyrirtækja. Í skýrslu McKinsey kemur 

einnig fram að skortur á vel menntuðu og hæfu starfsfólki (sérstaklega á sviði verk- og 

tæknigreina) standi helst öflugum og ört stækkandi sprotafyrirtækjum fyrir þrifum Helst 

vanti fólk með menntun á sviði verk- og tæknigreina. Það séu þó aðeins tvær leiðir til að 

leysa þann vanda; annars vegar að þjálfa og mennta fólk hér heima og hins vegar að 

laða að erlent hæfileikafólk hingað til starfa (McKinsey Scandinavia, 2012). 

Íslenskir háskólar leggja ríka áherslu á nýsköpun og frumkvöðlastarf. Þeir þjóna 

víðtæku almennu hlutverki þegar kemur að því að mennta fólk svo það geti sinnt 

fjölbreyttum og krefjandi störfum sem sprotafyrirtæki og önnur fyrirtæki kalla eftir 

(2013a).  

Háskólarnir hafa nýtt ýmsar leiðir til að ýta undir nýsköpun hjá nemendum. Háskóli 

Íslands hefur undanfarin ár veitt sérstök hagnýtingarverðlaun þeim verkefnum sem 

hagnýta rannsóknir og þróun innan skólans og þykja skara fram úr (2013b, 2013d). Þá 

stendur Háskóli Íslands einnig fyrir sérstakri Nýsköpunarmessu ár hvert „m.a. til að sýna 

hversu mikilvægt það er hverju samfélagi að stuðla að vísindarannsóknum og nýsköpun“ 

(2013c). Þar kynnir fjöldi sprotafyrirtækja sem eiga rætur í skólanum starfsemi sína, 

vörur eða þjónustu fyrir gestum og gangandi. Þá hratt háskólinn af stað fyrirlestraröð í 

nóvember sl. sem ber yfirskriftina „Fyrirtæki verður til“ en með því vill háskólinn m.a. 

„auka vitund almennings, stúdenta og starfsmanna háskólans um gildi nýsköpunar- og 

frumkvöðlastarfs ásamt því að ýta undir hugmyndir, verkefni og sprotafyrirtæki sem 

verða ný aflstöð í atvinnulífinu.“ (2013a). 

Háskólinn í Reykjavík (HR) hefur einnig lagt mikla áherslu á nýsköpun og 

frumkvöðlastarf innan skólans. Skólinn rekur m.a. rannsóknarmiðstöð í nýsköpunar- og 

frumkvöðlafræðum (2013c), hefur skapað vettvang fyrir grasrótarfrumkvæði og 

nýsköpun (2013b) og veitir verðlaun til þeirra nemenda sem leggja fram bestu 

viðskiptaáætlunina í verkefnum innan skólans ár hvert (2013a). Þá þurfa allir nemendur 

skólans að sækja áfanga í stofnun fyrirtækja þar sem þeir leggja fram viðskiptaáætlun og 

öðlast þannig ákveðna reynslu á því sviði. 

Fulltrúar atvinnulífsins hafa að undanförnu einnig lagt mikla áherslu á öflugt 

nýsköpunar- og frumkvöðlastarf og hafa stutt við það með margvíslegum hætti. Gömul 

og gróin stórfyrirtæki hafa lagt sitt að mörkum til að styðja við nýsköpun  og telja 
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mikilvægt að styðja við uppbyggingu og þróun frumkvöðlastarfs. Landsbankinn, sem 

reyndar er nýtt fyrirtæki sem byggir á gömlum grunni veitir til að mynda 

nýsköpunarstyrki úr sérstökum Samfélagssjóði bankans að upphæð 15 milljónir ár hvert. 

Bankinn telur það hluta af samfélagslegri ábyrgð sinni að stuðla að öflugu 

frumkvöðlastarfi (2013).  Samtök atvinnulífsins (2013b), Samtök iðnaðarins (2013b), 

Alþýðusamband Íslands (2010) og Viðskiptaráð Íslands (2013) hafa lagt ríka áherslu á 

mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi þegar kemur að eflingu íslensk 

atvinnulífs.  

Í aðdraganda kosninga til Alþingis 2013 hafa stjórnmálaflokkar lagt mikla áherslu á 

nýsköpun og frumkvöðlastarf. Flokkarnir eiga flest allir ef ekki allir sameiginlegt að vilja 

styðja við stofnun og rekstur sprotafyrirtækja m.a. með eflingu samkeppnissjóða á borð 

við Tækniþróunarsjóð. Flokkarnir eru þó með mismunandi áherslur þegar kemur að 

sprotafyrirtækjum og nýsköpun. Sjálfstæðisflokkurinn vill meðal annars draga úr 

hindrunum við stofnun og rekstur fyrirtækja og einfalda stoðkerfi nýsköpunarfyrirtækja 

og gera það skilvirkara (2013). Í ræðu á Alþingi þann 13. mars 2013 sagði Sigurður Ingi 

Jóhannsson, varaformaður Framsóknarflokksins, að flokkur hans vilji efla nýsköpun á 

öllum sviðum atvinnulífsins með skattaívilnunum vegna fjárfestinga í nýsköpunar- og 

sprotafyrirtækjum (2013). Í atvinnustefnu Samfylkingarinnar segir meðal annars að 

takast verði á við verkefni næstu ára með „stöðugu starfsumhverfi fyrirtækja, stuðningi 

við nýsköpun í öllum greinum, menntuðu vinnuafli og nýtingu auðlindaarðsins í þágu 

atvinnuuppbyggingar“ (2013). Vinstri hreyfingin grænt framboð vill „styðja við 

sprotafyrirtæki og efla nýsköpun, styrkja Tækniþróunarsjóð, Nýsköpunarsjóð, 

Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélög á landsbyggðinni. Sérstaklega með því að 

styrkja, m.a. með skattalegu hagræði, sprotafyrirtæki og gefa þeim tíma til að festa sig í 

sessi og koma starfseminni af stað“ (2013).   

Þrátt fyrir þá miklu áherslu sem lögð hefur verið á nýsköpun og frumkvöðlastarf þá 

hefur það ekki skilað sér í aukinni þátttöku kvenna í þessum geira hér á landi. Frá árinu 

2002 hafa um það bil tveir karlar tekið þátt í frumkvöðlastarfi á Íslandi til móts við hverja 

konu ef undan er skilið árið 2006 þegar þeir voru rétt tæplega þrír (Hannes Ottósson 

o.fl., 2009; Rögnvaldur J. Sæmundsson og  Eyþór Ívar Jónsson, 2007). Konur taka síður 

þátt í frumkvöðlastarfi en karlar víðast hvar í veröldinni. Í rannsókn sem gerð var árið 
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2007 sem tók til landa sem samanlagt leggja til um 93% heimsframleiðslunnar kom í ljós 

að á meðal tekjuhærri þjóða (þar á meðal Íslands) eru konur um 33% frumkvöðla að 

meðaltali, en meðaltalið hækkar í um 40%  á meðal tekjulægri þjóða. Hæst hlutfall 

kvenna skv. þessari rannsókn reyndist í Tælandi þar sem um 45% kvenna voru 

frumkvöðlar en þar var hlutfall karla ennþá hærra eða 51%. Aðeins í Japan reyndist 

hlutfall kvenna hærra en karla, þar sem um 53% frumkvöðla voru konur (Allen, Elam, 

Langowitz og Dean, 2007). Konur í þróunarríkjum eru almennt mun líklegri til þess að 

taka þátt í frumkvöðlastarfi en kynsystur þeirra í Vesturheimi. Þar má aftur á móti gera 

ráð fyrir að konurnar séu í mörgum tilfellum að sjá sér og sínum farborða þar sem önnur 

störf standa þeim ekki til boða. Á Vesturlöndum horfir þó sumstaðar til breytinga hvað 

þessa þróun varðar og til að mynda fjölgar fyrirtækjum í eigu kvenna í Bandaríkjunum 

hvað hraðast um þessar mundir (Becker-Blease og  Sohl, 2007). 

Undanfarin ár hefur nokkrum verkefnum verið hrundið af stað hér á landi til þess að 

auka þátttöku kvenna í frumkvöðlastarfi sérstaklega. Til dæmis má nefna 

lánatryggingasjóðinn Svanna, sem ábyrgist lán fyrirtækja í meirihlutaeigu og undir stjórn 

konu eða kvenna (2013). Sérstakur sjóður á vegum Velferðarráðuneytisins hefur starfað 

frá árinu 1991 sem styrkir fyrirtæki í eigu og undir stjórn kvenna. Sjóðurinn hefur um 50 

milljónir til úthlutunar og styrkir verkefni um land allt (Atvinnumál kvenna, 2013). 

Starfrækt er sérstakt félag kvenna í nýsköpun sem ber heitið KVENN. Félagið hélt meðal 

annars alþjóðlega ráðstefnu í Hörpu vorið 2011, þar sem tilgangurinn var að vekja 

athygli á uppfinninga- og frumkvöðlastarfi kvenna og vonuðust skipuleggjendur hennar 

eftir því að það myndi stuðla að betri tækifærum kvenna og auknum áhuga á málefninu 

(Samtök iðnaðarins, 2013a). Þá hittast svokallaðar Korku-konur sem er félagsskapur 

kvenna í nýsköpun og sprotafyrirtækjum með reglulegu millibili en þær leggja meðal 

annars áherslu á fræðslu og styrkingu eigin tengslanets (Vísir.is, 2013). Auk þess má 

nefna sértaka frumkvöðlakeppni kvenna sem Íslandsbanki, Félag kvenna í atvinnurekstri 

og Opni háskólinn í Reykjavík standa fyrir. Keppnin fór fram í fyrsta skipti árið 2012. Árið 

2013 sóttu 70 konur um 35 sæti á námskeiði í gerð viðskiptaáætlana sem var hluti af 

keppninni. Fimm áætlanir voru valdar af dómnefnd til að þróa áfram undir leiðsögn og 

að lokum valinn einn sigurvegari (Sigruðu í frumkvöðlakeppni kvenna, 2013). 
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Almenningur á Íslandi er hvattur til að taka þátt í frumkvöðlastarfi með margvíslegum 

hætti. Frumkvöðlasetur sem staðsett eru víða um land bjóða áhugasömum upp á 

aðstöðu til að vinna að hugmyndum sínum og Nýsköpunarmiðstöð Íslands býður 

ýmiskonar ráðgjöf, aðstöðu og styrki í tengslum við frumkvöðlastarf (2013). Auk þess 

geta frumkvöðlar sótt um styrki úr sjóðum á vegum Rannís. Má þar helst nefna 

Tækniþróunarsjóð sem hefur m.a. það hlutverk að fjármagna nýsköpunarverkefni 

(Rannís, 2013). Innovit nýsköpunar- og frumkvöðlasetur hefur undanfarin ár boðið upp á 

ýmiskonar hvatningarverkefni. Þeirra helst er „Startup Weekend“ þar sem markmiðið er 

að þátttakendur komi viðskiptahugmynd á koppinn á einni helgi, Gulleggið sem er 

viðskiptaáætlanakeppni og Startup Reykjavík; viðskiptahraðall sem fram fer yfir tíu vikna 

tímabil á sumrin. Startup Reykjavík er hugsað fyrir fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu 

skref eða jafnvel þau sem eru örlítið lengra komin og er ætlað að ýta eins mikið undir 

framþróun fyrirtækjanna og mögulegt er á meðan á verkefninu stendur. Fyrirtækjunum 

býðst sameiginleg skrifstofuaðstaða, ráðgjöf yfir 60 reynslumikilla aðila úr atvinnu- og 

þjóðlífinu auk þess sem Arion banki fjárfestir í hverju fyrirtæki fyrir 2 milljónir króna 

gegn 6% eignaraðild (2013). Startup Reykjavík hóf göngu sína sumarið 2012 þegar tíu 

fyrirtæki höfðu verið valin úr hópi 180 umsækjenda. Árið 2013 sóttu 207 teymi um 

þátttöku í Startup  Reykjavík en þeim að baki stóðu 309 einstaklingar (Mbl.is, 2013a). Af 

þeim einstaklingum sem sóttu um voru konur um 30% en karlar 70%. Konur voru því 

færri í hópi umsækjenda um þátttöku í Startup Reykjavík en í hópi þátttakenda 

Gulleggsins í janúar sama ár þar sem konur voru tæp 40% þátttakenda en karlar rúm 

60% (Diljá Valsdóttir, verkefnisstjóri hjá Innovit, munnleg heimild, 21. apríl 2013). 

Þátttakendur í Gullegginu eru flestir á frumstigum frumkvöðlastarfs. Sumir hafa 

stofnað fyrirtæki utan um hugmyndina sína en aðrir hafa aðeins komið henni á blað í 

fyrsta sinn. Þetta er áhugaverður hópur til að skoða betur vegna þess að á þessu stigi 

eru flestir að velta fyrir sér hvort þeir vilji hella sér út í frumkvöðlastarfið eða ekki. 

Forsendur þeirra fyrir því að gerast frumkvöðlar eða ekki liggja nokkuð skýrt fyrir eða 

eru í mótun. Sumir vilja kanna hvort hugmyndir þeirra séu vænlegar til frekari vinnslu á 

meðan aðrir eru fullvissir um að þeir ætli sér að gerast frumkvöðlar; spurningin sé ekki 

hvort heldur hvenær. Það reyndist auðvelt að nálgast þennan hóp fólks og fyrir lágu 

upplýsingar m.a. um fjölda þátttakenda, skiptingu þeirra milli kynja o.fl. Því var ákveðið 
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að rannsaka viðhorf, hugmyndir og stöðu þeirra nánar og segja frá niðurstöðunum í 

þessari ritgerð.  

Árlegar skýrslur alþjóðlegra samtaka sem rannsaka frumkvöðlastarfsemi á heimsvísu, 

svokallaðar GEM (Global Entrepreneurship Monitor) skýrslur, byggja á umfangsmestu 

rannsóknum á frumkvöðlastarfi sem gerðar eru með reglubundnum hætti í heiminum 

(Global Entrepreneurship Research Association, 2013). Þær gefa góða mynd af umfangi 

frumkvöðlastarfs og nýtast vel til samanburðar. Evrópusambandið hefur einnig látið 

gera skýrslur um frumkvöðlastarf bæði innan og utan Evrópusambandsins. Má þar helst 

nefna skýrsluna „Entrepreneurship in the EU and beyond“ sem tók til ríkja 

Evrópusambandsins, EFTA landanna, Króatíu, Tyrklands, Bandaríkjanna, Japan, Suður-

Kóreu og Kína. Sú skýrsla byggði á rannsóknum sem tóku til fjölmargra þátta meðal 

annars hvað varðar skynjun þátttakenda á áhættu, persónulegum einkennum, 

möguleikunum á að starfa sjálfstætt ásamt fleiru. Rannsakanda þótti vanta frekari 

rannsóknir á frumkvöðlum og þeim sem sýnt hafa frumkvöðlastarfi sérstakan áhuga 

með þátttöku í hvatningarverkefnum, samkeppnum eða öðru sambærilegu. Ætlunin er 

að bæta úr þessu með rannsókn sem gerð var í tengslum við þessa ritgerð. 

2 Frumkvöðlar stofna fyrirtæki 

Þó nokkur áhætta getur fylgt því að stofna fyrirtæki. Því fylgir mikil vinna en litlar 

tryggingar eru fyrir því að árangur erfiðisins skili sér til baka. Þeir sem velta fyrir sér að 

stofna fyrirtæki þurfa því að meta þá áhættu sem reksturinn hefur í för með sér og 

líkurnar á því að hún skili sér á endanum til baka (Douglas og  Shepherd, 2002; Kihlstrom 

og  Laffont, 1979). Eftir því sem fólk verður áhættufælnara þeim mun ólíklegra er að það 

stofni eigin fyrirtæki. Aftur á móti er líklegra að þeir sem eru eigin herrar séu minna 

áhættufælnir og reki yfirleitt stærri fyrirtæki en þeir sem fælast frekar áhættu 

(Kihlstrom og  Laffont, 1979). Starfsöryggi sem felur í sér að starfsmenn telji sig örugga 

um að halda vinnu sinni og hafa af henni öruggar tekjur hefur mikil áhrif á það hvers 

konar atvinnu fólk velur sér. Öryggi er ein af helstu ástæðum fyrir starfsvali fólks 

(Verheul o.fl., 2012). 
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Frumkvöðlastarfsemi er mikilvæg í samfélagslegum skilningi (Verheul o.fl.). Með 

samanburði á hagvexti milli landa hefur verið sýnt fram á að fyrirtæki með 

vaxtarmöguleika geta haft töluverð jákvæð áhrif á hagvöxt landa (N. Berger og  F. Udell, 

1998; Wong, Ho og Autio, 2005). Það útilokar ekki að önnur fyrirtæki sem ekki er ætlað 

að vaxa í miklum mæli hafi áhrif á hagvöxt, það merkir aðeins að þess sjást ekki merki í 

samanburði milli landa (Wong o.fl., 2005). Vel getur verið að þessi smærri fyrirtæki hafi 

sitthvað til hagvaxtar viðkomandi lands að leggja. 

Nokkur atriði geta ýtt undir þátttöku fólks í frumkvöðlastarfi. Til að mynda hafa 

fyrirmyndir sem geta boðið tilvonandi frumkvöðlum þekkingu um það hvernig skuli 

vinna (e. know-how) og til hverra skuli sækja frekari ráð (e. know-who) mikil áhrif á það 

hvort einstaklingur leggur af stað í frumkvöðlastarf eða ekki. Einnig hafa fyrirtæki sem 

verja miklu til rannsókna- og þróunarstarfs og fjöldi nýrra fyrirtækja í þekkingariðnaði 

jákvæð svæðisbundin áhrif (Dohse og  Walter, 2012). Samkeppnishæfni þjóðar getur ýtt 

undir jákvæða þróun frumkvöðlastarfs ásamt óbeinum áhrifum (e.spillover effect) af 

nálægð við rannsóknardrifnar menntastofnanir. Samkeppnishæfni þjóðar getur ýtt undir 

frumkvöðlastarf á fyrstu stigum þess en rannsóknardrifnar menntastofnanir eru 

nauðsynlegar þegar kemur að seinni stigum, sér í lagi hjá fyrirtækjum sem eru byggð á 

þekkingu (Audretsch, Hulsbeck og Lehmann, 2012). 

2.1 Konur í frumkvöðlastarfi 

Færri konur reka sitt eigið fyrirtæki en karlar hérlendis og víðar (Allen o.fl., 2007). Þar 

kemur ýmislegt til, m.a. minni áhugi kvenna almennt á því að gerast eigin herrar 

(Verheul o.fl., 2012). Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Evrópu (m.a. Íslandi) og víðar 

eru karlar tvisvar sinnum líklegri til að hafa hugleitt það að stofna fyrirtæki og um einu 

og hálfu sinni líklegri til að vera að hugsa um það eða jafnvel farnir að taka fyrstu skrefin 

í átt að stofnun fyrirtækis (van der Zwan, Verheul og Thurik, 2012). Konur hafa síður trú 

á að efnahagsaðstæður leyfi stofnun fyrirtækja og konur eru jafnframt áhættufælnari en 

karlar (Verheul o.fl., 2012).  

Hvað fjármögnun varðar kemur í ljós að hefðbundnir bankar taka fyrirtæki sem karlar 

reka fram yfir fyrirtæki rekin af konum. Það kemur m.a. til af því að karlar reka yfirleitt 

stærri fyrirtæki sem þurfa á meira fjármagni að halda og þeir eiga oftast þær eignir sem 

bankarnir vilja fá að veði (Armendáriz de Aghion og  Morduch, 2005). Bresk rannsók 
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sýnir reyndar að fyrirtæki sem stjórnað er af konum þurfa síður á utanaðkomandi 

fjárfestingu að halda, hvort sem er í góðæri eða kreppu, þrátt fyrir að lánveitendur séu 

jafn viljugir til að lána þeim og fyrirtækjum sem stjórnað er af körlum (Cowling, Liu og 

Ledger, 2012). Það rímar við bandaríska rannsókn sem leiddi í ljós að konur sækjast eftir 

lægri upphæðum til svokallaðra engla fjárfesta (e. angel investor) en eiga jafna 

möguleika á að hljóta fjármögnun frá þeim (Becker-Blease og  Sohl, 2007). 

Víða í þróunarríkjum hafa svokölluð örlán (e. microfinance) notið vaxandi vinsælda. 

Þeim er ætlað að veita fátæku fólki lán til þess að stofna til reksturs af einhverju tagi 

sem hjálpar þeim að standa á eigin fótum. Konur eru í miklum meirihluta lántakenda 

(Agier og  Szafarz, 2013). Sem dæmi má nefna að þær eru um 80% viðskiptavina 34 

stærstu örlánastofnananna og um 95% viðskiptavina Garmeen bankans (Armendáriz de 

Aghion og  Morduch, 2005) sem hlotið hefur friðarverðlaun Nóbels ásamt stofnanda 

bankans, Muhammad Yunus. En þrátt fyrir að konur séu svona mikill meirihluti 

lántakenda örlána þá virðast þær rekast á „glerþak“ þegar kemur að lánsfjárhæðunum. 

Karlar njóta hærri lánsfjárhæða og skiptir þá til að mynda ekki máli hvors kyns aðilinn er 

sem veitir lánin (Agier og  Szafarz, 2013). 

Rannsókn á meðal viðskiptafræðinema (MBA) í Bandaríkjunum og á Spáni gaf til 

kynna að menning gæti haft áhrif á staðalímynd frumkvöðla. Í Bandaríkjunum er sú 

staðalímynd að frumkvöðlar séu karlkyns að dofna á meðan hún helst áfram sterk á 

Spáni (Mueller og  Dato-on, 2013). Bæði Spánn og Bandaríkin eru þróuð vestræn ríki, en 

menning þeirra er ólík. 

Aukin menntun eykur líkurnar á því að fólk taki þátt í frumkvöðlastarfsemi.  

Undantekningin frá þessu eru þeir sem hafa lokið verknámi en þeir eru líklegri til að vera 

frumkvöðlar en einstaklingar sem lokið hafa bóknámi (Hannes Ottósson o.fl., 2009). 

Konur eru meirihluti háskólanema (62%) og um nokkurt skeið hafa mun fleiri konur 

verið brautskráðar af háskóla- og doktorsstigi en karlar (Hagstofa Íslands, 2013a, 2013b). 

Þrátt fyrir það hafa aðrir þættir en menntun meiri áhrif á minni þátttöku kvenna en karla 

í frumkvöðlastarfi. Eftir sem áður voru konur aðeins u.þ.b. þriðjungur starfandi 

frumkvöðla á Íslandi en karlar tveir þriðju hlutar þeirra árið 2009 (Hannes Ottósson o.fl., 

2009). 
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Samkeppni er einn af fylgifiskum frumkvöðlastarfs. Frumkvöðlar þurfa oft að keppa 

um athygli, styrki, fjármögnun og jafnvel starfsfólk. Kynin hafa hins vegar ekki sama 

áhuga á því að taka þátt í samkeppni og rannsóknir hafa sýnt að konur velja sér síður 

aðstæður þar sem samkeppni ræður ríkjum (Niederle og  Vesterlund, 2007). 

 

2.2 Gulleggið 

Gulleggið hóf göngu sína árið 2008 og var hún því haldin í sjötta sinn árið 2013. Gullegið 

er viðskiptaáætlanakeppni sem haldin er á tímabilinu janúar til apríl ár hvert. Innovit 

nýsköpunar- og frumkvöðlasetur stendur fyrir keppninni í samstarfi við nokkur öflugustu 

fyrirtæki landsins, samtök og fjárfestingasjóði. Öllum er frjálst að senda inn hugmynd en 

vegleg verðlaun eru jafnan í boði fyrir þær hugmyndir sem taldar eru skara fram úr svo 

sem peningaupphæð, ávísun á ráðgjöf og Gulleggið sjálft sem er sérhannaður 

verðlaunagripur, þeim til eignar er hann hlýtur. Framkvæmd keppninnar er í höndum 

verkefnisstjóra á vegum Innovit og sérstakrar verkefnisstjórnar sem yfirleitt er skipuð 

nemendum Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Listaháskóla Íslands.  

Keppnin fer fram í þremur þrepum. Fyrsta þrepið felst í því að þátttakendur senda inn 

lýsingu á viðskiptahugmynd sem ekki er lengri en 250 orð. Sérstakur rýnihópur les yfir 

allar innsendar hugmyndir og veitir þátttakendum rýni á hugmyndir þeirra. Á öðru þrepi 

býðst þátttakendum að sækja námskeið þar sem fulltrúar samstarfsaðila keppninnar 

fara yfir atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar kemur að því að smíða 

viðskiptaáætlun. Við lok annars þreps býðst þátttakendum að senda inn fullbúna 

viðskiptaáætlun. Áður nefndur rýnihópur fer yfir allar viðskiptaáætlanir sem berast og 

veitir þátttakendum rýni að nýju og gefur viðskiptaáætlunum einkunn. Niðurstöður 

þeirrar einkunnagjafar ræður því hvaða tíu viðskiptaáætlanir eru taldar skara fram úr og 

hefja þátttöku á þriðja þrepi. Þriðja þrepið felst í því að fulltrúar þessara tíu 

viðskiptaáætlana kynna þær frammi fyrir dómnefnd sem að lokum velur þær áætlanir 

sem lenda í þremur efstu sætunum (Innovit, 2013b). 

Þátttakendum hefur fjölgað á hverju ári og síðast stóðu 530 manns að baki þeim 327 

hugmyndum sem sendar voru inn. Gulleggið er stærsta keppni sinnar tegundar á Íslandi 

(Diljá Valsdóttir, verkefnisstjóri hjá Innovit, munnleg heimild, 21. apríl 2013) og dæmin 

sanna að fjöldi öflugra sprotafyrirtækja hafa á frumstigum sínum tekið þátt í Gullegginu. 
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Þeirra á meðal eru Meniga, CLARA, Videntifier, Controlant, ReMake Electric og Nude 

Magazine (Innovit, 2013a). Sum hver eru orðin umsvifamikil í rekstri, ekki síst erlendis 

eins og Meniga, sem talið er vera leiðandi á sínu sviði í Evrópu (Vísir.is, 2012). ReMake 

Electric hefur hafið sölu á vörum sínum á alþjóðlegum markaði (Mbl.is, 2012) og stærsti 

viðskiptavinur Videntifier er Alþjóðalögreglan (e. Interpol) (Vb.is, 2013). Þá hefur 

sprotafyrirtækið CLARA verið selt til bandaríska hugbúnaðarfyrirtækisins Jive Software 

fyrir rúman milljarð íslenskra króna sem telst vera hæsta upphæð sem greidd hefur 

verið fyrir fyrirtæki sem tekið hefur þátt í Gullegginu hingað til (Mbl.is, 2013b). 

Fjöldi þátttakenda í Gullegginu er mældur út frá því hversu margir einstaklingar eru 

að baki viðskiptahugmyndunum sem sendar eru inn í keppnina. Árið 2013 voru karlar 

rúm 60% þátttakenda en konur tæp 40%. Hlutfall milli kynja á meðal þátttakenda í 

Gullegginu er nokkuð svipað því sem gengur og gerist í frumkvöðlastarfsemi á Íslandi því 

árið 2009 stunduðu um 15% karla frumkvöðlastarfsemi á Íslandi en um 8% kvenna. 

Þetta þýðir að konur mynda rétt um þriðjung (34%) frumkvöðla en karlar tvo þriðju 

hluta (66%) (Hannes Ottósson o.fl., 2009). 

Af því sem hér að framan hefur komið fram má merkja að konur taka síður þátt í 

frumkvöðlastarfi en karlar. Ástæðurnar sem þar liggja að baki eru margvíslegar en 

rannsóknir gefa vísbendingar um að það séu öðru fremur ákveðnir þættir sem konur 

setja fyrir sig þegar kemur að því að taka ákvörðun um mögulega þátttöku þeirra í 

frumkvöðlastarfi. Því er forvitnilegt að kanna skoðanir þeirra sem leggja sig sérstaklega 

eftir frumkvöðlastarfi á þessum þáttum og hvort merkjanlegur munur sé á afstöðu 

kynjanna þegar að þeim kemur. Eru viðhorf þátttakenda í Gullegginu ólíkar því sem 

almennt gerist og er munur á afstöðu kynjanna? 
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3 Aðferðafræði 

Gerð var megindleg rannsókn á viðhorfum þátttakenda í Gullegginu á árunum 2008-

2013. Þátttakendur í Gullegginu fengu sendan tölvupóst, þar sem þeim var boðið að 

taka þátt í netkönnun um ýmis atriði er tengdust nýsköpun og stofnun fyrirtækja. 

Hlekkur á netkönnun fylgdi með í tölvupóstskeytinu. Einnig var tekið fram að einn 

heppinn þátttakandi myndi hreppa 10.000 kr. gjafabréf í Kringluna.  

3.1 Þátttakendur og svarhlutfall 

Úrtak þessarar könnunar var 711 manns en svör bárust frá 176. Þrjú svör reyndust ógild 

og því var endanlegt svarhlutfall 24,3%. Úrtakið samanstóð úr tveimur hópum, annars 

vegar öllum þátttakendum í Gullegginu 2013 og hins vegar þeim þátttakendum í 

keppnum fyrri ára sem upplýsingar lágu fyrir um. 

 

Mynd 1: Hlutfall svarenda eftir þátttökuárum í Gullegginu. 
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3.2 Mælitæki 

Spurningalisti könnunarinnar var þýddur úr lista sem lagður hafði verið fyrir í könnun  á 

vegum Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og nefndist „Entrepreneurship in the 

EU and beyond“. Sú könnun var lögð fyrir í löndum Evrópusambandsins, EFTA-

löndunum, Króatíu, Tyrklandi, Bandaríkjunum, Japan, Suður-Kóreu og Kína 

(Evrópusambandið, 2010). Niðurstöður þeirrar könnunar voru bornar saman við þessa 

rannsókn og markverðasti samanburðurinn birtur í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 

Listinn var þýddur á íslensku og bakþýddur yfir á frummálið (ensku) til þess að ganga úr 

skugga um að þýðingin hafi verið rétt. Þá var nokkrum spurningum sem áttu síst við og 

rannsakandi taldi hafa minnsta þýðingu fyrir rannsóknina sleppt. Auk þess var tveimur 

bakgrunnsspurningum bætt við, annars vegar um það hvort viðkomandi hefði sent inn 

viðskiptaáætlun í Gulleggið (2. þrep) og hins vegar hvaða ár viðkomandi hefði tekið þátt 

í Gullegginu. Fjöldi spurninga var þegar allt er talið 40. Spurningalistann í heild sinni er 

að finna í viðauka. 

Spurningar 1-10 voru bakgrunnsspurningar um það hvaða ár svarendur tóku þátt í 

Gullegginu, hvort svarendur hefðu skilað inn viðskiptaáætlun (2. þrep), kyn, aldur og 

menntun auk spurningar um stöðu á vinnumarkaði, störf foreldra og heimilistekjur. 

Spurningar 11-19 voru um hugarfar svarenda en þeir voru beðnir um að svara því 

hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingum sem fjölluðu m.a. um 

áhættufælni/áhættusækni, hugmyndaauðgi, bjartsýni og hvernig takast skyldi á við erfið 

verkefni. 

Í spurningu 20 var spurt hvort þátttakendur kysu að starfa sjálfstætt eða fyrir aðra. Í 

framhaldi var spurt í spurningum 21 og 22  hvers vegna svarendur vildu starfa sjálfstætt 

(22) eða fyrir aðra (21). Þar gátu svarendur skrifað það sem þeim sýndist í textareit. 

Spurningarnar birtust svarendum eftir því hvernig þeir svöruðu spurningu 20.  

Með spurningu 24 var kannað hversu mikla möguleika svarendur teldu sig hafa á því 

að starfa sjálfstætt innan næstu fimm ára, hvort sem þeir hefðu áhuga á því eða ekki og 

sem svar við spurningu 23 gátu svarendur skrifað ástæður þess í þar til gerðan textareit.  

Spurningar 25-28 sneru að menntun svarenda og  spurningar 29-32 fjölluðu um 

afstöðu svarenda til frumkvöðla og hlutverks þeirra í samfélaginu. Svarendur voru 
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beðnir um að merkja við hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingum í þá 

veru.  

Í spurningu 34 voru listaðir upp sjö mögulegir áhættuþættir sem gætu tengst stofnun 

fyrirtækja og svarendur beðnir um að merkja við þá sem þeir óttuðust helst. Spurningar 

40 og 41 sneru einnig að áhættu en þar voru svarendur annars vegar beðnir um að velja 

úr lista hvað þeir myndu gera ef þeir erfðu 20 milljónir króna og hinsvegar um að velja 

ráðleggingar til vinar um stækkun fyrirtækis sem vinurinn væri að stofna í dag. 

Síðustu spurningarnar í könnuninni, spurningar 34-40, voru í raun fullyrðingar sem 

svarendur voru beðnir um að meta hversu sammála þeir væru en þær snerust um 

stofnun fyrirtækja. 

3.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var lagður fyrir lítinn hóp svarenda til prófunar, ekki síst vegna þess að 

spurningarnar þóttu við fyrstu sýn helst til margar. Meðaltímalengd við svörun 

spurningalistans var rúmar 7 mínútur og því talið óhætt að halda þeim fjölda sem 

ákveðinn hafði verið.  

Spurningalistinn var sendur út þann 18. apríl 2013 með tölvupóstmiðlunarforriti sem 

heitir MailChimp. Tölvupósturinn sjálfur var settur upp á einfaldan en aðlaðandi máta til 

að hvetja viðtakendur hans til að taka þátt og gera þeim það mjög auðvelt.  

Ítrekunarpóstur var sendur út að morgni 20. apríl 2013 en loks var lokað fyrir mótttöku 

svara að morgni 21. apríl 2013. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Niðurstöður könnunarinnar voru fluttar úr könnunarforritinu í Excel-skjal. Þær voru 

síðan færðar yfir í tölfræðiforritið SPSS. Í SPSS var unnið með gögnin og þau borin saman 

á marga mismunandi vegu. Keyrðar voru út tíðnitöflur hverrar spurningar við 

bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, ár þátttöku í Gullegginu og hvort þátttakendur hefðu 

skilað inn viðskiptaáætlun.   

Þegar áberandi munur var á svörum við áhugaverðum spurningum eftir 

bakgrunnsbreytum voru gerð tölfræðipróf á því hvort þessi munur gæti verið marktækur  

miðað við 95% öryggismörk. 
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Í niðurstöðum þeirra spurninga þar sem svarkostirnir voru á kvarða (t.d. mjög líklegt – 

mjög ólíklegt) var reiknað meðaltal svara, þar sem jákvæðasti svarmöguleikinn fékk 

hæsta gildið og neikvæðasti lægsta gildið. Í þessum spurningum voru gerð T-próf á muni 

á meðaltali eftir bakgrunnsbreytum þegar hópar breytunnar voru tveir (t.d. kyn). Þegar 

bakgrunnsbreyturnar innihéldu fleiri en tvo hópa voru gerð Anova próf á muni á 

meðaltali þeirra. 

Til viðbótar við niðurstöður spurninga þar sem svarkostirnir voru ólíkir að 

eiginleikum, þ.e. ekki á neinum sérstökum kvarða, var reiknað kí-kvaðratpróf til að 

athuga mun á hlutföllum. 

4 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf hugmyndasmiða, í þessu tilfelli 

þátttakenda í viðskiptaáætlanakeppninni Gullegginu, til ákveðinna þátta og kanna 

jafnframt hvort munur væri á afstöðu kynjanna. Rannsóknir hafa sýnt að konur hafa 

síður áhuga á að taka þátt í frumkvöðlastarfi og að þar liggja ákveðnir þættir að baki s.s. 

áhættufælni, lítil trú á að efnahagsaðstæður leyfi stofnun fyrirtækja og minni áhugi á því 

að starfa sjálfstætt (Greene, Hart, Gatewood, Brush og Carter, 2003; Verheul o.fl., 

2012). Það þótti því áhugavert að kanna hvort þetta ætti jafnframt við um þá sem leggja 

sig eftir þátttöku í frumkvöðlastarfi og hafa jafnvel viðskiptahugmynd sem þá langar að 

hrinda í framkvæmd. 

Ákveðið var að bera saman niðurstöður könnunarinnar sem gerð var á meðal 

þátttakenda í Gullegginu við niðurstöður könnunar Evrópusambandsins 

„Entrepreneurship in the EU and beyond“ (Evrópusambandið, 2010) og einskorða 

samanburðinn við niðurstöður þess hluta könnunar Evrópusambandsins sem laut að 

Íslandi. Þannig eru svör þátttakenda Gulleggsins borin saman við niðurstöður úrtaks sem 

ætlað er að endurspegla svör Íslensku þjóðarinnar. Hér er aðeins gerð grein fyrir 

samanburði þeirra niðurstaðna þar sem marktækur munur reyndist á svörum milli kynja. 



 

23 

4.1 Áhætta 

Í frumkvöðlastarfi þarf stundum að taka áhættu. Frumkvöðlar eru oft að reyna eitthvað 

nýtt, hvort sem það er með tilkomu nýrra vara, nýrra þjónustuleiða eða nýjum útgáfum 

af fyrirliggjandi vöru eða  þjónustu.  

Í þessu samhengi var skoðuð fullyrðingin „Að jafnaði er ég tilbúin(n) að taka áhættu“. 

Svarendur voru beðnir um að merkja við hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni. Hægt var að merkja við svör á fjögurra þrepa kvarða:   

• Mjög ósammála (1)  

• Ósammála (2) 

• Sammála (3)  

• Mjög sammála (4).  

Í ljós kom að þátttakendur eru frekar áhættusæknir, en 73% voru annað hvort 

sammála eða mjög sammála. Svarendur eru því nokkuð frábrugðnir öðrum Íslendingum 

að þessu leyti en samkvæmt könnun á vegum Evrópusambandsins sem birtist árið 2010 

voru 53% svarenda sammála eða mjög sammála sömu fullyrðingu (2010).  

 

Mynd 2: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi áhættusækni. 

Í ljós kom að marktækur munur var á afstöðu kynjanna til þessarar fullyrðingar 

(t=3,30; p<0,05). Konur voru að jafnaði síður tilbúnar til að taka áhættu en karlar. Það 
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rímar við niðurstöður annarrar rannsóknar þar sem komið hefur fram að karlar séu 

almennt áhættusæknari en konur (Niederle og  Vesterlund, 2007). 

 

Mynd 3: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi áhættusækni út frá kyni og skilum á 
viðskiptaáætlun 

4.2 Samkeppni 

Frumkvöðlastarf gengur oft út á samkeppni. Samkeppnin getur snúist um viðskiptavini, 

athygli, styrki, fjárfestingar og starfsfólk svo dæmi séu tekin. Frumkvöðlar koma fram 

með nýjungar af einhverju tagi og eru því oftast í samkeppni við það sem fyrir er.  

Í þessum hluta voru svarendur beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála 

þeir væru fullyrðingunni „Mér líkar vel við aðstæður þar sem ég keppi við aðra.“ Í ljós 

kom að 73% svarenda voru sammála eða mjög sammála en 27% voru ósammála eða 

mjög ósammála. 

Þessar niðurstöður koma nokkuð vel heim og saman við afstöðu Íslendinga almennt 

séð en í könnun Evrópusambandsins frá árinu 2010 voru rétt rúmlega 70% Íslendinga 

sammála eða mjög sammála gegn tæplega 30% sem voru ósammála eða mjög 

ósammála (2010). 
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Mynd 4: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi viðhorf gagnvart samkeppni. 

Hér kom einnig í ljós að marktækur munur var á afstöðu kynjanna til þessarar 

fullyrðingar (t=2,39; p<0,05). Konum líkaði síður við aðstæður þar sem þær kepptu við 

aðra en körlum. Þetta stemmir vel við niðurstöður Niederle og Vesterlund þar sem kom 

fram að konur velja sér síður aðstæður þar sem samkeppni ræður ríkjum (2007). 



 

26 

 

 

Mynd 5: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi viðhorf gagnvart samkeppni út frá kyni og 
skilum á viðskiptaáætlun. 

Niðurstöður þessarar spurningar voru einnig athyglisverðar vegna þess hve mikill 

munur reyndist vera á afstöðu þeirra sem sendu inn fullbúna viðskiptaáætlun að loknu 

2. þrepi Gulleggsins og þeirra sem gerðu það ekki. Marktækur munur reyndist á afstöðu 

svarenda en þeim sem skiluðu inn viðskiptaáætlun líkaði betur við aðstæður þar sem 

þeir keppa við aðra en þeim sem ekki skiluðu inn viðskiptaáætlun (t=2,66; p<0,05). 

4.3 Menntun 

Menntastofnanir hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að nýsköpun og 

frumkvöðlastarfi. Rannsóknir hafa sýnt að rannsóknardrifnar menntastofnanir bæði leiði 

af sér ný fyrirtæki og hafi jákvæð áhrif á stafsemi sprotafyrirtækja í nágrenni þeirra 

(Audretsch o.fl., 2012). Háskólar á Íslandi hafa flestir stutt við frumkvöðlastarfsemi með 

formlegum hætti og sum framsæknustu og öflugustu fyrirtækjum landsins eiga að 

minnsta kosti einhverjar rætur að rekja til þeirra.  

Svarendur voru beðnir að meta þátt menntunar sinnar með því að svara því hversu 

sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni „Menntun mín hefur fært mér 

hæfileika og þekkingu sem ég þarf til að geta rekið fyrirtæki“. Í ljós kom að 69% 

svarenda voru sammála eða mjög sammála því að menntun þeirra hefði fært þeim þá 
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hæfileika og þekkingu sem þeir þyrftu til að geta rekið fyrirtæki á meðan 31% voru því 

ósammála eða mjög ósammála. 

Nokkuð hærra hlutfall svarenda í þessari könnun var sammála þessari fullyrðingu en í 

könnun Evrópusambandsins. Þar voru 53% sammála eða mjög sammála fullyrðingunni 

en 47% ósammála eða mjög ósammála. 

 

Mynd 6: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi viðhorf til eigin menntunar. 

Hér reyndist marktækur munur á svörum kynjanna (t=3,84; p<0,05). Konur töldu 

síður að menntun þeirra hafa fært þeim nauðsynlega hæfileika og þekkingu til að geta 

rekið fyrirtæki en karlar.  
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Mynd 7: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi viðhorf til eigin menntunar út frá kyni og skilum 
á viðskiptaáætlun. 

4.4 Hugmyndaauðgi 

Svarendur voru beðnir um að meta hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni „Ég er hugmyndaríkur einstaklingur“. Í ljós kom að yfir 93% svarenda 

töldu sig sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu en aðeins 7% voru henni 

ósammála eða mjög ósammála. Þetta eru nánast sömu niðurstöður og í könnun 

Evrópusambandsins (2010). 
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Mynd 8: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi hugmyndaauðgi. 

Þá reyndist marktækur munur á afstöðu kynjanna til þessarar fullyrðingar (t=2,57; 

p<0,05). Karlar töldu sig frekar hugmyndaríka en konur.  

 

Mynd 9: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi hugmyndaauðgi út frá kyni og skilum á 
viðskiptaáætlun. 
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4.5 Fjárhagslegur stuðningur 

Til að stofna fyrirtæki þá þarf fjármagn. Fyrirtæki þurfa mismikið fjármagn og misjafnt 

getur verið hvaðan það fjármagn kemur inn í fyrirtækið.  

Í þessari könnun voru svarendur beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála 

þeir væru fullyrðingunni „Það er erfitt að stofna fyrirtæki þar sem ekki er nægur 

fjárhagslegur stuðningur í boði“. Í ljós kom að mikill meirihluti svarenda taldi svo vera 

eða um 77%. Rösklega 23% voru því ósammála eða mjög ósammála. Það eru nokkuð 

færri en í könnun Evrópusambandsins, en þar voru 90% svarenda sammála eða mjög 

sammála á meðan 10% voru því ósammála eða mjög ósammála.  

 

Mynd 10: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi viðhorf til þess fjárstuðnings sem í boði er. 

Marktækur munur reyndist á afstöðu kynjanna til fullyrðingarinnar (t=2,61; p<0,05). 

Hlutfallslega fleiri konur voru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu en karlar. 

Það rímar þó við rannsókn Verheul o.fl. sem sýndi að konur telji efnahagsaðstæður 

almennt síður leyfa stofnun fyrirtækja en karlar (Verheul o.fl., 2012).  
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Mynd 11: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi fjárstuðning út frá kyni og skilum á 
viðskiptaáætlun. 

4.6 Að starfa sjálfstætt 

Frumkvöðlar starfa í flestum tilfellum sjálfstætt. Það er því mikilvægur eiginleiki 

frumkvöðuls að vera reiðubúinn að starfa á eigin spýtur og taka þeim kostum og göllum 

sem því fyrirkomulagi fylgir. 

Hér voru þátttakendur beðnir um að svara því hversu mikla möguleika þeir teldu sig 

eiga á því að starfa sjálfstætt innan næstu fimm ára burtséð frá því hvort þeir hefðu 

áhuga á því eða ekki. Svarendur gátu svarað því til að þeir teldu sig eiga mikla, nokkra, 

litla eða enga möguleika á því að starfa sjálfstætt innan næstu fimm ára. Þar sem ekki 

reyndist unnt að gera fullnægjandi próf á marktekt þeirra niðurstaðna eins og þær lágu 

fyrir var ákveðið að sameina flokkana mikla/nokkra  og litla/enga. Í ljós kom að rétt rúm 

21% svarenda töldu sig eiga litla eða enga möguleika á að starfa sjálfstætt innan næstu 

fimm ára en rétt tæp 79% svarenda töldu sig eiga nokkra eða mikla möguleika á því. 
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Mynd 12: Samanburður á svörum þátttakenda varðandi möguleika á því að starfa sjálfstætt innan 5 ára. 

Þá kom einnig í ljós að marktækur munur reyndist á afstöðu kynjanna til þessarar 

spurningar og töldu konur sig eiga minni möguleika á að starfa sjálfstætt innan næstu 

fimm ára en karlar (t=2,67; p<0,05). 
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5 Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma að miklu leyti heim og saman við það sem áður 

hefur komið fram í rannsóknum á þessu sviði. Rannsóknin sýndi fram á að í sex atriðum 

af þeim fjörutíu sem könnuð voru reyndist marktækur munur á afstöðu kynjanna. Þessir 

þættir tengjast áhættu, samkeppni, menntun, hugmyndaauðgi, fjárhagslegan stuðning 

og því að starfa sjálfstætt. 

Hafa ber í huga að þátttakendur í könnuninni voru tiltölulega fáir og tóku flestir 

þeirra þátt í Gullegginu árið 2013. Því er erfitt er að álykta að niðurstöður þessarar 

könnunar eigi við um alla frumkvöðla þó svo að greina megi ákveðnar vísbendingar út 

frá þeim. 

Konur eru samkvæmt þessu síður tilbúnar til að taka áhættu sem oft er forsenda þess 

að taka þátt í frumkvöðlastarfi. Að taka áhættu fylgir starfi frumkvöðulsins. Áhættufælni 

kvenna sem meðal annars kemur fram í þessari rannsókn ýtir því undir þá tilhneigingu 

þeirra til að taka síður þátt í frumkvöðlastarfi en karlar. 

Samkeppni heillar konur síður en karla samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

og auk þess hafa aðrar rannsóknir sýnt að konur forðast aðstæður þar sem samkeppni 

ræður ríkjum. Frumkvöðlastarf snýst að stórum hluta um samkeppni m.a. um 

viðskiptavini, starfsfólk, athygli, styrki og annað fjármagn. Því er nokkuð ljóst að minni 

áhugi kvenna á því að starfa í samkeppnisumhverfi getur verið einn liður í því hversu 

miklu síður þær taka þátt í frumkvöðlastarfi en karlar.. 

Kannanir hafa sýnt að aukin menntun eykur þátttöku í frumkvöðlastarfi. Þessi könnun 

sýndi fram á að konur telji menntun sína síður hafa skilað þeim þeirri þekkingu og þeim 

hæfileikum sem þær þurfi til að geta rekið fyrirtæki. Það skýtur svolítið skökku við þegar 

haft er í huga að konur eru í dag um 62% háskólanema og hafa verið mikill meirihluti 

brautskráðra frá háskólum undanfarin ár.  

Hugmyndaauðgi er eitt af undirstöðuatriðum frumkvöðlastarfs þar sem það byggir 

oftast á nýjum hugmyndum hvort sem það eru algjörlega nýjir hlutir eða ný nálgun á 

það sem fyrir er. Þessi rannsókn sýndi fram á að konur telja sig síður hugmyndaríkar en 

karlar. Þá vaknar sú spurning hvort mat kvennanna sem tóku þátt sé endilega rétt. Getur 
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verið að þær geri ferkari kröfur til þeirra sjálfra heldur en karlar og meti sig því síður 

hugmyndaríkari en þeir? 

Frumkvöðlar starfa yfirleitt sjálfstætt hvort sem þeir gera það í teymi með öðrum eða 

einir á báti. Karlar töldu sig samkvæmt þessari rannsókn hafa meiri möguleika á að 

starfa sjálfstætt næstu fimm árin en konur. Mismunandi áhættufælni getur einnig hafa 

haft áhrif á afstöðu kynjanna þar sem svarendur kunna að hafa talið eigin áhættufælni 

standa í vegi fyrir því að þeir gætu starfað sjálfstætt. Þannig gætu svarendur hafa talið 

sig síður hafa möguleika á að starfa sjálfstætt vegna eigin áhættufælni, jafnvel þótt 

áhugi fyrir því væri til staðar.  

Fjárhagslegur stuðningur hvort sem er í formi styrkja eða fjárfestinga getur verið 

nauðsynlegur hluti fyrirtækjareksturs. Sumir frumkvöðlar leita á náðir vina og ættingja 

eftir fjármagni eða reiða það fram sjálfir með einhverjum hætti. Aðrir þurfa litla eða 

enga fjármögnun þar sem starfsemi þeirra krefst þess ekki. Þannig eru mörg dæmi um 

frumkvöðla sem nýta internetið, smáforrit í farsímum eða aðra slíka miðla og þurfa oft 

lítið annað að leggja til en eigin vinnu. Margir þurfa þó á utanaðkomandi fjárstuðningi að 

halda. Í þessari rannsókn kom í ljós að konur telja stofnun fyrirtækja erfiða þar sem ekki 

stendur nægur fjárstuðningur til boða. Karlar eru almennt séð sammála þeirri 

niðurstöðu en eru þó ívið jákvæðari gagnvart þessu atriði en konurnar. Það kann að 

skýrast af því að karlar eiga auðveldar með að fá hærri upphæðir að láni en konur því 

þær rekast á svokallað „glerþak“ sem virðist takmarka lánamöguleika þeirra. 

Rannsóknin sem hér var gerð beindist fyrst og fremst að þeim sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í frumkvöðlastarfi hér á Íslandi. Tölur yfir þátttakendur í Startup Reykjavík og 

niðurstöður rannsókna benda til þess að eftir því sem meiri alvara færist í starfið fækki 

konum frekar en fjölgi. Frekari rannsókna er því þörf og mætti þar skoða víðtækara 

úrtak frumkvöðla, ekki síst þeirra sem lengra eru komnir með hugmyndir sínar og 

fyrirtæki. Einnig væri áhugavert að kanna viðhorf þeirra kvenna sem taka þátt í 

samkeppnum sem sérstaklega eru miðaðar að konum. Vilja konur frekar keppa við aðrar 

konur en karla? 
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7 Viðauki 

7.1 Spurningalisti 

1. spurning 

Hvenær tókst þú þátt í Gullegginu? 

-Árið 2013 

-Árið 2012 

-Árið 2011 

-Árið 2010 

-Árið 2009 

-Árið 2008 

 

2. spurning 

Skilaðir þú inn viðskiptaáætlun? 

-Já 

-Nei 

 

3. spurning 

Kyn 

-Karl 

-Kona 

 

4. spurning 

Aldur 

-20 ára eða yngri 

-21-25 ára 
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-26-30 ára 

-31-35 ára 

-36-40 ára 

-41-45 ára 

-46 ára eða eldri 

 

5. spurning 

 Hver er æðsta námsgráða sem þú hefur lokið? 

-Grunnskólapróf 

-Iðnskóli Sveinspróf 

-Iðnskóli Meistarapróf 

-Stúdentspróf 

-Háskóli BSc, BA, BEd. eða annað sambærilegt 

-Háskóli MSc, MA, Med, MBA eða annað sambærilegt 

-Háskóli Doktorspróf (PhD.) 

-Annað, hvað:_____________ 

 

 

6. spurning 

Þegar kemur að núverandi starfi þínu, myndir þú segja að þú værir 
sjálfstætt starfandi, í launuðu starfi eða án atvinnu? 

-Sjálfstætt starfandi 

-Í launuðu starfi hjá öðrum 

-Án atvinnu 

-Annað, hvað:_____________ 
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7. spurning 

Hvernig myndir þú lýsa hugleiðingum þínum í dag gagnvart stofnun 
fyrirtækis? 

-Ég hef hugsað um það og/eða undirbúið stofnun fyrirtækis 

-Ég er að hugsa um að stofna fyrirtæki 

-Ég hef stofnað fyrirtæki 

-Mér hefur aldrei dottið í hug að stofna fyrirtæki 

-Veit ekki/ekkert svar 

 

8. spurning 

Atvinna föður. Vinsamlegast merktu við það sem best á við um föður þinn. 
Var hann eða hefur hann lengst af starfsævinnar verið: 

-Sjálfstætt starfandi 

-Starfsmaður á skrifstofu í einkageira (e.white collar) eða sambærilegt 

-Verkamaður í einkageira (e. blue collar) eða sambærilegt 

-Opinber starfsmaður 

-Án atvinnu 

-Annað 

-Veit ekki/ekkert svar 

 

9. spurning 

Atvinna móður. Vinsamlegast merktu við það sem best á við um atvinnu 
móður þinnar. Var hún eða hefur hún lengst af starfsævinnar verið: 

-Sjálfstætt starfandi 

-Starfsmaður á skrifstofu í einkageira (e. white collar) eða sambærilegt 

-Verkamaður í einkageira (e. blue collar) eða sambærilegt 

-Opinber starfsmaður 
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-Án atvinnu 

-Annað 

-Veit ekki/ekkert svar 

 

10. spurning 

Tekjur heimilisins. Hver eftirtalinna fullyrðinga lýsir best tekjum heimilis 
þíns þessa dagana? 

-Tekjur heimilisins duga auðveldlega fyrir öllum útgjöldum 

-Tekjur heimilisins nægja fyrir öllum útgjöldum 

-Það er erfitt að ná endum saman m.v. núverandi tekjur 

-Það er mjög erfitt að ná endum saman m.v. núverandi tekjur 

-Veit ekki/ekkert svar 

 

11.-19. spurning 

Hér að neðan eru nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast merktu við tölu á 
bilinu 1 til 4 eftir því hversu sammála eða ósammála þú ert viðkomandi 
fullyrðingu [MATRIX] 

-Mjög ósammála (1) 

-Ósammála (2) 

-Sammála (3) 

-Mjög sammála (4) 

-Veit ekki/ekkert svar (99) 

a)Að jafnaði er ég tilbúin(n) til að taka áhættu 

b)Að jafnaði er ég þess fullviss að þegar ég stend frammi fyrir erfiðum 
verkefnum þá muni ég ná að klára þau 

c)Hvorki tilviljanir eða annað fólk stjórna lífi mínu heldur aðeins mínar eigin 
gjörðir 

d Ef ég sé eitthvað sem mér líkar ekki þá breyti ég því 

e)Ég léti það ekki stöðva mig ef aðrir væru líklega ósammála skoðunum 
mínum 
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f)Ég er hugmyndaríkur einstaklingur 

g) Ég er bjartsýn(n) gagnvart framtíð minni 

h) Mér líkar vel við aðstæður þar sem ég keppi við aðra 

i) Þegar ég tekst á við erfið verkefni get ég treyst á heppni og hjálp annarra 

 

20. spurning 

Ef þú gætir valið milli þess að vera sjálfstætt starfandi eða starfa fyrir aðra 
hvort myndir þú velja? 

-Sjálfstætt starfandi 

-Starfa fyrir aðra 

-Veit ekki 

 

21. spurning [Birtist þeim sem svöruðu „starfa fyrir aðra“ í 11. spurningu]  

Hvers vegna myndir þú helst vilja starfa fyrir aðra? 

 

Hér var svarendum gefinn kostur á að svara í textareit því sem þeim datt í 
hug. Svörin voru svo kóðuð í þessa flokka: 

a)Regluleg föst laun (í stað óreglulegra misjafnra launa) 

b)Stöðugleikinn sem fylgir því að hafa vinnu 

c)Fastur vinnutími 

d)Er ekki með viðskiptahugmynd 

e)Ég hef ekki fjármögnun til að starfa sjálfstætt 

f)Ég hef ekki hæfileika til að starfa sjálfstætt 

g)Þungi ákvörðunar – erfitt að taka ákvörðun til baka/binding við fyrirtæki 

h)Áhyggjur af skriffinsku og daglegum rekstri 

i)Áhyggjur af lagalegri og félagslegri stöðu minni ef fyrirtækinu mínu gengur 
ekki vel 
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22. spurning [Birtist þeim sem svöruðu „sjálfstætt starfandi“ í 11. 
spurningu]  

Af hverju kysir þú frekar að starfa sjálfstætt í stað þess að starfa fyrir aðra? 

 

Hér var svarendum gefinn kostur á að svara í textareit því sem þeim datt í 
hug. Svörin voru svo kóðuð í þessa flokka: 

a)Persónulegt sjálfstæði/tækifæri til að sanna mig/Verkefni sem hæfa mínu 
áhugasviði 

b) Að koma viðskiptahugmynd í framkvæmd 

c)Betri tekjumöguleikar 

d)Frelsi til að velja stað til vinnu og vinnutíma 

e)Skortur á áhugaverðum atvinnutækifærum 

f)Fjölskyldumeðlimir og/eða vinir starfa sjálfstætt 

g)Jákvætt efnahagslegt umhverfi 

h)Til að forðast óvissu tengda atvinnu 

i)Leggja mitt af mörkum til samfélagsins 

 

23. spurning [Birtist þeim sem svöruðu ekki „sjálfstætt starfandi“ í 6. 
spurningu þ.e. eru ekki sjálfstætt starfandi í dag] 

Hvort sem þú hefur áhuga á að starfa sjálfstætt eða ekki, hversu mikla 
möguleika telur þú þig eiga á því innan næstu 5 ára?  

-Mikla möguleika 

-Nokkra möguleika 

-Litla möguleika 

-Enga möguleika 

-Veit ekki 

 

24. spurning [Þeir sem svöruðu „Enga möguleika“ eða „Litla möguleika“ í 
14. spurningu] 
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Hvers vegna telur þú þig hafa litla eða enga möguleika á að starfa 
sjálfstætt innan næstu 5 ára? 

 

Hér var svarendum gefinn kostur á að svara í textareit því sem þeim datt í 
hug. Svörin voru svo kóðuð í þessa flokka: 

a)Skortur á viðskiptahugmynd/tækifæri 

b)Skortur á fjármögnun til að starfa sjálfstætt 

c)Skortur á hæfileikum til að starfa sjálfstætt 

d)Skrifræðis og/eða stjórnunarerfiðleikar 

e)Áhættan við að misheppnast og lagalegar- eða félagslegar afleiðleiðingar 
þess 

f)Það yrði erfitt að samrýma það aðstæðum fjölskyldunnar 

g)Efnahagsaðstæður í dag eru ekki góðar fyrir sprotafyrirtæki 

h)Annað, þá hvað? 

-Veit ekki 

 

25.-28. spurning 

 Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 
eftirfarandi fullyrðingum [MATRIX] 

-Mjög ósammála (1) 

-Ósammála (2) 

-Sammála (3) 

-Mjög sammála (4) 

-Veit ekki/ekkert svar (99) 

a)Menntun mín hefur  ýtt undir frumkvæði hjá mér  

b)Menntun mín hefur hjálpað mér að skilja betur hlutverk frumkvöðla í 
samfélaginu 

c)Menntun mín hefur gert mig áhugasaman um að gerast frumkvöðull 

d)Menntun mín hefur fært mér hæfileika og þekkingu sem ég þarf til að geta 
rekið fyrirtæki 
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29.-32. spurning 

 Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 
eftirfarandi fullyrðingum. 

-Mjög ósammála (1) 

-Ósammála (2) 

-Sammála (3) 

-Mjög sammála (4) 

-Veit ekki/ekkert svar (99) 

a)Frumkvöðlar búa til nýjar vörur og þjónustu sem öllum til hagsbóta 

b)Frumkvöðlar hugsa aðeins um eigin fjárhagslega hagsmuni  

c)Frumkvöðlar skapa störf fyrir aðra 

d)Frumkvöðlar nýta sér verk annarra 

 

33. spurning 

Ef þú værir að stofna fyrirtæki í dag, hvaða áhættuþætti myndir þú helst 
óttast? Vinsamlegast merkið í mesta lagi við tvo valmöguleika. 

-Ekki fastar tekjur 

-Ekkert atvinnuöryggi 

-Hætta á eignamissi 

-Tímafrekt og orkufrekt 

-Möguleikinn á persónulegum mistökum 

-Hætta á gjaldþroti 

-Veit ekki 

 

34. spurning 

Ef þú myndir erfa 20.000.000 kr. hvað myndir þú gera við peningana? 

-Stofna fyrirtæki (ein(n) eða með öðrum) 
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-Kaupa hús (eða greiða niður fasteignalán) 

-Ávaxta peningana (leggja inn í bankaeða fjárfesta í verðbréfum) 

-Eyða þeim í hluti sem mig hefur alltaf langað til að kaupa (ferðalög, bíla, 
munaðarvörur) 

-Draga úr vinnu eða jafnvel hætta alveg 

Veit ekki 

 

35. spurning 

Ef vinur þinn væri að stofna fyrirtæki hvaða ráð myndir þú gefa honum? 

-Reyndu að stækka fyrirtækið hratt 

-Stækkaðu fyrirtækið hægt og rólega, ef nokkuð 

Veit ekki 

 

36.-40. spurning 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 

-Mjög ósammála (1) 

-Ósammála (2) 

-Sammála (3) 

-Mjög sammála (4) 

-Veit ekki/ekkert svar (99) 

a)Það er erfitt að stofna fyrirtæki þar sem ekki er nægur fjárhagslegur 
stuðningur í boði 

b)Það er erfitt að stofna fyrirtæki vegna flókinna reglna 

c)Það er erfitt að nálgast nægar upplýsingar um hvernig stofna eigi fyrirtæki 

d)Maður ætti ekki að stofna fyrirtæki ef það gæti mögulega misheppnast 

e)Fólk sem hefur stofnað fyrirtæki og mist 


