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Útdráttur 

Þessi ritgerð segir frá rannsókn sem gerð var á frumkvöðlastarfi kvenna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að skoða frumkvöðlastarf kvenna út frá kenningum um starfsferilsþróun 

kvenna. Reynt verður að varpa ljósi á hvernig hægt er að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi 

kvenna í gegnum menntun og náms- og starfsráðgjöf. Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö 

einstaklinga sem koma að vinnu með kvenfrumkvöðlum á einn eða annan hátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir aukinn áhuga kvenna á frumkvöðlastarfi þá þurfi að huga 

sérstaklega að þeim. Þær láta frekar hindranir eins og trú á eigin getu stöðva sig í að fara í 

frumkvöðlastarf og þær sjá ekki fyrir sér að þær séu frumkvöðlar. Í gegnum nám í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og ekki síst náms- og starfsráðgjöf má vinna með þessar 

hugmyndir og auka hlutfall þeirra kvenna sem kjósa að skapa sér sinn eigin starfsferil. 

Fjölmargt í samfélaginu bendir til þess að frumkvöðlastarf sé framtíðin og því mikilvægt fyrir 

náms- og starfsráðgjafa sem starfa í ráðgjöf að átta sig á mikilvægi frumkvöðlastarfs í 

framtíðinni og hafa í huga þá þætti sem standa í vegi fyrir einstaklingum og þá sérstaklega 

stúlkum þar sem þær standa hallari fæti á þessum starfsvettvangi.  
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Abstract 

This thesis is about a study conducted on women´s entrepreneurship. The aim of this study 

was to explore women´s entrepreneurship based on theories of career development. An 

attempt is made to to shed light on how to promote greater entrepreneurship of women 

through education and career counseling. Seven individuals who have been involved in 

working with women entrepreneurs in one way or another, where interviewed. The results 

indicate that despite the growing interest of women in entrepreneurship they need special 

attention. They are more likely than men to stumble on external and internal barries such as 

self-efficacy beliefs on their road to entrepreneurship. They do not see themselves as 

entrepreneurs. Through innovation and entrepreneurial education and also career counseling it 

is possible to work on these ideas and increase the proportion of women who prefer to create 

their own career. Many signs in the community indicate that entrepreneurship is the future and 

it is important for counselors to realize the importance of entrepreneurship and consider the 

factors that stand in the way of people girls and women choosing this career path.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem tilgangurinn er að skoða frumkvöðlastarf kvenna út frá kenningum 

um starfsferilsþróun kvenna. Það var gert með það fyrir augum að varpa ljósi á hvernig hægt 

er að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna í gegnum menntun og náms- og starfsráðgjöf.  

Mér finnst spennandi hugmynd að einstaklingar geti skapað sér sitt eigið starf útfrá 

hugmyndum sínum og þannig stjórnað sínum eigin starfsferli. Ég dáist að fólki sem fylgir 

ástríðu sinni og fylgir eftir draumum sínum. Þessi áhugi varð til þess að mig langaði að skoða 

með hvaða hætti væri hægt að stuðla að fjölbreyttum starfsferli einstaklinga með því að hvetja 

ráðþega til könnunnar og eigin þroska. Frumkvöðlastarfsemi hefur verið að aukast bæði á 

Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum á undanförnum árum en margar rannsóknir og 

skýrslur sýna að konur eru síður líklegar en karlar til að vera í frumkvöðlastarfi. Langaði mig 

því til að beina sjónum mínum sérstaklega að því hvernig hægt er að stuðla að auknu 

frumkvöðlastarfi kvenna.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir sinn þátt í rannsókninni, fyrir að gefa sér 

tíma til að segja frá sinni upplifun og reynslu af frumkvöðlastarfi. Leiðbeinendur mínir þær 

Dr. Sif Einarsdóttir og Dr. Svanborg Rannveig Jónsdóttir eiga miklar þakkir skyldar fyrir 

góðar samræður, hvatningu og leiðsögn.  

Fjölskylda mín á þakkir skyldar fyrir að standa við bakið á mér og veita mér hvatningu og  

stuðning á meðan á námi stóð. Sérstakar þakkir vil ég líka færa foreldrum mínum fyrir 

ómetanlegan stuðning og hvatningu til náms frá fyrsta skóladegi.  
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Inngangur 

Þegar íslenskt samfélag er skoðað má sjá að það hefur farið frá því að vera iðnaðarsamfélag 

og telst í dag vera þekkingarsamfélag en styrkur þekkingarsamfélags liggur meðal annars í 

nýsköpun og atvinnuþróun eins og frumkvöðlastarfi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005). Frumkvöðlar eru einstaklingar sem eru brautryðjendur á sínu sviði, þeir 

fara af stað með fyrirtæki eða verkefni og bera ábyrgð á áhættu þess og útkomu (Thomas og 

Kamalanabhan, 2009). Árið 2009 var Ísland þátttakandi í alþjóðlegri könnun varðandi 

frumkvöðlastarf þar sem fram kom að 11,4% íslensku þjóðarinnar á aldrinum 18-64 ára 

stunda frumkvöðlastarfsemi. Þá kom í ljós að af þeim fjölda er aðeins einn þriðji hlutinn 

konur sem gefur vísbendingu um að konur á Íslandi virðast ekki nýta til jafns við karla, þau 

tækifæri sem felast í frumkvöðlastarfsemi (Háskólinn í Reykjavík, 2009; OECD, 2004). 

Konur eru taldar vera mannauður sem mikilvægt sé að huga að og hvetja til frumkvöðlastarfs. 

Talið er að frumkvöðlastarf kvenna sé mjög þýðingarmikið þar sem þær skapa ekki aðeins 

sjálfum sér starf heldur oft á tíðum öðrum líka. Þær eru því mikilvægur þáttur í uppbyggingu 

efnahagslífsins ekki síður en karlar (Wilson, Kickul og Marlino, 2007; Háskólinn í Reykjavík, 

2009; OECD, 2004). Sýnt hefur verið fram á að rekja megi hluta af skýringunni á því að 

stúlkur fari síður í frumkvöðlastarf til þess að þær hafi minni trú á eigin getu og fari því síður 

út í frumkvöðlastarf (Kickul, Wilson og Marlino, 2008).  

Þetta kemur kannski ekki á óvart þar sem trú á eigin getu (e. self-efficacy) er þekkt sem 

mikilvægur áhrifaþáttur á starfsferli fólks. En samkvæmt Bandura (1997) hefur trú á eigin 

getu áhrif á það hvernig einstaklingum tekst til við þau verkefni sem þeir taka sér fyrir hendur 

og hún er talin vera grundvöllur fyrir starfsvali (Lent, Brown og Hackett, 2002). Skortur á trú 

á eigin getu hefur ekki aðeins áhrif á að konur fari síður í frumkvöðlastarf því hún er einnig 

talin spila stórt hlutverk í því að ungar konur velja síður en karlar nám og starfsferil á sviði 

verk- og tæknigreina (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir,2011; Betz, 2005). Í 

grein Þuríðar Óskar Sigurjónsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2011) kemur fram að menning 

þessara greina sé karllæg sem hafi áhrif á upplifun og reynslu kvenna. Það sama hefur komið 

fram með frumkvöðlastarf en það er almennt talið karllægt starf (Ahl, 2006). Þessu þarf að 
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breyta en í skólakerfinu gefst gott tækifæri til að vinna gegn staðalmyndum sem tengd eru 

ákveðnum störfum.  

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt getur verið góð leið til að efla trú á eigin getu því þar fá 

nemendur þjálfun í því að bregðast við þörfum á skapandi hátt og læra með virkri þátttöku 

(Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 

2013). Stefnumótunaraðilar í Evrópu telja að einn þáttur í því að auka þátt frumkvöðlastarfs 

almennt sé að gera nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hluta af menntastefnu sinni (European 

Commission, 2012a) en rannsóknir hafa einmitt sýnt að menntun á þessu sviði auki áhuga og 

trú nemenda á eigin getu til frumkvöðlastarfs (Wilson, Kickul og Marlino, 2007; Dickson, 

Solomon og Weaver, 2008). Í stefnumótunarskýrslum hefur verið bent á að samhliða auknu 

námi á þessu sviði þá þurfi að huga að upplýsingagjöf, ráðleggingum og leiðsögn til 

einstaklinga. Sérfræðingar á sviði náms- og starfsráðgjafar þurfi að fylgja með í þessari þróun 

og vera undirbúnir til að geta stutt við bakið á þeim sem hyggjast leggja fyrir sig eigin rekstur 

eða frumkvöðlastarf en í gegnum náms- og starfsráðgjöf er hægt að vinna gegn staðalmyndum 

sem tengjast ákveðnum störfum (Cedefop, 2011). Náms- og starfsráðgjafar styðjast við 

starfsferilskenningar til að aðstoða ráðþega sína en meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er 

að efla sjálfsþekkingu einstaklinga með það fyrir augum að hver og einn sé meðvitaður um 

eigin hæfileika, gildi og áhuga (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d; Gerður G. Óskarsdóttir, 

2000; Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Í þessari rannsókn er markmiðið að skoða frumkvöðlastarf kvenna út frá kenningum um 

starfsferilsþróun kvenna. Það er gert með það fyrir augum að varpa ljósi á hvernig hægt er að 

stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna.  

 

 

 

 

 



9 

Nýsköpun í þekkingarsamfélagi 

Þegar skoða á hvernig hægt er að auka þátt kvenna í frumkvöðlastarfi þá er mikilvægt að átta 

sig á hvað felst í frumkvöðlastarfi (e. entrepreneurship). Það er talið vera mikilvægur þáttur í 

efnahagslegri þróun landa og nauðsynlegt til að ná fram auknum efnahagslegum vexti og 

nýsköpun. Frumkvöðastarf er mikilvægur þáttur í að skapa ný störf en mikið atvinnuleysi 

hefur verið í Evrópu frá efnahagshruni árið 2008 (European Commission, 2012a). Litið er á 

þennan starfsvettvang sem ákveðið svar við atvinnuleysi. Slíkt þekkist til að mynda á Íslandi, 

en árið 1991 var farið að veita konum með viðskiptahugmyndir styrki til að sporna við miklu 

atvinnuleysi kvenna á þeim tíma (Atvinnumál kvenna, ed.).  

Til að ná fram efnahagsvexti er frumkvöðlahugsun í lykilhlutverki, hún ýtir undir 

sjálfbærni bæði í nærsamfélaginu og á alþjóðavettvangi auk þess sem hún stuðlar að 

félagslegum breytingum. Frumkvöðlahugsun er mjög gagnleg og má þar nefna að hún nýtist í 

starfi, innan heimilisins og almennt í samfélaginu (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2013, Ívar 

Jónsson, 2008). Frumkvöðlar eru brautryðjendur á sínu sviði, þeir fara af stað með fyrirtæki 

eða verkefni og bera ábyrgð á áhættu þess og útkomu (Thomas og Kamalanabhan, 2009; 

Schmitt-Rodermund, 2004).  

Frumkvöðlar og frumkvöðlahugsun leiða oft af sér nýsköpun (Drucker,2007) en hugtakið 

nýsköpun (e. innovation) vefst hinsvegar fyrir mörgum og sjá margir fyrir sér að það tengist 

aðeins tækni og vísindum. Hugtakið er samt víðara en svo þar sem þekkingarsköpun og 

nýsköpun fer fram á öllum sviðum þekkingarsamfélagsins (Harvard Business Essentials, 

2003). Hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands er stuðst við skilgreiningu sem sett var fram í 

Óslóarhandbók OECD um nýsköpun en þar segir: „með nýsköpun er átt við innleiðingu 

nýrrar eða verulega endurbættrar afurðar (vöru eða þjónustu) eða aðferðar við 

markaðssetningu eða nýs skipulags í viðskiptum, á vinnustað eða í ytri samskiptum“ 

(Nýsköpunarmiðstöð, e.d). Til að nýsköpun geti átt sér stað þarf að fara fram 

þekkingaryfirfærsla en hún felst í því að niðurstöður rannsókna og þróunarstarfs eru nýttar og 

þeim breytt í verðmætar vörur og þjónustu á samkeppnismarkaði (Svanborg Rannveig 

Jónsdóttir, 2013). Frumkvöðlastarf skiptir því miklu máli sem vettvangur nýsköpunar og 

gegnir veigamiklu hlutverki þegar kemur að atvinnusköpun (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 

2013; Háskólinn í Reykjavík, 2009; Ahl, 2006; Bradley og Roberts, 2004; Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998). Þegar kemur að atvinnusköpun er mikilvægt að horfa til kvenna en 

kvenfrumkvöðlar skapa sjálfum sér starf og oft öðrum líka. Þær eru mikilvægur partur af 
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atvinnulífinu og því verður hér á eftir fjallað nánar um hvað það er sem einkennir 

kvenfrumkvöðla.  

 

Konur sem frumkvöðlar 

Á síðustu áratugum hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist í heiminum almennt og í takt við þær 

breytingar sem orðið hafa á atvinnuþátttöku kvenna hefur jafnframt orðið aukning í því að 

konur fari út í eigin rekstur. Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að þrátt fyrir þessa aukningu 

eru karlar ennþá meira en tvöfalt líklegri til að vera sjálfstætt starfandi (Saridakis, Marlow og 

Storey, 2013; OECD, 2012; Díaz og Welter, 2011).  

Íslenskum vinnumarkaði er oft lýst sem kynskiptum vinnumarkaði en með því er átt við 

starfsstéttir þar sem annað kynið er í miklum meirihluta en þá er talað um kvenna- eða 

karlastéttir (Velferðarráðuneytið, 2014). Á Íslandi var atvinnuþátttaka kvenna tæp 80% á 

þriðja ársfjórðungi 2013 (Hagstofa Íslands, 2013). Rannsókn Háskólans í Reykjavík 2009 

sýndi að konur eru aðeins þriðjungur þeirra sem stunda frumkvöðlastarfsemi á Íslandi og því 

myndi frumkvöðlastarf teljast til karlastéttar.  Þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku kvenna á 

Íslandi þá er þátttaka kvenna í frumkvöðlastarfsemi hérlendis með minnsta móti í alþjóðlegum 

samanburði. Þó má sjá merki þess að konur hafi verið að sækja í sig veðrið síðustu ár og 

áhugi kvenna sé að aukast á frumkvöðlastarfi (Háskólinn í Reykjavík, 2009). Frumkvöðlastarf 

kvenna fer oft á tíðum fram á öðrum vettvangi en hjá körlum. Starf kvenfrumkvöðla fer meðal 

annars fram í smásölu, menntun og í annarri þjónustu og er oft litið á þá starfsemi sem minna 

mikilvæga í efnahagslegum vexti heldur en frumkvöðlastarf sem fer fram í tækni og 

framleiðslu (Ahl, 2006; OECD, 2004). Kvenfrumkvöðlar skapa störf fyrir sjálfa sig og aðra 

auk þess sem þær koma fram með ólíkar nálganir í stjórnun, skipulagningu og öðrum 

viðskiptatengdum vandamálum (OECD, 2012; OECD, 2004).  

Áhugi stúlkna á frumkvöðlastarfi hefur verið skoðaður töluvert. Rannsóknir á starfsáhuga 

ungs fólk, sem telst til frumkvöðla framtíðarinnar, sýna að það er minni áhugi meðal stúlkna 

en drengja á frumkvöðlastarfsemi (OECD, 2012; Verheul, Thurik, Grilo og van der Zwan, 

2012; Wilson o.fl., 2007). Margar ástæður má eflaust finna fyrir þessum mun milli kynjanna 

en eina þeirra er vert að nefna sérstaklega, trú á eigin getu. Trú á eigin getu er aðalhugtakið í 

félagsnámskenningu Alberts Bandura (1997) en það vísar til þeirrar hæfni og kunnáttu sem 

einstaklingur telur sig búa yfir og hefur áhrif á hvaða viðfangsefni hann velur sér (Bandura, 

1997). Samkvæmt kenningu Bandura hefur trú á eigin getu mikil áhrif á það hvernig 
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einstaklingum tekst til við þau verkefni sem þeir taka sér fyrir hendur og hún stjórnar áhuga 

og gildum einstaklinga. Trú á eigin getu hefur því áhrif á hversu öruggir einstaklingar eru um 

að hafa nauðsynlega hæfni til að ná árangri þegar farið er af stað með eigin rekstur. Þessi trú 

er talin gegna lykilhlutverki þegar kemur að áhuga einstaklinga í að sækjast eftir starfsframa 

byggðum á frumkvöðlastarfsemi (Wilson o.fl., 2007).  

Í rannsókn Wilson, Kickul og Marlino (2007) kom fram að trú á eigin getu til 

frumkvöðlastarfsemi hefur meiri áhrif á áhuga stúlkna fyrir starfsframa í frumkvöðlastarfi en 

drengja. Skilningur stúlkna á að þær hafi hæfileika og kunáttu til að standa sig vel í 

frumkvöðlastarfi hefur mun meira að segja hjá þeim heldur en hjá strákum þegar kemur að því 

að velja sér starfsvettvang (Wilson o.fl., 2007). Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á 

fullorðnum sem sýna að konur eru líklegri en karlar til að takmarka starfsval sitt þar sem þær 

hafa minni trú á hæfileikum sínum og að konur forðist frekar frumkvöðlastarf vegna þess að 

þær telja að þeim skorti nauðsynlega hæfni (Chen, Greene og Crick, 1998). Rannsóknir í 

Bandaríkjunum hafa sýnt að það er beint samband á milli trúar á eigin getu og áforma 

varðandi frumkvöðlastarfsemi meðal unglingsstúlkna og þá kom einnig fram að menntun 

hefur meiri áhrif á trú á eigin getu hjá konum í frumkvöðlastarf heldur en á karla (Wilson 

o.fl., 2007). Í skýrslu Framkvæmdarstjórnar ESB er sérstakri athygli beint að 

kvenfrumkvöðlum og bent á að þær standi oft frammi fyrir fleiri hindrunum en karlar þegar 

kemur að frumkvöðlastarfi. Því sé mikilvægt að benda konum á þau tækifæri sem standa þeim 

til boða, bæði hvað varðar náms og ekki síður að benda þeim á þá fjármögnunarmöguleika 

sem þeim standa til boða en ein hindrun sem nefnd hefur verið í sambandi við 

frumkvöðlastarf er skortur á fjármagni. Þessi hindrun er talin eiga sérstaklega við um 

frumkvöðlastarfsemi kvenna (European Commission, 2012a; OECD, 2004). 

Á Íslandi hefur verið reynt að ýta undir frumkvöðlastarf kvenna sérstaklega með því að 

veita þeim konum sem eru með eigin viðskiptahugmynd styrk. Það er gert á grundvelli laga 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 en þar kemur fram í sjöunda tölulið 

2. gr. að beita megi sértækum tímabundnum aðgerðum sem er ætlað að bæta stöðu eða auka 

möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar 

sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná 

jafnvægi. Frá árinu 1991 hafa því verið veittir styrkir til kvenna sem hafa góðar 

viðskiptahugmyndir en það var Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra sem 

kom þessu verkefni á laggirnar meðal annars til að sporna gegn miklu atvinnuleysi kvenna 

sem var talsvert á þessum tíma (Atvinnumál kvenna, e.d). Styrkir til atvinnumála kvenna voru 
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hugsaðir sem mótvægi við atvinnuleysi og eins sem tækifæri fyrir konur til að fara af stað í 

viðskipti með því að auka aðgang kvenna að fjármagni. Önnur markmið með styrkjunum eru 

að auka fjölbreytni atvinnulífsins, að viðhalda byggð um landið og efla atvinnutækifæri á 

landsbyggðinni. Á hverju ári hefur styrkjum verið úthlutað í fjölbreytt verkefni, víðsvegar um 

landið en þessir styrkir hafa skipt sköpum fyrir konur og hvatt þær áfram í fyrirtækjarekstur 

(Atvinnumál kvenna, e.d.).  

Í kjölfar efnahagshrunsins var lagt til að aukin áhersla yrði lögð á sjóðinn meðal annars 

vegna þess að það hafði sýnt sig að konur sjá í þessu tækifæri til að láta viðskiptahugmyndir 

sínar rætast og mörg flott verkefni orðið að raunveruleika fyrir tilstilli styrkjanna sem hafa 

verið samfélaginu öllu til góðs (Jóhanna Sigurðardóttir, 2008; Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, 2005). Á hverju ári er kannað hvernig styrkveitingarnar hafa nýst 

styrkhöfum og sýna niðurstöður fyrir árið 2012 að styrkirnir hafa mikil áhrif og mikill 

meirihluti styrkhafa hefur haldið áfram að þróa viðskiptahugmynd sína í kjölfar styrksins og 

telur að styrkveitingin hafi verið staðfesting á því að um var að ræða áhugaverða hugmynd og 

því verið hvatning til áframhaldandi vinnu (Atvinnumál kvenna, 2014).  

Í ljósi þess mikla áhuga sem er á styrkjum til atvinnumála kvenna má leiða að því líkur að 

áhugi kvenna á frumkvöðlastarfi á Íslandi sé umtalsverður. Því er mikilvægt að beina sjónum 

sérstaklega að kvenfrumkvöðlum til að sjá hvort sá munur sem talinn er vera á milli kynjanna 

í frumkvöðlastarfi liggi í persónulegum eiginleikum þeirra eða hvort aðrir þættir spili inní. En 

í viðtölunum í þessari rannsókn var lögð áhersla á að skoða hvort þátttakendur upplifðu áhuga 

kvenna á frumkvöðlastarfi og hvaða þættir einkenndu kvenfrumkvöðla.  

 

Persónulegir eiginleikar frumkvöðla 

Erfitt er að finna almenn persónueinkenni frumkvöðla, þeir eru mjög fjölbreyttur hópur enda 

heimurinn margbrotinn og síbreytilegur og því er þörf fyrir ólíka hæfileika og mismunandi 

þekkingu (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Frumkvöðlar þurfa að búa yfir hugrekki og drifkrafti. 

Hugrekkið felst ekki bara í því að berjast fyrir hugmynd sinni heldur líka að stíga fram og 

gera eitthvað sem gengur gegn viðteknum skilningi samfélagsins eða þeim aðstæðum sem við 

búum í (Rósa Gunnarsdóttir, Svanborg Rannveig Jónsdóttir og Örn Daníel Jónsson, 2007; 

Schmitt-Rodermund, 2004).  

Í rannsókn Makhbul (2011) þar sem hann skoðaði sambandið á milli einkenna frumkvöðla 

og árangurs þeirra kom í ljós að það eru ákveðin einkenni sem einkenna árangursríka 
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frumkvöðla eins og þrautseigja, góðir félagslegir eiginleikar, mikil trú á eigin getu og innri 

stjórn (e. internal locus of control). Frumkvöðlar búa yfir aðlögunarhæfni (e. adaptability) 

sem gerir þeim kleift að komast af við nýjar aðstæður og sjá fyrir sér skapandi lausnir á 

vandamálum (Mariotti og Towle, 2005). Þeir búa einnig yfir keppnisskapi, vilja takast á, eru 

sjálfsöruggir og hafa trú á að þeir geti náð settu marki. Auk þess búa þeir yfir 

sannfæringarkrafti þannig að þeir eiga auðvelt með að fá aðra til að líta á málin með sömu 

augum og þeir og vekja áhuga annarra á hugmyndum sínum. Ennfremur búa þeir yfir 

þrautseigju sem sýnir sig í því að þeir neita að gefast upp og vinna að settu markmiði þrátt 

fyrir erfiðleika og hindranir (Makhbul, 2011; Mariotti og Towle, 2005; Schmitt-Rodermund, 

2004; Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Þegar skoðaðir eru sérstaklega helstu eiginleikar 

kvenfrumkvöðla hefur verið bent á að þær hafi góða samskiptahæfni, séu gæddar innsæi, þær 

byggji markvisst upp færni og hafi mikla samhæfinga- og stjórnunarhæfileika. Þá eru þær 

félagslega leiknar og búa yfir fjármálafærni (Xavier, Ahmad, Nor og Yusof, 2012).  

Það er algengt að horft sé á konur og karla sem andstæður í samfélaginu og horft á störf 

sem karllæg eða kvenlæg. Ahl (2006) benti á að ef skoðaðar eru fyrri rannsóknir á 

frumkvöðlum leiði það í ljós að hugtakið frumkvöðull er karllægt og því frekar rannsakað út 

frá sjónarhorni karla (Ahl, 2006; Gupta, Goktan og Gunay, 2013). Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á konum sem frumkvöðlum eru því oft á tíðum út frá fyrirfram ákveðnum 

staðalímyndum og gert ráð fyrir að kynin séu ólík þó færa megi rök fyrir því að meiri 

fjölbreytni sé að finna innan kyns en á milli kynjanna. Í rannsókn Ahl (2006) kom jafnframt 

fram að í fyrri rannsóknum á konum sem frumkvöðlum voru tilgátur oft settar fram til að kalla 

fram mun á milli kynjanna en niðurstöðurnar sýndu að oft var ekki að finna mun. Ekki voru 

merki um að konur stæðu sig verr en karlar í sínu frumkvöðlastarfi en fyrirtæki kvenna voru 

almennt minni, uxu hægar og sýndu minni hagnað.  

Því hefur verið haldið fram að það séu mismunandi ástæður sem liggja að baki hjá 

kynjunum þegar kemur að eigin rekstri. Má þá helst nefna að karlar séu líklegri til að stofna 

fyrirtæki til að græða peninga, þeir hafi meiri væntingar fyrir reksturinn og séu opnari fyrir 

viðskiptatækifærum (Kepler og Shane, 2007; DeMatino og Barbato, 2003). En að konur séu 

líklegri til að vilja minni rekstur og að þær horfi frekar til félagslegra þátta eins og jafnvægis á 

milli vinnu og einkalífs og uppeldis (Kepler og Shane, 2007; Shelton, 2006). Frumkvöðlastarf 

kvenna þarf að skoða sérstaklega (Ahl, 2006), en starfsferilsþróun kvenna hefur oft verið talin 

frábrugðin starfsferilsþróun karla þar sem þær eru líklegri til að láta hindrarnir stjórna 

starfsvali sínu en samfélagslegar hugmyndir um samræmi milli vinnu og einkalífs eru taldar 
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frekar ríkjandi í huga kvenna. Í rannsókn Helgu Eysteinsdóttur (2006) á fullorðnum konum í 

atvinnuleit kom meðal annars fram að algengt var að umönnun barna og fjölskyldu hafi verið í 

fyrirrúmi hjá konum og þær haft lítið vald á þróun eigin starfsferils. Lengi hefur verið talið að 

konur séu líklegri til að gera lítið úr starfsframa sínum þar sem þær eru frekar að sinna 

fjölskyldunni heldur en karlar (Betz, 2005). Þá hefur verið sýnt fram á að um helmingur 

kvenna sem eru sjálfstætt starfandi eru í hlutastarfi og að þriðjungur þeirra er með reksturinn 

heima hjá sér og því verið bent á að sjálfstæður rekstur geti verið hentugur sem hlutastarf og 

geri konum þannig kleift að sinna vinnunni samhliða fjölskyldutengdum athöfnum (Sadidakis, 

Marlow og Storey, 2013). 

Aftur á móti er rétt að benda á að rannsóknir sem gerðar hafa verið til að reyna að spá fyrir 

um hvaða ástæður liggja að baki þess að konur fara út í frumkvöðlastarfsemi og stofna eigið 

fyrirtæki sýna að konur fóru ekki í eigin rekstur til að samræma vinnu og einkalíf. Þær 

ástæður sem konur nefndu fyrir því að hafa sagt upp starfi og farið í eigin rekstur voru þættir 

eins og persónulegur árangur, þroski, starfsánægja, sjálfstæði og sveigjanleiki (Xavier, 

Ahmad, Nor og Yusof, 2012; Gupta o.fl., 2013). Í rannsókn Saridakis, Marlow og Storey 

(2013) kom fram að kynskiptar útskýringar geri of mikið úr mikilvægi félagslegra þátta eins 

og samræmingu vinnu og einkalífs og uppeldis þegar kemur að ákvörðun kvenna um að hefja 

eigin rekstur. Rannsókn þeirra bendir til að þessir þættir hafi einnig áhrif á karla. Rannsókn 

þeirra sýndi að það sé ekki skýr munur á milli kynjanna heldur hafi efnahagslegir þættir eins 

og aðgangur af fjármagni og fjárhagsleg tækifæri mikil áhrif á bæði kynin. Þau benda því á í 

rannsókn sinni að það sé ekki við hæfi að stilla þáttunum þannig upp að félagslegir þættir hafi 

áhrif á konur en efnahagslegir þættir á karla, heldur sé þetta þannig að báðir þættir hafi áhrif á 

karla og konur. Þau telja að helstu ástæður og hvatning þess að konur fara í 

frumkvöðlastarfsemi séu svipaðar og hjá karlmönnum, það sé þessi sjálfstæðisþörf, þær stefni 

að ákveðnu markmiði og persónulegum ávinningi (Saridakis, Marlow og Storey, 2013).  

Persónuleigir eiginleikar frumkvöðla eru fjölbreyttir en þættir eins og trú á eigin getu hafa 

mikil áhrif á það hvort út í frumkvöðlastarf er farið. Trú á eigin getu virðist hafa meiri áhrif á 

starfsval kvenna þegar kemur að frumkvöðlastarfi og því er það þáttur sem mikilvægt er að 

huga að. Í ljósi þess að menntun almennt er talin hafa jákvæð áhrif á trú á eigin getu hjá 

einstaklingum og sérstaklega á trú kvenna á eigin getu er gott að skoða áhrif nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar á einstaklinga.  
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Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Menntun er lykilþáttur í efnahagsþróun og almennum framförum þjóðfélagsins en bætt 

menntun og sterkara vísinda- og rannsóknarsamfélag eru lykillinn að aukinni nýsköpun 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Framkvæmdarstjórn ESB telur að til að 

stuðla að frumkvöðlastarfi sé einn grunnþátturinn að huga að ungu fólki og skólaumhverfinu. 

Mikilvægt sé að gera nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hluta af menntastefnunni og bjóða 

upp á frumkvöðlanám og þjálfun tengda frumkvöðlastarfi (European Commision, 2012a; Ásta 

Sölvadóttir, 2013).  

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (e. innovation and entrepreneurial education) er hugtak 

yfir menntun sem er sérstaklega ætlað að efla sköpun og hæfni nemenda til að hagnýta 

þekkingu sína. Aðaláherslan er á að efla færni til sköpunar og gera hugmyndir að veruleika. 

Námsgreinin getur því verið góð leið til að efla trú á eigin getu með því að fá þjálfun í því að 

bregðast við þörfum á skapandi hátt og læra með virkri þátttöku (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 

2013; Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2011). Undanfarin ár hafa augu manna opnast fyrir gildi 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntunar í nútímasamfélagi og víða um heim er til að mynda 

unnið markvisst í því að efla nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Stefnumótun í þessum 

málum ber merki um viðleitni ríkja til að stuðla að aukinni samkeppnishæfni (Ásta 

Sölvadóttir, 2013). 

Áherslu á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt má finna í menntastefnum nálægra þjóða og 

eins í ráðleggingum alþjóðasamtaka um menntun. Evrópusambandið hefur mótað almenna 

stefnu um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og eins hefur Efnahags og framfarastofnun 

Evrópu (OECD) leitt þróunarstarf á sviði menntunar í nýsköpun á undanförnum árum og er 

lögð áhersla á að festa nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í sessi í evrópsku menntakerfi (Ásta 

Sölvadóttir, 2013). Bent hefur verið á að hvort sem ungt fólk fer út í frumkvöðlastarf eða ekki 

þá sé ávinningur af slíku námi. Ungt fólk öðlist viðskiptaþekkingu, auk þess að fá skilning á 

hæfni eins og sköpun, frumkvæði, teymisvinnu og geri sér grein fyrir áhættu og ábyrgð. Þetta 

eru þættir sem hjálpa einstaklingum að hrinda hugmyndum í framkvæmd og eykur þannig 

ráðningarhæfni þeirra (e. employability) (European Commission, 2012a).  

Á undanförnum árum hafa margar þjóðir gert frumkvöðlanám að skyldunámsgrein í 

skólum og þá hefur sérstakt frumkvöðlanám einnig verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár 

og notið mikilla vinsælda til að mynda í Bandaríkjunum (Katz, 2003). Þessar miklu vinsældir 

má meðal annars rekja til þess hugarfars að það að vera frumkvöðull sé ekki meðfæddur 

eiginleiki heldur snúist þetta um aga, sem sé þáttur sem hægt sé að læra (Drucker, 2007). 
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Rannsókn á áhrifum nýsköpunar- og frumkvöðlanáms hjá nemendum í háskóla (e. higher 

education) sýndi að nemendur sem höfðu verið í nýsköpunar- og frumkvöðlanámi höfðu betra 

viðhorf til frumkvöðlastarfs sem starfsvettvangs. Þar að auki áttu þessir nemendur auðveldara 

með að fá starf að námi loknu, sýndu meira frumkvæði í starfi og voru líklegri til að stofna 

fyrirtæki (European Commission, 2012c). Frumkvöðlanám er talið auka líkurnar á að 

einstaklingar vilji verða frumkvöðlar, það eykur trú einstaklinganna á eigin getu til að fara í 

eigin rekstur og er einnig talið stuðla að betri árangri frumkvöðulsins (Dickson, Solomon og 

Weaver, 2008). 

Á Íslandi hefur nýsköpunar – og frumkvöðlamennt ekki verið gerð að skyldunámi en í 

nokkrum grunnskólum hefur verið unnið með slíkt námsefni í þróunarvinnu og á 

framhaldsskólastigi eru nokkrir skólar sem bjóða upp á áfanga á þessu sviði. Sögu 

nýsköpunarkennslu á Íslandi má rekja aftur til ársins 1990 og var hún tekin inn í aðalnámskrá 

grunnskóla árið 1999 undir upplýsinga- og tæknimennt undir heitinu nýsköpun og hagnýting 

þekkingar. Þá var lagt til að greinin væri þverfagleg og samþættist öðru námsefni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Rannsókn sem gerð var skólaárið 2003-2004 sýndi hinsvegar 

að nýsköpunarkennsla hafði ekki fest sig í sessi sem námsgrein í grunnskólum og fór aðeins 

fram í tæplega 10% grunnskóla (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2007). Segja má að á Íslandi 

hafi þróast tvíþætt sýn á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Annars vegar að námsgreinin feli 

í sér skapandi hugsun eða nýsköpun og hins vegar að í henni felist framkvæmdarsemi og 

áhersla á að efla frumkvæði. Litið er svo á að þessi sjónarmið séu sprottin af sama fræinu og 

að hvorugur þátturinn megi ná yfirhöndinni heldur sé það þannig að þættirnir hafi mismikið 

vægi eftir aldri og reynslu nemendanna. Talið er æskilegt að áhersla sé á sköpunarþáttinn á 

yngri skólastigum þó þar sé jafnframt lögð áhersla á frumkvæði. Þegar ofar er komið í 

skólakerfið þá færist áherslan yfir á frumkvöðlaþáttinn en þó er skapandi þátturinn aldrei langt 

undan enda er hann grundvöllur nýsköpunar (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013).  

Í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er lögð áhersla á eflandi uppeldis- og kennslufræði (e. 

emancipatory pedagogy) þar sem nemandanum er falið meira vald en almennt í skólastarfi 

(Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2013). Slíkt felur í sér að hlutverk kennarans 

er ólíkt því sem þekkist í hefðbundnu skólastarfi enda skarast hlutverk kennara og nemenda í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt því litið er á nemandann sem sérfræðing í eigin 

hugmyndavinnu (The Danish Foundation for Entrepreneurship, 2012; Svanborg R. Jónsdóttir, 

2011; Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Í slíku umhverfi er frjálslegt andrúmsloft sem minnir á 

vinnustofu þar sem hver og einn vinnur að sínu verkefni eða nokkrir saman í hóp. 
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Aðaláherslan er lögð á sköpun og nemendur upplifa sig frjálsa því þeir ákveða sjálfir hvar þeir 

vinna, geta talað saman eftir þörfum, hjálpað hver öðrum og það eru kennarar sem fræðast um 

hugmyndir þeirra. Nemendur eru því rannsakendur og könnuðir, þeir skapa þekkingu sína sem 

uppfinningamenn og vinna sjálfstætt, annaðhvort einir eða í hóp og þeir taka ábyrgð á eigin 

vinnu (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). Dönsk rannsókn á áhrifum nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntunar sýndi að grunnskólanemendur sem hafa verið í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt eru ánægðari með sjálfa sig en þeir sem ekki hafa verið í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt. Einnig eru þeir ánægðari í námi og sjálfsöruggari með framtíð sína (The 

Danish Foundation for Entrepreneurship, 2012).  

Almennt er talið mikilvægt að leggja áherslu á að búa ungt fólk undir þátttöku í atvinnulífi 

framtíðarinnar og því nauðsynlegt að huga að þeirri hæfni og færni sem atvinnulífið kallar 

eftir (Samtök atvinnulífsins, 2013). Með áherslu á samstarf á milli menntakerfisins og 

atvinnulífsins má færa margvísleg rök fyrir því að nýsköpunar– og frumkvöðlamennt fái 

aukið vægi í íslensku skólakerfi. Rökin fyrir því eru meðal annars þau að nýsköpun er 

undirstaða í uppbyggingu atvinnulífs og hefur sjaldan verið mikilvægari en nú, á tímum 

aukinnar alþjóðlegrar samkeppni og frjálsra viðskipta (Samtök atvinnulífsins, 2012; Iðnaðar- 

og viðskiptaráðuneytið, 2005). Í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er talsverð áhersla lögð á 

tengsl við atvinnulífið. Nemendur fá tækifæri til að vinna á skapandi hátt með þekkingu sem 

þeir hafa aflað sér með því að tengja saman námsgreinar og þekkingu úr lífinu utan skóla, 

meðal annars úr atvinnulífinu. Því er óhætt að segja að námsgreinin sé svar við stefnumótun 

ríkisins sem kom fram í Sóknaráætlun 2020, en þar kom fram að leggja þyrfti áherslu á 

nýsköpun á öllum skólastigum með markvissri þjálfun listrænnar og hagnýtrar sköpunar 

(Forsætisráðuneytið, 2011).  

Rannsókn Wilson, Kickul og Marlino (2007) sýndi að frumkvöðlamennt á grunn- og 

framhaldsskólastigi sé árangursrík leið til að auka áhuga einstaklinga á frumkvöðlastarfi. 

Helstu kostir frumkvöðlamenntunar voru upphaflega taldir vera þeir að verið væri að efla 

nemendur til frumkvæðis með því að stofna fyrirtæki og gera þau lífvænleg. Með því móti 

myndu þessir einstaklingar leggja sitt af mörkum til að bæta og efla atvinnu- og efnahagslífið. 

Í dag er meiri áhersla á að frumkvöðlamennt hafi víðtækari og almennari áhrif. Hún er talin 

auka ýmsa færni sem er nauðsynleg í atvinnulífinu eins og sjálfstæði, sjálfstraust, gagnrýna 

hugsun og aðlögunarhæfni nemenda sem styrkir þá til virkrar þátttöku í samfélagi sínu 

(Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2013; European Commission, 2012b). Í nýsköpunarmennt er 

sérstaklega leitast við að ýta undir og örva sköpunargáfu nemenda og er þarfaleit lykilatriði í 
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nýsköpunarkennslu. Nemendur eiga að finna þarfir (vandamál) í umhverfi sínu og leita lausna 

við þeim en það er á þessu stigi sem til verður verðmæt þekking, annars vegar í leitinni sjálfri 

og hins vegar vegna lausnarinnar (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2007). Skýrsla sem unnin 

var fyrir framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins um áhrif nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar á háskólastigi leiddi í ljós að námið hafði jákvæð áhrif á hugarfar ungs 

fólks, áform þess um frumkvöðlastarf, starfshæfni og virkni (European Commission, 2012c). 

Að auki sýndu niðurstöðurnar jákvæð samfélags- og þjóðhagsleg áhrif. Niðurstöðurnar gefa 

því til kynna að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé gagnleg. Þeir sem ljúka slíku námi sýni 

meira frumkvæði, búi yfir meiri sjálfsbjargarviðleitni, sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og séu 

líklegir til að skapa sér atvinnu með stofnun eigin fyrirtækis eða fái fyrr vinnu að námi loknu 

(European Commission, 2012c; Ásta Sölvadóttir, 2013). 

Aftur á móti er rétt að benda á að áhrif nýsköpunar- og frumkvöðlanáms hafa ekki verið 

rannsökuð í langtímarannsókn þannig að áhrif af náminu eru ef til vill ekki komin að fullu 

fram. Í dag ber ekki öllum rannsóknum saman um árangur námsins og í rannsókn sem gerð 

var í Hollandi kom fram að námið skilaði ekki tilætluðum árangri. Áhrifin á nemendur voru 

lítil sem engin og sýndi meðal annars að væntingar um frumkvöðlastarf voru neikvæðar í lok 

náms (Oosterbeek, van Praag og Ijsselstein, 2010).  

Aukið menntunarframboð kallar á aukna ráðgjöf til nemenda varðandi þá möguleika sem 

þeim standa til boða í náms- og starfsvali og því mikilvægt að huga að ráðgjöf samhliða námi. 

Með aukinni áherslu á frumkvöðlastarf og mikilvægi nýsköpunar- og frumkvöðlamenntunar 

hefur sjónum einnig verið beint að mikilvægi náms- og starfsráðgjafar til þeirra sem huga að 

frumkvöðlastarfi. Bent hefur verið á að það þurfi að innleiða upplýsingar, ráðgjöf og 

leiðbeiningar inn í námsferlið til að styðja við starfsval þeirra einstaklinga sem stefna á 

frumkvöðlastarf (Cedefop, 2011). Í náms- og starfsráðgjöf er stuðst við 

starfsþróunarkenningar en þær varpa ljósi á það ferli sem á sér stað þegar einstaklingar taka 

ákvörðun um nám og starf. Því þarf að skoða hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á þetta ferli 

og skoða hvort kynjamun megi skýra út frá kenningum.  

 

Kynbundið náms- og starfsval  

Í þessari rannsókn er verið að tengja saman tvö fræðasvið, annars vegar frumkvöðlastarf sem 

hefur verið fjallað um hér að ofan og hins vegar starfsþróunarfræði (e. career development) en 

í þeim er horft á hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. 
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Sérstaklega er horft til starfsþróunarkenninga sem varpa ljósi á starfsferilsþróun kvenna en í 

upphafi snérust starfsferilskenningar fyrst og fremst um hvíta millistéttarkarlmenn og þær 

hafa verið gagnrýndar fyrir að taka ekki nægjanlega tillit til starfsferilsþróunar kvenna (Sharf, 

2010).  

Náms- og starfsval er stór ákvörðun í lífi hvers og eins og mikilvægt að vita hvaða þættir 

hafa áhrif á val einstaklinga. Starfsþróunarkenningar varpa ljósi á hvaða þættir það eru sem 

hafa áhrif á val einstaklinga en það stjórnast af áhuga, gildum og færni (Sharf, 2010). Náms- 

og starfsval kvenna þarf að skoða sérstaklega. Þrátt fyrir að þær séu komnar í auknum mæli út 

á vinnumarkaðinn þá velja þær frekar störf sem flokkast sem kvennastörf og eru almennt 

lægra launaðar en karlar (Betz, 2005). Hér mun ég fara nánar í fjórar starfsferilskenningar sem 

varpa ljósi á hvaða þættir hafa áhrif á starfsval kvenna. Þessar kenningar geta hjálpað til við 

að auka skilning á hvernig hægt er að auka þátt kvenna í frumkvöðlastarfi. Til að byrja með 

verður kenning Lindu Gottfredson um þróun starfshugmynda skoðuð en kenning hennar 

hjálpar til við að skilja hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig í samfélaginu út frá eigin gildum, 

tilfinningum og áhuga en hún horfir sérstaklega til fyrstu stiganna í þróun starfsferils 

(Gottfredson, 2002). Kenning Hollands um starfsáhuga skýrir hvernig einstaklingar velja 

ákveðin viðfangsefni fram yfir önnur þar sem eiginleikar hvers og eins fá að njóta sín en 

rannsóknir hafa sýnt ákveðin kynjamun á áhugasviðum (Holland, 1997). Kenning Bourdieu 

horfir til áhrifa félagslegra þátta í náms- og starfsvali en samkvæmt kenningu hans er kynferði 

grundvallarþáttur í starfsvali (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Þá verður augum beint að 

félagslegu- og hugrænu kenningunni um starfsferilinn eða SCCT en eitt aðalhugtakið í þeirri 

kenningu er trú á eigin getu. Trú á eigin getu er mikilvæg í frumkvöðlastarfi og eins og fram 

hefur komið er hún ein helsta hindrun kvenna í frumkvöðlastarfi og því mikilvægt að huga að 

henni þegar tengd eru saman þessi tvö fræðasvið (Lent, Brown og Hackett, 2002).  

Kenning Lindu Gottfredson (2002) gengur út frá því að mótun starfsvals sé ferli sem hefjist 

strax í barnæsku og því er starfsferilskenning hennar á sviði lífsskeiðskenninga. Kenning 

hennar um starfsþróun útskýrir hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig í tengslum við samfélagið 

og í sambandi við áhuga, gildi og tilfinningar. Hún skoðar hvernig starfshugmyndir 

einstaklinga þróast og beinir hún athyglinni að fyrstu stigunum í þróun starfsferils. Kenning 

Gottfredson (2002) er valin hér til að varpa ljósi á þau áhrif sem sjálfsmynd einstaklinga hefur 

á starfsval þeirra. Kenning hennar lýsir því hvernig sjálfsmynd einstaklinga mótast þegar þeir 

máta sig við þekkingu og þær fyrirmyndir sem eru í samfélaginu (Gottfredson, 2002; Sharf, 

2010). Þegar horft er til áhrifa kynferðis og stéttar á starfsferilsþróun þá sést að starfsímynd, 
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það er að segja alhæfingar um störf, hefur mikið að segja um áhrif á starfsval einstaklinga. 

Samkvæmt kenningu Gottfredson (2002) þá eru upplýsingar um störf ekki meðteknar 

hlutlaust heldur sjá einstaklingar ímyndir af störfum (e. images of occupations) en þessar 

ímyndir eru allar eins, það er að segja að allir hafa sama starfakortið en það sem skilur á milli 

hjá einstaklingum er sjálfsmyndin (e. self-concept). Störf eru metin eftir því hvort þau eru 

karllæg eða kvenlæg, virðingu og starfsvettvangi (Gottfredson, 2002). Rannsóknir hafa sýnt 

að frumkvöðlastarf telst oftast frekar vera karllægt starf (Ahl, 2006) og þá hafa rannsóknir 

einnig sýnt að frumkvöðlastarf er talið virðingarvert starf eins og kom fram í rannsókn 

Veciana, Aponte og Urbano (2005) þar sem háskólanemendur í tveimur löndum voru beðnir 

um að raða störfum í virðingarröð og þá kom í ljós að frumkvöðlastarf var í sjötta sæti í 

báðum löndum á eftir störfum eins og lækni, verkfræðingi, framkvæmdarstjóra í stóru 

fyrirtæki, lögfræðingi og efnafræðingi.  

Þegar ungt fólk mátar sig við framtíðarstörf þá eru ákveðnar takmarkanir til staðar og oft á 

tíðum þá afskrifa einstaklingar störf sem þeir gætu haft áhuga á. Meðal annars vegna þess að 

þau samræmast ekki sjálfsmynd þeirra en líka vegna þess að störfin passa ekki inn í 

félagsheim þeirra (Gottfredson, 2002). Dæmi um það gæti verið ung stúlka sem telur að 

frumkvöðlastarf sé ekki viðeigandi fyrir stúlkur hvað varðar kynhlutverk og virðingu og 

afskrifar það því í starfsvali. Í kenningu Gottfredson (2002) kemur fram að sá þáttur sem 

einstaklingar halda lengst í þegar kemur að hugmyndum um líklegt framtíðarstarf er 

kynímynd starfa og því hefur ímynd starfa eftir því hvort þau eru kvenlæg eða karllæg mikið 

að segja þegar ungt fólk takmarkar starfsval sitt. Eftir því sem einstaklingar verða eldri og fara 

að móta betur sjálfsmynd sína þá fara þeir að sjá að störf sem þeir voru ef til vill búnir að 

útiloka eiga betur við en í fyrstu var talið. Þetta gerist þegar nýjar upplýsingar eða reynsla 

breytir fyrri takmörkunum og þannig geta einstaklingar aftur farið að íhuga starf sem áður var 

búið að takmarka (Gottfredson, 2002). 

Eitt af því sem getur haft áhrif á breytta sýn á störf eru nýjar upplýsingar og þar geta 

fyrirmyndir haft mikil áhrif. Fyrirmyndir eru taldar hafa áhrif á náms- og starfsval og eru 

álitnar mikilvægar þegar kemur að því að vekja athygli á frumkvöðlastarfi (Bosma, Hessels, 

Schutjens, Van Praag og Verheul, 2012; Cedefop, 2011). Fyrirmyndir eru einstaklingar sem 

setja fordæmi sem aðrir vilja fylgja og þær hafa hvetjandi áhrif á aðra til að fylgja sínum 

markmiðum (Bosma, o.fl., 2012). Talið er að fyrirmyndir skipti miklu máli fyrir frumkvöðla 

og meðal annars er því haldið fram að ákvörðunin um að verða frumkvöðull og stofna eigin 
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rekstur tengist því oft að eiga foreldra sem eru frumkvöðlar (Chlosta, Patzelt, Klein og 

Dormann, 2012; The Danish Foundation for Entrepreneurship, 2012; Fairlie og Robb, 2007).  

Að alast upp með frumkvöðla í nærumhverfinu hefur áhrif á einstaklinga. Með því að eiga 

foreldra sem eru frumkvöðlar, gefist ákveðin innsýn inn í þennan heim og raunsæ mynd fæst 

af því hvernig er að vera frumkvöðull og vera í sjálfstæðum rekstri. Þessar hugmyndir 

samræmast félagsnámskenningu Bandura um að einstaklingar læri með því að fylgjast með 

öðrum (Bandura, 1997; Chlosta, o.fl., 2012). Önnur áhrif þess að eiga fyrirmyndir í 

nærumhverfinu eins og foreldra sem eru frumkvöðlar eru þau að ef farið er út í 

frumkvöðlastarf og eigin rekstur að þá þekkja þessir einstaklingar kosti tengslanets og geta 

jafnvel fengið aðgang að tengslaneti foreldra sinna (Chlosta o.fl., 2012). Rannsókn sem gerð 

var á áhrifum fyrirmynda á það hvort einstaklingar hafi hug á starfsferli tengdum 

frumkvöðlastarfi sýndi að fyrirmyndir hafa mikil áhrif. Það skipti sérstaklega máli að hafa 

fyrirmynd þegar farið er af stað með hugmynd eða eigin rekstur (Bosma, o.fl., 2012). Þá kom 

einnig fram að þeir sem læra undir stuðningi (e. learning by support) hafa meiri trú á eigin 

getu og að innblástur og hvatning er mikilvægur þáttur fyrirmyndar. Mikilvægt er því að 

tengja saman þá sem sækjast eftir starfsframa á sviði frumkvöðlastarfs og hvetjandi 

frumkvöðla (Bosma, o.fl., 2012). Fyrirmyndir geta kveikt áhuga einstaklinga á störfum sem 

þeir telja jafnvel að henti þeim ekki og þeir hafa áður útilokað. Áhugi er þáttur sem hefur 

mikil áhrif á náms- og starfsval en hann hefur áhrif á að einstaklingar velja ákveðin 

viðfangsefni fram yfir önnur. 

Það er vitað að munur er á starfsáhuga kvenna og karla og kemur þessi munur meðal 

annars fram í áhugasviðskönnunum. Niðurstöðurnar þeirra sýna að konur hafa meiri áhuga á 

sviðum sem teljast til hefðbundinna kvennastarfa en áhugi karla kemur fram á sviðum sem 

teljast til karlastarfa. Þessi munur á áhuga getur takmarkað starfsval karla og kvenna og 

viðhaldið kynjamun á vinnumarkaði (Betz og Fitzgerald, 1987; Sif Einarsdóttir, 2005). Því er 

gott að skoða frumkvöðla út frá áhugasviðskenningu Hollands (1997), sem snýst um að skýra 

hvernig fólk velur sér starf og hvaða persónu- og umhverfisþættir það eru sem skipta máli 

varðandi ánægju í starfi. Samkvæmt Holland er mikilvægt að þekkja eigin áhugasvið og geta 

tengt þá sjálfsþekkingu við starfsmöguleika sína til að stuðla að starfsánægju. Starfsáhugi 

hefur mikil áhrif á starfsárangur, þar á meðal á árangur frumkvöðla (Almeida, Ahmetoglu og 

Chamorro-Premuzic, 2013). Kenning Hollands hefur verið ríkjandi í starfsáhugamati og 

samkvæmt henni má flokka starfsáhuga í sex svið. Eitt þessara sviða er athafnasvið (e. 

enterprising) en einstaklingar á athafnasviði hafa áhuga á því að starfa þar sem þeir hafa 
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áberandi áhrif á framvindu mála, vilja vinna þar sem mikið er um að vera og eiga gott með að 

sannfæra annað fólk. Sá athafnasami er því yfirleitt mælskur, sannfærandi, hefur trú á eigin 

getu, býr yfir leiðtogahæfileikum og er fær í mannlegum samskiptum (Holland, 1997; 

Gottfredsson og Richards, 1999; Schmitt-Rodermund, 2004; Almeida ofl., 2013). Rannsóknir 

hafa sýnt að konur hafa minni áhuga en karlar á störfum sem tengjast athafnasviði þó 

munurinn sé ekki mikill en aftur á móti hafa konur meiri áhuga á störfum sem falla undir 

listasvið (Sif Einarsdóttir, 2005). Frumkvöðull myndi almennt séð falla undir athafnasvið 

enda margt líkt með þessari lýsingu á einstaklingi á athafnasviði og einkennum frumkvöðla 

hér að ofan. Hinsvegar má færa rök fyrir því að frumkvöðull eigi líka margt sameiginlegt með 

einstaklingum á listasviði þar sem áhersla er á sköpunargetu og innsæi (Holland, 1997). Hin 

áhugasviðin í kenningu Hollands eru handverkssvið, vísindasvið, félagssvið og skipulagssvið 

(Holland, 1997). Þessi áhugamunur kynjanna er sýnilegur í rannsóknum hjá ungu fólki en þar 

hefur starfsáhugi kvenna mælst minni á frumkvöðlastarfi en áhugi drengja (OECD, 2012; 

Verheul, 2012; Wilson o.fl., 2007). Samkvæmt Betz (2005) þá eru sterkar vísbendingar um að 

þessi mismunandi áhugi sé að hluta til tilkominn vegna kynbundinnar félagsmótunar sem 

skólakerfið ýtir undir. Náms- og starfsval er stundum afleiðing mismunandi námstækifæra 

frekar en að munur sé á hæfileikum og getu milli kynjanna. Þá geta mismunandi 

námstækifæri einnig leitt til minni trúar á eigin getu (Betz, 2005). 

Það eru því ekki bara einstaklingsbundir þættir eins og hafa verið nefndir hér að ofan sem 

hafa áhrif á náms- og starfsval heldur hafa félagslegir þættir jafnframt áhrif (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2013). Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu er 

einn þeirra sem telur að félagslegi þátturinn hafi áhrif á náms- og starfsval. Kynjaskiptingu 

vinnumarkaðarins megi sjá í náms- og starfsvali því þar sé fylgt eftir ósýnilegum viðmiðum 

um hvaða störf hæfi konum og hvaða störf hæfi körlum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). 

Það er þessi hugsun um ósýnileg viðmið í náms- og starfsvali sem er talin rótin að kynskiptum 

vinnumarkaði en þessi hugsun á sér félagsfræðilegar rætur og er skýrð með hugtakinu habitus 

eða veruháttur sem er skilgreint sem formgerð sem er samofin hugsun okkar og skynjun 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2013; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að veruháttur varpar ljósi á náms- og 

starfsval ungs fólks og að sýn þeirra á störf á sér uppruna í hugsanaferlum sem eru af 

félagslegum toga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2003). Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

(2004), þar sem könnuð var starfshugsun stúlkna og drengja í 10. bekk grunnskóla leiddi í ljós 

kynjamun, þegar kemur að hugsun um störf, sem er í samræmi við kenningu Bourdieu en 
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hann telur að kynferði sé grundvallarþáttur í veruhætti (habitus). Mikilvægt er að náms- og 

starfsráðgjafar séu meðvitaðir um þennan kynjamun í starfshugsun þegar kemur að því að 

miðla starfsupplýsingum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004) en eitt af hlutverkum náms- og 

starfsráðgjafa er að skoða hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á náms- og starfsval 

einstaklinga. 

 

Trú á eigin getu  

Trú á eigin getu spilar stór hlutverk í starfsþróun einstaklinga samkvæmt félagslegu- og 

hugrænu kenningu Lent, Brown og Hackett (2002) um starfsferilinn (e. social cognitive 

career theory eða SCCT). SCCT kenningin á rætur að rekja til félagsnámskenningu Alberts 

Bandura (1977) en kenning hans fjallar um samspil einstaklings, umhverfis og hegðunar. 

Samkvæmt Bandura spilar trú á eigin getu stórt hlutverk í því hvernig einstaklingum tekst til, 

en niðurstöður rannsókna hans benda til að trú á eigin getu hafi mikil áhrif á það hvernig 

einstaklingum tekst til við þau verkefni sem þeir taka sér fyrir hendur og trú á eigin getu 

stjórnar áhuga og gildum einstaklinga (Bandura, 1997). Einstaklingur sem hefur trú á eigin 

getu er reiðubúinn til að leggja mikið á sig til að ná markmiðum sínum, hann er líklegri til að 

velja sér ögrandi verkefni og halda lengur út þegar hann tekst á við erfið verkefni. Aftur á 

móti er einstaklingur sem hefur litla trú á eigin getu varðandi ákveðin verkefni eða hegðun 

líklegri til að forðast hegðunina, velja sér auðveldari leið og gefast auðveldlega upp (Bandura, 

1997; Gaskill og Woolfolk Hoy, 2002).  

Samkvæmt SCCT kenningunni eru þrír þættir sem spila saman í starfsferilsþróun 

einstaklinga. Þeir eru trú á eigin getu, væntingar um útkomu og persónuleg markmið (Lent, 

Brown og Hackett, 2002). Trú á eigin getu vísar til þess hve viss einstaklingur er um eigin 

hæfileika til að skipuleggja og framkvæma ákveðna hluti. Væntingar um útkomu vísa til þess 

árangurs sem einstaklingurinn gerir ráð fyrir í kjölfarið á ákveðinni hegðun. Persónuleg 

markmið eru skilgreind sem áætlun sem einstaklingur setur sér til að ná ákveðinni útkomu. 

Markmið auðvelda einstaklingnum að skipuleggja sig og viðhalda hegðun sinni, oft til lengri 

tíma litið (Lent, Brown og Hackett, 2002). Það er án efa margt sem hefur áhrif á þá ákvörðun 

að fara í frumkvöðlastarf en trú á eigin getu er nauðsynlegur þáttur til að ná árangri sem 

frumkvöðull. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að trú á eigin getu hefur áhrif á það hvort 

einstaklingar huga að starfsferli í frumkvöðlastarfsemi (Wilson o.fl., 2007; Makhbul og 

Hasun, 2011; Schmitt-Rodermund, 2004). Þá sýna rannsóknir jafnframt að konur hafa minni 



24 

trú á eigin getu í frumkvöðlastarfi en karlmenn (Makhbul, 2011; Wilson o.fl., 2007; Schmitt-

Rodermund, 2004). 

Starfsferilsþróun kvenna hefur fengið mikla umfjöllun innan félagslegu og hugrænu 

starfskenningarinnar. Þar hefur því verið haldið fram að starfstengd trú á eigin getu hafi meira 

að segja heldur en áhugamál, gildi og hæfileikar þegar konur takmarka starfsval sitt (Hackett 

og Betz, 1982). Það hefur sýnt sig að starfstengd trú á eigin getu er stöðug hjá körlum en hjá 

konum er munur á starfstengdri trú á eigin getu eftir því hvort um er að ræða störf sem eru 

óhefðbundin fyrir konur eða ekki þar sem þær hafa meiri trú á eigin getu varðandi hefðbundin 

kvennastörf (Lent, Brown og Hackett, 2002; Sharf, 2010). Staðalímyndir varðandi það 

hvernig konur eiga að haga sér eru líklegar til að draga úr trú kvenna á eigin getu þegar kemur 

að því að velja sér óhefðbundinn starfsvettvang. Þær geta því takmarkað möguleika þeirra á 

að finna starf sem veitir þeim starfsánægju og er vel launað (Sharf, 2010). Eins og fram hefur 

komið þá er staðalímynd frumkvöðlastarfsins sú að það sé karllægt starf og því líklegt að 

konur hafi minni trú á eigin getu til frumkvöðlastarfs heldur en ef ímynd starfsins væri önnur. 

Þetta þekkist ekki aðeins í frumkvöðlastarfi því löngum hefur verið rannsóknarefni hvers 

vegna konur sækja síður í raun- og tæknigreinar og hafa rannsóknir meðal annars bent til þess 

að það sé vegna þess að þær þori ekki í raunvísindi, hafi ekki sjálfstraust og treysti sér ekki til 

að stunda nám á þessu sviði. Bent hefur verið á að það megi rekja til félagslegra áhrifaþátta 

eins og félagsmótunar, karllægrar sýnar greinanna og menningu innan þeirra (Þuríður Ósk 

Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011; Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2011).  

Kynbundin félagsmótun (e. gender role socialization) mótar hugmyndir barna um náms- 

og starfsmöguleika. Menningarbundnar væntingar varðandi viðeigandi hegðun kynjanna hefur 

áhrif á að foreldrar og kennarar koma fram á mismunandi hátt við stráka og stelpur og gera 

mismunandi væntingar til kynjanna. Því hefur trú og hegðun annarra, eins og jafningja, áhrif á 

trú barna á eigin getu og væntingar um útkomu og þróun hæfileika þeirra (Lent, Brown og 

Hackett, 2002). Til að mynda þá eru tækifæri einstaklinga til að fylgjast með og prófa 

mismunandi þætti ólík og stelpur eru líklegri til að hafa trú á eigin getu í kvenlegri athöfnum 

eins og listum og heimilistengdum verkum og finnast þær síður áhrifaríkar í athöfnum sem 

menningarlega hafa verið skilgreindar sem karllægar eins og vísindum og íþróttum (Lent, 

Brown og Hackett, 2002). Það hefur mikið að segja um náms- og starfsáhuga einstaklinga að 

þeir hafi jákvæða upplifun í starfstengdum athöfnum og hæfni til að standa sig vel í 

verkefnum sem tengjast ákveðnum störfum. Á sama hátt eru einstaklingar ólíklegir til að 
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mynda sér áhuga á starfi og starfsframa, sem gæti vel hentað þeim, ef þeir hafa ekki haft 

námstækifæri sem bjóða upp á að þeir efli með sér trú á eigin getu og væntingar um útkomu á 

tilteknu sviði (Lent, Brown og Hackett, 2002). Bent hefur verið á konur eru líklegri til að hafa 

minni væntingar en karlar um árangur í fjölmörgum störfum (Eccles, 1994) og eins hafa 

rannsóknir sýnt að oft hafa konur litla trú á eigin getu í þau störf sem talin eru karllæg, eins og 

frumkvöðlastarf (Wilson o.fl, 2007).  

Lent, Brown og Hackett (2002) telja að einstaklingar loki of snemma á hugsanlega 

starfsmöguleika annaðhvort vegna þess að umhverfi þeirra býður upp á takmarkaða reynslu til 

að byggja upp trú á eigin getu eða vegna þess að þeir eru með skekkta sýn á eigin getu eða 

væntingar um útkomu. Þeir telja best að aðferðir sem miða að því að styrkja trú á eigin getu 

og væntingar um útkomu fari fram á meðan einstaklingar eru í skóla því að þar séu 

einstaklingar sveigjanlegri þegar kemur að því að móta sjálfsmynd sína og starfstengdar 

hugmyndir (Lent, Brown og Hackett, 2002). Innan skólakerfisins sé möguleiki á að leyfa 

nemendum að prófa mismunandi verkefni sem stuðla að áhuga þeirra á ólíkum 

starfsmöguleikum og þannig sé hægt að hjálpa nemendum að átta sig á og skoða mismunandi 

starfsvettvang sem jafnvel hefur verið útilokaður vegna skorts á eigin getu eða væntinga um 

útkomu. Í nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun er byggt á eflandi kennslufræði þar sem lagt er 

upp með að nemendur hafi tækifæri til að stýra námi sínu, velja sér viðfangsefni, hugmyndir, 

aðferðir og útfærslu á verkefnum og þannig getur námið snúist um að efla trú á eigin getu með 

því að fá þjálfun í að bregðast við þörfum á skapandi hátt (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 

2013).  

Nancy Betz (2005) hefur tekið saman hvað hefur áhrif á starfsferilsþróun kvenna og hvaða 

hindranir standa í vegi fyrir náms- og starfsvali þeirra. Hún flokkar þessar hindranir í þrjá 

flokka sem eru samfélagslegar (e. environmental), félagsmótandi (e. socialized) og 

hugarfarslegar (e. internal). Með samfélagslegum hindrunum er vísað til kynhlutverks og 

staðalímynda starfa (e. occupational stereotypes) og þess hvernig skólakerfið viðheldur 

kynbundinni félagsmótun. Félagsmótandi hindranir eru þættir eins og togstreita á milli 

starfsferils og fjölskyldu þar sem gert er ráð fyrir að konur sjái í meira mæli um heimilishald 

og uppeldi barna og því velja konur sér frekar starf með það í huga að geta samræmt þessi 

hlutverk og eru þá jafnvel að velja sér starf sem er undir þeirra starfsvæntingum en hentar 

betur til að samræma hlutverk sín. Hugarfarslegar hindranir tengjast þáttum eins og sjálfsmati 

en dæmi um slíkt er að konur meta færni sína á hefðbundnum karlasviðum oft lægra en karlar.  
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Samkvæmt Betz (2005) þá eru samfélagslegar hindranir eins og staðalímyndir starfa og 

kynhlutverk þættir sem hindra starfsþróun kvenna. Bendir hún á að staðalmynd kynjanna eigi 

sinn þátt í hindrunum í starfsferilsþróun kvenna með því að ýta undir að konur setji 

fjölskyldulíf og heimilislíf framar en starfsferilsþróun. Að staðalímyndir starfa sendi þau 

skilaboð að sum störf henti körlum betur en konum. Þetta er í samræmi við kenningu Lindu 

Gottfredson (2002) sem áður hefur verið fjallað um en hún bendir einmitt á að staðalímyndir 

starfa hafi mikið með það að segja hvort að einstaklingar telja störf henta sér og hún bendir 

einmitt á að kynhlutverkið sé sá þáttur sem einstaklingar halda lengst í.  

Hér að framan hefur verið leitast við að öðlast betri skilning á því hvaða þættir hafa áhrif á 

náms- og starfsferilsþróun kvenna þegar kemur að frumkvöðlastarfi. Starfsþróunarkenningar 

benda til þess að ástæða þess að konur fara síður í frumkvöðlastarf sé vegna þess að ímynd 

starfsins sé karllægt og þeim vanti fyrirmyndir sem geta hjálpað til við að brjóta niður 

hindranir eins og staðalímyndir starfsins en einnig að þær skorti trú á eigin getu. Í þessari 

rannsókn verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á kvenfrumkvöðla og skoða 

hvaða hindranir eru í vegi þeirra.  
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Aðferð 

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods). Slíkar aðferðir henta vel til að skoða viðfangsefni frá fleiru en einu sjónarhorni því 

þá fær rannsakandinn betri skilning á aðstæðum, viðhorfi, upplifun og reynslu þeirra sem að 

viðfangsefninu koma (Hennik, Hutter og Bailey, 2011). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga 

vel við hér þar sem áherslan er á að tengja saman tvö viðfangsefni í fyrsta sinn. Lagt var upp 

með að fá fram mörg sjónarhorn og heyra skoðanir og reynslu einstaklinga sem koma að 

vinnu með kvenfrumkvöðlum á einn eða annan hátt. Þessi leið er farin til að safna saman 

upplýsingum um þessi tvö svið með það fyrir augum að varpa ljósi á það hvernig er hægt að 

auka hlut kvenna í frumkvöðlastarfi. Slíkar upplýsingar geta gagnast náms- og 

starfsráðgjöfum við að veita ráðgjöf og upplýsingar þegar einstaklingar, og þá sérstaklega 

stúlkur þar sem þær eru í brennidepli hér, leita til þeirra varðandi náms- og starfsval tengt 

frumkvöðlastarfi. Dregin var fram sýn þeirra á stöðu kvenfrumkvöðla á Íslandi í dag, hvaða 

áhrif nýsköpunar- og frumkvöðlanám hefði fyrir einstaklinga. Einnig var skoðað hvaða 

hrindranir eru í vegi kvenna og hvaða þættir virki hvetjandi fyrir konur til að fara í 

frumkvöðlastarf.  

Rannsóknin byggir á opnum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum (e. open semi-structured 

interviews), þar sem tilgangurinn er að ræða við þátttakandann um ákveðið viðfangsefni. 

Markmið rannsakandans er að fá innsýn í ákveðið efni með því að nota hálf staðlaðan 

viðtalsramma (e. semi-structured interview guide) sem miðar að því að fá viðmælendur til að 

nota sín eigin orð til að tjá sig. Með þessum hætti leitast rannsakandinn við að öðlast skilning 

á reynslu og viðhorfum þátttakenda (Hennik og fl., 2011). Ég ákvað að áherslan ætti að vera á 

fagfólk sem kemur að frumkvöðlastarfsemi og skoða út frá því hvernig hægt er að stuðla að 

auknu frumkvöðlastarfi meðal kvenna. Ég vildi skoða stöðu mála og spurði því þátttakendur 

um sýn þeirra á frumkvöðlastarf kvenna og eins lagði ég upp með að skoða hindranir í 

frumkvöðlastarfi kvenna. Samkvæmt Betz (2005) má skipta hindrunum kvenna í þrjá flokka 

sem eru samfélagslegar, félagsmótandi og hugarfarslegar og því var viðtalsramminn saminn 

með það í huga til að leita svara við því hvort þetta passaði við sýn þátttakenda. Ég ákvað 
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einnig að taka viðtöl við tvær stúlkur sem hafa verið í markvissri nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt í grunnskóla til að bera saman við það sem kom fram hjá sérfræðingum 

varðandi nám.  

 

Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak (e. purposeful sampling) en þá eru 

einstaklingar valdir sem taldir eru líklegir til að gefa miklar upplýsingar um rannsóknarefnið 

(Creswell, 2013; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn 

mótaðist val á þátttakendum af störfum þeirra og reynslu af vinnu með frumkvöðlum. Það er 

að segja að leitað var eftir þátttakendum sem að hafa, með einum eða öðrum hætti, komið að 

frumkvöðlastarfi og starfsferilsþróun kvenna. Til að tryggja nafnleynd og trúnað hefur 

nöfnum allra þátttakenda verið breytt og þeim gefin gervinöfn. Þátttakendur voru:  

Sigrún Jónsdóttir en hún hefur unnið mjög lengi að jafnréttismálum og meðal annars unnið að 

því að auka hlut kvenna í atvinnurekstri. Þá hefur hún komið að námskeiði með 

kvenfrumkvöðlum síðustu ár og þekkir því vel til málaflokksins.  

Guðrún Sigurðardóttir er með BA í uppeldis- og menntunarfræði og MA í náms- og 

starfsráðgjöf og starfar sem nám- og starfsráðgjafi í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í 

hennar skóla er kenndur frumkvöðlaáfangi sem nýtur mikilla vinsælda.  

Katrín Guðmundsdóttir er viðskiptafræðimenntuð með meistarapróf í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum og starfar í dag sem framhaldsskólakennari á höfuðborgarsvæðinu. Hún 

kennir frumkvöðlaáfanga og hefur gert síðustu 5 ár þar sem nemendur taka þátt í verkefnum á 

vegum Ungra frumkvöðla en þá finna þau hugmynd, stofna fyrirtæki og selja vöruna sína.  

Jónína Sveinsdóttir er listmenntuð en er einnig með kennslufræðinám og hefur kennt lengi 

ýmislegt sem við kemur listgreinum og hefur nýverið unnið að þróunarstarfi í framhaldsskóla 

á höfuðborgarsvæðinu við að koma á fót nýsköpunar- og listabraut.  

Rannveig Karlsdóttir er náttúrufræðikennari í grunninn og hefur í dag lokið doktorsnámi á 

sviði nýsköpunarkennslu. Hún hefur verið leiðandi á Íslandi í mörg ár að því að koma 

nýsköpunar- og frumkvöðlanámi á framfæri, hún hefur unnið á öllum skólastigum og einnig 

innan Menntamálaráðuneytisins. Þá hefur hún verið í ráðgjafanefndum fyrir Evrópuráðið og 

Evrópusambandið varðandi nýsköpunar- og frumkvöðlamenntunarmál. Auk þess hefur hún 

unnið að því að koma slíku námi á í öðrum löndum.  

Brynja Harðardóttir er ung stúlka sem stundar í dag háskólanám á félagsvísindasviði og var í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í grunnskóla.  
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Salka Hauksdóttir er ung kona sem stundar í dag nám í arkitektúr og var í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt í grunnskóla.  

 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Ég fékk ábendingar um mögulega þátttakendur í gegnum annan af tveimur leiðbeinenda 

minna en einnig með því að kynna mér efnið þá rakst ég á nöfn sérfræðinga sem ég taldi henta 

vel í rannsóknina. Ég hafði samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst þar sem ég kynnti 

þeim stuttlega tilgang rannsóknarinnar og fyrirkomulag. Flestir tóku mjög vel í þátttöku og 

töldu efnið áhugavert. Flestir þátttakendur gátu hitt mig fljótlega og fóru viðtölin fram á 

tímabilinu 4. mars til 11. apríl og voru tekin sjö opin einstaklingsviðtöl við þátttakendur og 

tók hvert viðtal frá 20 – 100 mínútur.  

Viðtölin fóru ýmist fram á vinnustöðum þátttakenda, heimilum þeirra, á kaffihúsum eða í 

gegnum Skype. Eins og áður sagði voru viðtölin byggð á hálf stöðluðum viðtalsramma en 

hann byggðist á spurningum sem ætlað var að varpa ljósi á rannsóknarefnið. Honum var ætlað 

að ramma inn viðtalið, en þó var þess gætt að viðmælendur gætu tjáð sig án afskipta og 

spurningum bætt við ef þurfa þótt á meðan á viðtali stóð. Þar sem tekin voru viðtöl við ólíka 

aðila þá voru nokkrir viðtalsrammar notaðir og þeir endurskoðaðir fyrir hvert viðtal með 

hliðsjón af þátttakendum. Leitast var við að fá fjölbreytta mynd af því hvernig þátttakendur 

sæju fyrir sér möguleika á því að auka hlut kvenna í frumkvöðlastarfi á Íslandi.  

Í upphafi viðtala voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir þátttökublað. Þar kom fram 

megintilgangur rannsóknarinnar og upplýsingar um að rannsóknin hefði verið tilkynnt til 

Persónuverndar og leyfi þátttakenda fengið fyrir upptöku (fylgiskjal). Í viðtölunum var leitast 

við að fá þátttakendur til að tjá sig um upplifun sína af kerfinu í kringum frumkvöðlastarf og 

hvort þeir teldu trú á eigin getu hefði áhrif á frumkvöðlastarf kvenna. Þá voru þátttakendur 

einnig spurðir út í reynslu sína á áhuga stúlkna á frumkvöðlastarfi og hvort að þeir teldu 

skólakerfið á Íslandi undirbúa nemendur undir frumkvöðlastarf. Viðmælendur voru einnig 

spurðir út í hvaða hindranir væru hugsanlega í vegi fyrir því að stúlkur líta síður á 

frumkvöðlastarf sem hugsanlegan starfsvettvang.  

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð orðrétt. Afritun hófst 

sama dag og viðtalið var tekið eða daginn eftir og lauk einum til fjórum dögum síðar. 

Samhliða afritun og við yfirlestur strax eftir afritun voru skráðar niður athugasemdir 

rannsakanda. Á meðan að á viðtölunum stóð komu fljótt fram ákveðin þemu og var stuðst við 

þau í upphafi greiningar. Þegar gögnin voru lesin yfir var leitað sérstaklega eftir þessum 
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þemum og sameiginlegri upplifun þátttakenda á viðfangsefninu. Þegar öll viðtölin höfðu verið 

lesin yfir mátti greina þessi þemu sem fram komu í upphafi en einnig komu fram ný þemu og 

saman mynda þau niðurstöður þessarar rannsóknar.  

 

Siðferðilegir þættir  

Að ýmsu er að hyggja þegar rannsókn er gerð um fólk eða með fólki. Í rannsóknum þar sem 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er rannsakandinn helsta rannsóknartækið. Þá skiptir 

máli að rannsakandinn skilji þátttakanda út frá hans reynslu og viðhorfum en ekki sínum eigin 

hugmyndum (Hennink og fl., 2011). Eigindlegar rannsóknir hafa helst verið gagnrýndar fyrir 

að hugmyndir rannsakanda geti haft áhrif á þátttakendur og úrvinnslu gagna (Berg, 2009). 

Þegar ég fór af stað í gagnaöflun þá hafði ég þegar lesið mikið um efnið. Ég hafði myndað 

mér ákveðna skoðun á því hvað þyrfti að gera til að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna 

og hvaða hindranir væru helst í veginum. Ég tel að frumkvöðlastarf sé framtíðarsýn sem þurfi 

að hafa í huga og ég þurfti því að hafa það í huga í viðtölunum að vera meðvituð um að láta 

mínar skoðanir ekki ráða ferðinni í viðtölunum. Einnig þurfti ég að vera meðvituð um það 

þegar kom að túlkun ganga og að setja fram niðurstöður að láta ekki skoðanir mínar ráða 

ferðinni. Rétt er að benda á að í þessari rannsókn voru aðeins tekin viðtöl við kvenfólk og sýn 

þeirra á viðfangsefnið skoðuð en hugsanlegt er að niðurstöður yrðu aðrar ef talað væri við 

karlmenn líka. Þá er vert er að taka fram að huga þarf að tengslum leiðbeinenda við 

þátttakendur. Hópur sérfræðinga í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum er ekki mjög stór á 

Íslandi og því þarf að taka það fram að nokkrir af þátttakendunum eru einstaklingar sem annar 

leiðbeinandi minn þekkir til. Ég fékk ábendingar um þátttakendur í gegnum þennan 

leiðbeinanda og sem dæmi þá eru báðar stúlkurnar sem rætt var við fyrrverandi nemendur 

leiðbeinanda í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við 

ólíka aðila og því ólík sjónarhorn sem komu fram. Þátttakendur tóku þátt í rannsókninni af 

fúsum og frjálsum vilja og var gefinn kostur á því að draga sig út úr rannsókninni ef þeir vildu 

á hvaða stigi sem var.  
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Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða frumkvöðlastarf kvenna út frá kenningum um 

starfsferilsþróun kvenna. Það var gert með það fyrir augum að varpa ljósi á hvernig hægt er að 

stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna í gegnum menntun og náms- og starfsráðgjöf. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á að fá fram sjónarhorn ólíkra aðila sem koma að 

frumkvöðlastarfi kvenna með einum eða öðrum hætti til að sjá stöðu þekkingar á þessu sviði. 

Dregin var fram sýn þeirra á stöðu kvenfrumkvöðla á Íslandi í dag, hvaða áhrif nýsköpunar- 

og frumkvöðlanám hefði fyrir einstaklinga, hvaða hrindranir eru í vegi kvenna og hvaða 

þættir virki hvetjandi fyrir konur að fara í frumkvöðlastarf.  

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós þrjú meginþemu og er niðurstöðunum skipt í kafla eftir 

þeim. Í fyrsta kaflanum er fjallað um þá sýn sem er á frumkvöðlastarf kvenna og hvernig 

starfsvettvangurinn birtist konum. Fram kom í rannsókninni að samfélagið er upptekið af 

stórum tækifærum sem gerir það að verkum að konur sjá ekkert endilega fyrir sér að þær séu 

frumkvöðlar enda er algengara að hugmyndir kvenna séu minni. Í öðru lagi þá kom skýrt fram 

að góð leið til að auka áhuga á frumkvöðlastarfi sé í gegnum nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt en í gegnum slíkt nám fá einstaklingar að vinna með sínar eigin hugmyndir 

og máta sig við starfsvettvanginn. Í þriðja lagi komu fram að ákveðnar hindranir eru í vegi 

kvenna en að flestar þeirra eru hugrænar þannig að hægt er að vinna gegn þeim.  

 

„Að geta séð sjálfa sig sem frumkvöðul“ 

Samkvæmt þátttakendum felst frumkvöðlastarf meðal annars í því að einstaklingar séu meira 

„gerendur í eigin lífi og taki ábyrgð“. Að vera frumkvöðull felur ekki endilega í sér að þú 

þurfir að vera með risastórt fyrirtæki með fjölda fólks í vinnu, það eru líka til lítil 

sprotafyrirtæki sem ganga oft mjög vel og það eru oft þessi fyrirtæki sem konur standa fyrir, 

fyrirtæki með 5-10 manns í vinnu sem ganga vel. Sýn á frumkvöðlastarf á Íslandi er 

samkvæmt flestum viðmælendum jákvæð en þó kom fram hjá bæði Sigrúnu og Rannveigu að 

samfélagið í heild sinni væri ef til vill of upptekið af stóru tækifærunum. Þær telja að það sé 
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ef til vill vegna þess að áhættufjárfestar koma þar inn með fjármagn og þessi fyrirtæki komast 

í fjölmiðlana. Þrátt fyrir slíkt er staðreyndin samt sú að á Íslandi er meirihluti fyrirtækja lítil 

og meðalstór (e. small-medium enterprises) og því ætti að vera meiri áhersla á að horfa til 

þeirra. Sigrún lýsir sýn sinni á frumkvöðlaumhverfið á Íslandi þannig:  

 

Persónulega finnst mér kannski svona heilt yfir samfélagið vera full 

upptekið af stóru tækifærunum. ... Í staðinn fyrir að sjá fjölbreytnina 

í minni tækifærunum sem geta síðan orðið stór skiluru. Það vantar 

kannski þessa sýn á semsagt sprotana. 

 

Sumir viðmælendur töluðu einmitt um að það vantaði meira þessa sýn að horfa á litlu hlutina 

og byggja einstaklinga upp þannig að þeir geti stofnað lítil fyrirtæki. Þetta kom fram hjá 

Rannveigu en hún telur að það séu mjög miklar líkur á því að krakkar sem útskrifast úr 

framhaldsskóla og háskóla núna fari ekki að vinna hjá einhverjum öðrum, heldur fari þeir að 

vinna hjá sjálfum sér þannig að það þurfi að huga að því. Hjá flestum viðmælendum kom 

fram það sjónarhorn að mikilvægt sé að átta sig á því að það eru ekki bara einhverjir örfáir 

skapandi einstaklingar í samfélaginu heldur búi sköpunarhæfnin í okkur öllum. Þetta kom 

meðal annars fram hjá Rannveigu: 

  

Við megum ekki gleyma því að hversdagsleikinn er fullur af 

frumkvöðlum, einstaklingar sem að eru með töglin og hagldirnar í 

sínu eigin lífi en eru kannski ekkert alltaf á síðum dagblaðanna, alls 

ekki. Svoleiðis að það eru kannski líka þeir frumkvöðlar sem skipta 

okkur máli.  

 

Hér á Rannveig við að samfélagið er fullt af fólki sem eru gerendur í eigin lífi og að það hafi 

allir í sér möguleikann á að verða meira á morgun heldur en þeir eru í dag. Það eru frumkvöðlar 

í nærumhverfi okkar og það þurfa ekki endilega að vera þeir sem finna upp á einhverju flottu 

heldur eru þetta einstaklingar sem setja upp sitt eigið fyrirtæki og fara af stað.  

Viðmælendur voru flestir sammála um það að nýsköpun væri að finna víða og að þetta 

snérist fyrst og fremst um þarfaleit. Brynja talaði um að þetta snérist um að „geta séð þarfir og 

lausnir“ og Rannveig lagði áherslu á þetta og sagði:  

  

Nýsköpun gengur ekki út á það að vera alveg rosalega fær í 

tæknilegu læsi eða einhverju svoleiðis, það er verið að vinna með 

þitt, sko mannlega innsæi í samfélagið í kringum þig.  
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Sigrún tók í svipaðan streng og sagði að það væru fjölbreytt tækifæri til staðar fyrir 

einstaklinga og að það væri mikilvægt að horfa út fyrir raungreinar þegar fólk hugsaði um 

nýsköpun:  

 

Það er mjög sterk árátta að hugsa, hérna nýsköpun, það er eitthvað 

sem er tengt tölvum og stærðfræði og líffræði eða einhverju 

svoleiðis. En er kannski ekkert verið að horfa á að það er til dæmis 

heilmikið hægt að vinna að nýskapandi tækifærum í til dæmis 

tungumálum. ... Ég hef verið að taka á móti fyrirtækjum sem hafa 

verið með flottar nýsköpunarhugmyndir tengdar tungumálakennslu 

til dæmis.  

 

Hér vísar Sigrún til þess hversu mikilvægt það er að átta sig á því hversu margir möguleikar 

eru til staðar í frumkvöðlastarfi og nýsköpun og að það þurfi að eiga sér stað viss 

hugarfarsbreyting hjá fólki til að hægt sé að koma auga á tækifærin sem eru allt í kringum 

okkur.  

Þegar skoðuð er sýn þátttakenda á frumkvöðlastarf kvenna og hvernig staða mála er á 

Íslandi í dag þá kom í ljós að flestir þátttakendur nefndu að það væru jákvæð merki um áhuga 

kvenna á frumkvöðlastarfi. Að konur væru í auknu mæli farnar að veita því áhuga að starfa 

sjálfstætt þó þróunin gengi hægt. Sigrún sem hefur starfað lengi með kvenfrumkvöðlum talaði 

um að „það gerist mjög hægt að hlutur kvenna aukist í atvinnurekstri“ en að þó væri það 

þannig að ef horft væri nokkur ár aftur í tímann þá mætti sjá jákvæða aukningu. Ástæður þess 

að konur eru minna í frumkvöðlastarfi telur hún vera að „þær setja fjölskylduna í fyrsta sæti 

og drauma sína um frumkvöðlastarf í eitthvert neðri sætanna“. Það valdi því að þær fari 

seinna af stað, oft ekki fyrr en börn og bú eru komin í góðan farveg. Aðspurð um áhuga 

kvenna á frumkvöðlastarfi talaði hún um að „hann er vaxandi“ og að það séu „fleiri konur 

núna sem koma með þennan fókus út á vinnumarkaðinn“. Sigrún benti jafnframt á að sá hópur 

kvenna sem sækir námskeið fyrir konur í frumkvöðlastarfi sé mjög fjölbreyttur. Þar sé mikið 

af ungum konum sem eru nýkomnar úr háskólanámi, einnig séu þetta konur á aldrinum 40-45 

ára sem sem hafa lokið við að ala upp börnin sín og langar að takast á við spennandi verkefni 

og einnig séu áberandi konur sem eru á seinni hluta starfsævinnar sem vilja skipta um 

starfsvettvang. Hún skynjar að konur sjái í dag „meiri hvata til þess núna en var“ þannig að 

það hjálpar til við að auka hlut kvenna í frumkvöðlastarfi. Rannveig tók í sama streng með 

þetta og sagði: „það er mikil gróska“ og taldi að það væri ef til vill vegna þeirrar 
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„hugarfarsbreytingar sem varð, hjá íslensku þjóðinni um það að sko, nýsköpunin gengur ekki 

sérstaklega út á það, út á útrásarvíkinga og peninga, heldur það að verða sjálfum sér nógur“. 

Þegar horft er til þeirra sviða sem konur eru helst áberandi í þegar kemur að frumkvöðlastarfi 

þá má sjá ákveðið mynstur. Það er áberandi að konur sem læra hönnun ætli sér að verða eigin 

herrar en samkvæmt Sigrúnu stafar það meðal annars af því að „atvinnulífið getur ekki tekið 

við þeim“ og þær verða því að skapa sína atvinnu sjálfar. Þá talaði hún einnig um að algengt 

væri að konur sem hafa verið í opinberum störfum eins og heilbrigðisgreinum og 

menntagreinum sjái tækifæri í sínum greinum þar sem hægt er að bjóða einhverja þjónustu 

utan við opinbera kerfið og í samkeppni við hið opinbera. Þá byggja þær á þekkingu sinni 

þaðan og bjóða upp á það sem þeim finnst vanta í opinbera geiranum. Þannig séu 

kvenfrumkvöðlar oft á tíðum reynslumiklar konur.  

Í frumkvöðlafræðunum er oft reynt að greina mun á milli kynjanna þegar kemur að 

frumkvöðlastarfi. Það er gert til að varpa ljósi á það hvers vegna konur eru í minnihluta þegar 

kemur að frumkvöðlum og hefur sjónum verið beint að því á undanförnum árum að skoða 

hvaða þættir einkenna kvenfrumkvöðla. Fram kom hjá Sigrúnu sem hefur lengi komið að 

námskeiðum fyrir konur sem ætla sér í frumkvöðlastarf að:  

 

Þær ætla yfirleitt að fara frekar hægt af stað, og hérna, ætla sér 

ekkert kannski heimsyfirráð alveg á morgun en karlarnir eru kannski 

brattari getum við sagt, þeir ætla sér stærri hluti strax frá upphafi.  

 

Sigrún nefnir jafnframt að væntingar samfélagsins til kvenna séu þannig að „þær vænta þess 

sjálfar ekkert endilega að þær séu frumkvöðlar eða að þær eigi að vera í 

frumkvöðlastarfsemi“. Það er áhugavert atriði því þegar viðmælendur voru spurðir út í 

einkenni kvenfrumkvöðla kom í ljós að margir voru sammála um að stúlkur sem farið hefðu 

út í frumkvöðlastarf eða hefðu fengið að kynnast því í gegnum nám í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt hefðu staðið sig mjög vel. Þá kom jafnframt fram að stúlkur væru mjög 

metnaðargjarnar í því sem þær taka sér fyrir hendur en að þær færu hægt af stað og séu síður 

tilbúnar til að taka áhættu eins og Guðrún, náms- og starfsráðgjafi komst að orði: „þær 

(stelpurnar) eru svona passívari og hlédrægari og varkárari en strákar“ og þá hafði Katrín, 

kennari í frumkvöðlafræði orð á því að: „þær eru náttúrlega mjög metnaðargjarnar ... og þær 

ætla að gera þetta vel“. Það var jafnfram upplifun Katrínar að ef nemendur halda áfram að 

vinna með hugmyndina sína eftir að áfanganum líkur, að þá er það oftast stelpa sem tekur við 

keflinu og heldur áfram að vinna með hugmyndina.  
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Flestir viðmælendur nefndu það að fyrirmyndir spiluðu stórt hlutverk þegar kæmi að því að 

ungt fólk teldi frumkvöðlastarf spennandi starfsvettvang. Þær virki hvetjandi á einstaklinga og 

opni augu þeirra fyrir möguleikanum á frumkvöðlastarfi. Hjá mörgum þátttakendum kom 

fram að fyrirmyndir í nærumhverfinu skiptu miklu máli og þá sérstaklega foreldrar. Sigrún, 

Jónína og Katrín nefndu að þeir sem eiga foreldra sem eru frumkvöðlar, eru líklegri til að 

koma og ætla að vera frumkvöðlar. Katrín sagði: 

 

Þau sem hafa svona businessgrunn á heimilinu, þau koma betur 

undirbúin samt inn í þetta. Svona einhverskonar, með aðra hugsun, 

sérstaklega ef mamman eða pabbinn er frumkvöðull eða þau eiga 

fyrirtæki. 

  

Katrín er kennari í frumkvöðlaáfanga í framhaldsskóla þar sem nemendur finna hugmynd og 

stofna fyrirtæki og þetta var hennar upplifun. Upplifun Jónínu var sambærileg en hún telur að 

þeir sem eiga foreldra í kvikmyndagerð eða leiklist séu líklegri til að vilja vinna skapandi 

störf.  

Rannveig telur að til að auka þátt kvenna í frumkvöðlastarfi þá þurfi mæður að vera 

dætrum sínum betri fyrirmynd. Að mæður þurfi að vera meðvitaðar um að þeirra ákvarðanir 

skipti máli og ef að við viljum byggja upp frumkvæði hjá stúlkum þá þurfi konur að vera betri 

fyrirmyndir og vera óhræddar við að taka upplýstar ákvarðanir. Konur megi ekki vera 

hræddar við að gera mistök og að konur verði jafnframt að passa sig á þeim fyrirmyndum sem 

við höfum í fjölmiðlum því þær gefa til kynna að konur þurfi að vera með svo rosalega marga 

bolta á lofti og að allt þurfi að gerast svo hratt.  

Fyrir utan foreldra og nærumhverfi þá skiptir umfjöllun um frumkvöðla líka miklu máli, 

áberandi einstaklingar í samfélaginu sem eru sýnilegir hafa áhrif. Jónína telur að með því að 

kynna starfið á einhvern hátt fyrir nemendum þá „skynji þeir hagnýtinguna“ og í því 

samhengi sé mikilvægt að fara í heimsóknir á verkstæði og þess háttar þannig að það náist 

þessi „frumkvöðlatenging“. Sigrún talaði um að í hennar starfi væri hægt að sjá áhrif þess 

hversu mikilvæg umfjöllun um frumkvöðla er og taldi hún að umfjöllun um frumkvöðlakonur 

gæti haft jákvæð áhrif á að konur færu frekar í frumkvöðlastarf. Hún sagði:  

 

Við sjáum alveg hvað í raun og veru, hvaða áhrif þetta hefur, að 

fjalla um frumkvöðla. Það kveikir löngun hjá öðrum, sem sagt og 

þau sjá þá möguleika. Fólk er ekkert endilega með þetta í huga 

dagsdaglega að fara í að reka fyrirtæki, nema hafa einhvern hvata af 
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því og þess vegna skiptir einmitt máli að konur sem gengur vel í 

atvinnulífinu séu sýnilegar.  

 

Sigrún greindi frá því að fyrir nokkrum árum hafi verið í gangi Evrópuverkefni sem hét 

Female entrepreneurs ambassadors þar sem kallað var eftir tilnefningum um konur sem hafði 

gengið vel í viðskiptalífinu á Íslandi og þær fengnar til að vera sýnilegar í eitt ár, í fjölmiðlum 

og á samkomum. Niðurstaðan var sú að „eftir því sem þær urðu meira áberandi, þess sko 

meiri fyrirmyndir eru þær“. Þannig að hún telur það alveg ljóst að fyrirmyndir og 

velgengnissögur skipti máli og kveiki áhuga hjá konum á frumkvöðlastarfi. Þetta samræmist 

því sem Salka talaði um varðandi fyrirmyndir en hún telur að það sé „mikilvægt að draga inn í 

skólana einhvern sem getur talað við krakkana um hvernig þeir hafa gert“.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við stöðu frumkvöðlastarfs kvenna 

á Íslandi má sjá merki þess að hlutur kvenna í frumkvöðlastarfi sé að aukast á Íslandi þrátt 

fyrir að þróunin sé hæg og að kvenfrumkvöðlar séu fjölbreyttur hópur hæfileikraríkra kvenna. 

Það sem stendur upp úr er sú sýn að það þurfi að huga að því að litlar hugmyndir sem kvikna 

eru mikilvægar og það þarf að huga betur að þeim. Með því að einblína á stóru tækifærin þá 

tengja konur ef til vill ekki við frumkvöðlastarf og félagsmótun kvenna veldur því þá að þær 

tengja ekki við starfsvettvang á sviði frumkvöðlastarfs og útiloka það. Nýsköpun og 

frumkvöðlastarf á sér stað á ólíkum sviðum og nauðsynlegt að tengja það ekki bara við 

raungreinar heldur er mikilvægt að átta sig á því að hversdagsleikinn er fullur af frumkvöðlum 

sem þarf að huga að. Það sé meðal annars gert með því að gera fyrirmyndir í 

frumkvöðlafræðum sýnilegar en með því móti er hægt að vinna gegn staðalímyndum starfsins 

og kveikja áhuga og það er hægt að gera í gegnum nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun.  

 

„Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt kveikir einhverjar perur” 

Þegar skoðuð er reynsla þátttakenda af nýsköpunar- og frumkvöðlanámi og hver sé helsti 

ávinningur nemenda af slíku námi kom fram í viðtölunum að skoða þyrfti sérstaklega stöðuna 

í skólakerfinu, hlutverk kennara og ávinning nemenda af nýsköpunar- og frumkvöðlanámi. 

Í öllum viðtölunum kom fram að þátttakendur telja að nám á sviði nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar skipti miklu máli þegar kemur að því að auka nýsköpun og 

frumkvöðlastarf almennt. Hins vegar kom einnig fram að staða námsins á Íslandi sé ekki skýr 

sem lýsir sér vel í orðum Rannveigar þegar hún lýsti stöðunni í skólakerfinu á þennan hátt: 

„það eru dæmi um rosalega góða hluti að gerast og það eru líka til dæmi þar sem er svigrúm 
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til bætinga“. Sumir þátttakendur höfðu orð á því að staða námsins væri misjöfn á milli skóla 

og er til dæmis misjafnt í framhaldsskólum hvort að nýsköpunar- og frumkvöðlanám er 

sjálfstæð braut eða lína, hvort að það sé innan viðskipta- og hagfræðibrautar eða hreinlega 

ekki í boði. Jónína sem er kennari í framhaldsskóla og hefur unnið að því að byggja upp 

nýsköpunar- og frumkvöðlanámsbraut upplifði stöðuna þannig:  

   

Það virðist vera svoldið þannig að ef það er verið að byggja upp 

skóla og það er strax gert ráð fyrir ákveðnum hugmyndum þá dafna 

þær allar en það er erfitt að koma þeim inn síðar, það er bara mín 

reynsla.  

 

Jónína hefur unnið að þróunarverkefni síðustu ár sem felst í því að byggja upp nýsköpunar- 

og listabraut í framhaldsskóla og hafði orð á því að ástæða þess að hún taldi slíka braut henta 

vel væri að hún tæki tillit til „flóru nemenda og fjölbreytni þeirra“. Að nemendahópurinn í 

dag væri svo fjölbreyttur að það kallaði á breyttar kennsluaðferðir.  

Margir þátttakendur höfðu orð á því að skólakerfið væri of „kassalaga“ og að nemendur 

væru ekki undirbúnir undir frumkvöðlastarf eða eigin rekstur í skólakerfinu, það „vanti að láta 

nemendur vinna meira með eigin hugmyndir“ og gefa skapandi starfi meira svigrúm innan 

skólakerfisins og jafnframt að það þyrfti að passa sig á því að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt væri ekki sett í einhvern kassa heldur þyrfti að flétta hana inn í fleiri 

námsgreinar. Þannig væri unnið að því að nemendur læri að nota skapandi getu sína í öllu 

starfi því það er ekki bara þannig að það séu einverjir örfáir skapandi nemendur í skólanum. 

Sigrún talaði um að „flottustu nýsköpunarhugmyndirnar sem eru að koma, þær tengja saman 

fleiri greinar“. Þá sé líka mjög mikilvægt að tengja námið atvinnulífinu því nemendur þurfi að 

vita hvernig raunveruleikinn virkar og þannig verði námið áþreifanlegra og vekji frekar áhuga 

nemenda. 

Rannveig ræddi hugmyndir sínar um að það þyrfti að brjóta niður þá veggi sem eru á milli 

skóla og samfélagsins og að menntun væri að breytast mjög mikið þar sem fólk er farið að 

læra öðruvísi í dag en áður með tilkomu tækninnar. Það þarf að finna leiðir til að miðla 

þekkingu til einstaklinga og finna leiðir til að þjálfa leikni einstaklinga í að geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir. Í því skyni væru þau skref sem er verið að stíga eins og með 

einstaklingsmiðuðu námi skref í rétta átt. Hún greindi jafnframt frá því að samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskólanna mætti sjá hvernig þróunin innan skólakerfisins hefði verið en árið 

1999 kemur nýsköpun, hagnýting þekkingar inn í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla en í 

kjölfar þess var kennurum gefið svigrúm til að takast á við nýsköpun og svo með lögum um 
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grunnskóla árið 2008 var byggt frekar á þeirri hugmyndafræði þar sem hugsunin var að leggja 

áherslu á sjálfsábyrgð og sjálfsákvörðunarrétt. Hinsvegar hafi orðið breytingar í kjölfar 

ráðherraskipta árið 2009 þar sem nýsköpun, hagnýting þekkingar var tekin út úr 

aðalnámskránni en Rannveig telur að það hafi að hluta átt sér skýringu í því að „allir voru 

rosalega hræddir við tenginguna á nýsköpun og frumkvöðlamenntun, frumkvöðlafræðin við 

útrásarvíkinga“. Þá voru gerðar þær breytingar að settur var inn grunnþáttur sem heitir sköpun 

og telur hún að þessi breyting valdi því að lögð verði meiri áhersla á að teikna í staðinn fyrir 

nýsköpun- og frumkvöðlamennt.  

Allir þátttakendur voru sammála um að í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt þá skipti 

hlutverk kennara mjög miklu máli. Hann megi ekki vera of stjórnandi og að nemendur þurfi 

að finna sínar hugmyndir sjálfir til að þær skipti þá máli, þetta sé „vandmeðfarið“ og Jónína 

talaði um að það skipti máli að „kennarinn sé með passion í því sem hann er að gera“. 

Rannveig hefur mikla reynslu af kennslu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar og hún sagði:  

 

Það er mjög auðvelt, það er gríðarlega auðvelt í gegnum alla kennslu 

og allt, alla leiðbeiningu og það er að slökkva á kertum. Það er miklu 

erfiðara að viðhalda sem sagt, viðhalda neistanum og það er það sem 

kennslufræði nýsköpunarmenntar gengur út á. Það gengur út á það 

að styrkja einstaklingana sem þurfa, að halda utan um litlu sálirnar 

og það, hingað til hef ég séð þetta virka.  

 

Hún talaði jafnframt um að hún hefði orðið vitni að því þegar þetta mistekst og að þá taki 

jafnvel við margra mánaða vinna við að ná traustinu. Þetta gangi að miklu leyti út á 

„eignunina á hugmyndinni“ og að það sé ekki auðvelt fyrir nemendur að koma til kennara og 

segja frá sinni hugmynd og kennarinn þarf að passa sig að taka ekki yfir hugmyndina og fara 

að ákveða næstu skref. Nemandinn er sérfræðingur í sinni eigin hugmynd og hann þarf að 

stjórna ferðinni.  

Hjá nokkrum þátttakendum kom fram að það væru notaðar aðrar kennsluaðferðir í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt þar sem nemendur eru að vinna með eigin hugmyndir og 

þau stjórna sér að einhverju leyti sjálf. Sýn á hlutverk kennarans kom skemmtilega fram hjá 

Brynju sem var í nýsköpunarmennt í grunnskóla:  

 

Hann var eiginlega meira bara svoldið svona hlutlaus aðili sem var 

ekkert endilega að stjórna þvi að þú færir eftir kassanum og færir 

ekkert út fyrir hann, heldur meira bara svona opnaði hann 

möguleikann fyrir því að þú gætir, svona þú værir svoldið þinn eigin 
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kennari. ... Í nýsköpunarmennt þá er þetta miklu meira allir eru út 

um allt og þetta er svona aðeins meira fjörugt og skemmtilegra.  

 

Með því að bjóða upp á nám þar sem aðrar kennsluaðferðir eru notaðar en þessar hefðbundnu 

og hlutverk kennarans er ólíkt því sem hefðbundið getur talist þá kom fram hjá nokkrum 

þátttakendum að nýsköpunar- og frumkvöðlanám væri kjörinn vettvangur fyrir fjölbreyttan 

kennsluhóp og kveikti oft áhuga á námi sem ekki væri annars til staðar. Sigrún talaði um að 

„nýsköpunar- og frumkvöðlamennt augljóslega kveikir einhverjar perur“ og kom það 

jafnframt fram hjá bæði Brynju og Sölku að þær upplifðu nýsköpunarmenntina þannig að 

flestir samnemendur þeirra hefðu haft gaman af þessu námi og að þarna hefðu nemendur 

blómstrað sem hefðu oft ekki fundið sig í þessu hefðbundna bóknámi sem annars fór fram í 

skólanum.  

Nýsköpunar- og frumkvöðlanám er samkvæmt þátttakendum góð leið til að vekja áhuga á 

starfi frumkvöðuls og áhugi á slíku námi á meðal ungs fólks hefur verið að aukast á síðustu 

árum. Fram kom í viðtali við Rannveigu að í nýsköpunarmennt sé það oftast þannig að hjá 

yngri nemendum sé mesta áherslan á sköpun en síðan í kringum 12-15 ára aldur þá færist 

áherslan meira á viðskiptalega frumkvöðlaþáttinn en þó sé skapandi þátturinn alltaf 

grunnurinn. Þetta kom einnig í ljós í svörum Brynju og Sölku varðandi upplifun þeirra af 

nýsköpunarmennt í grunnskóla. Brynja sagði: 

 

Að fá að kynnast þessu bara akkúrat á þessum aldri því að maður er 

svo mikill vísindamaður þegar maður er lítill en svo einhvern veginn 

fer hann þegar maður fullorðnast og maður missir svoldið mikið 

sköpunarhæfni.  

 

Í einhverjum framhaldsskólum eru kenndir slíkir áfangar við góðar undirtektir nemenda en 

misjafnt er á milli skóla hvort að það sé lögð meiri áhersla á nýsköpunarþáttinn eða 

frumkvöðlaþáttinn með því að reka fyrirtæki. Óháð áherslum njóta þessir áfangar vinsælda og 

eru Jónína, Katrín og Guðrún sammála um það eins og Guðrún, náms- og starfsráðgjafi hafði 

orð á varðandi slíkan áfanga í sínum skóla „hann er mjög vinsæll, hann er alltaf fullur og 

auðvelt að sannfæra þau um að fara í hann“. Þá voru þær á sama máli með að þessir áfangar 

væru góð leið fyrir nemendur til að tengja saman nám og atvinnulíf, nemendur sjái hvernig 

raunveruleikinn virkar. Slíkt sé mikilvægt og þannig sjái nemendur möguleika sína. Guðrún, 

náms- og starfsráðgjafi lýsti þessu þannig:  
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Það sem er gott við þennan áfanga er að þú lærir ferlið í kringum 

þetta, þú lærir að gera litla viðskiptaáætlun sem þýðir að þegar 

kemur að því að þú kannski ætlar að stofna fyrirtæki eða ert með 

vöru sem þig langar að koma á framfæri, að þá ertu bún að fara í 

gegnum ferlið þannig að þú býrð alltaf að því.  

 

Katrín tekur í sama streng og bendir á að þessi áfangi sé góður lærdómur fyrir nemendur þar 

sem þeir þurfa að kynna sér ferlið frá öllum hliðum og takast á við ýmsar hindranir eins og 

hún greinir frá:  

 

Þau þurfa að fara út á markaðinn og kanna allt. Þú veist, þú færð 

hugmynd af vöru, úr hvaða efni á hún að vera, við hvern á ég að tala 

og þau komast alveg að því að fólkið hérna í samfélaginu tekur þeim 

misvel. ... Þessi samskipti við fólkið út í atvinnulífinu og það kemur 

þeim alltaf á óvart hvað það er til mikið af dónalegu fólki, þau trúa 

ekki að þetta sé til. Raunveruleikinn blasir við þeim.  

 

Katrín talaði um að á hverju ári lentu nemendur hennar í því að einstaklingar úti í 

atvinnulífinu væru með dónaskap við þau og hefðu ekki trú á því að þetta unga fólk gæti 

stofnað fyrirtæki eða staðið í skilum á reikningum þannig að þau þyrftu þá að leita annað með 

viðskipti sín en slíkt væri mjög niðurbrjótandi fyrir nemendur hennar. Svona reynsla sýndi 

nemendum hvernig atvinnulífið virkar og að það sé alltaf hætta á að lenda á fólki sem er ekki 

tilbúið að aðstoða og þá þýði ekkert að gefast upp heldur þurfi þá að leita annað.  

Þegar svör Brynju og Sölku eru skoðuð varðandi það hvaða ávinning þær telja að 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hafi veitt þeim kom í ljós að þær telja báðar að námið hafi 

kennt þeim ákveðinn hugsunarhátt sem þær hafa tekið með sér út í lífið. Brynja talaði um að 

það sem námið gaf henni hafi verið:  

 

Að vera bara svoldið gagnrýnin og að geta séð þarfir og lausnir á 

ýmsum stöðum, ekki bara hugsa að einhver annar þurfi að gera það 

fyrir þig, heldur að þú getir sjálf gert það ef að þú sérð einhverjar 

þarfir, að þá getir þú hugsað svoldið út fyrir kassann og fundið 

lausnir fyrir því sjálf, ekki bara eins og ég segi, að einhver annar 

þurfi að finna það fyrir þig.  

 

Brynja talaði um að námið hefði opnað á alls konar möguleika í þessum heimi og að hún teldi 

að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt væri gott tækifæri fyrir ólíka nemendur í skólakerfinu 

því að í nýsköpunarmennt gætu allir blómstrað. Þetta væri vettvangurinn fyrir einstaklinga 
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sem eiga erfitt með hefðbundið kennsluform til að láta ljós sitt skína. Salka var á sama máli 

og hún taldi að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt væri góð leið til að ná til fjölbreytts 

nemendahóps, eins og hún lýsir svo vel:  

 

Það ætti öllum að vera tamt að hugsa svona og það er enginn of 

hugmyndasnauður til að geta lært nýsköpun, af því að þú veist, það 

er engin hugmynd of galin. Þannig að þó að þú eigir erfitt með að 

koma með hugmyndir þá hlýtur þér að detta eitthvað í hug og 

einhver ástæða er fyrir því að þér dettur það í hug og þá hlýtur þú að 

geta unnið með það, eða það var allavega mín tilfinning. ... Þú varst 

kannski ekki góð í íþróttum eða stærðfræði en þú gast alltaf gert 

eitthvað í nýsköpun.  

 

Rannveig talaði um að nýsköpunarmennt gengi út á hjarta – hugur – hönd. Sem lýsir sér 

þannig að einstaklingur finnur þörfina í hjarta sér fyrir að leysa eitthvað vandamál sem er í 

kringum hann og hugsar út einhverja lausn á vandanum (hugur) og nær síðan að koma kenni í 

framkvæmd (hönd). Nokkrir þátttakendur höfðu einmitt orð á því að „lykilatriðið í 

nýsköpunarmenntinni væri þarfagreining“ þannig að einstaklingar væru að vinna með eitthvað 

sem væri algjörlega þeirra. Jónína sagði að það væri gaman að fylgjast með nemendum og sjá 

þegar þeir ná árangri með hugmyndir sínar, slíkt „breytti nemendum“. Hún nefndi að þegar 

nemendur væru að vinna með sínar eigin hugmyndir þá yrðu þeir uppnumdir af henni og 

fylgdu henni því eftir.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við áhrif nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntunar kemur í ljós að allir viðmælendur telja að nám á þessu sviði hafi mikil 

áhrif á nemendur og að það þurfi að auka vægi þess í skólakerfinu að nemendur séu látnir 

vinna með eigin hugmyndir og samþætta sköpun inn í ólíkar námsgreinar. Í gegnum námið 

bjóðast fjölmörg tækifæri til að vinna með nemendum og þar hafa kennarar mikið að segja, 

þeirra hlutverk er að viðhalda áhuga nemenda en þeir þurfa að passa að eigna sér ekki 

hugmynd nemenda þar sem nemendur eru sérfræðingar í sinni hugmynd og þeir þurfa að 

ákveða hvað sé best að gera. Þessi vettvangur er því áhugaverð leið til að ná til nemenda sem 

finna sig ekki í hefðbundnu bóknámi en margir viðmælendur þekktu dæmi þess að nemendur 

hefðu blómstrað á þessu sviði og námið hefði kveikt hjá þeim áhuga sem annars var ekki til 

staðar. 
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„Hindranir búa á milli eyrnanna á okkur“  

Þegar skoðuð eru viðhorf og sýn þátttakenda á þær hindranir sem mæta konum sem vilja fara í 

frumkvöðlastarf kom fram að það eru aðallega innri þættir sem hindra konur. Hindranir sem 

verða til vegna hugmynda sem þekkjast í samfélaginu. Það eru þeirra eigin viðhorf sem eru 

stærsta hindrunin og því töldu flestir viðmælendur að hægt væri að vinna með þessa þætti og 

þannig stuðla að auknum hlut kvenna í frumkvöðlastarfi. 

Hjá flestum þátttakendum kom fram að þær hindranir sem konur standa frammi fyrir séu 

„þær hindranir sem búa á milli eyrnanna á okkur“ og þá sé misjafnt hvort að þær séu settar 

þangað af konunum sjálfum eða þær séu tilkomnar vegna áhrifa frá samfélaginu. Þessar 

hindranir eru fljótar að koma í ljós en Katrín talaði um að í áfanganum hjá sér þá kæmi þetta 

fljótt fram því nemendur stofna fyrirtæki og eiga síðan að sækja um stöður í fyrirtækinu. 

Stelpurnar sækja næstum því aldrei um að vera framkvæmdarstjóri fyrirtækisins og þarna 

komi kynjamunurinn skýrt fram. Katrín lýsti þessu vel þegar hún var spurð út í kynjamun í 

námskeiðinu hjá sér:  

 

Strákarnir eru framkvæmarstjórar, stelpurnar ekki. Það er fáránlegt! 

Þeir hafa tröllatrú á sér í framkvæmdarstjórann en þær hafa ekki trú 

á sér í því. Það skín í gegn. Ummm stelpurnar taka samt síðan 

stjórnina, af því að strákarnir eru flestir ekki neinir 

framkvæmdarstjórar, þær eru meira svona, mér finnst þær svona 

metnaðargjarnari í að gera vel.  

 

Sigrún tók í svipaðan streng þegar hún talaði um að það væri áberandi miðað við karla, að 

konur gæfu sér það að fjármál og slíkt væri ekki þeirra styrkleiki og að þær tengi það mikið 

við stærðfræði og raungreinar. Hún taldi að hjá báðum kynjum vantaði meiri rekstrarlega 

hugsun en að ofan á það bættist „óverðskulduð minnimáttarkennd“ hjá konum gagnvart 

fjármálunum og fjármálahugtökum. Sigrún talaði um að þetta hindraði konur líka því þær 

væru „óviljugri heldur en karlar til að taka áhættu og að taka persónulega áhættu“. Þetta helst í 

hendur við það að minni hugmyndir er oft erfitt að fjármagna því fjárfestingasjóðir hafa meiri 

áhuga á stærri hugmyndum og því hafa einstaklingar með minni hugmyndir oft bara aðgang 

að sparifé eða í gegnum lán í banka þar sem eigur þeirra eru lagðar að veði. Það var upplifun 

Sigrúnar að konur séu síður tilbúnar að fara á hausinn með sinn rekstur heldur en karlar.  

Nær allir þátttakendur voru sammála um að helsta hindrun kvenna væri trú á eigin getu. 

Viðhorf kvenna hafi mikið að segja og það hafi áhrif á þær þannig að þær setji sér sinn eigin 

þröskuld og þær séu uppteknari af hindrunum heldur en karlar. Katrín talaði um að helsta 
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hindrun kvenna væri sjálfstraust, að þær hefðu ekki trú á sér og að það þyrfti að „berja í þær 

sjálfstraustið“. Það væri samt svo gaman að sjá þegar stelpur næðu árangri þvert á fyrri 

hugmyndir sínar um að þetta hentaði þeim ekki og þar væri námið að spila stórt hlutverk. Hún 

sagði frá þremur stelpum sem höfðu tekið áfangann hjá henni sem allar eru að takast á við 

persónulega vandamál eins og kvíða og fleira en lýsti því hvernig þær yfirstigu hindranir og 

uppskáru vel. Hversu gaman hefði verið að sjá breytinguna á þeim og hvernig þær lýstu 

upplifun sinni:  

 

Þær sögðu allar að þær hefðu aldrei trúað því að þær gætu nokkurn 

tímann geta gert þetta, en svo gerðu þær þetta og voru ekkert smá 

ánægðar, þú veist þannig að þá, þetta hlýtur að ýta undir sjálfstraust 

og þessa hvatningu til að halda áfram og að þær geti þetta sko.  

 

Sjálfstraust og trú á eigin getu spilar stórt hlutverk í að auka hlut kvenna í frumkvöðlastarfi 

því án þess þá er ekki líklegt að konur leggi í að fara af stað með eigin verkefni. Trú á 

verkefninu og eigin getu spilar lykilhlutverk þegar farið er af stað í frumkvöðlastarf. Bæði 

Rannveig og Salka töluðu um að til að auka hlut kvenna þyrfti fyrst og fremst að „styrkja 

sjálfstraust stúlkna“ og að þetta snérist fyrst og fremst um að trúa á sjálfan sig og sínar 

hugmyndir. Stúlkur séu meira að velta því fyrir sér hvað sé raunsætt eða skynsamlegt og 

gleymi sér oft í þeim hugsunum í staðinn fyrir að trúa því að þær geti þetta alveg.  

Þegar innt var eftir því hjá Sölku og Brynju hvað þær teldu að hindraði stúlkur í að huga að 

frumkvöðlastarfi kom meðal annars fram það sjónarhorn að þær væru ekki vissar á því hvert 

þær ættu að leita. Brynja talaði um að henni fyndist vanta einhvern vettvang þegar þú kemur 

úr grunnskóla til að fara með hugmyndir á þar sem þær eru síðan unnar áfram og þér hjálpað 

með þær og Salka talaði um að henni fyndist of mikil áhersla vera á viðskipta/hagfræði 

bakgrunn í staðinn fyrir áherslu á sköpunina. Þær voru báðar sammála um að þær myndu ekki 

íhuga að leita til náms- og starfsráðgjafa ef þær væru með hugmynd og Salka talaði um að hún 

hefði hreinlega ekki „fattað að hægt væri að leita þangað“ og hefði því örugglega ekki leitað 

til þeirra nema henni hefði verið bent sérstaklega á það. Guðrún, náms- og starfsráðgjafi taldi 

að hún væri undirbúin undir það að aðstoða nemendur sem hafa áhuga á starfsferli í 

frumkvöðlastarfi. Í hennar skóla væru ákveðnar leiðir færar og síðan væri hægt að benda 

nemendum á að taka þátt í frumkvöðlakeppnum og slíku. Svo væri þá bara „hægt að gúggla 

það“ ef að væri eitthvað sem vantaði svör við.  

Ein hindrun sem stendur í vegi kvenna er að mati Sigrúnar, að konur eru ekki nægjanlega 

duglegar við að nýta sér tengslanet sitt, þær veigra sér við að búa til tengslanet sem hindrar 
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þær þegar kemur að því að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Á námskeiðum sem 

haldin eru fyrir konur í frumkvöðlastarfi er oft unnið að því að mynda þetta fyrsta 

viðskiptatengslanet en slíkt net er eitt af því mikilvægasta í atvinnurekstri. Með því að koma á 

slíku neti þá er hægt að tengja saman ólíkar konur með ólíka hæfni sem geta hjálpað hver 

annarri. Konur eru oft feimnar við að hafa samband við reynslubolta í atvinnulífinu og tengja 

sig við þá sem hindrar þær í að koma hugmyndum sínum á framfæri. Þetta sjónarhorn kom 

einnig fram hjá Katrínu en hún upplifði það í sinni kennslu að stúlkur vilji heldur vinna bak 

við tjöldin og senda strákana út í atvinnulífið, að það sé „betra að þeir fari, já þeir treysti sér 

alveg í það“. Stúlkur taki því að sér önnur verkefni en þau sem felast í því að hafa samband 

við aðila sem mynda tengslanet.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við þær hindranir sem konur standa 

frammi fyrir þegar þær hafa áhuga á frumkvöðlastarfi kemur í ljós að viðmælendur telja allir 

að það séu hugarfarslegar hindranir sem hafi mest áhrif. Það megi rekja bæði til áhrifa frá 

samfélaginu en einnig hafi félagsmótun valdið því að þær hafa ekki trú á eigin getu og taki því 

frekar að sér önnur verkefni. Konur gefi sér þá hugmynd að þær séu ekki sterkar í stærðfræði 

og fjármálum og þær vilji síður taka áhættur fjárhagslega. Í máli viðmælenda kemur fram að 

það þurfi því að styrkja sjálfsmynd stúlkna ef það á að auka hlut þeirra í frumkvöðlastarfi. Þó 

svo að þær hafi áhugann þá séu þær að hugsa mikið um hvað sé skynsamlegt og láti frekar 

hindranir stoppa sig.  
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Umræður 

Í þessari rannsókn er verið að tengja tvö fræðasvið sem hafa ekki verið skoðuð saman, með 

það fyrir augum að rýna í hvernig hægt er að auka þátt kvenna í frumkvöðlastarfi. Með því að 

skoða frumkvöðlastarf kvenna út frá kenningum í starfsferilsþróun gefst tækifæri til að varpa 

ljósi á þætti sem hægt er að vinna með í því skyni að auka þátt kvenna í frumkvöðlastarfi. Í 

rannsókninni kom í ljós að konur eru í auknu mæli farnar að hafa áhuga á frumkvöðlastarfi 

enda fjölbreytt tækifæri til staðar. Konur á öllum aldri hafa á undanförnum árum sótt 

námskeið sem er hugsað fyrir konur sem vilja hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd. Það 

sem lýsir frumkvöðlastarfi kvenna er að þær fara hægt af stað og vilja síður taka fjárhagslega 

áhættu en karlar. Í ljós kom að helsta hindrun kvenna í að velja sér starfsvettvang á sviði 

nýsköpunar- og frumkvöðlastarfs er sú að þær sjá ekki fyrir sér að þær séu frumkvöðlar. 

Ástæðu þess má rekja til þess að staðalímynd frumkvöðuls er karllæg sem veldur því að konur 

tengja síður við starfið. Þetta er líkt stöðu mála í raun- og tæknigreinum þar sem konur eru 

einnig í minnihluta. Mikilvægt er að styðja og hvetja konur til að skoða starfsmöguleika sem 

staðalímyndir segja að séu karllægar. Til að takast á við þessar staðalímyndir þá skipta 

fyrirmyndir miklu máli en þær geta breytt sýn á störf og opnað augu einstaklinga fyrir 

möguleikum sínum. Aðrar hindranir sem komu fram í rannsókninni voru hugarfarslegar 

hindranir eins og trú á eigin getu sem virðist hafa töluvert að segja og stöðva konur í að stíga 

skrefið og fara í frumkvöðlastarf. Þátttakendur töldu að nýsköpunar- og frumkvöðlanám væri 

vænleg leið til að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna því námið byði upp á tækifæri til 

að kynnast starfi frumkvöðuls og væri góð leið til að byggja upp trú á eigin getu. 

 

Það er margt jákvætt í gangi 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf samfélagsins gagnvart frumkvöðlum sé 

almennt jákvætt og að það sé að aukast að einstaklingar horfi á frumkvöðlastarf sem vænlegan 

starfsmöguleika. Frumkvöðlastarf ýtir undir sjálfbærni í samfélaginu og býður upp að 

einstaklingar skapi sér sína eigin atvinnumöguleika en bent hefur verið á að frumkvöðlar séu 
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mikilvægir einstaklingar því þeir skapa störf fyrir sjálfa sig og aðra sem stuðli að 

uppbyggingu atvinnulífsins (Bradley og Roberts, 2004). Þetta samræmist því sem fram kom í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar um að það þurfi að byggja einstaklinga þannig upp að þeir 

geti skapað sér sín eigin atvinnutækifæri. Líkur séu á að þeir sem útskrifast núna geti ekki 

treyst á að fá vinnu hjá öðrum og þurfi því að vera gerendur í eigin lífi. 

Í rannsókninni kom fram að algengt sé að konur sem læri hönnun í einhverju formi ætli 

þessa leið sem styður þá hugmynd að nýsköpun eigi sér stað á öllum sviðum 

þekkingarþjóðfélagsins (Harvard Business Essentials, 2003). Þetta samræmist því sem 

áhugasviðskannanir hafa sýnt en þar kemur fram að konur hafi meiri áhuga á listasviði heldur 

en athafnasviði (Sif Einarsdóttir, 2005) og því eðlilegt að þær komi inn í frumkvöðlastarf í 

gegnum listgreinar frekar en í gegnum raun- og tæknigreinar. Það þarf að horfa með opnum 

augum á frumkvöðlastarf og vekja athygli á möguleikum þess enda eru tækifærin mörg. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það sé mikilvægt að horfa á nýsköpun frá 

fleiri hliðum en raun- og tæknigreinum. Það séu fjölbreytt tækifæri til staðar enda snúist þetta 

um fyrst og fremst um þarfaleit. Ef einblínt er um of á frumkvöðlastarf í samhengi við raun- 

og tæknigreinar er hætt við að sama vandamál komi upp og þar, en þekkt er að konur virðast 

hafa minni áhuga en karlar á raun- og tæknigreinum og hafa ástæður þess meðal annars verið 

taldar vera karllæg ásýnd greinanna og menning þeirra (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif 

Einarsdóttir, 2011; Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta þar sem fram kom að konur sjá sig ekkert 

endilega sem frumkvöðla þrátt fyrir að hafa þekkingu og reynslu til að ná langt í eigin starfi 

og því þarf að eiga sér stað ákveðin hugarfarsbreyting í samfélaginu sem gerir stúlkum 

auðveldara um vik að sjá sig sjálfar sem frumkvöðla framtíðarinnar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að aukning hafi orðið í að konur komi beint 

út á vinnumarkaðinn með þá sýn að ætla í eigin rekstur þó hlutur þeirra aukist hægt. Á 

undanförnum árum hefur verið bent á að það þurfi að fá fleiri konur til frumkvöðlastarfs. og 

Þetta kemur meðal annars fram í rannsóknum og stefnumótunarskýrslum þar sem bent hefur 

verið á að konur eru í talsverðum minnihluta frumkvöðla og því sé mikilvægt að horfa til og 

stuðla að aukningu kvenfrumkvöðla (OECD, 2012; OECD, 2004; Zavier o.fl., 2012). Þegar 

skoðaðir eru styrkir til atvinnumála kvenna má sjá að áhugi íslenskra kvenna á eigin 

frumkvöðlastarfi er til staðar og að margar konur vilja skapa sér sinn eigin starfsvettvang 

(Atvinnumál kvenna, 2014).  
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Mikilvægt er að átta sig á því að frumkvöðlastarf kvenna fer oft fram á öðrum vettvangi en 

hjá körlum en þetta samræmist niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem fram kom að konur séu 

áberandi í hönnun eða í heilbrigðis- og menntavísindum. Má því tengja frumkvöðlastarfsemi 

kvenna við þá kynjaskiptingu sem fyrirfinnst í námi og á vinnumarkaðnum en náms- og 

starfsval á Íslandi er mjög kynbundið (Velferðarráðuneytið, 2014; Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007). Algengt er að horft sé á störf eftir því hvort þau eru karllæg eða kvenlæg og benda 

kenningar til þess að kynímynd starfa hafi mikil áhrif á það hvaða störf verða fyrir vali hjá 

einstaklingum (Gottfredson, 2002; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Lent o.fl., 2002). 

Bourdieu benti meðal annars á þetta en hann telur að í samfélaginu séu ósýnileg viðmið um 

það hvaða störf hæfi konum og körlum og að þessi hugsun eigi sér félagsfræðilegar rætur og 

sé samofið í hugsun okkar og skynjun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Frumkvöðlastarf 

hefur í gegnum tíðina verið álitið karllægt starf þar sem karlar hafa verið í meirihluta 

frumkvöðla (Ahl, 2006). Þegar þáttur kvenna í frumkvöðlastarfsemi er skoðaður á Íslandi 

kemur í ljós að konur eru aðeins þriðjungur þeirra sem stundar frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

en hins vegar er atvinnuþátttaka kvenna hérlendis mjög mikil (Háskólinn í Reykjavík, 2009; 

Hagstofa Íslands, 2013).  

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt um að 

frumkvöðlastarf kvenna sé oftast smátt í sniðum (Ahl, 2006). Það viðhorf kom fram hjá 

þátttakendum, að konur fari hægt af stað og það megi rekja til ákveðinna staðalímynda. Konur 

vænta þess ekkert endilega að þær séu frumkvöðlar en þær hafi oft ekki trú á því að þær geti 

framkvæmt hlutina en svo þegar upp er staðið kemur í ljós að konur eru mjög metnaðargjarnar 

og framkvæma hlutina vel. Þetta samræmist því sem rannsóknir á kvenfrumkvöðlum hafa 

sýnt, að þær hafi gott innsæji, séu metnaðargjarnar og hafi góða stjórnunarhæfileika (Xavier, 

o.fl., 2012). Niðurstöðurnar benda til þess að samfélagið sé oft upptekið af stórum 

hugmyndum þar sem fjárfestar koma inn með fjármagn. Sem gerir það að verkum að 

hugmyndir kvenna fá minni hljómgrunn og þær þurfa frekar að leita annarra leiða við 

fjármögnun. Mikilvægt er að passa upp á að missa ekki sjónar á því að litlar hugmyndir eru 

ekki síður mikilvægar í frumkvöðlastarfi en stórar. Það þarf að hjálpa einstaklingum sem vilja 

byggja upp sinn eigin starfsferil með því að veita þeim ráðgjöf og upplýsingar um möguleika í 

starfsvali en góð leið til að koma upplýsingum á framfæri er í gegnum fyrirmyndir (Cedefop, 

2011).  

Skýrt kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að fyrirmyndir hafi jákvæð áhrif á 

frumkvöðlastarf en fram kom að þeir sem eiga foreldra sem eru frumkvöðlar eru líklegri til að 
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vilja verða frumkvöðlar. Þetta samræmist því sem áður hefur verið talið, að þættir eins og 

aðrir frumkvöðlar sem fyrirmyndir hvetji og vekji áhuga á frumkvöðlastarfsemi (Bosma o.fl., 

2012). Þær kveikja áhuga og brjóta niður staðalímyndir starfsins. Með því að átta sig á hvað 

virkar hvetjandi fyrir konur til að fara í frumkvöðlastarf er hægt að vinna sérstaklega með þá 

þætti og þannig ýta undir aukna þátttöku kvenna í frumkvöðlastarfi. Rannsóknir hafa sýnt að 

fyrirmyndir hafa mikil áhrif þegar kemur að því að ungt fólk velur sér starfsvettvang og þá 

sérstaklega á sviði frumkvöðlastarfs (Bosma, o.fl., 2012; Cedefop, 2011). 

Þegar horft er til þeirra þátta sem hafa áhrif á starfsval kvenna kemur fram í kenningu 

Lindu Gottfredson (2002) að mótun starfsvals sé ferli sem hefjist strax í barnæsku. Það á sér 

rætur í þroskaferlinu þegar sjálfsmynd einstaklinga er að þróast og þegar þeir máta sig við 

þekkingu og þær fyrirmyndir sem eru í samfélaginu. Þetta gefur vísbendingu um að mikilvægt 

sé að huga að því að bjóta niður kynímynd starfsins strax í æsku en það er hægt að gera í 

gegnum nám. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að með því að bjóða upp á 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í skólakerfinu sé nemendum boðið að máta sig við 

frumkvöðlastarfið og þannig gefst þeim tækifæri læra ákveðin hugsunarhátt sem gagnast þeim 

í lífinu. Þá sjá stúlkur að þær geta verið skapandi rétt eins og strákar og þá er hugsanlegt að 

þær horfi ekki á starfið sem karllægt þegar þær fara að velja sér starfsvettvang. Samkvæmt 

Lindu þá er kynferði mikilvægur þáttur í sjálfsmynd barna og hefur áhrif á skoðanir barna á 

því hvort störf henta þeim eða ekki. Samkvæmt kenningu hennar hefur kynímynd starfa mest 

áhrif á starfsval einstaklinga og er sá þáttur sem einstaklingar halda hvað lengst í. Það þurfi 

því að huga að því að breyta staðalímyndum um kynhlutverk á yngri aldursstigum. Þar sem 

frumkvöðlastarf telst frekar vera karllægt starf en kvenlægt þá er vert að hafa það á bak við 

eyrað að þegar stúlkur eru hvattar til að huga að starfsferli á sviði frumkvöðlastarfs þarf að 

brjóta upp þessa kynímynd starfsins og fá konur sem hafa náð góðum árangri í 

frumkvöðlastarfi til að vera sýnilegar. Þetta er hluti af því sem þarf að gera til að 

hugarfarsbreyting eigi sér stað í samfélaginu en þetta hefur meðal annars verið prófað á 

Íslandi samkvæmt þátttakanda rannsóknarinnar og var árangur af slíku verkefni jákvæður sem 

styrkir stoðir þess að það virki hvetjandi að gera fyrirmyndir sýnilegar. Fyrirmyndir kveikja 

áhuga annarra og fá jafnvel konur sem hafa ekki hugsað um frumkvöðlastarf sem mögulegan 

starfsvettvang fyrir sig, til að íhuga og velta fyrir sér möguleikum sínum og þannig takast á 

við samfélagslegar hindrarnir eins og staðalímyndir. Hafa þarf í huga að konur hugsa öðruvísi 

en karlar því þær vilja stíga varlega til jarðar þegar þær fara að stað með hugmyndir sínar og 

þurfa að vera búnar að sjá fyrir sér öll skref sem framundan eru.  
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Að yfirstíga hindranir 

Eins og fram hefur komið eru konur í minnihluta þegar horft er á frumkvöðlastarf en það er 

ekki eini starfsvettvangurinn þar sem konur eru í minnihluta enda er kynskiptur 

vinnumarkaður staðreynd (Velferðarráðuneytið, 2014). Konur eiga til að mynda undir högg að 

sækja í raun- og tæknigreinum sem eru taldar karllægar rétt eins og frumkvöðlastarf og þar 

sem algengt er að frumkvöðlastarf sé tengt við raunvísindi þá er vandamálið ef til vill af 

svipuðum meiði, það er að segja bundið í menningu samfélagsins og þeim hugsunarhætti sem 

einstaklingar alast upp með.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja hugmyndir Betz (2005) um að það séu 

samfélagslegar, félagsmótandi og hugarfarslegar hindranir sem hafa áhrif á það að konur fara 

síður í frumkvöðlastarf. Samfélagslegar hindranir eins og kynímynd og staðalímyndir starfa 

hafa þegar verið ræddar og þá benda niðurstöður þessar rannsóknar til þess að félagsmótandi 

hindranir séu til staðar. Niðurstöðurnar sýna að konur hafa í gegnum tíðina verið gjarnar á að 

setja umönnun barna og fjölskyldu í forgang og í staðinn látið sína eigin drauma um starfsferil 

sitja á hakanum eins og að fara í frumkvöðlastarf sem veldur því að konur fara seinna af stað. 

Þó vakti það athygli að þetta er aðeins að breytast og fleiri konur eru farnar að koma út á 

vinnumarkaðinn með það í huga að fara beint í eigið frumkvöðlastarf og setja sinn starfsferil 

ofar í forgangsröðun.  

Hugarfarslegar hindranir eins og trú á eigin getu komu fram í niðurstöðum rannsóknarinnar 

en þær sýna að konur eru uppteknari af hindrunum en karlar en misjafnt sé hvort hindranirnar 

séu til komnar vegna áhrifa frá samfélaginu eða hvort konur búi sér þær til sjálfar. 

Hugarfarslegar hindrarnir eiga rætur að rekja til þess hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig en 

sjálfsmynd einstaklinga byrjar að þróast í barnæsku. Samkvæmt Gottfredson (2002) mótast 

sjálfsmyndin af því hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig í tengslum við samfélagið og í 

sambandi við áhuga, gildi og tilfinningar. Rannsóknir hafa sýnt að almennt hafa konur minni 

áhuga á frumkvöðlastarfi en karlar (Wilson o.fl., 2007; Verheul o.fl., 2012) og hefur meðal 

annars verið bent á að það eigi sér skýringar í því að konur hafi minni trú á eigin getu (Wilson 

o.fl, 2007; Chen o.fl, 1998). Samkvæmt félagslegri og hugrænni starfskenningu Lent, Brown 

og Hackett (2002) spilar trú á eigin getu stórt hlutverk í starfsþróun einstaklinga og stjórnast 

af áhuga, gildum og færni. Hjá þátttakendum í rannsókninni kom þetta sjónarhorn fram, að 

eigin viðhorf kvenna væri helst að hindra þær í því að ná árangri. Áhugavert er að sjá að trú á 

eigin getu hefur mismunandi áhrif á kynin, trú á eigin getu er oft minni hjá konum og þær láta 

líka trú á eigin getu frekar hindra sig í að fara út í frumkvöðlastarf (Wilson o.fl., 2007). 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóma þessu þar sem fram kom að stelpur hafa 

minni trú á eigin getu en strákar í hlutverk eins og að vera framkvæmdarstjórar fyrirtækja, það 

þarf að hafa meira fyrir því að telja þeim trú um að þeirra hugmyndir séu góðar og að þær geti 

framkvæmt og látið verða að veruleika það sem þær hafa áhuga á.  

Annmarkar rannsóknarinnar felast í því að rætt var við fáa einstaklinga og að allir 

þátttakendur eru konur. Í þessari rannsókn var notast við þá nálgun að tala við einstaklinga 

sem hafa komið að vinnu með kvenfrumkvöðlum frá ólíkum sjónarhornum til að fá breiða sýn 

á viðfangsefnið. Kosturinn við þá aðferð er að víðtæk þekking fæst sem er gott þegar verið er 

að tengja saman tvö fræðasvið sem ekki hafa verið skoðuð saman áður. Gallinn við aðferðina 

er hins vegar að ekki fæst djúpur skilningur á upplifun kvenfrumkvöðla. Það kemur hins 

vegar ekki að sök í þessari rannsókn þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að fá 

yfirgripsmikla þekkingu á stöðu kvenfrumkvöðla. Eins og fram kom í siðferðilegum þáttum 

þá komu ábendingar um viðmælendur frá öðrum leiðbeinanda mínum en af þeim sökum gæti 

ég hafa misst af öðrum sjónarhornum sem varpað hefðu öðru ljósi á viðfangsefnið. Í framhaldi 

af þessari rannsókn væri áhugavert að gera rannsókn sem fælist í því að skoða 

starfsferilsþróun kvenfrumkvöðla til að sjá hvort hún samræmist því sem hér hefur komið 

fram. Einnig væri hægt að skoða áhrif nýsköpunar- og frumkvöðlanáms á væntingar og áhuga 

nemenda á frumkvöðlastarfi og skoða trú á eigin getu hjá nemendum í kjölfar náms. 

Sérstaklega þarf að skoða þau áhrif sem slíkt nám hefur á konur og hvaða þættir styrkja þær 

mest í að efla trú á eigin getu til frumkvöðlastarfsemi. Í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður og því verður það ekki gert hér. Niðurstöðurnar gefa þó góða 

vísbendingu um hvernig hægt er að stuðla að aukinni þátttöku kvenna í frumkvöðlastarfi 

þegar horft er til framtíðar.  

 

Horft til framtíðar: Tillögur að úrbótum 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar sést að tækifæri eru til staðar í 

íslensku þjóðfélagi. Meginatriði niðurstaðna eiga við um bæði konur og karla en tilgangurinn 

með rannsókninni var að varpa ljósi á hvernig hægt er að stuðla að frumkvöðlastarfi kvenna. 

Hér verða viðraðar nokkrar leiðir til úrbóta og er það von rannsakanda að þær eigi eftir að 

verða til þess að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna í framtíðinni.  

Í fyrsta lagi er mikilvægt að greining og mat á stöðunni séu notað til að byggja upp 

framtíðarsýn í þessu efni. Í ljósi þess hve lítið frumkvöðlastarf kvenna hefur verið rannsakað á 
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Íslandi þá er mikilvægt að greina það betur til að geta stutt við bakið á konum sem hafa áhuga 

á frumkvöðlastarfi. Rannsaka þarf sérstaklega upplifun kvenna af frumkvöðlastarfi og þá væri 

áhugavert að rannsaka trú á eigin getu hjá stúlkum sem hafa verið í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt.  

Í öðru lagi er mikilvægt að festa nýsköpunar- og frumkvöðlamennt betur í sessi í íslensku 

skólakerfi þar sem hún er talin ýta undir sköpun og hæfni nemenda til að hagnýta þekkingu 

sína. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að nýsköpunar- og frumkvöðlanám sé 

ákveðin lausn á vandanum og með því að gera námið markvissara sé verið að ýta undir 

frumkvöðlastarf. Nám á þessu sviði þykir vera spennandi kostur í menntakerfum um allan 

heim og hefur áhugi á slíku námi verið að aukast jafnt og þétt en námið er meðal annars talið 

henta til að byggja upp þætti hjá einstaklingum sem þykja eftirsókarverðir á vinnumarkaðnum 

(Kuratko, 2005). Námið ýtir undir að ungt fólk öðlist viðskipta- og fjármálaþekkingu, auk 

þess sem það fær skilning á hæfni eins og sköpun, frumkvæði, teymisvinnu, gerir sér grein 

fyrir áhættu og ábyrgð. Þetta eru þættir sem hjálpa einstaklingum að hrinda hugmyndum í 

framkvæmd og auka þannig ráðningarhæfni sína og sjálfbærni (European Commission, 

2012a; European Commission, 2012c). Hjá öllum þátttakendum kom fram að nám á sviði 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar væri hagnýtt og að slíkt nám gæfi nemendum gott 

vegarnesti út í lífið hvort sem þeir enduðu í frumkvöðlastarfi eða öðrum verkefnum. 

Áhugavert var að sjá hvað þátttakendur töldu að námið hefði mikil áhrif á einstaklinga en þær 

stúlkur sem höfðu fengið slíka kennslu í grunnskóla töluðu báðar um að námið hefði haft áhrif 

á líf þeirra á þann veg að þær hafa tileinkað sér ákveðinn hugsunarhátt um að það þurfi að 

skoða hlutina og sjá lausn á vandamálum sjálfur en ekki gera ráð fyrir að aðrir komi með 

lausn fyrir mann. Þetta samræmist einmitt þeim hugmyndum sem hafa verið til hliðsjónar með 

markmiði námsins í menntakerfinu en það er þessi sýn á það að einstaklingar séu undir það 

búnir að geti skapað sér sína framtíð sjálfir meðal annars með því að skapa sér sinn eigin 

starfsvettvang (European Commission, 2012a). Mikilvægt þykir að huga að því að búa ungt 

fólk undir þátttöku í atvinnulífi framtíðarinnar og þykir nýsköpun meðal annars vera 

undirstaðan í uppbyggingu atvinnulífsins og því hægt að færa rök fyrir því að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt fái viðurkenningu innan skólakerfisins sem námsgrein sem hugsar til 

framtíðar (Samtök atvinnulífsins, 2013; Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2005). Í gegnum 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt gefast fjölmörg tækifæri til að tengja saman nám og 

atvinnulíf en slíkt er mikilvægt til að ungt fólk þekki til þeirra starfsmöguleika sem þeim 

standa til boða, að einstaklingar viti hvaða tækifæri og möguleikar bíða þeirra og að þeir geti 

síðan sjálfir farið og búið til eitthvað nýtt og byggt sinn starfsferil í kringum eigin hugmyndir.  
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Í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er lögð áhersla á að efla nemendur til frumkvæðis og 

byggja á sköpunarhæfni nemenda. Námið þykir hafa jákvæð áhrif á hugarfar nemenda og 

auka virkni þeirra. Þá hafa rannsóknir sýnt að nám í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt eykur 

líkurnar á því að nemendur hugsi um frumkvöðlastarf sem vænlegan starfsvettvang en í 

gegnum námið þá styrkist trú nemenda á eigin getu og námið er talið hafa jákvæð áhrif á 

árangur frumkvöðulsins í framtíðinni (Dickson o.fl., 2008). Þetta kom skýrt fram í 

rannsókninni en niðurstöður hennar sýna að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er að mati 

viðmælenda góð leið til að ná til fjölbreytts nemendahóps og byggja upp trú á eigin getu en 

þegar nemendur eru að vinna með eigin hugmyndir þar sem þau eru sjálf sérfræðingarnir 

öðlast þau sjálfstraust og læra að taka ábyrgð á verkum sínum sem nýtist þeim á starfsferli 

sínum. Þetta samræmist því sem Lent, Brown og Hackett (2002) benda á um að jákvæð 

upplifun á starfstengdum athöfnum hafi áhrif á náms- og starfsáhuga. Það efli trú á eigin getu 

hjá einstaklingum að fá að að prófa sig áfram í verkefnum sem tengjast ákveðnum störfum.  

Í þriðja lagi er náms- og starfsráðgjöf mikilvæg. Náms- og starfsráðgjöf stuðlar að því að 

einstaklingar séu meðvitaðir um eigin hæfileika, gildi og áhuga og taki mið af þessum þáttum 

þegar þeir velja sér starfsvettvang. Mikilvægt er að þeir sem huga að starfsferli í 

frumkvöðlastarfi fái stuðning og hvatningu til þess þegar þeir leita til ráðgjafa og að ráðgjafar 

hafi þekkingu og skilning á starfi frumkvöðla (Credefop, 2011). Náms- og starfsráðgjafar hafa 

þekkingu og reynslu til að styðja einstaklinga í að framkvæma eigin hugmyndir þegar kemur 

að náms- og starfsvali (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Náms- og starfsráðgjafar þurfa að 

gera sig sýnilegri en í rannsókninni kom fram að náms- og starfsráðgjafi væri ekki ofarlega í 

huga einstaklinga þegar leitað væri aðstoðar í tengslum við frumkvöðlastarf.  

Þegar kemur að því að veita náms- og starfsráðgjöf til þeirra sem huga að frumkvöðlastarfi 

þá er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að geta tengt ráðgjöf við starfsþróunarkenningar 

til að átta sig á hvað það er sem hefur áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. Með því að 

ráðgjafinn sé meðvitaður um kynjamun er betra að vinna gegn samfélagslegum hindrunum 

eins og kynímynd og staðalímyndum starfa (Betz, 2005). Þá þarf að huga sérstaklega að því 

að konur virðast láta trú á eigin getu hindra sig en niðurstöður benda til þess að það sé ein 

helsta ástæða þess að konur horfa ekki á frumkvöðlastarf sem starfsvettvang enda trú á eigin 

getu mikilvæg þegar slíkur starfsvettvangur er valinn. Hægt er að vinna að því að auka trú á 

eigin getu hjá einstaklingum í gegnum ráðgjöf í anda félagslegrar- og hugrænar kenningar um 

starfsferilinn en þá er unnið með ráðþega í ákveðnum skrefum (Lent, Brown og Hackett, 

2002). Lögð er áhersla á að ráðgjafar hjálpi ráðþegum að taka ákvarðanir með því að aðstoða 
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þá við að auka trú á eigin getu, auka trú á væntingum sínum og setja sér markmið. Í náms- og 

starfsráðgjöf sem byggist á félagslegu og hugrænu kenningunni um starfsferilinn eru fimm 

meginmarkmið. Í fyrsta lagi að kanna starfsáhuga og koma í veg fyrir að lokað sé á möguleika 

í starfsvali. Í öðru lagi að styrkja trú ráðþega á eigin getu sem er meðal annars gert með því að 

skoða það sem hefur gengið vel í fortíðinni, einnig er hægt að koma ráðþega í þá stöðu að 

hann geti náð valdi á nýjum hlutum. Í þriðja lagi að gera sér raunhæfar væntingar um 

niðurstöður með því að kanna starfakosti sem passa við gildi en væntingar um niðurstöðu geta 

við misjafnar, þær geta verið áþreifanlegar, félagslegar eða persónulegar væntingar. Bandura 

telur að trú á eigin getu hafi meira vægi í að ákveða hegðun en væntingar um útkomu (1997). 

Í fjórða lagi að hagræða umhverfishindrunum með því að koma auga á hindranir og undirbúa 

leiðir til að komast hjá hindrunum og í fimmta lagi að koma sér upp stuðningi í umhverfinu 

eins og með því að koma sér upp tengslaneti (Lent, Brown og Hackett, 2002; Sharf, 2010). 

Í fjórða lagi þarf að breyta þeim hugmyndum sem ríkja í samfélaginu um það hvað 

frumkvöðlastarf felur í sér. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er mikilvægt að breyta 

þeirri hugsun að tengja frumkvöðlastarf við útrásarvíkinga og peninga. Það þarf að vera meiri 

áhersla á lítil og meðalstór fyrirtæki og á gildi þess að reka lítil og farsæl fyrirtæki. Gera þarf 

kvenfrumkvöðla meira sýnilega til að aðrar konur átti sig á því að frumkvöðlastarf hentar 

konum alveg eins og körlum. Betz (2005) bendir á að það þurfi að styðja og hvetja konur til 

að þær skoði óhefðbundna starfsmöguleika. Með því að breyta þessari karllægu sýn á 

frumkvöðlastarf  aukast líkurnar á því að konur sjái það sem vænlegan kost að fara í 

frumkvöðlastarf.  

Fjölmargt í samfélaginu bendir til þess að frumkvöðlastarf sé framtíðin og því mikilvægt 

fyrir náms- og starfsráðgjafa sem starfa í ráðgjöf að átta sig á mikilvægi frumkvöðlastarfs í 

framtíðinni. Það þarf að hafa í huga þá þætti sem standa í vegi fyrir einstaklingum og þá 

sérstaklega stúlkum þar sem þær standa hallari fæti á þessum starfsvettvangi. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að hlutverk náms- og starfsráðgjafa felist í því að vinna 

markvisst að því að brjóta niður gamlar staðalmyndir kynhlutverka og hvetja bæði stráka og 

ekki síst stelpur til að velja sér starf sem veitir þeim starfsánægju. Það er von mín að þessi 

rannsókn vekji áhuga á frumkvöðlastarfi sem hugsanlegum starfsvettvangi og að 

frumkvöðlastarf verði kynnt sem vænleg leið á starfsferlinum. Þegar horft er til framtíðar 

virðast fjölmargir aðilar vera sammála um að frumkvöðlastarf eigi aðeins eftir að aukast og 

verða stækkandi starfsvettvangur.  
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Viðauki 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn 

 

Ég undirrituð/undirritaður veiti hér með samþykki mitt fyrir viðtali um viðhorf mín til 

frumkvöðlastarfs kvenna. Viðtalið er hluti af rannsókn Helgu Rúnu Þorsteinsdóttur til MA 

gráðu í náms- og starfsráðgjöf en megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig hægt er 

að stuðla að auknu frumkvöðlastarfi kvenna.  

Rannsóknin er unnin við Háskóla Íslands og leiðbeinendur eru Sif Einarsdóttir, dósent í 

náms- og starfsráðgjöf á félags-og mannvísindasviði (sif@hi.is) og Svanborg Rannveig 

Jónsdóttir, lektor á menntavísindasviði (svanjons@hi.is).  

Viðtölin verða tekin upp og eftir viðtölin eru þau afrituð orðrétt og innihaldsgreind eftir 

aðferðum eigindlegrar aðferðarfræði. Fyllsta trúnaðar er gætt við upptöku og úrvinnslu 

viðtalsins og munu ekki koma fram nöfn eða aðrar persónuupplýsingar um þáttakendur. Eftir 

úrvinnslu viðtalsins og þegar rannsókninni er lokið verður öllum gögnum eytt. Rannsóknin 

hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Rétt er að taka það fram að þátttakandi getur hvenær 

sem er hætt við þátttöku í rannsókninni kjósi hann að gera það.  

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur og eðli rannsóknarinnar og ég er samþykk/ur 

þátttöku. Mér er ljóst að ég er ekki skyldugur til að svara einstökum spurningum í 

rannsókninni kjósi ég að sleppa þeim og get á hvað tímapunkti sem er dregið mig úr 

rannsókninni. 
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