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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um frumkvöðlastarfsemi. Frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun er 

hverju þjóðfélagi mikilvæg þar sem frumkvöðlastarfsemi stuðlar gjarnan að fjölbreyttara 

atvinnulífi og almennt auknum hagvexti. Ríki sem búa vel að frumkvöðlastarfsemi eru 

þannig líkleg til að stuðla að auknum hagvexti. 

Skilningur á því hvað stuðlar að frumkvöðlastarfsemi er því mjög mikilvægur. 

Jafnframt er mikilvægt að kanna hverjar eru helstu hindranir sem frumkvöðlar mæta 

gjarnan í sínu starfi. Markmið er að auka þekkingu á hindrunum í frumkvöðlastarfi svo 

hægt sé að draga úr þeim. í þessari grein er sérstök áhersla lögð á að fá yfirsýn yfir 

helstu hindranir sem verða á vegi hefbundinnar frumkvöðlastarfsemi. Stuðst er við gögn 

úr megindlegri rannsókn á viðhorfum íslenskra athafnakvenna til áhrifa skrifræðis, 

aðgengis að upplýsingum og aðgengis að fjármagni á íslenska frumkvöðlastarfsemi. 

Jafnframt er skoðuð svipuð rannsókn frá OECD auk almennrar heimildaleitar. 

Helstu niðurstöður eru að algengustu hindranir sem frumkvöðlar mæta í 

frumkvöðlastarfi eru aðgangur að fjármagni, íþyngjandi skrifræði og takmörkun á 

aðföngum og auðlindum. Auk þess skiptir gott áhættuþol, félagsmótun, huglægar 

upplifanir og bjartsýni máli. Þessar niðurstöður eru skoðaðar og útskýrðar frekar í 

þessari ritgerð 

. 
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1  Inngangur 

Frumkvöðlar, frumkvöðlastarfsemi og frumkvöðlafyrirtæki hafa verið mikið í sviðsljósinu 

undanfarin áratug. Mikið hefur verið fjallað um starfsemi frumkvöðla í fjölmiðlum og 

fræðigreinum. Sumum frumkvöðlum hefur verið hampað mikið fyrir dugnað og árangur. 

Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart þar sem frumkvöðlastarfsemi stuðlar gjarnan að 

fjölbreyttara atvinnulífi og almennt auknum hagvexti. Skilningur á því hvað stuðlar að 

frumkvöðlastarfsemi er því mjög mikilvægur. Jafnframt er mikilvægt að kanna hverjar 

eru helstu hindranir sem frumkvöðlar gjarnan mæta í sínu starfi. Ríki sem búa vel að 

frumkvöðlastarfsemi eru þannig líkleg til að stuðla að auknum hagvexti. Dæmi um slíkt 

gætu verið styrkir, hagstætt lagaumhverfi, hagstæð lánskjör, hagstætt skattaumhverfi 

o.s.frv. Að sama skapi getur óhagstætt umhverfi hindrað frumkvöðlastarfsemi og 

nýsköpun almennt og þannig dregið úr vaxtarmöguleikum hagkerfisins. Í þessari ritgerð 

verða sérstaklega skoðaðir þættir sem eru líklegir til að íþyngja frumkvöðlastarfsemi og 

jafnvel nýsköpun yfirleitt. Hér er reynt er að draga saman helstu þætti sem eru líklegir til 

þess að hafa neikvæð áhrif á hugarfar frumkvöðla og mögulega draga úr 

framkvæmdagleði þeirra. Þó að  hér sé stuðst fyrst og fremst við erlendar rannsóknir er 

á því mikilvæg undantekning, sem er könnun á upplifun íslenskra athafnakvenna á 

hindrunum í frumkvöðlastarfsemi. Þó að lagaumhverfið á Íslandi sé væntanlega að 

mörgu leyti ólíkt lagaumhverfi ýmissa annara landa má reikna með að vandamál 

frumkvöðlastarfsemis séu á margan hátt lík og þannig alþjóðleg. Ritgerðin skiptist í sex 

meginkafla, í fræðilega yfirlitinu er fyrst kynnt hvað felst í hugtakinu frumkvöðlastarf. Því 

næst er kafli um helstu þættu frumkvöðlastarfs; eiginleikar einstaklinga og 

umhverfisþættir. Aðferðafræðin og upplegg rannsóknar er kynnt í fjórða kafla og greint 

er frá niðurstöðum og ályktunum í þeim fimmta og sjötta. Niðurstöður rannsóknar eru 

bornar saman við niðurstöður rannsókna m.a. frá OECD löndunum. 

Skilgreining á hugtakinu frumkvöðull hefur ekki reynst eins einföld og ætla mætti við 

fyrstu sýn og fjöldi fræðimanna hefur glímt við hana eins og fram kemur við eftirfarandi: 

Það er almennt viðurkennt að frumkvöðlasvið skorti vel samþykkta skilgreiningu (t.d., 

Shane & Venkataraman, 2000; Venkataraman, 1997 ásamt mörgum öðrum). Ekki nóg 
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með það þá hefur verið talað um frumkvöðlastarf sem eitthvað þægilegt, hentugt 

hugtak sem hefur litla merkingu á bakvið sig (Gartner 1990).  Með öðrum orðum „það er 

ljóst að frumkvöðlastarf er notað af greinendum í þeirri merkingu sem hentar þeim best 

hverju sinni” (Casson, 2003). Vandamálið að finna skilgreiningu á orðinu „frumkvöðull“ 

og að tilgreina mörk frumkvöðlasviðsins hefur enn ekki tekist að leysa (Gartner, 1990). 

Til að einfalda hugtakið þá er merking orðsins frumkvöðlastarfsemi í þessari rannsókn 

plön og ásetningur einstaklinga í að virkja hugmyndir sínar um að stofna fyrirtæki. Þetta 

byggir á hugmynd Gartners um að frumkvöðlar raungera frumkvöðlahugmyndir sínar 

með því að stofna fyrirtæki (Gartner, 1988).  Hér er einblínt á athafnir frumkvöðuls til að 

stofna fyrirtæki- hvað þeir gera til að ná þeim markmiðum (Bird,1988). 

Í þessum skilningi byrjar frumkvöðlastarf á hugmyndum og vilja til að hrinda þeim í 

framkvæmd.  Til að starfa sem athafnamaður og gera hugmyndir sínar að veruleika þarf 

maður að hafa brennandi áhuga (sjá dæmi Delmar, 1996) og hafa trú á eigin getu (sjá 

dæmi Bandura 1997). Frumkvöðlar sem við sjáum í fjölmiðlum sem eru viljugir til að 

mæta þessum áskorunum eru líklegir til að mæta þessum kröfum. Þeir eru með áætlanir 

um að raungera hugmyndir með því að stofna fyrirtæki (Krueger, Reilly, & Carsrud, 

2000). 

1.1 Hvers vegna fer fólk út í frumkvöðlastarf? 

 Í grein eftir Robert A. Baron (2004), er sett fram möguleikakenning (Prospect theory), 

sem er vel útfærð kenning um ákvarðanatöku. Þar er varpað ljósi á vitsmunalega þætti 

sem geta valdið því að einstaklingur ákveður að gerast athafnamaður. Dæmi: 

Athafnamaður setur upp líkan sem tekur tillit til mögulegs taps, s.s mögulegs 

fjárhagsávinnings sem hann gæti farið á mis við ef hann hefst ekkert að.  Þetta gæti 

mögulega leitt til aukinnar áhættusækni. Ákvörðunin um  að gerast athafnamaður getur 

einnig stafað af fjölda vitsmunalegra hneigða (cognitive biases), eins og til dæmis 

bjartsýnishneigð (positive biases), stefnumótunar-/skipulags- tilhneigingu (planning 

fallacy) og þeirri sjálfsblekkinginu að hann hafi fulla stjórn á aðstæðum (illusion of 

control).  Einstaklingar sem ákveða að gerast frumkvöðlar eru líklegri en aðrir til að 

halda því fram að hlutirnir reddist (optimistic bias). 

Hvers vegna sér sumt fólk fremur en annað tækifæri sem hægt er að nýta til 

fjárhagslegs ávinnings? Vitsmunalegir þættir eins og hvernig ferli/hlutir eru skynjuð 
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(perceptual proccesses) koma þar til. (Að bera kennsl á hluti eða mynstur, 

Merkjagreiningarkenningin.) Nútíma umgjörð er þá notuð til að útskýra hvernig 

einstaklingar stjórna eigin hegðun (regulatory focus theory), og hugmyndin um huglægt 

skema sem hjálpar einstaklingum í leit þeirra að tækifærum (árvekni frumkvöðla). 

1.2 Atvinnuleysi og áhrif þess á frumkvöðlastarfsemi 

Í skýrslu OECD (Stel & Stunnenberg, 2004) kemur fram að atvinnuleysi er sennilega 

umdeildasta og jafnframt mest rannsakaða breytan þegar kemur að frumkvöðlastarfi. Í 

eftirfarandi kafla verður farið nánar út í hvað stóð í þeirri skýrslu; það eru til fræðileg rök 

fyrir bæði jákvæðum og neikvæðum áhrifum frumkvöðlastarfsemi. Ef við lítum fyrst á 

tvenns konar neikvæð áhrif. Þá má í fyrsta lagi rekja  litla frumkvöðlastarfsemi til 

atvinnuleysis, sökum þess að atvinnulausir hafa ekki sama úthald og frumkvöðlavit sem 

þarf til þess að reka fyrirtæki (Lucas, 1978). Í öðru lagi getur lág tíðni nýstofnaðra 

fyrirtækja verið vegna lítils hagvaxtar, sem er beintengdur við mikið atvinnuleysi 

(Audretsch,1995). Niðurstaða Garafoli (1994) var sú að það væri neikvætt samband á 

milli atvinnuleysis og nýstofnaðra fyrirtækja. Hinsvegar fann Carree (2002) engin 

tölfræðileg gögn sem sýndu neikvætt samband milli atvinnuleysis og 

frumkvöðlastarfsemi. 

Það eru einnig til rök fyrir jákvæðu sambandi (milli þessara þátta). Sumir 

hagfræðingar vilja meina að aukið atvinnuleysi muni leiða til aukinnar 

nýsköpunarstarfsemi þar sem fórnarkostnaðurinn við að stofna fyrirtæki hafi þá 

minnkað (Blanchflower og Meyer, 1994).  Jákvæð eða örvandi áhrif atvinnuleysis á 

frumkvöðlastarfsemi  eru gjarnan nefnd „flóttamannaáhrifin“. Undanfari 

flóttamannaáhrifanna getur aftur verið í samræmi við þá sýn Knights (1921) að 

eintaklingar taki ákvarðanir byggðar á þrenns konar  ástandi: atvinnuleysi, því að vera 

sjálfstætt starfandi eða hinu að vera starfsmaður (á launaskrá). Þetta þýðir að þegar  

atvinnuleysisstig er hátt, þá sér fólk gjarnan fram á að þessir þrír þættir minnki niður í 

tvo: þann að vera sjálfstætt starfandi eða glíma við atvinnuleysi.  Enda er fjöldi 

atvinnulausra  nánast sá sami í báðum tilfellum. Aukið atvinnuleysi gæti þannig 

auðveldlega leitt til aukinnar frumkvöðlahegðunar. Í þessu samhengi setti  Oxenfeldt 

(1943) fram þau rök að einstaklingar sem væru atvinnulausir og hefðu svartsýnar 

atvinnuhorfur veldu að fara út í sjálfstæðan rekstur því að þeir teldu það hagstæðari 

kost. 
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1.3 Frumkvöðlastarfsemi  á Íslandi í alþjóðlegum samanburði  

Þó það sé ekki markmið þessarar rannsóknar að ná yfir alla þætti frumkvöðlastarfsemi 

þá er fróðlegt að skoða niðurstöður af rannsókn á íslensku frumkvöðlaumhverfi. 

Einn af hverjum n u  slendin um telst vir ur   frum v  lastarfsemi e a 
       jó arinnar sem setur  sland     . s ti  af  llum    -l ndunum. 
   ert land    vró u er h rra en  sland.  lestir  slens ir frum v  lar eru a  
n ta vi s i tat  if ri en e  i að stofna fyrirtæki vegna þess að ekkert betra 
stendur til boða (Global Entrepreneurship Monitor, 2002). 

Í skýrslu Global Entrepreneurship Monitor (2002) um íslenskt frumkvöðlaumhverfi 

kemur meðal annars fram að karlar eru helmingi virkari en konur í frumkvöðlastarfsemi 

og að flestir séu á aldrinum 35-44 ára. Því er haldið fram að menning Íslands ýti undir að 

fólk vilji gerast eigin herrar og fara út í frumkvöðlastarfsemi.  Miðað við önnur GEM-lönd 

virðist sem óvenjuhátt hlutfall íslenskra frumkvöðla ætli sér stóra hluti. En þó virðist sem 

þessi kraftur sé illa nýttur, þar sem atriði eins og skortur á fjármagni og menntun virðist 

minnka þá mögulega nýtingu þeirra auðlinda sem frumkvöðlar búa gjarnan yfir. 

Fyrirtæki fá einnig hvergi lægri upphæðir úr áhættufjárfestingasjóðum heldur en á 

Íslandi. Á Íslandi er áhættufjármagn aðeins einn tíundi af því sem einkafjárfestar leggja 

til sem hlutfall af landsframleiðslu. 

Í nýrri skýrslu um frumkvöðlastarfsemi á Íslandi          m fram a  s rfr  in ar 

v ru sammála um að skortur á áh ttufjárma ni til n rra f rirt  ja    

skortur á lánsfjárma ni almennt væri helsti veikleiki íslenska frumkvöðlaumhverfisins. 

 ál  t  remur fjór u af s rfr  in unum telja a  e  i s  n  ile t fram    

á hlutaf  e a lánsfjárma ni.  itlu l  ra hlutfall telur   in eran fjárma nsstu nin   f 

l tinn    l ti  fram    á fjárma ni frá einsta lin um.  ama    ir u  i á tenin num 

var andi framta sfjárma n    fram    á fjárma ni f rir n  f rirt  i á 

hluta r fam r u um. Hannes Ottóson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, Silja Björk 

Baldursdóttir (2009) 
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2 Að stofna fyrirtæki  

2.1 Mikilvægi aðfanga og auðlinda 

Í grein eftir Ander Landberg (2008) kemur fram mikilvægi aðfanga og auðlinda og vitnar 

hann í fleiri rannsóknir máli sínu til stuðnings. Þar kemur fram að gjarnan er litið á 

aðgang að auðlindum sem ómissandi þátt þegar kemur að því að stofna fyrirtæki. Það er 

mikilvægt strax í upphafi  að ákveðin úrræði séu til staðar  til þess að hugmyndin um 

stofnunina gangi upp. Nákvæmlega hvers konar úrræði eru nauðsynleg á hverjum 

tímapunkti fer eftir þáttum eins og þeim um hvers konar tegund af vöru eða þjónustu er  

að ræða, og hvað einkennir þann markað þar sem viðkomandi fyrirtæki er stofnað. 

Auðlindir sem fyrirtæki geta notað til að móta aðferðir til að hafa áhrif á árangur og 

skilvirkni fela í sér eignir, getu (hæfileika), skipulagsferli, eiginleika fyrirtækis, 

upplýsingar og þekkingu. 

Í grein Landberg (2008) er einnig fjallað um hvað teljist auðlindir þegar kemur að 

stofnun fyrirtækja. Samkvæmt því geta nauðsynlegar auðlindir verið líkamlegar, 

mannlegar, félagslegar, skipulagslegar og fjárhagslegar. Jafnframt kemur fram að flokka 

má uppsprettur auðlinda í frumkvöðlastarfsemi í tvo flokka; þær sem eru í eigu 

frumkvöðuls og þær sem er stjórnað af honum. Flest ný verkefni hafa fáar auðlindir á 

bakvið sig og til þess að lifa af þurfa frumkvöðlar að komast yfir utanaðkomandi 

auðlindir sem þeir eiga ekki en eru nauðsynlegar í nýsköpunarferlinu. Með því að hafa 

aðgang að auðlindum geta frumkvöðlar nýtt sér þær auðlindir í þágu eigin fyrirtækis. 

Hagsmunaaðilar sjá hag í því að veita nýju verkefni aðgang að auðlindum sínum ef þeir 

hafa trú á því að það sé arðbært, skilvirkt, verðugt, viðeigandi og/eða þarft. Hér liggur 

einmitt mergur málsins, hvernig á að öðlast stjórn yfir einhverju sem er ekki í eigu 

viðkomandi, sérstaklega ef auðlindin sem þörf er á er nauðsynleg til að gera verkefnið 

að veruleika? 

Landberg (2008) vitnar einnig í Baker og Nelson sem héldu því fram að það sjónarmið 

að auðlindir væru nauðsynlegar á hlutlægan hátt væri rangt þar sem fyrirtæki geti 

notast við það sem fyrir hendi er í sama tilgangi. Með þessu er átt við að það snýst ekki 

allt um öflun tiltekinna auðlinda, heldur hvað er sýnilegt og felst í auðlindunum.  
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Auðlindir, hvort sem litið er á þær á hlutlægan eða huglægan hátt, vekja spurningar 

um það hvaða nálgun sé best þegar skoða á aðgengi að auðlindum. Þetta má nálgast á 

fleiri en einn veg, til dæmis sbr. Weick út frá skynsemissjónarmiði (sensemaking 

perspective) Eða með því að skoða síbreytilega möguleika (dynamic capabilities) eða á 

grundvallarstigi, út frá sjónarmiði auðlinda (resource based view) Hinsvegar er 

auðlindasjónarmiðið í ritgerð Landbergs (2008). Þar leggur Landberg áherslu á 

ósamræmi í hagsmunum annars vegar þeirra sem eiga auðlindirnar og hafa hagsmuni af 

varðveislu þeirra og hinsvegar þeirra sem vilja nýta þær og taka þá áhættu  að ganga of 

nærri þeim. 

2.2 Stjórn, frumkvöðlastarfsemi og auðlindaþörf 

Eftirfarandi kafli er byggir á ritgerð Anders Landberg (2008) þar sem hann fer meðal 

annars í  auðlindaþarfakenninguna (resource dependence theory) og þýðingu hennar 

þegar kemur að nýsköpun verkefnis. Sérstaklega miðað út frá upplifun frumkvöðuls af 

leit og söfnun nauðsynlegra auðlinda. Auðlindaþarfaröksemdin innheldur tvo þætti. Í 

fyrsta lagi eru aðilar líklegri til að bregðast fremur við þeim aðilum í umhverfinu sem 

stjórna nauðsynlegum auðlindum - þetta er utanaðkomandi hindrun. Í öðru lagi inniber 

hún tilraun aðila til að stjórna þessum ytri atriðum, bæði til að lifa af, og til að öðlast 

meira sjálfstæði frá umræddum takmörkunum (Pfeffer, 1982). 

Auðlindaþarfarkenningin hljóðar í stuttu máli svo: 

Hegðun skipulagsheildar mun verða fyrir utanaðkomandi áhrifum vegna 
þess að aðalskipulagsheildin verður að mæta þörfum þeirra í umhverfinu 
sem útvega auðlindir sem eru nauðsynlegar og mikilvægar fyrir framtíð 
fyrirtækisins. Skipulagsheildir munu (og ættu) að bregðast við þörfum þeirra 
skipulagsheilda eða hópa í umhverfinu sem ráða yfir nauðsynlegum 
auðlindum (Pfeffer, 1982, bls. 193) 

Þetta gefur til kynna að þegar reynt er að komast yfir ytri auðlindir standa 

frumkvöðlar frammi fyrir þeirri áskorun að meta hvort það sé áhættunnar virði að 

sækjast eftir þeim þar sem þeir gætu misst stjórn á eigin verkefnum í kjölfarið. 

Þó að reynt sé að ná tökum á þessum þáttum þá eru valkostir frumkvöðla 

takmarkaðir að því marki að ákveðnar auðlindir eru gjarnan nauðsynlegar til þess að 

ver efni  eirra lifi af. „ Þanni  er raunin sú a  ver efni  s   jarnan há  umhverfinu sem 

gerir ytri þvinganir og stjórn á hegðun fyrirtækisins bæði mögulega og nánast 
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óumfl janle a“  Pfeffer et al.    78, bls. 43). Þegar kemur að því að skapa ný verkefni, 

þá þurfa frumkvöðlar oft á ákveðnum tímapunkti að fórna stjórn á vissum þáttum 

verkefnisins í skiptum fyrir auðlindir. 

Ytri hindrun frá hagsmunaaðilum getur þess vegna leitt af sér gagnvirkni mismunandi 

þátta.  Einn af þessum þáttum leggur áherslu á að árangur eins aðila er háður árangri 

annars. Önnur tegund er þegar atferli eins aðila er háð atferli annars (Pfeffer et al, 

1978). Athafnir frumkvöðla eiga sér ekki stað í tómarúmi;  þær tengjast meira og minna 

gagnvirkt við aðra frumkvöðla.  Þegar fyrirtæki er stofnað fer ákveðið ferli af stað.  

 

  

Mynd 1  Landberg (2008) áskorunaferli nýsköpunarfyrirtækis 

 Í byrjun geta myndast áskoranir sem reyna á hvort fyrirtækið lifi af. Til þess að 

fyrirtæki lifi af er mikilvægt að skilja þau gagnvirku tengsl sem eru milli frumkvöðla og 

hagsmunaaðila.   

Hvort frumkvöðull eða hagsmunaaðili eru í góðri samningstöðu gagnvart hvort 

öðrum fer gjarnan eftir því hversu háðir þeir eru ákveðnum tegundum viðskipta. Tveir 

þættir auðlindaskipta hafa áhrif á þessa gagnvirkni: (1) Annarsvegar hlutfallsleg stærð 

viðskiptanna og (2) og hinsvegar mikilvægi auðlindanna fyrir frumkvöðulinn. Hlutfallsleg 
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stærð er mæld sem hlutfall af heildarframlegð (input) eða heildarframleiðni (output) 

sem bókfærð eru í viðskiptunum. Ef frumkvöðlar ákveða að einbeita sér að þrengri 

markhóp verða þeir háðari þrengri hópi viðskiptavina en ef þeir myndi einbeita sér að 

víðari markhóp. Ný verkefni sem fá aðföng frá fáum aðilum gætu orðið óþarflega háð 

þeim aðilum fremur en ef þeir hefðu aðföng úr fleiri áttum. 

Með öðrum orðum, vandamál frumkvöðlaverkefnis varðandi auðlindir felst gjarnan  í 

framboði þeirra. Ef framboð er mikið og stöðugt, hefur frumkvöðullinn fáar hömlur og 

þarf því að hafa litlar áhyggjur af auðlindum, jafnvel þegar ástand er viðkvæmt getur 

hann nálgast auðlindir annars staðar frá. Hinsvegar ef framboð er lítið getur óstöðug 

framleiðsla  og óvissa fyrirtækisins sem frumkvöðullinn er háður orðið að vandamáli 

þegar kemur að uppbyggingu verkefnisins. 

Tilraun skipulagsheildar til að mæta þörfum ákveðins hóps er fall af hæði 
þess við þann hóp miðað við aðra hópa og að hversu miklu marki kröfur eins 
hóps stangast á við kröfur annars. Þrír þættir eru mikilvægir í að ákveða 
hvort fyrirtæki sé háð öðru fyrirtæki. Í fyrsta lagi mikilvægi auðlindarinnar, 
það er að hve miklu leyti fyrirtækið þarfnast hennar til þess að geta starfað 
áfram. Í öðru lagi er hversu mikinn ákvarðanatökurétt hagsmunasamtök 
hafa varðandi ráðstöfun og notkun auðlindar. Í þriðja lagi fjöldi valkosta, eða 
að hve miklu leyti hagsmunasamtök stjórna þessum auðlindum er að lokum 
mikilvægur þáttur í að ákvarða hæði skipulagsheildarinnar (Pfeffer et al., 
1978, bls. 45-46). 

Þetta tekur mið af aðstæðum þar sem auðlindir eru takmarkaðar. Í slíkum aðstæðum 

geta hagsmunaaðilar stjórnað auðlindum á tvenns konar hátt: með því að ákveða 

ráðstöfun auðlinda eða með eigin notkun auðlinda (Pfeffer et al., 1978). Fyrsta tegundin 

er stefna  þar sem hagsmunaaðili heldur aftur af auðlindum og veitir fyrirtækinu ekki 

þær auðlindir sem óskað er eftir. Seinni tegundin er notkunarstefna þar sem 

hagsmunaaðili heldur áfram að veita auðlindir sem óskað er eftir, en gerir það þó með 

skilyrðum (Frooman, 1999). 

Tengsl sem verða til í aðstæðum þar sem einstaklingar eru háðir eru talin ógagnvirk 

og gert er ráð fyrir að þau séu ekki stöðug. Þetta þýðir að frumkvöðullinn sem háði eða 

valdaminni aðilinn hefur hvatir til þess að fara út í aðgerðir til að miðla þessari 

gagnvirkni áfram (Pfeffer, 1982). Til þess að gera þetta, verða frumkvöðlar að hafa 

einhverskonar mótvægi þar sem þeir búa yfir félagslegum, mannauðslegum og 

skipulagsheildarauðlindum. Slíkum óefnislegum eignum er svo hægt að skipta út fyrir 
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efnislegri, þar sem flækjustig auðlindanna gefur til kynna hversu auðveldlega hægt er að 

skipta þeim á milli (Brush, Greene, og Hart, 2001).  

Auðlindaþörf frumkvöðla og hæði þeirra gagnvart hagsmunaaðilum telst í því 

samhengi til þeirra atriða sem frumkvöðlar upplifa sem hindrun við nýstofnun fyrirtækis.  

Auðlindaþarfakenningin gefur til kynna að þessi tengsl milli hagsmunaaðila sem hafa 

meira eignarhald á takmörkuðum auðlindum og frumkvöðulsins eru áhugaverð. 

Frumkvöðlar gætu upplifað stjórnunarmissi að því marki að það gæti hugsanlega verið 

truflandi fyrir þá hegðun sem er nauðsynleg til þess að reka fyrirtæki, í þessu samhengi 

einkennist þetta sem upplifuð hindrun frá hagsmunaaðilum. 
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3 Upplifun frumkvöðla á hindrunum 

Í grein Landbergs (2008) kemur fram að hugmyndir um upplifaða mótspyrnu séu nýlegar 

á sviði frumkvöðlastarfsemi, en hafa þó verið notaðar í öðrum tegundum rannsókna. 

Sérstaklega hefur mótstaða gagnvart breytingum verið skoðuð, til dæmis mótspyrna 

gagnvart breytingum í fyrirtækjum og þá sérstaklega þeim sem varða stefnu og 

uppbyggingu fyrirtækisins (Miller og Friesen, 1980). Þar má einnig nefna það hvernig 

starfsmenn veita mótspyrnu við breytingum sem eru innleiddar af stjórnendum (Powell 

og Posner, 1978). Í breytingarrannsóknum hefur mótspyrna verið skilgreind bæði sem 

meðvituð andstaða og aðgerðarleysi (Asforth og Mael, 1998) og sem ákveðin tegund af 

athöfn eða athafnarleysi (Brower og Abolafioa, 1995). Mótspyrna gagnvart breytingum 

hefur gjarnan verið skilgreind  sem „ vi  ra  sferli   ar sem um   smenn sem  falla inn 

  valdaten sl eru vir ir   a  mótm la frum v  i annarra um   smanna“   Jermier, 

Knights og Nord, 1994, bls. 9) 

Í ritgerð Landbergs kemur einnig fram að aðrar rannsóknir hafa leitt fram mótrök við 

þessu viðhorfi og samkvæmt þeim er það almennt neikvætt viðhorf að starfsmenn eigi 

alltaf að vera sannfærðir um hið rétta og játast  breytingum (Watson, 1982). Í tilfelli 

starfsmanna og stjórnenda, munu stjórnendur því sjá starfsmenn sem hindranir. Þetta 

skapar vandræði því ein ástæða fyrir því að starfsmenn mótmæla yfirmönnum almennt 

er sú að þeir vilja að stjórnendur séu vakandi fyrir mikilvægum þáttum sem geti skilað 

fyrirtækinu árangri (Dutton, Ashford, Neill, Hayes, og Wierba, 1997). Mótstaða gagnvart 

breytingum er því framsækið verkfæri þegar kemur að betrun alls fyrirtækisins. 

3.1 Hvað veldur því að frumkvöðlar upplifi hindranir?  

Eftirfarandi kafli er byggður á ritgerð Landbergs (2008). Mótstaða sem er skynjuð af 

frumkvöðlum myndar hugsanlegar truflanir þegar kemur að markmiðum frumkvöðlanna 

varðandi nýstofnun fyrirtækis. Þetta kallar á athygli þeirra og villir fyrir áformum þeirra 

um nýsköpunarstarfsemi. Tegund markmiðs hér er verkefnastigs markmiðið sem felur í 

sér skjót markmið tengd við frammistöðu  fyrirtækja þeirra (Kluger og Denisi, 1996). 

Raskaða markmiðið er þá miðað við heildarframmistöðu, það er hversu mikil ringulreið 
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myndast við röskunina, og ástæðu frumkvöðulsins fyrir að elta hugmyndina, sem hefur 

svo áhrif á hvernig markmiðstruflunin er metin (Lazarus, 1991). Vegna þessa, þegar  litið 

er á eitthvað sem hindrun við þróun fyrirtækis, er mótstaða skynjuð. Hinsvegar er 

skynjuð mótstaða  ekki hlutlægt ástand eða eitthvað sem er skynjað af öðrum, hún 

takmarkast við hugsanir frumkvöðuls. Þetta er mikilvægt að endurtaka og vekja áherslu 

á - tveir frumkvöðlar skynja sama atburðinn á mismunandi hátt. Einn gæti litið á atburð 

sem mótlæti á meðan annar sér hann ekki sem hindrun. Þetta er jafn-gilt hvort sem 

hindrunin á sér stað í nánasta umhverfi frumkvöðulsins  eða vegna   breytts umhverfis 

(environmental jolt)  þegar horft á heilan iðnað eða jafnvel á heimsvísu(Venkataraman 

og van de Ven, 1998). 

Í þessum aðstæðum getur streitustig vegna mótstöðu farið eftir því hvernig 

frumkvöðull skynjar vægi mótstöðunnar gagnvart trú, gildum, markmiðum og  

áformsstöðu (Lazarus, 1990, 1999). Það hefur komið í ljós að það er hægt að meta 

upplifanir frumkvöðla með því að skoða viðbrögð þeirra við áreiti. 

Neikvætt mat er túlkað sem ógnun (Duckworth, Bargh, Cargia og Chaiken, 2002) en 

þar sem mat er persónubundið gæti sama ástand verið túlkað sem áskorun (Lazarus, 

1999) og fer það eftir persónueinkennum eins og dugnaði (self-efficacy) (Bandura,1997), 

uppbyggilegri hugsun (Epstein og Meier, 1989) og hæfileikanum til að lifa af erfiðar 

aðstæður (Maddi og Kobasa, 1984). Það gæti jafnvel verið túlkað sem skaðlaust, 

hlutlaust eða málinu óviðkomandi. 

Í samhengi frumkvöðlastarfsemi  efur „ó n“ til   nna a  eitthva  er a  fara a   erast 

sem getur skaðað hugmynd frumkvöðuls þar sem frumkvöðullinn mun fyllast óöryggi 

var andi hu m ndir s nar. „Ás  run“ er hinsve ar eitthva  sem frum v  ullinn er  

öruggari með að kljást við. Hvort sem atburður er settur fram sem ógn eða áskorun, í 

báðum tilfellum er það merki um hindrun í átt að markmiði frumkvöðuls og segir honum 

að ekki sé allt með felldu. 

3.2 Hlutverk skynjunarferla  

Það virðist ljóst af framansögðu að upplifun frumkvöðuls skiptir máli. Þegar frumkvöðull 

sér tækifæri (og við gerum hér ráð fyrir að það sé raunhæft), gefur það til kynna að það 

er „eitthva “  arna úti sem vert er a  ta a eftir - einhverskonar hvati eða uppstilltur 

hvati sem vert er að taka  eftir eða líta á. Einföldum rannsóknum hefur verið beint að 
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þessu fyrirbæri, sem er betur þekkt sem hlut- eða mynsturskennsl: þá eru kennsl borin á 

flóknar fylkingar af hvötum sem allar saman leyfa skynjendum að bera kennsl á hlut eða 

flókið mynstur af hlutum eða atburðum (t.d., Matlin, 2002). Ef  gert er ráð fyrir því að 

tækifæri myndist, sem á einhverjum tímapunkti verða til sem greinanleg mynstur 

(eitthvað sem hugsanlegir frumkvöðlar geta í raun skoðað), þá getur auðkenning eða  

greining  á einföldum hlut (object recognition)  skipt máli til þess að skilja þetta ferli. 

Með öðrum orðum, slík rannsókn gæti veitt innsýn í eðli hvatakerfisins sem er titlað sem 

tækifæri - með öðrum orðum  inn í ómissandi eðli tækifæra séð frá sjónarmiði 

frumkvöðuls. Þetta er stór spurning sem hefur til dagsins í dag verið að mestu hunsuð. 

3.3 Áhrif upplifaðra hindrana á nýsköpun fyrirtækis 

Ein af jákvæðum áhrifum skynjaðra hindrana er til dæmis að þær neyða frumkvöðla til 

að þróa vörur og þjónustu enn frekar eða líta til utanaðkomandi uppspretta til þess að 

yfirstíga þessar skynjuðu hindranir. Þær getur einnig  valdið  því að frumkvöðlar hætti 

við hugmyndir sem eru ólíklegar til þess að verða árangursríkar og vegna þessa losað um 

auðlindir sem gætu hjálpað til í öðrum tækifærum.  Neikvæð áhrif gætu hinsvegar verið 

 au  til d mis  a  vi   mandi v  i frá stefnu á tlana  „la i“ vandamál til s amms t ma 

eða hunsi þau, án þess að líta á áhrifavalda vandans og gera eitthvað í þeim, sem að 

lokum mun leiða til verri útkomu en ella, eða jafnvel eyðingu viðkomandi hugmyndar. 

Það sem þessar tvær útkomur eiga sameiginlegt er að þær byggjast á hugmyndafræði 

frumkvöðuls og leiðum hans við að takast á við vandamál. Með öðrum orðum fer 

útkoman eftir frumkvöðlinum.  

Dæmi um aðstæður þar sem hindranir gætu verið upplifaðar eru til dæmis, 

hagsmunaaðilar  sem gætu verið samþykkir áhættu sem fyrirtækið hyggst fara 

útí  annarsvegar vegna jákvæðra áforma um að styðja fyrirtækið, eða hinsvegar vegna 

neikvæðra áforma um að raska því (MacMillan, 1983).   

Dæmi um jákvætt viðnám er það þegar skekkjur eru gerðar í fyrirtæki við þróun þess 

sem gætu haft snjóboltaáhrif í för með sér (Van de Ven, 1999). Hagsmunaaðili sem 

hefur áhuga á að sjá verkefnið verða að veruleika getur mótmælt stefnumótun 

frumkvöðuls til þess að reyna að sporna við þessum skekkjum og hafa jákvæð áhrif á 

fyrirtækið. 
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Aðstæður þar sem viðnám er veitt með neikvæðum ásetningi gætu til dæmis verið 

þegar verkefni þarf nauðsynlegra auðlinda við en hluthafar takmarka aðgang að þeim 

auðlindum. Önnur dæmi um neikvæðan ásetning gæti verið þegar hluthafar líta á 

verkefni sem keppinaut, og haga sér á sama tíma eins og hliðvörður að nauðsynlegum 

auðlindum eða nauðsynlegum tengslum. Takmörkun á aðgangi að slíkum auðlindum 

væri leið til að hindra þróun verkefnis. (Macmillan, 1983). Hinsvegar eru athafnir 

hagsmunaaðila sem frumkvöðlar upplifa sem hindranir ekki endilega hugsaðar sem 

hindranir af þeirra hálfu. Hluthafar þurfa ekki einu sinni að vita um tilvist verkefnis 

frumkvöðuls til þess að frumkvöðlar skynji þá sem hindrun.  

Mótlæti gæti einnig komið frá hluthöfum sem hafa nánari tengsl við frumkvöðulinn. 

Þar sem athyglin hér er á nýstofnuð fyrirtæki gætu slíkir hluthafar verið samstarfsaðilar, 

fyrstu starfsmenn eða fjölskylda. Í viðbót við þessa hagsmunaaðila, gætu hindranir 

einnig komið frá sjálfum frumkvöðlinum. Út frá þessu sjónarmiði þarf upplifuð hindrun 

ekki endilega að vera óvæntur eða ytri atburður. Dæmi um slíka hindrun gæti verið 

þegar frumkvöðul langar að ná einhverskonar árangri utan verkefnis.  Þetta myndi svo 

draga athygli hans frá verkefninu og þar af leiðandi myndi frumkvöðullinn upplifa 

athafnir sem miða að verkefninu sem byrði. Fjölskylda og börn eru eitt dæmi um þetta 

þar sem löngun til að eyða tíma með fjölskyldunni gæti dregið athyglina frá því að stofna 

fyrirtæki. Frumkvöðlar upplifa ekki hindranir í þeirri ákvörðun að eyða tíma með 

fjölskyldunni en afleiðing þeirrar ákvörðunar gæti hins vegar leitt til upplifunar á 

hindrunum við aðstæður sem væru annars ekki til staðar. 

Spurningin hvaðan upplifaðar hindranir koma er einnig líkleg til að tengjast því á 

hvaða tímastigi hugmyndin er. Hugmyndin um upplifaðar hindranir gefur til kynna að 

mismunandi hagsmunaaðilar hafa mismunandi vægi og gefa þess vegna frá sér 

mismunandi hindrunarvægi. Þar sem nýtt verkefni verður til skipta flokkar hagsmunaðila 

mismiklu máli eftir tímasetningu. Þeir hagsmunaðilar sem hafa mesta vægið á 

ákveðnum tímapunkti eru líklegri til að hafa mesta möguleikann til að valda hindrunum. 

Landberg (2008) 

3.4 Hindranir skrifræðisins  

Í hagfræðilegum ritum er engin stöðluð skilgreining á skrifræði vegna þess að 

skilgreiningin er fremur flókin og erfið (Nicoletti et al., 2000). 
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Í þessu samhengi  er skrifræðið reglugerðir og auknar kröfur hins opinbera um 

upplýsingar. Í skýrslu sem var gefin út af OECD eru opinberar reglugerðar taldar auka 

pappírsvinnu og ýmis stjórnsýsluleg formsatriði þar sem ríkisstjórnir safna upplýsingum 

sem eru taldar hafa áhrif á efnahagslegar ákvarðanir einstaklinga (OECD 2004). Þegar 

upp er staðið þá verður að meta áhrif og  umfang skrifræðis út frá því sviði sem 

skrifræðið  tengist. Krauss og Stahlecker (2001) sýndu fram á  að opinberar hindranir og 

skriffinska voru eitt af aðalatriðunum sem hægðu á vexti líftækni í Þýskalandi. Um leið 

og þessum hömlum var aflétt, fjölgaði líftæknifyrirtækjum og vöxtur þeirra jókst til 

muna.  

Grilo og Thurik (2004) sýna fram á að flækjustig skrifræðisins eigi stóran þátt í að 

útskýra mismunandi drifkraft frumkvöðla. Þeirra niðurstaða var sú að ef þú hefur ekki 

hugsað út í að stofna f rirt  i á ur   ó a   ú hafir „hu sa  út    a “ e a  ú hefur 

„hu sa  út    a      efist u  “  á ten ist sú á v r un a  einsta lin urinn fór e  i áfram 

með hugmyndina ekki endilega skynjun hans á flækjustigi skrifræðis. Hinsvegar þá gætu 

virkari frumkvöðlar (sem eru á leiðinni að stofna fyrirtæki eða hafa nýverið stofnað 

fyrirtæki) verið líklegri til að skynja meiri neikvæðni gagnvart flækjustigi skrifræðisins. 

Grilo og Thurik (2004) koma því með rök fyrir því að hugsanlega sé viðurkenning á 

slíkum hindrunum í fyrstu tveimur flokkunum ekki nógu takmarkandi til þess að þær séu 

tölfræðilega ólíkar afstöðu þeirra sem hafa aldrei íhugað að starfa sjálfstætt. Það sem 

þessar niðurstöður sýna  er að virkir frumkvöðlar þurfa frekar að takast á við skrifræðið 

og hindranir þess. Flækjustig skrifræðisins veldur því að frumkvöðullinn þarf að leggja 

harðar að sér. Margir frumkvöðlar  gætu mögulega misst áhugann á að stofna fyrirtæki 

vegna flækjustigs skriffinnskunnar sem fylgir því að stofna fyrirtæki. Niðurstaðan er því 

sú að flækjustig skrifræðisins hefur neikvæð áhrif á frumkvöðlastarfsemi og aðeins hinir 

allra áhugasömustu halda áfram. 

3.5 Fjármagnshindrunin 

Það eru til margar heimildir  um það hlutverk sem aðgengi að fjármagni hefur á 

frumkvöðlastarfsemi. Stiglitz og Weiss (1982) sýndu fram á að sem afleiðing hrakvals 

eiga líkurnar á lánsskömmtun  það til að aukast markvisst á meðan stærð fyrirtækis 

minnkar. 
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Enn fremur fundu Fazzari og teymið hans(1988)  út í rannsókn í Bandaríkjunum 

markvissar sannanir fyrir því að lausafjártakmarkanir eigi það til að vera meira bindandi 

þegar stærð fyrirtækis minnkar. Evans og Jovanovic (1989) sýndu fram á að við ákveðin 

skilyrði, vegna takmarkaðs fjár,  er jákvætt samband milli líkna á að verða sjálfstætt 

starfandi og eigna frumkvöðulsins. Blanchflow og Oswald (1998) fengu niðurstöður 

byggðar á reynslu í Bretlandi sem sýndu fram á að ef einstaklingar fengu arð eða fé að 

gjöf voru þeir líklegri til þess að fara út í sjálfsæðan rekstur. Af því að dæma má áætla að 

skortur á fjárhagsaðstoð hafi neikvæð áhrif á frumkvöðlastarf. Hinsvegar samkvæmt 

Grilo og irigoyen (2002) og Grilo og Thurik (2004) þá hefur skynjaður skortur á 

fjárhagsaðstoð ekki veruleg áhrif þegar kemur að vali einstaklinga á því að fara út í 

sjálfstæðan rekstur yfirleitt. 

3.6 Aðgengi fjármagns 

Auður getur verið í formi fjármagns eða í óhefnahagslegu formi (non 

monetary),  áþreifanlegu eða óáþreifanlegu, þar sem hvert form hefur tiltekna 

merkingu. Samkvæmt Bourdieu (1986) getur auður verið þrenns konar: 

 Efnahagslegur auður - fjármagn og eignir 

 Menningarlegur auður - menntun og þekking  

 Félagslegur auður - Summan af hugsanlegum auðlindum sem gætu orðið til 
vegna tengslanets fólks. Coleman útskýrði félagslegt fjármagn á eftirfarandi 
hátt:  

Coleman útskýrði félagslegan auð sem auð sem erfitt væri að halda reiður á 
vegna erfiðleika við að mæla auðinn.  Hann útvíkkaði einnig kenningar 
Bordieus, og bætti við hugmynd um  

 fjármagnsauð (physical capital) og mannauðsauð. Líkamlegur auður - 
algerlega áþreifanlegur og í efnisformi 

 Mannauðsauður - ekki eins áþreifanlegur þar sem hann felst í þekkingu og 
færni einstaklings. (Coleman, 1988) 

Út frá sjónarmiði athafnastarfsemi væri einnig hægt að bæta hugmyndum 

athafnamanna við sem ákveðinni tegund af auði, einhverskonar nýsköpunarauði. Þegar 

hugmynd er mótuð og ákvörðun tekin um að fylgja henni eftir, nota frumkvöðlar auð 

sinn til þess  að komast yfir aðrar auðlindir, sem hjálpa þeim að koma hugmyndum 

sínum í framkvæmd.  Þar að auki hefur því verið haldið fram að ákveðna tegund af auði 
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sé hægt að tengja við frumkvöðlastarfsemi, það er: frumkvöðlastarfsemisauð,, 

(entrepreneurial capital) skilgreind sem margfölduð afleiðing færni og helgunar 

frumkvöðuls (Truls, 2002). Ástæðan fyrir þessum margföldunaráhrifum er sú að bæði 

færni og helgun eru nauðsynlegir þættir fyrir frumkvöðla sem ætla sér að nýstofna 

fyrirtæki.  Þessi tegund auðs inniheldur möguleika frumkvöðuls eða teymis á 

frumkvöðlahegðun í framtíðinni og er þess vegna framtíðarspá og því ekki eitthvað sem 

frumkvöðlar geta notað hér og nú. Allar þessar tegundir fjármagns virka saman en fyrir 

frumkvöðul sem ætlar sér að stofna nýtt fyrirtæki hafa margar rannsóknir sýnt fram á að 

félagslegur auður sé sá mikilvægasti (Davidsson et al., 2003).  

Frumkvöðla sem eru nýliðar skortir reynslu og hafa takmarkaðan aðgang að 

fjármagni, hafa  takmörkaða möguleika vegna skorts á tiltækum ráðum þegar kemur að 

því að kljást við utanaðkomandi efnisþætti, og þurfa gjarnan að reiða sig á 

félagslegslegan auð (Brush et al., 2001). Félagslegur auður er mikið notaður þegar 

kemur að því að fjármagna ný fyrirtæki. (Baker et al., 2003; Baker et al., 2005) og mynda 

tengsl, sem hafa áhrif á líftíma fyrirtækja (Fichman og Levinthal, 1991). Færni og 

markmið frumkvöðuls hafa mikil áhrif á stefnu og gengi fyrirtækisins (Bruderl, 

Preisendorfer, & Ziegler, 1992).  

Þó að það séu til rannsóknir sem draga í efa jákvæða nálgun á félagslegum auði er þó 

margt sem styður það að félagsleglegur auður auki líkurnar á því að nýtt fyrirtæki lifi af. 

(Bruderl og Preisendorfer, 1998).  

3.7 Áhættuþol 

Í riti eftir Baron (2004) The cognitive perspective: a valuable tool for answering 

entrepreneurship's basic “why” questions tekur Baron fram ýmsa þætti um skynjun 

frumkvöðla á áhættu; flest fyrirtæki lifa ekki af fyrstu árin, það er staðreynd. Engu að 

síður eru frumkvöðlar gjarnan sjálfsöruggir þegar kemur að líkum þeirra á ávinningi. Í 

ákveðnum skilningi eru þeir haldnir sterkri bjarsýnishneigð (Shepperd et al.,1996). Þeir 

trúa því að líkurnar á því að þeir fái jákvæða útkomu séu mun meiri en tölfræði gefur til 

kynna.  

Það eru gjarnan rærð rök fyrir því að frumkvöðlar séu áhættusæknir og 

frumkvöðlastarfsemi er þess vegna tengd við áhættusamt hegðunarmynstur (Iyigun og 

Owen, 1998). Algengt er að frumkvöðlar vanmeti þá áhættu sem fylgir því að nýstofna 
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fyrirtæki.  Þegar frumkvöðlar eru bornir saman við aðra einstaklinga þá virðast þeir ekki 

vera áhættusæknari - þeir virðast ekki hafa meiri tilhneigingu eða umburðarlyndi 

gagnvart áhættu (Khaneman og Lovallo, 1994) En vegna aukinna vitsmunalegra hneigða 

(oftrú á stjórn) (Simon et al.,2000) þá hafa þeir tilhneigingu til að líta á skynjaða áhættu 

sem minni en aðrir og í smærra umfangi en aðrir. Þessi atriði hafa mikil áhrif á það 

hversu viljugir frumkvöðlar eru til að taka áhættuna á að stofna fyrirtæki. 

Frekari innsýn í vitsmunalega þættina sem valda því að einstaklingar gerast frumkvöðlar 

er gefin í líknakenningunni (prospect theory) – áhrifamikilli kenningu um ákvarðanatöku 

sem hefur verið beitt oft í viðskiptatengdu samhengi (PLous, 1993, Tversky og 

Khaneman, 1982). Kenningin miðast í kringum hugmyndina um huglægt virði, ávinning 

eða tap út frá viðmiðunarpunkti. Eitt at lykilatriðum sem haldið er fram í kenningunni er 

að fallið sem tengir tap við huglægt virði sé brattara en fallið sem tengir hagnað við 

huglægt virði. 

 Þetta þýðir að fyrir hvaða gefnu stærðargráðu  virðist tap hafa meiri áhrif í huga 

frumkvöðla varðandi ákvarðanatöku þeirra en ávinningur. Sem dæmi, tap upp á 10,000 

Bandaríkjadali hefur meiri áhrif (hefur hærra neikvætt gildi) heldur en hagnaður uppá 

10,000 Bandaríkjadali, jafnvel þó að tölurnar séu þær sömu. Þessi mismunur í 

gildisfallinu fyrir hagnað og tap leiðir af sér spá – staðfesta í mörgum rannsóknum - um 

að fólk hætti til að vera áhættufælið þegar kemur að hagnaði en áhættusækið þegar 

kemur að tapi. Með öðrum orðum: fólk virðist forðast áhættu þegar það hugsar um 

hagnað en vera áhættusæknara þegar það hugsar um tap. Dæmi um þetta er að þegar 

fólk var spurt hvort það myndi kjósa, 50% líkur á að tapa 1000 Bandaríkjadölum eða 

100% líkur á að tapa 500 Bandaríkjadölum, völdu flestir fyrri kostinn þrátt fyrir að vænt 

gildi væri það sama í báðum tilfellum. Það er áhættusækið vegna þess að þetta dæmi er 

sett upp sem tap. Hinsvegar, þegar fólk var spurt hvort það myndi kjósa 100% hagnað 

upp á 500 Bandaríkjadali eða 50% líkur á að vinna 1000 Bandaríkjadali völdu flestir hið 

fyrra,þar sem þar er fókuserað á ávinning þá er fólkið áhættufælnara og kýs heldur hið 

örugga. 

Þar sem hagnaður og tap er skilgreint út frá viðmiðspunkti og þar sem einstaklingar 

geta haft mismunandi viðmiðspunkta (sem geta einnig breyst yfir tíma)  felur 

líknakenningin (prospect theory) í sér áhugaverðar vísbendingar um ferli 
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frumkvöðlunar.  Það er til dæmis mögulegt að einstaklingur sem kýs að verða 

frumkvöðull eigi það til að setja upp aðstæður með tilliti til taps; það er að segja að hann 

einbeiti sér að möguleikanum á efnahagslegum hagnaði sem hann muni fórna ef hann 

líti framhjá tækifærinu og haldi áfram að vinna hjá starfandi fyrirtæki. Að því leyti sem 

hann einbeitir sér að tapi mun hann líklega  hafa tilhneigingu til að vera áhættusækinn, 

svo að fyrir honum er það að nýstofna fyrirtæki ákjósanlegra val; eftir allt saman er það 

ákjósanlegra en ákveðið tap sem hann verður fyrir ef hann heldur sér þar sem hann er 

og hefur ekki rekstur. Þessi spá hefur ekki verið rannsökuð raunvísindalega en má 

auðveldlega prófa með aðfræðafræði sem hefur lengi verið beitt til að kanna aðrar spár 

unnar úr líknakenningunni. 

Annar þáttur af þessari kenningu býður upp á fleiri forvitnilegar spár. Í stuttu máli 

bendir kenningin til að fólk ofmeti smærri líkur en vanmeti meðal- og meiri líkur. Þessi 

tilhneiging er sýnd í verki með því að skoða milljónir manna sem spila lottó: Líkurnar á 

að vinna eru örsmáar en í huga kaupenda eru þessar litlu líkur á jákvæðri útkomu ýktar. 

Þetta lögmál má heimfæra á ákvörðunina um að gerast frumkvöðull. Einstaklingar sem 

ta a  á á v r un   tu haft tilhnei in u til a  “ firvi ta” litlar líkur fremur en aðrir, og 

þetta leiðir af sér að þetta fólk hefur ofmat á eigin velgengni. Kannski er þetta þáttur 

sem lætur nýliðafrumkvöðla fórna tíma sínum, peningum og ferli sínum til þess að 

nýstofna fyrirtæki - starfsemi sem, frá hreinu skynsemissjónarmiði, felur í sér  litlar líkur 

á velgengni (Kolchinski, 2001). 

„ rum v  lar eru e  i áh ttus  nir   eir rei na út áh ttu á ur en  eir ta a hana.“   

heldur Leonard C. Green prófessor við Babson háskóla í Bandaríkjunum fram (Paul 

Brown 2013) Green segir ennfremur: „ unurinn á a  ta a áh ttu og útreiknaða áhættu 

er munurinn á velgengni eða mistökum.“ Þeir sem taka áhættu leggja allt undir í einu 

teningakasti. Ef þeim mistekst, þá mistekst þeim gífurlega og á þann hátt að þeir geta 

ekki tekið þátt næsta dag. 

Í mynd 2 (paul brown 2013) sést hringrás áhættustjórnunar og hvernig þættirnir     

vinna saman. 
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Mynd 2 áhættustjórnun 

Green heldur því fram að frumkvöðlar finni leiðir til þess að takmarka áhættu með 

hverju skrefi sem þeir taka. Þeir fylgi líkaninu: Athafni sig. Læri. Byggi upp. Endurtaki. 

Þeir s  rjji si  a   v  „ hverni   et    fram v mt  etta s ref á sem ód rastan hátt?“ 

(og/eða með því að nota fé annarra): Hvernig get ég gert það hraðar (svo ég þurfi ekki 

að fjárfesta jafn mikinn tíma í það) og hvernig get ég gert þetta betur en ég hafði ætlað í 

upphafi? Hann heldur því fram að þeir sem taka áhættu njóti ekki velgengni yfirleitt . 

Ástæðan er  einföld: Þeir láta hendingunni of mikið í hendur .  

Grilo og Irigoyen (2002) töldu að umburðarlyndi gagnvart áhættu hefði jákvæða 

fylgni þegar kæmi að því að vilja vera og vera sjálfstætt starfandi. Ef þessar niðurstöður 

eru miðaðar við meðaleinstakling þá er ljóst að frumkvöðlar eru áhættusæknari en aðrir. 

Af þessu ætla ég að áætla að umburðarlyndi gagnvart áhættu sé tengt 

frumkvöðlastarfsemi.  

3.8 Lífsmöguleikar nýrra fyrirtækja 

Hvernig gengur svo þessum fyrirtækjum þegar öll þessi vinna er að baki? Í bandarískri 

rannsókn unnin af  B  c uncil     4  e a “small  usiness and entre reneurshi  

c uncil”  kemur fram að  um helmingur nýstofnaðra smærri fyrirtækja í Bandaríkjunum 

endast ekki lengur en fimm ár og aðeins einn þriðji heldur lengur út en 10 ár. Samkvæmt 

SBA (2014) (US small business administration) eru smærri fyrirtæki skilgreind sem 

sjálfstæð fyrirtæki ef þau hafa færri en 500 starfsmenn.  
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Samkvæmt tölum hins opinbera í Bandaríkjunum SBE council (2014) voru 5,68 

milljónir fyrirtækja með starfsmenn í vinnu í Bandaríkjunum árið 2011. Fyrirtæki með 

færri en 500 starfsmenn töldu 99,7% af þeim fyrirtækjum, og 89,8% fyrirtækjanna voru  

með færri en 20 starfsmenn . Ef bætt er við fjölda fyrirtækja með enga starfsmenn (non-

employer) - þá voru 22,7 milljónir slíkra árið 2012 og hluti bandarískra fyrirtækja með 

færri en 500 starfsmenn eykst þá upp í 99,9%, og fyrirtæki með færri en 20 starfsmenn 

eykst í 98%. Á meðal (þýðing) (employer  corporations) árið 2011  voru 99,2% með færri 

en 500 starfsmenn og 86,4% með færri en 20 starfsmenn.  

   

 

Tafla 1 SBE Council (2014) Dánar og fræðingartíðni nýrra fyrirtækja 

Sú staðreynd að svo fá fyrirtæki lifa af sýnir  hversu kröfuhart umhverfið er sem 

frumkvöðlar starfa í. Þessu hefur verið lýst sem mjög óútreiknanlegu umhverfi þar sem 

örar breytingar eru einkennandi (Kolchinski, 2001). 

Hins vegar, þrátt fyrir fjölda rannsókna um fyrirgreint efni,  hefur ekki mikilli athygli  

verið beint að því að reyna að skilja hvernig frumkvöðlar takast á við að safna auðlindum 

sem eru nauðsynlegar til að gera hugmynd þeirra að veruleika, hvernig þeir í raun kljást 

við það og hvernig þeir takast á við hindranir sem þeir skynja. Að fylla upp í þetta 

tómarúm myndi gefa okkur skilning á því hvernig þeir bregðast við og takast á við 

óhagstæð skilyrði þar sem þeir starfa. 
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3.9 Kynjamunur í upplifun hindrana 

Þar sem svörin úr könnuninni í þessari rannsókn eru einungis frá konum er áhugavert að 

skoða hvort  munur sé á því að vera karl eða kona sem frumkvöðull.  

Í riti eftir Donald L. Sexton (1990) Female and male entrepreneurs: Psychological 

characteristics and their role in gender-related discrimination gerði hann rannsókn um 

mun á kynjunum í frumkvöðlastarfsemi. Hann bar saman 105 konur sem voru 

fyrirtækjaeigendur sem voru í efstu 10% þegar kom að veltu og starfsmannafjölda 

saman og karla í sömu stöðu. Þar reyndist ekki vera mikill munur á fimm af níu þáttum 

sem voru rannsakaðir.   

Þessar konur fengu lægri stigagjöf þegar kom að orku og umburðarlyndi gagnvart 

áhættu. Þær fengu aftur á móti hærri stigagjöf í sjálfstæði og vilja til breytinga. Þessar 

niðurstöður benda til þess að konur séu óviljugri en karlmenn til að taka þátt í 

aðstæðum þar sem útkoman er óljós (áhættusöm) og hafi ekki það úthald sem þarf til 

þess að halda slíku fyrirtæki gangandi. 

Í grein Richard De Martino (2003) kemur fram að ástæða fyrir því að annars vegar 

konur og hins vegar karlar fari út í frumkvöðlastarf sé mismunandi. Fleiri konur fara út í 

frumkvöðlastarf til þess að koma jafnvægi á fjölskyldulíf og atvinnulíf, á meðan stærri 

hluti karla fer út í frumkvöðlastarf með fjárhagslegan ávinning og auð í huga. 

Á seinasta áratug varð mikill  vöxtur á fyrirtækjum í eigum kvenna. Samkvæmt 

Stofnun smærri fyrirtækja í Bandaríkjunum (Small business administration (SBA)), þá eru 

9,1 milljón fyrirtækja í eigu kvenna í Bandaríkjunum en þessar tölur taka ekki með 

smáfyrirtæki þar sem frumkvöðlar vinna að heiman. Þessar tegundir fyrirtækja veita 

27,5 milljón manns störf árlega og skapa yfir 3,6 biljónir dala í sölutekjur. Árið 1998, áttu 

konur 37% af öllum einkafyrirtækjum í Bandaríkjunum (SBA, 2001). 

Eins og fram hefur komið þá er algengt markmið kvenna að öðlast sjálfstæði og 

sveigjanleika til að hafa tíma fyrir fjölskylduna og er því hvati þegar kemur að því að 

stofna fyrirtæki. (Fasci og Valdez (1998) komust að því að fyrirtæki í eigu kvenna væru 

smærri og tekjuminni vegna þessa. Rannsókn þeirra bar saman fyrirtæki í eigu bæði 

karla og kvenna. Þeir fundu út að framleiðni reiknuð út frá hagnaðarhlutfalli (hlutfall 

hreins hagnaðar af heildartekjum) var hærri í reikningsskilavenjum fyrirtækja í eigu 

karlmanna. Þeir fundu einnig í rannsóknum sínum út að þau fyrirtæki sem voru stofnuð í 
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þeim tilgangi að mæta þörfum fyrir meiri sveigjanleika voru með minni hagnað en önnur 

fyrirtæki og 95% þessara fyrirtækja voru í eiga kvenna. Í rannsókninni kom fram að 

konur takast á við hindranir vegna félagsmótunarvenja, menntunarreynslu, 

fjölskylduhlutverks ásamt tengslanets. Þeir færa fram rök fyrir því að lægri framleiðni sé 

vegna þessara þátta. 

Still and Timms (2000) sýndu einnig fram á svipaðar niðurstöður. Í Ástralíu voru tekin 

viðtöl við 63 konur í rýnihóp og voru þær allar fyrirtækjaeigendur.  Það kom í ljós að 

þessar konur fundu helsta hvatann fyrir sjálfstæðan rekstur frá lífstílsatriðum, þ.e 

sveigjanleika og því að geta eytt tíma með fjölskyldunni. Þeir sýndu einnig fram á að 

peningar voru ekki aðalhvatinn  fyrir konur, þar sem þær eru oftast ekki  fyrirvinnur 

heimilisins. Hinsvegar sögðu þær konur sem voru annaðhvort ekkjur eða fráskildar  að 

 enin ar v ru a alhvatinn. Þessi   nnun sta festi „n tt“  l  an af 

kvenkynsfrumkvöðlum, sem byggir á því að tíminn sem kona eyðir í fyrirtækið fer eftir 

lífsskeiði konunnar. 

Maysami og Goby (1999) komust að því að kvenkynsfrumkvöðlar í Singapore eru 

hvattar áfram af frelsi og sveigjanleika, sem hjálpar þeim að samtvinna vinnu sína við 

einkalífið og skyldur gagnvart fjölskyldunni. Þeir komust að því að það væri almennt 

viðurkennt að þessir þættir kæmu fram í fleiri rannsóknum um allan heim. 

Hér á eftir fylgir könnun þar sem einungis konur tóku þátt, þar er farið  yfir það 

hvernig konur skynja hindranir í frumkvöðlastarfi sínu. 
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4 Könnun 

4.1  Viðhorfskönnun meðal athafnakvenna 

Við framkvæmd rannsóknarinnar ákvað undirritaður að notast við megindlega rannsókn. 

Úrtakið sem valið var endurspeglar eins vel og hægt er það þýði sem á að heimfæra 

niðurstöðurnar á. Sömu spurningar eru lagðar fyrir alla þátttakendur og gengið þannig 

frá að svarmöguleikar séu takmarkaðir svo hægt sé að flokka svörin saman. Við 

framkvæmd könnunarinnar var sendur spurningalisti til þátttakenda sem tóku þátt í 

námskeiði sem haldið var til stuðnings konum sem vildu fara út í eigin rekstur. 

Spurningalisti var sendur á netföng 624 þáttakenda í námskeiðinu og bárust 148 svör, 

eða 24% svarhlutfall. Spurningalistinn innihélt 67 spurningar í heildina, en í þessari 

rannsókn verður einungis unnið úr hluta gagnanna. Lagðar voru þrjár fullyrðinar fyrir 

þátttakendur:  

 Það er erfitt að stofna eigin fyrirtæki vegna skrifræðis.    

 Það er erfitt að fá nægjanlegar upplýsingar um stofnun fyrirtækja. 

 Það er erfitt að stofna fyrirtæki sökum skorts á fjárhagslegum stuðningi. 

Svarmöguleikar voru á Likert-skala, þar sem svörin voru á bilinu 1-7, þar sem 1=  

ósámmála og 7= sammála. 

Þegar svörin við fullyrðingunum voru skoðuð kom í ljós að flestir töldu erfiðast að 

stofna fyrirtæki sökum skorts á fjárhagslegum stuðningi. 

Fyrstu fullyrðingunni, það er erfitt að stofna eigin fyrirtæki vegna skrifræðis svöruðu 

144 þátttakendur, af  þeim voru 24, eða um 16% sem voru mjög ósammála. 25 voru 

ósammála, eða um 17%,.20 voru frekar ósammála eða um 13,8%, flestir þátttakendur 

svöruðu hvorki né eða 43, eða  um 29,8%.  16 sögðust vera frekar sammála því að það 

væri erfitt eða um 11,1%. 9 þátttakendur sögðust vera sammála fullyrðingunni eða  um 

6,2%. 7 þátttakendur sögðust vera mjög sammála eða um 4,8%. 2 þátttakendur 

könnunarinnar svöruðu ekki spurningunni. 
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Mynd 3: Hindranir vegna skrifræðis 

Af þessum niðurstöðum að dæma eru flestir  hlutlausir gagnvart fullyrðingunni það er 

erfitt að stofna eigið fyrirtæki vegna skrifræðis. Þeir sem voru ekki hlutlausir voru flestir 

á lægri töluskalanum samkvæmt likert, 1-3, það er ósammála fullyrðingunni.  Þar lágu 69 

af 144 eða um 47,9%. Hinsvegar var þó nokkur fjöldi sammála fullyrðingunni. 32 

þátttakendur (22,2%) voru á bilinu 4-7 á likert-skalanum og voru því sammála 

fullyrðingunni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við kaflann um hindranir skrifræðisins 

hér að framan. 

Annarri fullyrðingunni, það er erfitt að fá nægjanlegar upplýsingar um stofnun 

fyrirtækja svöruðu 146 þátttakendur, af þeim voru  21 mjög ósammála fullyrðingunni 

eða um 14,3%.  

29 þátttakendur svöruðu ósammála eða um 19,8%. 22 sögðust vera frekar ósammála 

eða um 15,06%.  34 , eða um 23,2% sögðust vera hlutlausir og svöruðu hvorki né. 21 

sögðust vera frekar sammála eða um 14,3%. 11 sögðust vera sammála fullyrðingunni 

eða um 7,5%. 4 sögðust vera mjög sammála um að það væri mjög erfitt eða um 2,7% 

þátttakenda. 
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Mynd 4  Hindranir vegna upplýsinga 

   Þegar kom að lokafullyrðingunni Það er erfitt að stofna fyrirtæki sökum skorts á 

fjárhagslegum stuðningi voru niðurstöðurnar frábrugðnar hinum tveimur. 144 svöruðu 

fullyrðingunni. Einungis tveir voru mjög ósammála fullyrðingunni, sem gerir um 1,3%. 

Einn var ósammála fullyrðingunni eða 0,69%. 5 voru frekar ósammála fullyrðingunni eða 

um 3,4% . 24, eða um 16,6% voru hlutlausir og svöruðu hvorki né. 16 voru frekar 

sammála fullyrðingunni eða um 11,1%. 32 voru sammála fullyrðingunni eða um 22,2%. 

Loks voru 58 mjög sammála fullyrðingunni eða  um 40,2% af þátttakendum.  

   

Mynd 5: Hindranir vegna skorts á fjármagni 
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Eins og sjá má á niðurstöðum þessarar könnunar virðist aðalhindrun frumkvöðla 

liggja í skorti á fjárhagslegum stuðningi. En langflestir þátttakendur voru sammála þeirri 

fullyrðingu.  

Samanburður við OECD-ríkin 

 

Tafla 2 : Samanburður OECD ríkjanna 

 

Í rannsókn sem unnin var árið 2004 fyrir framkvæmdastjórn evrópusambandsins 

(european commision) voru þrjár fullyrðingarnar lagðar fyrir almenning í 18 OECD-

ríkjum. Ísland var eitt þeirra ríkja. Þessi gögn eru fengin frá Eurobarometer public 

opinion surveys sem eru kannanir undir umsjón framkvæmdastjórnar 

evrópusambandsins. Spurningarnar í þessari rannsókn voru eftirfarandi: 

Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum:  

 Maður ætti ekki að stofna fyrirtæki vegna áhættunnar af að það muni ekki 
ganga upp. 

 Það er erfitt að stofna fyrirtæki vegna skorts á fjárhagslegri aðstoð. 

 Það er erfitt að stofna fyrirtæki sökum skrifræðis. 

Áhættuþol (risk tolerance) er mælt með því að kanna hversu stór hluti er ósámmála 

fyrstu spurningunni. Þó að þetta sé gróf mæling á viðhorfi gagnvart áhættu, þá ætti 
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þetta að gefa okkur einhverja innsýn í það hvert viðhorf svarendur hafa gagnvart því að 

taka áhættu. Skortur á fjárhagsaðstoð og skrifræðishindranir er mælt sem hlutfall af 

þeim sem eru sammála eða mjög sammála fullyrðingum 2 og 3. Þessar tvær fullyrðingar 

ættu því að fanga hvernig frumkvöðlar upplifa mögulegar hindranir fjármagns og 

skrifræðis. 

Ísland er neðst á lista meðal þessara 18 þjóða þegar kemur að skrifræðishindrunum. 

Það sýnir að íslenskir frumkvöðlar upplifa almennt ekki skrifræði sem mikla 

aðgangshindrun að nýsköpun þegar það er borið saman við 17 önnur OECD lönd. 

Niðurstöðurnar varðandi hindranir sem frumkvöðlar upplifa vegna skrifræðis og 

fjárhagsaðstoð eru sýndar í töflu 2. Eins og sjá má eru Portugal, Danmörk og Svíþjóð þau 

fimm lönd sem upplifa mestar hindranir vegna skrifræðis (gildi hærri en 0,8) á meðan 

lægri gildi (lægri en 0,7) eru fyrir Ísland, Holland, Austurríki og Bandaríkin. 

Vöntun á fjárhagsaðstoð virðist vera sérstaklega áberandi hindrun í 

Miðjarðarhafslöndunum. Grikkland (0,892), Portúgal (0,880) og Ítalía (0,873) eru þau 

þrjú lönd þar sem einstaklingar finna mest fyrir skorti á fjárhagsaðstoð. 

Frakkland og Spánn eru einnig töluvert ofar en meðaltalið. Holland (0,59) er án efa 

það land þar sem þátttakendur finna minnst fyrir skorti á fjárhagslegri aðstoð. Önnur 

lönd sem eru einnig neðarlega eru Noregur og Finnland. Ísland er með (0,692) sem er 

aðeins fyrir neðan meðaltalið sem er (0,777). Það gefur til kynna að fjárhagslegur 

stuðningur sé eilítið minni hindrun hér en í flestum öðrum ríkjum OECD, þó að munurinn 

sé ekki mikill.  Ef við loks berum þessar tölur saman við könnunina okkar þá er mikill 

munur á þar sem einungis 3,4% voru fyrir neðan 4 á Likert-skalanum (mjög ósammála, 

ósammála eða frekar ósammála) en í OECD-könnunni eru ekki taldir með hlutlausir en í 

könnun okkar  voru 24 hlutlausir (16,6%). Ef rýnt er í þessar niðurstöður má álykta að 

konur séu líklegri en karlar til að finna fyrir hindrun við að stofna fyrirtæki sökum 

fjárhagslegs stuðnings. Ástæðan er sú að svarendur í OECD rannsókninni eru bæði konur 

og karlar og þar með hækkar hlutfallið mjög í OECD-rannsókninni. 

Að lokum er umburðarlyndi gagnvart áhættu met í Írlandi (0,736) og þar á eftir 

Bandaríkjunum (0,711), á meðan önnur lönd eru ekki jafn umburðarlynd. Noregur 

(0,356) Portúgal (0,410) og Austurríki (0,433). Ísland í þessu samhengi er rétt fyrir ofan 

meðaltalið (0,547) en meðaltalið er 0,544, sem bendir til að Íslendingar séu mjög 

miðsvæðis í þessum 18 OECD-ríkjum þegar kemur að umburðarlyndi gagnvart áhættu. 
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5 Umræða 

Það hlýtur að teljast þjóðfélagslega hagkvæmt að frumkvöðlar séu sem flestir, sem 

virkastir og að þeir mæti ekki óþarflega miklum hindrunum. Þekking á algengum 

hindrunum er nauðsynleg til þess að eiga möguleika á að fjarlægja hindranir eða að 

minnsta kosti draga úr áhrifum þeirra. Ofannefnd rannsókn á upplifun íslenskra 

athafnakvenna á flækjustigi skrifræðis á Íslandi annarsvegar og aðgengi að upplýsingum 

hinsvegar verður að teljast mjög jákvætt fyrir íslenskt frumkvöðlaumhverfi, ekki síst þar 

sem ekki virðist halla á hlut kvenna hérlendis að þessu leyti. Upplifun athafnakvenna á 

aðgengi að fjármagni sem hindrun kemur ekki á óvart vegna ástands íslenska 

hagkerfisins. Nákvæman samanburð við karlkynsfrumkvöðla vantar svo hægt sé að meta 

hvort skortur á aðgengi að fjármagni sé stærri hindrun á meðal kvenfrumkvöðla en 

karlkynsfrumkvöðla hér á landi.  

Í skýrslu OECD kemur fram að almenningur á Íslandi upplifi flækjustig skrifræðisins á 

Íslandi minna en  almenningur í öllum hinum löndunum sem fram koma í skýrslunni.  

Það verður að teljast mjög jákvætt fyrir íslenskt frumkvöðlaumhverfi. Skýrslan gerir ekki 

skýran greinarmun á svörum karla og kvenna og því er samanburður við ofannefnda 

könnun á viðhorfum íslenskra athafnakvenna ekki eins nákvæmur fyrir bragðið. Séu 

þessar tvær kannanir lagðar saman verður niðurstaðan að teljast jákvæð fyrir 

frumkvöðlaumhverfi beggja kynja á Íslandi. 

Að auki fjallar skýrslan um áhættuþol þar sem áhættuþol íslenskra þáttakenda er rétt 

fyrir ofan meðaltalið en verulegra lægra en til dæmis Bandaríkin og Írland. 

Skýrsla OECD fjallar ekki um aðgengi að upplýsingum eins og ofanefnd könnun á 

viðhorfum íslenskra athafnakvenna og er því samanburður ekki mögulegur. Að auki 

fjallar skýrsla um áhættuþol þar sem áhættuþol íslenskra þáttakenda er rétt fyrir ofan 

meðaltalið en verulegra lægra en til dæmis bandaríkin og Írland. Um þetta er ekki spurt í 

ofannenfdri könnun meðal íslenskra athafnakvenna og því ekki hægt að bera saman 

niðurstöður þessara atriði þótt fróðlegt hefði verið.  

Út frá því sem fram hefur komið hér að ofan er hægt að draga eftirfarandi ályktanir 

um hindranir í starfi frumkvöðla. Ein algengasta hindrunin sem frumkvöðlar mæta þegar 
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þeir ætla sér að stofna ný fyrirtæki er ónógur aðgangur að fjármagni. Svör þátttakenda í 

könnuninni voru í samræmi við niðurstöður annara. Óþarflega mikið skrifræði er líklegt 

til að draga þrótt úr frumkvöðlum og jafnvel hindra nýsköpun. Flækjustig skrifræðisins á 

Íslandi er lágt í samanburði við önnur lönd samkvæmt OECD og könnun meðal íslenskra 

athafnakvenna styður það.  Gott áhættuþol einkennir marga frumkvöðla sem ná árangri. 

Rannsóknir hafa sýnt að konur virðast almennt hafa minna áhættuþol en karlar en ekki 

var greint viðhorf til áhættu í þessari rannsókn. Að auki má bend á að félagsmótun 

virðist stærri hindrun á frumkvöðlastarfi meðal kvenna en karla og eru þetta atriði sem 

vert væri að kanna með frekari rannsókn. Einnig má benda á að svörunartíðni könnunar 

sem var lögð fyrir íslenskar athafnakonur hafi fengið of lága svörun til að teljast 

nægilega marktæk. Aðrar niðurstöðu eru að atvinnuleysi  getur bæði dregið úr 

frumkvæði sumra og hvatt aðra áfram til þess hreinlega að skapa sér ný störf. Það er 

gjarnan litið á aðgang að auðlindum sem ómissandi þátt þegar kemur að því að stofna 

fyrirtæki. Huglæg upplifun frumkvöðla af hindrunum getur skilið á milli varðandi það 

hverjir halda áfram og ná árangri og hverjir heltast úr lestinni. Bjartsýni skiptir verulegu 

máli þegar frumkvöðlar takast á við hindranir 
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