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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi við gerð þessarar ritgerðar var Ársæll Valfells, lektor við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka honum kærlega fyrir gott samstarf og 

gagnlegar ábendingar við skrif ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir 

aðstoð við frágang ritgerðar og veittan stuðning meðan á vinnslu hennar stóð.  
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Útdráttur  

Frumkvöðlastarfsemi hefur verið að sækja í sig veðrið á seinni árum og samhliða hefur 

aukinn áhugi á slíkri starfsemi verið að myndast. Frumkvöðlaumhverfið sjálft virðist þó 

ekki halda nógu vel í við þessa þróun en stærsta áskorun frumkvöðla í nútímasamfélagi, 

þá sérstaklega á sprota- og frumstigi, er fjármögnun. Á síðustu árum hafa þó verið að 

spretta upp nýjar leiðir til fjármögnunar með hjálp aukinnar alþjóðavæðingar og 

internetsins. Í þessari ritgerð er nýr vettvangur til fjármögnunar fyrir frumkvöðla á 

sprota- og frumstigi til skoðunar. Þessi nýja fjármögnunarleið kallast fjöldafjármögnun 

en markmið þessarar ritgerðar er að reyna að komast að því hvort um sé að ræða 

raunhæfa leið til fjármögnunar fyrir íslenska frumkvöðla með sérstaka áherslu á 

fjöldafjármögnunarvefsíðuna Kickstarter.  

Fjallað er almennt um fjármögnun frumkvöðla og gerður samanburður á milli landa til 

að komast að því hvar frumkvöðla- og fjármögnunarumhverfið á Íslandi stendur á 

alþjóðavísu. Fjöldafjármögnun er skilgreind og henni eru gerð góð skil. Skoðað er hvaða 

aðilar koma að fjöldafjármögnunarferlinu og hvaða hvatar og áskoranir eru til staðar. 

Skoðað er hvernig fjöldafjármögnunarvefsíðan Kickstarter virkar og rýnt er í tölfræði 

tengdri henni. Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman. 
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1  Inngangur 

Frumkvöðlar og frumkvöðlastarfsemi hafa verið mikið í deiglunni frá aldamótum. 

Frumkvöðlastarfsemi hefur vaxið ásmegin undanfarin ár og ekkert lát virðist vera á því. 

Aukin tækni- og alþjóðavæðing hafa haft sitt að segja um þessa jákvæðu þróun en einnig 

sú staðreynd að frumkvöðlastarfsemi stuðlar að auknum hagvexti og aukinni fjölbreyttni 

í atvinnulífi. Umhverfi frumkvöðla er þó mismunandi eftir löndum og innviðir mis góðir. 

Frumkvöðlar mæta því ýmsum áskorunum í starfi. Hvar þessar áskoranir leynast í 

fjármögnunarumhverfinu er mismunandi en fjármögnun frumkvöðlaverkefna á það til 

að vera stór þröskuldur í frumkvöðlageiranum. 

Í kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar hefur hið hefðbundna fjármögnunarlandslag tekið 

ýmsum breytingum. Máttur internetsins hefur gert það að verkum að auðvelt getur 

verið að teygja sig út fyrir landsteinana í leit að fjármagni og hafa nýjar leiðir til 

fjármögnunar sprottið upp. Hér á eftir verður áhersla lögð á tiltölulega nýtilkomna 

fjármögnunarleið sem nefnist fjöldafjármögnun. Fjöldafjármögnun hefur verið til í 

ýmsum formum í gegnum tíðina en Mozart og Beethoven áttu það til að nota 

fjöldafjármögnun til að fjármagna tónleika sína og tónverk. Sú mynd sem hefur verið 

teiknuð af fjöldafjármögnun í dag og verður skoðuð hér á eftir, er hins vegar talsvert ólík 

því formi sem notast var við á 18. öld en vettvangur fjöldfjármögnunar fer í dag í 

gegnum svokallaðar fjöldafjármögnunarvefsíður. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að komast að því hvort fjöldafjármögnun í gegnum þar 

til gerðar vefsíður, líkt og Kickstarter, sé raunhæfur fjármögnunarmöguleiki fyrir íslenska 

frumkvöðla á sprota- og frumstigi. Fyrst verður litið á hinar hefðbundnu 

fjármögnunarleiðir. Því næst verður frumkvöðlaumhverfi Íslands borið saman við önnur 

lönd til að komast að því hvar vankantar íslenska frumkvöðlaumhverfisins liggja, ef 

einhverjir eru. Þar á eftir verður fjöldafjármögnun gerð góð skil og 

hópfjármögnunarvefsíðan Kickstarter skoðuð. Að lokum verða niðurstöður dregnar 

saman. 
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2 Fjármögnun frumkvöðla 

Eitt helsta vandamál frumkvöðla er skortur á fjármagni á fyrstu stigum. Í upphafi er 

fjármagnsþörfin e.t.v. ekki yfirþyrmandi en sú stund rennur alltaf upp á einhverjum 

tímapunkti. Þegar þörfin fyrir stofnfé (e. start-up capital) kviknar þarf yfirleitt að leita á 

náðir utanaðkomandi aðila. Uppspretta fjármagns getur verið að tvennum toga. Annars 

vegar er um að ræða lánsfjármögnun og hins vegar fjármögnun með eigið fé. 

Þegar kemur að lánsfjármögnun, hér er aðallega um að ræða bankalán, þá færðu 

ákveðna upphæð fjármagns, gegn því að borga uppgefna vexti og endurgreiða að lokum 

höfuðstólinn. Algengt er að gerð sé krafa á að leggja eitthvað að veði til að hljóta lán 

enda gífurleg áhætta sem fylgir frumkvöðlastarfsemi þ.e. einstaklingur getur sjálfur 

þurft að ganga í persónulega ábyrgð fyrir láninu. Við lánsfjármögnun þarf þó ekki að 

gefa frá sér eignarhald í fyrirtækinu en það sama er ekki hægt að segja um fjármögnun 

með eigið fé. Í tilfelli fjármögnunar með eigið fé gefur frumkvöðullinn frá sér eignarhlut í 

fyrirtækinu í stað innspýtingu fjármagns. Ekki þarf að borga fengna upphæð til baka og 

fjárfestirinn ber hluta áhættunnar með þér (Bygrave og Zacharakis, 2010). 

Áður en frumkvöðlar leita til utanaðkomandi fjárfesta, þriðja aðila, þá getur verið 

gott fyrir hann að fjármagna verkefnið sjálfur. Það getur reynst erfitt en það má vel vera 

að einstaklingurinn sem um ræðir eigi talsvert fjármagn og fyrirtækið helst þannig 

alfarið í eigu hans. Ef lausafé er ekki til staðar þá eiga sumir frumkvöðlar til með að selja 

eitthvað af eigum sínum til að fjármagna verkefnið (Čalopa, Horvat og Lalić, 2014).  

Steven Jobs og Stephen Wozniak gerðu einmitt það þegar þeim vantaði aukið 

fjármagn til að koma Apple Inc. út úr bílskúrnum heima hjá foreldrum Jobs. Ýmsar 

fjármögnunarleiðir eru í boði fyrir nýsköpunarfyrirtæki og verður þeim helstu gerð skil 

hér á eftir (Bygrave og Zacharakis, 2010). 

2.1 Hefðbundnar leiðir til fjármögnunar 

Fyrst ber að nefna að frumkvöðlar leita oft til fólks sem stendur þeim nærri, s.s. til 

fjölskyldu og vina, áður en leitað er formlegri leiða í utanaðkomandi fjármögnun. Slík 

fjármögnun á sér stað á sprotastigi frumkvöðlaverkefnis. Þessir fyrstu óformlegu 

fjárfestar eru gjarnan nefndir flón (e. fools) þar sem stór hluti frumkvöðlaverkefna 
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hverfa á braut innan þriggja ára. Á enskri tungu er talað um F-in þrjú (e. friends, family 

and fools) (Čalopa, Horvat og Lalić, 2014). 

Lánsfjármögnun hefur verið gerð skil hér á undan en hefðbundnir lánamarkaðir spila 

þar stærsta hlutverkið. Án skilvirkra lánamarkaða yrði fjármagnshindrun frumkvöðla enn 

meiri. Stjórnvöld geta haft áhrif á innlenda lánamarkaði til hags frumkvöðla t.d. með að 

auka og einfalda aðgang frumkvöðla að lánsfé með bættum reglugerðum sem einnig 

hvetja bankana til að taka virkari þátt. Í dag á lánsfjármögnun, t.a.m. í gegnum banka, 

sér stað að mestu á seinni stigum frumkvöðlaverkefna. 

Viðskiptaenglar (e. Business Angels) eru einstaklingar sem fjárfesta í fyrirtæki á 

sprotastigi en eiga það til að fjárfesta í hugmynd einni saman. Í staðinn hljóta þeir 

ákveðinn hlut í fyrirtækinu. Hér er um að ræða auðuga einstaklinga sem búa að reynslu 

á þessu sviði. Þeir taka virkari þátt í rekstri fyrirtækisins heldur en hinn almenni fjárfestir 

og veita til að mynda persónulega ráðgjöf um stjórnun og viðskipti. Englafjárfestar auka 

líkur á að fyrirtæki nái að vaxa og dafna. Viðskiptaenglar eru þó ekki á hverju strái og 

erfitt getur reynst að ná athygli slíkra aðila. Þeir koma oftar en ekki inn í myndina á 

sprotastigi (Ahmad og Hoffmann, 2008). 

Frumtaksfjárfestar (e. Venture capital investors) koma með fjármagn inn í fyrirtæki 

sem eru oftar en ekki á svokölluðu frumstigi í skiptum fyrir ákveðinn hlut og eru virkir í 

stjórnun félagsins. Frumtaksfjárfestar geta ýmist verið einstaklingar, fyrirtæki eða sjóðir 

sem vonast til að geta stuðlað að þróun félags með möguleika á hagnaði seinna meir. 

Ávöxtun gæti ekki skilað sér fyrr en eftir einhver ár því þurfa þessir aðilar að búa yfir 

þolinmæði og vera fjársterkir (Čalopa, Horvat og Lalić, 2014).  

Samkvæmt skýrslu OECD (2014) um frumkvöðlastarfsemi hefur þróun 

frumtaksfjárfestinga verið ólík ef litið er til Bandaríkjanna annars vegar og Evrópu hins 

vegar. Mynd 1 byggir á gögnum úr þessari skýrslu og sýnir bersýnilega að fjölgun hefur 

átt sér stað á frumtaksfjárfestingum til fyrirtækja á frumstigi í Bandaríkjunum frá árinu 

2007. Ekki er hægt að segja það sama um Evrópu en eins og sést á myndinni hafði 

efnahagskreppan 2008 sitt að segja en svo virðist sem að frumtaksfjárfestar í Evrópu 

hafi ekki enn stigið upp úr þeirri lægð sem þá átti sér stað. 
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Mynd 1: Frumtaksfjárfestingar til fyrirtækja á sprotastigi (OECD, 2014).  

 

2.2 Fjármögnunarferli frumkvöðla 

Það sem lýsir kannski best því ferli sem frumkvöðull gengur í gegnum með tilliti til 

fjármögnunar er svokölluð J-kúrva. J-kúrvan sýnir hvernig frumkvöðlafyrirtæki fara í 

gegnum mismunandi þroskastig og hvaða aðilar eiga í hlut. 

Mynd 2: J-kúrvan (Arion banki, e.d.). 
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Í ritgerðinni er verið að skoða fjármögnun frumkvöðlafyrirtækja út frá sprota- og 

frumstigi, þ.e. fyrstu tvö þroskastigin. Áður en haldið er inn í sprotastigið þá kviknar fyrst 

hugmynd. Frumkvöðull er oftar en ekki skuldbundinn annarri vinnu á hugmyndastiginu 

og því fara kvöld og helgar í frekari úrvinnslu á hugmyndinni. Á einhverjum tímapunkti 

mun frumkvöðullinn vilja hrinda hugmyndinni í framkvæmd og hefst þá frekari þróun og 

vinnsla. Þetta á sér stað í upphafi kúrvunnar, í núllpunkti, en brennsla fjármagns hefst á 

sama tíma eins og sjá má á myndinni. Ýmis vandamál kunna að koma upp sem þarf að 

leysa. Þegar á lægsta punkt J-kúrvunnar er komið, oftar en ekki kallaður dauðadalurinn, 

þá kemur í ljós hvort að hugmyndin hafi það sem þarf til að stíga næsta skref. Ef sú er 

raunin þá hægist á brennslu fjármagns, varan verður sífellt betri, og sjóðstreymið verður 

í fyrsta skiptið upphallandi. Stuttu eftir að núllpunkti er náð að nýju kemst varan á 

frumstig. Þörf myndast þá fyrir frekari fjármögnun þ.e. ef frumkvöðlafyrirtækið á að ná 

frekari vexti. Fjármagn frá englum, fjölskyldu og vinum er ekki lengur nægjanlegt og 

hefst þá fyrsta umferð fjármögnunar. Á frumstigi eru það oftar en ekki 

frumtaksfjárfestar sem koma til bjargar og veita fjármagn. Á eftir frumstigi kemur 

framhaldsstig, því næst skráning á markað o.s.frv. en hér verður látið staðar numið við 

lok frumstigs (Arion banki, e.d.). 

Fjöldinn allur af fjármögnunarleiðum eru í boði og þau atriði sem hefur verið stiklað á 

hér að framan eru langt frá því að vera tæmandi. Eitt er þó víst, möguleikar frumkvöðla 

til fjármögnunar eru af ýmsum toga, hvort sem um er að ræða hefðbundnar eða 

óhefðbundnar leiðir. Heimur frumkvöðla er engu að síður kvikur og hafa nýjar leiðir til 

fjármögnunar verið að spretta upp í takt við alþjóðavæðingu nútímasamfélagsins. Ein 

þessara nýju fjármögnunarleiða er fjöldafjármögnun í gegnum veraldarvefinn en henni 

verða gerð góð skil síðar. Fyrst verður gerður samanburður á frumkvöðlaumhverfi 

Íslands og annarra landa.  
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3 Samanburður milli landa 

Mikilvægt er að ástand allra innviða stuðningsumhverfis frumkvöðla sé gott ef 

nýsköpunarfyrirtæki eiga að geta vaxið og dafnað. Samanburður á stuðningsumhverfi 

Norðurlandanna og stuðningsumhverfi Bandaríkjanna, Bretlands og Kanada sýnir að 

Norðurlöndin fylgja fast á hæla þessara landa. Ástæðan fyrir því að horft er til þessara 

landa þegar kemur að samanburði er sú að Bandaríkin, Bretland og Kanada eru þau lönd 

sem hafa staðið sig hvað best þegar kemur að því að veita stuðning við 

frumkvöðlastarfsemi. Innviðir stuðningsumhverfis Norðurlandanna bera af ef litið er til 

annarra svæða innan Evrópu að undanskildu Bretlandi. Mynd 3 sýnir hvaða einkunn, á 

bilinu 1-100, stuðningsumhverfi frumkvöðla, með tilliti til tiltekna landsvæða, eru að 

hljóta. 

Mynd 3: Einkunnagjöf á stuðningsumhverfi tiltekna landsvæða (Nordic Innovation, 2012). 

Ef við berum hins vegar stuðningsumhverfi Íslands saman við stuðningsumhverfi 

hinna Norðurlandanna, ásamt Bandaríkjunum, þá kemur í ljós að Finnar búa yfir besta 

stuðningsumhverfinu. Ísland kemur nokkuð vel út úr þessum samanburði og situr í 

þriðja sætinu ef einungis er tekið mið af þessum löndum. Mynd 4 sýnir hvaða einkunn, á 

bilinu 1-100, stuðningsumhverfi frumkvöðlastarfsemi tiltekinna landa eru að hljóta.  
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Mynd 4: Einkunnagjöf á stuðningsumhverfi tiltekna landa (Nordic Innovation, 2012). 

Árið 2012 var Ísland í sjöunda sæti þegar tekið var mið af 36 OECD löndum en af 

Norðurlöndunum voru það einungis Finnar sem stóðu sig betur í stuðningi við 

frumkvöðlastarfsemi. Stuðningsumhverfi frumkvöðlastarfsemi skiptist í marga 

mismunandi þætti en hér er áherslan lögð á fjármögnunarþáttinn. 

Eins og sést bersýnilega hér á undan standa Norðurlöndin og Ísland vel að vígi ef litið 

er á frumkvöðlaumhverfið í heild. Það er ekki alveg það sama upp á teningnum ef við 

brjótum stuðningsumhverfið niður og skoðum hvern þátt fyrir sig. Á Norðurlöndunum er 

aðgangur að fjármagni ekki að skora neitt gífurlega hátt. Sameiginleg einkunn 

Norðurlandanna er lág miðað við þau lönd sem standa sig best þegar kemur að því að 

fjármagna frumkvöðlastarfsemi og Ísland stendur sig hvað verst af öllum 

Norðurlöndunum ef einungis er litið til fjármögnunar. Efnahagshrunið 2008 hefur sitt að 

segja en fjármögnun er engu að síður helsti veikleikinn í íslensku frumkvöðlaumhverfi 

(Nordic Innovation, 2012). 
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3.1 Fjármögnunarumhverfið á Íslandi 

Samanburður á stuðningsumhverfi frumkvöðla á Íslandi og stuðningsumhverfi 

nágrannalanda okkar sýnir að við stöndum þeim alveg snúning þegar kemur að 

stuðningsumhverfinu í heild. Annað er upp á nálinni ef aðeins er litið til einstakra þátta 

stuðningsumhverfisins. Aðgangur að fjármagni er akkilesarhællinn í Íslensku 

stuðningsumhverfi við frumkvöðlastarfsemi. Mynd 5 sýnir okkur þá þætti sem mynda 

stuðningsumhverfið.  

Mynd 5: Stuðningsumhverfið á Íslandi (Nordic Innovation, 2012). 

Á myndinni er stuðningsumhverfinu skipt niður í 6 flokka sem eru númeraðir frá eitt 

upp í sex og býr hver flokkur yfir nokkrum undirliðum. Hver undirliður hlýtur síðan 

einkunn frá bilinu 0 upp í 100. Ef við lítum á myndina og skoðum þá liði sem eru merktir 

númer þrjú, en það eru þeir liðir sem falla undir fjármögnun, þá sést bersýnilega að þörf 

er á betrumbótum. Frumtaksfjármagn (e. venture capital) er t.a.m. að skora einkunn 

sem fellur á bilinu 1-10 af 100 mögulegum (Nordic Innovation, 2012). 

Þessar tölur hér á undan eru byggðar á gögnum frá 2012 en svo virðist sem að 

brugðist hafi verið við lélegu aðgengi að fjármagni síðan þá, eða í það minnsta tekið 

skref í rétta átt. Í grein fréttablaðsins þann 10. mars síðastliðinn kemur m.a. fram að frá 

árinu 2012 hafi Arion banki aukið umsvif sín í heimi frumkvöðlastarfsemi og fjárfest á 
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rétt rúmlega tveggja ára tímabili í 54 fyrirtækjum. Einnig kemur fram í greininni að árið 

2015 hafa þrír nýir framtakssjóðir verið teknir til starfa sem munu einbeita sér að 

fjárfestingum á fyrstu stigum fyrirtækja. Þessir sjóðir búa yfir fjárfestingargetu upp á 

11,5 milljarða króna. Það er þó enn óráðið hver langtímaáhrifin verða og hvernig þessir 

sjóðir koma til með að fjárfesta en þetta virðist vera skref í rétta átt. Þrátt fyrir þessar 

fréttir þá er fjármögnunarvandinn enn til staðar og því um að gera að kanna hvaða aðrir 

möguleikar eru í boði.  
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4 Fjöldafjármögnun 

Eins og fram hefur komið er enginn hægðarleikur að komast yfir utanaðkomandi 

fjármagn á fyrstu skrefum nýsköpunar. Það eru þó engu að síður ýmsar leiðir í boði en 

oft reynist erfitt að komast á þann stall svo að fagfjárfestar, líkt og bankar, englar eða 

framtaksfjárfestar, leggi til fjármagn. Þrátt fyrir fjármagn frá frumkvöðlinum sjálfum, 

fjölskyldu og vinum myndast oft gap sem þarf að brúa og þá þarf oftar en ekki að leita á 

náðir fagfjárfesta. Frumkvöðull getur lumað á góðri hugmynd en eftir að hafa fullnýtt 

auðlindir sínar þá getur sú staða komið upp að erfitt er að fá fagfjáfesta til að taka þátt.  

Ástæður þessara erfiðleika geta verið margvíslegar, e.t.v. kemur frumkvöðullinn 

hugmyndinni illa frá sér þrátt fyrir að um góða hugmynd sé að ræða, hugmyndin gæti 

verið svo nýstárleg að erfitt er að skilja hana eða hún gæti virkað of framandi fyrir 

fjárfesta o.s.frv.. Á síðari hluta 20. aldar hefur hins vegar nýr vettvangur til fjármögnunar 

verið að ryðja sér til rúms sem ber nafnið fjöldafjármögnun. Fjöldafjármögnun (e. 

Crowdfunding) er nýstárlegur möguleiki fyrir frumkvöðla sem eiga í erfiðleikum með að 

nálgast fjármagn eftir hinum hefðbundnu leiðum (Hemer, 2011). 

 

4.1 Skilgreining fjöldafjármögnunar 

Fjöldafjármögnun á rætur sínar að rekja til víðtækari hugtaks sem nefnist útvistun til 

fjöldans (e. crowdsourcing). Samkvæmt Kleemann, Voß og Rieder (2008) á útvistun til 

fjöldans sér stað þegar fyrirtæki útvista ákveðnum verkefnum sem nauðsynlegt er að 

ljúka til fjöldans, þ.e. almennings, svo að sala eða framleiðsla vöru geti átt sér stað. Til 

þess að ná sambandi við fjöldann er notast við internetið í von um að virkja einstaklinga 

og fá þá til að leggja sitt af mörkum við framleiðslu og þróun. Þetta gera þeir frítt eða í 

staðinn fyrir upphæð sem er töluvert lægri en virðið sem  framlagið skapar fyrirtækinu. 

Fjöldafjármögnun virkar ekki ósvipað og útvistun til fjöldans nema framlagið er 

einungis í formi fjármagns. Belleflamme, Lambert og Schwienbacher (2013) höfðu til 

hliðsjónar skilgreiningu Kleemann og félaga þegar þeir réðust í það verkefni að lýsa 

fjöldafjármögnun. Samkvæmt þeim felur fjöldafjármögnun í sér ákall, oftast í gegnum 

internetið, þar sem leitað er að fjármagni í formi gjafar eða í skiptum fyrir umbun af 

einhverjum toga. Einstaklingar geta þannig stutt við verkefni sem hefur ákveðinn 
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tilgang. Fjöldafjármögnun er í raun leið til að fjármagna verkefni með hjálp almennings í 

stað fagfjárfesta líkt og banka, áhættufjárfesta eða engla og á sér yfirleitt stað á sprota- 

eða frumstigi. 

Þrír aðilar eru í burðarhlutverkum þegar skoðað er ferli fjöldafjármögnunar. Fyrst ber 

að nefna frumkvöðulinn, þ.e. aðilann sem er í leit að fjármagni. Í öðru lagi er um að 

ræða bakhjarlinn sem leggur fram fjármagn til styrktar verkefninu. Þriðji aðilinn sem 

kemur að þessu ferli er milliliður sem tengir frumkvöðul við bakhjarl. Hér er yfirleitt um 

að ræða svokallaðar fjöldafjármögnunarvefsíður eða samfélagsmiðil 

fjöldafjármögnunar, þ.e. vettvangur fyrir frumkvöðla til að ná til bakhjarla um heim allan 

(Agrawal, Catalini, og Goldfarb, 2013). 

 

4.1.1 Frumkvöðullinn 

Þegar kemur að þeirri ákvörðun frumkvöðuls að leita til fjöldafjármögnunar eru nokkrir 

hvatar til staðar. Eins og fram hefur komið leita frumkvöðlar yfirleitt til hefðbundnari 

leiða þegar kemur að fjármögnun t.d. í eiginn sparnað, til fjölskyldu og vina, bankalán, 

englar, áhættufjárfestar o.s.frv.. Þegar kemur hins vegar að fjöldafjármögnun þá geta 

ákveðnar aðstæður myndast sem orsaka lægri fjármagnskostnað að hálfu 

frumkvöðulsins. Fjöldafjármögnun tengir t.a.m. frumkvöðul við bakhjarla sem hafa 

mikinn vilja til að styðja við tiltekið verkefni því í staðinn fyrir ákveðna upphæð býðst 

bakhjarlinum t.d. sérstakur forgangur að nýju vörunni. Þ.a.l. er oft um að ræða aðila sem 

eru gífurlega viljugir til að veita fjármagnsaðstoð og eru mjög áhugasamir um hag 

verkefnisins. Slíkan áhuga skortir oft þegar kemur að hinum hefðbundnu 

fjármögnunarleiðum. Einnig veitir fjöldafjármögnun aðgang að mögulegum bakhjörlum 

um allan heim sem hjálpar til við að ná til fleiri aðila. Það eykur einnig líkur á að finna 

aðila sem hafa áhuga á verkefninu sem verið er að reyna að fjármagna. 

Ef horft er til hinna hefðbundnu leiða þá afmarkast yfirleitt aðgangur að fjármagni við 

staðsetningu frumkvöðuls en slíkt heyrir sögunni til með fjöldafjármögnun. 

Fjöldafjármögnun býr að góðu upplýsingaflæði og auknum upplýsingum um tiltekin 

verkefni. Einnig hafa margir aðgang að upplýsingunum en til eru dæmi um það að 

frumkvöðlar hafa fengið áheyrn hjá hefðbundnum fjárfestum á sprotastigi sem skjóta 

hugmyndina niður og telja engan vettvang vera til staðar. Það hefur þó síðar komið í ljós 
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þegar leitað hefur verið með sömu hugmynd á náðir fjöldafjármögnunar að mikill áhugi 

er meðal almennings um tiltekna vöru.  

Allt sem drepið hefur verið á hér á undan getur stuðlað að lægri fjármagnskostnaði 

að hálfu frumkvöðuls en þar að auki getur upplýsingaflæði fjöldafjármögnunar veitt 

innsýn í eftirspurn almennings á vörunni þ.e. virkað sem eins konar tæki til 

markaðsrannsókna. Þar að auki er hægt að nota fjöldafjármögnun sem tæki þar sem 

frumkvöðlar geta fengið inntak frá notendum tiltekinnar fjöldafjármögnunarvefsíðu, eða 

bakhjörlum, sem tengist vörunni eða viðskiptaáætlun. Þrátt fyrir marga ljósa punkta 

sem mæla með þátttöku frumkvöðuls í fjöldfjármögnun þá fylgja einnig ákveðnar 

áskoranir. 

Stærsta áskorun frumkvöðuls sem kýs að notast við fjöldafjármögnun er e.t.v. full 

uppljóstrun á verkefninu. Aðrir fjármögnunaraðilar, t.a.m. fjölskylda og vinir, englar og 

bankar, gera það mögulegt að halda verkefninu leyndu. Það er ekki í boði þegar kemur 

að fjöldafjármögnun þar sem nauðsynlegt er að birta og afhjúpa verkefnið á opnum 

vettvangi til að tryggja fjármagn. Sumir óttast einmitt að meðan á fjármögnunarferlinu 

stendur, frá því að hugmyndin er birt og þar til nægjanlegu fjármagni hefur verið safnað, 

komi einhver til með að framleiða eftirlíkingu af vörunni.  

Með fjöldafjármögnun er frumkvöðullinn einnig að fara á mis við þá miklu þekkingu 

og tengslanet sem fagfjárfestir kann að búa yfir. Einnig getur verið erfitt að halda utan 

um stóran hóp bakhjarla þar sem að fjöldafjármögnun byggist mest á lágum upphæðum 

í formi styrkja. Færri aðilar koma að fjármögnun þegar leitað er til fagfjárfesta en 

töluvert fleiri fjárfesta þarf þegar um fjöldafjármögnun er að ræða (Agrawal, Catalini, og 

Goldfarb, 2013). 

 

4.1.2 Bakhjarlinn 

Samkvæmt Agrawal, Catalini og Goldfarb (2013) eru minnst fimm hvatar sem ýta undir 

þátttöku bakhjarla í fjöldafjármögnun. Fyrst ber að nefna aðgang að fjárfestingu með 

eigið fé þ.e. með því að fjárfesta hlýtur bakhjarlinn eignarhlut. Frumkvöðlar eru oft að 

forðast að gera einmitt það þegar þeir leita til fjöldafjármögnunar en til er 

fjöldafjármögnun með eigið fé sem og án þess.  
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Annar hvati bakhjarla er snemmbúinn aðgangur að vöru. Það lýsir sér yfirleitt þannig 

að frumkvöðlar bjóða bakhjörlum að kaupa vöru fyrir fram til að fjármagna sig, þ.e. áður 

en hún verður til, og þ.a.l. verða þeir með þeim fyrstu sem fá vöruna í hendur.  

Í þriðja lagi er þátttaka í fjöldafjármögnun félagsleg athöfn fyrir marga bakhjarla, 

þeim finnst þeir vera hluti af einhverju samfélagi. Þeir hljóta aðgang að frumkvöðlinum 

og ýmsum upplýsingum tengdum verkefninu. Sumir bakhjarlar eru í leit að einhvers 

konar viðurkenningu frá frumkvöðli innan fjöldafjármögnunarsamfélagsins og því leggja 

þeir til fjármagn.  

Fjórða atriðið er áhugavert en svo virðist sem kærleikur og manngæska spili nokkuð 

stórt hlutverk á fjöldafjármögnunarvefsíðum. Bakhjarlar styrkja verkefni án þess að 

hljóta neitt í staðinn né taka virkan þátt í fjöldafjármögnunarsamfélaginu.  

Í síðasta lagi ber að nefna að þegar einstaklingar fjárfesta snemma í ferlinu til að 

styðja við bakið á frumkvöðlinum, oftast fjölskylda og vinir, flokkast það undir óformleg 

fjármál. Vettvangur til fjöldafjármögnunar á netinu í gegnum þar til gerðar vefsíður, líkt 

og Kickstarter, veita ákveðið regluverk þannig að um formleg fjármál er að ræða. 

Ástæður og hvatar bakhjarla geta verið af ýmsum toga og e.t.v. sjá einhverjir 

einstaklingar annan hag með því að styðja við frumkvöðla sem er ekki að finna í 

upptalningunni hér á undan. Það eru þó einnig einhverjir vankantar til staðar, þ.e. 

ákveðnar áhættur sem bakhjarlinn stendur frammi fyrir. 

Agrawal, Catalini og Goldfarb (2013) tala um þrjár megináhættur sem bakhjarlar 

standa frammi fyrir. Vanhæfi frumkvöðuls er ein af þessum áhættum. Bakhjarlar hafa 

töluverðar væntingar til frumkvöðuls og treysta á að hann standi við orð sín. Fjöldi 

frumkvöðla sem hafa ekki staðið við gefin loforð hefur aukist en það felst oftar en ekki í 

seinkun á verklokum, þ.e. ekki er staðið við setta tímaáætlun og fullunnin vara er ekki til 

staðar á réttum tíma. Ástæðan fyrir þessu er oftar en ekki reynsluleysi frumkvöðuls við 

t.a.m. verkefnastjórnun og ýmsa aðra þætti fram að verklokum. Milliliðurinn, þ.e. 

fjöldafjármögnunarvefsíður, hefur brugðist við þessu með auknum skorðum gagnvart 

frumkvöðlum og með því að gera fjöldafjármögnunarsamfélaginu grein fyrir þessu 

vandamáli í von um að væntingum verði stillt í hóf.  

Önnur áhætta sem bakhjarlar búa við eru svik og prettir. Til eru bakhjarlar sem eru 

óhóflega bjartsýnir á velgengni verkefnis og eru óreyndir og reynslulitlir. Þessir aðilar 
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eiga það til að fjárfesta í slæmum verkefnum og eiga í hættu á að fjárfesta í svindli. Það 

getur reynst auðvelt að setja á laggirnar trúverðuga fjármögnunarherferð þar sem svindl 

liggur að baki en fjöldafjármögnunarvefsíður eru þó á tánum þegar kemur að slíku. Þessi 

möguleiki gæti þó laðað að atvinnuglæpamenn sem geta gert tilraunir í von um að 

féfletta bakhjarla.  

Í síðasta lagi er um að ræða áhættuna sem fylgir því að fjárfesta í verkefnum á 

sprotastigi. Það eru talsverðar líkur á að frumkvöðlaverkefni á fyrstu stigum nái aldrei 

flugi og mistakist. Þó að bakhjarlar taki áhættuna með í reikninginn þegar kemur að 

fjárfestingu þá er staðreyndin sú að frumkvöðullinn býr alltaf yfir meiri upplýsingum en 

hann kann að láta í ljós. Frumkvöðull kann að lofa gulli og grænum skógum og lofar lítilli 

áhættu en ósamhverfni í uppgefnum upplýsingum og raunupplýsingum kann að vera til 

staðar. Bakhjarlar þurfa því að vera á tánum þegar kemur að því að leggja til fjármagn til 

verkefnis á sviði nýsköpunnar. 

 

4.1.3 Fjöldafjármögnunarvefsíða 

Fjöldafjármögnunarvefsíður eru ekki stofnaðar einungis af einskærri góðmennsku. 

Eflaust meina stofnendur slíkra vefsíðna vel með von um að hjálpa frumkvöðlum að ná 

til fjöldans til að finna mögulega bakhjarla. Hvatar fjöldafjármögnunarvefsíðna eru engu 

að síður einnig í formi gróða en rekstur þeirra er í hagnaðarskyni. Yfirleitt er það gert 

þannig að þóknun er tekin þegar verkefni nær sínu takmarki í fjármögnun. Þessi þóknun 

er oftast 4-5% af uppsöfnuðu fjármagni verkefnis. Fjöldafjármögnunarvefsíður hafa því 

hvata til að fjölga verkefnum sem ná fjármögnun og hagnast frumkvöðlar á þeirri 

viðleitni. Ef fjölga á verkefnum þá þurfa vefsíðurnar t.a.m. að fjölga bakhjörlum með því 

að koma í veg fyrir svindl. Einnig reyna þær að laða að verkefni sem eru líkleg til að 

hljóta athygli fjölmiðla því þannig verkefni geta verið góð auglýsing fyrir 

fjöldafjármögnunarvefsíður (Agrawal, Catalini, og Goldfarb, 2013). 
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5 Kickstarter 

Til er fjöldinn allur af fjöldafjármögnunarvefsíðum sem vinna sem milliliðir milli 

frumkvöðla og bakhjarla. Þær taka flestar gjald í einhverju formi í staðinn fyrir þjónustu 

sína. Einnig geta tegundir verkefna, sem hægt er að styrkja, verið ólíkar eftir vefsíðum. 

Sumar fjöldafjármögnunarvefsíður sérhæfa sig nefnilega í ákveðnum tegundum 

verkefna, t.d. eru til fjöldafjármögnunarvefsíður sem leyfa bara tónlistartengd verkefni. 

Módel þessara vefsíðna taka einnig mismunandi form. Til eru 

fjöldafjármögnunarvefsíður þar sem bakhjarl hlýtur í stað fjárfestingar hlut í verkefninu 

eða hluta af hagnaði í gegnum þar til gerðan samning. Dæmi um slíkar vefsíður eru t.d. 

SellaBand og Wefunder. Prosper og Zopa eru dæmi um vefsíður þar sem bakhjarl fær að 

lokum þá fjárhæð sem hann lagði til verkefnis greidda til baka ásamt föstum vöxtum. 

Svo eru þær vefsíður þar sem bakhjarl hlýtur engan ágóða af því að styðja við verkefni 

annað en ánægjuna. 

Fjöldafjármögnunarvefsíður taka á sig margar myndir en hér er lögð áhersla á það 

módel sem er hvað þekktast og kom fyrst fram á sjónarsviðið, svo kölluð 

fjöldafjármögnunarsamfélög líkt og Kickstarter, Indiegogo og Karolina Fund. Þar styrkir 

bakhjarl verkefni og hlýtur í staðinn ákveðin verðlaun sem eru ekki af fjárhagslegum 

toga. Verðlaunin eða umbunin sem bakhjarl fær fyrir stuðning er þakklætisvottur af 

einhverjum toga líkt og þakkarbréf, stuttermabolur, forkaupsréttur á vöru o.s.frv.. Hér á 

eftir verður lögð áhersla á Kickstarter en Kickstarter er bæði einn elsti, sem og stærsti 

vettvangur til fjöldafjármögnunar í heiminum. Farið verður betur í saumana á því 

hvernig hlutirnir fara fram á þeim vettvangi (Kuppuswamy og Bayus, 2014). 

 

5.1 Hvernig virkar kickstarter? 

Vefsíðan Kickstarter var sett á laggirnar þann 28. apríl árið 2009 og hefur verið uppi 

síðan. Í dag eru 111 starfsmenn sem starfa við vefsíðuna. Kickstarter er vettvangur til 

fjármögnunar fyrir skapandi verkefni af öllum stærðum og gerðum. Hver sem er getur 

látið reyna á fjármögnun i gegnum Kickstarter burt séð frá staðsetningu, hvort sem þú 

býrð í Bandaríkjunum eða á Íslandi. Fjármagnið kemur frá almenningi, ekki fagfjárfestum 
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og getur einstaklingur valið hvaða verkefni hann styrkir. Í staðinn hlýtur hann umbun af 

einhverjum toga.  

Kickstarter notast við svokallaða allt eða ekkert (e. all-or-nothing) fjármögnun. Hún 

virkar þannig að hverju verkefni fylgir ákveðið takmark um að safna ákveðinni upphæð 

innan ákveðins tímaramma. Ef það tekst þá er sú upphæð sem bakhjarl lagði til 

verkefnisins dregin af kreditkorti hans þann dag sem þessum tímaramma lýkur. Ef 

verkefni nær hins vegar ekki markmiði sínu á tilsettum tíma þá á sér stað engin færsla, 

þ.e. bakhjarlar halda sínum peningum og hljóta enga umbun. Með þessu móti dregur úr 

þeirri áhættu sem bakhjarlar standa frammi fyrir en áhættunni voru gerð skil hér á 

undan. Einnig er þetta hagkvæmt fyrir frumkvöðulinn t.d. er erfitt fyrir hann að 

framkvæma verkefni sem hann áætlar að þurfi milljón til að verða að veruleika ef hann 

fær aðeins 100.000 kr. í fjármögnun.  

Til gamans má geta að af þeim verkefnum sem hafa náð 20% fjármögnun þá ná 81% 

þeirra fjármögnunarmarkmiði sínu. Af þeim verkefnum sem hafa náð 60% fjármögnun 

þá ná 98% þeirra fjármögnunarmarkmiði sínu. Af þessu má draga þá ályktun að annað 

hvort nær verkefni tilætluðu fjármagni eða hlýtur lítinn stuðning. Svo virðist sem fá 

verkefni fari milliveginn (Kickstarter, e.d.). 

 

5.1.1 Ferlið 

Ef frumkvöðull vill fjármagna sitt verkefni í gegnum Kickstarter þarf að byrja á að setja 

upp síðu tileinkaða verkefninu (e. project page). Verkefnasíðan á að segja frá sögu 

frumkvöðuls og verkefnis með myndbandi og texta. Verkefnasíðan á að útskýra fyrir 

mögulegum fjárfestum verkefnið, eða vöruna, og koma á framfæri öllum þeim 

upplýsingum sem fjárfestar þurfa að vita til að geta tekið upplýsta ákvörðun um að 

leggja til fjármagn. Einnig þarf að tilgreina hvað fjárfestar hljóta í staðinn fyrir sinn 

stuðning í formi einhvers konar verðlauna og eins og fram kemur hér á undan, 

fjármögnunarmarkmið og tímaramma. Þegar verkefnasíðan er klár er hún sett í loftið og 

hægt verður að fjárfesta. Það er síðan í höndum frumkvöðuls að auglýsa, kynna og koma 

sínu verkefni og sinni verkefnasíðu á framfæri. Við lok tímarammans kemur síðan í ljós 

hvernig til tókst (Kickstarter, e.d.). 
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5.2 Ábyrgð 

Þúsundir verkefna eru í leit að fjármagni hverju sinni og hvert verkefni er alfarið í umsjá 

þess sem er á bak við það. Frá og með 19. maí 2014 er frumkvöðlum gert að staðfesta 

hverjir þeir í raun eru í gegnum sjálfvirkt ferli innan vefsíðunnar. Það er gert til að koma í 

veg fyrir að aðilar noti vefsíðuna fyrir gervi verkefni sem notuð eru til að féfletta fólk. 

Kickstarter skiptir sér annars ekkert af verkefninu nema það brjóti í bága við einhverjar 

af reglum vefsíðunnar, t.d. ef um einhvers konar svindl er að ræða.  

Kickstarter ábyrgist ekki árangur verkefna eða hvort að manneskjan á bak við 

verkefni sé hæf til að ljúka því. Á endanum er það alltaf bakhjarlsins að ákveða hvaða 

verkefni hann hefur trú á. Það er þó þannig að ef verkefni nær takmarki sínu í 

fjármögnun þá ber aðilum að baki verkefnis skylda að ljúka því og koma verðlaunum 

sem hafði verið lofað til bakhjarla. Það er þó oft þannig að seinkunn á lokum verkefnis á 

sér stað en þá ber að láta bakhjarla vita og einnig tryggja upplýsingaflæði í gegnum ferlið 

sem skilar sér til bakhjarla. Ef það hins vegar gerist að ómögulegt er að ljúka verkefni þá 

er það í höndum þeirra sem eru í forsvari þess að friða bakhjarla með öllum mögulegum 

leiðum, t.a.m. með því að greiða þeim fjárfestinguna til baka og sýna þeim í hvað 

peningarnir fóru (Kickstarter, e.d.).  

 

5.3 Þóknun fyrir veitta þjónustu 

Eins og fram hefur komið er rekstur fjöldafjármögnunarvefsíðna í hagnaðarskyni. 

Kickstarter tekur þóknun frá frumkvöðli sem fjármagnar sig í gegnum vefsíðuna. Því er 

háttað þannig að ef verkefni nær tilsettu markmiði í fjármögnun þá tekur Kickstarter 5% 

af þeirri upphæð. Þar að auki  er „payment processing fee“ sem reiknast 3% af hverju 

áheiti plús $0,20 nema þegar áheit er undir $10 en þá reiknast „payment processing 

fee“ sem 5% af hverju áheiti plús $0,05. Frumkvöðlar þurfa að taka þetta inn í 

reikninginn þegar ákveða skal hver fjármagnsþörfin er ef klára á tiltekið verkefni. Það er 

hins vegar þannig að ef markmið næst ekki og ekki tekst að fjármagna verkefnið þá er 

frumkvöðull ekki rukkaður um neitt, hvorki þóknun til Kickstarter né „payment 

processing fee“ þar sem að engar færslur á fjármagni eiga sér stað (Kickstarter, e.d.). 
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5.4 Kickstarter í tölum 

Frá því að Kickstarter fór í loftið í apríl 2009 hafa 82.164 verkefni verið fjármögnuð að 

fullu en þessi verkefni hafa safnað hvorki meira né minna en rúmlega $1,41 milljörðum 

bandaríkjadala. Heildarupphæð áheita, ef einnig eru tekin með þau sem náðu ekki 

takmarki sínu, er þó rúmlega $1,64 milljarðar bandaríkjadala ($1.640.531.086) og að 

baki þeirri upphæð eru 8.331.264 bakhjarlar. Þetta hefur allt átt sér stað á einungis 6 ára 

tímabili. Að meðaltali eru bakhjarlar að heita $748.759 bandaríkjadölum á degi hverjum 

í gegnum Kickstarter sem verður að teljast nokkuð gott. 

Í heildina hefur 221.477 verkefnum verið hrundið af stað á vefsíðu Kickstarter. Hér er 

um að ræða öll verkefni hvort sem þau þau náðu takmarki sínu eður ei, hvort sem hætt 

var við verkefnið eða því vikið frá síðunni vegna brota á reglum. Hlutfall árangursríkra 

verkefna miðað við þá tölu er í kringum 37%. 

Það gefur auga leið að þeir sem nota Kickstarter þarfnast mis mikillar fjármögnunar 

enda engin tvö verkefni eins. Ákveðin upphæð kann að nægja einum aðila meðan sama 

upphæð er aðeins brot af fjármagnsþörf annars. Mynd 6 tekur tillit til verkefna sem 

náðu tilsettu fjármagni innan setts tímaramma.  

Mynd 6: Fjármögnuð verkefni. Myndin sýnir hve háum fjárhæðum verkefnin söfnuðu og fjölda verkefna 
innan hvers fjármagnsramma (Kickstarter, 2015).  
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Eins og sést á myndinni er algengast að verkefni safni upphæð á bilinu $1.000 - 

$9.999 en í kringum 60% verkefna falla innan þess ramma. Hins vegar er mjög óalgengt 

að verkefni fari yfir $1 milljón bandaríkjadala í áheitum en einungis 0,12% verkefna falla 

í þann flokk. Þetta er það lítið hlutfall af heild að skífan fyrir þennan flokk er vart 

sjáanleg á myndinni. Taka skal fram að allar tölur eru miðaðar við 8. apríl 2015 

(Kickstarter, e.d.). 
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6 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið fylgja fjöldafjármögnun bæði kostir og gallar hvort sem um er 

að ræða frumkvöðla eða fjárfesta. Fjöldafjármögnun í nútímaformi og sá vettvangur 

sem fjöldafjármögnunarvefsíður mynda, líkt og Kickstarter, draga þó talsvert úr áhættu 

beggja aðila t.d. með allt eða ekkert fjármögnun og ábyrgðarskyldu ásamt fleiru. 

Kickstarter hefur til að mynda gert vel í að fækka þeim göllum sem eiga til með að fylgja 

fjöldafjármögnun og hafa unnið að því að gera fjöldafjármögnun að vænlegri 

fjármögnunarkosti.  Ef tekið er mið af þeim erfiðleikum sem frumkvöðlar mæta við 

fjármögnun á sprota- og frumstigi má ætla að frumkvöðlar renni hýru auga til nýrra leiða 

líkt og fjöldafjármögnunar. 

Ef litið er á fjármögnunarumhverfi frumkvöðla á Íslandi kemur bersýnilega í ljós að 

þörf er á betrumbótum. Fjármagn til stuðnings frumkvöðla á sprota- og frumstigi er af 

skornum skammti á Íslandi. Með aukinni alþjóðavæðingu og tilkomu internetsins gefst 

íslenskum frumkvöðlum tækifæri til að leita út fyrir landsteinanna í leit að fjármagni á 

einfaldari hátt en áður. Fjöldafjármögnun er einnig án landamæra þannig að fjármagnið 

getur komið hvaðan sem er og hver sem er getur fjárfest hafi hann á áhuga á því. 

Vettvangur sem gerir þetta kleift og tengir saman frumkvöðla og mögulega fjárfesta eru 

fjöldafjármögnunarvefsíður líkt og Kickstarter. 

Fjöldafjármögnunarvefsíðan Kickstarter er rótgróin og með stóran fylgjendahóp. Hún 

er einföld í notkun og örugg. Kickstarter tekur þóknun fyrir notkun á vettvangnum en 

einfalt er að reikna með henni þegar ákveða á hvaða upphæð skal safna. Einnig hafa 

37% af öllum þeim verkefnum sem skráð hafa verið inn á síðuna náð markmiði sínu og 

tekist að fjármagna sig að fullu. Þar með talin eru verkefni sem hætt var við eða var vikið 

frá vegna brota á reglum. Hlutfallið gæti þó verið hærra ef eingöngu er litið til verkefna 

sem fullnýttu settann tímaramma innan vefsíðunnar.  

Ljóst er að fjöldafjármögnunarvettvangurinn er sífellt að sækja í sig veðrið og líkur á 

að fjármögnunartakmark náist eru talsverðar en engu að síður skilyrðum háð. Það er þó 

í höndum hvers og eins að vega og meta hvort láta skuli reyna á fjöldafjármögnun en 

möguleikinn er raunhæfur og til staðar. Frumkvöðlar verða engu að síður að líta á 
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fjöldafjármögnun gagnrýnum augum en ef fjármagnsskortur er til staðar og viljinn mikill 

þá hafa þeir í raun ekki miklu að tapa. Eins og gjarnan er sagt, enginn veit fyrr en reynt 

hefur.  

Niðurstaðan er því sú að fjöldafjármögnun í gegnum þar til gerðar vefsíður, líkt og 

Kickstarter, er klárlega raunhæfur fjármögnunarmöguleiki fyrir íslenska frumkvöðla á 

sprota- og frumstigi. Það er ekkert því til fyrirstöðu ef frumkvöðlar vilja láta reyna á 

þessa fjármögnunarleið og talsverðar líkur eru á árangri. Fjöldafjármögnun er klárlega til 

staðar fyrir frumkvöðla og um er að ræða vel raunhæfan möguleika. 
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