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Ágrip 

Þessi ritgerð skoðar hvaða áhrif klasar hafa á umhverfi frumkvöðla á Íslandi. Fyrirtæki sem mynda 

klasa veita frumkvöðlum stuðning sem getur reynst þeim dýrmætur við þróun á 

viðskiptahugmyndum sínum. Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hvernig frumkvöðlar sem stofna 

sprotafyrirtæki hagnast á því að fá aðstoð fyrirtækja sem mynda klasa og styðja við frumkvöðlana. Á 

Íslandi hefur klasamyndun orðið algengari með árunum. Í rannsókninni var eigindlegri 

rannsóknaraðferð beitt með því að taka djúpviðtöl við viðmælendur sem allir unnu hjá fyrirtækjum 

sem mynduðu klasa og höfðu víðtæka þekkingu á kostum klasa.  Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í 

ljós að klasar móta umhverfi fyrir íslenska frumkvöðla á jákvæðan hátt.  Auðveldara aðgengi að 

ráðgjöf, öflugara net tengsla og áhersla á mikilvægi nýsköpunar er það sem hefur áhrif á umhverfi 

frumkvöðla á Íslandi. 

Lykilhugtök: Frumkvöðull, klasar, sprotafyrirtæki, nýsköpun.  
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1.Inngangur  

Hin týpíska saga af frumkvöðli getur verið sagan af Fraser Doherty frá Skotlandi. Þegar hann 

var 14 ára gamall þá hóf hann að selja sultu eftir uppskriftum ömmu sinnar með því að ganga 

í hús og bjóða fólki að kaupa hana. Næst tók við hjá honum að selja sultuna á flóamörkuðum 

og verslunum vegna gríðarlegra vinsælda sultunnar. Þegar hann var orðinn 17 ára gamall 

hafði hann engan annan valkost en að hefja framleiðslu á sultunni til þess að geta annað 

eftirspurn. Fraser tók þá áhættu að nota tvö ár af lífi sínu í að leita fjárfesta til að fjármagna 

framleiðslu á sultunni (Barringer og Ireland, 2012). Fraser er dæmi um frumkvöðul sem hafði 

trú á hugmynd sinni, á endanum stofnaði hann svo fyrirtækið SuperJam. Í dag er fyrirtæki 

hans SuperJam að selja sultuna í yfir 2000 verslunum um allan heim (Doherty, e.d.). 

Frumkvöðlar hafa ólíka bakgrunna og tengslanet til að láta hugmyndir sínar verða að 

veruleika. H. Ty Warner er frumkvöðull, sem hannaði vörulínuna Beanie Babies, sem selur 

tuskudýr. Hann hafði svo mikla trú á hugmynd sinni að hann hætti í háskóla til að láta á hana 

reyna. Pierre M. Omidyar er fæddur í Frakklandi og stofnaði markaðstorgið Ebay en það gerir 

fólki kleift að selja sín á milli vörur á netinu. Manny Mashouf, sem er fæddur í Íran, rak 

veitingahús áður en hann lét reyna á hugmynd sína og stofnaði tískuvöruverslun fyrir konur 

sem heitir Bebe. Þessir frumkvöðlar eiga það allir sameiginlegt að hafa tekið mikla áhættu til 

að þroska hugmyndir sínar svo að úr verði arbær fyrirtæki. Þessir frumkvöðlar eru allir á lista 

Forbes yfir 400 ríkustu menn Bandaríkjanna, þar er einnig að finna börn Sam Walton, 

stofnanda Walmart (Schweikart og Doti, 2010). Þrátt fyrir að börn Walton‘s geti kallast 

frumkvöðlar þá verður ekki framhjá því litið að faðir þeirra hafði rutt veginn fyrir þau og 

tekið mestu áhættuna. Börn Walton‘s höfðu því töluvert öflugara tengslanet en margir 

frumkvöðlar þegar þau þroskuðu sínar hugmyndir.  

Frá barnæsku hefur rannsakandi haft mikinn áhuga á frumkvöðlum. Það eru sögur af 

frumkvöðlum, eins og þeim sem nefndir eru hér að ofan, sem hvetja rannsakanda til þess að 

vilja gerast frumkvöðull. Sögur af mönnum sem voru tilbúnir að taka áhættu til að elta 

drauma sína án þess að vita hver ávinningurinn yrði. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í að aðstoða 

frumkvöðla mynda í raun klasa. Klasi er svæðisbundinn samstarfsvettvangur fyrirtækja sem 

starfa á sama sviði.  Klasi er ungt hugtak í stjórnunar- og rekstarfræðum en það var ekki fyrr 

en um aldamótin 2000 sem klasamyndun og kostir klasa fóru að vekja eftirtekt vegna ritsins 

The Competitive Advantage of Nations sem hagfræðingurinn Micheal Porter gaf út 

(Ingvarsson, 2012).   
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Með þessari rannsókn er markmiðið að svara rannsóknarspurningunni: „Hvaða áhrif 

hafa klasar á umhverfi íslenskra frumkvöðla?“. Þegar leitað verður svars við spurningunni 

verður horft sérstaklega til þess stuðnings sem frumkvöðlar geta fengið hjá fyrirtækjum sem 

mynda klasa. Tilgangur rannsóknarinnar er að reyna finna út hvaða áhrif þessi stuðningur, 

sem stendur íslenskum frumkvöðlum til boða, hefur fyrir þá. Enn frekar að reyna að rannsaka 

hvort þeir hjálpi frumkvöðlum við að láta viðskiptahugmyndir sínar vaxa og auki 

samkeppnishæfni þeirra.  

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla. Í inngangi hefur rannsóknarspurning verkefnisins 

verið borin upp. Kafli tvö inniheldur fræðilega umfjöllun sem lýsir frumkvöðlum og klösum 

og hver áhrif klasa eru. Í þriðja kafla eru svo skoðaðir íslenskir klasar og bornir saman við 

erlenda klasa. Í fjórða kafla er útskýrt hvaða aðferðafræði var notuð við rannsóknina. Í 

niðurstöðukaflanum, sem er fimmti kafli ritgerðinnar, er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þá er einnig framkvæmd svótgreining í kaflanum til að sjá styrkleika, 

veikleika, tækifæri og ógnanir fyrir íslenskt frumkvöðlaumhverfi. Í sjötta kafla eru svo 

umræður um niðurstöðurnar. Að lokum er svo stutt lokaorð frá rannsakanda og hvað hann 

hefur lært á rannsókninni.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað nákvæmt um frumkvöðla og klasa. Í fyrri hluta umfjöllunarinnar er 

komið inn á þá hvata sem frumkvöðlar hafa þegar þeir ákveða að feta þennan veg, ástæður 

þess að gerast frumkvöðlar og hvaða eiginleika þeir þurfa að hafa. Tengist sú umfjöllun því 

að frumkvöðlarnir þurfa á stuðningi að halda. Í seinni hlutanum er svo fjallað um klasa og 

hvaða hagur það getur verið fyrir sprotafyrirtæki, stofnuð af frumkvöðlum, að starfa í þeim. 

Mikill stuðningur sem fyrirtæki í klasaumhverfi fá getur skilað sér og verið hvetjandi fyrir 

frumkvöðlanna.    

2.1 Frumkvöðlar 

Orðið frumkvöðull, sem á uppruna sinn að rekja í Frakklandi, er gjarnan notað til að lýsa 

aðilum sem tilbúnir eru til að taka á sig mikla áhættu í viðskiptum. Þá er það einnig notað til 

þess að lýsa þeim sem eru viljugir til að ráðast í verkefni án þess að vita nákvæmlega hver 

framtíðarávinningurinn af því er (Barringer og Ireland, 2012). Það að vera frumkvöðull felst í 

því að gera nýsköpun að veruleika með því að innleiða nýja tækni, ferli eða skipulag í rekstri 

(Jónsson, 2008).  

Hagfræðingurinn Joseph Schumpeter skilgreindi hins vegar hugtakið frumkvöðul árið 

1912 í bók sinni Theory of Economic Development  svo að frumkvöðull væri aðili sem finndi 

lausnir á vandamálum, sem yrðu síðan atvinnuskapandi, en ekki endilega sá sem skapaði 

eitthvað nýtt frá grunni með nýsköpun (Schweikart og Doti, 2010). Það er ljóst að ekki eru 

allir sammála um hver raunveruleg merking orðsins/hugtaksins frumkvöðull er. Í raun mætti 

færa rök fyrir því að skilgreining hugtaksins byggist á huglægu mati hvers og eins sem legði 

mat á það.  

Árið 1764 setti bandaríski hagfræðingurinn Adam Smith fram kenningu um að það 

gætu ekki allir menn keypt vörur ódýrt og selt þær síðan með hagnaði. Kenningin er talin 

vera það sem útskýrir hvað það er sem aðskilur frumkvöðla frá öðrum mönnum (Schweikart 

og Doti, 2010). Þessi kenning frá Adam Smith finnst rannsakanda vera nokkuð lýsandi fyrir 

frumkvöðull. Það er að frumkvöðull sé sá aðili sem fær viðskiptahugmynd, og stofnar út frá 

hugmyndinni fyrirtæki sem hann reynir svo að búa til hagnað út frá.  

2.1.1 Hvatar  

Þeir hvatar sem eru fyrir hendi þegar einstaklingur ákveður að hann ætli sér að verða 

frumkvöðull eru þó nokkrir. Einstaklingur getur verið orðinn leiður í núverandi starfi og er 
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tilbúinn að fórna öllu til að láta á það reyna að stofna sprotafyrirtæki. Mynd 1 hér að neðan er 

byggð á fyrirmynd rannsóknar Kitching (2013) þar sem hann skilgreinir þá hvata sem 

einstaklingar þurfa að hafa til þess að gerast frumkvöðlar í þrjá þætti. 

 

Mynd 1-Hvatalíkan Kitching með breyttum áherlsum 

Fyrsti þátturinn er hvar einstaklingurinn er staddur á sínum starfsferli með tilliti til 

aldurs, fyrri reynslu af frumkvöðlastarfsemi og virkni á atvinnumarkaði. Annar þátturinn snýr 

að því hvernig heimilsaðstæður einstaklingsins eru, s.s. húskaparstaða, hvort hann eigi börn 

eða sé ósáttur með vinnutíma sinn og laun. Þriðji þátturinn snýr svo að því hvaða auðlindir 

eru í boði, hvernig hann hegðar sér og hversu líkleg viðskiptahugmynd hans er til árangurs.  

Niðurstaða rannsóknar Kitching var sú að frumkvöðlar þyrftu á stuðningi að halda til þess að 

vera tilbúnir að gerast slíkir. Það væri því mikilvægt fyrir frumkvöðla að hafa góðan stuðning 

á fyrstu skrefum við framkvæmd viðskiptahugmynda. 

2.1.2 Ástæður til að gerast frumkvöðull 

Það að hafa fyrirmyndir (e. Rolemodels) er oft áhrifaþáttur fyrir frumkvöðla til að taka 

mikilvægar ákvarðanir í lífinu og fyllast eldmóði fyrir viðskiptahugmyndum (Bosma, 

Hessels, Schutjens, Praag og Verheul, 2012). Til að missa ekki eldmóðinn fyrir hugmynd á 

frumkvöðull að forðast að segja röngum einstaklingum frá hugmynd og eða neikvæðum 

einstaklingum (Hawkins, 1996). Í bók sinni Think up a Business nefnir Hawkins 12 atriði sem 

ástæður þess að einstaklingar vilja gerast frumkvöðlar sem hægt er að sjá í töflu 1.   
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Tafla 1-Ástæður til þess að gerast frumkvöðull 

 Ástæður fyrir því að einstaklingar vilja verða frumkvöðlar: 

1. Til að fá aukatekjur  

2. Til að verða fjárhagslega sjálfstæður  

3. Til að verða milljarðamæringur  

4. Til að skapa arfleið  

5. Til að byggja upp viðskiptaveldi  

6. Til að hætta ungur að vinna  

7. Til að hafa náð árangri á eigin forsendum  

8. Til að vera undir lítilli pressu frá öðrum  

9. Til  að forðast það að vera atvinnulaus  

10. Til  að geta grætt peninga á áhugamáli sínu  

11. Til  að skapa eitthvað á eigin forsendum  

12. Til  að taka ákvarðanir sjálfur  

 

Það að taka ákvörðun um að gerast frumkvöðull er hins vegar stór ákvörðun sem þarf 

að taka og eru flestir sem komast aldrei af því stigi (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-a). 

Leyndarmálið við það að verða farsæll frumkvöðull er hæfnin til að laða hæfileikaríkt fólk til 

þess að taka áhættu. Það er eitthvað sem er ekki kennt í fræðibókum (Hess, 2007). Það getur 

því verið mikilvægt fyrir frumkvöðla að geta leitað til einstaklinga sem hafa reynslu og 

nauðsynlega þekkingu. Það gæti hjálpað einstaklingi sem vill verða frumkvöðull en er ekki 

alveg tilbúinn að stíga skrefið til fulls.  

2.1.3 Eiginleikar frumkvöðla  

Frumkvöðlar þurfa að hafa trú á því að viðskiptahugmyndin sem þeir eru að þróa geti orðið 

að fyrirtæki sem nýtur velgengni til framtíðar. Barrier & Ireland (2012) sögðu að ástríða væri 

einn helsti eiginleiki sem frumkvöðlar þyrftu að hafa. Á töflu 2 er hægt að sjá þau 5 atriði 

sem skipta máli fyrir ástríðu sem frumkvöðlar þurfa að hafa.  
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Tafla 2-Ástríða er mikilvæg fyrir frumkvöðla 

Ástæða þess að ástríða er mikilvæg fyrir frumkvöðla Útskýring 

1. Hæfileikinn til  að læra sífellt eitthvað nýtt  Sá sem fékk viðskiptahugmynd er ekki með öll 

svörin. Það þarf ástríðu og drifkraft til að hlusta á 

aðra, gera nauðsynlegar breytingar og halda áfram.  

2. Vilji til  að leggja hart að sér í langan tíma án þess 

að vita hverju það skilar  

Það er algengt að frumkvöðlar hafi lengri vinnudag 

en aðrir.  

3. Geta til  að höndla bakslög og neitanir Það er ekki óalgengt að frumkvöðlar fái neitun frá 

viðskiptavinum, fjárfestum og öðrum meðan þeir 

byggja upp fyrirtæki sitt.  

4. Getan til  að hlusta á endurgjöf á þau vandamál sem 

sprotafyrirtækið stendur frammi fyrir 

Frumkvöðlar verða að vera tilbúnir að hlusta á fólk 

sem kemur með góðar ráðleggingar að breytingum. 

Ýta þarf lélegum ráðleggingum til hliðar og sleppa 

því að hlusta á þær.  

5. Þrautseigja þegar á móti blæs Sem frumkvöðull þá áttu misgóða daga. Þegar 

fyrirtækið er á sprotastigi koma erfiðir dagar.  

 

Þá sögðu Barrier & Ireland jafnframt að  mikilvægt væri að frumkvöðlar gerðu sér 

grein fyrir því að ekki væri nóg að vera bara með ástríðuna. Líka væri mikilvægt að vera 

áhugasamur um það sem þeir væru að gera. Þá þyrftu frumkvöðlar að vera meðvitaðir um þá 

galla og áhættu sem fylgdu viðskiptahugmyndinni. Fyrir frumkvöðla er því mikilvægt að fá 

aðstoð frá sérfræðingum og öðrum sem hefðu reynslu áður en ákveðið væri að framkvæma 

viðskiptahugmynd (Hawkins, 1996).  

Þá sagði Kazmi (1999) að þeir eiginleikar sem eru lýsandi fyrir frumkvöðla væru að 

þeir væru tilbúnir að taka áhættu, væru útsjónarsamir, metnaðargjarnir og hefðu 

leiðtogahæfileika. Þá þyrftu frumkvöðlar einnig að vera góðir að stjórna fólki og hafa hæfni 

til að horfa til framtíðar. Þegar frumkvöðlar stofna fyrirtæki sín og þegar þau hafa náð 

ákveðnu stigi nefnast þau sprotafyrirtæki en nánar um það hér á eftir.  
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2.1.4 Frumkvöðlar stofna sprotafyrirtæki 

Framtíð sprotafyrirtækja, sem stofnuð eru af frumkvöðlum, byggja að mörgu leiti á því hvort 

þau hafi sterkt tengslanet. Meiri áhersla ætti að vera lögð hjá frumkvöðlum á að finna réttu 

aðilana sem gætu hjálpað til við vöxt sprotafyrirtækjanna, einna helst á erlendum mörkuðum 

(Coviello og Munro, 1995).  

Baptista og Swann (1998) fundu út að fyrirtæki, sem væru í klösum, stunduðu 

nýsköpun í meiri mæli en fyrirtæki sem væru ekki í klösum. Fyrir vikið þá myndu fyrirtæki í 

klösum einnig vaxa hraðar að meðaltali, en önnur fyrirtæki.  

Það sem vantar gjarnan upp á hjá frumkvöðlum eru leiðir til að fjármagna 

sprotafyrirtæki sín á fyrstu stigum. Það er því hentugt fyrir frumkvöðlana að fá aðstoð við að 

fjármagna sig frá utanaðkomandi aðilum (Stankevičienė og Žinytė, 2011). Samkvæmt 

Stankevciené og Zinyté þá er ferlið við fjármögnun sprotafyrirtækis fimm skref.  Á mynd 2 er 

hægt að sjá þessi 5 skref.  

 

Mynd 2-Fimm skref við fjármögnun sprotafyrirtækja 

Í fyrsta stigi sem kallast fyrsta fjármögnun (e. Seed) er áhættan mest á að hugmyndin 

gangi ekki upp en þá er fjármagni gjarnan safnað frá frumkvöðlinum, vinum og 

fjölskyldumeðlimum. Þegar fyrirtækið hefur svo náð næsta stigi getur það kallast 

sprotafyrirtæki (e. Start-up) og þá fær það gjarnan, fjármagn frá fagfjárfestum. Þegar 

fyrirtækið er komið á stig þrjú hefur það þróast mikið og þá eru það gjarnan fjárfestingasjóðir 

sem fjármagna fyrirtækin til að þau haldi áfram í rekstri. Þegar stigi fjögur er náð þá er 

hugmyndin orðin það líkleg til að skila sér til lengri tíma, að bankar sýna fyrirtækinu áhuga 

og eru tilbúnir að fjármagna það. Á stigi fimm er svo fyrirtækið orðið fullþroskað og þá 

fjármagna fyrirtækin sig með því að selja hlutabréf á hlutabréfamörkum.  
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Mynd 3-Árangursríkur klasi 

Í þessari umfjöllun um frumkvöðla hefur verið rætt um þá hvata sem frumkvöðlar 

hafa, ástæður fyrir því að gerast frumkvöðull og þá eiginleika sem hann þarf. Frumkvöðlar 

hagnast á því að að vinna í klasaumhverfi ef tekið er mið af rannsókn Baptista og Swann‘s. 

Fyrir vikið getur það flýtt fyrir vexti sprotafyrirtækis og hjálpað frumkvöðlum að öðlast 

þekkingu og reynslu.  

2.2 Klasar  

Ástæðan fyrir því að svo erfitt er að skilgreina nákvæmlega hvað klasi þýðir er sú að hugtakið 

er oftar en ekki notað í víðum skilningi.  Það gerir það að verkum að erfitt getur verið að 

útskýra nákvæmlega hvað flokkast sem klasi og hvað ekki (Dahl, 2003). Í hinum hefðbundna 

skilningi er klasi umhverfi þar sem þekking, upplýsingaflæði og samskipti eru mikil 

(Arboníes og Moso, 2002). Þegar mörg mismunandi fyrirtæki starfa í klasasamstarfi þá eykur 

það þekkingu allra innan klasans. Með samstarfi geta fyrirtækin minnkað óvissu um 

framtíðina, því nauðsynleg þekking er að öllum líkindum innan klasans (Grant og Baden-

Fuller, 2000).  

Sagt er að klasi sé árangursríkur þegar hann uppfyllir þrjú grunnskilyrði. Í fyrsta lagi 

þarf klasinn að hafa stór fyrirtæki sem hafa með 

árunum byggt upp mikla þekkingu, í öðru lagi 

þarf klasinn á að halda mikilli sérhæfingu á 

ráðgjöfum og sérfræðingum og í þriðja lagi þarf 

upplýsingaflæði milli fyrirtækjanna innan klasans 

að vera til staðar (Long og Zhang, 2012). Mynd 3 

sýnir klasa með þessi þrjú grunnskilyrði og þar 

sem skörun er frá öllum skilyrðum er árangursríkur klasi.  

Klasi virkar hins vegar að hluta til ef uppfyllt er sérhæfing innan hans og samskipti eru til 

staðar milli fyrirtækjanna (Long og Zhang, 2012). 

2.3 Tegundir klasa 

Talað er um að til séu tvær tegundir klasa og verður farið nánar yfir þær hér á eftir. Einkum 

verður fjallað um  þekkingarklasa, en iðnaðarklasar eiga þó líka við og verða þeim einnig 

gerð skil í þessari umfjöllun. 
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2.3.1 Þekkingarklasi 

Það kallast þekkingarklasi þegar frumkvöðlar vinna að því að þróa hugmynd með því að fá 

aðstoð frá menntastofnunum, sérfræðingum, ráðgjöfum eða öðrum fyrirtækjum (Arboníes og 

Moso, 2002). Sprotafyrirtæki eru tilbúin til að borga hærri laun ef þau telja að starfsmaður 

búi yfir ákveðinni sérþekkingu sem getur nýst (Dahl, 2003). Það getur því verið 

frumkvöðlum gott að vinna í slíkum þekkingaklösum við að þróa hugmyndir sínar. Coetzee 

(2015) setti þekkingarklasa upp myndrænt en það er hægt að sjá á mynd 4. 

 

 

Mynd 4-Þekkingarklasi 

Fyrirtæki, sem styðja við frumkvöðla, safna tengslum úr öllum áttum til þess að 

stuðningur sé með besta móti. Stórfyrirtæki og aðrir frumkvöðlar hafa þekkingu sem getur 

nýst þeim frumkvöðlum sem eru að stíga sín fyrstu skref. Þá er háskólasamfélagið hluti af 

þekkingarklösum en þangað geta frumkvöðlarnir einnig leitað ef þá vantar þekkingu. 

Fjárfestar og aðrir þjónustuaðilar eru svo tengdir í klasana og er það hlutverk fyrirtækjanna 

sem styðja við frumkvöðlanna að rækta þau tengsl. Dahl (2003) segir að sprotafyrirtæki þurfi 

að vera hluti af umhverfi sem ýtir undir nýsköpun. Frumkvöðlar geti aukið þekkingu sína 

með því að mynda sterkt tengslanet. Þá ættu frumkvöðlar ekki að vera hræddir við að deila 

upplýsingum til annarra fyrirtækja innan klasa. Það er vegna þess að samstarf er lykillinn að 

því að öðlast þekkingu.  
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Mynd 5-Ferill iðnaðarklasa 

2.3.2 Iðnaðarklasi 

Iðnaðarklasi er þegar mörg fyrirtæki starfa í sama iðnaði á ákveðnu landsvæði. Það getur haft 

jákvæð áhrif fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja að starfa í slíkum klösum vegna þess að 

mynduð eru sterk sambönd við aðra aðila í iðnaðinum. Í iðnaðarklösum er hátt þekkingarstig, 

gott upplýsingaflæði og mikil sérhæfing starfsfólks. Þá ýtir það undir nýsköpun fyrir fyrirtæki 

að starfa í slíkum klösum sem leiðir til betri frammistöðu framleiðsluvara þessara fyrirtækja á 

markaði (Lai, Hsu, Lin, Chen og Lin, 2014). Á mynd 5 sem byggð er á túlkun Lai ofl. er hægt 

að sjá hvernig fyrirtæki innan slíkra klasa efla nýsköpun sína sem leiðir til betri frammistöðu 

framleiðsluvara á markaði. 

 

Það sem Lai ofl. fundu út var að þegar fyrirtæki starfa í iðnaðarklösum þá auki þau 

samkeppnishæfni sína og geta til nýsköpunar aukist. Þekking fyrirtækja innan klasana sé 

mikil og mikilvægt sé að miðla henni áfram milli fyrirtækja í klasanum.  Það sem fyrirtæki í 

iðnaðarklösum græða fyrir vikið er samkeppnisforskot á markaði, enda séu innan klasa 

birgjar sem hægt er að mynda góð tengsl við.  

2.4 Klasar geta aukið samkeppnishæfni fyrirtækja 

Heimspekingurinn Michael Porter (2000) nefndi þrjá kosti fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja 

ef þau eru starfræk í klasaumhverfi. Í fyrsta lagi myndi það skila sér í aukinni framleiðslu 

fyrirtækjanna. Í öðru lagi myndi verða aukin geta innan klasans fyrir nýsköpun og 

framleiðslugeta fyrirtækjanna yrði betri. Í þriðja lagi myndi það hvetja til inngöngu nýrra 

fyrirtækja sem myndu stækka klasann og hafa í för með sér aukna nýsköpun.  

Þá sagði Porter enn frekar að það myndi þó allt velta á hvernig klasinn virkaði sem 

heild. Það þyrftu að vera til staðar persónuleg sambönd, samskipti augliti til auglits og net af 

einstaklingum og stofnunum sem hefðu samskipti sín á milli. Klasinn virkar ef þetta er 

uppfyllt en það er þó ekki sjálfgefið að ná að mynda þetta. Innan klasa geta fyrirtæki nálgast 
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nauðsynlega þekkingu á ódýrari hátt en ella. Það gerir það að verkum að fyrirtækin geta 

framleitt afurðir sínar ódýrarar vegna þess að þau spara sér þróunarkostnað sem þýðir að hægt 

er auka framleiðslu. Upplýsingaflæðið í klösum getur því reynst mikilvægt, ekki bara til að 

þróa hugmynd, heldur líka til að minnka kostnað (Porter, 2000).  

Vegna þeirrar miklu þekkingar sem er innan klasa þá skapast tækifæri til aukinnar 

nýsköpunnar innan þeirra. Fyrirtækin í klösunum hafa ríkari innsýn í þróun á tækni, framboði 

nýrra tæknilausna, þjónustu og markaðssetningu hugmynda. Það er vegna þess að samskiptin 

við hin fyrirtækin og aðra innan klasans, eins og t.d. háskólanna, gera mögulegt að þessi 

þekking er ávallt til staðar. Fyrir frumkvöðla, sem reka sprotafyrirtæki, getur verið hentugt að 

vinna í klasaumhverfi. Það er vegna þess að í klösum geta þeir búið til meira efnahagslegt 

gildi fyrir hugmyndir sínar með því að vinna í þessu umhverfi. Frumkvöðlar þurfa að byggja 

upp tengslanet og því sækjast frumkvöðlar oft í að vinna í klasaumhverfi vegna þess hversu 

stutt er að leita til annara sem búa yfir mikilvægum upplýsingum/þekkingu (Porter, 2000). 

Það er því ljóst að klasar hafa jákvæð áhrif fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja sem 

starfa í þeim. Lærdómsríkt umhverfi í klösum og samband við einstaklinga í klösum byggist á 

trausti og opnum samskiptum (Porter, 2000). Fyrirtæki eða frumkvöðlar sem starfa í klösum 

byggja upp samkeppnisforskot með samstarfi, aukinni nýsköpun og aðferðum sem tíðkast 

gjarnan ekki hjá samkeppnisaðilunum sem starfa utan klasans (Kuah, 2002).  

2.5 Hagur fyrirtækja sem starfa í klösum 

Samkvæmt rannsókn, sem framkvæmd var í Kanada á árunum 1984 til 1998, þá voru 

sprotafyrirtæki, sem stofnuð voru af frumkvöðlum sem voru innan klasa, líklegri til að lifa af 

heldur en fyrirtæki sem voru stofnuð utan klasa (Pe’er og Vertinsky, 2006; Wennberg og 

Lindqvist, 2008). Þegar sprotafyrirtæki starfa innan klasa á afmörkuðu landsvæði þá hefur 

það jákvæð áhrif fyrir sprotafyrirtækið á margra vegu. Það verður aukin atvinnusköpun, betri 

lífslíkur ásamt því að laun til starfsmanna eru almennt hærri í sportafyrirtækjunum 

(Wennberg og Lindqvist, 2008). Tafla 3 byggir á framsetningu Kuah (2002) og sýnir hag og 

kostnað fyrirtækja sem starfa í klösum. 
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Tafla 3-Kostnaðar- og hagsmunagreining fyrirtækja innan klasa 

Kostnaðar- og hagsmunagreining fyrirtækja innan klasa 
 

   
 Hagur Kostnaður 

   

Ytri starfsemi Nálægð við viðskiptavini Framleiðslukostnaður hærri vegna samkeppni 

 Minni kostnaður við upplýsingaöflun  

 Tengiliðir  

 Gott orðspor  

   

Innri starfsemi   

 Mikil þekking  Kostnaður vegna starfsfólks verður hærri 

 Sérhæft starfsfólk Kostnaður vegna aðstöðu verður hærri 

 Aðstaðan  

 Tengiliðir  

   

 

Eins og sést í töflu 3 þá er það hagur þess að vera í klasa að stöðugt er verið að bæta 

þekkingu innan svæðisins, starfsfólk er með mikla sérþekkingu og upplýsingaflæði er mikið 

milli aðila innan klasans (Kuah, 2002). Þá er ávinningur einnig fólginn í að mikil nálægð er 

við viðskiptavini sem skilar sér í því að minni kostnaður fer í að leita að þeim. Að lokum er 

mikill hagur fólginn í að vera innan klasans því það hefur jákvæð áhrif á orðspor 

fyrirtækisins. Þá segir Kuah jafnframt að kostnaður geti verið eitthvað hærri vegna mikillar 

samkeppni um vinnuafl og vinnuastöðu. Samkeppnin sé einnig hörð á markaði um að fá til 

sín viðskiptavini.  

 

Eins og komið hefur fram í umfjöllun um klasa þá geta fyrirtæki aukið 

samkeppnisforskot sitt byggt á kostum þess að starfa innan klasa. Þrátt fyrir að samkeppnin 

innan klasans geti haft í för með sér hærri kostnað á launum, vinnuaðstöðu og leit að 

viðskiptavinum þá sparast kostnaður á móti í þeirri miklu þekkingu sem er innan klasans.  

Orðspor fyrirtækja innan klasa getur líka gert það að verkum að auðveldara er að fá 

fjármögnun fyrir sprotafyrirtækið.  
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3. Íslenskir klasar í alþjóðlegum samanburði 

Þessi kafli er gerður til að skoða betur hvernig þau fyrirtæki sem styðja við frumkvöðla á 

Íslandi standa í alþjóðlegum samanburði. Tekin eru dæmi um þrjá erlenda klasa og þrjá klasa 

á Íslandi.  

3.1 Erlendir klasar 

Hægt var að velja úr mörgum klasamyndunum erlendis frá en í upptalningin hér að neðan 

einskorðast einungis við þrjú þekkt dæmi.   

3.1.1 Kísildalurinn 

Kísildalurinn í Kaliforníu í Bandaríkjunum er klasi frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í 

tæknilausnum. Hins vegar hefur Kísildalurinn undanfarin ár verið að þróast meira í áttina að 

umhverfi þar sem frumkvöðlar og fyrirtæki í öðrum atvinnugreinum starfa í hinu sérhæfða 

umhverfi sem er í dalnum  (Engel og del-Palacio, 2011). Ívar Jónsson (2008) nefndi 10 

einkenni sem hægt er að sjá í töflu 4 sem teljast jákvæð fyrir frumkvöðla sem starfa í 

Kísildalnum. 

Tafla 4-Einkenni Kísildalsins 

 Einkenni við klasaumhverfið í Kísildalnum: 

1. Hagstæðar leikreglur  

2. Hátt þekkingarstig  

3. Fjölhæft og sveigjanlegt starfsfólk  

4. Áhersla á árangur  

5. Djörfung til að taka áhættu og umburðalyndi gagnvart þeim sem mistekst  

6. Flæði á milli fyrirtækja  

7. Náið samstarf Háskóla og fyrirtækja  

8. Samstarf fyrirtækja, hagsmunaðila og þróunarstofnana  

9. Lífsgæði  

10. Sérhæft stoðumhverfi  
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Ofangreind einkenni lýsa þeim kostum sem það felur í sér að vera frumkvöðull í 

Kísildalnum. Fairlie og Catterli (2013) sýndu fram á að vegna þess hve fullkomið umhverfið í 

Kísildalnum er þá ýtti það undir að frumkvöðlar myndu taka áhættuna, og reyna að þróa sínar 

eigin viðskiptahugmyndir þar í stað þess að vera launþegar hjá fyrirtækjum. Þó svo að 

iðnaðarklasar séu ríkjandi fyrir fyrirtæki og frumkvöðla sem vinna að tæknilausnum í 

Kísildalnum, þá eru þekkingarklasar þar sem stuðningur er við frumkvöðla úr öllum áttum 

einnig að ryðja sér til rúms í dalnum.   

3.1.2 Nýsköpunarklasinn í San Diego 

Í borginni San Diego í Bandaríkjunum er fyrirtækið Startup San Diego sem hefur myndað 

klasasamfélag fyrir frumkvöðla. Samfélagið samanstendur af frumkvöðlum, sérfræðingum, 

ráðgjöfum og fjárfestum sem hjálpar frumkvöðlum. Það er meðal annars gert með því að vera 

í nánu samstarfi við háskóla á svæðinu ásamt miðlun upplýsinga um gagnleg námskeið og 

viðburði fyrir frumkvöðla til þess að sækja (Startup San Diego, e.d.-a).  

Startup San Diego heldur úti 9 frumkvöðlasetrum þar sem frumkvöðlum stendur til 

boða fullkomin aðstaða til að þróa viðskiptahugmyndir sínar. Startup San Diego er einnig í 

samstarfi við fimm háskóla á svæðinu (Startup San Diego, e.d.-b). Því er hægt að segja að 

fyrirtækið Startup San Diego, sem er rekið að hluta til á sjálfboðaliðum, uppfylli öll skilyrði 

þess að flokkast sem þekkingarklasi.  

3.1.3 Hugbúnaðarklasar í Kína 

Allt frá árinu 1990 hafa orðið til svokallaðir hugbúnaðarklasar í fjölda borga í Kína. Í þessum 

klösum þyrpast á sama landsvæði hátæknivædd fyrirtæki. Klasarnir hafa verið nefndir 

“Hugbúnaðargarðar“. Innan klasana deila fyrirtæki, sem tengjast hugbúnaðariðnaðinum í 

Kína, með sér þekkingu, kunnáttu, upplýsingum og mannauði (Zhao, Watanabe og Griffy-

Brown, 2009). Hægt er að sjá á mynd 6 framsetningu á því hvernig umhverfið í þessum 

klösum lítur út samkvæmt Zheo ofl. 
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Mynd 6-Hugbúnaðarklasar í Kína með breyttum áherslum 

Þessir svonefndu “Hugbúnaðargarðar“ sem hafa risið í Kína eru hringrás sem vinnur 

saman við að koma út vörum til viðskiptavina. Iðnfyrirtæki sem þarf að kaupa vörurnar frá 

vegna framleiðslunnar eru innan klasans. Þá eru mannauður, þekking, fjármagn, aðstaða og 

áþreifanlegar eignir sömuleiðis til staðar í þyrpingunni. Að lokum eru fyrirtæki sem eru í 

samkeppni sín á milli einnig í klasanum (Zhao o.fl., 2009).  

3.2 Íslenskir klasar 

Eftir að efnahagshrunið árið 2008 hefur eftirspurn eftir aðstöðu á frumkvöðlasetrum 

stóraukist. Margir frumkvöðlar hafa séð hag í því að þróa eigin viðskiptahugmyndir í 

klasaumhverfi. Í framtíðinni mun verða haldið áfram að búa til sérhæfð setur á Íslandi með 

mismunandi áherslum enda hafa þeir sem hafa nýtt sér aðstöðu á frumkvöðlasetrum verið 

afar ánægðir með útkomuna (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-b). Rannsakandi valdi þrjú 

fyrirtæki til að fjalla um sem veita frumkvöðlum stuðning, en þess ber að geta að þau 

fyrirtæki sem mynda klasa hér á landi eru fleiri. 

3.2.1 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekur alls átta frumkvöðlasetur. Á þessum setrum voru starfandi 

90 fyrirtæki og 250 starfsmenn árið 2014. Markmið þessara frumkvöðlasetra er að veita 

frumkvöðlum og fyrirtækjum aðstöðu í skapandi umhverfi þar sem hægt er að styrkja 

tengslanet sitt, fá faglega rágjöf til að vinna að nýsköpun og þróun á viðskiptahugmyndum 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-b).  
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Þegar frumkvöðlar eða sprotafyrirtæki vinna að þróun viðskiptahugmyndar á 

frumkvöðlasetrunum greiða þau vægt gjald fyrir aðgang að aðstöðu sem hefur að geyma 

skrifstofuaðstöðu, fundaraðstöðu og rannsóknaraðstöðu. Þá er veitt fagleg ráðgjöf og 

stuðningur frá sérfræðingum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Haldnir eru fræðslufyrirlestar 

og upplýsingagjöf um þætti sem skipta máli í frumkvöðlaumhverfinu (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d.).   

Þá hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands gefið út klasahandbók sem er ætluð öllum þeim 

sem hafa í hyggju að efla klasa eða koma á fót klasatengdum verkefnum 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.-c). Nýsköpunarmiðstöð veitir frumkvöðlum stuðning með 

því að mynda þekkingarklasa og iðnaðarklasa.  

3.2.2 Icelandic Startups 

Árið 2013 sameinuðust frumkvöðlasetrin Klak og Innovit undir heitinu Klak Innovit. Í dag 

starfar þetta fyrirtæki undir nafninu Icelandic Startups og er með það markmið að styðja við 

frumkvöðla.  Fyrirtækið starfrækir nýsköpunar- og frumkvöðlasetur fyrir kraftmikið og 

metnaðarfullt fólk sem hefur góðar viðskiptahugmyndir. Megináhersla frumkvöðlasetursins 

er að þróa hugmyndir sem koma úr starfi íslenskra háskóla (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 

e.d.).  

Árið 2015 fór Icelandic Startup ásamt öðrum norrænum frumkvöðlasetrum til 

austurstrandar Bandaríkjanna til að kynna íslenskan sprotamarkað. Ástæða þeirrar ferðar var 

að styrkja tengingar og samstarf á erlendum mörkuðum. Heimsóknin átti að leiða til frekari 

samskipta og tækifæra fyrir íslenska frumkvöðla erlendis (Nasdaq, 2015).  

Þá stendur Icelandic Startups árlega fyrir viðburðinum Gulleggið. Gulleggið er 

frumkvöðlakeppni þar sem ungu athafnafólki gefst tækifæri að koma viðskiptahugmyndum 

sínum á framfæri í umhverfi þar sem boðið er upp á námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga 

(Klak Innovit, e.d.). 

Klasaumhverfi Icelandic Startups er því þekkingarklasi þar sem reynt er eftir bestu 

getu að aðstoða frumkvöðla við að þróa viðskiptahugmyndir sínar. Það er gert með mikilli 

tengingu við háskóla, stofnanir og önnur sprotafyrirtæki.  

3.2.3 Íslenski sjávarklasinn 

Árið 2011 var stofnaður Íslenski sjávarklasinn fyrir fyrirtæki í haftengdri starfsemi á Íslandi. 

Þar fá frumkvöðlar og fyrirtæki aðgang að sérfræðingum sem hjálpa til við greiningar og 

rannsóknir í verkefnum tengdum sjávarútveginum (Sjávarklasinn, e.d.-a). Rúmlega 60 
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fyrirtæki og stofnanir eiga formlega aðild að klasanum. Hús sjávarklasans er staðsett við 

Gömlu höfnina í Reykjavík og þar vinna 50 fyrirtæki og 140 frumkvöðlar í hafsækinni 

starfsemi (Sjávarklasinn, e.d.-b). 

Stofnandi klasans er Þór Sigfússon og segir hann ástæðu þess að hann var stofnaður 

hafa verið að efla tengslanet frumkvöðla í sjávarútvegstengdum greinum á erlendri grundu. 

Hann sagði jafnframt að fyrirtækin innan klasans hafi á fimm árum vaxið um allt að fimmtán 

til tuttugu prósent að meðaltali. Þá segir hann að lykillinn að því, sem geri klasann svo góðan 

fyrir frumkvöðla til að vinna í, sé að frá upphafi hafi náðst gott samstarf við lykilfyrirtæki 

innan greinarinnar (365 miðlar, 2016). Í sjávarklasanum er um að ræða iðnaðarklasa. Þar sem 

mörg fyrirtæki og frumkvöðlar innan sömu atvinnugreinar eru í þyrpingu á sama landsvæði 

og vinna í umhverfi sem skilar sér í hraðari vexti fyrirtækjanna sem starfa innan klasans. 

3.2.4 Aðrir íslenskir klasar 

Þetta er ekki tæmandi listi af íslenskum klösum og undanfarin ár hafa klasar fyrir ýmsar 

iðngreinar verið að rísa.  Samál er iðnaðarklasi 30 fyrirtækja í orku- og áliðnaðinum og 

markmið hans er að efla samkeppnishæfni með virðisauka fyrir þau fyrirtæki sem eru í 

klasanum og auka nýsköpun í iðnaðinum (Samál, 2015). Reontech myndar þekkingarklasa 

sem sérhæfir sig í að aðstoða frumkvöðla í hugbúnaðarþróun og lausnum. Fyrirtækið veitir 

frumkvöðlum aðstöðu til þess að sinna starfsemi sinni. Þá hjálpar það frumkvöðlunum að 

byggja upp tengslanet með því að vera í nánu samstarfi við stórfyrirtækið KPMG 

(Morgunblaðið, 2015). Fleiri klasar hafa risið nýlega á Íslandi og er þar hægt að nefna 

Ferðaklasann og Matarklasann.  

Því er ekki annað hægt að segja en að uppgangur sé í myndun klasa hér á landi. Allir 

þessir klasar hafa þau markmið að efla nýsköpun og styðja við frumkvöðla sem reyna að 

skapa eitthvað. Ætla má að þessi þróun hjálpi íslenskum frumkvöðlum að efla tengslanet sitt 

og gefi íslenskum sprotafyrirtækjum samkeppnisforskot. Haldi þessi þróun áfram þá mun 

verða mikil sérstaða á Íslandi þar sem sérhæfing verður mikil.  

3.3 Samanburður 

Til þess að enda umfjöllun þess kafla er borið saman hvort einhver sýnilegur munur sé á 

íslenskum og erlendum klösum. Kísildalurinn hefur lengi verið eitt þekktasta 

frumkvöðlaumhverfi í heimi. Það er því eftirsóknarvert fyrir Ísland að reyna byggja upp 

svipað umhverfi fyrir frumkvöðla og þar. Einkenni Kísildalsins voru nefnd og þar ber hæst 
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nána tengingu við háskólasamfélög. Á Íslandi er það helst Icelandic Startups sem vinnur náið 

með háskólasamfélaginu af þeim klösum sem hafa verið nefndir hér að ofan.  Að öðru leiti þá 

lítur út fyrir að klasar á Íslandi séu ekki ósvipaðir því sem gerist erlendis. Það sem er 

ánægjulegt á Íslandi er að klasar rísa upp sem sérhæfa sig í ákveðnum atvinnugreinum. 

Umhverfið á Íslandi fyrir frumkvöðla er því sterkt ef marka má samanburðinn.  

 

Í þessum kafla hafa verið nefnd fyrirtæki sem styðja við frumkvöðla og 

klasamyndanir á Íslandi. Það virðist hins vegar ekki vera marktækur munur á íslenskum 

klösum og erlendum klösum. Í næsta kafla er rannsóknaraðferðinni lýst og þar á eftir eru 

niðurstöður rannsóknarinnar. Hún kemur til með að varpa ljósi á það hvaða áhrif klasar hafi á 

umhverfi íslenskra frumkvöðla.   
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4. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir eigindlegri rannsóknaraðferð en það er sú aðferð sem notast 

var við í rannsókninni til þess að varpa ljósi á það hvort að klasar móti umhverfi íslenskra 

frumkvöðla. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru djúpviðtöl við fjóra 

framkvæmdastjóra fyrirtækja sem styðja við frumkvöðla. Markmiðið var að fá innsýn í 

frumkvöðlaumhverfið á Íslandi með því að tala við sérfræðinga sem starfa í klösum og finna 

út hvaða áhrif þeir hafa fyrir íslenska frumkvöðla.  

4.1 Aðferð 

Eigindleg rannsókn er meira en bara gagnasöfnun. Aðferðin er leið til þess að fá innsýn í 

skoðanir, viðhorf, tilfinningar og reynslu annarra (Newman, 1999). Í eigindlegum 

rannsóknum eru djúpviðtöl notuð til að fá svör sem eru gjarnan sveigjanlegri, fjölbreyttari og 

nákvæmari en hægt er að ná fram með öðrum aðferðum. Þegar rannsakandi hefur svo áunnið 

sér trúverðuleika meðan á viðtalinu stendur þá mun viðmælandi svara spurningum hans með 

allri sinni þekkingu (Shiu, Hair, Bush og Ortinau, 2009).  

Kristin G. Esterberg (2002) sagði að spurningar fyrir djúpviðtöl ættu að vera hannaðar þannig 

að viðmælandi gæti svarað þeim með opinni umræðu. Tilgangur djúpviðtala væri að rannsaka 

með spurningum raunverulega þekkingu og aðstæður viðmælandans. Þess vegna væri 

mikilvægt að hanna spurningalista sem myndi hvetja viðmælanda til tala með eins miklu 

frelsi og mögulegt væri með því að hafa spurningarnar opnar.  

Í þessari rannsókn var spurningarlisti hannaður á þeim forsendum að viðmælendur 

gætu deilt þekkingu sinni án þess að vera stoppaðir af. Rannsakandi passaði því í viðtölunum 

að ýta undir það að gefa viðmælundum frelsi til að svara spurningunum.  

4.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru framkvæmdarstjórar fyrirtækja sem styðja við frumkvöðla. Auk 

þess var verið að skoða þýðið út frá þeim stuðningi sem frumkvöðlar geta fengið með því að 

starfa innan klasa og hvernig það mótar umhverfi þeirra. Til þess að fá sem besta yfirsýn var 

valið að taka viðtal við fjóra aðila sem starfa sem sérfræðingar og veita frumkvöðlum 

stuðning við að þróa viðskiptahugmyndir sínar. Við val á viðmælendum var reynt að fá aðila 

sem hafa reynslu og þekkingu af frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi. Það var mikilvægt til þess 

að hægt væri að fá sem áreiðanlegust svör.   
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4.3 Mælitæki 

Við gerð rannsóknarinnar var hannaður viðtalsrammi sem  byggður var á gagnaöflun um 

klasa og frumkvöðla. Spurningalistinn innihélt samtals átta spurningar en þær höfðu allar það 

markmið að fá sem besta mynd af þeim stuðningi sem frumkvöðlum á Íslandi stendur til 

boða. Spurningarnar voru opnar og gafst viðmælendum frelsi til þess að svara þeim út frá allri 

sinni þekkingu. Til þess að tryggja að spurningalistinn myndi styðjast við markmið 

rannsóknarinnar var hann sendur Þresti Olaf Sigurjónssyni leiðbeinanda rannsóknarinnar til 

yfirferðar. Eftir það voru gerðar breytingar á spurningalistanum svo hann myndi styðja enn 

frekar við markmið rannsóknarinnar og vera til þess fallinn að svara rannsóknarspurningunni. 

Spurningalistann, sem notast var við, er hægt að sjá í viðauka A. 

4.4 Framkvæmd 

Rannsakandi sendi út tölvupósta þann 30. mars 2016 til að leita viðmælenda. Innihald 

tölvupóstsins, sem sendur var út á fjóra einstaklinga, má sjá í viðauka B. Þegar svör höfðu 

borist var hafist handa við að bóka viðtalstíma sem hentaði báðum aðilum. Viðtölin fóru svo 

fram daganna 4.-7. apríl. Áður en viðtölin fóru fram var viðmælendum gert ljóst að upptaka 

væri í gangi og samþykktu allir viðmælendur það. Allir viðmælendurnir voru 

framkvæmdastjórar hjá fyrirtækjum sínum sem öll vinna að sama markmiði við að styðja við 

frumkvöðla. Hitti rannsakandi þá á starfsstöðvum þeirra. Í töflu 5 má sjá í réttri röð, þá 

viðmælendur sem tekið var viðtal við.  

 

Tafla 5-Viðmælendur rannsóknar 

Viðm

ælandi 

Nafn Fyrirtæki 

A Salome Guðmundsdóttir Icelandic Startups 

B Karl Friðriksson Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

C Friðrik Guðjónsson ReonTech 

D Eva María Michelsen Hús Sjávarklasans 

 

Héðan í frá verður vitnað í viðmælendur sem: Viðmælandi A, viðmælandi B, 

viðmælandi C og viðmælandi D. Í upphafi hvers viðtals spurði rannsakandi hvort viðmælandi 

vildi bera fyrir sig að það yrði nafnleynd til þess að vernda mikilvægar upplýsingar. Allir 
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viðmælendur töldu að ekki væri þörf á því. Í viðtölunum mynduðust skapandi umræður og 

stóðu þau yfir í 20-50 mínútur  
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5. Niðurstöður 

Þessi kafli fjallar um helstu niðurstöður sem rannsóknin skilaði og gerir grein fyrir því hvað 

það er í umhverfi íslenskra frumkvöðla sem klasar geta haft áhrif á. Í fræðilegri umfjöllun var 

fjallað ítarlega um hvað það felur í sér að vera frumkvöðull, hvaða hvatar, séreinkenni, 

eiginleikar og ástæður eru fyrir hendi til að gerast slíkur. Þá var í seinni hluta fræðilegrar 

umfjöllunar talað um klasa og hvaða hagur er af því að starfa í þeim fyrir frumkvöðla og 

sprotafyrirtæki. Niðurstöður úr viðtölum varpa ljósi á hvernig þetta vinnur síðan saman. Það 

er hvernig frumkvöðlar geta hagnast á því að það standi til boða að fá aðstoð og stuðning frá 

fyrirtækjum sem mynda klasa.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru fengnar  úr viðtölum sem tekin voru og er 

skipt upp í fjóra undirkafla, frá kafla 5.1 til 5.4. Þessar niðurstöður komu út úr spurningunum 

sem spurt var um í viðtölunum. Eins og áður hefur komið fram var viðtalsramminn opinn og 

það leiddi af sér að niðurstöðurnar í undirköflunum miðast ekki við neina ákveðna spurningu 

á spurningalistanum. Í kafla 5.5  er svo framkvæmd svótgreining sem einnig er byggð á 

upplýsingum úr viðtölunum. Svótgreiningin varpar enn frekar ljósi á hvernig klasar hafa áhrif 

á umhverfi íslenskra frumkvöðla.  

5.1 Auðveldara aðgengi að ráðgjöf 

Allir viðmælendur sögðu að ein helsta sérstaða Íslands fyrir frumkvöðla væri aðgengi að 

sérfræðiþjónustu á Íslandi. Á Íslandi gæti hver sá einstaklingur sem hefur hug á að gerast 

frumkvöðull fengið ráðgjöf og hjálp sér að kostnaðarlausu. Það væri vegna smæðar Íslands 

og einnig vegna þess á hversu miklu skriði frumkvöðlaumhverfið á Íslandi hefur verið frá 

efnahagshruni. Viðmælandi C sagði þó að varast þyrfti að aðstæður væru orðnar þannig að 

þetta umhverfi væri orðið, „of opið“. Mönnum þyrfti að vera ljóst að kjósi menn að gerast 

frumkvöðlar fylgdi því mikil vinna. Það þyrfti að vera hægt að anna eftirspurn eftir því að 

geta veitt slíka ráðgjöf.   

 

            Viðmælandi A: ...maður sér það oft að þeir sem eru auðmjúkir og 

þykjast ekki vita allt sjálfir og eru tilbúnir að hlusta á ráð og endurgjöf 

frá sérfræðingum það eru þeir sem ná langt.  

 

Viðmælandi A heldur áfram og segir að sú þjónusta, sem fyrirtækið bjóði upp á, geti reynst 

frumkvöðlum dýrmæt til þess að hjálpa þeim að fá trú á eigin getu og útskýra fyrir þeim hvað 
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þurfi mikla þrautseigju til að halda út þegar illa gengur. Viðmælandi B segir að fyrirtækið ýti 

undir flæði þekkingar þeirra sem leita til þeirra með handleiðslu. Handleiðsla er þegar 

frumkvöðlinum er úthlutað „mentor“ sem hann getur ávallt leitað til. Viðmælandi C tók undir 

það að mikilvægt væri að hafa „mentor“ sem hægt væri að leita til og sagðist sjálfur hafa haft 

slíkan þegar hann stofnaði sitt sprotafyrirtæki. Þá sagði viðmælandi D að mikilvægt væri að 

gera frumkvöðlum ljóst að þrátt fyrir að ein hugmynd gangi ekki upp þá sé alltaf hægt að 

reyna aftur. Þessu til stuðnings nefndi viðmælandinn dæmi um að einn frumkvöðull væri 

byrjaður að þróa sína fjórðu viðskiptahugmynd og að fyrirtækið hafi veitt honum stuðning og 

hvatt hann áfram. Það myndi velta mikið á drifkrafti og viljastyrk frumkvöðulsins hversu vel 

hann myndi geta brugðist við áskorunum.  

 

            Viðmælandi B: Við hvetjum frumkvöðla til þess að fara réttu skrefin og 

líka huga að því hvort viðkomandi einstaklingur sé á annað borð 

frumkvöðull 

 

Allir voru viðmælendurnir sammála um að þjónustan sem fyrirtækin bjóða upp á gæti haft 

jákvæð áhrif fyrir frumkvöðlana. Mikilvægt væri fyrir frumkvöðlana að hafa aðgang að slíkri 

ráðgjöf, sem er í boði, til að taka næstu skref. Viðmælandi D sagði að þeirra markmið væri að 

koma frumkvöðlunum í samband við rótgrónari fyrirtæki á markaðinum sem gætu hjálpað til 

við framvindu hugmynda. Mikil samlegðaráhrif væru af því að fá aðstoð frá öðrum 

frumkvöðlum og sérfræðingum, sem hefðu réttu þekkinguna. Viðmælandi C vildi þó meina 

að líklegast væri hægt að framkvæma allt sem maður vildi sjálfur án aðstoðar en það væri 

mannlegi þátturinn sem skipti máli líka. Það að vera hluti af slíku samfélagi, líkt og myndast í 

klösum, væri nauðsynlegt frumkvöðlinum þegar hann ynni að krefjandi hugmynd.  

 

           Viðmælandi A: ... því fyrr sem frumkvöðullinn er farinn að tala við fólk 

því hraðar gerast hlutirnir. Það flýtir fyrir niðurstöðu á því hvort 

viðskiptahugmyndin er líkleg til að vera árangursrík. 

 

Viðmælandi A segir í framhaldi að þeirra markmið sé að hraða því ferli að tengja 

frumkvöðlana við sérfræðinga og opna fyrir tengsl við alþjóðleg sprotasamfélög. Þá komi 

jafnframt fyrr í ljós hvort hugmyndin sé raunhæf. Viðmælandi B tekur undir þetta og segir að 

því fyrr sem frumkvöðlum sé komið í samband við aðila, þá hraði það fyrir þróun 

hugmyndarinnar. Þá sögðu allir viðmælendurnir að þó svo að einhver biðlisti væri eftir því að 
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fá inngöngu í aðstöðuna í klösunum þá væri alltaf hægt að bóka fundi til að fá ráðgjöf með 

stuttum fyrirvara. Það yrði því nokkuð fljótt ljóst hvort  hugmyndin væri raunhæf og hægt 

væri að halda áfram með hana.  

5.2 Fjármögnun ekki jafn auðsótt 

Athyglisvert er þegar það er skoðað að fá fjármögnun fyrir sprotafyrirtæki á Íslandi, þá kom í 

ljós að fjármagn er ekki jafn auðsótt og raunin er erlendis. Allir viðmælendurnir voru 

sammála um að því ferli  væri ábótavant í frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi þegar kemur að 

því að sækja fjármagn fyrir hugmyndir. Það gefur vísbendingar um að á Íslandi eru fjárfestar 

ekki jafn tilbúnir að taka áhættuna á að fjárfesta í sprotafyrirtækjum  og í öðrum löndum. Það 

var athyglisvert að sjá að þrátt fyrir þá miklu uppbyggingu sem átt hefur sér stað í 

frumkvöðlaumhverfinu, þá er ennþá langt í land þegar kemur að því að fjármagna 

sprotafyrirtæki á Íslandi. Allir viðmælendurnir sögðu þó að töluvert líklegra væri að 

sprotafyrirtækin fengju fjármögnun ef þau væru innan klasana.  

            Viðmælandi D: Stuðningur fyrir frumkvöðla úti er auðveldari því það er 

miklu meira fjármagn í umferð að því leitinu gæti 

frumkvöðlaumhverfið á Íslandi verið aðeins erfiðara fyrir þá sem eru að 

byrja.  

 

Viðmælandi C sagði að hugmynd þeirra væri að veita fyrirtækjum, sem væru komin á 

sprotastig, stuðning. Það eru fyrirtæki sem eru komin með tekjur eða búin að ná að fjármagna 

sig að einhverju leiti. Viðmælandi C bætti við að það sem væri ábótavant á Íslandi væri að 

fyrirtæki, sem væru komin á sprotastig, fengju þá innspýtingu fjármagns sem þyrfti til þannig 

að áframhaldandi þróun gæti orðið á hugmyndinni. Það gefur vísbendingar um að skortur sé á 

fagfjárfestum ef vitnað er í umfjöllun kafla 2.1.4. Viðmælandi C sagði hins vegar að 

fjármögnun á þróunarstigi fyrirtækja væri auðveldara að fá, en þá eru komnar áberandi 

vísbendingar um að hugmyndin muni ganga upp.   

            Viðmælandi B: Það hefur sýnt sig að með rannsóknum, að eitt af því 

sem svona fyrirtæki fá með því að vera í svona klösum er að þau skapa 

meiri tryggð og meira traust meðal fjárfesta. Fjárfestar vita að þau eru í 

svona ákveðnu þekkingarumhverfi og eru því líklegri til þess að setja 

fjármagn í þannig fyrirtæki. 
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Viðmælandi A segir að í þeirra starfsemi sé eitt af lykilmarkmiðunum að koma á tengslum 

milli frumkvöðla og fjárfesta. Fyrirtækið hafi verið að leggja meiri áherslu á að kynna 

sprotafyrirtækin sem það aðstoði við að komast í samband við fjárfesta. Hátt í 50 

framúrskarandi íslensk fyrirtæki á sprotastigi hafa farið með fyrirtækinu í sendiferðir erlendis 

á síðustu 12 mánuðum með það að markmiði að fá fjármögnun. Þá sé einnig reynt að vekja 

athygli á þeim sprotafyrirtækjum sem eru innan þeirra klasasamfélags í fjölmiðlum. 

Viðmælandi B segir að það sé einnig mikilvægur liður í þeirra stuðningi til frumkvöðla að 

koma á tengingu við erlenda fjárfesta.  

5.3 Öflugara net tengsla  

Allir viðmælendurnir voru spurðir að því hvort stuðningur frá fyrirtækjum sem mynda 

klasana myndi stækka tengslanet frumkvöðlanna. Var það mat allra viðmælenda að það væri 

eitt það mikilvægasta sem frumkvöðlarnir myndu öðlast með því að vera tengdir klösunum.  

Það veitti þeim ákveðið samkeppnisforskot að komast inn þyrpinguna vegna þess að það væri 

grunnurinn að því að öðlast þekkingu sem byggði á reynslu annarra. Viðmælandi A tók þó 

fram að það gæti líka hjálpað frumkvöðlunum að öðlast sterk tengsl við aðra frumkvöðla og 

sérfræðinga þrátt fyrir að þeir væru ekki hluti af þyrpingunni. Til dæmis með því að fá 

ráðgjafafund hjá fyrirtækinu en með því þá væri frumkvöðlunum vísað á aðila sem gætu 

hjálpað þeim. 

 

            Viðmælandi B: „Við rekum Evrópumiðstöð og pössum að menn fái gott 

tengslanet erlendis með því að vera með starfsemi erlendis“   

 

Mörg sprotafyrirtæki stefna að því að ná árangri á alþjóðlegum vettvangi. Viðmælandi B 

sagði að frumkvöðlar, sem leiti til fyrirtækisins, séu fræddir um að þeir þurfi huga að því að 

samkeppnin sé alþjóðleg, hún miðist ekki bara við Ísland.  Viðmælandi D vitnar í að Þór 

Sigfússon stofnandi Sjávarklasans hafi rannsakað hversu mikilvægt væri fyrir frumkvöðla að 

hafa bæði veik og sterk tengsl. Sterk tengsl séu auðvitað mikilvæg því þá ertu að nær þeim 

sem þú þarft að vera í samskiptum við en veik tengsl séu síður mikilvæg því þau sé alltaf 

hægt að styrkja síðar. Þá væri hlutverk fyrirtækisins að benda þeim frumkvöðlum, sem væri 

innan klasans, á réttu aðilana til að tala við.  Auk þess væri reynt að fá frumkvöðlanna til að 

aðstoða hvora aðra við að koma á tengslum og þá einna helst erlendis. Viðmælandi D segir að 

eftir að komið hafi verið á samstarfi við fyrirtækið KPMG fyrir tveimur árum hafi það opnað 
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margar dyr fyrir frumkvöðlana sem væru innan klasans. Með einum fundi á Íslandi gætu 

frumkvöðlarnir verið komnir með fína ráðgjöf um hvað sem er, hvar sem er í heiminum. Þar 

að auki gerði mikill samgangur innan klasans það að verkum að komið væri á tengslum á 

erlendri grundu.  

            Viðmælandi A: Öflugt tengslanet er grunnurinn að þessu öllu saman. 

Það hefur sýnt sig að það hjálpar fyrirtækjum að vaxa hraðar að hafa 

gott og öflugt tengslanet. 

 

Viðmælendur A og B eru sammála um að þrátt fyrir að sterkt tengslanet sé gríðarlega 

mikilvægt þá sé einnig mikilvægt að afla sér tengsla á markvissan hátt. Viðmælandi A segir 

að þar komi fyrirtækið inn með skipulagningu og ráðleggingar því oft geti það verið 

tilgangslaust að mynda tengsl ef þau eru ekki líkleg til að skila neinu af sér. Viðmælandi B 

segir að það sé „algjörlega“ mismunandi eftir því hvað frumkvöðull þurfi af hjálp  við 

hugmyndina. Hann segist vera á báðum áttum með ráðstefnur sem ætlaðar eru til að auka 

tengsl, því það þurfi að henta hugmyndinni sem er verið að vinna að. Viðmælandi D segist 

hafa séð mikinn vöxt hjá sprotafyrirtækjunum þegar þau eru komin í tengsl við réttu aðilanna.   

5.4 Mikilvægi nýsköpunar 

Eins og kemur fram í umfjöllun í kafla 2.4 þá byggja fyrirtæki, sem eru innan klasa, 

samkeppnisforskot með samstarfi og aukinni nýsköpun sem gjarnan tíðkast ekki utan klasans. 

Viðmælandi A sagði að nýsköpun sé forsenda framfara og hagvaxtar fyrir Ísland. Þá væri 

fyrirtækið ekki rekið í hagnaðarskyni heldur eingöngu af ástríðu fyrir því  að styðja við 

nýsköpun í íslensku samfélagi. Viðmælandi C kom með áhugaverðan vinkill um mikilvægi 

nýsköpunar og tók dæmi um íslenska fyrirtækið OZ, sem stofnað var af Skúla Mogensen. 

Þegar fyrirtækið hafi verið selt hafi myndast 40-50 ný fyrirtæki út frá fyrrverandi 

starfsmönnum OZ. Íslenski tölvuleikjaframleiðandinn CCP, sem hefur gert það gott á erlendri 

grundu, hafi sprottið út frá starfsmönnum OZ. Viðmælendur B og D telja að nýsköpun sé 

bara af hinu góða og skapi þjóðartekjur og ný tækifæri.  

Öll leggja fyrirtækin, sem viðmælendurnir starfa hjá, mikla áherslu á að styðja við 

nýsköpun á Íslandi án þess að tilgangur þeirra sé að hagnast á því. Það sést einna helst á því 

að öll veita fyrirtækin frumkvöðlum ráðgjöf að kostnaðarlausu og krefjast einungis 

lágmarksgjalds fyrir afnot af aðstöðu hjá sér.  
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5.5 Svótgreining á íslensku frumkvöðlaumhverfi  

Greiningartólið SVÓT er aðferð sem var upprunalega notuð til þess að greina fyrirtæki og 

iðnað. Tólið er oft notað til að hjálpa til við að taka stefnumótandi ákvarðanir (Tool Box, 

e.d.). Til að skoða betur hvernig frumkvöðlaumhverfið á Íslandi lítur út er gerð Svótgreining  

til þess að leggja mat á innri þætti, styrkleika og veikleika. Þá er ytri þættir líka skoðaðir til 

þess að kanna ógnanir og tækifæri sem gætu verið fyrir hendi. Fyrir vikið verður niðurstaðan 

skýrari til að hægt sé að leggja mat á hana (Sureerattanan, 2013).  Á mynd 7 er hægt að sjá 

svótgreiningu sem byggð er á svörum viðmælenda rannsóknarinnar.  

 

Mynd 7-Svótgreining á íslensku frumkvöðlaumhverfi 

Styrkleikar 

Frá efnahagshruninu hefur orðið mikill uppgangur í frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi. Mörg 

fyrirtæki sem styðja við frumkvöðla og mynda klasa í einhverri mynd hafa risið. Það hefur 

þau áhrif að frumkvöðlar á Íslandi geta fengið ráðgjöf sér að kostnaðarlausu. Það hjálpar 

frumkvöðlum að fá raunhæfa endurgjöf á hugmyndir sínar og sparar þeim einnig peninga sem 

annars hefðu farið í ráðgjöf. Vegna þess hve Ísland er lítið land þá er  stuttur biðtími eftir því 

að fá ráðgjafafundi. Það starfsfólk sem starfar hjá fyrirtækjum, sem styðja við frumkvöðla, 

hefur hlotið menntun. Þekkingarstig er því fyrir vikið mikið hjá þeim sem eru að leiðbeina 

frumkvöðlum á Íslandi.  

Veikleikar 

Einn stærsti þröskuldur íslensks frumkvöðlaumhverfis er fjarlægð við önnur lönd. Það er 

vegna þess að þegar frumkvöðlar ætla að stofna til tengsla við aðila sem gætu hjálpað til við 

þróun hugmyndar þá getur það valdið vandræðum. Hins vegar gerir tæknin það kleift að 

samskipti eigi sér stað í gegnum fjarfundabúnað. Persónuleg samskipti augliti til auglits eru 

þó talin vera árangursríkari og því er um veikleika að ræða. Annað vandamál er það að á 

Íslandi er ekki jafn mikið fjármagn og erlendis. En mikilvægt er að frumkvöðlar hafi 
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fjármagn til að vinna að hugmyndum sínum. Þess vegna getur það tafið fyrir hraðari þróun 

hugmynda. Á Íslandi eru fáir háskólar og virðist svo vera að samstarf milli þeirra fyrirtækja, 

sem mynda klasa erlendis og hér á landi, sé ekki jafn öflugt. Erlendis eru nefnilega fleiri 

háskólar og námslínur í boði sem einblína bara á nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi.    

Tækifæri 

Tækifæri liggja í því að auka enn frekar á tengsl erlendis en gert er nú þegar. Með því að gera 

það þá er hægt að auka líkurnar á að ná athygli fjárfesta fyrir hugmyndum sem koma frá 

Íslandi. Þau fyrirtæki, sem mynda klasana, geta unnið markvisst að því að koma á þessum 

samböndum. Hugarfar Íslendinga til frumkvöðla hefur verið að breytast til hins betra. Það 

virðist vera sem það að vera frumkvöðull sé orðið ákveðið tískufyrirbrigði ef marka má 

aðsókn í frumkvöðlasetur. Þá er orðspor íslenskra sprotafyrirtækja gríðarlega mikilvægt til að 

ná athygli erlendis frá. Fyrirtækin geta skapað sér gott orðspor með því að vinna að 

hugmyndum sínum í klösum en það getur vakið athygli fjárfesta.  

Ógnanir 

Vegna þess hraða uppgangs sem hefur verið í greininni þá gæti reynsluleysi spilað inn í. Það 

gæti orðið þannig að ekki verði lengur hægt að anna eftirspurn við stuðning á frumkvöðlum 

sem gæti orðið til þess að grípa þyrfti til aðgerða. Því er mikilvægt að passa að halda áfram 

að styrkja innviði og aðstöðu fyrir frumkvöðla.  Litlar eru hindranir í vegi fyrir því að gerast 

frumkvöðull hafi einstaklingur vilja til þess. Aftur hefur það sömu áhrif og reynsluleysið sem 

gæti orðið til þess að ákveðin mettun verði í iðnaðinum þar sem of margir sækjist eftir því 

feta þá leið að gerast frumkvöðlar. Hóflega verður því að reyna að setja einhverjar hindranir. 

Þá er ekki bara mikil samkeppni á Íslandi heldur einnig á alþjóðlegum vettvangi. Þau 

fyrirtæki sem styðja við frumkvöðla þurfa að vinna að því að reyna skapa samkeppnisforskot 

fyrir íslensk sprotafyrirtæki með því að skapa gott vörumerki fyrir þau.  

Í umfjöllun þessa kafla var í stuttu máli gerð grein fyrir þremur völdum fyrirtækjum 

sem veita frumkvöðlum stuðning á Íslandi ásamt erlendum dæmum. Þá var svótgreining gerð 

til þess að reyna sjá í betra samhengi hvað það er við íslenskt frumkvöðlaumhverfi sem má 

bæta, viðhalda, uppræta og nýta. Sú greining sýnir fram á að frumkvöðlar á Íslandi búa við 

nokkuð góð skilyrði en einnig að hættumerki eru á lofti.  
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6. Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurninguna: „Hvaða áhrif hafa klasar á 

umhverfi íslenskra frumkvöðla“ og verður sameinuð fræðileg umfjöllun og niðurstöður. 

Niðurstöður svótgreiningar í kafla 5.5 sýndu fram á að íslenskt frumkvöðlaumhverfi hefur 

marga kosti. Þá gaf niðurstöðukaflinn tilgátur um að klasar móti jákvætt starfsumhverfi fyrir 

íslenska frumkvöðla. Neðangreind umfjöllun skoðar niðurstöður rannsóknar í samhengi við 

heimildir sem vitnað hefur verið til í ritgerðinni.  

Í umfjöllun í kafla 2.1.1 er fjallað um þá hvata sem frumkvöðlar þurfa að hafa til að 

gerast slíkir. Frumkvöðlar þurfa á stuðningi að halda til að vera tilbúnir að taka skrefið sem 

þarf (Jayawarna, Rouse og Kitching, 2013). Það sem ýtir undir sérstöðuna á Íslandi er  hve 

opið frumkvöðlaumhverfið á Íslandi er. Að sama skapi gefur það góða ástæðu til að gerast 

frumkvöðull að geta án mikillar fyrirhafnar fengið sérfræðiráðgjöf sem hvetur 

frumkvöðullinn til þess að hafa trú á eigin getu eins og viðmælandi A benti á. Það að 

frumkvöðlar hafi gott aðgengi að ráðgjöf hjá stórum fyrirtækjum getur reynst mikilvægt. 

Grant & Fuller (2000) komust að því með rannsóknum sínum að það minnkaði óvissu um 

framtíð hugmyndarinnar að leita sér ráðgjafar snemma. Porter (2000) sagði að innan klasa 

gætu fyrirtæki nálgast nauðsynlega þekkingu á ódýrari hátt. Það er því mikill hagur í því fyrir 

frumkvöðla á Íslandi að geta sparað sér fjármuni með því að fá ráðgjöf ókeypis eins og raunin 

er á Íslandi. 

Þrátt fyrir að frumkvöðlar hérlendis séu í vandræðum með fjármögnun fyrirtækjanna 

miðað við erlendis, þá er mikill hagur í því að vera hluti af klasa. Það að vera hluti af klasa 

eykur líkurnar á að fyrirtækin geti fjármagnað sig. Kuah (2002) sagði að fyrirtæki innan klasa 

myndu skapa sér jákvætt orðspor. Viðmælendur A og B bentu á að mikið væri lagt upp úr því 

í stuðningi við frumkvöðla að koma hugmyndum þeirra á framfæri á erlendri grundu. Þá benti 

viðmælandi C á að fyrirtækið væri í samstarfi við alþjóðlegt fyrirtæki og það hafi gert 

hugmyndir þeirra frumkvöðla sem hefðu fengið stuðning frá fyrirtækinu sýnilegri fyrir 

erlendum fjárfestum. Það virðist því, þrátt fyrir að erfiðara sé fyrir frumkvöðla á Íslandi að 

fjármagna hugmyndir sínar, mikill uppgangur vera í íslensku frumkvöðlaumhverfi. 

Viðmælandi B sagði að fyrirtæki sem tengja frumkvöðlana og fjárfesta saman leggi áherslu á 

að hugmyndir þeirra séu miðaðar við alþjóðlegan staðal. Þetta ýtir undir það að á Íslandi sé 

leiðin greiðari núna en oft áður til að fá fjármagn í dag.  

Það er ekki bara mikilvægt að koma á tengslum við erlenda sérfræðinga og fjárfesta. 

Einnig er það mikilvægt að mynda sterk tengsl við aðra frumkvöðla. Dahl (2003) sagði að 
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samstarf væri lykillinn að því að öðlast þekkingu. Þá sagði Porter (2000) að fyrirtæki þurfi að 

byggja upp tengslanet og það væri ein helsta ástæða þess að frumkvöðlar sækist eftir því að 

vinna í klasaumhverfi. Það sem öflugt tengslanet skilar er samkeppnisforskot fyrirtækja sem 

starfa í klösum. Þetta skilar sér í aukinni þekkingu og gerir frumkvöðlum auðveldara fyrir að 

þróa hugmyndir sínar eins og Kuah benti á. Viðmælendur A og B segjast passa upp á að 

markvissum tengslum sé komið á. Þá væru, eins og viðmælandi C benti á, mikil 

samlegðaráhrif milli fyrirtækja sem vinna að hugmyndum sínum í klasaumhverfi. Þekking og 

sterk tengsl eru þar mikilvægur þáttur. Frumkvöðlum, sem vinna að hugmyndum sínum í 

klösum, er því mikill hagur fólgin í því að vera hluti af því opna neti tengsla sem myndast 

milli fyrirtækja í klösum.  

Eins og fram kemur í umfjöllun í kafla 2.4 þá byggja fyrirtæki sem starfa í klösum 

upp samkeppnisforskot með aukinni nýsköpun sem gjarnan tíðkast ekki hjá fyrirtækjum sem 

eru utan klasa. Á Íslandi hefur, eftir efnahagshrunið 2008, verið lögð mikil áhersla á að hlúa 

vel að nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi meðal annars með auknum framlögum ríkisins í 

nýsköpunarstarf. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrrverandi forsætisráðherra sagði í 

áramótavarpi sínu árið 2015 að nýsköpun, vísindi og rannsóknarstarf hafi blómstað sem 

aldrei fyrr (Forsætisráðuneyti, 2015). Viðmælandi A sagði að fyrirtækið væri eingöngu rekið 

af ástríðu og gagngert til þess að styðja við frumkvöðla og skapa tækifæri til nýsköpunar á 

Íslandi. Leiða að því líkur að það verði núverandi og verðandi frumkvöðlum á Íslandi til góðs 

hversu vel upplýst íslenska þjóðin er um mikilvægi frumkvöðlastarfsemi.   

6.1 Samantekt á niðurstöðum 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni, „Hvaða áhrif hafa klasar á umhverfi íslenskra 

frumkvöðla?“ er hægt að segja að það fylgja því ýmsir kostir að vera frumkvöðull á Íslandi. 

Skilningur ransakanda er sá að frumkvöðlaumhverfið á Íslandi sé opið og hverjum þeim sem 

hefur vilja og brennandi áhuga á að gerast frumkvöðull stendur til boða öflugur stuðningur í 

vegferð sinni. Hins vegar eru líka hættumerki á lofti um að þau fyrirtæki sem styðja við 

frumkvöðla geti ekki annað eftirspurn um ráðgjafarfundi. Það gæti haft í för með sér að þau 

fyrirtæki sem sérhæfa sig í að styðja við frumkvöðla neyðist til að taka gjald fyrir ráðgjöf. 

Rannsakandi dregur þá ályktun af rannsókninni að mikilvægt sé að til staðar sé stuðningur 

fyrir frumkvöðla og sá stuðningur sé svo sannarlegar til staðar á Íslandi.   

Það sem rannsakanda finnst eftirtektarvert var hversu vel meðvitaðir viðmælendurnir, 

sem allir gengdu mikilvægum hlutverkum í fyrirtækjum sem styðja við frumkvöðla og stýra 
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klösum, voru um að tengja frumkvöðlanna við alþjóðleg frumkvöðlasamfélög. Eins og fjallað 

var um í umræðukaflanum þá er það þessi alþjóðlega tenging sem eykur líkurnar á því að 

fyrirtækin nái að fjármagna sig og eykur þar með samkeppnishæfni íslenskra sprotafyrirtækja.  

6.2 Takmarkanir rannsóknar 

Þrátt fyrir að rannsóknin hafi náð markmiði sínu að sjá hvaða áhrif klasar hafa á umhverfi 

íslenskra frumkvöðla þá eru samt sem áður takmarkanir á rannsókninni. Allir viðmælendurnir 

gegndu svipuðum stöðum og því er hætta á að niðurstöðurnar hafi mótast af því. Tilvalið 

hefði verið að taka viðtöl við frumkvöðla sem eru að vinna að hugmyndum sínum í klösum 

og fá einnig þeirra sjónarhorn. Að fá fleiri viðmælendur sem sjá hlutina frá öðru sjónarhorni 

hefði því getað gefið meiri dýpt í viðfangsefnið og jafnframt sýnt fram á aðrar niðurstöður. 

Rannsakandi er ekki með mikla reynslu í að beita aðferðarfræði við djúpviðtöl og fer þetta í 

reynslubankann. Með aukinni reynslu til að framkvæma slík viðtöl væri hægt að fá 

viðmælendur til að kafa dýpra, sem myndi skila sér í betri svörum.  
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7. Lokaorð 

Það sem þessi rannsókn hefur sýnt rannsakanda fram á er að það er hvetjandi fyrir einstakling 

að gerast frumkvöðull á Íslandi hafi hann viðskiptahugmynd. Mikill stuðningur er við 

frumkvöðla á Íslandi og það er jákvætt fyrir áframhaldandi uppgang í frumkvöðlaumhverfinu 

á Íslandi. Það sem rannsakanda finnst hins vegar skrýtið er að hafa ekki vitað af öllum 

þessum stuðningi sem er í boði. Líklegast eru töluvert fleiri þarna úti sem sömuleiðis hafa 

ekki hugmynd um það heldur. Rannsakandi dregur þá ályktun að það gera mætti betur í að 

auglýsa þetta fyrir öðrum og þá sérstaklega fyrir háskólanemum.   

Rannsóknin hefur veitt rannsakanda mikilvægan skilning á kostum þess að leita 

aðstoðar og hversu mikilvægt það getur verið fyrir frumkvöðla að vera hluti af klasaumhverfi. 

Til að verða frumkvöðull þarf maður að hafa trú á hugmynd sinni. Rannsakanda er það ljóst 

núna að þrátt fyrir að ein hugmynd gangi ekki upp þá er það enginn heimsendir. Maður reynir 

bara aftur og það er það sem fólk, sem starfar í klösum, er líklegra til að átta sig á.  

Í framhaldi af þessari rannsókn þá væri hægt að framkvæma megindlega rannsókn 

með því að senda út spurningakönnun á frumkvöðla sem starfað hafa í klösum. Þá væri hægt 

að rannsaka hvaða kosti frumkvöðlarnir sjálfir sjái við það að starfa í klösum. Þá væri einnig 

hægt að skoða það hvernig frumkvöðlar hafi upplifað það að tengslanet þeirra hafi aukist við 

að vera innan klasa. Auk þess gæti það veitt yfirsýn yfir upplifun frumkvöðlanna af veru sinni 

í klasa. Ekki er víst að það að starfa í klasaumhverfi henti öllum, hugsanlega vegna þess að 

sumir frumkvöðlar gætu viljað starfa meira sjálfstætt.  
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Viðauki A- Viðtalsrammi 

Spurningalisti fyrir framkvæmdarstjóra klasa 

1. Hvaða mannkostum/eiginleikum þarf frumkvöðull sem sækir um pláss á setrinu að vera 

gæddur? 

2. Hvernig hagnast frumkvöðlar á að fá stuðning frá ykkur? 

3. Hvernig hjálpið þið frumkvöðlum að koma sér upp tengslaneti? 

4. Hvernig græða fyrirtæki sem fá ykkar stuðning samkeppnisforskot? 

5. Hvernig er hjálpað frumkvöðlum að fjármagna hugmyndir sínar? 

6. Er komið á tengslum við aðila erlendis frá og ef svo af hverju er það mikilvægt? 

7. Eru til gögn um það hvernig setrið hefur hjálpað frumkvöðlum að láta sprotafyrirtæki sín 

vaxa? 

8. Hvernig myndiru bera ykkur sem fyrirtæki saman við önnur fyrirtæki? 

9. Er það eitthvað að lokum? 
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Viðauki B- Tölvupóstur sendur út 

 

Góðan dag, 

Páll Halldór heiti ég og er að læra viðskiptafræði, á þriðja ári  í Háskólanum í Reykjavík. Ég 

er að leita af viðmælendum til þess að taka viðtöl við fyrir rannsókn sem tengist BSC 

verkefni mínu. Í rannsókninni er ég að kanna hvaða áhrif vera á frumkvöðlasetrum hefur fyrir 

íslenska frumkvöðla.  

 

Viðtalið ætti ekki að taka meira en 30-40 mínútur. 

 

Fyllsta trúnaðar verður gætt ef viðmælandi vill koma fram undir nafnleynd.  

 

Bestu kveðjur,  

Páll Halldór 

 


