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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja 

hefur þróast frá efnahagshruni 2008. Þar er lögð áhersla á að skoða þróun fjárfestingarsjóða, 

englafjárfesta og lánastofnana. Þróunin var skoðuð í samhengi við þau áhrif sem 

efnahagshrunið hefur haft á umhverfi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í heild sinni hér á 

landi. Þar að auki var athugað hvaða áskoranir séu til staðar í fjármögnunarumhverfinu og í 

ljósi þeirra áskorana borið kennsl á þau tækifæri sem liggja þar ónýtt. Notast var við eigindlega 

rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við sjö aðila sem flestir starfa á framboðshlið 

fjármögnunarumhverfisins hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að núverandi 

staða fjármögnunarumhverfisins er á allt öðrum nótum en hún var talin vera stuttlega eftir 

efnahagshrunið. Þá hefur umhverfi fjárfestingarsjóða, englafjárfesta og lánastofnana tekið 

áberandi breytingum til hins betra. Sú breyting hefur verið í takt við aukin umsvif umhverfisins 

í heild sinni sem bersýnilega áttu upptök sín að rekja til efnahagshrunsins. Þó eru ýmsar 

áskoranir til staðar, en fjármögnunarumhverfið er undir því komið að þörf er á aukinni aðkomu 

erlendra fjárfesta. Þar að auki er skortur á fjármagni augljós á þremur mismunandi stigum 

sprotafyrirtækja. Enn fremur eru brestir á umhverfi englafjárfesta ásamt því að oft á tíðum er 

það að öðlast fjármagn ekki vandamál í sjálfu sér heldur er áskorun fólgin í því að hafa vel 

útfærða hugmynd og vel útfært viðskiptamódel. Í ljósi allra þeirra breytinga sem hafa átt sér 

stað og áskorana sem til staðar eru, má að sama skapi greina tækifæri þess að laða að erlenda 

aðila, hvort sem um er að ræða fjárfesta eða sérfræðinga. Þá spilar aðkoma hins opinbera 

veigamikið hlutverk í uppbyggingu fjármögnunarumhverfisins þar sem mörg tækifæri snúa að 

því hvernig betur megi nýta fjármagn hins opinbera. 

Lykilorð: Nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi, sprotafyrirtæki, fjármögnunarumhverfi, 

fjármagn, efnahagshrun  
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Inngangur  

Undanfarin ár hefur umræðan um nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi færst töluvert í aukana.       

Í því samhengi má nefna stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar þar sem nýsköpun spilar stórt 

hlutverk og er þar nefnt sem mikilvægur hlekkur í því að tryggja fjölbreytt atvinnulíf og 

viðhalda hagvexti á Íslandi (Stjórnarráð Ísland, e.d.). Því til stuðnings er í skýrslu McKinsey 

& Company (2012) um alþjóðlega samkeppnisstöðu Íslands greint frá því að til þess að hægt 

sé að viðhalda hagvexti hér á landi og tryggja atvinnumöguleika til framtíðar án þess að ganga 

að auknum mæli á takmarkaðar auðlindir, þá verður að eiga sér stað nýsköpun þar sem 

frumkvöðlastarfsemi gegnir mikilvægu hlutverki.  

Margir hafa velt því fyrir sér hvaða áhrif efnahagshrun, eins og átti sér stað hér árið 

2008, geti haft á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, en í því samhengi hefur verið sýnt fram á 

það að frumkvöðlastarfsemi og þátttaka einstaklinga í sprotaumhverfinu hafi aukist umtalsvert 

í Bandaríkjunum í kjölfar efnahagshrunsins þarlendis árið 2008 (Fairlie, 2013).  

Aðgengi frumkvöðla og sprotafyrirtækja að fjármagni er mikilvæg, en það er ein 

nauðsynlegasta auðlind sem fyrirtæki þurfa á að halda og hafa ákvarðanir sem teknar eru um 

hvernig fjármagna skal fyrirtæki meðal annars mikil áhrif á það hvernig rekstri þess sé hagað 

sem og stækkunarmöguleika þess til lengri tíma. Í því samhengi er eitt af þeim vandamálum 

sem frumkvöðlar og sprotafyrirtæki standa frammi fyrir og er jafnframt erfiðast, það að nálgast 

fjármagn (Cassar, 2004; Hisrich, Peters og Shephard, 2013).  

Varðandi aðgengi frumkvöðla og sprotafyrirtækja að fjármagni hér á landi, var fjallað 

um það í skýrslu GEM frá árinu 2009, að innlendir sérfræðingar væru því sammála að skortur 

á fjármagni í heild sinni til sprotafyrirtækja væri helsti veikleiki íslenska 

frumkvöðlaumhverfisins (Hannes Ottósson, RögnvaRldur J. Sæmundsson og Silja Björk 

Baldursdóttir, 2009). Á hinn boginn má greina frá því að samkvæmt nýlegri úttekt á 

fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi sé staðan almennt góð á fyrstu stigum 

fjármögnunar, en hins vegar má benda á ýmsar glufur á mismunandi stigum fjármögnunar 

(KPMG, 2016).  

Hér á undan var fjallað um að miklir örðugleikar fylgi því að öðlast fjármagn fyrir 

frumkvöðla og sprotafyrirtæki. Að auki var greint frá því að stuttlega eftir hrun var fjallað um 

að skortur á fjármagni væri helsti veikleiki íslenska frumkvöðlaumhverfisins. Í ljósi þess er 

markmið rannsóknarinnar að athuga hvernig þróun á fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja 

hefur verið frá efnahagshruni 2008. Eins og fjallað var um hér á undan hefur umræðan um 



2 

 

 

nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi aukist frá efnahagshruni árið 2008, þar sem áhrif 

efnahagshrunsins á umhverfið eru oftar en ekki opin til umræðu. Því verða athugaðar breytingar 

í umhverfinu í heild sinni frá efnahagshruni í þeim tilgangi að sjá þróun 

fjármögnunarumhverfisins í samhengi þær breytingar. Að auki verður athugað hvaða áskoranir 

eru til staðar í núverandi fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hér á landi, því eins og kom 

fram hér á undan er að ýmsu að huga þegar kemur að fjármögnun þeirra fyrirtækja sem 

umhverfið fylla. Þær rannsóknarspurningar sem liggja fyrir við rannsókn þessa eru eftirfarandi: 

 Hvernig hefur fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja þróast frá efnahagshruni árið 

2008? 

o Hvernig hefur efnahagshrunið 2008 haft áhrif á nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi á Íslandi? 

o Hvaða áskorunum stendur fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi 

frammi fyrir? 

Ritgerðin er byggð upp með hefðbundnum hætti og samanstendur hún af átta meginköflum. Í 

öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegri umfjöllun um nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja og þeim 

fjármögnunarleiðum sem eru þar viðkomandi. Í fjórða kafla er umfjöllun um 

fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi í samhengi við umhverfi nýsköpunar og 

frumkvöðlastarfsemi. Í kjölfarið tekur við rannsóknarhluti ritgerðarinnar en þá er sjónum beint 

að rannsóknaraðferð sem fjallað er um í fimmta kafla. Í framhaldi, í sjötta kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þar á eftir, í sjöunda kafla er umræða um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Áttundi kafli er þar síðastur og inniheldur hann lokaorð ritgerðarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi   

Í þessum kafla er fjallað um hugtökin nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Í upphafi kaflans 

verður farið yfir eðli nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi þar sem rýnt verður í þá þætti sem 

standa þar að baki. Þar að auki verða skoðuð áhrif neikvæðra atburða líkt og efnahagshruna á 

nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi ásamt mikilvægi þeirra fyrir samfélög og efnahagi.  

2.1. Skilgreining  

Í ritgerðinni er fjallað mikið um hugtökin nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi og er því byrjað á 

að skoða skilgreiningar þeirra og fleiri hugtök sem þeim tengjast. Nýsköpun má samkvæmt 

Óslóarhandbók OECD um nýsköpun, skilgreina sem innleiðingu nýrrar eða verulega 

endurbættrar afurðar, hvort sem það sé vara eða þjónusta. Einnig fellur það undir nýjar eða 

verulega endurbættar aðferðir í markaðssetningu eða nýs skipulags við viðskipti, á 

vinnustöðum sem og í ytri samskiptum (Organization for economic co-operation and 

development, e.d.).  

Frumkvöðul má skilgreina sem einstakling sem sérhæfir sig í að taka ábyrgð og 

ákvarðanir sem hafa áhrif á staðsetningu, útlit, og nýtingu aðfanga, auðlinda og stofnana 

(Thurik og Wenneker, 1999). Önnur skilgreining er sú að frumkvöðull er einhver sem sér 

tækifæri og stofnar fyrirtæki til þess að nýta sér þau tækifæri (Bygrave og Zacharakis, 2009).  

Þrátt fyrir að hægt sé að skilgreina frumkvöðul á þennan máta þá er mikilvægt að skoða 

hvaða eiginleika hann á að búa yfir samkvæmt fræðinni.  

Schumpeter (1934) vildi meina í sínum fræðum að sá einstaklingur sem kemur með 

nýjar samsetningar geti kallað sig frumkvöðul, en á endanum þegar hann hefur byggt upp 

fyrirtækið að því marki að það krefst eingöngu hefðbundins reksturs, þá hættir hann að geta 

kallast frumkvöðull. Frumkvöðlar vilja áskoranir, sem eru yfirstíganlegar, og því má segja að 

þar sem fullkomnar upplýsingar og lítil áhætta ríkir er enginn grundvöllur fyrir starfi hans 

(Chell, 2008; Meredith, Nelson og Neck 1982). Eins og Chell, Haworth og Brearley (1991) 

benda á þá gerir frumkvöðullinn kannanir á þeim tækifærum sem hann stendur frammi fyrir og 

hættir við að framkvæma ef hann telur það skila minni ávinningi en hann hafði talið í upphafi.  

Frumkvöðlastarfsemi er ferli þar sem einstaklingar, annaðhvort á sínum vegum eða 

innan fyrirtækis, sækjast eftir tækifærum óháð þeim auðlindum sem þeir búa nú þegar yfir 

(Sahlman  og Stevenson, 1989).  
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Ásamt þeim hugtökum sem greint var frá hér á undan er iðulega notast við hugtakið 

sprotafyrirtæki í ritgerðinni. En sprotafyrirtæki samkvæmt Samtökum Iðnaðarins 2004 (eins 

og vísað er til í skýrslu SSH, 2014) eru venjulega sprottin upp úr verkefnum einstaklinga, 

þróunarhópa, háskóla o.fl. tengdum rannsókna- og þróunarvinnu. Sprotafyrirtæki hætta að 

teljast sem slík þegar þau hafa verið skráð í kauphöll sem öflug tæknifyrirtæki eða náð veltu 

sem nemur einum milljarði íslenskra króna.  

 

2.2. Hugmynd í framkvæmd        

Í þessum undirkafla er farið stuttlega yfir helstu áherslur frumkvöðulsins í því ferli að koma 

hugmynd sinni í framkvæmd. Ferlið frá hugmynd í framkvæmd allt frá uppruna hugmynda til 

upplýsingaöflunar, prófana, framkvæmdar og útgöngu (e. exit) er hér útskýrt. 

 

2.2.1. Hvernig fá frumkvöðlar hugmynd     

Ástæður nýrra hugmynda hjá frumkvöðlum geta verið margar. Bessant og Tidd (2007) hafa 

skipt þeim niður í tvo flokka eftir eðli uppruna þeirra, annars vegar hugmyndir sem koma upp 

sökum beinna skynjaðra tækifæra eins og betrumbætur eða viðbætur við þær vörur og þjónustu 

sem eru nú þegar til staðar á markaðinum. Beitingu þeirra á annan hátt, sem sagt á öðru verði 

eða á öðrum ólíkum markaði með annan markhóp eða þróun algjörlega nýrrar vöru eða 

þjónustu.   

Hins vegar hugmyndir sem koma í kjölfar breytinga á umhverfinu, sem sagt breytt 

efnahagslegt eða samfélagslegt ástand, tæknilegar framfarir eða lagabreytingar. Þetta geta verið 

breytingar eins og til dæmis hækkandi ráðstöfunartekjur og meðalaldur almennings, minnkandi 

aðgangshindranir á markað, auknar umhverfislegar kröfur eða aðrar stefnumótandi 

lagabreytingar (Bessant og Tidd, 2007).  

 

2.2.2. Hvernig prófa frumkvöðlar hugmyndirnar 

Lykillinn að farsælu sprotafyrirtæki er að þróa hugmynd sem hefur markað fyrir þá vöru eða 

þjónustu sem hugmyndin gengur út á og því er mikilvægt að geta metið tækifærið. Hægt er að 

meta tækifærið með svokallaðri tækifæris-matsáætlun (Hisrich o.fl., 2013). Fyrir 

sprotafyrirtæki er nauðsynlegt að staðfesta virði og vaxtamöguleika þeirrar hugmyndar sem 

lagt er upp með eins snemma í ferlinu og hægt er. Ein aðferð til þess að gera það er að búa til 
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útgáfu af vörunni eða þjónustunni sem er eins hrá og einföld eins og hægt er svo að hægt sé að 

lýsa á góðan hátt því virði sem neytandinn fær út úr henni. Þessi hráa útgáfa af vörunni eða 

þjónustunni er kölluð „Minimum Viable Product, MVP“ (Moogk, 2012) eða á íslensku, 

lágmarkseiginleika vara.  

 

2.2.3. Teymi 

Frumkvöðullinn hefur val um að vinna að hugmyndinni einn síns liðs eða að fá annað fólk með 

sér í lið og mynda teymi (Allen, 1999). Kostir þess að velja að þróa hugmynd í teymi eru margir 

en þeir helstu eru að sú mikla vinna sem frumkvöðlastarfsemi þarfnast er hægt að dreifa á fleiri 

en einn aðila, meðlimir teymisins geta verið með mismunandi reynslu og þekkingu í til dæmis 

markaðssetningu, fjármálum og rekstri og því getur það þýtt að ekki þurfi að ráða inn fólk til 

þess að sinna ákveðnum stöðum. Annar kostur er að vel samsett teymi geta litið betur út fyrir 

tilvonandi fjárfestum og lánveitendum (Allen, 1999).  

Teymið sem frumkvöðullinn velur sér er undirstaða þess að hægt sé að hefja og viðhalda 

farsælum rekstri og vel skrifuð viðskiptaáætlun er lítils virði nema með rétta fólkinu til þess að 

framkvæma (Barringer og Ireland, 2006). 

 

2.2.4. Viðskiptaáætlun       

Samkvæmt Barrow (2001) (eins og vísað er til í Mason og Stark, 2004) er eitt það mikilvægasta 

sem frumkvöðlar þurfa að huga að þegar þeir leggja af stað í að stofna fyrirtæki er góð 

viðskiptaáætlun. Viðskiptaáætlun má skilgreina sem skriflegt skjal, ritað af frumkvöðlinum, 

sem lýsir öllum viðeigandi ytri og innri atriðum, og aðferðum sem felast í stofnun fyrirtækisins. 

Viðskiptaáætluninni er ætlað að svara spurningum eins og „hvernig stöndum við núna?“, „hvert 

stefnum við?“ og „hvernig ætlum við að komast þangað?“ (Hisrich o.fl., 2013).  

Eins og Kuratko og Hodgetts (2001) vilja meina, þá er viðskiptaáætlunin þær lágmarks 

upplýsingar sem hugsanlegir fjárfestar krefjast. Einnig hafa Mason og Harrison (1996) komist 

að þeirri niðurstöðu að meira en þrír af hverjum fjórum englafjárfestum krefjast þess að fá að 

sjá viðskiptaáætlun áður en þeir íhuga að leggja til fjárfestingar.  

Annað verkfæri sem er frumkvöðlum mikilvægt er viðskiptamódel (e. Business Model). 

Viðaskiptamódel lýsir því á rökrænan hátt hvernig fyrirtækið skapar, afhendir og innheimtir 

virði (Osterwalder og Pigneur, 2010). Í því samhengi er Business Model Canvas verkfæri sem 
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þróað var af Alexander Osterwalder, en því hefur verið lýst af Fritscher og Pigneur (2014) sem 

sjónrænni aðferð sem er notuð til þess að fanga viðskiptamódel fyrirtækis. 

 

2.2.5. Framkvæmd          

Þegar frumkvöðullinn hefur aflað allra þeirra upplýsinga sem nefndar voru hér á undan, fer 

hann að hefja framkvæmdir. Þá útvegar hann nauðsynleg aðföng og fjármagn ásamt því að leita 

aðstoðar hjá fagfólki við að finna og semja við birgja og aðra samstarfsaðila (Bessant og Tidd, 

2007). 

 

2.2.6. Útgönguáætlun         

Samkvæmt rannsóknum fer um helmingur allra frumkvöðla af stað með hugmynd með það í 

huga að hagnast á útgöngu sinni (e. exit) seinna á líftíma fyrirtækisins (DeTienne, 2010). 

Dæmi um útgönguáætlun (e. exit strategy) er þegar frumkvöðullinn selur allar eignir 

fyrirtækisins og borgar kröfuhöfum til baka (e. liquidation), selur fyrirtækið til annars 

fyrirtækis, í samruna (e. merge) eða yfirtöku (e. acquisition). Hann gæti einnig kosið að selja 

fyrirtækið til starfsmanna eða undirstjórnar sinnar (e. employee buy-out, management buy-

out), skráð það á opinberan markað (e. Initial Public Offering, IPO), eða því einfaldlega lokað 

(Wennberg og Detienne, 2014).  

William Payne (eins og vísað er til í DeTienne, 2010) vill meina að sá þáttur sem er hvað 

mikilvægastur en er oft litið framhjá við gerð viðskiptaáætlana sé útgönguáætlun, því sú áætlun 

getur lagt línurnar fyrir stefnu fyrirtækisins á vaxtarstigi. Hann vill einnig meina að útganga úr 

fyrirtækinu er ekki valkvæð heldur verði hún að eiga sér stað einn daginn, spurningin er 

einungis hvenær og hvernig staðið er að henni.    

Ástæður fyrir útgöngu frumkvöðla úr fyrirtækjum sínum geta verið misjafnar og geta verið 

á jákvæðum eða neikvæðum forsendum. Frumkvöðull gæti lokað eða hætt starfsemi af 

persónulegum ástæðum eins og áhugaleysi á verkefninu, skyndilegu atvinnu- eða 

menntunartækifæri sem honum hefur boðist eða vegna viðhorfs fjölskyldu hans eða vina á 

verkefninu. Jákvæðar ástæður eru yfirleitt á þeim forsendum að frumkvöðullinn vilji hagnast á 

sölu þess í stað þess að búa sér til stöðugar tekjur (DeTienne, 2010). 
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2.3. Mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi fyrir efnahag  

Nú hefur verið farið yfir eðli nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi og því er vert að skoða næst 

mikilvægi þess fyrir efnahag samfélaga.  

Samkvæmt ritum Zoltan Acs (2006) og hans rannsóknum er mikilvægi 

frumkvöðlastarfsemi fyrir hagvöxt og efnahag ekki svo einfalt eins og að segja að frumkvöðlar 

stofni fyrirtæki, fyrirtækin skapi störf og þar afleiðandi aukist framleiðni og hagvöxtur. Hann 

vill meina að frumkvöðlastarfsemi skiptist niður í tvo flokka, nauðsynjar- og 

tækifærisfrumkvöðlastarfsemi. Munurinn er að sá sem stundar hana af nauðsyn er í eðli sínu 

að velja að starfa sjálfstætt vegna þess að hann hefur enga aðra eða betri kosti til atvinnu. 

Tækifærisstarfsemi einkennist á hinn bóginn við að nýta skynjuð viðskiptatækifæri sem auka 

við efnahagsþróun (Acs, 2006).         

Eins og fram kemur í skýrslu McKinsey & Company frá árinu 2012 býður alþjóðageirinn 

upp á mikil tækifæri, alþjóðageirinn snýst að mestu leiti um hugvit og verðmætasköpun og 

hefur minna að gera með notkun takmarkaðra auðlinda eins og margur annar iðnaður. 

Samkvæmt skýrslunni er það svo að þegar ríki nálgast fullnýtingu sinna auðlinda hefur það fáa 

aðra kosti til hagvaxtar og sköpunar atvinnutækifæra en að stunda aukna nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi. Eins vilja Baumol og Strom (2007) meina að frumkvöðlar auki hagvöxt 

og félagslega velferð með því að einbeita sér að nýsköpun (Baumol og Strom, 2007). 

 

2.4. Áhrif efnahagshruna á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi  

Í þessum kafla verður fjallað um þau mögulegu áhrif sem efnahagshrun geta valdið með tilliti 

til nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. 

Samkvæmt rannsókn sem Robert W. Fairlie gerði um áhrif efnahagshrunsins 2008 á 

frumkvöðlastarfsemi í Bandaríkjunum, voru áhrifin slík að frumkvöðlastarfsemi þarlendis jókst 

umtalsvert. Áhrifin eru samkvæmt rannsókninni tilkomin vegna þess að í kjölfarið á 

efnahagshruninu jókst atvinnuleysi mikið á skömmum tíma sem gerði það að verkum að 

einstaklingar sem jafnframt misstu störf sín, hófu að „hugsa út fyrir kassann“ og reyna sig 

áfram í því að stofna fyrirtæki til þess að tryggja sér atvinnu (Fairlie, 2013). 

Á hinn bóginn bendir OECD skýrslan frá 2012 um nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi 

um og eftir efnahagshrun á að slíkar hamfarir hafi almennt í för með sér slæmar afleiðingar 

fyrir nýsköpun, rannsókn og þróun innan fyrirtækja, aðgengi að fjármagni og spurn eftir vörum 

og þjónustu (OECD, 2012). 
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3. Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja. Í upphafi 

verður gert grein fyrir aðkomu fjármögnunarleiða að mismunandi stigum sprotafyrirtækja. Í 

framhaldi verður svo gert ítarlegri grein fyrir hvorri fjármögnunarleið fyrir sig, en þar verður 

lögð áhersla á að greina frá fjárfestingarsjóðum, englafjárfestum og lánastofnunum.  

Fjármagn er ein af nauðsynlegustu auðlindum sem skipulagsheildir þurfa á að halda til þess 

að taka á sig heildstæða mynd og starfa í kjölfarið. Þær ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli 

þess hvernig skuli fjármagna sprotafyrirtæki og því hvernig notkun verði á skuldsetningu (e. 

Debt) og hlutafé (e. Equity) hafi miki áhrif á hvernig reksti sé hagað, áhættu fyrirtækisins að 

mistakast, frammistöðu þess og frekari möguleikum til þess að stækka í framtíðinni (Cassar, 

2004). Enn fremur er eitt af þeim vandamálum sem frumkvöðlar og sprotafyrirtæki standa 

frammi fyrir og er jafnframt erfiðast, það að nálgast fjármagn (Hisrich o.fl., 2013).  

Fjallað er um að þörf sé á mismunandi tegundum fjármagns fyrir mismunandi stig 

sprotafyrirtækja sem má skipta í fjögur stig: frumstig (e. Seed), sprotastig (e. Startup), 

vaxtarstig (e. Later stage) og fullþroska fyrirtæki (e. Mature Companies). Á frumstigi og 

sprotastigi er aðkoma englafjárfesta, opinberra styrkja og hópfjármögnunar mest viðeigandi, 

en á sprotastigi og vaxtarstigi er síðan aðkoma fjárfestingarsjóða mest viðeigandi. 

Lánastofnanir fjármagna svo að lokum fyrirtæki þegar þau eru á vaxtarstigi eða orðin fullvaxta 

(Nordic Innovation, 2017). Aðrar fjármögnunarleiðir fyrirtækja eru síðan fjölskylda og vinir, 

viðskiptahraðlar og skráning fyrirtækisins á hlutabréfamarkað (Hisrich o.fl., 2013; Kim og 

Wagman, 2014).  

 

3.1.1. Fjárfestingarsjóðir 

Fjárfestingarsjóði (e. Venture capital funds) má líta á sem fagmannlega stjórnað safn af 

hlutafjármagni sem rekja má til sameiganda sjóðanna sem hafa þar takmarkaða ábyrgð (e. 

Limited partners) og samanstanda þeir oft af fjársterkum einstaklingum eða stofnunum. Aðrir 

sameigendur geta líka verið lífeyrissjóðir, styrktarsjóðir, aðrar stofnanir eða erlendir fjárfestar 

(e. Foreign investors). Fjárfestingarsjóðir falla undir áhættufjármagn (e. Venture capital) sem 

oft er litið á sem misskilinn þátt í frumkvöðlastarfsemi. Þar halda sumir því fram að 

áhættufjárfestar (e Venture Capitalist) fjárfesti á fyrstu stigum í fremur smávöxnum og 

hraðvaxandi tæknifyrirtækjum (Hisrich o.fl., 2013).  
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Áhættufjármögnun er framkvæmd af fjárfestum sem leitast eftir hlutafjáreign í bæði 

sprotafyrirtækjum eða litlum og meðalstórum fyrirtækjum þar sem möguleikar til frekari vaxtar 

eru miklir (Singhal, 2015). Þar hafa áhættufjárfestarnir oft fram að færa talsvert af 

stjórnunartengdri þekkingu til þeirra fyrirtækja sem þeir fjárfesta í. Slíkt framlag getur hins 

vegar skapað ákveðna áhættu þar sem ekki er hægt að sannreyna framlag fjárfestans á 

lögmætan hátt, og því er möguleiki á að framlag hans sé minna en ætlast er af honum. Á sama 

hátt hefur frumkvöðullinn margt fram að færa sem ekki er hægt að sannreyna og skapar það 

áhættu í garð beggja aðila. Þá er lögð áhersla á að báðir aðilar hafi viðeigandi hvatningu til að 

frammistaða sé hámörkuð. Sú hvatning liggur í hlutafjáreign (e. Ownership equity) fjárfestans 

í fyrirtækinu þar sem hærri hlutafjáreign fjárfestans bætir hvatningu hans en á sama tíma dregur 

hærri hlutafjáreign fjárfestans úr hvatningu frumkvöðulsins (De Bettignies og Brander, 2007).  

Eins og tekið var fram í kafla 3., þá er fjármögnun af hálfu englafjárfesta meira 

viðeigandi á fyrri stigum en áhættufjármögnun, en áhættufjárfestar fjárfesta einmitt oftar en 

ekki í fyrirtækjum sem hafa fengið eina eða fleiri umferðir af fjármagni frá englafjárfestum 

(Bergerab og Udellc, 1998). Frá sjónarhorni áhættufjárfestans eru fjárfestingar hans í 

sprotafyrirtækjum aðlaðandi þegar hann sér fram á að geta miðlað talsverðu magni af 

stjórnunartengdri þekkingu til fyrirtækisins (De Bettignies og Brander, 2007).  

Markaður fjárfestingarsjóða er mikilvægur þáttur fyrir aukinn hagvöxt og tilurð nýrra 

markaða, fyrirtækja og aukna atvinnusköpun á Norðurlöndunum. Enn frekar þá hjálpa markaðir 

fjárfestingarsjóða við að laða að erlent fjármagn í því landi sem þeir tilheyra (Norden, 2010). 

Mikilvægi þeirra til frekari stuðnings komust Acs og Audretsch (1988) að því í sínum 

rannsóknum að einn bandaríkjadalur sem varið er í fjárfestingu af hálfu fjárfestingarsjóða (e. 

Venture capital funds) skapi álíka mikla nýsköpun og þrír bandaríkjadalir sem varið er í 

hefðbundnar rannsóknar- og þróunardeildir í stærri fyrirtækjum.  

 

3.1.2. Englafjárfestar 

Englafjárfestar (e. Angel investors), falla undir hinn óformlega markað af fjármagni, sem er 

jafnframt sá markaður sem er hvað mest misskilinn miðað við aðra markaði fjármögnunar á 

sprotafyrirtækjum. Þessi markaður samanstendur af nær ósýnilegum en auðugum fjárfestum 

sem leitast við að fjárfesta í fjölbreyttum sprotafyrirtækjum með kaupum á hlutafé í þeim 

(Hisrich o.fl., 2013). Eins og kemur fram í rannsókn Freear, Wetzel og Sohl (eins og er vísað 

til í OECD, 2011) brúa englafjárfestar bilið milli fjárfestinga frá fjölskyldu, vinum og formlegra 

fjárfesta eða fjárfestingarsjóða.  
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Áður en englafjárfestar fjárfesta í fyrirtæki framkvæma þeir ítarlega könnun á bæði 

áreiðanleika og eiginleikum þeirra fjárfestinga sem koma til greina. En englafjárfestar koma 

einnig fram í hlutverki leiðbeinanda eða utanaðkomandi forstöðumanns (e. Director) hjá 

fyrirtækjunum sem þeir fjárfesta í (Kaplan og Stromberg, 2003).  

Englafjárfestar, í samanburði við áhættufjárfesta eru ekki ólíkir því þeir deila mörgum 

jákvæðum eiginleikum (Kaplan og Stromberg, 2003), en talið er að aðkoma englafjárfesta inn 

í fyrirtæki hafi jákvæð áhrif á vöxt, frammistöðu og því hvort fyrirtækin sem þeir fjárfesta í, 

lifi af eður ei (Lerner, Schoar, Skolinkski og Wilson, 2018). Einnig hefur verið fjallað um það 

að aðkoma englafjárfesta komi með mikilvægt innlegg í stefnumótun og rekstur fyrirtækisins 

sem þeir fjárfesta í. Þar að auki veita þeir oft á tíðum fyrirtækinu þann munað að komast í 

samband við sitt eigið tengslanet (Harrison og Mason, 2010). 

Einnig er greint frá því að í samanburði við áhættufjárfesta styðja englafjárfestar við 

töluvert fjölbreyttari tegundir nýsköpunar þar sem englafjárfestarnir leggja yfirleitt til 

fjárfestinga fremur svæðisbundið og í fjölbreyttari atvinnugeirum (Wilson, 2012).   

 Samkvæmt Mason og Harrison (1996) standa englafjárfestar fyrir um tvöfalt til 

fimmfalt meira fjármagni til sprotafyrirtækja í Bandaríkjunum og Bretlandi heldur en 

fjárfestingarsjóðir og er því umfangsmesta fjármögnunarleið sprotafyrirtækja þar. 

 

3.1.3. Lánastofnanir 

Lán af hálfu lánastofnana eru lang algengust þegar kemur að skammtíma fjármögnun 

sprotafyrirtækja og eru þau í flestum tilvikum ætluð til þess að fjármagna kaup á hráefnum eða 

öðrum aðföngum tengt framleiðslu (Nordic Innovation, 2016). Fjármagnið sem veitt er af hálfu 

lánastofnana er í formi skuldsetningar og er þar forsenda fyrir því að slíkt fjármagn sé veitt, að 

til staðar sé áþreifanleg trygging eða veð í formi fjármuna (Hisrich o.fl., 2013).  

Við stækkun sprotafyrirtækja getur það hinsvegar reynst erfitt fyrir frumkvöðla að nálgast 

fjármagn hjá lánastofnunum en það má rekja til íhaldssemi lánastofnana gagnvart þeirri áhættu 

sem fylgir verkefnum frumkvöðlanna (Singhal, 2013).  

Lán af hálfu lánastofnana til frumkvöðla, gerir frumkvöðlunum kleift að halda fullum 

eignarétti í sínu fyrirtæki sem kemur jafnframt í veg fyrir minnkandi framlag frumkvöðulsins 

og minni stjórn hans á fyrirtækinu (De Bettignies og Brander, 2007).    
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3.1.4. Opinberir styrkir 

Opinberir styrkir eru veittir frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum til þess að þróa og framkvæma 

nýsköpunarhugmyndir, sem og að stunda rannsóknar- og þróunarvinnu því tengt (Hisrich o.fl., 

2013).  Þessir opinberu styrkir eru góð leið fyrir frumkvöðulinn til þess að afla fjármagns sem 

ekki þarf að borga til baka, og því fylgir þeim yfirleitt lítil áhætta fyrir frumkvöðulinn 

(Frumkvöðlagáttin, e.d.). Hins vegar er það mikilvægt að hugmyndin sé vel mótuð, skýr, 

raunhæf og innihaldi einhverskonar viðskiptaáætlun svo hún uppfylli kröfur styrkja sem sótt er 

um, en þessar kröfur geta þó verið mismiklar eftir styrkjum (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

 

3.1.5. Viðskiptahraðlar 

Fjallað er um að megin uppspretta fjármagns til árangursríkra sprotafyrirtækja á sínum fyrstu 

stigum hafi lengi vel verið fjárfestingarsjóðir, en undanfarin ár hafa fjárfestingarsjóðir fært 

áherslu sína yfir að seinni stigum fyrirtækja. Í millitíðinni hefur myndast ný umgjörð sem 

framkvæmir kaup á hlutafé í sprotafyrirtækjum og kallast viðskiptahraðlar (e. Startup 

accelerators) og eiga slíkir hraðlar rætur sínar að rekja aftur til síðustu aldamóta (Kim og 

Wagman, 2014). 

 

3.1.6. Hópfjármögnun 

Í sinni einföldustu mynd er hópfjármögnun ferli þegar sprotafyrirtæki beina sjónum sínum að 

því að nálgast fjármagn hjá almenningi. Hópfjármögnun gerir frumkvöðlum kleift að kynna 

hugmynd sína netleiðis í stað þess að þurfa að nálgast meðal annars áhættufjárfesta eða 

englafjárfesta beint. Umgjarðir hópfjármagnana eru oftast á stafrænu formi sem gerir það 

jafnframt auðveldara og gegnsærra fyrir englafjárfesta að fjárfesta í sprotafyrirtækjum í 

gegnum slíkar hófjármagnanir (Nordic Innovation, 2017). 

 

3.1.7. Fjölskylda og vinir 

Fjármagn frá óformlegum fjárfestum, eða fjölskyldu og vinum er algengasta fjármögnun 

sprotafyrirtækja í Bandaríkjunum á eftir frumkvöðlinum sjálfum (Bygrave og Zacharakis, 

2009). Einnig eru óformlegir fjárfestar samkvæmt Reynolds, Hay, Bygrave og Autio (eins og 

vísað er til í GEM, 2000) nær nauðsynlegir fyrir hagkerfi Bandaríkjana þar sem nær öll ný 
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fyrirtæki þarlendis byrja á því að fjármagna sig með óformlegum fjárfestingum.   

 Þess má geta að fyrsta fjármögnun frumkvöðlafyrirtækja á Íslandi kemur oft frá vinum 

og vandamönnum frumkvöðulsins og getur sú fjármögnun verið í formi styrks, láns eða 

hlutafés (Rögnvaldur J. Sæmundsson og Guðrún Mjöll Sigurðardóttir, 2004). 

 

3.1.8. Hlutabréfamarkaður 

Það eru þrír  kostir við að bjóða fram hluti í sprotafyrirtæki á opinberum markaði, en það eykur 

við hlutafé fyrirtækisins, hækkar verðmat fyrirtækisins vegna þess að það verður auðveldara 

að selja hluti í því og það eykur getu fyrirtækisins til þess að fá fjármögnun í framtíðinni 

(Hisrich o.fl., 2013). 
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4. Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi í 

samhengi við umhverfi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi 

Í þessum kafla verður fjallað um fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja í samhengi við 

nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi hér á landi. Fyrst verður greint frá nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi á Íslandi ásamt mikilvægi þeirra fyrir Ísland og áhrifum efnahagshrunsins 

á umhverfið. Því næst verður skoðað fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi þar sem 

lögð er áhersla á að greina frá umhverfi fjárfestingarsjóða, englafjárfesta og lánastofnana. Í lok 

kaflans verður svo farið yfir umgjörð og stuðning við sprotafyrirtæki hér á landi ásamt aðkomu 

erlendra aðila í umhverfið.   

4.1. Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

Fjallað hefur verið um það, að þrátt fyrir þá litlu stærð sem Ísland viðheldur sé umhverfi 

sprotafyrirtækja hér á landi fremur sterkt og hraðvaxandi. Því til stuðnings eru 15 fyrirtæki sem 

safnað hafa yfir eina milljón Bandaríkjadala í fjármagn frá stofnun þeirra (e. Scaleup). Það 

þýðir jafnframt að fyrir hverja hundrað þúsund íbúa á Íslandi eru til staðar 5 slík fyrirtæki, en 

það hlutfall er það hæsta sem finna má ef borið er saman við öll önnur lönd í Evrópu (Startup 

Europe Partnership [SEP], 2016). Ef skoðað er nánar má sjá að umhverfið hér á landi er fremur 

ungt, en um það bil helmingur þeirra fyrirtækja sem nefnd voru hér á undan eru stofnuð á 

tímabilinu eftir árið 2010. Enn frekar má greina frá því að árið 2015 var skráður fjöldi slíkra 

fyrirtækja níu í heildina, sem er þreföld aukning síðan árið 2014 og undirstrikar það að 

umhverfið hér á landi sé fremur ungt (SEP, 2016). 

Í alþjóðlegum samanburði er Ísland samkvæmt skýrslu Global Innovation Index frá 

árinu 2017 í 13. sæti af 127 löndum á heimsvísu hvað varðar frumkvöðlastarfsemi (Dutta, 

Lanvin og Wunsch-Vincent, 2017). Ísland hefur haldið svipaðri stöðu síðan árið 2015, en þá 

kom fram í skýrslu Global Innovation Index að Ísland væri í 13. sæti af 141 löndum á heimsvísu 

og hefur Ísland farið upp um 6 sæti á þeim lista síðan árið 2014 (Dutta, Lanvin og Wunsch-

Vincent, 2015).  

Í frekari alþjóðlegum samanburði er Ísland samkvæmt frumkvöðlavísitölu Bloomberg 

árið 2016,  í 7. sæti, þar setur sætaskipanið Ísland í lægra sæti en Svíþjóð og Danmörk, en hærra 

sæti en Finnland og Noregur. Á hinn bóginn er Ísland samkvæmt nýsköpunarvísitölu 

Bloomberg í 36. sæti sem er verri frammistaða ef miðað er við hin Norðurlöndin (Nordic 

Innovation, 2016).  
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4.1.1. Mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi fyrir Ísland 

Eins og komið var inn á hér áður, var það ein af lykilniðurstöðum í skýrslu McKinsey & 

Company (2012) um atvinnu- og efnahagsástand Íslands, sú að nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að auka hagvöxt og fjölga 

atvinnutækifærum á Íslandi.  

Skýrslan greinir einnig frá því að þrátt fyrir að uppistaða alþjóðageirans hér á landi byggist 

mestmegnis á rótgrónum fyrirtækjum (e. Established companies), er samt sem áður mikilvægt 

að byggja upp sterkt frumkvöðlaumhverfi sem mun tryggja sjálfbærni geirans til lengri tíma 

(McKinsey & Company, 2012).  

Mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi til frekari stuðnings hefur verið fjallað um 

það að til þess að Ísland viðhaldi langtímahagvexti er þörf fyrir því að stuðla að nýsköpun. Það 

er meðal annars vegna þess að hér á landi séu þeir innviðir sem styðja við nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi nú þegar góðir (Viðskiptaráð Íslands, 2011c).  

 

4.1.2. Áhrif efnahagshruns 2008 á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi á 

Íslandi 

Ef skoðuð er skýrsla GEM frá árinu 2009 má sjá að efnahagshrunið sem átti sér stað árið 2008 

hafði ekki áhrif á umfang frumkvöðlastarfsemi eða væntingar til hennar hér á landi. Það kemur 

hins vegar fram í skýrslunni að frumkvöðlum þótti erfiðara að hefja starfsemi sína stuttlega 

eftir að efnahagshrunið átti sér stað (Hannes Ottósson o.fl., 2009).  

Samkvæmt könnun sem kemur fram í fyrrnefndri skýrslu, töldu um 80% af þeim 

frumkvöðlum sem tóku þátt það vera erfiðara að stofna fyrirtæki og að hefja starfsemi árið 

2009 en árið 2008. Sama könnun bendir einnig til þess að um 50% frumkvöðlanna töldu vera 

færri viðskiptatækifæri til staðar árið 2009 ef borið er saman við árið 2008 (Hannes Ottósson 

o.fl., 2009). 
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4.2. Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi 

Samkvæmt mælingum Global Entrepreneurship Monitor árið 2009 var stuðlað hvað minnst að 

fjármögnun sprotafyrirtækja á Íslandi árið 2009 í samanburði við alla aðra þætti sem eru taldir 

mynda þá umgjörð sem nauðsynleg er til frumkvöðlastarfsemi. Þáttur fjármögnunar fær 

samkvæmt mælingunum heildarstig upp á 2.05 af 5 mögulegum. Enn fremur greina sömu 

mælingar GEM frá árinu 2010, að á sama hátt var stuðlað minnst að fjármögnun 

sprotafyrirtækja það árið (GEM: Global Entrepreneurship Monitor, e.d.).  

Ef skoðað er nánar þá greinir skýrsla GEM um frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2009 frá 

því að þáverandi staða hvað varðar menntun og þjálfun frumkvöðla ásamt fjármögnun 

sprotafyrirtækja hindri frumkvöðlastarfsemi á Íslandi. Nánar tiltekið voru sérfræðingarnir 

sammála því að eins og árin þar á undan hafi ennþá verið vöntun á áhættufjármagni til nýlegra 

fyrirtækja og jafnframt vöntun á lánsfjármagni. Þá voru þeir sammála því að almennt hafi 

skortur á fjármagni í heild sinni verið helsti veikleiki íslenska frumkvöðlaumhverfisins árið 

2009 (Hannes Ottósson o.fl., 2009).  

Skýrslan greinir einnig frá því að oft hafi verið þörf á því að auka fjármagn til 

frumkvöðlastarfseminnar á Íslandi, en þá hafi það verið nauðsyn og verið áskorun til opinberra 

aðila að bæta aðgengi frumkvöðla að fjármagni (Hannes Ottósson o.fl., 2009). 

Samkvæmt nýlegri úttekt KPMG (2016) á fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á 

Íslandi, er fjallað um stöðuna hér á landi varðandi aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni á 

sínum fyrstu stigum, nokkuð góð. Þó er fjallað um það í úttektinni að stórt gat sé til staðar 

varðandi fjármögnunarkosti sprotafyrirtækja og er það þegar sprotastigi lýkur og tekjur ekki 

farnar að koma í miklum mæli inn í reksturinn. Á þeim stað er talað um að viðbrögð fjárfesta 

séu þau að fyrirtækin þurfi að vera komin lengra inn í reksturinn til þess að fjárfesting beri gott 

af. Í skýrslunni er greint frá leiðum og tillögum í þeim tilgangi að fjölga valkostum 

sprotafyrirtækja á öllum stigum, en það sem skýrslan leggur áherslu á er að fylla upp í það gat 

sem nefnt var hér á undan. Meðal annars kemur skýrslan með þá tillögu að settur verði á 

laggirnar sérstakur vettvangur fyrir viðskipti með hlutabréf í óskráðum félögum, þessum 

vettvangi væri ætlað að auðvelda sprotafyrirtækjum að nálgast fjármagn, tryggja gott 

upplýsingaflæði milli frumkvöðla og fjárfesta og auka sýnileika verðmyndunar (KPMG, 2016).  

Einnig er fjallað um það í nýlegri skýrslu Nordic Innovation (2016) að vöntun sé á bæði 

áhættufjármagni og englafjárfestum hér á landi. En markaður fyrir áhættufjármagn hér á landi 

þykir hins vegar ennþá vera á ungum aldri og má þar benda á ófáar glufur, þá sérstaklega 

varðandi fjárfestingar á fyrstu stigum sprotafyrirtækja af hálfu einkaaðila. 
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4.2.1. Fjárfestingarsjóðir 

Fjárfestingarsjóðir hér á landi eru þó nokkrir og má þar helst nefna Nýsköpunarsjóð 

atvinnulífsins, Eyrir sprotar, Brunnur og Frumtak. Fyrirkomulag fjárfestingarsjóða hér á landi 

er með mismunandi hætti og hefur aðsókn í sjóðina verið mikil undanfarin ár. Árið 2014 var 

t.a.m. hlutfall fjárfestinga Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins á móti tækifærum til fjárfestinga sem 

stóðu sjóðinum til boða, 2 fjárfestingar á móti 95 tækifærum (KPMG, 2016). Í því samhengi 

hefur verið fjallað um að einn af þeim þáttum sem hamli frumkvöðlastarfsemi á Íslandi, sé 

skortur á áhættufjármagni (Nordic Innovation, 2016).   

Varðandi fjárfestingarsjóði á Íslandi, var ein af þeim tillögum sem lögð var fram í úttekt KPMG 

(2016), sú að Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leggi af beinar fjárfestingar í sprotafyrirtækjum 

og einblíni fjármögnun sinni þess í stað í aðra sjóði eða verkefni sem leggja áherslu á að gera 

beinar fjárfeatstignar í sprotafyrirtækjum. Ef farið er þá leið má byggja upp sérþekkingu innan 

sjóðsins og einnig beina fjármunum hins opinbera í fjölbreyttari verkefni.  

Eins og fjallað var um í kafla 4.1 er hægt að gera grein fyrir 15 fyrirtækjum á Íslandi sem 

aflað hafa yfir eina milljón Bandaríkjadala frá stofnun. Ef skoðað er nánar hafa öll 15 fyrirtækin 

í heildina safnað rétt rúmlega $0.2B í fjármagn. Sú upphæð í samanburði er 8 sinnum það 

meðaltal sem er að finna í Evrópu allri, þá fjármögnun má rekja alla til fjárfestingarsjóða (SEP, 

2016). 

4.2.2. Englafjárfestar 

Í skýrslu Nordic Innovation (2017) var greint frá því að hér á landi séu um 50 einstaklingar 

sem stunda englafjárfestingar og að hér séu engin opinber samtök fyrir englafjárfesta. Í því 

samhengi er Ísland eina landið af öllum Norðurlöndunum sem ekki hefur slík samtök (Nordic 

Innovation, 2017).  

Það er því vert að greina frá því að ein af þeim tillögum sem lögð var fram í úttekt KPMG 

(2016) er sú að stofna skuli félag englafjárfesta hér á landi og mun félagið fá nafnið ,,hið 

Íslenzka Englafjárfestafélag. Félagið myndi hafa það að markmiði að styðja við fjárfestingar 

og hvetja sömuleiðis til samstarfs við erlenda aðila í alþóðlegum samtökum englafjárfesta.  

Að auki hefur verið fjallað um það að skortur sé á fjárfestingum í sprotafyrirtækjum af hálfu 

fjársterkra aðila og fagfjárfestum hér á landi (Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu, 

2014). 
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Í skýrslu Nordic Innovation (2017) eru tillögur lagðar fram sem miða að því hvernig betur 

megi þróa frumkvöðlaumhverfi Norðurlandanna. Þar er greint frá því að mikilvægur þáttur þess 

sé að bæta almennar upplýsingar á englafjárfestingum sem eiga sér stað, sem og upplýsingar 

um ný sprotafyrirtæki. 

 

4.2.3. Lánastofnanir 

Á Íslandi má gera grein fyrir þremur lánastofnunum sem allar eru mögulegar til fjármögnunar 

sprotafyrirtækja á Íslandi, það eru Arion Banki, Landsbankinn og Íslandsbanki. Arion banki 

styður við frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtæki sem og fjárfesta á margvíslegan máta. En til að 

mynda eru tveir starfandi viðskiptahraðlar á vegum Arion Banka, Startup Reykjavík og Startup 

Energy Reykjavík, þar sem sjálfur Arion Banki fjárfestir beint í óstofnuðum fyrirtækjum í 

gegnum hraðlana (Arion Banki, e.d.).  

Landsbankinn veitir þjónustu og stuðning við frumkvöðla með ýmsum hætti og með 

almennri bankaþjónustu aðstoðar bankinn fyrirtæki á öllum vaxtarskeiðum. Bankinn er einnig 

einn helsti bakjarl Gulleggsins og er í samstarfi við Svanna, lánatryggingasjóð kvenna 

(Landsbankinn, e.d.).  

Íslandsbanki styður einnig við nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, en þar heldur hann úti 

frumkvöðlasjóði. Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar á endurnýjanlegri orku og 

sjálfbærs sjávarútvegs (Íslandsbanki, e.d.). 

 

4.2.4. Aðrar fjármögnunarleiðir 

Á Íslandi eru margvíslegir styrkir í boði, þar má helst nefna styrki frá Rannsóknarmiðstöð 

Íslands eins og Tækniþróunarsjóð, sem veitir stóra styrki til sprotafyrirtækja hér á landi. Enn 

fremur er það styrkir eins og Fræ, Sproti og Vöxtur, Sprettur og svo fjöldi erlendra og innlendra 

styrkja (Nordic Innovation, 2016; Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.) Tækniþróunarsjóður 

starfar undir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunaráðherra og er hann fjármagnaður af hinu 

opinbera. Sjóðnum er ætlað að styrkja þróunar- og rannsóknarstarf á tækniþróunarsviði sem og 

miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Það gerir hann meðal annars með því að taka þátt í 

uppbyggingu smárra fyrirtækja og veita þeim ábyrgðarlaust fjármagn í skiptum fyrir eignarhlut 

(Rannís, e.d.; Lög um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun nr. 

75/2007). 
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Á Íslandi eru starfræktir þrír viðskiptahraðlar, það eru Startup Reykjavík og Startup Energy 

Reykjavík og Startup Tourism. Allir þessara þriggja hraðla bjóða fyrirtækjunum sem taka þátt 

upp á aðstöðu, kennslu og leiðbeinslu frá fagfólki á því sviði sem við á. Að lokum fá fyrirtækin 

tækifæri til þess að kynna sína vöru eða þjónustu fyrir fjárfestum og öðrum frumkvöðlum og 

freista þess að vekja áhuga þeirra á verkefninu (Startup Energy Reykjavík e.d.; Startup 

Reykjavík, e.d.; Startup Tourism, e.d.). 

Auk viðskiptahraðla eru starfræktar frukvöðlakeppnir og má þar helst nefna Gulleggið sem 

Icelandic Startups stendur fyrir. Einnig geta frumkvöðlar fjármagnið hugmyndir sínar í gegnum 

hópfjármögnunarsíður, en þar má nefna íslensku hópfjármögnunarsíðuna Karolinafund 

(Gulleggið, e.d.; Karolinafund, e.d.). 

 

4.3. Umgjörð og stuðningur sprotafyrirtækja 

Stjórnvöld geta haft mikil áhrif á umfang og vöxt frumkvöðlaumhverfisins og er góð stefna 

stjórnvalda nær nauðsynleg til að tryggja farsælni þess umhverfis (Minniti, 2008). Samkvæmt 

honum fer það eftir hverju og einu hagkerfi hvað virki best hverju sinni. Stjórnvöld geta valið 

til dæmis að koma með skattalega hvata, opinbera fjármögnun, lagabreytingar sem auðvelda 

viðskipti og fjárfestingu, og svo ýmsa aðra hvata gagnvart innlendum og erlendum aðilum 

(Minniti, 2008).  

 Í því samhengi veitir Íslenska ríkisstjórnin fjárhagslegan stuðning fyrir nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi á margvíslegan máta, þar má nefna styrki, hvata til erlendrar fjárfestingar 

og skattaafslætti fyrir rannsóknar- og þróunarvinnu sem nemur 20% af kostnaði, eða að 

hámarki 150 milljónir í afslátt (Nordic Innovation, 2016; Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Einnig vinnur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið samkvæmt nýlegri 

aðgerðaráætlun í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja, og ber hún heitið ,,Frumkvæði og 

framfarir‘‘. Aðgerðaráætlunin miðar að því að Ísland standist alþjóðlegan samanburð hvað 

varðar starfsumhverfi fyrir frumkvöðla, sprotafyrirtæki og nýsköpun. Markmið 

aðgerðaráætlunarinnar eru margvísleg en má þar meðal annars nefna markmið um að bæta 

aðgengi frumkvöðla og sprotafyrirtækja að fjármagni og er þar ein af tillögum sem varða 

markmiðið að skilgreina þarfir á þeim úrbótum sem nauðsynlegar eru fyrir umhverfi 

fjármögnunar hjá frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, e.d.; Stjórnarráð Íslands, e.d.).   
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Rétt er að greina frá því að samkvæmt nýlegri skýrslu Nordic Innovation (2016) er 

raunverulegur skortur á stefnumálum stjórnvalda hér á landi hvað varðar menntun á sviði 

nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. Í skýrslunni er talað um að mjög lítill hluti af nemendum 

á Íslandi fái menntun á því sviði. Varðandi menntun í þágu nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi 

er talað um að áhættufjármagn og frumkvöðlar komi ekki í staðinn fyrir lifandi 

háskólasamfélag og í fullkomnum heimi spili þetta allt saman og mati hvert annað (Lerner, 

2010). 

 

4.3.1. Hvatar til fjárfestinga 

Samkvæmt Viðskiptaráði Íslands (2014a) þjóna fyrirtæki tengd nýsköpun lykilhlutverki í 

hagkerfinu vegna framlags þeirra til nýrrar þekkingar og tækniframfara og því er mikilvægt að 

auka við hvata til fjárfestingar í slíkum fyrirtækjum. Slíkt er hægt að gera meðal annars með 

því að beita skattaívilnunum, en slíkir hvatar voru t.a.m. innleiddir í skattalög árið 2015 

(Samtök Iðnaðarins, 2018). Einnig gerðu lagabreytingar frá 2017 einstaklingum á Íslandi sem 

framkvæma hlutafjárkaup í sprotafyrirtækjum, bæði hlutafélögum og einkahlutafélögum, kleift 

að nýta skattaafslátt allt að 50% af fjárfestingu sinni. Ýmis skilyrði þarf þó að uppfylla til þess 

að einstaklingur geti nýtt sér heimild til frádráttar, meðal annars þarf fjárfestingin af hálfu 

einstaklingsins í félagi að nema að lágmarki 300 þúsund krónur og getur hver einstaklingur 

nýtt frádráttarheimildina vegna heildarfjárfestinga sinna að hámarki 10 milljón krónur á 

almanaksári. Einnig þarf að vera um hlutafjáraukningu að ræða í félaginu við fjárfestingu og 

þurfa tengsl einstaklingsins við félagið að uppfylla ýmis skilyrði (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

með áorðnum breytingum 59/2017). Ef borið er saman við hin Norðurlöndin er Svíþjóð eina 

landið sem heldur uppi sambærilegum hvata til fjárfestinga að hálfu englafjárfesta (Nordic 

Innovation, 2017).  

Hægt er að benda á dæmi víðsvegar þar sem átt hefur sér stað vel heppnuð stefnumótun 

stjórnvalda og hvatar til fjárfestinga, til dæmis mætti líta á þann árangur sem náðst hefur í 

Singapúr (Dutta, Lanvin og Wunsch-Vincent, 2016) eða Ísrael. En í Ísrael hefur á síðustu 

áratugum náðst mikill árangur í uppbyggingu frumkvöðlastarfsemi, þar sem stjórnvöld hafa 

farið í sérstakar aðgerðir til þess að laða að erlent fjármagn, sbr. aðgerðum undir verkefninu 

„YOZMA“. Þar voru opinberir sjóðir nýttir til þess að leggja fram 40% ofan á fjárfestingar 

erlendra aðila, ásamt því að fella niður fjármagnstekjuskatt af beinum erlendum fjárfestingum 

(Baygan, 2003). Þessar aðgerðir skiluðu meðal annars því að 90% af fjármagni 

fjárfestingarsjóða þar í landi er til komið vegna erlendra aðila (Avnimelech og Teubal, 2005). 
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Einnig jukust fjárfestingar af hálfu fjárfestingarsjóða að meðaltali um 85% á ári á árunum 1993 

til 2000 (Avnimelech, 2009). 

 

4.4. Aðkoma erlendra aðila 

Aðkoma erlendra aðila til Íslands spilar veigamikið hlutverk þegar kemur að því að auka 

innlent áhættufjármagn. Í því samhengi voru áhrif ófyrirsjáanlegra reglugerða og 

fjármagnshafta þau að fáir alþjóðlegir fjárfestar sáu sér fært um að stunda fjárfestingar hér á 

landi (McKinsey & Company, 2012).       

Áskorun Íslands við að laða að erlenda aðila er meðal annars að upplýsa þá um íslenskt 

atvinnulíf, sérstöðu þess og styrkleika. Samkvæmt nýlegri könnun sem gerð var fyrir 

Íslandsstofu, sem lögð var fyrir erlenda fjárfesta kom í ljós að aðeins um 10% af svarendum 

töldu sig hafa nægilega þekkingu á landi og þjóð til þess að svara þeirri könnun. Hins vegar 

kom það í ljós að samkvæmt þessum 10% svarenda að fylgni var milli þekkingar og jákvæðra 

viðhorfa til fjárfestinga hérlendis (Íslandsstofa, 2017). Í því samhengi er mikilvæg forsenda 

fyrir því að laða að beina erlenda fjárfestingu að henni fylgi mikil erlend þekking sem er til 

þess fallin að efla þróun og rannsóknir hér á landi (Ingjaldur Hannibalsson og Jón Atli 

Hermannsson, 2014). 

 

4.4.1. Fjármagnshöft 

Fjármagnshöftin sem nefnd voru hér á undan voru innleidd í nóvember árið 2008 hér á landi í 

kjölfarið á hinni umfangsmiklu bankakreppu eða efnahagshruni sem átti sér stað í október sama 

ár. Það sem fjármagnshöftin miðuðu að var að hamla útflæði gjaldeyris tímabundið 

(Seðlabankinn, e.d.).  

Ef ekki hefði verið fyrir fjármagnshöftin sem stöðvuðu hið gífurlega útflæði af 

fjármagni sem átti sér stað hefðu möguleg áhrif þess verið fall íslensku krónunnar, sem í 

kjölfarið hefði gert íslenska hagkerfið verulega óstöðugt. Slæmu áhrif fjármagnshaftanna voru 

greinileg og var vöxtur fremur hægur á alþjóðlega samkeppnishæfum fyrirtækjum vegna 

erfiðleika þeirra við að laða að erlenda fjárfesta og stækka starfsemi sína gegnum samruna (e. 

Mergers) og yfirtökur (e. Acquisitions) (Viðskiptaráð Íslands, 2015b).  

Það var svo árið 2011 sem Seðlabanki Íslands fór að taka sín fyrstu skref í undirbúningi 

við lösun haftanna, þá var kynnt svokölluð ,,fjárfestingarleið‘‘, en með henni bauðst aðilum að 

skipta erlendum gjaldeyri í íslenskar krónur með þeim skilyrðum að þeim yrði fjárfest í 
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innlendum eignum til a.m.k. 5 ára. Við þessar aðgerðir fékkst að jafnaði um 20% afsláttur af 

þeim fjárfestingum sem gerðar voru í gegn um þessa leið (Seðlabanki Íslands, 2011). Árið 2015 

var svo sett fram áætlun um losun fjármagnshafta, en að lokum, í mars árið 2017 var öllum 

fjármagnshöftum á einstaklinga, fyrirtæki og lífeyrissjóði afnumin og því fjármagnsflæði að og 

frá landinu gefið frjálst (Stjórnarráð Íslands, 2018).  
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5. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var og hvernig staðið var að 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað um hvernig staðið var að vali á 

þátttakendum, gagnaöflun ásamt undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að kanna hvernig fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi hefur 

þróast frá efnahagshruni 2008. Ásamt því að kanna hvernig efnahagshrunið 2008 hefur haft 

áhrif á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi á Íslandi sem og að greina hvaða áskoranir 

fjármögnunarumhverfð stendur frammi fyrir.  

 

5.1. Aðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega (e. qualitative) rannsóknaraðferð. 

Um eigindlegar rannsóknaraðferðir er sagt að niðurstöður þeirra séu ekki settar fram í 

tölulegum mælingum né greiningum (Gates og McDaniel, 2015), og hentar eigindleg aðferð 

vel í rannsókn sem þessari, þar sem fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi er fremur 

lítið um sig og þar af leiðandi er mögulegt þýði fámennt. Því telja rannsakendur það óhagkvæmt 

að framkvæma megindlega (e. quantitative) rannsókn, sem krefst stærra úrtaks til að tryggja 

nákvæmni í mælingum (University of Southern California, e.d.).  

Auk þess er markmið rannsóknarinnar að skyggnast inn í ítarlegt viðhorf og upplifun fólks 

sem starfar tengt nýsköpun og því meta rannsakendur það eðlilegast að framkvæmd séu 

hálfstöðluð (e. semi-constructed) djúpviðtöl (e. in-depth interview) svo hægt sé að aðlaga 

spurningar að hverjum og einum viðmælanda eftir því hvernig samtalið þróast. Djúpviðtöl 

leitast eftir því að ná yfir sannsögulegt og merkingalegt stig þar sem mikilvægt er að hlusta 

eftir ítarlegri tjáningu og merkingu þeirra orða sem mælt eru (Gates og McDaniel, 2015). 

 

5.2. Mælitæki 

Í viðtölum rannsóknarinnar var notast við spurningalista, eða nánar tiltekið viðtalsramma sem 

samdir voru af rannsakendum og voru þeir hafðir til hliðsjónar í viðtölunum. Markmiðið var 

að kanna skoðanir viðmælenda á atriðum tengdum viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Viðtalsramminn var fyrirfram saminn af rannsakendum þar sem sveigjanleiki var í fyrirrúmi í 

þeim tilgangi að spyrja viðmælendur enn frekar að ýmsum þáttum sem þóttu áhugaverðir eða 

ef ekki var staðið nægjanlega að svörun. Sú aðferð þótti rannsakendum einnig vera mikill 
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kostur þar sem fjölbreytileiki viðmælenda var mikill og því hentugt að beina ítarlegri 

spurningum eða nýjum spurningum að viðmælendum miðað við mismunandi þekkingu og 

skyndilegum áhuga þeirra á ákveðnum þáttum sem tengdust viðfangsefninu. Þar má helst nefna 

dæmi um notkun rannsakenda á þessari aðferð þegar annar rannsakenda spyr Einar Gunnar 

framkvæmdastjóra Startup Reykjavik Invest ehf. dótturfélags Arion Banka um hvert hann teldi 

viðhorf lánastofnana vera gagnvart fjármögnun sprotafyrirtækja. En sú spurning kom í kjölfar 

frásagnar Einars um stuðning og aðkomu bankans að frumkvöðlastarfsemi. Í því tilfelli sáu 

rannsakendur tækifæri til þess að fá dýpri skilning á þeim þætti viðfangsefnisins. 

Viðtalsramminn sem hafður var til hliðsjónar má sjá í Viðauka A.  

 

5.3. Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak (e. Convenience sample) við val á viðmælendum í rannsóknina 

og sterkri tengingu þeirra við viðfangsefnið. Þátttakendur voru sjö í heildina. Lögð var áhersla 

á að velja þátttakendur eftir aðkomu þeirra að fjármögnunarhluta nýsköpunar hér á landi og var 

áhersla lögð á fjölbreytilega aðkomu viðmælenda að viðfangsefninu og fá með því mismunandi 

sjónarhorn á það. Þátttakendur rannsóknarinnar gegna flestir stöðu í framboðshluta fjármagns 

fyrir sprotafyrirtæki sem fjárfestar ýmissa nýsköpunarverkefna. Aðrir aðilar hafa að mati 

rannsakenda mikla þekkingu á fjármögnunarhluta íslenskar frumkvöðlastarfsemi og hafa þeir 

beint eða óbeint haft hagsmuni af nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi hér á landi síðastliðin tíu 

ár. Allir viðmælendur veittu góða innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar þar sem mismunandi 

sjónarhorn viðmælenda var ráðandi. Hér næst verður gerð greint fyrir þátttakendum 

rannsóknarinnar.  

1. Karl Friðriksson er forstöðumaður Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, hagfræðingur, nemi 

í framtíðarfræði og með árareynslu af nýsköpun og viðskiptum. Karl hefur talað fyrir 

samfélagslegri nýsköpun og hefur sinnt starfi hjá forvera Nýsköpunarmiðstöðvar sem 

og Nýsköpunarmiðstöð við að aðstoða fjölda fyrirtækja við að þróa nýjar vörur og 

stunda nýsköpun. 

2. Einar Gunnar Guðmundsson starfar í nýsköpunarumhverfinu á vegum Arion banka og 

gegnir stöðu framkvæmdarstjóra í dótturfélagi Arion, Startup Reykjavik Invest ehf., 

sem rekur hraðla á vegum bankans, Startup Reykjavik og Startup Energy Reykjavik. 

Einar situr einnig í stjórn Rannís – Nýsköpunarsjóði námsmanna. 
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3. Helga Valfells er einn stofnenda og stjórnenda fjárfestingarsjóðsins (VC) Crowberry 

Capital, sem fjárfestir í nýsköpunarfyrirtækjum á klakstigi í tæknigeiranum og er meðal 

annars fjármagnaður af íslenskum lífeyrissjóðum. Helga hefur starfað í fjölda fyrirtækja 

og unnið mikið tengt nýsköpun.  

4. Kristinn Árni Lár er einn stofnenda Northstack eða Norðurskautið, sem fylgist með 

umhverfinu sprotafyrirtækja á Íslandi, safnar gögnum, útbýr skýrslur og birtir á 

heimasíðu sinni. Kristinn hefur einnig starfað í sprotafyrirtækjum eins og QuizUp 

(Plain Vanilla), Kolibri og Gangverk. 

5. Helga Viðarsdóttir stofnaði fyrirtækið Spakur árið 2015 sem hún stjórnar enn í dag. Hjá 

fyrirtækinu hefur hún búið til tengingar milli sprotafyrirtækja og fjárfesta, og þannig 

hjálpað sprotafyrirtækjum að fjármagna sín verkefni sem og hjálpað fjárfestum að finna 

áhugaverða fjárfestingakosti. Helga hefur í gegnum sinn feril tekið þátt í stofnun fjölda 

fyrirtækja eins og til dæmis Metal Equipped ehf., sem sérhæfir sig í öryggisfatnaði fyrir 

ýmsan iðnað. Helga hefur einnig setið í stjórnum fyrirtækja á borð við Vodafone á 

Íslandi og Krítík. Fyrir utan feril hennar sem stjórnarmaður eða stofnandi hefur hún 

starfað í markaðsmálum hjá fyrirtækjum eins og 66° Norður og Norræna húsinu í 

Reykjavík. Einnig hefur Helga sinnt kennslu í sölu og markaðsfræði hjá Keili, með 

áherslu á frumkvöðlafræði og ferlið; frá hugmynd að sölu. 

6. Bala Kamallakharan er stofnandi Startup Iceland, sem er vettvangur fyrir frumkvöðla 

og fjárfesta til að hittast, skiptast á hugmyndum og kynna ný verkefni. Bala hefur einnig 

komið víða við í íslenska nýsköpunnar umhverfinu, sem stofnandi 

nýsköpunnarfyrirtækja, fjárfestir og stjórnarmaður. Hann hefur meðal annars komið að 

fjármögnun og stofnun CLARA, GreenQloud og Guide to Iceland. Einnig hefur Bala 

stofnað fyrirtæki á borð við Dattaca Labs og Mira Capital, sem sérhæfir sig í ráðgjöf 

fyrir frumkvöðla og fyrirtæki sem starfa í tæknigeiranum. Bala starfaði einnig hjá 

Founder Institute sem er stærsti viðskiptahraðall í heiminum og hefur komið að stofnun 

um 2.700 fyrirtækja á heimsvísu. 

7. Oddur Sturluson starfar í dag hjá fyrirtækinu Teqhire, sem sérhæfir sig í að tengja 

saman öflug og upprennandi tæknifyrirtæki við hæfileikaríkt fólk á ýmsum sviðum. 

Oddur hefur einnig starfað sem verkefnastjóri hjá viðskiptahraðlinum Icelandic 

Startups og hjá fyrirtækinu Lemonsqueeze sem hjálpar evrópskum fyrirtækjum að 

koma sínum vörum og þjónustu inn á bandarískan markað. 
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5.4. Undirbúningur og framkvæmd 

Um miðjan febrúar var haft samband við alla viðmælendur í gegnum tölvupóst. Í tölvupóstinum 

var viðmælendunum gerð grein fyrir viðtalstímabili sem stuðst var við og þeim boðið að velja 

þar tíma sem þeim hentaði.  

Báðir rannsakendur voru viðstaddir öllum viðtölunum og í upphafi á hverju viðtali voru 

viðmælendur spurðir um leyfi til hljóðritunar þar sem leyfi var veitt fyrir því í öllum tilvikum 

nema einu og þar studdust rannsakendur við innslátt í fartölvu þess í stað. Til þess að hljóðrita 

viðtölin var notast við innbyggt hljóðritunarforrit í snjallsíma. Öll viðtölin nema eitt fóru fram 

á starfsstöð viðmælenda en viðtal við Kristinn Árna L. Hrjóbjartsson fór fram á Te og Kaffi 

Borgartúni. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 1. mars til og með 24. mars, í kjölfar af viðtölunum 

hófst greining á gögnum.   
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6. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá svörum viðmælenda úr viðtölum rannsóknarinnar sem 

nefndir voru í kafla hér á undan. Niðurstöður rannsóknarinnar telja rannsakendur að æskilegast 

sé að greina eftir ákveðnum viðfangsefnum sem henta vel til frekari umræðu og greiningar. 

Þeim viðfangsefnum verður einnig skipt niður í undirkafla þar sem betur verður gert grein fyrir 

þáttum sem falla undir og eru viðeigandi hverju viðfangsefni.  

 

6.1. Aukin umsvif nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi frá 

efnahagshruni 

Aðspurður um breytingar sem hafa átt sér stað á landslagi nýsköpunar frá efnhagshruni 2008 

vill Karl meina að það hafi orðið gjörbylting í þessum efnum hér á landi. Karl bætir við að 

aðalbreytingin sé aðgengi frumkvöðla að fjármagni og að aðgengi að stuðningi sé mun betra í 

dag en þá.  

Í því samhengi talar Einar Gunnar um að þróun á frumkvöðlaumhverfinu síðastliðin tíu 

ár hér á landi hafi verið í takt við það sem hefur gerst erlendis, hann bætir við að aðilar í þessum 

geira sem komið hafa hingað séu sæmilega hrifnir af því hvað það er mikið í gangi.  

 Kristinn nefnir að í dag sé nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi mikið meira áberandi í 

atvinnulífinu og að hér á landi séu mun fleiri alþjóðleg hugbúnaðarfyrirtæki en voru áður. 

 Bala er á sama máli, miklar breytingar hafa átt sér stað og segir hann frá því að orðin 

,,frumkvöðull‘‘ og ,,nýsköpun‘‘ hafi ekki verið nærri því jafn mikið í umræðunni fyrir tíu árum 

síðan. Bala nefnir að á síðastliðnum árum höfum við eignast dæmi um innlend 

nýsköpunarfyrirtæki sem hafa orðið til og stækkað hratt, því til stuðnings nefnir hann til dæmis 

fyrirtækin Nox Medical og GreenQloud.  

 Oddur er á því máli að það hafi orðið breytingar á alþjóðamarkaði en einnig hafi orðið 

breytingar á þeirri hæfni sem fólk á Íslandi býr yfir í dag. Það er ekki nærri því jafn sjaldgæft 

að einstaklingar kunni að forrita eða hafi skilning á tækni, sem er í raun nauðsynlegur hluti af 

öllum viðskiptum í dag. Nýsköpunarfyrirtæki í dag eru í ákveðnum skilningi betri og eiga meiri 

möguleika á að lifa af þar sem einstaklingar koma til baka frá Kísildal í Bandaríkjunum með 

mikinn lærdóm í farteskinu. Eins og til dæmis hvernig á að reka, stýra og þróa vörur og þjónustu 

í slíku umhverfi.  
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 Helga Valfells er á því máli að landslagið hafi breyst að því leytinu til að teymi 

sprotafyrirtækja séu faglegri í dag en áður fyrr. Nú til dags hafa þeir þekkingu sem þeir geta 

notað saman með öðrum einstaklingum sem búa yfir tækniþekkingu og gera góða hluti.   

Viðmælendur eru flestir á því að hér á landi hafi átt sér stað mikil breyting á landslagi 

nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi á síðastliðnum tíu árum. Einnig að nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi séu orðin mun algengari hugtök í daglegu lífi. Þá telja viðmælendur enn 

fremur að þekking og færni í tækni hefur orðið þeim mun meiri ásamt því að þróunin hérlendis 

hafi verið í takt við það sem gerist erlendis.  

 

6.1.1. Áhrif efnahagshrunsins á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi 

Aðspurður um áhrif efnahagshrunsins árið 2008 á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

telur Einar að efnahagshrunið hafi verið mjög hollt fyrir nýsköpunarumhverfið og í heild sinni 

ekki það versta sem gat gerst. Hann telur að þau áhrif hafi komið til vegna þess að einstaklingar 

fóru almennt að leita inn á við og að hugsa um hvað það raunverulega langaði til að gera og að  

þetta hafi komið til vegna einhverrar þarfar sem var til staðar og fólk hugsaði; af hverju 

framkvæmi ég það ekki bara sjálf/ur.  

Karl var á sama máli og Einar hvað áhrifin varðar og telur að hrunið hafi gert okkur 

gott hvað varðar umsvif nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi hér á landi. Hann telur að 

efnahagshrunið hafi breytt viðhorfi okkar til margra hluta og opnað fyrir margar gáttir sem áður 

hafi verið lokaðar, tímamótunum hafi fylgt ný viðhorf og kynslóðir með nýjar hugmyndir.  

 Aðspurð fjallar Helga Valfells um að í kjölfar hrunsins hafi nýsköpun að einhverju leiti 

komist í tísku og hafi haft jákvæð áhrif. Fjöldi einstaklinga hugsuðu skyndilega um nýsköpun 

og frumkvöðlastarfsemi og fundu þörf til þess að búa til eitthvað sem myndi teljast alvöru. 

Varðandi orsökina á því segir Helga að:  

... eftir hrun átti nýsköpun að bjarga heiminum, margir gengið með hugmynd í 

maganum og misst svo vinnuna og farið þá af stað. Það urðu mikið af góðum 

nýsköpunarfyrirtækjum til frá árinu 2008 eða 2009. 

Helga Valfells er á því máli að viðhorfsbreyting gagnvart nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi 

hafi átt sér stað í kjölfar hrunsins og vonar að sú breyting haldi.  

Bala segir frá því að efnahagshrunið hafi verið handahófskenndur atburður sem átti sér 

stað og það þurfi ekki endilega að líta á hann sem slæman hlut því atburðurinn fékk ýmsa 

einstaklinga til þess að leita nýrra leiða og þróa hlutina til þess að virka.  
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Varðandi áhrif efnahagshrunsins á umsvif nýsköpunar telur Helga Viðarsdóttir að 

umhverfið hafi breyst mikið. Kristinn var á svipuðu máli og flestir aðrir viðmælendur þar sem 

hann telur að efnahagshrunið hafi án efa haft áhrif á umhverfi nýsköpunar hér á landi. Kristinn 

bætir við að þeir aðilar sem voru í frumkvöðlastarfsemi í kringum efnahagshrunið tali um að 

þá hafi verið mikið af hæfileikaríkum einstaklingum sem hafi losnað út í frumkvöðlaumhverfið 

þegar þeir misstu vinnuna.  

 Aðspurður fjallar Oddur um að það sé klárlega munur á því hvernig er talað um 

nýsköpun í dag. Nú til dags tala mjög margir stjórnmálamenn um nýsköpun og 

frumkvöðlafræði sem var ekki staðan fyrir tíu eða fimmtán árum síðan.  

Varðandi áhrif efnahagshrunsins á nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi voru flestir 

viðmælendur á því að að efnahagshrunið hafi haft bersýnileg áhrif á umfang þess og að 

atburðurinn hafi ekki verið það versta sem gat gerst. Viðmælendur fjalla einnig um að hér hafi 

orðið jákvæð viðhorfsbreyting. Þá voru það líklega áberandi áhrif efnahagshrunsins á 

umhverfið að í kjölfar þess að einstaklingar missa störf sín láta þeir reyna á hugmyndir sem 

þeir hafa gengið með í maganaum. 

 

6.2. Þróun á fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja frá 

efnahagshruni 

Varðandi þróun fjármögnunarmöguleika sprotafyrirtækja hér á landi telur Einar að 

fjármögnunarumhverfið sé ennþá tiltölulega óþroskað. Einar bætir við að fram til ársins 2015 

hafi bara verið rosalega erfitt fyrir sprotafyrirtæki að fá fjármögnun og því telur hann það ekki 

vera óeðlilegt að ekki hafi fleiri fyrirtæki komið fram á síðastliðnum tíu árum.  

 Helga Valfells er á því máli að í dag séu gerðar strangari kröfur til sprotafyrirtækja og 

að það sé orðið faglegra og ítarlegra hvernig þau eru skoðuð. Einnig hefur samningagerð þróast 

mjög mikið og þeir gerðir eftir alþjóðlegum stöðlum. Sem dæmi því til stuðnings nefnir Helga 

að þegar sprotafyrirtæki er að sækja um fjármagn fyrst um sinn frá sjóði eins og Crowberry 

Capital eru kröfurnar meiri sem gerir fjárfestum betur kleift að ná hagnaði af sinni fjárfestingu. 

Einnig telur Helga að frá árinu 2010 hafi fjárfestum fjölgað mikið í landslaginu og að síðastliðin 

tíu ár hafa verið mörg góð ,,exit‘‘ og fjárfestarnir hafa hagnast af þeim, ekki eingöngu 

frumkvöðlarnir eins og var hér áður fyrr.  

 Karl telur að mögulegar leiðir fyrir sprotafyrirtæki til að fjármagna sig séu væntanlega 

eins í dag og fyrir tíu árum síðan, það eina sem hefur breyst er að þeir valkostir sem í boði eru 
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í hverri leið fyrir sig séu miklu fleiri. Fyrir tíu árum síðan áttu hraðvaxandi fyrirtæki erfitt með 

það að fjármagna sig þrátt fyrir að sömu leiðir hafi verið í boði þá. Karl bætir við og var ekki 

á sama máli og Helga Valfells hvað varðar þær kröfur sem gerðar eru til sprotafyrirtækja. Hann 

telur að fyrir tíu árum síðan voru gerðar stærri og íhaldssamari kröfur til hugmyndanna. Þrátt 

fyrir að geta leitað til bankanna, Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og einkafjárfesta er staðan í 

dag og árið 2008, tvennt ólíkt. Einnig talar Karl um jákvæða þróun sem átt hefur sér stað 

varðandi tengingu fjárfesta og viðskiptahraðlana, breytt viðhorf bankanna og ýmissa aðila 

gagnvart nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi þar sem sú grein hefur vaxið gífurlega. Í dag eru 

einnig mun fleiri áhugafjárfestar og sjóðir sem vilja taka þátt í ýmsum verkefnum og hafa 

hraðlarnir sem í boði eru haft mikið að segja og hefur myndast ákveðin menning í kringum 

það.  

 Helga Viðarsdóttir er á þeirri skoðun að fyrir tíu árum síðan var menning nýsköpunar 

og frumkvöðlastarfsemi allt önnur. Á þeim tíma segir hún, var almennt litið á fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum sem mjög áhættusamar fjárfestingar. Það var því mjög erfitt fyrir 

sprotafyrirtæki að fjármagna sig fyrir tíu árum síðan. Helga bætir því einnig við að í kringum 

efnahagshrunið hafi ekki verið hægt að fara með fyrirtæki erlendis og kynna þau með góðri 

samvisku þar sem samskipti milli landa voru erfið vegna fjármagnshaftanna. Áhrifin voru slík 

að því fylgdi ákveðin óvissa gagnvart fjárfestingunum af hálfu erlendra aðila þar sem óljóst var 

hvort fjárfestingin myndi endurheimtast eður ei. Helga bætir því að að í dag sé umhverfið 

opnara og auðveldara sé að mynda góð tengsl erlendis og vekja áhuga fjárfesta þar. Í raun má 

segja að í dag séu engar hindranir til staðar fyrir utan gengisbreytingar sem hafa áhrif á 

fjárfestingu erlendis.  

 Samkvæmt Bala eru leiðir fyrir sprotafyrirtæki til þess að koma sínu orði út á við orðnar 

miklu fleiri. Í því samhengi kemur Bala inn á afnám fjármagnshafta: 

Í dag eru engin fjármagnshöft svo maður getur farið erlendis og pitchað hugmynd sinni 

þar og fengið fjármagn, einnig fjármagna eitthvað þar.  

Bala bætir við að nú til dags vita erlendir aðilar að hér á landi sé til nýsköpunarsamfélag, sem 

var ekki raunin hér áður og er eitthvað sem er ennþá nýtt fyrir íslendingum. Bala bætir við að 

í dag sé það orðið samfélagslega samþykkt að segjast vera að fjárfesta í nýsköpun, en áður fyrr 

hafi fólk einungis hrist hausinn ef einhver sagðist vera í slíkum erindum   

 Aðspurður, var Kristinn á sama máli og aðrir viðmælendur og telur hann að fjármagn 

fyrir fyrstu stig sprotafyrirtækja sé miklu aðgengilegra í dag en fyrir tíu árum síðan, ekki 

eingöngu hér á Íslandi heldur í heiminum öllum. Kristni fannst einnig áhugavert að nú til dags 
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séu stórir erlendir fjárfestingarsjóðir farnir að fylgjast með umhverfinu hér á Íslandi og hafa nú 

þegar lagt fjármagn í nokkur verkefni. 

Á heildina litið hefur fjármögnunarumhverfið tekið miklum breytingum á síðastliðnum 

tíu árum, en viðmælendur fjalla flestir um það að frá efnahagshruni fram að árinu 2015 hafi 

fjármögnunarumhverfið verið ábótavant. Nú sé fjármagn fyrir fyrstu stig sprotafyrirtækja hins 

vegar miklu aðgengilegra.  

 Einnig hafa orðið miklar breytingar á kröfum fjárfesta varðandi fyrirtækin sem fjárfest 

er í. Aðkoma viðskiptahraðla hefur einnig haft mikið að segja í jákvæðri þróun umhverfisins 

með tengingu hraðla við fjárfesta. Þá er að auki stór breyting sem átt hefur sér stað að 

fjármagnshöftunum hefur verið aflétt eins og Bala nefnir hér á undan. Í samhengi við það telja 

viðmælendur að umhverfið sé miklu opnara og erlendir aðilar orðnir meðvitaðri um íslenska 

umhverfið.  

 

6.2.1. Aukin umsvif fjárfestingarsjóða 

Þegar Karl var spurður út í þróun fjárfestingarsjóða greinir hann frá því að það er allt annað 

landslag nú til dags hvað varðar fjárfestingarsjóði en það var fyrir tíu árum. Á þeim tíma voru 

aðeins einn til tveir starfandi fjárfestingarsjóðir en nú eru þeir fjórir til fimm. Karl segir það 

áhugavert að nú sé Ísland með mikið af sjóðum og framtökum sem bæði styðja við og styrkja 

allskyns tegundir af nýsköpunarverkefnum.  

 Einar er á svipuðu máli og Karl en hann bendir á að fyrir tíu árum hafi það einungis 

verið einn sjóður sem sprotafyrirtæki á sínum fyrstu stigum gátu leitað til, sem var 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífssins. Frumtak var annar sjóður sem var einungis hugsaður fyrir 

vaxtafyrirtæki með fleiri starfsmenn en 10-25. Staðan í dag er þannig að í boði eru fjórir til 

fimm sjóðir, sem eru að vísu ekki þeir stóru peningar sem finnast erlendis. Einar bætir við að 

fjárfestingarsjóðirnir hafa tekið sig á hvað varðar að mynda tengsl erlendis.   

Helga Valfells talar um að fyrir tíu árum síðan hafi Nýsköpunarsjóður atvinnulífssins 

verið eini sjóðurinn sem studdi við sprotafyrirtæki á sínum fyrstu stigum á lífsferlinu. Í dag eru 

tveir eða þrír mjög virkir sjóðir sem taka þátt í að fjármagna fyrirtæki alveg frá klakstigi, það 

eru Crowberry Capital, Brunnur og Tækniþróunarsjóður. Einnig eru sjóðir til staðar eins og 

Frumtak og Eyrir sprotar en þeir koma inn í fyrirtæki á seinni stigum. Helga bætir því við og 

hefur áhyggjur af því að nú sé nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi í ,,tísku‘‘ og að margir sjóðir 

séu fjármagnaðir, hún veltir því fyrir sér hvað gerist þegar umsvif nýsköpunar minnka og 

jafnvel dettur úr ,,tísku‘‘. 
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 Helga Viðarsdóttir nefnir svipað og aðrir viðmælendur að fyrir tíu árum einskorðuðust 

fjárfestingarsjóðir að mestu við Tækniþróunarsjóð, sem var á þeim tíma að sinna mjög 

takmörkuðum hópi frumkvöðla. Helga bætir við að hið opinbera hefur myndað þá stefnu að 

efla fjárveitingar til sjóðsins. 

 Kristinn vill meina það að í dag séu umsvif fjárfestingarsjóða mun meiri og fleiri sjóðir 

starfandi, eins og til dæmis Nýsköpunarsjóður atvinnulífssins, Brunnur, Eyrir, Frumtak 2 og 

Crowberry Capital.  

 Bala er á sama máli og flestir og bendir á að í dag séu svo margir aðilar sem hægt sé að 

leita til, til dæmis Frumtak, Eyrir og fleiri sem hægt er að leita til. Árið 2008 var einungis einn 

sjóður sem hægt var að leita til og Frumtak var ekki stofnaður.  

Á heildina litið hefur landslag fjárfestingarsjóða tekið miklum breytingum og hafa umsvif 

þeirra aukist verulega með töluverðri fjölgun fjárfestingarsjóða eins og viðmælendur greina 

frá. Áður var Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins eini sjóðurinn sem studdi við sprotafyrirtæki á 

sínum fyrstu stigum en nú er fjöldi þeirra orðinn margfaldur og styðja þeir við ólík fyrirtæki á 

ólíkum stigum. Einnig hafa sjóðirnir hér á landi tekið á sig á hvað varðar tengsl þeirra við 

erlenda aðila.  

 

6.2.2. Ósýnileiki englafjárfesta 

Aðspurð um þróun englafjárfesta á síðastliðnum tíu árum telur Helga Valfells að fyrir tíu árum 

síðan hafi englafjárfestar verið fáir og var sýnileiki þeirra í umhverfinu ekki mjög mikill. Nú 

til dags telur hún hins vegar að englafjárfestar séu miklu fleiri og að meiri upplýsingum um 

þessa fjársterku einstaklinga sé deilt af ýmsum einstaklingum.  

 Kristinn er á sama máli og Helga Valfells en hann telur að í dag sé miklu meira að 

gerast varðandi englafjárfesta. Nú til dags eru þessir einstaklingar sem hafa haft hag af sínum 

fjárfestingum mun duglegri í að fjárfesta í sprotafyrirtækjum nú til dags og þeir eru örugglega 

fleiri en áður. Hins vegar bætir Kristinn við að umhverfi englafjárfesta sé ennþá það sama að 

því leytinu til að það er ekki jafn sýnilegt sprotafyrirtækjum og aðrir fjárfestingamöguleikar.  

 Varðandi englafjárfesta telur Bala að hér í því litla samfélagi sem Ísland er séu einungis 

handfylli af einstaklingum sem stunda englafjárfestingar sem sé í rauninni gott. Hann bætir við 

að í dag sé umhverfi englafjárfesta að verða betra þar sem einstaklingar með auð og þekkingu 

koma aftur úr sínum iðnaði. Einnig vegna þess að bæði englafjárfestarnir og frumvöðlarnir 

sjálfir eru að verða betri. Ef Ísland er miðað við önnur lönd telur Bala að þróun á umhverfi 
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englafjárfesta sé ákveðið ferðalag sem teygist yfir tuttugu ára tímabil, og eigi þar Ísland ellefu 

eða tólf ár eftir af því ferðalagi til að ná hinum löndunum. 

 Oddur talar um að áður fyrr gátu frumkvöðlar leitað beint til slíkra fjárfestingaaðila með 

rétta tengslanetið hér á landi. Einnig var það áður að þegar sprotafyrirtæki leituðu til fjárfesta 

höfðu þeir lítið annað fram að færa en fjármagn, sú þróun hefur tekið miklum framförum segir 

Oddur. Umhverfi englafjárfesta er ennþá ábótavant hvað varðar það millistig þegar fyrirtæki 

vilja vaxa enn frekar, en hins vegar sé hér góð aðstaða fyrir fyrirtæki á sínum allra fyrstu stigum 

hvað varðar að nálgast fjármögnun til englafjárfesta.  

 Varðandi englafjárfesta telur Karl að í kjölfar efnahagshrunsins, hafi englafjárfestar 

opnað sig og leitað meira að fjárfestingum. Aðspurður um hvernig haldið er utan um 

englafjárfestingar hjá Nýsköpunarmiðstöð segir Karl: 

Við bjóðum englafjárfestunum inn á okkar hraðla og hlusta lyfturæður. Við erum að 

nálgast ákveðna fjárfesta sem hafa áhuga á ákveðnum sviðum og bjóðum þeim jafnvel 

hingað í tveggja eða þriggja manna tal og erum í raun með lista yfir þessa aðila og 

nálgumst þá maður á mann fremur en að þeir hlusti á tíu lyfturæður og nálgast þá 

þannig. Yfirleitt vilja þessir aðilar vera í friði, sumum finnst hálf óþægilegt að koma á 

einhvern svona viðskiptahraðal og hlusta á einhverjar lyfturæður. Þetta fólk vill helst 

bara vinna í þyrrþey. 

Eins og kom fram hér á undan hefur umhverfi englafjárfesta tekið áberandi breytingum þar 

sem sýnileiki slíkra fjárfesta var lítill í kringum efnahagshrunið. Einnig hefur umhverfi 

fjárfestana tekið miklum umsvifum þar sem fjöldi englafjárfesta er líklega meiri en áður fyrr. 

Að auki hafa fjárfestarnir meira fram á að færa til fyrirtækjanna ef borið er saman við hvernig 

það var í kringum efnahagshrunið 2008.  

 Þó er umhverfi englafjárfesta ennþá á svipuðum nótum og í kringum efnahagshrun, en 

það virðist ekki vera jafn sýnilegt sprotafyrirtækjum og aðrir fjármögnunarmöguleikar eins og 

Kristinn kom inn á. Í því samhengi greindi Karl frá því að englafjárfestum þyki oft óþæginlegt 

að hlusta á margar lyfturæður fyrirtækja og samkvæmt honum vilji þeir oftar en ekki fá að vera 

í friði. 
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6.2.3. Breytt viðhorf lánastofnana 

Einar Gunnar vill meina það að frumkvöðlar eigi að forðast það eftir fremstu getu að taka lán 

hjá lánastofnunum. Í langflestum tilvikum hafa þeir aðilar sem standa að sprotafyrirtækjunum 

engin haldbær veð og oft á tíðum veðsetja einstaklingar heimili sín og þess háttar, sem er í raun 

ekki gott ef tekið er inn í hve áhættusamt það er að stofna sprotafyrirtæki. Einar bætir við að 

lánastofnanir sem slíkar eigi ekki að lána fyrirtækjum á sínum fyrstu stigum nema samkvæmt 

ákveðnu fyrirkomulagi, þar eru hraðlarnir dæmi um slíkt.  

 Helga Valfells er á sama máli og Einar, samkvæmt henni ættu sprotafyrirtæki ekki að 

leita lána hjá lánastofnunum þar sem áhættan er mikil og lánið þarf að borga til baka.  

Aðspurð um lánastofnanir segir Helga Viðarsdóttir: 

Ef frumkvöðlar taka lán, hvílir á þeim mikið álag, yfirdráttur með persónulegum 

ábyrgðum. Til dæmis eru mínir sprotar með tíu milljón krónar yfirdrætti. Álagið er 

mikið og oftast misskilið hversu mikið hvílir á frumkvöðlunum í formi persónulegra 

ábyrgðar og skuldsetningar. Vara og þjónusta er til þess að bæta okkar líf og því ætti að 

stuðla vel að hjálp fyrir þá. Í rauninni ættu lánastofnanir ekki að skipta sér of mikið að 

þessu umhverfi, það kallar bara á of mikið álag á frumkvöðlana.  

Kristinn greinir frá því að lán geti í ýmsum tilfellum verið hagstæðara en að fyrirtæki gefi út 

hlutafé til dæmis, en þar má nefna þegar fyrirtæki þarf eingöngu á lánsfé að halda fyrir 

framleiðslukostnaði. Hins vegar sé lánsfé ekki fýsilegt þegar kemur að kostnaði tengdum 

rannsókn og þróun, það er að öllum líkindum engin lánastofnun að fara að gefa út lán fyrir 

slíku, segir hann. 

Ef við lítum á þá þróun sem hefur átt sér stað varðandi aðkomu lánastofnana að 

fjármögnunarumhverfinu hefur greinilega orðið mikil viðhorfsbreyting lánastofnana gagnvart 

umhverfinu. Þó vilja flestir viðmælendur meina að frumkvöðlar og sprotafyrirtæki eigi að 

forðast það eftir fremstu getu að taka lán hjá lánastofnunum, því fylgi eingöngu of mikið álag 

á frumkvöðlana sjálfa. En eins og Kristinn kemur inn á getur það verið hagstæðara fyrir 

fyrirtæki að fá lánsfé fyrir ákveðnum kostnaði fremur en að gefa út hlutafé. 
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6.3. Áskoranir 

Svör viðmælenda rannsóknar þessarar voru á þann veg, að rannsakendum þótti einfaldast að 

greina svör þeirra annars vegar eftir því hvaða áskoranir væru til staðar í 

fjármögnunarumhverfinu í heild sinni og hins vegar áskoranir við aðgengi sprotafyrirtækja að 

fjármagni.  

 

6.3.1. Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja 

Aðspurður hvaða áskoranir væru til staðar hvað varðar fjármögnunarumhverfið á Íslandi sagði 

Karl: 

Ég held að það sé megin áskorun að fá fleiri erlenda fjárfesta til landsins og ég held að 

það sé einn af nauðsynlegustu þáttunum, hvernig við getum tengst og gert öflugra 

netsamstarf til að ná erlendu fjármagni í íslensk sprotafyrirtæki. 

Helga Valfells var einnig á sama máli og Karl hvað varðar að fá erlenda fjárfesta inn í 

umhverfið, hún segir frá því að sú áskorun ríki hér á landi að þegar fyrirtæki ætli að stækka enn 

frekar og verða að fjárfesta meira í vöru- og markaðsþróun. Á þeim stað getur oft verið erfitt 

fyrir fyrirtækin að leita fjármagns er nemur þeirri stækkun, því telur hún að aðkoma erlendra 

fjárfesta sé eina leiðin til þess að fyrirtæki nái þeirri stækkun  

Helga Viðarsdóttir fjallar um áskorun er líkist þeirri áskorun sem Karl og Helga Valfells 

fjalla um hér á undan. Helga Viðarsdóttir minnist þó ekki á aðkomu erlendra fjárfesta í því 

samhengi. Helga greinir frá henni þannig að þegar frumkvöðlar hafa lagt allt sitt fjármagn í 

stofnun á sínu fyrirtæki, endar það oftar en ekki á stað sem nefndur er ,,dauðadalurinn‘‘. Sá 

staður einkennist við það að fyrirtækin hafa ekki byrjað almennilega að selja sína vöru eða 

þjónustu og því tekjur ekki að streyma inn. Þegar fyrirtæki eru á þeim stað eiga fyrirtæki oft 

erfitt með að nálgast styrki og fjármagn. 

Oddur kemur inn á þá sömu áskorun og Helga Viðarsdóttir, Karl og Helga Valfells 

fjalla um, hann talar um þá áskorun sem að vöntun sé á fjármagni þegar sprotafyrirtæki standa 

á ákveðnu millistigi: 

... hér er góð aðstaða til þess að vera á þessum allra fyrstu stigum og einhvern veginn 

þegar þú ert orðinn ákveðið stór og ert farinn að velta nokkrum hundruðum milljóna á 

ári og vilt taka næsta skref er ekkert í boði nema að fara út. Kannski er einn sjóður af 

þeirri stærðargráðu hér og þú getur talað við einhverja einkafjárfesta á því sviði. En ef 

sprotafyrirtæki úti þurfa að tala við 30 fjárfesta og hér heima hefur þú einn sjóð sem 
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getur bara fjárfest í brotabroti af þessum fyrirtækjum sem eru hérna. Ef það gengur ekki 

vel er ekkert annað í stöðunni en að fara út.  

Oddur bætir við í því samhengi að sú áskorun þyki honum ekki vera áhyggjuefni og ætti í raun 

að nálgast áskorunina þannig að Ísland eigi að búa til umhverfi sem hjálpar fyrirtækjunum í 

slíkri stöðu að komast út fyrir landsteinana, með því er líklegra að starfsemi fyrirtækjanna muni 

í framhaldi haldast að hluta til hér á landi. Þess má geta að samkvæmt nýlegri aðgerðaráætlun 

í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja sem komið var inn á í fræðilegri umfjöllun er eitt af 

markmiðum áætlunarinnar ,,að bæta aðgengi framúrskarandi sprotafyrirtækja að erlendum 

fjárfestum og mörkuðum og hraða þannig vexti þeirra‘‘ (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Markmiðið sjálft er ekki komið inn á í fræðilegri umfjöllun en er 

þó nefnt hér til umræðu. 

Nokkrir viðmælendur komu inná áskoranir er snúast að vöntun á sérfræðingum hér á landi og 

fyrirkomulagi fjárfestingarsjóða hér á landi. Einnig var fjallað um áskorun tengda 

hugsunarhætti viðeigandi aðila fjármögnunarumhverfisins hér á landi.  

Oddur bendir á að ákveðin vöntun sé á sérfræðingum á sviði nýsköpunar hér á landi, 

sérfræðingum sem einbeita sér að fjárfestingum á fyrstu stigum sprotafyrirtækja og veita aðstoð 

á því stigi. Í dag eru ýmsir í þeim pælingum en eru eingöngu háðir ákveðnum sviðum, til dæmis 

fjármálageiranum en slík þekking er ekki þörf fyrr en á seinni stigum. Oddur bendir á að hægt 

sé að mæta þeirri áskorun með því að hafa fleiri ,,Micro‘‘ fjárfestingar sem einblína á fyrirtæki 

á sínum fyrstu stigum og fyrirtæki sem henta ekki endilega inn í fyrirkomulag 

fjárfestingarsjóðanna. Slík fyrirtæki segir Oddur, að séu ekki í átt að því að hundraðfaldast 

heldur séu þau að fá inn tekjur og séu fremur á leiðinni að tífaldast, það er mjög spennandi 

kostur fyrir öðruvísi sjóð þar sem þessir áðurnefndu sérfræðingar geta verið þjálfarar fyrir 

fyrirtækin á þessum fyrstu stigum og fylgt þeim eftir. Oddur leggur áherslu á það og segir að 

slíkt fyrirkomulag yrði frábrugðið því sem hraðlar gera og hægt sé að hjálpa þeim fyrirtækjum 

sem lengra fara því engin skuldbinding sé við árlegan hraðal.  

Einar greinir fyrst og fremst frá því að fjármögnunarumhverfi íslenskra sprotafyrirtækja 

er í heildina ekki alslæmt og við þurfum að vinna með það umhverfi sem er til staðar hér á 

landi eða það sem stendur okkur næst. Einar bætir því við að það sem vantar inn í 

fjármögnunarumhverfið á Íslandi er hugsunarháttur fjögurra aðila. Fyrst og fremst eru það 

stofnanafjárfestarnir eða lífeyrirsjóðirnir, englafjárfestarnir sjálfir og af hverju þeir eru ekki 

fleiri en raun ber vitni. Einnig er það þátttaka almennings við að fjárfesta í sprotafyrirtækjum 

og hvernig stjórnvöld geta búið til góða umgjörð fyrir fjármögnun sprotafyrirtækja.  
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Aðrar áskoranir sem voru áberandi frá viðmælendum voru meðal annars varðandi umhverfi 

englafjárfesta og hvernig staðið er að endalokum sprotafyrirtækja. Þar að auki þykir Kristni 

ákveðin áskorun vera í umhverfi englafjárfesta: 

Englaumhverfið er ekki nægjanlega skýrt og það er ekki einhver svona félagskapur. Ef 

þú ert ekki búinn að vera að hanga í umhverfinu og mæta á viðburði þá er erfitt að finna 

eitthvað fjármagn. Til dæmis ef þú vilt bara fá smá fjármagn til þess að prófa 

hugmyndina og sjá hvernig það gengur.  

Önnur áskorun sem áhugavert er að nefna er sú sem Helga Viðarsdóttir fjallar um. Hún segir 

það vera áskorun að mikilvægt sé að útbúa góða áætlun varðandi hvernig sprotafyrirtækin hætti 

starfsemi sinni eða selji fyrirtækið. Sumir frumkvöðlar segir hún að haldi áfram of lengi hjá 

sínu fyrirtæki, þeir ættu í raun að ganga út úr fyrirtækinu og í kjölfarið finna upp eitthvað fleira 

sem er frábært og mun nýtist jafn vel eða betur en það sem þeir unnu að seinast. 

Ef það sem kom fram hér á undan er tekið saman má sjá nokkrar sameiginlegar og 

áberandi áskoranir í umhverfinu. Bæði Karl og Helga Valfells greindu frá þeirri áskorun að 

þörf sé á aukni aðkomu erlendra fjárfesta í fjármögnunarumhverfið. Þar þykir Karli aukin 

aðkoma erlendra fjárfesta vera einn af nauðsynlegustu þáttunum við að auka alþjóðlegt 

tengslanet. Umfjöllun Helgu Valfells um aðkomu erlendra fjárfesta kemur þar inn á aðra 

sameiginlega áskorun meðal viðmælenda en hún fjallar um aðkomu þeirra þegar fyrirtæki þurfi 

auki fjármagn til frekari stækkunar. Í því samhengi greindu viðmælendur frá eðlislíkri áskorun 

með mismunandi hætti.  

 Einnig virðist lítil aðkoma erlenda sérfræðinga vera ein áskorun eins og Oddur greinir 

frá. Að auki þykir Kristni umhverfi englafjárfesta ekki vera nægilega skýrt og getur það verið 

áskorun að nálgast fjármagn hjá þeim fjárfestum. Einnig var það áberandi að illa sé staðið að 

endalokum sprotafyrirtækja eins og Helga Viðarsdóttir kom inn á og þurfi að útbúa góða áætlun 

fyrir sprotafyrirtæki varðandi það. 
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6.3.2. Aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni 

Varðandi aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni segir Karl:  

Áskorunin fyrir sprotafyrirtæki er að hafa trúverðugt og vel útfært viðskiptamódel. Ef 

þú hefur slíkt þá held ég að fjármagn stoppi þig ekki af. Áskorun er ekki fjármagn í 

sjálfu sér, það er jú alltaf áskorun en þú þarft að sannfæra fjárfestinn um að hugmyndin 

muni gefa eitthvað til baka. Oft er nýsköpunin fólgin í viðskiptamódelinu sjálfu og 

tekjustreyminu sem er svolítil nýjung fyrir fjárfesta til þess að meta. 

Kristinn var á svipuðu máli og segir varðandi áskoranir fyrir sprotafyrirtæki að fjármagna sig 

að ein helsta áskorunin þeirra er að fá endurgjöf sem er hreinskilin og segir til um hvort 

hugmyndin sé raunverulega góð. Hann bætir við að oft á tíðum sé talað á neikvæðum nótum 

um að erfitt sé að fá fjármagn en það er í raun ekki vandamál ef sprotafyrirtækin hafa góða 

hugmynd.  

 Bala greinir frá því eins og Karl og Kristinn að það sé áskorun ef frumkvöðlar hugsa 

eingöngu um fjármagn sem sitt fyrsta skref eru þeir að fara rangt að. Frekar ættu frumkvöðlarnir 

að hugsa fyrst og fremst um það vandamál sem þeirra hugmynd leysir og velta fyrir sér af 

hverju einstaklingar ættu að eyða tíma sínum í að skoða það sem þeir hafa fram á að færa. Bala 

bætir enn við að það eigi ekki að vera auðvelt fyrir fyrirtæki að fá fjármagn og það eigi í raun 

og veru að vera erfitt að byggja upp fyrirtæki því á endanum sýnir það hverjir komast í gegnum 

erfiðleikana og vilja virkilega stofna fyrirtæki. 

 Varðandi áskoranir sem frumkvöðlar eða sprotafyrirtæki upplifa við fjármögnun fjallar 

Einar um að þegar frumkvöðlar leita að fjármagni eigi þeir ekki að gefast upp heldur eigi þeir 

einfaldlega að halda áfram. Ferlið sjálft og fjármögnunin verður erfiðari og mun taka lengri 

tíma en haldið er. Hann bætir við að honum þyki það fínt, að það að taka við fjármagni frá 

öðrum sé ekki auðvelt. Sannarlega mættu leiðirnar vera fleiri og umgjörðin betri en að taka við 

fjármagni frá öðrum eigi að vera erfitt, því sannarlega er það áhættufjármagn. 

Nokkrir viðmælenda voru á því máli að þegar kemur að því að sprotafyrirtæki reyni að 

nálgast fjármagn sé það oft ekki vandamál í sjálfu sér heldur er áskorunin oft fólgin í því að 

hafa vel útfærða hugmynd og viðskiptamódel til þess að sannfæra fjárfesta til framfærslu 

fjármagns. Að auki þykir Bala það vera gott að erfitt sé að nálgast fjármagn því það sýnir hverjir 

komast í gegnum erfiðleikana og vilja virkilega stofna fyrirtæki, þar var Einar á svipuðu máli.  
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6.4. Tækifæri sem liggja ónýtt í fjármögnunarumhverfi 

sprotafyrirtækja 

Það var áberandi hjá viðmælendum að þeir nefndu á einn eða annan hátt mikilvægi þess að fá 

erlenda aðila hingað til lands með fjármagn og þekkingu sem nýtist til eflingar 

fjármögnunarumhverfisins. 

Í því samhengi telur Oddur að íslensk stjórnvöld mættu gera meira í því að fá inn hæfa 

erlenda sérfræðinga, þar sem þekking og kunnátta á framandi sviðum sé ekki til staðar á Íslandi. 

Hann telur þetta mikilvægt vegna þess að þessir erlendu aðilar kæmu hingað, störfuðu og deildu 

reynslu sinni. Að auki myndu þessir erlendu sérfræðingar opna á tengslanet erlendis í ýmsum 

geirum og kæmu þá peningar í kjölfarið. 

Einar var á svipuðu máli og sagði það mikilvægt að hið opinbera myndi sér stefnu sem 

styður við alþjóðageirann og fari markvisst í það að flytja inn erlenda sérfræðinga sem og að 

framleiða hæfileikaríkt fólk með þekkingu í gegnum nýja stefnu í menntamálum. 

Viðmælendur nefndu líka þann möguleika að nýta opinbera sjóði til þess að hvetja erlenda 

aðila eða fjárfesta til að koma til landsins. 

Bala benti til dæmis á að opinberu sjóðirnir, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og 

Tækniþróunarsjóður, ættu að styðja við einkareknu sjóðina og hvetja erlenda fjárfesta til að 

koma inn í landið. Bala stingur einnig upp þeirri hugmynd að hið opinbera leggi til sömu 

fjárhæð og fjárfestirinn. En það gæti tvöfaldað fjárfestinguna og á sama tíma minnkað áhættuna 

fyrir fjárfestinn. Einnig væri hægt að nýta Tækniþróunarsjóð til þess að fá stærstu erlendu 

aðilana til að opna hér skrifstofur og fengju þeir þá fimm milljón dala mótframlag frá sjóðnum. 

Þetta myndi skila okkur þekkingu, fjármunum og minnkandi áhættu fyrir erlenda fjárfesta. 

Kristinn sló á svipaða strengi og sagði: 

... er það eðlilegt að það sé ríkisstofnun í samkeppni við fjögur einkarekin fyrirtæki? 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins á móti restinni. Það mætti nýta peninga hjá 

Tækniþróunarsjóð til að hvetja til englafjárfestinga. Þegar þú fjárfestir í fyrirtæki getur 

þú fengið mótframlag frá ríkinu, fjárfestir tíu og færð fimm frá ríkinu sem eignast þá 

hlut í fyrirtækinu. Ef fyrirtækið er selt þá græða báðir og ríkið getur komið með meiri 

pening. Sama með Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, á hann að vera að fjárfesta beint í 

fyrirtækjum eða eigum við að nota peninginn sem er þar inni til þess að auka aðkomu 

erlendra fjárfesta til Íslands? Sama concept, fyrir hverja milljón sem þú kemur með inn 

færðu 200 þúsund krónur frá okkur til dæmis, svo getur þú keypt okkur út.  
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Kristinn segir að Ísrael gerði þetta fyrir 20 til 30 árum og bætir því við að hér á landi sé of 

mikið af innlendum peningum og of lítið af erlendum. 

Viðmælendur nefndu einnig önnur tækifæri sem hið opinbera gæti komið að. 

Einar skaut því inn að Ísland hefði tækifæri til þess að gera fjárfestingar í 

sprotafyrirtækjum fýsilegri og aðgengilegri með ýmsum leiðum. Einar Gunnar leggur til að 

þeir sjóðir sem eru í því að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum á sínum fyrstu stigum séu skráðir 

á opinberan markað svo hægt sé að kaupa og selja hluti í þeim sjóðum að vild. Í dag sé það svo 

að fjárfestar festast með sitt fjármagn í þessum sjóðum þar til þeir hætta störfum, það geti verið 

átta til tólf ár, sem er mikil skuldbinding. Einar bætir við að fjárfestingarsjóðir gætu dreift 

áhættu sinni með því að fjárfesta í mörgum litlum sprotafyrirtækjum, einhver gefi upp öndina 

en hin sem áfram lifa réttlæta gjörninginn.  

 Helga Viðarsdóttir kemur einnig inn á svipað og Einar að hluta varðandi menntamál 

og vill meina að við ættum að búa til umhverfi eða klasa þar sem fólk með sambærilegar 

hugmyndir geti unnið saman og að unga kynslóðin fengi að koma inn og sjá hvernig hlutirnir 

eru búnir til og fengið þannig innblástur. Hún bendir einnig á að það mætti koma með 

menntastefnu sem hvetur krakka til að skapa og prófa sig áfram í að búa til eitthvað sem er 

áþreifanlegt, ekki einungis hugbúnað. 

Ef við lítum aftur á það sem kom fram hér að framan í svörum viðmælenda, þá liggja 

mörg tækifæri ónýtt í umhverfinu. Nokkrir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að fá inn 

erlenda aðila hingað til lands með fjármagn og þekkingu, þá sérstaklega erlenda sérfræðinga 

eins og Oddur og Einar komu báðir inn á.  

 Þá virðist aðkoma hins opinbera vera mikil en bæði Bala og Kristinn greindu frá því að 

opinberir sjóðir ættu að hvetja erlenda aðila og fjárfesta til landsins. Þar ætti að nýta fjármagn 

Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Tækniþróunarsjóðs í að veita mótframlag á móti fjárfestum, 

bæði innlendum sem erlendum eins og Ísrael gerði fyrir 20 til 30 árum síðan.  

Einnig kom Einar inn á það að nýta mætti sjóði sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum á sínum 

fyrstu stigum séu skráðir á markað og þar hægt að kaupa og selja í þeim hluti að vild.  

Þá var einnig áberandi að mynda verði hér á landi skýrari stefnu hvað varðar menntamál í 

þágu nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi, en Einar og Helga Viðarsdóttir komu bæði inn á 

það.  
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6.5. Ísland í samanburði við hin Norðurlöndin 

Það hefur lengi vel verið algengt hjá íslendingum að bera sig saman við nágrannalöndin og þá 

iðulega við hin Norðurlöndin. Í því samhengi telur Einar að Ísland sé ungt samfélag sem hafi 

þroskast mjög hratt frá árinu 1990, en þrátt fyrir það erum við ekki komin lengra. Af 

Norðurlöndum telur hann Svíþjóð sennilega vera með sterkasta nýsköpunarumhverfið, ef ekki 

bara í Evrópu í heild sinni. Hann segir að í Svíþjóð sé í raun allt annað viðhorf hvað varðar 

fjármagn og sparnað hjá einstaklingum.  

Karl telur að Ísland sé dálítið eftir á í ýmsum málum þrátt fyrir mikla nýsköpunargetu. 

Hann nefnir að umhverfið hér sé dálítið seint að taka við sér hvað varðar nýjungar og þó svo 

að við séum með nokkur leiðandi fyrirtæki á ýmsum sviðum þá er þörf á að vera leiðandi á 

öðrum sviðum.  

Helga Valfells talar um að nýsköpunarumhverfið á hinum Norðurlöndunum hafi góða 

ímynd og það sé margt gott að finna þar, til að mynda er stuðningur hins opinbera við nýsköpun 

á hinum Norðurlöndunum til fyrirmyndar. 

Kristinn telur Ísland standa sig stundum mjög vel en líka mjög illa, sem fer að miklu 

leyti eftir því hvaða tímabil eru borin saman. Ávöxtun fyrirtækjanna er oft minni ef miðað er 

við verðmat sem notast er við erlendis þar sem „exit-in“ eru færri og minni.  

Bala nefnir að augljóslega séu hin Norðurlöndin þó nokkuð stærri og auðugri en Ísland. 

Í sameiningu standa Norðurlöndin sig vel í því að hjálpa sprotafyrirtækjum í uppbyggingu 

sinni. Fyrir sprotafyrirtæki er nauðsynlegt að hafa gott og líflegt umhverfi og það er verið að 

byggja upp slíkt umhverfi hér á landi, en í samanburði er Ísland dálítið eftir á þar sem við 

byrjuðum seinna.           

 Oddur bætir við og segir að það sé svipuð þróun að eiga sér stað hér eins og á hinum 

Norðurlöndum en gerist þó hægar og býður upp á færri tækifæri. Oddur bendir á að á Íslandi 

sé gott aðgengi að fjárfestum og hæfileikaríkum einstaklingum sökum smæðar markaðarins. 

Það var nokkuð áberandi í viðhorfum viðmælenda að Ísland sé eftir á miðað við hin 

Norðulöndin og sé þar hálf óþroskað. Það er ekkert til að hafa áhyggjur af þar sem íslenska 

umhverfið fór einfaldlega seinna af stað og sé hins vegar á réttri leið miðað við hin löndin. 

Einnig kom fram að smæð og fámenni landsins sé ákveðinn kostur þar sem aðgengi að fólki er 

betra og auðveldara en í stærri ríkjum á Norðurlöndunum. 
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7. Umræða 

Ef við lítum aftur á það sem kom fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar er eitt þeim vandamálum 

sem frumkvöðlar og sprotafyrirtæki standa frammi fyrir og er jafnframt erfiðast, það að nálgast 

fjármagn. Þar þykja einnig ákvarðanir sem teknar eru um fjármögnun fyrirtækja mikilvægar 

fyrir framgang fyrirtækja og er hún ein mikilvægasta auðlind sem fyrirtæki þurfa á að halda 

(Cassar, 2004; Hisrich o.fl., 2013). Ásamt því að skoða hin mikilvægu hlutverk sem nýsköpun 

og frumkvöðlastarfsemi gegna fyrir hagvöxt og fjölgun atvinnutækifæra á Íslandi (McKinsey 

& Company, 2012), vaknar sú spurning sem er fyrsta og jafnframt aðal rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar: ,,Hvernig hefur fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja þróast frá 

efnahagshruni árið 2008?‘‘. 

Ef litið er á þá þróun sem orðið hefur er réttast að skoða fyrst almennt hvað breyst hefur í 

fjármögnunarumhverfinu. Bersýnilega hefur átt sér stað mikil breyting og þá hefur viðhorf 

gagnvart fjárfestingum og viðhorf erlendra aðila breyst mikið á síðastliðnum tíu árum.  

Svör viðmælenda eru samstíga úttekt KPMG á fjármögnunarumhverfinu frá árinu 2016 en 

þar er einmitt greint frá því að staða á aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni á sínum fyrstu 

stigum sé nokkuð góð (KPMG, 2016). Sú staða er á allt öðrum nótum en það sem greint var 

frá í skýrslu GEM árið 2009 um að fjármögnun sprotafyrirtækja hindri frumkvöðlastarfsemi á 

Íslandi og að skortur á fjármagni hafi verið helsti veikleiki íslenska frumkvöðlaumhverfisins 

(Hannes Ottósson o.fl., 2009).  

Vissulega hefur átt sér stað mikil breyting á umhverfinu en bæði Helga Viðarsdóttir og Bala 

komu inn á þau áhrif sem fjármagnshöftin höfðu en það var einmitt þannig að vöxtur alþjóðlega 

samkeppnishæfa fyrirtækja var hægur þar sem fyrirtækin áttu meðal annars erfitt með að laða 

að erlenda fjárfesta vegna áhrifa fjármagnshafta (Viðskiptaráð Íslands, 2015b). Það má hins 

vegar rökræða áhrif fjármagnshaftanna að hluta til því eins og komið var inn á í fræðilegri 

umfjöllun var árið 2011 kynnt svokölluð ,,fjárfestingarleið‘‘ (Seðlabanki Íslands, 2011). Það 

áætla rannsakendur að hafi í kjölfarið laðað að erlenda fjárfesta og mögulega dregið að 

einhverju leyti úr áhrifum fjármagnshaftanna.  

Að öðru leyti var fjallað um það á margvíslegan máta í fræðilegri umfjöllun að fjárfestar 

og aðrir fjármögnunaraðilar gera ýmsar kröfur til sprotafyrirtækja og hugmynda þeirra. Í þeim 

efnum hefur orðið breyting á ef miða má við svör viðmælenda. Þó var það áhugavert að svör 

Helgu Valfells og Karls um þau efni stangast verulega á þar sem talað er um annað hvort auknar 

eða minnkaðar kröfur í dag.  
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Svo virðist sem mikilvægi og vinsældir viðskiptahraðla hafi aukist síðastliðin tíu ár, þá 

sérstaklega hvernig tenging þeirra við fjárfesta hefur verið. Ekki er það eingöngu milli fjárfesta 

sem slíkra heldur hefur aðkoma lánastofnana að umhverfinu einnig verið að mestu í gegnum 

slíka hraðla. Það er nokkurn veginn í takt við það að undanfarin ár hafa fjárfestingarsjóðir fært 

áherslu sína á seinni stig fyrirtækja og viðskiptahraðlar myndast í millitíðinni (Kim og 

Wagman, 2014). Þar áætla rannsakendur að sú þróun sé mikilvæg því fjárfestingarsjóðir geta 

einbeitt fjárfestingum sínum að umfangsmeiri sprotafyrirtækjum og fyllt þar af leiðandi upp í 

glufur sem myndast á seinni stigum sprotafyrirtækja eins og fjallað er um í úttekt KPMG (2016) 

á fjármögnunarumhverfinu.  

Greinilega hafa umfangsmiklar breytingar átt sér stað almennt í fjármögnunarumhverfinu, 

en ef betur er að gáð hvernig hefur þá umhverfi fjárfestingarsjóða, englafjárfesta og 

lánastofnana þróast? 

Umhverfi fjárfestingarsjóða hefur tekið miklum breytingum og umsvif þeirra aukist á 

síðastliðnum tíu árum. Fjöldi fjárfestingarsjóða hefur aukist verulega og sjóðirnir farnir að taka 

sig á varðandi tengsl þeirra erlendis. Rannsakendum þykir það jákvætt að sjá að sú þróun sé til 

hins betra ef miða má við svör viðmælenda því það er einmitt fjallað um að markaður 

fjárfestingarsjóða sé mikilvægur þáttur fyrir aukinn hagvöxt og tilurð nýrra markaða, fyrirtækja 

og aukna atvinnusköpun á Norðurlöndunum. Að auki hjálpa þeir til við að laða að erlent 

fjármagn í því landi sem þeir tilheyra (Norden, 2010).  

Ef tekið er mark á því að skortur á áhættufjármagni hamli frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

(Nordic Innovation, 2016), áætla rannsakendur að þrátt fyrir margar jákvæðar breytingar séu 

enn brestir á því umhverfi sem umlykur fjárfestingarsjóði hér á landi. 

Annað sem rannsakendum þykir áhugavert er sú spurning sem Kristinn stakk upp, hvort 

eðlilegt væri að hið opinbera standi í samkeppni við aðra einkarekna sjóði. Umfjöllun hans 

kemur einmitt inn á þá velgengni sem Ísrael hefur mátt fagna í kjölfar aðgerða stjórvalda 

þarlendis (Baygan, 2003).  

Lítum aftur á það sem Harrison og Mason (2010) vilja meina, að englafjárfestar komi með 

mikilvægt innlegg inn í stefnumótun og rekstur fyrirtækja, auk þess að veita fyrirtækjum oft á 

tíðum þann munað að komast í samband við sitt eigið tengslanet. Svo virðist sem mikil breyting 

hafi orðið á umhverfi englafjárfesta hér á landi og þá einna helst á því sem greint frá frá hér að 

framan, sem sagt á þeirri þekkingu sem englafjárfestar hafa fram á að færa til 

sprotafyrirtækjanna. Áður fyrr höfðu þeir lítið annað fram á að færa en fjármagn.  

Hins vegar ríkir ennþá sú staða að umhverfi englafjárfesta er ekki jafn sýnilegt 

sprotafyrirtækjum og aðrir fjármögnunarmöguleikar. Sem er að vísu ekki einkennilegt ef miðað 
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er við að englafjárfestar falli undir hinn óformlega og misskilda markað fjármagns sem 

samanstendur af nær ósýnilegum og auðugum fjárfestum (Hisrich o.fl., 2013). Í því samhengi 

er vert að greina frá því að englafjárfestar vilji yfirleitt fá að starfa í næði og þykir þeim oft á 

tíðum hálf óþægilegt að mæta á viðskiptahraðal til áheyrnar fjölda lyfturæða. Það greip athygli 

rannsakenda og þótti þeim áhugavert að miðað við slíkt viðhorf englafjárfesta hér á landi hvort 

sé þá skynsamlegt að stofna skuli ,,hið Íslenzka Englafjárfestafélag‘‘ eins og úttekt KPMG 

(2016) leggur til? 

Þrátt fyrir viðhorf englafjárfestanna hér á landi er mikilvægi þeirra mikið eins og komið 

var inn á í fræðilegri umfjöllun en aðkoma englafjárfesta hefur jákvæð áhrif á vöxt, 

frammistöðu og lífslíkur fyrirtækja (Lerner o.fl., 2018). Að auki styðja englafjárfestar við 

töluverða fjölbreytni í tegundum nýsköpunar (Wilson, 2012). Það ætti því að öllu leyti að efla 

umhverfi englafjárfesta hér á landi með þeim hætti að það styðji við þeirra viðhorf eins og 

komið var inn á hér áður. Þrátt fyrir bresti í umhverfi englafjárfesta eins og það er í dag er 

þróun þess á góðri leið og rými til bætinga mikið því ef umhverfi englafjárfesta er miðað 

ákveðið ferðalag sem teygist yfir tuttugu ára tímabil, þá á Ísland ellefu eða tólf ár eftir af því 

ferðalagi samkvæmt Bala. 

Varðandi þróun lánastofnana í samhengi við fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hefur 

umfang þeirrar þróunar verið með ýmsum hætti. Þá hefur viðhorf lánastofnana gagnvart 

nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi breyst mikið á síðastliðnum tíu árum. En eins og áður hefur 

komið fram hefur Arion banki sett á laggirnar tvo viðskiptahraðla sem starfa hér á landi, Startup 

Reykjavík og Startup Energy Reykjavík (Arion Banki, e.d.). Að auki styðja allar þrjár 

lánastofnanirnar sem mögulegar eru til fjármögnunar sprotafyrirtækja við nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi með einum eða öðrum hætti.  

 Á öðrum nótum, þá fjármagna lánastofnanir sprotafyrirtæki á þeirri forsendu að til 

staðar sé áþreifanleg trygging eða veð í formi fjármuna (Hisrich o.fl., 2013), sem kemur einmitt 

inn á svör viðmælenda. En frumkvöðlar ættu eftir fremstu getu að forðast það að taka lán hjá 

lánastofnunum þar sem mikil persónuleg ábyrgð og þar af leiðandi mikið álag sem liggur á 

frumkvöðlunum sjálfum.  

 Það er hins vegar ekki alveg samstíga fræðilegri umfjöllun um lánastofnanir því þar er 

aðkoma þeirra meira viðeigandi á vaxtarstigi fyrirtækja og þegar þau eru orðin fullvaxta 

(Norden, 2010). Enn fremur var fjallað um að frumkvöðlar haldi fullum eignarétt í sínu 

fyrirtæki þegar um lán frá lánastofnun er að ræða (De Bettignies og Brander, 2007). Því draga 

rannsakendur þá ályktun að lánastofnanir í þágu sprotafyrirtækja séu mikilvægar en miðað við 

þá umræðu hér á undan er aðkoma þeirra eingöngu hagstæð á seinni stigum fyrirtækja, t.a.m. 
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þegar fjármagna þarf kaup á hráefnum eða öðrum aðföngum tengt framleiðslu (Nordic 

Innovation, 2016), sem svipar til þess er Kristinn og Einar komu báðir inn á í sínum svörum.  

 

Miðað við þær breytingar sem fjármögnunarumhverfið hefur tekið er réttast að svara einnig 

eftirfarandi spurningu: ,,Hvernig hefur efnahagshrunið 2008 haft áhrif á nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi á Íslandi?“. Með því má byggja stoð undir fyrstu rannsóknarspurninguna 

þar sem þróun fjármögnunarumhverfisins er séð í samhengi við umhverfi nýsköpunar og 

frumkvöðlastarfsemi í heild sinni. 

 Greinilegt er að hér á landi hafi orðið miklar breytingar og umsvif aukist í umhverfi 

nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi, þar af margar til hins betra og er jafnvel hægt að tala um 

gjörbyltingu í þeim efnum. Það kemur rannsakendum ekki á óvart en eins og greint var frá í 

fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar hefur helmingur allra þeirra fyrirtækja sem safnað hafa yfir 

eina milljón Bandaríkjadala í fjármögnun verið stofnuð eftir árið 2010. Enn fremur fór Ísland 

á milli áranna 2014 og 2015 upp um heil sex sæti á heimsvísu hvað varðar vísitölu 

frumkvöðlastarfsemi (Dutta o.fl., 2015; SEP, 2016). Ef við beinum sjónum okkar aftur að 

svörum viðmælenda um núverandi stöðu umhverfisins og aukin umsvif þess, svipa þau til þess 

er SEP fjallar um, að umhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi sé fremur ungt og hraðvaxandi (SEP, 

2016). Enn fremur viðheldur Ísland sannarlega góðri stöðu í alþjóðlegum samanburði og í 

samanburði við hin Norðurlöndin en eins og kom fram áður er Ísland ungt og hraðvaxandi, sem 

flestir viðmælendur geta verið sammála um.  

Í því samhengi að hér á landi hafi átt sér stað mikil breyting á umhverfi nýsköpunar og 

frumkvöðlastarfsemi frá efnahagshruni er áhugavert að skoða hvort að efnahagshrunið 2008 

hafi einmitt haft áhrif á breytingarnar í umhverfinu.  

Komið var inn á það í fræðilegri umfjöllun að frumkvöðlastarfsemi í Bandaríkjunum hafi 

aukist umtalsvert í kjölfar efnahagshrunsins 2008 þarlendis (Fairlie, 2013). Hægt er að segja 

að svör viðmælenda um áhrif hrunsins séu í takt við það sem átti sér stað í Bandaríkjunum. 

Efnahagshrunið hafði vissulega áhrif á umsvif nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi hér á landi 

þar sem áhrifin voru að mörgu leyti jákvæð og í heildina ekki það versta sem gat gerst.  

Ástæður fyrir þeim áhrifum gætu einmitt verið þær að eins og Fairlie (2013) greindi frá þá 

fóru einstaklingar sem misst höfðu starf sitt að ,,hugsa út fyrir kassann‘‘ og reyna sig áfram í 

að stofna fyrirtæki, en þau áhrif eru þess lík og svör viðmælenda greina frá.  

Á hinn bóginn má draga þær ályktanir að ástand efnahagsins í kjölfarið á efnahagshruninu 

hafi haft mikil áhrif á möguleika frumkvöðla til þess að stofna og fjármagna fyrirtæki sökum 

erfiðleika þeirra við að nálgast fjármagn (OECD, 2012). Það má því segja að efnahagshrunið 
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hafi gert einstaklingum erfitt til við að koma fyrirtæki sínu á fætur í nokkurn tíma en að sama 

skapi hafi það vakið marga til umhugsunar um slík tækifæri. 

 

Hér á undan hefur verið greint frá ýmsum breytingum sem hafa átt sér stað í 

fjármögnunarumhverfinu og í umhverfi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í heild sinni.. 

Fjármögnunarumhverfið hefur bersýnilega tekið mörgum jákvæðum breytingum en eins greint 

var frá í úttekt KPMG (2016) á fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja eru til staðar ýmsar 

glufur sem benda má á og voru flestir viðmælendur á sömu skoðun. Í því samhengi er réttast 

að svara þriðju rannsóknarspurningunni sem lögð var fram við rannsókn þessa, “Hvaða 

áskorunum stendur fjámögnunarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi frammi fyrir?“. 

 Svo virðist sem nokkrar sameiginlegar og eðlislíkar áskoranir séu til staðar í 

umhverfinu. Þar er þörf fyrir aðkomu fleiri erlendra fjárfesta í umhverfið, allsráðandi áskorun. 

Mikilvægi og þörf fyrir aðkomu erlendra fjárfesta í umhverfið þykir rannsakendum augljós en 

eins og greint er frá í fræðilegri umfjöllun þá spila erlendir aðilar hlutverk þegar kemur að því 

að auka við innlent áhættufjármagn (McKinsey & Company, 2012).  

Eins og greint var frá í úttekt KPMG (2016) er ákveðin vöntun á fjármagni í umhverfinu 

þegar sprotastigi lýkur og tekjur inn í reksturinn ekki farnar að koma í miklum mæli. Svör 

viðmælenda um áskoranir umhverfisins voru í raun í takt við það sem fyrrnefnd úttekt greinir 

frá. Áskorunin á að vísu ekki eingöngu við á þeim stað sem útskýrður var hér á undan, hún 

virðist einnig vera til staðar þegar fyrirtæki vilja stækka starfsemi sína enn frekar. Ekki var 

komið inn á það í fræðilegri umfjöllun en eins og greint var frá í niðurstöðukafla er eitt af 

markmiðum aðgerðaráætlunar í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja ,,að bæta aðgengi 

framúrskarandi sprotafyrirtækja að erlendum fjárfestum og mörkuðum og hraða þannig vexti 

þeirra‘‘ (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Það er einmitt í takt við frásögn Oddar 

í sambandi við hvernig kljást eigi við fyrrnefnda áskorun.  

Ekki var komið inn á það í fræðilegri umfjöllun en rannsakendum þótti það áhugavert 

sem Oddur kom inn á í svörum sínum varðandi aðkomu erlendra sérfræðinga að hlutverk þeirra 

gæti verið að fjárfesta í sprotafyrirtækjum á þeirra fyrstu stigum í gegnum öðruvísi 

fjárfestingarsjóð. Þá er ekki um að ræða skuldbindingu við árlegan hraðal.  

 Eins og greint var frá hér að framan varðandi þróun á umhverfi englafjárfesta eru þar 

nokkrar áskoranir sem eru til staðar. Í því samhengi er fjallað um að mikilvægur þáttur þess 

hvernig betur megi þróa frumkvöðlaumhverfi Norðurlandanna sé sá að bæta þurfi almennar 

upplýsingar um þær englafjárfestingar sem eiga sér stað (Nordic Innovation, 2017). En Kristinn 

sló þar á svipaða strengi varðandi áskoranir tengdar englafjárfestum.  
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 Englafjárfestar eru mikilvægir í fjármögnunarumhverfinu, eins og komið var inn á í 

fræðilegri umfjöllun með margvíslegum hætti. Í ljósi þess telja rannsakendur að bæta þurfi 

aðgengi sprotafyrirtækja að englafjárfestum bæði með bættu upplýsingaflæði fjárfestana í heild 

sinni og þær fjárfestingar sem þeir framkvæma. Þó hamlar umfjöllun Karls um englafjárfesta 

því að slíkar hugmyndir gangi auðveldlega eftir. En eins og áður var sagt, gæti stofnun á ,,hið 

Íslenzka Englafjárfestafélag‘‘ ekki verið fýsilegasti kostur þess að efla umhverfið.  

 Þess má þó geta að englafjárfestar hafa þann möguleika að lækka sína fjárfestingu í 

sprotafyrirtæki allt að 50% og má hún nema að hámarki 10 milljón krónur á almanaksári til 

nýtingar á lækkun (Lög um tekjuskatt). Í samanburði er Svíþjóð þar eina Norðurlandið sem 

heldur uppi sambærilegri hvatningu til fjárfestinga (Nordic Innovation, 2017).  

 Varðandi sprotafyrirtæki á Íslandi og aðgengi þeirra að fjármagni var ráðandi sú 

áskorun að oftar en ekki sé það minni áskorun fyrir sprotafyrirtæki að öðlast fjármagnið sjálft, 

heldur sé hún fólgin í því að hugmyndin og viðskiptamódelið (e. Business Model) séu vel 

útfærð. En viðskiptamódel er einmitt mikilvægt verkfæri frumkvöðla sem lýsir því á rökrænan 

hátt hvernig fyrirtækið skapar, afhendir og innheimtir virði (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Enn frekar er það samkvæmt rannsóknum að viðskiptaáætlun (e. Business plan) sé hlutur sem 

verður að teljast mikilvægur fyrir sprotafyrirtæki, því talið er að þrír af hverjum fjórum 

englafjárfestum krefjist þess að sjá slíka áætlun áður en þeir íhuga að leggja til fjárfestingar 

(Mason og Harrison, 1996).   

Mikið hefur verið fjallað um mikilvægi þess að vel sé staðið að fjármögnun 

sprotafyrirtækja á öllum stigum og að hér á landi hafi orðið mikil breyting til hins betra á 

fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja í kjölfar efnahagshrunsins. Allt er það á þann veg að 

gera það auðveldara fyrir sprotafyrirtæki að nálgast fjármagn en það var einmitt öfugt við það 

sem Einar Gunnar og Bala höfðu að segja um aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni.  

Ef litið er til annarra áskorana sem liggja utan fjármögnunarumhverfisins, vakti 

umfjöllun Helgu Viðarsdóttir um endalok sprotafyrirtækja athygli en hún svipar til skoðanna 

William Payne, sem vildi meina að útgönguáætlun frumkvöðla sé mikilvægur þáttur í því 

hvernig fyrirtæki vaxa, dafna og ,,deyja‘‘.  

 

Í ljósi þess að til staðar séu margvíslegar áskoranir, bæði í fjármögnunarumhverfinu sjálfu og 

aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni, er réttast að skoða þau tækifæri sem liggja ónýtt í 

umhverfinu og gætu varpað ljósi á það hvernig megi takast á við þær áskoranir sem til staðar 

eru. Í því samhengi var það áberandi eins og í fyrri umfjöllun um áskoranir að mörg ónýtt 

tækifæri liggja í því hvernig megi laða að fleiri erlenda aðila. Þá má þess geta að mikilvæg 
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forsenda fyrir því að laða að beinar erlendar fjárfestingar er að þeim fylgi mikil erlend þekking 

sem efli þróun og rannsóknar hér á landi (Ingjaldur Hannibalsson og Jón Atli Hermannsson, 

2014). Þar voru svör viðmælenda á sama máli varðandi mikilvægi aðkomu erlendra fjárfesta, 

en viðmælendur voru einnig á því máli að eins og fjallað er um í skýrslu McKinsey & Company 

(2012) að innlent áhættufjármagn aukist í kjölfar aðkomu erlendra aðila í umhverfið.  

Það var einnig rauður þráður í gegnum svör viðmælenda að tækifæri lægju fyrir hvað 

varðar aðkomu hins opinbera að fjárfestingum í nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Eins og 

Minniti (2008) komst að í sínum rannsóknum er góð stefna stjórnvalda nær nauðsynleg til þess 

að tryggja farsælni frumkvöðlaumhverfis og getur aðkoma þess verið með margvíslegum hætti. 

En það endurspeglar í raun hluta af svörum viðmælenda rannsóknarinnar. Að því sögðu virðast 

ónýtt tækifæri, þegar kemur að fjármögnunarumhverfinu, liggja í aðkomu Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins og Tækniþróunarsjóðs. Núverandi hlutverk Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 

hefur áður verið gagnrýnt þar sem tillögur hafa verið lagðar fram að sjóðurinn einblíni 

fjármögnun sinni að öðrum sjóðum eða verkefnum sem leggja áherslu á beinar fjárfestingar 

sprotafyrirtækjum (KPMG, 2016). Svör viðmælenda voru einmitt á eðlislíkan hátt um hvernig 

nýta megi sjóðinn en einnig varðandi nýtingu Tækniþróunarsjóðs. Enn fremur voru svörin 

samsvarandi því sem komið var inn á hér áður um að markaðir fjárfestingarsjóða hjálpi til við 

að laða að erlent fjármagn í því landi sem þeir tilheyra (Norden, 2010). Varðandi aðkomu hins 

opinbera var komið inn á það í fræðilegri umfjöllun að náðst hefur mikil uppbygging í 

frumkvöðlastarfsemi í Ísrael. Þar hefur tekist að laða að erlenda fjárfesta með framlagi 

opinberra sjóða á móti fjárfestingu þeirra, ásamt því að leggja niður fjármagnstekjuskatt af 

beinum erlendum fjárfestingum (Baygan, 2003). Þessar aðgerðir Ísraela skiluðu meðal annars 

því að 90% af fjármagni fjárfestingarsjóða er af hálfu erlendra aðila og jukust fjárfestingar af 

hálfu fjárfestingarsjóða að meðaltali um 85% á ári frá árinu 1993 til 2000 (Avnimelech, 2009; 

Avnimelech og Teubal, 2005). Bæði Bala og Kristinn komu einmitt inn á þær aðgerðir og þykir 

rannsakendum sá árangur afar áhugaverður og spyrja sig hvort hið opinbera hérlendis mætti 

gera betur umfram þær aðgerðir sem fjallað var um hér áður í fræðilegri umfjöllun, nánar 

tiltekið skattaívilnanir á fjárfestingum í nýjum fyrirtækjum.  

 Eins og kom fram í úttekt KPMG frá árinu 2016 gæti það reynst heillavænt fyrir 

fjármögnunarumhverfið að setja á laggirnar vettvang með bréf í óskráðum félögum (KPMG, 

2016). Þetta þótti rannsakendum áhugavert í ljósi þess sem Einar Gunnar minntist á. 

Rannsakendur sammælast um það að slíkt gæti hagnast íslenskum sprotafyrirtækjum og 

fjárfestum í hvorri mynd fyrir sig á marga vegu. Sérstaklega þar sem komið hefur fram að 

upplýsingaflæði sé ábótavant varðandi fjárfestingar einstaklinga í sprotafyrirtækjum en einnig 
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vegna hins mikla fórnarkostnaðar sem fjárfestirinn tekur á sig með langri bindingu fés í því 

sjóðakerfi sem nú er til staðar.  

Þrátt fyrir mikilvægi fjármögnunar sprotafyrirtækja er greinilegt að þörf er á 

endurbótum á menntamálum í ljósi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. Eins og fram kemur í 

ritum Lerner (2010) þá koma áhættufjármagn og frumkvöðlar ekki í staðinn fyrir lifandi 

háskólasamfélag og í fullkomnum heimi spilar þetta allt saman og matar hvert annað. 

Umfjöllun Helgu Viðarsdóttir og Einars um menntamál á Íslandi í hag nýsköpunar og 

frumkvöðlastarfsemi vakti mikinn áhuga rannsakenda, því samkvæmt nýlegri skýrslu Nordic 

Innovation (2016) er fjallað um raunverulegan skort á stefnumálum stjórnvalda hvað varðar 

menntun á sviði nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi, en þar er talað um að mjög lítill hluti af 

nemendum á Íslandi fái menntun á því sviði. 

 

7.1. Styrkleikar og takmarkanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar veittu góða mynd af því hvernig fjármögnunarumhverfi 

sprotafyrirtækja á Íslandi hefur þróast samhliða þeim auknu umsvifum sem átt hafa sér stað í 

umhverfi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í heild sinni. Þá veitti hún einnig ítarlega mynd 

af þróun fjárfestingarsjóða, englafjárfesta og lánastofnana. 

 Að auki nýtur rannsóknin þeirra styrkleika að viðmælendur hennar eru flestir starfandi 

á framboðshlið fjármögnunarumhverfisins. Þar veitti viðhorf þeirra og þekking að öllum 

líkindum þeim mun betri upplýsingar um viðfangsefnið fremur en viðhorf frumkvöðlanna 

sjálfra. Því varpar rannsóknin enn fremur ljósi á þær áskoranir og tækifæri séð frá framboðshlið 

fjármögnunar sem að mati rannsakenda nær innar að kjarna umhverfisins og gefur því færi á 

raunhæfari niðurstöðum.  

 Rannsóknin býr þó yfir ákveðnum takmörkunum, en t.a.m. var lögð áhersla á að skoða 

umhverfið út frá þeim áðurnefndu fjármögnunarleiðum sprotafyrirtækja og kann að vera að 

aðrir aðilar sem koma að þeim leiðum hafi aðrar skoðanir eða upplifanir á viðfangsefninu. Í 

því samhengi er ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður yfir á alla aðila sem koma að 

fjármögnunarumhverfinu hér á landi, sem og öll sprotafyrirtæki og frumkvöðla sem að 

umhverfinu snúa. Enda var það ekki markmið rannsóknarinnar að slíkt yrði möguleiki.  

Einnig má þess geta að úr öllum þeim upplýsingum sem fengust úr viðtölum 

rannsóknarinnar voru einungis tekin til umfjöllunar atriði er rannsakendur töldu skipta hvað 

mestu máli fyrir markmið rannsóknarinnar. Að því sögðu má vel vera að ýmsar upplýsingar 
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sem nýst hefðu rannsókninni meira en vitund rannsakenda gerði ráð fyrir, hafi ekki fengið að 

líta dagsins ljós í niðurstöðukafla.  
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8. Lokaorð 

Ef litið er aftur til þess megin markmiðs er satt var fram í upphafi ritgerðarinnar, þá var það að 

athuga hvernig fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hér á landi hefur þróast frá 

efnahagshruni árið 2008. Nú hafa niðurstöður í því samhengi sýnt að miklar breytingar hafi átt 

sér stað í fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hér á landi frá efnhagshruni 2008. Núverandi 

staða er bersýnilega á allt öðrum nótum en oft hefur verið minnst hér á undan, að skortur á 

fjármagni hafi verið helsti veikleiki frumkvöðlaumhverfisins stuttlega eftir að efnahagshrunið 

átti sér stað (Hannes Ottósson o.fl., 2009). Það má enn fremur segja að sú þróun hafi verið í 

takt við aukin umsvif umhverfisins í heild sinni sem áttu sér stað í kjölfar efnahagshrunsins. 

Margar breytingar til hins betra hafa átt sér stað, en þá má helst greina frá nýlegu afnámi 

fjármagnshafta og aðkomu viðskiptahraðla í umhverfið. Einnig hefur umhverfi 

fjárfestingarsjóða, englafjárfesta og lánastofnana tekið miklum breytingum og auknum 

umsvifum þar sem viðhorfsbreytingar virðast einkenna þá þróun.  

Hér á undan hefur nokkrum sinnum verið komið inn á nýlega úttekt KPMG (2016) þar 

sem niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við þær glufur sem nefndar eru í þeirri úttekt og eru 

að mörgu leiti í takt við þau fræði sem fjallað var um í ritgerðinni. Þá virðist 

fjármögnunarumhverfið vera undir því komið að þörf sé á fleiri erlendum fjárfestum í 

umhverfið og ásamt þeirri áskorun sem er til staðar þegar fjármagn skortir á ákveðnum stigum 

sprotafyrirtækja. Að auki virðast áskoranir vera til staðar í umhverfi englafjárfesta en það 

umhverfi er erfitt viðureignar sökum smæðar og litlum sýnileika þeirra sem það fylla. Einnig 

var áhugavert að sjá hve mikilvægt viðskiptamódel er í höndum frumkvöðla, þar sem slíkt 

módel og hugmynd sem vel eru útfærð geta forðað frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum frá þeim 

örðugleika að öðlast fjármagn.   

Í ljósi þeirra áskorana sem til staðar eru, má eins og áður var sagt, greina margvísleg 

tækifæri til að takast á við fyrrnefndar áskoranir eða almennt til umbóta í umhverfinu. Mörg 

tækifæri liggja í því að laða að erlenda aðila í umhverfið, bæði fjárfesta og sérfræðinga. Tillögur 

hafa einnig komið fram um að vettvangur með bréf í óskráðum félögum gæti reynst heillavænn 

fyrir umhverfið. 

Ef við lítum aftur á það sem Minniti (2008) sagði, er góð stefna stjórnvalda nær 

nauðsynleg til að tryggja farsælni frumkvöðlaumhverfisins. Að því sögðu er Ísland þar engin 

undantekning og liggja mörg tækifæri ónýtt hvað varðar aðkomu hins opinbera. Í því samhengi 

hafa verið lagðar fram tillögur  um hvernig nýta megi opinbert fjármagn sem mótframlag 
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fjárfestinga af hálfu fjárfesta, en það svipar til þeirra aðgerða sem framkvæmdar voru í Ísrael 

þar sem jafnframt tókst að laða að erlenda fjárfesta (Baygan, 2003).  

Í framhaldi af því sem komið var inn á hér á undan eru næstu skref að fara í dýpri 

rannsóknir á viðfangsefninu og skoða nánar þau tækifæri sem liggja fyrir til að mæta þeim 

áskorunum sem til staðar eru í fjármögnunarumhverfinu.  

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar benda til er aðkoma hins opinbera afgerandi þáttur 

í uppbyggingu fjármögnunarumhverfisins. Hægt væri að kanna í því samhengi hvort hið 

opinbera mætti gera betur umfram þær aðgerðir sem nú þegar eru til staðar og kryfja til mergjar 

hvernig nýta megi fjármagn til hins betra eins og tillögur benda til í umfjöllun hér áður.  
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Viðauki 

Viðauki A - Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi sem hafður var til hliðsjónar við framkvæmd viðtala. 

1. Við höfum mikinn áhuga á að vita meira um þinn feril og hvernig þú hefur komið að 

nýsköpun, getur þú leitt okkur í gegnum það? 

2. Miðað við þína aðkomu að nýsköpun, hvernig telur þú umsvif hennar hafa verið 

síðastliðin tíu ár? 

a. Hver telur þú að áhrif efnahagshrunsins 2008 hafi verið á nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi hér á landi? 

3. Ef þú ættir að setja þig í þá stöðu að þú værir að leita fjármagns, hvaða möguleika 

telur þú hafa verið til staðar fyrir tíu árum? (Áhersla lögð á fjárfestingarsjóði, 

englafjárfesta og lánastofnanir). 

a. Hvaða möguleika telur þú vera til staðar í dag? 

4. Hvaða áskoranir telur þú vera í fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja hér á landi? 

5. Sérð þú einhver tækifæri sem hægt væri að nýta betur í fjármögnunarumhverfi 

sprotafyrirtækja hér á landi? 

6. Hvernig sérð þú Ísland í samanburði við hin Norðurlöndin? 

7. Hvað hefur þér fundist eftirminnilegast á síðastliðnum tíu árum í 

fjármögnunaumhverfi sprotafyrirtækja hér á landi? 

 


