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ÚTDRÁTTUR  
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða árangursþætti íslenskra 

frumkvöðla.  Tilgangurinn var að kanna hvaða persónueinkenni og þættir það eru sem 

gera það að verkum að frumkvöðlar nái árangri og einnig hvort  íslenskir frumkvöðlar 

sem ná árangri séu eins aðrir frumkvöðlar.   

Markmiðið er að geta svarað rannsóknarspurningunni um hver væru einkenni 

árangursríkra frumkvöðla á Íslandi og sanna eða afsanna þá rannsóknartilgátu að ekki 

væri munur á íslenskum frumkvöðlum og öðrum hvað þetta varðar. 

Til að svara þessu var gerð rannsókn á meðal íslenskra fjárfestingastjóra sem 

fjárfesta í fyrirtækjum íslenskra frumkvöðla og hugmyndum þeirra auk þess að hafa 

starfað lengi í nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfi.  Rannsóknin byggði á eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru opin djúpviðtöl við fjóra viðmælendur.  

Viðmælendur voru spurðir út í viðhorf sín og reynslu af þeim þáttum sem þeir töldu 

gera það að verkum að frumkvöðlar næðu árangri.   

Í ritgerðinni er einnig fjallað um aðferðafræðina sem notuð var, kosti hennar og 

galla ásamt því að einnig er fjallað á fræðilegan hátt um frumkvöðulinn, persónu-

einkenni hans, árangursþætti og líkan kynnt til sögunnar sem notast var við í 

greiningunni.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að einkenni árangursríkra frumkvöðla á 

Íslandi eru:  

 

1. Ástríða hans og helgun 

2. Þrautseigja og dugnaður 

3. Mannblendni, opinn persónuleiki, samskipti og persónutöfrar 

4. Heppni 

 

Einnig að rannsóknartilgátan um að íslenskir frumkvöðlar sem ná árangri séu 

eins og aðrir árangursríkir frumkvöðlar í heiminum reyndist sönn og þeir árangursþættir 

sem skipta sköpum hvað árangur þeirra varðar eru þeir sömu. 
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ABSTRACT 
 

The subject matter of this paper was to examine the success factors of entrepreneurs in 

Iceland. The purpose was to look at what personality traits and factors make 

entrepreneurs successful.  

The objective was to be able to answer the question; „what are the personality 

traits of successful of entrepreneurs in Iceland?  Also to accept or reject the research 

hypothesis that there is no difference between Icelandic entrepreneurs and other 

entrepreneurs in this respect. 

To answer this, the researcher interviewed Icelandic investment managers, who 

invest in Icelandic entrepreneurs and their ideas, as well as having worked for a long 

time in the innovation and entrepreneurial sector. The study was based on a qualitative 

research method using open interviews with four interviewers. The subjects were 

questioned on their views and experiences of the factors that they considered to make 

entrepreneurs successful. 

The paper also deals with the methodology used, the advantages and 

disadvantages, as well as the theoretical discussion of the entrepreneur, the personality 

characteristics and traits, the success factors and the model presented to the story used 

in the analysis. 

The main findings of the study are that the characteristics of successful 

entrepreneurs in Iceland are: 

 

1. Passion and dedication 

2. Perseverance and ambition 

3. Extroversion, openness, communication and charisma 

4. Luck 

 

In addition, the research hypothesis that Icelandic entrepreneurs who succeed 

are like any other successful entrepreneurs in the world was accepted and the success 

factors are the same. 
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FORMÁLI 
Í þessari ritgerð er fjallað um árangurríka frumkvöðla á Íslandi.  Leitað svara 

við því hvort þeir séu eins og aðrir árangursríkir frumkvöðlar og hverjir eru þeir þættir 

sem skipta sköpum hvað árangur þeirra varðar.  Í ritgerðinni er fjallað um fræðilega 

þætti sem tengjast frumkvöðlum og árangursþáttum þeirra sem og upplifun og reynslu 

þeirra aðila sem fjárfesta í hugmyndum þeirra. Við nálgun viðfangsefnisins ákvað ég 

að notast við eigindlega rannsóknaraðferð.   

Vinna við ritgerðina hófst 1. maí 2018 og henni lauk 9. desember 2018.  Ritgerð 

þessi er lokaverkefni í meistaranámi höfundar við viðskiptadeild Háskólans við Bifröst 

á sviði stjórnunar og forystu. Verkefnið vegur 30 ECTS einingar og var unnið haustið 

2018.  

 

ÞAKKIR 
Til að vinna svona rannsóknarritgerð þarf mikla vinnu, þolinmæði, þrautseigju 

og skilning margra góðra aðila í kringum mig.   

Ég vil fyrst af öllu þakka leiðbeinenda mínum Jóni Snorra Snorrasyni fyrir góða 

leiðsögn og handleiðslu og öllum viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma í annríki 

dagsins til að taka þátt í rannsókninni.  Unnustu minni sem og foreldrum mínum vil ég 

þakka ómetanlegan stuðning, skilning og hvatninguna á meðan náminu og 

ritgerðaskrifunum stór.  Ég hefði ekki getað klárað ritgerðina án ykkar. 
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1. INNGANGUR 

Í inngangi á þessari ritgerð er gerð grein fyrir lýsingu á viðfangsefni rannsóknar 

auk þess sem rannsóknarspurning og helstu markmið eru sett fram. Einnig er fræðileg 

nálgun yfirfarin og aðferðafræði rannsóknar kynnt. Færð verða rök fyrir því af hverju 

þetta viðfangsefni varð fyrir valinu og lýkur kaflanum með yfirferð á uppbyggingu 

ritgerðar.  

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Frumkvöðlar hafa í langan tíma verið viðfangsefni margra rannsakenda vegna 

mikilvægi þeirra til að skapa persónulegan og félagslegan auð. Hegðun frumkvöðla er 

háð því hvernig einstaklingarnir skynja sjálfa sig, hvernig persónuleg markmið þeirra 

eru og hvernig aðrir sjá þá. Von einstaklingsins um að gerast frumkvöðull er sterkust 

ef að það er veruleg skörun á milli hvernig hann skynjar sjálfan sig og hvernig hann 

skynjar helstu einkenni frumkvöðla (Farmer, Yao og Kung-McIntyre, 2011).  Sköpun 

nýrra fyrirtækja er gríðarlega mikilvæg þar sem það hefur veruleg áhrif á sköpun 

atvinnu og hagvöxt (Gartner, Shaver, Carter, og Reynolds, 2004). Rannsóknir tengdar 

frumkvöðlum og frumkvöðlafræði hafa skilað góðum árangri í gegnum árin. 

Persónueinkenni frumkvöðulsins, markaðsöfl, iðnaðarþróun og skilyrði geta haft 

veruleg áhrif á árangur frumkvöðla. (Baron og Markman, 2003). Einnig eru það 

félagslegu þættirnir og hæfnin sem auðveldar þeim að eiga samskipti við aðra (Baron 

og Markman, 2000).  Margir hafa í gegnum tíðina lagt fram spurningar eins og af hverju 

skapa sumir ný viðskiptatækifæri en ekki aðrir? Af hverju tekst þeim að taka hugmynd 

og gera hana að raunveruleika? Og að lokum af hverju eru sumir frumkvöðlar 

árangursríkari en aðrir? (Baron, 1998).   

Það er óhætt að segja að frumkvöðlaumhverfið á Íslandi er mjög virkt og hafa 

ófáir íslenskir frumkvöðlar náð góðum árangri á stórum skala. Fannst höfundi 

áhugavert að skoða þriðju og síðustu spurningu Baron og Markman með íslenska 

frumkvöðla í huga. Hægt er að fullyrða að ekki er búið að velta mörgum steinum þegar 

það kemur að íslenskum frumkvöðlum. Þó eru allavega tvær rannsóknir sem höfundur 

fann í undirbúningi fyrir þessa rannsókn sem tengjast persónueinkennum frumkvöðla á 

Íslandi (t.d. Kristján Kristjánsson, 2009 og Tryggvi Guðbjörn Benediktsson, 2012). 

Samt sem áður skoða þær rannsóknir einkenni frumkvöðla frá allt öðru sjónarhorni. 

Flestar rannsóknir sem höfundur fann á heimsvísu eru megindlegar þar sem 
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frumkvöðlar eru beðnir um að meta sjálfa sig og eru niðurstöðurnar bornar saman við 

skilgreindan árangur. Fannst höfundi mjög áhugavert að nálgast viðfangsefnið frá 

eigindlegu sjónarhorni þar sem rætt var við sérfræðinga sem hafa unnið með og í 

kringum frumkvöðla til fleiri ára. Er þessi rannsókn vonandi byrjunarpunktur á fleiri 

rannsóknum af þessu tagi sem horfa á einkenni árangursríkra frumkvöðla og eru 

framkvæmdar á mikið stærri skala.  

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða einkenni árangursríkra frumkvöðla 

á Íslandi. Líkt og var tekið fram í lýsingu á viðfangsefni hafa ekki verið framkvæmdar 

margar slíkar rannsóknir hér á landi og engar frá eigindlegu sjónarmiði. Telur höfundur 

að það sé nauðsynlegt að rannsaka viðfangsefnið frekar og geta niðurstöður þessarar 

rannsóknar orðið að efnivið fyrir fleiri slíkum rannsóknum. Þess vegna leggur höfundur 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 

Hver eru einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi ? 

 

Val á viðmælendum fyrir þessa rannsókn snérist fyrst um fremst um að finna 

reynslumikla fjárfestingastjóra sem hafa margra ára reynslu í frumkvöðla- og 

sprotaumhverfinu á Íslandi. Markmiðið með viðtölunum var að fá skoðun viðmælenda 

á persónueinkennum árangursríkra frumkvöðla á Íslandi. Síðar í ritgerðinni eru 

niðurstöður úr viðtölunum bornar saman við helstu persónueinkenni frumkvöðla og 

fimm þátta líkanið (OCEAN).  

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN 

Í upphafi ritgerðar er farið yfir helstu kenningar og skilgreiningar á 

frumkvöðlinum. Í meginmáli fræðilega hluta er farið yfir frumkvöðlafræðina og 

persónueinkenni frumkvöðla. Farið verður yfir árangursríka frumkvöðla og verða þeir 

skoðaðir út frá þekktum skilgreiningum á persónueinkennum þar sem fimm þátta 

líkanið (OCEAN) er notað til stuðnings. Fræðilegur hluti endar á samantekt þar sem 

rannsóknarspurning og rannsóknartilgáta eru lagðar fram.  
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1.4.  KYNNING Á AÐFERÐARFRÆÐI 

Rannsakandi valdi að beita eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem viðfangsefnið 

er frekar óáþreifanlegt, huglægt og hefur lítið verið rannsakað.  Valin voru opin 

djúpviðtöl sem rannsóknaraðferð.  Tilgangur viðtalsins sem rannsóknartækis var að ná 

fram djúpum skilningi á viðfangsefninu eins og viðmælandinn skynjar það og það 

kemur honum fyrir sjónir út frá reynslu hans og þekkingu.  Kostir eigindlegu 

rannsóknaraðferðanna og þar með djúpviðtalanna er að það er hægt að kafa dýpa niður 

í viðfangsefnið til þess að öðlast betri skilning.  Helstu gallar viðtalsaðferðarinnar er 

hins vegar sú að hún tekur lengri tíma, upplýsingar geta verið flóknar og það getur verið 

erfitt að vinna úr þeim (Myers, 1997). 

Tekin voru fjögur djúpviðtöl við fjóra fjárfestingastjóra og viðhorf þeirra til 

rannsóknarefnisins könnuð.  Eigindlegar rannsóknir má rekja til fyrirbærafræði og er 

meginmarkmið hennar að leita skilnings út frá sjónarhóli þátttakenda á 

raunveruleikanum eins og fólk skynjar hann byggðar á hugmyndum þess, tilfinningum 

og hvötum.  Eigindleg fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð byggir á greiningu viðtala 

þar sem notaðar eru staðlaðar spurningar en það býður upp á sveigjanleika í viðtölum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Einnig hentar fyrirbærafræðin vel við aðstæður þar sem 

viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað.  Hún snýst um það að skoða og rannsaka 

reynslu fólks með opnum huga og fyrirfram mótaðar hugmyndir lagðar til hliðar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Ástæða þess að rannsakandi valdi að rannsaka árangursþætti frumkvöðla var 

áhugi sem kviknaði þegar rannsakandi stundaði nám í frumkvöðlafræði í háskólanum í 

Wichita í Bandaríkjunum á árunum 2008 til 2009.  Einnig hefur rannsakandi alist upp 

í frumkvöðlaumhverfinu þar sem nánir ættingjar tilheyra frumkvöðlaumhverfinu á 

Íslandi.  Lítið sem ekkert efni er til um íslenska frumkvöðla að ekki sé nú talað um 

árangursríka frumkvöðla.  Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni 

eru megindlegar þar sem frumkvöðlar eru fengnir til að meta sjálfa sig. Fannst 

rannsakenda því áhugavert að nálgast viðfangsefnið með eigindlegri aðferð út frá 

sjónarmiði sérfræðinga. Þessi rannsókn gæti vakið áhuga annarra á að skoða og 

rannsaka viðfangsefnið ennfrekar en gagnlegt gæti verið fyrir komandi kynslóðir 

íslenskra frumkvöðla að geta mátað sig við íslenskt árangursþáttalíkan. 
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1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta á eftir inngangi þar sem gerð er grein fyrir 

viðfangsefni rannsóknarinnar, rannsóknarspurningunni, rannsóknarmarkmiðum og 

uppbyggingu ritgerðarinnar.  Fyrsti hlutinn er í sex köflum og er þar fjallað fræðilega 

um þá þætti sem snerta viðfangsefnið sem eru frumkvöðlar og persónueinkenni þeirra 

og þeir þættir sem leiða til árangurs í starfi þeirra.  Fjallað er um frumkvöðlafræðin, 

persónueinkenni frumkvöðla, árangursríka frumkvöðla og tekin saman fræðileg ritrýni.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um aðferðafræðina og þær aðferðir sem notaðar 

voru við rannsókn viðfangsefnisins, sem var eigindleg og notkun hennar rökstudd 

samhliða á fræðilegan hátt. Þriðji hlutinn fjallar um greiningu gagnanna og úrvinnslu 

þeirra.  Þetta eru niðurstöður fjögurra opinna viðtala.  Í fjórða og síðasta hluta ritgerðar-

innar er síðan rætt um rannsóknarspurninguna og tilraun gerð til þess að svara henni 

auk þess að ræða rannsóknartilgátuna sem sett er fram í rannsókninni.  Í lokin eru svo 

heildarniðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og fjallað um þær.   

 

FYRSTI HLUTI 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað á fræðilegan hátt um frumkvöðlafræðin og 

sögulega þróun hugtaksins í gegnum fræðin.  Síðan er fjallað um persónueinkenni 

frumkvöðla og að lokum er fjallað um einkenni árangursríkra frumkvöðla.  

Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna hvað einkennir árangursríka frumkvöðla 

á Íslandi og hvort íslenskir frumkvöðlar sem ná árangri séu eins og aðrir frumkvöðlar í 

sömu stöðu í heiminum. 

 

2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
2.1 INNGANGUR 

Þessum kafla er ætlað að rýna þær fræðigreinar er lúta að rannsóknarefninu.  

Vinnulag við að finna og fá greinar vegna þessarar ritgerðar var hefðbundið.  Helstu 

áhersluatriði varðandi rannsóknarefnið voru afmörkuð og farið var yfir fræðigreinar til 

þess að finna helsta framlag, bæði í fræðum og í raundæmum.  Eftir því sem þessi 

skönnun á greinum vannst áfram kom í ljós listi af helstu heimildum og höfundum.  

Með því að nota landsaðgang að gagnasöfnum á netinu og eins með því að fá lánaðar 

bækur um efnið, þá náðist nægilega mikið af ritrýndu efni til þess að fjalla um 

viðfangsefni þessarar ritgerðar.  
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Það var meðvitað val að nota ritrýndar greinar frekar en bækur sem heimildir 

þrátt fyrir að höfundar greina og aðrir hafi ritað bækur um viðfangsefnið.  Þetta var gert 

í ljósi þess að heimildir væru ekki of almennar og í takt við kröfur í meistaranámi.  Engu 

að síður hefur komið fram í rannsókn Ramos-Rodríguez og Ruíz-Navarro (2004) að af 

þeim 20 verkum sem eru mest notuð í tilvísunum í fræðigreinum þá eru 18 úr bókum 

en aðeins tvær úr ritrýndum greinum.  Þrátt fyrir að þess hafi verið gætt að reyna að 

finna megin greinar og höfunda þá verður þessi ritrýni aldrei tæmandi fyrir 

viðfangsefnið heldur er þar að finna þær megin hugmyndir og endurgjöf sem er að finna 

á hverjum tíma.  

Ritrýninni er skipt í tvo megin hluta.  Fyrri hlutinn fjallar um frumkvöðlafræðin, 

helstu kenningar og kennismiði auk þess að fjalla um hugtakið frumkvöðull.  Seinni 

hlutinn fjallar um persónueinkenni, sem er í samræmi við markmið ritgerðarinnar að 

finna meginþætti persónueinkenna þeirra frumkvöðla sem ná árangri í starfi sínu.  Að 

lokum er að finna umræðu um hvernig ritrýnin tengist tilgátusmíð og þeirri rannsókn 

sem ritgerðin byggir á. 

 
2.2 FRUMKVÖÐLAFRÆÐIN 

2.2.1 Inngangur 

Það eru ekki allir sammála þegar kemur að skilgreiningu fyrir frumkvöðlafræði 

og frumkvöðlastarfsemi enda eru fræðimenn oftar en ekki að rökræða sín á milli hinar 

mismunandi merkingar á fyrirbærinu. Sumir vilja meina að hún sé best skilgreind út frá 

árangri, aðrir tengja skilgreininguna við hegðun og enn aðrir út frá ákveðnu ferli. 

(Stokes, Wilson og Mador, 2010: 5-12). 

Frumkvöðlastarfsemi er því fjölvítt hugtak (Bula, 2012a). Samkvæmt Van 

Praag (1999) var það Richard Cantillon fyrsti hagfræðingurinn sem sagði 

frumkvöðullinn vera lykilþátt í efnahagslífinu í ritgerð sinni "Essai sur la Nature du 

Commerce en General" sem fyrst var birt árið 1755 (Cantillon, 1959).  Orðið 

frumkvöðull er lánsorð úr franskri tungu og er talið hafa verið notað fyrst árið 1723 og 

það var Cantillon sem kom orðinu í umferð á meðal hagfræðinga.   Hann sagði það lýsa 

eiginleikum leiðtoga, frumkvæði og nýsköpun.  Cantillon sá frumkvöðullinn sem 

ábyrgan fyrir öllum viðskiptum og sem aflvaka eða hringrás í hagkerfinu. Öfugt við 

launþega og eigendur lands, sem bæði fá ákveðnar eða fastar tekjur eða leigu, þá býr 

frumkvöðullinn við mikla óvissu um hagnað af starfi sínu (Hebert og Link, 1988). 

Frumkvöðullinn er þannig einstaklingur, sem metur bæði framboð og eftirspurn í 
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hagkerfinu og hefur það með sér mikla áhættu eða óvissu um afrakstur. Rannsóknir 

Cantillon á frumkvöðlafræði ná alla leið aftur til 18. aldar, enda voru þær rannsóknir 

stoðin að klassískri hagfræði eins og við þekkjum hana í dag (Van Praag, 1999). 

 

2.2.2 Kenningar um frumkvöðullinn 

Klassískir og nýklassískir fræðimenn hafa unnið í að reyna að skilgreina 

frumkvöðlastarf, en það er engin ein skilgreining til á frumkvöðlastarfsemi. Það veltur 

allt á áhugasviði þess sem skilgreinir frá hvaða sjónarhorni maður lítur á það. Sumir 

vísindamenn líta á frumkvöðlastarf út frá hagfræði, félagsfræði og sálfræði.  

Say (1767-1832) kom fram með aðra túlkun á frumkvöðlastarfinu. Hann horfði 

á frumkvöðulinn sem framkvæmdastjóra fyrirtækis; inntak í framleiðsluferlinu (Say, 

2001). Say sá frumkvöðullinn sem umboðsmann framleiðslu í hagkerfinu. Í stað þess 

að leggja áherslu á áhættuhlutverk frumkvöðulsins lagði Say áherslu á að lykilkostur 

frumkvöðulsins væri að hann hefði góða dómgreind (Hebert og Link, 1988, bls. 38). 

Frumkvöðullinn starfaði í stöðugu jafnvægi, þar sem hann mæti hagstæðustu 

efnahagslegu tækifærin. Það sem frumkvöðullinn fengi til baka væri ekki afrakstur 

áhættu heldur laun sem leiðir af skorti á vinnuafli. Hlutverk frumkvöðla væri þannig 

aðskilið frá því hlutverki sem kapítalistinn hefur. 

Í bókinni ,,Principles of Economics” (1890) vakti nýklassíski hagfræðingurinn 

Alfred Marshall einnig athygli á frumkvöðlinum. Í viðbót við áhættuþætti og 

stjórnunarþætti sem Cantillon og Say lögðu áherslu á, kynnti Marshall til sögunnar 

nýsköpunarvirkni frumkvöðulsins með því að leggja áherslu á það að frumkvöðullinn 

leitar stöðugt að því að draga úr kostnaði (Marshall, 1964). Frumkvöðullinn getur gegnt 

mörgum hlutverkum (Fiet, 1996). Aðrir fræðimenn greina á milli uppsprettu fjármagns, 

nýsköpunar, úthlutun auðlinda til ýmissa nota og ákvarðanatöku sem hlutverk 

frumkvöðulsins. Þeir nota eftirfarandi skilgreiningu á frumkvöðlinum sem nær til 

ýmissa aðgerða: ,,frumkvöðullinn er sá sem sérhæfir sig í að taka ábyrgð á og taka 

ákvarðanir sem hafa áhrif á staðsetningu, mótun og notkun vöru, úrræði eða stofnana” 

(Hébert og Link , 1989). 

Skv. Wennekers og Thurik (1999) skilgreinir Schumpeter frumkvöðlastarf út 

frá hagfræðilegu sjónarmiði með því að einbeita sér að skynjun nýrra efnahagslegra 

tækifæra og kynningar á nýjum hugmyndum á markaðnum. Frumkvöðlar uppgötva 

tækifæri, safna nauðsynlegum auðlindum, setja í framkvæmd raunsæa áætlun til þess 
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að uppskera afraksturinn á tímanlegan og sveigjanlegan hátt (Sahlman og Stevenson 

1991).  

Cantillon (1755) lítur ekki á frumkvöðulinn sem framleiðsluþátt heldur sem 

aðila sem tekur áhættu og stuðlar þannig að jafnvægi framboðs og eftirspurnar í 

hagkerfinu. Í nýklassískum fræðum er þessi aðili til dæmis eigandi fyrirtækis sem leigir 

vinnuafl og fjármagn frá verkamönnum og landeigendum í heimi þar sem að eftirspurn 

eða framleiðsla er óviss.   

Hugmyndir Marshall (1949) um frumkvöðlastarf  lúta að jafnvægi. Fyrir 

Schumpeter var staðreyndin afgerandi að nútíma fyrirtæki og stjórnendur  geti ekki 

fylgt sterku félagslegu hlutverki frumkvöðulsins (Schumpeter, 1942). Nýklassíska 

kenningin og þar með greining Marshall reynir að útskýra jafnvægisskilyrði á 

mörkuðum með forsendum fullkominnar þekkingar og upplýsinga, fullkominnar 

samkeppni þar sem tilvist margra fyrirtækja er til staðar, tilvist einsleitra vara,  frjáls 

innganga og útganga. Helstu áhyggjur hans eru það að á sama tíma er markmiðið að 

sýna fram á að markaðir vinni rétt við fullkomna samkeppnis þar sem ekki er umfram 

hagnaðarmöguleiki og því er full nýting vinnuafls í framleiðsluferli þar sem allir vinna 

við framleiðslu og afla þjóðartekna. Marshall notar litlar breytingar (nýjungar) í 

markaðsferlinu af mörgum litlum samkeppnisaðilum og bendir á að fjöldaframleiðsla 

sé nauðsynleg fyrir efnahagslegar framfarir og efnahagslega nýsköpun (Schumpeter, 

1942). Marshall reyndi að skapa jafnvægi með því að hafa marga leikmenn á 

markaðnum, fullkomna samkeppni og ekki einkavæða hann. Kenningar hans fjalla um 

marga ,,mikla menn” sem koma á jafnvægi í framboði og eftirspurn á markaði fyrir 

vöru og þjónustu. Greining Marshall gefur lítið fyrir framlag frá mjög stórum hópi 

hóflegra frumkvöðla sem leiða efnahagslegar framfarir. Schultz (1975) heldur því fram 

að frumkvöðlastarfsemi sé í nánu sambandi við aðstæður ójafnvægis og að 

frumkvöðlastarf sé hæfni til að takast á við þessar aðstæður. Schultz heldur því fram að 

í ójafnvægi viti einstaklingar að tækifæri til að auka afrakstur séu til, en 

endurúthlutunarferlið krefst tíma. Hægt sé að ná betri úthlutun auðlinda annaðhvort 

með því að gera tilraunir eða með því að fjárfesta í mannauði. Schultz heldur því fram 

að frumkvöðlastarf sé til á öllum sviðum mannlífsins. Þannig séu húsmæður og 

nemendur frumkvöðlar þegar þeir skipta tíma sínum til heimilisvinnu eða náms. Þar 

sem frumkvöðlastarfsemi er hæfileiki sem hægt er að auka með fjárfestingu, heldur 

Schultz því fram að markaður fyrir frumkvöðlastarf sé til staðar og að hægt sé að greina 
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frumkvöðlastarf innan hefðbundins framkvæmda- og eftirlitsramma (Hebert and Link, 

1988). 

         Kirzner (1997) segir nýklassíska greiningu Marshall leggja 

megináherslu á  skilyrðin sem eru nauðsynleg til að viðhalda jafnvægi og áherslur 

Schumpeter við að útskýra framfarir í kapítalísku kerfi með því að nota eyðandi sköpun, 

skapandi frumkvöðuls.  Kirzner veltir fyrir sér hvernig frumkvöðulinn hefði áhrif á 

markaðshagkerfið og ef hann gerði það, hver væri ferillinn sem leiddi hagkerfið til 

jafnvægis. Hann hélt því fram að hagkerfið væri í ójafnvægi í upphafi og samkeppni 

milli ,,vakandi‘‘ frumkvöðla leiddi til jafnvægis. Ólíkt nýklassískum hagfræðingum, þá 

gerði Kirzner sér grein fyrir því að markaðir væru ekki alltaf augljósir, það væri engin 

þátttakandi á markaði fullkomlega upplýstur og til þess að breyting ætti sér stað þá 

þyrftu frumkvöðlarnir hvatningu og þessi hvatning kæmi frá mismuninum á milli 

upplýsinga og þekkingar þátttakenda á markaðinum. Samkvæmt Kirzner þá leiða 

umbætur í framleiðslu, tækni eða breyting í neysluháttum til ójafnvægis á markaðnum 

sem upphaflega var í jafnvægi. Ef það er jafnvægi á markaðnum þá er ekkert fyrir 

frumkvöðlanna að gera og engin viðskipta- eða hagnaðartækifæri fyrir þá þar sem að 

allir hefðu sömu upplýsingar. Þegar breytingar hafa átt sér stað munu sumar 

fyrirhugaðar aðgerðir ekki verða að veruleika segir Kirzner, það sé ekkert pláss fyrir 

frumkvöðlastarf, uppgötvun og sköpunarkraft. Kirzner heldur því fram að efnahagslífið 

sé í stöðugu ójafnvægi vegna áfalla sem lenda á efnahagnum. Enn fremur líði 

þátttakendur í efnahagslífinu fyrir að vera haldnir algerri fáfræði því þeir viti 

einfaldlega ekki að viðbótarupplýsingar liggja fyrir. Í þessum heimi uppgötvar vakandi 

frumkvöðull viðskiptatækifæri og nýtir þau og færir þannig efnahagslífið til jafnvægis 

sem er þar sem ekki er hægt að uppgötva frekari upplýsingar. Kirzner talar um 

ójafnvægi sem aðeins er hægt að leiðrétta með því að virkir  frumkvöðlar framleiði. 

Áherslan sé á viðskiptatækifæri og framfarir sem koma aðallega frá þessum hluta. Hann 

leggur til að árangur frumkvöðulsins takmarkist ekki við einn mann heldur því hversu 

margir frábærir frumkvöðlar eru til staðar á markaðnum. Hann segir að hagnaður af 

frumkvöðlastarfsemi geti yfirleitt ekki verið mjög mikill og í sumum tilfellum sé hann 

neikvæður áður en kemur í ljós hvert stefnir. Þar sem mikil óvissa er, er hagnaðurinn 

alltaf áhugaverður fyrir frumkvöðlanna og því fylgir frumkvöðlastarfinu alltaf ákveðin 

áhætta. Að sjá áhættu og grípa hana  krefst aukinna hæfileika fólks til að geta metið 

óvenjulega atburði.  
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Schumpeter (1999) lítur á frumkvöðlastarf sem nýsköpun og ekki sem 

eftirlíkingu. Frumkvöðull Schumpeter sem efnahagslegur og félagslegur leiðtogi kærir 

sig ekki um efnahagslegan hagnað heldur aðeins þá gleði sem hann fær út úr því að vera 

frumkvöðull og gera samfélagi sínu gagn. Frumkvöðull Schumpeter ástundar nýsköpun 

og vinnur að því að koma hagkerfinu úr jafnvægisástandi. Marz (1991) telur að 

Schumpeter hafi viðurkennt að auðsöfnun væri leiðin að félagslegum völdum og 

félagslegri viðurkenningu en að hann hafi talið megin tilganginn með frumkvöðla-

starfinu vera sterkan vilja til að vera efnahagslegur leiðtogi.  Þannig væri ánægja við að 

ástunda nýsköpun aðal hvatinn en félagslegu völdin aðeins afleiðing. Frumkvöðullinn 

er ekki sá sem finnur upp nýja hluti heldur er hann sá sem sér nýjar leiðir í samsetningu 

þeirra og hvernig þeir eru notaðir.  Þannig sé fyrirtækiseigandinn aðeins talinn vera 

frumkvöðull ef hann vinnur með nýjar samsetningar.  Frumkvöðullinn færir 

efnahagskerfið úr stöðugu jafnvægi með því að búa til nýjar vörur eða 

framleiðsluaðferðir og þannig gera aðrar úreltar. Þetta er aðferðin við ,,skapandi 

eyðingu” sem Schumpeter sá sem drifkraftinn á bakvið efnahagsþróun (Schumpeter, 

1949). 

         Samkvæmt Knight (1971) er aðalhlutverk frumkvöðulsins að meta 

óvissuna sem tengist þessum atburðum og verja þannig alla aðra hagsmunaaðila 

gagnvart frumkvöðlinum. Það má halda því fram að nýsköpunarhlutverk 

frumkvöðulsins hafi þegar verið skilgreint eða nefnt af Marshall. Knight lítur á 

frumkvöðulinn í samhengi við áhættu, óvissu og hagnað. Knight gerði sér grein fyrir 

muninum á áhættu og óvissu. Ekki sé hægt að tryggja sig gagnvart því síðarnefnda þar 

sem það tengist einstökum viðburðum, t.d. breytingu á neysluvenjum neytenda. Knight 

útskýrði kenningu sína í blaðinu; ,, Profits and Entrepreneurial Functions “ frá 1942 

(Knight, 1942, 1971). Knight heldur því fram að frumkvöðlar séu eigendur fyrirtækja 

og fái þannig arðinn af þeim. Til að vinna sér inn hagnað sinnir frumkvöðullinn þremur 

verkefnum:  

 

1. Hann hefur frumkvæði að gagnlegum breytingum eða nýjungum 
2. Hann lagar sig að breytingum á efnahagsumhverfi 
3. Hann gerir ráð fyrir afleiðingum óvissu sem tengjast fyrirtækinu. 
 

Þess vegna, má halda því fram að kenning Knight um frumkvöðlastarf byggi á 

kenningum Cantillon (Hebert og Link, 1988). 
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Nýlegar kenningar um frumkvöðlastarf byggja á verkunum sem lýst er hér að 

framan. Shane og Venkataraman (2000) segja að frumkvöðlastarf feli í sér samhengi 

tveggja fyrirbæra: ábatasöm tækifæri og tilvist frumkvöðla. Þótt kenning þeirra sé 

innblásin af frumkvöðlastarfsemi Kirzner leggja þeir áherslu á að upplýsingar séu til 

staðar  til þess að geta bætt við nýjum upplýsingum við uppgötvun viðskiptatækifæra. 

Þessu svipar til þess, sem Schultz heldur fram að mannauður sé mikilvægur þáttur í 

skilgreiningu á frumkvöðlagetu. Casson (2003) reynir að sameina kenningar 

Schumpeter og Knight með því að halda því fram að frumkvöðlar séu einstaklingar sem 

sérhæfa sig í ákvarðanatöku. Frumkvöðull Schumpeter notar upplýsingar sínar um 

uppfinningar til að búa til nýjar samsetningar og er að lokum sá sem ákveður hvort 

nýjar samsetningar séu arðbærar. 

 

Tafla 1 - Yfirlit yfir kenningar fræðimanna í frumkvöðlafræði 

 

 

Þannig hafa kenningar um frumkvöðlastarf og þróun fyrirtækisins margt að læra 

hvor af annarri.  Góð kenning um frumkvöðlastarf ætti að útskýra skilyrðin þar sem 

frumkvöðlastarf fer fram. Hugmyndin um frumkvöðlastarf sem beitingu dómgreindar 
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gefur skýra mynd af tengslunum á milli frumkvöðlastarfsemi, eignarhalds og skipulagi 

hagkerfis. 

Stjórnarhættir geta auðveldað slíkar samþættingaraðferðir. Lykilstjórnendur 

getað beitt nýsköpun við marga þætti í rekstri fyrirtækis (Brown og Eisenhardt, 1998; 

Eisenhardt og Martin, 2000). Hægt er að þróa ramma sem innifelur frumkvöðlastarf í 

stjórnun fyrirtækis með ýmsum hætti. Þannig geta stjórnunaraðferðir fyrirtækis verið 

frá því að vera tengdar frumkvöðlum að því að vera hefðbundin stjórnsýsla (Stevenson, 

1983; Stevenson og Gumpert, 1985; Stevenson og Jarillo, 1986; 1990). Frumleg lýsing 

Stevenson á frumkvöðlastarfsemi samanstendur af sex mismunandi víddum: 

Stefnumótun, skuldbindingu til tækifæris og skuldbindingar um auðlindir, eftirlit með 

auðlindum, stjórnunarskipulagi og umbótaheimspeki (Brown et al., 2001). 

Efnahagsleg módel beinast að hugmyndum Knight um áhættuþætti. 

Einstaklingar eru þannig gerðir að þeir eru ólíkir með tilliti til áhættufælni (Kanbur, 

1979). Önnur umræða gerir ráð fyrir því að einstaklingar hafi svipaða hæfileika, en eru 

ólíkir í skynjun sinni á áhættunni sem fylgir fyrirtækjarekstri. Þannig verða ofur 

bjartsýnir einstaklingar frumkvöðlar (Meza og Southey, 1996). Frumkvöðlahæfileikar 

eru mannauður sem verður til með starfsreynslu og menntun. Þó að margar almennar 

kenningar um frumkvöðla beinist að hlutverki frumkvöðulsins fari út fyrir eiganda 

fyrirtækis eða inntak í stöðuga framleiðslustarfsemi, þá eru flest stærðfræðilíkön fyrir 

frumkvöðlastarfsemi að  meðhöndla þetta með þessum hætti (Aghion og Howitt, 1997). 

  

2.2.3 Niðurstaða 

Í nýjum fyrirtækjum er frumkvöðullinn mikilvægur þátttakandi sem mótar 

fyrirtækið (Hannan og Freeman 1989; Eisenhardt og Schoonhoven 1990).  Ákvarðanir 

frumkvöðla frá byrjun reksturs eiga það til að festa sig í sessi og hafa áhrif á þróun hans 

(Boeker 1989; Bettis og Prahalad 1995). Ný fyrirtæki eru því frábær vettvangur þar sem 

hægt er að skoða áhrif slíkra þátttakenda á stefnumótandi ákvarðanir þeirra. 

Frumkvöðlum líkar vel að takast á við áskorunina um að byggja upp nýtt fyrirtæki í 

hagnaðarskyni (Schumpeter 1942; Kirzner 1973) og hafa þann drifkraft sem þarf til að 

stjórna ákvarðanatöku innan fyrirtækisins sem þeir stofnuðu (Sapienza, Korsgaard et 

al. 2003). Hinsvegar er frumkvöðlastarfið ferli þar sem einstaklingar sækjast eftir 

tækifærum án tillits til þeirra auðlinda sem þeir hafa til ráðstöfunar (Stevenson og 

Jarillo 1990: 23).  Vegna þess að þeir eru að sækjast eftir nýjum tækifærum, skortir þá 

venjulega lykilauðlindir sem þarf til að byggja upp fyrirtækin þeirra (Starr og 
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MacMillan, 1990).  Það að hafa auðlindir til ráðstöfunar gerir frumkvöðlinum bæði 

kleift að auka vöxt fyrirtækisins, draga úr hættu á mistökum og geta þannig aukið 

verðmæti fyrirtækja þeirra umtalsvert.  

Þetta verður grundvallaráskorun fyrir frumkvöðulinn vegna þess að þörfin til að 

laða að utanaðkomandi auðlindir ræðst af persónueinkennum hans til að laða að fólk og 

fjármagn.  Þetta getur þýtt að frumkvöðullinn þurfi að velja á milli þess að laða að 

fjármagn, sem mun hjálpa til við að byggja upp verðmætt fyrirtæki og í því ferli gefa 

frá sér eigið fé og vald til ákvarðanatöku, eða þá að halda í eigið fé og stjórn, á kostnað 

þess að fyrirtækið sem hann er að byggja upp verði ekki eins verðmætt. Flestir 

frumkvöðlar gera sér grein fyrir þessu og reyna því að vinna gegn þessu með því að 

safna eins miklu af þessum auðlindum áður en hafist er handa til að hafa áhrif á þessa 

þróun.  Dæmi um þetta er stofnandi Steria, upplýsingatæknikerfi og þjónustufyrirtæki 

sem stóð frammi fyrir slíku  vali (Abetti 2005). Að lokum er það löngun frumkvöðulsins 

að vera áfram sjálfstæður sem leiddi til þess að hann neitaði að taka við fjármagni 

utanaðkomandi fjárfesta og treysti í staðinn á stofnfjármagn og bankalán til að halda 

stjórn og eignarhaldi á félaginu, veitti ekki hlutafé til starfsmanna Steria og hélt þannig 

framkvæmdastjórastöðu sinni.  Þrátt fyrir þetta  jókst vöxtur félagsins verulega (Abetti 

2005). Önnur leið fyrir frumkvöðulinn er að fá fjármagn frá utanaðkomandi fjárfestum 

og úthluta hlutafé til starfsmanna í fyrirtækinu og þannig byggja upp verðmætara 

fyrirtæki. Hins vegar var ljóst það þetta myndi stangast á við þau gildi sem hvatti hann 

til að stofna félagið. 

Í hagfræðikenningum um frumkvöðla er lögð áhersla á að persónuleg hagnaður 

er hvatinn á bakvið rekstur einkafyrirtækja. Nánar tiltekið, frumkvöðlar vilja byggja 

upp auð með því að eiga hlutabréf eða eignir  í verðmætu fyrirtæki (Schumpeter 1942; 

Kirzner 1973). Til að rökstyðja þetta eru niðurstöður í nýlegri könnun sem segja að 

margir stofnendur hátæknifyrirtækja trúi því að líkurnar á því að verða auðugur séu 

miklu meiri ef þeir myndu stunda áhættufjárfestingar í stað þess að velja öruggari kosti 

(Amit, MacCrimmon, Zietsma og Oesch 2000: 120). Þessir tækifærissinnuðu frum-

kvöðlar eru hvattir áfram af þörfinni fyrir fjárhagslegan hagnað en þeir frumkvöðlar 

sem geta unnið með höndunum eru frekar hvattir af þörfinni fyrir sjálfstæði (Chell, 

Haworth og Brearley 1991). 

Því meira fjármagn sem nýtt fyrirtæki hefur til ráðstöfunar, því hraðar getur það 

vaxið í verðmæti því samkeppnisstaða þess er betri en samkeppnisaðilanna svo fremi 

sem þeir séu ekki jafn vel fjármagnaðir (Romanelli 1989: 375). Þær auðlindir sem 
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frumkvöðlar þurfa auk eigin krafta er mannauður og fjármagn (Sapienza, Korsgaard et 

al. 2003).  Það að fá fjármagn til að byggja upp verðmæt fyrirtæki getur kostað 

frumkvöðulinn mikið, ekki bara fjárhagslega. Til þess að fá auðlindir þarf yfirleitt að 

láta frá sér eitthvað í staðinn sem endurgjald og getur það endurgjald haft áhrif á hagnað 

frumkvöðulsins (Emerson 1962; Pfeffer og Salancik 1978). Þetta á sérstaklega við í 

nýjum fyrirtækjum, þar sem vöxtur slíkra fyrirtækja krefst þess oft að hátt hlutfall 

auðlinda sé ekki undir stjórn frumkvöðulsins (Venkataraman 1997) og verðmætustu 

auðlindirnar eru í takmörkuðu framboði (Peteraf 1993: 181). Frumkvöðlar verða að láta 

frá sér hlutdeild í stjórnunar- og framtíðarhagnað til að laða að stofnendur, starfsfólk 

og fjárfesta (Collis og Montgomery 1995; Coff 1999). Ef frumkvöðullinn vill það ekki 

mun það koma niður á fyrirtækinu í minna virði. 

Aðal vandamálið fyrir frumkvöðulinn við að láta frá sér stjórn í fyrirtæki er að 

það gengur gegn hvatningu hans til starfsins, því það eru ekki allir frumkvöðlar sem 

stofna fyrirtæki til að verða auðugir heldur vegna þess að þeir vilja vera sjálfstæðir 

(Amit, MacCrimmon o.fl., 2000: 120). Í nýlegum rannsóknum kom í ljós að frum-

kvöðlar vinna sér yfirleitt  inn minni verðmæti (Moskowitz og Vissing-Jorgensen, 

2002) og tekjur (Hamilton, 2000) heldur en búist var við. Helstu skýringar sem 

rannsóknir bjóða upp á er sú að viljinn til að forðast efnahagslegan ávinning til þess að 

ná óáþreifanlegum ávinningi svo sem aukið faglegt sjálfstæði og persónuleg stjórn sé 

sterkari efnahagslega þættinum. Frumkvöðlar eru oftar en ekki drifnir áfram  af 

tækifærinu til að gegna lykilhlutverki í verkefninu og stjórna vexti fyrirtækisins sem 

þeir stofnuðu (Carland, Hoy, Boulton og Carland, 1984; Begley og Boyd, 1987).  Þetta 

þýðir að þeir vilja gegna stöðu forstjóra (Wasserman 2003).  Þannig verður til togstreita 

á milli þess að efnast eða ráða (Wasserman og Boeker, 2005).  

Útkoman úr þessari togstreitu ræðst einkum af persónueinkennum viðkomandi 

frumkvöðuls.  Þess vegna er það efni næsta kafla að fjalla um persónueinkenni, og þá 

sérstaklega persónueinkenni frumkvöðla, til þess að skilja betur þær hvatir sem liggja 

að baki því að gerast frumkvöðull og síðar að greina persónueinkenni þeirra frumkvöðla 

sem ná árangri í starfi sínu. 

 

2.3. PERSÓNUEINKENNI FRUMKVÖÐLA 

2.3.1 Almennt um persónueinkenni 

Í gegnum tíðina hafa margir fræðimenn skilgreint hvað það er að vera 

frumkvöðull (e.g. Davids, 1963; Cole, 1969; Collins og Moore, 1970; Casson, 1982; 
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Kuratko, 2009). Nokkrir fræðimenn hafa tekið saman skilgreiningar þess efnis og þó 

ekki sé samræmi í þeim túlkunum er talið að það sé mikilvægt að framkvæma og birta 

nýjar skoðanir og skilgreiningar á viðfangsefninu. Sé það gert næst dýpri skilningur á 

viðfangsefninu, sérstaklega þegar kemur að persónueinkennum frumkvöðla (Kuratko, 

2009: 4-6). 

Til þess að fá betri skilning á viðfangsefninu þarf að skoða þessar skilgreiningar 

og bera saman þær rannsóknir sem hafa verið gerðar.  Það er hægt að horfa á 

persónueinkenni sem lýsingu á meðaltali af meðal manneskjunni þar sem verið er að 

skoða hin ýmsu persónueinkenni en þau eru oftar en ekki mismunandi eftir aðstæðum 

og viðburðum, að hluta til vísvitandi valin eða búnar til af manneskjunni (Fleeson, 

2001). Samsvarandi persónuleikamælingar á frumkvöðlahegðun og afrakstrinum af 

henni eru gerðar á sama hátt.  Í sjálfsmati er einfalda spurningin hvort fólk sér sjálft sig 

sem, opið fyrir nýrri reynslu, muni oftar stofna fyrirtæki heldur en fólk sem er ekki jafn 

opið og hreinskilið. Síðan má spyrja hvort fólk sem er samviskusamara nái frekar 

árangri með nýtt fyrirtæki en fólk sem er ekki jafn samviskusamt. Ekkert er sagt um 

andlega þáttinn og hegðunarferli þótt þessi einkenni hafi áhrif á sprotafyrirtæki og 

velgengni frumkvöðulsins.     

Út frá sjálfsmatinu má hugleiða hvort persónueinkennin, sem flókin, erfða-

fræðilega samsett sálfræðileg hugtök, hafa áhrif á frumkvöðlastarfsemi (Nicolaou og 

Shane, 2009) og stjórna einstaklingnum þannig að það leiði til reynslu og aðgerða. Í 

þessum skilningi eru persónueinkenni séð sem orsök af andlegu ástandi og hegðunar-

ferli (John, Naumann, og Soto, 2008).  

 Þegar kemur að því að greina helstu þætti persónueinkenna er yfirleitt 

talað um fimm meginþætti persónueinkenna.  Þessari skoðun hefur vaxið ásmegin og 

byggir á rannsóknum D.W. Fiske (1949) og síðar af öðrum, þ.á.m. Norman (1976), 

Smith (1967), Goldberg (1982) og McCrae og Costa (1987).  Þetta var gert til þess að 

þrengja þá þætti sem skilgreina persónueinkenni því að sem dæmi má nefna að Allport 

(1961) skilgreindi lista með 4.000 persónueinkennum en aðrir færri.  Það væri t.d. 

ómögulegt að vinna rannsókn eins og þessa með 4000 persónueinkenni til skoðunar.    

Þessir fimm þættir eru: víðsýni (openness) , samviskusemi (conscientiousness), mann-

blendni (extroversion), meðvirkni (aggreeableness) og taugaveiklun (neuroticism), 

skammstafað OCEAN.  Fjallað verður um þetta líkan í næsta kafla. 
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2.3.2. Fimm þátta líkanið - OCEAN 

Fimm þátta líkanið varð til úr áratugalöngum rannsóknum tengdum 

persónueinkennum. Sérstaklega var horft til 16 þátta Cattell og var það líkan fyrir 

persónueinkennarannsóknir sem flestir voru sammála um. Þetta líkan hefur verið þýtt á 

nokkrum tungumálum og notað í allskonar tilfellum, sem leiðir til rannsókna sem ekki 

aðeins staðfestir gildi þess sem persónueinkennarannsókn heldur staðfestir það gildi 

líkansins í rannsóknum á alþjóðavettvangi. 

Frá 1980 hefur fimm þátta líkanið verið ríkjandi viðmið fyrir persónueinkenni 

(Costa og McCrae, 1992; Digman, 1990; Goldberg, 1990; John et al., 2008). Í auknum 

mæli, eru rannsóknir á persónueinkennum frumkvöðla byggðar á þessu líkani. Engu að 

síður eru ekki öll persónueinkenni  staðsett í ,,Stóra Fimm” kerfinu, eins og það er sýnt 

(Paunonen og Jackson, 2000; Ashton o.fl. 2004).  Sum af alþjóðlegum persónu-

einkennum sem eru utan fimm þátta líkansins eiga rætur sínar í sérstökum kenningum 

og hafa verið notuð stöku sinnum í rannsóknum tengdum frumkvöðlafræði (Rauch, 

Wiklund, Lumpkin, og Frese, 2009), Oftar en ekki eru mælingar á þörf fyrir árangur, 

innra athafnasvæði stjórnunar, áhættuþætti og persónulegt frumkvæði verið notaðar 

(Korunka, Frank, Lueger, og Mugler, 2003).   

Eitthvað af þessum persónueinkennum reyndust vera vegin samsett af stóru 

fimm (sbr. Brandstätter, 2009; Crant, 1996; Zibarras, Port, og Woods, 2008).  Þótt 

persónueinkenni Cattell (1965) séu frábrugðin persónueinkennum í þröngum skilningi, 

þá eru sambönd á milli tveggja tegunda einkenna eitthvað sem þarf að meta (Bipp, 

Steinmayr, og Spinath, 2008). 

Hinir fimm þættir OCEAN veita samt ekki fullkomlega tæmandi skýringar á 

persónuleika, en þeir eru þekktir fyrir að ná yfir stóran hluta af persónuleikatengdum 

skilgreiningum með því að ná yfir tiltekið svið, öfganna á milli. Til dæmis felur víddin 

um meðvirkni í sér hugtök eins og örlæti og hlýju á jákvæðu hliðinni og árásargirni og 

skapi á neikvæðu hliðinni. Öll þessi einkenni sýna þannig nokkuð breiða vídd.  Í 

köflunum hér á eftir verða fimm þættir OCEAN líkansins skýrðir frekar. 
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Mynd 1 - OCEAN líkanið 

  
2.3.2.1 Víðsýni 

Víðsýni (openness) hefur verið lýst sem djúpu og flóknu andlegu lífi og reynslu 

einstaklingsins (John og Srivastava, 1999). Það er einnig kallað greind eða ímyndunar-

afl. Víðsýni lýsir upplifun einstaklings sem er að reyna að nýja hluti og fær hann til að 

hugsa út fyrir kassann.  Algeng einkenni sem tengjast víðsýni eru:

	
• Ímyndunarafl 
• Innsæi 
• Fjölbreytt áhugamál 
• Frumleiki 
• Áræði 
• Val á fjölbreytni 

• Snilli 
• Sköpun 
• Forvitni 
• Skynjun 
• Hugverk 
• Djúpstætt/flækja 

 

Sá sem hefur mikla reynslu í opnu hugarfari, er líklega sá sem hefur ástríðu til 

að læra, nýtur listanna, vinnur við skapandi starf eða áhugamál, og finnst gaman að 

hitta nýtt fólk (Lebowitz, 2016a). Einstaklingur sem er síður opinn fyrir nýrri reynslu, 
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kýs hið hefðbundna framyfir fjölbreytileika og vill minni fjölbreytni þegar það kemur 

að list og skemmtun. 

Víðsýnn persónuleiki á meiri möguleika á stjórnunarstöðu, líklega vegna getu 

til að taka á móti nýjum hugmyndum og hugsa út fyrir kassann (Lebowitz, 2016a). Að 

vera víðsýnn er einnig tengt við það alheimsviðmið að stuðla að friði og umburðarlyndi 

og sjá alla sem jafna í tengslum við réttlæti og jafnrétti (Douglas, Bore, og Munro, 

2016). 

Ennfremur hafa rannsóknir sýnt það að vera opinn fyrir upplifun, leiðir til 

víðtækrar vitsmunalegrar færni og þekkingar og hefur tilhneigingu til að aukast með 

aldri (Schretlen, van der Hulst, Pearlson, og Gordon, 2010).  

Að vera opinn fyrir nýjum reynslum hefur ekki einungis verið tengt við 

þekkingu og færni, heldur hefur það líka verið tengt við sköpunargáfu, frumleika og 

tilhneigingu til að kanna sitt innra innsæi og einnig getur það haft neikvæð tengsl við 

íhaldssöm pólitísk viðhorf (Soldz og Vaillant, 1999). Þetta opna viðhorf hefur ekki 

eingöngu verið tengt við persónueinkenni heldur hefur það einnig verið talið gera 

einstaklinga stöðugri yfir lengri tíma. Ein rannsókn sneri að persónueinkenni stöðug-

leika í 45 ár (Soldz og Vaillant, 1999) og var niðurstaðan tiltölulega sterk tengsl milli 

beggja mælinga. 

Að því er varðar hina fimm þættina er að vera víðsýnn að einhverju leyti tengt 

taugaveiklun og mannblendni, en er á móti ótengt meðvirkni og samviskusemi (Ones, 

Viswesvaran, og Reiss, 1996). 

Víðsýni er e.t.v. eiginleiki sem er líklegri að breytast með tímanum og 

líklegastur til að hjálpa einstaklingnum til að vaxa. Þeir sem hafa þennan eiginleika til 

að upplifa nýja hluti, ættu að nýta sér kosti þeirra og kanna heiminn, sjálfan sig og 

ástríður sínar. Þessir einstaklingar geta verið sterkir og skapandi leiðtogar og eru 

líklegastir  til að koma með næstu stóru nýsköpunarhugmyndina. 

  

2.3.2.2 Samviskusemi 

Samviskusemi (conscientiousness) er einkenni sem hægt er að lýsa sem 

tilhneigingu til að stjórna og starfa á félagslega ásættanlegan hátt.  Þetta er einkenni 

sem knýr markmiðadrifna hegðun (John og Srivastava, 1999). Samviskusamt fólk er 

mjög duglegt við að fresta ávinningi, vinna innan skipulegs ramma og skipuleggja sig 

á skilvirkan hátt.  Eiginleikar í samviskuþættinum eru: 
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• Ágengni 
• Metnaðar 
• Nákvæmni 
• Sjálfsagi 
• Samræmi 
• Fyrirsjáanleiki 

• Sjálfstjórn 
• Áreiðanleiki 
• Úrræðasemi 
• Vinnusemi 
• Dugnaður 
• Skipulagning 

 

Sá sem er samviskusamur er líklegur til að ná árangri í skóla og í starfi, komast  

í stjórnunarhlutverki og stefna að markmiðum sínum með ákveðni og ásetningi 

(Lebowitz, 2016a). Sá sem er ekki samviskusamur er miklu líklegri til að fresta, flýja 

og vera ör í skapi. 

Þessi eiginleiki hefur verið tengdur við árangur, samræmi og þörf fyrir öryggi 

og hefur neikvæð áhrif á þörf fyrir hvatningu og spennu (Roccas, Sagiv, Schwartz, og 

Knafo, 2002). Þeir sem eru mjög samviskusamir eru einnig líklegir til að meta reglu, 

skyldu, árangur,  sjálfsaga og vinna meðvitað að aukinni hæfni (Roccas, Sagiv, 

Schwartz, og Knafo, 2002). 

Í ljósi þessa kemur ekki á óvart að samviskusemi er einnig mjög tengd við 

starfsþjálfun (Woods, Patterson, Koczwara, og Sofat, 2016), árangursríka vinnuafkomu 

(Barrick og Mount, 1991) og innri og framúrskarandi starfsferil (Judge, Higgins, 

Thoresen, og Barrick, 1999). Í langtíma rannsókn Soldz og Vaillant (1999) kom fram 

að samviskusemi var jákvæð í tengslum við aðlögun á viðfangsefnum lífsins, sem gefur 

til kynna að þeir sem eru mjög samviskusamir séu oft vel undirbúnir til að takast á við 

allar hindranir sem þeir mæta í lífinu. Þetta einkenni getur líka verið neikvætt þar sem 

það er einnig tengt við þunglyndi, reykingar, misnotkun á lyfjum og sálfræðimeðferðir.  

Í rannsóknum voru neikvæð tengsl á milli samviskusemi og taugaveiklunar en jákvæð 

tengsl við meðvirkni en engin við aðra þætti (Ones, Viswesvaran, og Reiss, 1996). 

Af þessu má ráða að þeir sem búa yfir mikilli samviskusemi, hafa sérstakt 

forskot á þá sem eru ekki samviskusamir. Þeir sem eru mjög samviskusamir ættu að 

nota styrkleika sína til hins besta, þar á meðal skipulagningu, áætlanagerð, þrautseigju 

og sókn til árangurs. 

  

2.3.2.3 Mannblendni 

Mannblendni (extroversion) innifelur m.a. tvær kunnuglegar hliðar af litrófinu, 

félagsveru og félagsfælni. Það hefur með að gera hvaðan einstaklingur fær orku sína og 

hvernig hann hefur samskipti við aðra. Almennt draga félagslyndir orku eða endurhlaða 
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sig með samskiptum við aðra en félagsfælnir verða þreyttir við  samskipti við aðra og 

endurnýja orku sína með einveru.  Eiginleikar í tengslum við mannblendni eru: 

 

• Félagsvera 
• Sjálfstæði 
• Gleði 
• Gefandi 
• Orkumikill 

• Málglaður 
• Nýtur lífsins 
• Ástúðlegur 
• Vinalegur 
• Sjálfsöruggur

 

Fólk sem er félagslynt hefur tilhneigingu til að leita eftir tækifærum til 

félagslegra samskipta og eru oftar en ekki miðpunktur athyglinnar. Þeim líður vel með 

öðrum og eru líklegri til hafa frumkvæðið í samskiptum við aðra frekar en að gera 

eitthvað (Lebowitz, 2016a). Hins vegar er fólk sem er félagsfælið líklegra til að vera 

fólkið sem segir fátt, er rólegt, hlédrægt og hugsi.  Þeir sem eru félagslyndir eru líklegri 

til að sækjast eftir árangri og hvatningu og kunna síður við kyrrstöðu (Roccas, Sagiv, 

Schwartz, og Knafo, 2002). 

Í ljósi þessara niðurstaðna má leiða líkum að því að miklar félagsverur séu 

líklegri til forystu og að þetta einkenni stuðli að velgengni stjórnenda auk velgengni í 

öllu starfi (Barrick og Mount, 1991). Í gegnum lífið fylgja miklum félagsverum  háar 

tekjur, íhaldssöm pólitísk viðhorf og skjót aðlögun við áskoranir í lífinu og félagsleg 

tengsl (Soldz og Vaillant, 1999).  Í sömu langtíma rannsókn kom einnig fram að 

félagsverur eru nokkuð stöðugar í gegnum árin, sem gefur til kynna að félagsverur og 

félagsfælur breytist ekki svo auðveldlega (Soldz og Vaillant, 1999). 

Vegna þess hversu auðvelt það er að meta stöðugleika með tímanum, þá er 

félagsveran góð spá fyrir virkni og almenna vellíðan (Ozer og Benet-Martinez, 2006) 

og jákvæðar tilfinningar (Verduyn og Brans, 2012) (Schaefer, Williams, Goodie, og 

Campbell, 2004).  Í samanburði við aðra þætti líkansins er mannblendni sögð hafa 

neikvæð tengsl við  taugaveiklun og  jákvæð tengsl við viljann til að upplifa (Ones, 

Viswesvaran, og Reiss, 1996).  Þeir sem skora hátt í mannblendni eru líklegri til að 

eignast vini auðveldlega og njóta þess að eiga samskipti við aðra ólíkt þeim félagsfælnu 

sem einangra sig og forðast samskipti.   

  

2.3.2.4. Meðvirkni 

Meðvirkni (aggreeableness) segir til um hversu vel fólki semur við aðra. Þó 

mannblendni þátturinn eigi við orkugjafa sem leitast við að hafa samskipti við aðra, 
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snertir meðvirkni viðhorfið til annarra. Það byggist á því hvernig þú hefur almennt 

samskipti við aðra.  Eftirfarandi eiginleikar falla undir meðvirkni: 

 

• Traustur 
• Skemmtilegur 
• Auðmjúkur 
• Sjúklingur 
• Meðalmaður 
• Kurteis 
• Góður 

• Tryggur 
• Óeigingjarn 
• Gagnlegur 
• Viðkvæmur 
• Kátur 
• Hugsandi 

 

Fólk sem er mjög sammála hefur tilhneigingu til að vera vel liðið, virt og næmt 

fyrir þörfum annarra. Það á líklega fáa óvini, sýnir samúð og er ástúðlegt við vini sína 

og ástvini, sem og ókunnuga (Lebowitz, 2016a). 

Fólk sem er á hinum enda litrófsins er ólíklegt til að treysta og líka við aðra.  

Það hefur tilhneigingu til að vera kalt, viðbragðslítið, dónalegt, móðgandi og kald-

hæðið. Þrátt fyrir að allir sem eru á þessu litrófi séu ekki grimmir eða harðir í horn að 

taka, þá eru þeir líklegri til þess að að skilja ekki aðra eftir með hlýja tilfinningu 

gagnvart sér. 

Meðvirkir einstaklingar hafa tilhneigingu til að meta góðvild, hefð og samræmi 

og forðast að setja of mikla áherslu á völd, afrek eða leit að eigin ánægju (Roccas, 

Sagiv, Schwartz, og Knafo, 2002).  Meðvirkni getur verið hvött áfram af lönguninni til 

að uppfylla félagslegar skyldur eða fylgja settum reglum, eða það getur komið frá 

raunverulegri umhyggju fyrir velferð annarra. Hver sem hvatningin er, fylgir því 

sjaldan grimmd, miskunnarleysi eða eigingirni (Roccas, Sagiv, Schwartz, og Knafo, 

2002). 

Þeir sem eru mjög sammála eru líklegri til að eiga í jákvæðum samböndum við 

maka jafnt sem fjölskyldu og upplifa þakklæti og fyrirgefningu, nái markmiðum sínum, 

lifi lengur, séu ánægðari og stundi sjálfboðastörf í samfélagi sínu (Ozer og Benet-

Martinez, 2006). Meðvirkni hefur áhrif á svo margar þætti í lífinu vegna þess að það 

hefur áhrif á það hvernig samskipti eru við aðra. 

Þegar litið er til lengri tíma er meðvirkni tengd sterkum félagslegum stuðningi 

og heilbrigðri aðlögun, en það eru lítillega neikvæð tengsl við sköpunargáfu (Soldz og 

Vaillant, 1999). Þeir sem eru vingjarnlegir og kærleiksríkir við aðra, geta fundið sig án 

þess að þurfa hvatningu til að uppfylla hefðbundna mælikvarða á velgengni og í staðinn 

einblína þeir á fjölskyldu og vini. Meðvirkni tengist svolítið mannblendni og hefur 
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neikvæð tengsl við taugaveiklun og nokkuð jákvæð tengsl við samviskusemi (Ones, 

Viswesvaran, og Reiss, 1996). 

Einstaklingar sem eru mjög sammála eru líklegri til að eiga marga góða vini og 

eiga gott samband við fjölskyldumeðlimi, en búa við þá áhættu að vera stöðugt að setja 

aðra á undan sjálfum sér og missa þannig af tækifærum til að ná árangri í námi eða 

starfsþróun. Þeir sem eru vingjarnlegir og sammála öðrum geta nýtt sér styrk sinn með 

því að leita til félagslegs stuðningsnets eftir hjálp þegar þörf er á og finna ánægju í 

jákvæðum samskiptum við samfélagið. 

  

2.3.2.5. Taugaveiklun 

Taugaveiklun (neuroticism) er neikvætt persónueinkenni sem einkennist af 

mæðu, skapsveiflum og tilfinningasveiflum. Taugaveiklun snýst ekki um að vera 

vondur eða vanhæfur, heldur frekar að vinna að því að líða vel í eigin skinni. Það nær 

til tilfinningalegs stöðugleika manns og almenns geðlags. Þessi einkenni tengjast oft 

taugaveiklun: 

• Óþægindi 
• Svartsýni 
• Skapsveiflur 
• Öfundssýki 
• Ótti 
• Taugaóstyrkur 
• Kvíði    

• Varkárni 
• Sjálfsgagnrýni 
• Óáreiðanleiki 
• Óöryggi 
• Óstöðugleiki 
• Viðkvæmni

 

Þeir sem skora hátt þegar kemur að taugaveiklun eru almennt kvíðafullir, 

sorgmæddir, áhyggjufullir og hafa lítið sjálfsálit. Þeir geta verið skapstyggir og getur 

verið  auðvelt að gera þá reiða og þeir hafa tilhneigingu til að vera sjálfsmeðvitaðir og 

óöruggir um sjálfa sig (Lebowitz, 2016a).  Einstaklingar sem skora lágt eru 

sjálfsöruggir, líður betur og ævintýragjarnari. Þeir eru of hugrakkari, þjást síður af 

áhyggjum eða skorti á sjálfstrausti. 

Taugaveiklun hefur reynst neikvæð í tengslum við sjálfsálit og almenna 

sjálfsvirðingu og gildir það sama um þörf til að stjórna (Judge, Erez, Bono, og 

Thoresen, 2002).  Auk þessara skýru hugtaka hefur taugaveiklun einnig verið tengd við 

léleg vinnuafköst og litla hvatningu, þar á meðal markmiðssetningu (Judge og Ilies, 

2002). 
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Það kemur líklega ekki á óvart að tilfinningalegur óstöðugleiki og varnarleysi 

gagnvart streitu og kvíða laði ekki fram það besta úr hverri manneskju þegar kemur að 

vinnuframlagi. Kvíða- og sjálfsvitundarþátturinn í taugaveikluninni var einnig tengdur 

við hefðbundin gildi og hafði neikvæðna fylgni við árangur. Fjandskapur og hvatvísi 

þáttur taugaveiklunarinnar tengdist jákvætt við sókn í ánægju en neikvætt við 

góðvildar, hefð og samræmi (Roccas, Sagiv, Schwartz, og Knafo, 2002).  Í langtíma 

rannsókn Soldz og Vaillant (1999) kom fram að taugaveiklun, á 45 ára tímabili, var 

neikvæð í tengslum við að hætta að reykja, lifa heilbrigðu lífi, notkun lyfja, áfengis-

neyslu og geðheilbrigðisvandamálum. 

Taugaveiklun sýndi neikvæð tengsl við meðvirkni og samviskusemi, auk veikra 

neikvæðra tengsla við víðsýni (Ones, Viswevaran, og Reiss, 1996). Yfirleitt er mikil 

taugaveiklun tengd auknum erfiðleikum í lífinu, þar með talið fíkn, lélegum 

vinnubrögðum og óhollum lífsstíl.  

  
2.3.3 Persónueinkenni frumkvöðla  

Skv. Johnson, Madole og Freeman (2018) þá hafa rannsóknir sýnt að 

frumkvöðlar skora hærra í OCEAN líkaninu en hefðbundnir starfmenn fyrirtækja í 

mannblendni og lægra í taugaveiklun (Zhao og Seibert, 2006).  Einnig að mannblendni 

hefur haft sterka fylgni með árangri frumkvöðla (Leutner, Ahmetoglu, Akhtar, og 

Chamorro-Premuzic, 2014).  Það er athyglisvert að allmörg af persónueinkennum sem 

eru tengd frumkvöðlum finnast í fræðigreinum um þá sem þjást af geðhvörfum (Baron, 

1998).  Frumkvæði hefur verið tengt frumkvöðlum (Crant, 1996) sem og persónutöfrar 

(Crant og Bateman, 2000; Fuller og Marler, 2009). Sköpunargáfa, sérstaklega hæfi-

leikinn til þess að endurbæta skilyrtar aðstæður hefur verið tengt frumkvöðlum. 

(Hmieleski og Corbett, 2006).  Aðrar rannsóknir hafa sýnt að metnaðarfull markmiða-

setning og jákvæð helgun eru mikilvægt framlag til árangurs og metnaðar í 

frumkvöðlastarfi (Baron, Tang, og Hmieleski, 2011; Baum og Locke, 2004; Rauch og 

Frese, 2007). 

Wasserman (2012) hefur rannsakað 10.000 frumkvöðla í Bandaríkjunum og 

skoðað einkenni og árangur.  Hann hefur sérstaklega rannsakað hvatann að baki því að 

gerast frumkvöðull og er athyglisvert að skoða það í samhengi við persónueinkenni 

frumkvöðla.  Hann segir fyrstu spurningarnar sem frumkvöðullinn þurfi að svara vera; 

Á ég að gerast frumkvöðull?  Hvenær ætti ég að gera það?  Þá er átt við hvenær á 

lífsleiðinni, snemma  á vinnuferlinum eða síðar þegar búið er að afla sér reynslu.  Loks 
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er spurt; Hvernig get ég metið hlutlaust möguleikann á því að hugmyndin mín sé 

frambærileg.   

Þótt þetta hljómi sem einfaldar spurningar, liggur meira þarna að baki því hér 

hafa ytri þættir mikil áhrif eins og hjúskaparstaða, barn eða barnleysi, hæfni, menntun 

eða reynsla og hvort það séu til staðar meðstofnendur með sama skap, vilja og kraft.  

Hér skiptir ástríðan miklu máli því nær alltaf hefur starf frumkvöðulsins í för með sér 

einhverja skerðingu á þeim þáttum lífsins sem hann býr við og þess vegna þarf ástríðan 

að yfirvinna þessar takmarkanir.  Til viðbótar nefnir höfundur aðra áhrifavalda og ekki 

hvað síst hvernig frumkvöðullinn tengir við þessa áhrifavalda sína.  Hér er átt við 

fjölskyldu og menningu því t.d. í sumum fjölskyldum eru allir lögfræðingar eða læknar 

og í sumum þjóðfélögum ferðu ekki í sjálfstæðan rekstur nema þér hafi ekki tekist að 

mennta þig.  Að sama skapi gæti frumkvöðullinn viljað stofna fyrirtækið sitt vegna þess 

að hann vill ekki verða læknir eða lögfræðingur eins og allir í fjölskyldunni hans eða 

þá að hann telur hugmynd sína svo góða að venjur í þjóðfélaginu nái ekki að brjóta 

hann á bak aftur við að koma henni í framkvæmd. 

Wasserman (2012) lýsir því að hann hafi sérgreint 27.000 svör í spurninga-

könnun eftir kyni, aldri og hvort viðkomandi sé frumkvöðull og fengið niðurstöður sem 

gefi sterkt til kynna hver sé hvatinn að því að gerast frumkvöðull og þannig varpa ljósi 

á persónueinkenni frumkvöðla.  Hann segir muninn á þeim sem eru frumkvöðlar og 

þeim sem eru það ekki vera sláandi og síðan hitt að ekki hafi verið svo mikill munur á 

milli kynja og svo hafi munur á hvatanum hjá mismunandi aldurshópum frumkvöðla 

ekki verið svo mikill.  Í töflunni hér á eftir eru sýndir fjórir helstu hvatar hjá karlkyns 

frumkvöðlum á þrítugsaldri í samanburði við sama aldurshóp sem eru ekki frum-

kvöðlar.  Sýndir eru hvatar fyrir báða hópa en í sviga er sett röðun sama þáttar í hinum 

hópnum.  Á eftir henni er sama tafla fyrir kvenfólk á sama aldri og sýnir hún svipaða 

niðurstöðu, þ.e. að það er munur á þeim sem eru frumkvöðlar og þeim sem eru það 

ekki. 
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Tafla 2 – Hvati til að gerast frumkvöðull 

 

Þannig sýni gögnin að þessir hvatar eru nokkuð stöðugir yfir langt tímabil hjá 

frumkvöðlum en hætti frekar til að breytast hjá þeim sem eru ekki frumkvöðlar.  Eins 

og sést á þessari upptalningu þá eru sterk tengsl á milli þeirra persónueinkenna sem er 

að finna í fimm þátta líkaninu og þeirra persónueinkenna sem hafa komið í ljós hjá 

frumkvöðlum.  Þess vegna verður nú farið í að athuga hvaða þættir þurfa að vera til 

staðar hjá þeim frumkvöðlum sem ná árangri. 

 
2.4. ÁRANGURSRÍKIR FRUMKVÖÐLAR 

Vegna þess hve frumkvöðlar gegna mikilvægu hlutverki í hagkerfinu er eðlilegt 

að það sé spurt að því af hverju fólk gerist frumkvöðlar og ekki síður að spyrja af hverju 

sumir frumkvöðlar ná svona miklu meiri árangri en aðrir frumkvöðlar (Baron, 2000).  

Þegar fræðigreinum sleppir má finna margar bækur um málefnið þar sem annað hvort 

frumkvöðlar hafa skrifað um reynslu sína eða að vegferð árangursríkra frumkvöðla er 

lýst.  Þessum bókum er það sammerkt að vilja skýra til hlítar hvað árangursríkir 

frumkvöðlar þurfa til að bera og hvernig vegferð þeirra þurfi að vera til þess að ná 

árangri.   
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2.4.1 Helgun, þekking, kjarkur og heppni  

Tjan, Harrington og Hsieh (2012) lýsa sinni skoðun á því hvað þurfi til að vera 

árangursríkur frumkvöðull.  Þeir skipta þessu í fjóra megin flokka, þ.e. helgun, þekking, 

kjarkur og heppni.  Þessir þættir duga ekki stakir til að ná árangri heldur þarf 

frumkvöðullinn að hafa rétta blöndu af þessum þáttum.   

Helgun felur í sér tilgang og ástríðu fyrir verkefninu og gildir einu hver 

bakgrunnur einstaklingsins er.  Viðkomandi smitar frá sér áhuga og vilja til að ná 

árangri.  Ákafinn getur verið svo mikill að hann virðist ekki rökvís eða byggður á 

undirbúningi, rannsóknum, eða viðskiptaáætlunum.  Sama gildir um mótstöðu við 

hugmyndina.  Það sem skiptir öllu máli fyrir viðkomandi er að hugmyndin nái fram að 

ganga.  Þessi helgun og ástríða er oftar en ekki forsendan fyrir mögnuðum fjárfesta-

kynningum sem tryggja fjármagn og framgang.  Frumkvöðlar sem einkennast af helgun 

og ástríðu eru oftast hugmyndaríkir og koma oftar en ekki fram með óhefðbundnar 

hugmyndir.  Þannig sé helgunin og ástríðan svarið við spurningunni „af hverju“ þegar 

verið er að skoða spurningar til viðbótar, þ.e. „hvað“ og „hvernig“ þegar verið er að 

vinna að stefnumótum fyrirtækis. 

Þekking nær ekki alveg utan um hugtakið „smarts“ en engu að síður er átt við 

þá eiginleika að vera rökvís, gagnadrifin, markmiðadrifin, góður stjórnandi og 

strategískur í hugsun.  Ástæðan fyrir því að þekking nær ekki að skýra þetta til fulls er 

að enska orðið „smarts“ er margvítt því það er talað um mannþekkingu (people smarts), 

götuþekkingu (street smarts) og sköpunarþekkingu (creative smarts) (Tjan, Harrington 

og Hsieh (2012).  Þetta felur í sér að viðkomandi er fær í að greina alls konar mynstur 

í umhverfinu til þess að skynja og skilja hvað er í gangi og hvernig á að bregðast við 

aðstæðum. Þessi hæfileiki til mynsturgreiningar lýsir sér best í því þegar aðrir sjá óreiðu 

þá notar þessi tegund frumkvöðuls, rök, skynjun, greind, reynslu og tilfinningu til að 

komast að niðurstöðu. 

Kjarkur felur í sér getuna til að meðtaka áhættu, framkvæma og gera eitthvað 

sem hefur jafnvel ekki verið gert áður.  Hæfileikinn til að meðtaka áhættu getur verið 

tvenns konar, þ.e. að geta tekið áhættu og að geta þolað áhættu.  Áhættusæknir 

frumkvöðlar eru duglegir að taka áhættu sem meðalmaðurinn myndi ekki gera að 

jafnaði og þar sem þeir skynja áhættu ekki með sama hætti þá er trú þeirra á verkefninu 

svo mikil að þeim finnst í raun og veru að áhættan sé minni.  Þeir frumkvöðlar sem þola 

vel áhættu eru ekki endilega áhættusæknir heldur eru þeir tilbúnir að vinna að því að ná 
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markmiðum sínum þótt það feli í sér áhættu.  Einnig má skoða kjarkinn sem þarf til 

þess að hefja eitthvað verkefni, kjarkurinn til að endast í viðkomandi verkefni og síðast 

en ekki síst kjarkurinn til þess að þroskast sjálfur eftir því sem verkefninu vindur áfram. 

Höfundi ritgerðar finnst athyglisvert að finna heimild sem telur heppni vera 

persónueinkenni frumkvöðuls sem hefur náð árangri.  Tjan, Harrington og Hsieh (2012) 

halda því fram að heppni þurfi að vera til staðar í einhverju formi til þess ná árangri og 

að allir hafi á einhverjum tímapunkti upplifað góða hluti vegna heppni.  Heppnin er 

hins vegar afar óljós þegar kemur að því að hlutgera hana því hún er tilviljunarkennd 

og utan þess sem við getum stjórnað. Það breytir því ekki að við getum haft jákvætt 

viðhorf til heppni sem skilar sér í velgengni. Þetta viðhorf gerir það að verkum að 

viðkomandi telur sig heppinn eða finnst sem heppnin sæki að viðkomandi.  Fyrir flesta 

er þessi þáttur þó frekar tilviljanir heldur en heppni en það má leiða líkum að því að 

tilviljun sem leiðir til hagstæðrar niðurstöðu sé heppni. 

Horowitz (2014) lýsir vegferð sinni sem frumkvöðuls sem er þátttakandi í 

verkefni sem gengur bæði upp og niður og endar að lokum vel.  Það sem einkennir þetta 

ferðalag er hversu mikið reynir á persónueinkenni frumkvöðlanna og ekki hvað síst að 

þeir hafi getu til þess að geta fylgt verkefninu umfram því að koma því af stað því þegar 

fyrirtækið stækkar eru mestar líkur á því að það verði verðmætt.  Þess vegna sé ekki 

nóg að frumkvöðullinn sé með eitt ríkjandi einkenni heldur þurfi hann að hafa vigtaða 

blöndu sem gerir honum kleift að þroskast með verkefninu. Hann segir frum-

kvöðlahlutverkið afar einmanalegt og þrátt fyrir að frumkvöðullinn sé sjaldnast einn á 

ferð þá séu ekki allir þeir sem eru í upprunalega hópnum hæfir til að þroskast með 

félaginu.  Hann segir nokkur atriði er varða persónueinkenni frumkvöðulsins vera 

lykilþætti í árangri viðkomandi.  Þetta eru þættir eins og hreinskilni, erfiðar ákvarðanir 

varðandi samskipti við meðfrumkvöðla og starfsfólk, getan til að koma á eigin 

menningu í fyrirtækinu, samskipti við ytra umhverfi félags þar sem fjármögnunaraðilar 

og viðskiptavinir gegna lykilhlutverki í velgengni fyrirtækisins. 

Griffin (2017) segir frumkvöðla og frumkvæði vera af sama uppruna.  Það 

erfiðasta við að hefja rekstur fyrirtækis eða framkvæmd hugmyndar sé að byrja.  Þannig 

tali margir um að stofna fyrirtæki en fáir geri það í raun og veru.  Einnig séu margar 

bækur og greinar um frumkvöðla.  Það eina sem gildir er að sýna frumkvæði og 

framkvæma.  Þar kemur hinn sanni frumkvöðull í ljós.  Hann segir getuna til að 

framkvæma vera vanmetna.  Þannig verði hugmynd öðruvísi í framkvæmd en í 

huganum.  Einnig sé mikilvægt að hver sem hugmyndin er, þá sé fundinn kaupandi að 
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henni því ef ekki er hægt að sannreyna viðskiptagildi hugmyndar þá sé oftar en ekki 

betra heima setið.  Þeir frumkvöðlar sem nái að komast frá hugmyndastigi á sölustig 

séu þeir sem ná árangri.  Þeir frumkvöðlar sem ná árangri hafa líka mjög skýran fókus 

á það sem þeir vilja ná fram.  Þetta sé sérstaklega mikilvægt þar sem frumkvöðullinn 

þurfi að fást við fjölda verkefna í einu.  Það að forgangsraða með réttum hætti leiðir til 

hagstæðari útkomu og sé því mikilvægara en dugnaður við vinnu.  Með fókus er einnig 

átt við stefnu eða strategíu en stefnan sé frumkvöðlinum ljósviti sem tryggir að hann 

fari í rétta átt með verkefnið.  Með stefnunni er átt við það hvernig félagið gerir sig 

einstakt í vegferð sinni.  Horowitz (2014) segir stefnuna vera mikilvæga fyrir 

frumkvöðulinn sem vill ná árangri og hann geri það með því að vera með söguna um 

það sem á að framkvæma, því það sé sami hluturinn.  Sagan segi af hverju og hvernig 

og ef frumkvöðullinn geti ekki sagt söguna á áhrifamikinn hátt, þá sé óljóst af hverju 

einhver ætti að styðja hann.  Sagan sé það sem fær frumkvöðulinn til að vakna á 

morgnana og gera eitthvað.  Sagan þarf að útskýra tilvist hugmyndar frumkvöðulsins.  

Hún þarf að útskýra þörfina og mikilvægið.  Þannig séu árangursríkir frumkvöðlar góðir 

sögumenn.  Griffin (2017) lýkur umfjöllun sinni um árangursríka frumkvöðla með því 

að ræða helgun frumkvöðulsins.  Þannig sé frumkvöðullinn trúboði, ekki málaliði, þ.e. 

að hann hafi óbilandi trú á verkefninu og eigin getu til þess að ná árangri.  Þetta skipti 

sérstaklega miklu máli þegar á móti blæs því það sé næsta öruggt að eitthvað muni 

koma upp á.  Þetta getur falið í sér getuna til þess að ganga gegn ríkjandi viðhorfum og 

hjarðhugsun.  Það sé einmitt þessi sjálfstæða hugsun sem skapar tækifærið sem 

frumkvöðullinn nýtir sér til árangurs. Þess vegna þarf frumkvöðlinum að vera eiginlegt 

að hegða sér með þessum hætti. 

 

2.4.2 Uppskrift að árangri  

Að þessu sögðu, þá er hægt að finna fjölda bóka sem mætti kalla uppskrifta-

bækur fyrir frumkvöðla til að ná árangri. Ástæðan fyrir því að minnast á þetta er að það 

er athyglisvert að bera saman persónueinkenni árangursríkra frumkvöðla við vegferðina 

sem skapar þeim þennan árangur.  Love (2016) hefur sett fram sex þrepa líkan til 

árangurs fyrir frumkvöðla.   

Fyrsta þrepið kallar hann sköpun þar sem eru þrír meginþættir: hugmyndin, 

teymið og fjármagn.  Hvað varðar hugmyndina er rétt að árétta að það eru ekki allar 

hugmyndir frumkvöðla góðar og þarna reynir fyrst á dómgreind frumkvöðulsins m.t.t. 

þess að skynja hvaða hugmynd er þess virði að veðsetja líf og sál í mörg ár.  Teymið er 
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líka áskorun því gott teymi getur gert eitthvað gott úr slakri hugmynd en lélegt teymi 

getur eyðilagt góða hugmynd.  Hér reynir á mannþekkingu frumkvöðulsins, þ.e. hann 

þarf að skynja kosti og galla þeirra sem hann vill fá með sér í vegferðina, en ekki hvað 

síst þarf hann að vera viss um að velja nógu fjölbreyttan hóp sem getur tekist á við 

verkefnið og vaxið með því.  Það getur reynst erfitt að vinda ofan af röngu mannvali 

við samsetningu á teymi.  Þegar kemur að öflun fjármagns þá þarf oftar en ekki að eyða 

miklum tíma í að safna fjármagni og tíminn sem í það fer síst ofmetinn. Það kemur 

frumkvöðlum samt á óvart að það er oftar en ekki auðveldast að safna fjármagni á 

hugmyndastiginu því þar sem varan eða þjónustan sem á að skapa er ennþá ekki til, þá 

er það sannfæringarkrafturinn til að selja söguna sem gildir. 

Annað þrepið kallar hann afhendingu.  Þar sem hugmynd, teymi og fjármagn er 

til staðar sé næsta verkefni að koma vörunni eða þjónustunni á framfæri.  Á þessu þrepi 

er hættan sú að frumkvöðullinn þjáist af fullkomnunar eða frestunaráráttu sem tefur 

framgang verkefnisins.  Eftir að varan eða þjónustan hefur verið afhent þá gengur þeim 

frumkvöðlum best sem hafa vit á að hlusta á endurgjöfina sem þeir fá.  Að sama skapi 

má frumkvöðullinn ekki láta hugfallast þótt dómur neytenda sé ekki sá sem hann vænti 

og að sama skapi ekki blása til stórsóknar þótt ummælin séu jákvæð. 

Þriðja þrepið kallar hann þroska.  Á þessu þrepi er nauðsynlegt fyrir 

frumkvöðulinn að læra af því sem á undan er gengið og draga af því nauðsynlegar 

ályktanir og breyta hegðun til þess að tryggja árangur.  Hér er sveigjanleiki aðalatriðið 

því frumkvöðullinn getur þurft að færa hugmyndina langt frá því sem upphaflega var 

lagt upp með til þess að tryggja árangur.  Hættan er hins vegar sú að frumkvöðullinn sé 

það ástfanginn af upprunalegu hugmyndinni sinni að hann neiti því að breyta nokkru. 

Fjórða þrepið er viðskiptamódelið.  Hér eru markmiðin mörg.  Það þarf að sjá 

til þess að þeir fjármunir sem settir eru í verkefnið búi til meiri fjármuni þannig að 

fyrirtækið nái jákvæðu fjárflæði.  Síðan er það endamarkið að ná það hárri framlegð og 

háu jákvæðu fjárflæði að það skapi tækifæri fyrir annaðhvort útgreiðslu arðs eða mjög 

hátt verðmat. Sem fyrr er betur heima setið en að halda af stað með fyrirtæki sem er 

ekki með gott viðskiptamódel. 

Fimmta þrepið er skölun.  Í sköluninni er mesta virði viðskiptahugmyndarinnar 

skapað.  Þetta þýðir samt ákveðin vatnaskil í hugsun frumkvöðulsins því hér þarf hann 

að geta skilið við hugmyndina og fyrirtækið sitt og leyft því að þróast áfram sjálfstætt, 

þótt hann sé ennþá hluti af teyminu.   
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Sjötta og síðasta þrepið er uppskera.  Það fjallar um lok verkefnisins hvað varðar 

frumkvöðulinn.  Dæmi um þetta er sala á fyrirtækinu, hlutafjárútboð á hlutabréfa-

markaði eða sala til fjárfesta félagsins. Það sem getur haft áhrif á viðhorf frumkvöðuls-

ins er hversu mikið hann á og getur stjórnað fyrirtækinu eftir því sem það skalast.  Oft 

er talað um „cash or king“, þ.e. að frumkvöðullinn þurfi að velja á milli valds og auðs 

þegar kemur að skölun fyrirtækisins.  Lögð er áhersla að frumkvöðullinn eigi að njóta 

þess að halda áfram að lifa lífinu þótt það sé ekki í fyrirtækinu sem hann skapaði.  Þetta 

getur verið tækifæri fyrir frumkvöðulinn til að gera eitt af þremur hlutum, stofna nýtt 

fyrirtæki, hjálpa öðrum frumkvöðlun eða gera ekki neitt. 

Með þessari umfjöllum um árangurþætti frumkvöðla er fræðirýninni lokið og í 

næsta kafla verður nú farið í að draga saman niðurstöðuna úr fræðilegu ritrýninni og 

hefjast handa við að setja fram rannsóknarspurningu og rannsóknartilgátu. 

  
2.5. SAMANTEKT FRÆÐILEGRAR RITRÝNI 

Í þessum fræðilega kafla hefur verið farið yfir tvö meginefni ritgerðarðinnar, 

frumkvöðlafræði og persónueinkenni.  Markmiðið með þessari yfirferð var að búa til 

samhengi  fyrir rannsóknarspurningu og rannsóknartilgátu í tengslum við að rannsaka 

einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi.  Til þess að geta rætt um frumkvöðla er 

nauðsynlegt að skoða fræðilegan bakgrunn frumkvöðulsins m.t.t. hvernig hann er 

skilgreindur.  Með því að nota þekktar skilgreiningar á frumkvöðlinum og hegðun hans 

er hægt að skoða persónueinkenni hans út frá þekktum skilgreiningum á 

persónueinkennum og er þá stuðst við fimm þátta líkanið sem er almennt notað þegar 

skoða á persónueinkenni.  

Með því að skoða greinar og bækur um hvata til þess að verða frumkvöðull og 

árangursþætti í starfi frumkvöðla er komið efni til viðbótar til þess að setja saman 

rannsókn í samræmi við kaflann um aðferðafræði rannsóknar og með því draga fram 

niðurstöðu sem getur bæði svarað rannsóknarspurningu og rannsóknartilgátu en það er 

viðfangsefni næsta kafla að kynna hvoru tveggja til sögunnar.  

 
2.6. RANNSÓKNARSPURNING OG RANNSÓKNARTILGÁTA 

Eins og kemur fram í inngangi að ritgerðinni þá er markmiðið með þessari 

ritgerð að skoða einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi.  Rannsóknarspurningin 

endurspeglast í innihaldi og í titli ritgerðarinnar því spurt er.   
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Hver eru einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi? 

 

Í fræðilegu rýninni hér á undan er búið að fara yfir hver eru einkenni 

frumkvöðlsins (Shane og Venkataraman, 2000), árangursþætti (Tjan, Harrington og 

Hsieh, 2012) og hvata til árangurs (Wasserman (2012).  Þess vegna er rannsóknarefnið 

að greina einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi með því að rannsaka íslenska 

frumkvöðla m.t.t. persónueinkenna og árangurs.   

Eins og kemur fram í rannsóknarspurningunni þá er spurt um einkenni 

árangursríkra frumkvöðla á Íslandi.  Þar sem fræðilega rýnin nær yfir alla frumkvöða 

en rannsóknin yfir íslenska frumkvöðla verður til efni til þess að sanna eða afsanna 

eftirfarandi rannsóknartilgátu: 

 

Það er enginn munur á íslenskum frumkvöðlum sem ná árangri og öðrum 

frumkvöðlum. 

 

Í næsta kafla verður fjallað um aðferðafræðina við rannsóknarvinnuna, auk þess 

sem gerð er grein fyrir rannsóknaraðferðinni, rannsókninni sjálfri og innihaldi 

hennar.  Einnig er lagt mat á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar áður en farið er 

í niðurstöður og umræður um þær. 

ANNAR HLUTI 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var.  

Fyrst er fjallað um hana fræðilega og síðan er rannsóknarferlinu lýst eins og það átti sér 

stað.  Í rannsókninni valdi rannsakandi eigindlega rannsóknaraðferð til þess að fá meiri 

innsýn og dýpri skilning á viðfangsefninu á grundvelli ítarlegrar skoðunar, skilnings, 

upplifunar og reynslu fárra einstaklinga. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknaraðferðanna var haft að leiðarljósi við 

framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

3.0. AÐFERÐARFRÆÐI RANNSÓKNAR 
3.1 INNGANGUR 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræðina sem beitt var við rannsóknina og 

gert grein fyrir rannsókninni sem ritgerðin byggir á. Gert er grein fyrir rannsóknar-
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aðferðinni sem notuð var, tilgangi hennar og markmiði, rannsóknartilgátu, þátttakend-

um, vali þátttakenda, framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu 

gagna. Að lokum verður lagt mat á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.   

 

3.2 RANNSÓKNARAÐFERÐIN  

Við val á rannsóknaraðferð þurfti að horfa til aðgengi að gögnum um íslenska 

frumkvöðla og þá sérstaklega þá sem hafa náð árangri.  Þar sem höfundi er ekki kunnugt 

um að þetta hafi verið rannsakað sérstaklega þá voru engin fyrirliggjandi gögn eða 

heimildir sem hefði hefði verið að nota.  Þess vegna var ljóst að nota þyrfti 

spurningaaðferð til þess að safna gögnum.  Þar sem þýðið sem býr yfir upplýsingum 

um þessa þætti er lítið þá var eigindlegri rannsóknaraðferð (djúpviðtölum) beitt við 

þessa rannsókn. Eigindlegar rannsóknir eiga rætur sínar að rekja til fyrirbærafræði og 

er megintilgangur hennar að leita skilnings út frá sjónarhóli þátttakenda á 

raunveruleikanum eins og fólk skynjar hann, byggðan á hugmyndum þess, tilfinningum 

og hvötum.  Segja má að rannsakandinn stígi út úr sínum eigin raunveruleika og reyni 

að skilja og sjá daglegt líf viðmælenda sinna með þeirra eigin augum. (Remeny o.fl., 

1998; Taylor og Bogdan, 1998).  

Í djúpviðtölum reynir rannsakandinn að leitast við að reyna að skilja við-

mælanda sinn eins og kostur er og reynir að setja sig í hans spor og skilja félagslegan 

bakgrunn hans og stöðu, bæði á meðan rannsókninni sjálfri stendur og við túlkun og 

greiningu gagnanna. Rannsakandi valdi opin djúpviðtöl sem rannsóknartæki til þess að 

ná fram djúpum skilningi á viðfangsefninu eins og viðmælandi hans skynjar og það 

kemur honum fyrir sjónir út frá þekkingu hans og reynslu.   

Helstu kostir opinna djúpviðtala er sá að rannsakandi getur spurt dýpra og beðið 

viðmælanda sinn um að útskýra nánar það sem verið er að spyrja um hverju sinni.  

Helsti ókostur þeirra hins vegar er hversu tímafrek og dýr þau eru (Bogdan og Biklen, 

1982).  Í viðtölunum notaði rannsakandi opnar spurningar sem höfðu verið ákveðnar 

fyrirfram til þess að leiða viðtölin í átt að ákveðnu viðfangsefni. Þess var gætt að gefa 

gott svigrúm fyrir frjálsa umræðu viðmælenda. 
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Meginmarkmiðið rannsóknarinnar og þar með viðtalanna í rannsókninni var að 

reyna að öðlast betri og dýpri skilning á því hver væru persónueinkenni íslenskra 

frumkvöðla sérstaklega þeirra sem hafa náð árangri og svara þannig rannsóknar-

spurningu ritgerðarinnar og rannsóknartilgátu hennar.   

Mynd 2 - Yfirlit yfir rannsóknarferlið 

 

3.3  UNDIRBÚNINGUR VIÐTALANNA  

Þegar viðtalsaðferð er notuð þarf rannsakandi að gæta þess að halda sig eins 

mikið til hlés og hægt er og passa að leggja viðmælanda ekki orð í munn.  Hann þarf 

að þekkja viðfangsefnið mjög vel og allar spurningarnar.   Hann byrjar á því að spyrja 

viðmælendur að einni spurningu í upphafi sem er leiðandi og reynir síðan að láta 

viðtalið stjórnast af því sem viðmælandinn segir.  Rannsakandi þarf að gæta sín á því 

að viðtalið er ekki samtal jafningja þó reynt sé að hafa allar aðstæður þægilegar og 

„afslappaðar“ og hans hlutverk er að stýra viðtalinu og reyna eftir fremsta megni að 

spyrja enn frekar og ennþá dýpra út í þætti sem koma fram í viðtalinu og hann metur 

hvað skipti máli fyrir rannsóknina án þess að vera leiðandi.  Hlutleysi rannsakanda er 

mjög mikilvægt í viðtölunum.  Undirbúningurinn felst í því að búa til spurningar sem 

eru ekki þær sömu og rannsóknarspurningin.  Þær eru einfaldari og styttri og eru meira 

hugsaðar til að dýpka skilning rannsakanda á skoðun viðmælenda (Kvale, 1996).  

Við gerð spurninganna er mjög mikilvægt að láta rýna þær af fólki sem þekkir 

viðfangsefnið vel, sem og að prófa spurningarnar á öðrum til þess að tryggja að þær séu 

einfaldar og vel skiljanlegar.  Lagt var upp með að nota eins opnar spurningar og hægt 
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er og forðast já og nei spurningar.  Einnig er meiri hætta á því að noti rannsakandi 

lokaðar spurningar þá geti hann haft áhrif á viðmælendur og hlutleysi hans minnki. 

 

3.4 VAL ÞÁTTTAKENDA OG BAKGRUNNUR ÞEIRRA 

Þegar kom að vali á viðmælendum þá voru það einkum tveir valkostir sem komu 

til greina, þ.e. að spyrja frumkvöðlanna sjálfa eða spyrja einhverja sem vinna mikið 

með frumkvöðlum og þekkja því vel til persónueinkenna þeirra.  Fallið var frá þeirri 

hugmynd að ræða við frumkvöðlanna sjálfa því það hefði falið í sér sjálfmat á eigin 

einkennum.  Þess vegna var frekar valið að taka viðtöl við þá sem vinna mikið með 

frumkvöðlum og hafa mikil samskipti og samneyti við þá vegna þess að þeir geta metið 

frum-kvöðlana hlutlægt frekar en frumkvöðlarnir sjálfir.   

Í þessu skyni var útbúinn listi af mögulegum viðmælendum sem allir hafa mikla 

þekkingu og reynslu af samstarfi við frumkvöðla og koma víða við á sviði nýsköpunar 

og framtaksfjárfestinga á Íslandi.  Valdir voru sex einstaklingar af listanum sem síðan 

var haft samband við í gegnum tölvupóst sem innihélt  kynningarbréf þar sem þeir voru 

beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Fjórir af þeim sex sem voru beðnir um að taka 

þátt, gáfu kost á sér til þátttöku. 

Kynjahlutfall viðmælenda var jafnt, þ.e. tveir karlar og tvær konur, en 

upphaflega var markmiðið að tala við þrjá karla og þrjár konur en einn karl  og ein kona 

afþökkuðu boðið um að taka þátt í rannsókninni sökum tímaleysis þegar á reyndi. 

Þátttakendur viðtalanna voru allir fjárfestingastjórar hjá fjárfestingarsjóðum 

sem fjárfesta í frumkvöðlafyrirtækjum, eru í miklum samskiptum við íslenska 

frumkvöðla og hafa mikla reynslu og þekkingu á þeim.  Þrír af þeim höfðu 10 ára 

starfsreynslu sem fjárfestingarstjórar sem vinna við að meta og vinna með frum-

kvöðlum og einn af þeim hafði 30 ára reynslu.  Viðmælendur voru á aldrinum 49 – 68 

ára.  

 Hlutverk þáttakenda viðtalanna byggir ekki eingöngu á fjárfestingum í 

frumkvöðlafyrirtækjum heldur einnig í ráðgjöf, einhvers konar eftirfylgni og 

stjórnarsetu. 
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Mynd 3 - Hlutverk fjárfesta 

 

Eftirfarandi er stutt kynning á hverjum viðmælenda sem er að mestu byggð á 

upplýsingum á netinu. 

 

Viðmælandi 1  

Þórður Magnússon 

Þórður er stofnandi og stjórnarformaður fjárfestingafélagsins Eyrir Invest.   Áður var 

hann fjármálastjóri Eimskips í rúmlega 20 ár.  Hann situr og hefur setið í stjórn fjölda 

íslenskra fyrirtækja í starfi sínu, bæði hjá Eimskip og nú hjá Eyri Invest.  Hann er 

stjórnarformaður fyrirtækjanna SagaMedica, Handpoint, eTactica og formaður 

fjárfestingaráðs Eyrir Sprotar.  Hann er með MBA gráðu frá Háskólanum í Minnesota 

og er viðskiptafræðingur, Cand.Oecon frá Háskóla Íslands. 

 

Viðmælandi 2  

Svana Gunnarsdóttir 

Svana er fjárfestingastjóri og annar eigandi Frumtak Ventures sem er umsýsluaðili 

Frumtakssjóðanna. Svana er með alþjóðlega meistaragráðu frá Nyenrode University í 

Hollandi og var hluti af því námi við Kellogg School of Management í Bandaríkjunum 

og Stellenbosch University í Suður Afríku. Svana hefur mikla reynslu af stofnun og 

rekstri sprota- og frumkvöðlafyrirtækja erlendis sem og samruna og yfirtöku fyrirtækja. 

Svana bjó í 18 ár í Hollandi en flutti heim árið 2009.  Hefur hún einnig komið að 

stjórnarsetu og gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í öðrum sprotafyrirtækjum. Svana hefur 

setið í stjórnum þeirra félaga sem eru í eignasafni Frumtaks ásamt því að taka virkan 

þátt í sprotaumhverfinu. 
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Viðmælandi 3 

Helga Valfells 

Helga er stofnandi og framkvæmdastjóri fjárfestingarfélagsins Crowberry Capital. Auk 

þess að sitja í stjórn Íslandsbanka er hún varaformaður stjórnar Símans og varamaður í 

stjórn Framtakssjóðs Íslands.. Helga hefur m.a. sinnt störfum fyrir Estée Lauder UK, 

Merrill Lynch International Europe og Útflutningsráð Íslands þar sem hún starfaði með 

fjölmörgum ólíkum útflutningsfyrirtækjum. Helga hefur setið í stjórnum 14 

nýsköpunarfélaga á meðan hún starfaði sem framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins frá 2010 til 2016. Hún er frumkvöðull og hefur tekið þátt í stofnun 

nýsköpunarfyrirtækja og einnig starfað sem aðstoðarmaður viðskiptaráðherra. Hún 

hefur jafnframt starfað sem ráðgjafi fyrir fjölmörg útflutningsfyrirtæki frá Íslandi, 

Bretlandi og Kanada. Helga er með B.A. gráðu frá Harvard University og MBA gráðu 

frá London Business School. 

 

Viðmælandi  4 

Eggert Claessen 

Eggert er framkvæmdastjóri og annar eigandi Frumtak Ventures ehf., sem er umsýslu-

aðili Frumtakssjóðanna. Hann var sjálfur að stofna og stýra rekstri sprota- og 

frumkvöðlafyrirtækja á sviði upplýsingatækni frá árinu 1981 til 2006. Hann hefur unnið 

að hagnýtingu þekkingarverðmæta og tekið þátt í alþjóðlegum verkefnum á því sviði. 

Eggert var stundakennari hjá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík árin 2000-

2010. Eggert lauk doktorsprófi í þekkingarstjórnun árið 2008 frá Brunel University/-

Henley Management College í Bretlandi þar sem hann sérhæfði sig í áhrifum óefnis-

legra verðmæta á frammistöðu lítilla UT fyrirtækja. Frá stofnun Frumtakssjóðanna 

2008 hefur hann setið í stjórnum þeirra fyrirtækja sem eru í eignasafni Frumtaks ásamt 

því að taka virkan þátt í sprotaumhverfinu. 

 

3.5  VIÐTALSSPURNINGAR 

Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er hver séu persónueinkenni 

íslenskra frumkvöðla sem hafa náð árangri.  Hannaðar voru 12 spurningar til þess að 

leggja fyrir viðmælendur til þess að afla svara við rannsóknarspurningunni og á sama 

hátt að vera efniviður í umræðu um rannsóknartilgátu ritgerðarinnar til að samþykkja 

eða hafna henni.  Þær spurningarnar sem voru valdar og rannsakandi lagði fyrir alla 

viðmælendur sína í viðtölunum voru notaðar til þess að skapa samræður og sem 
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hjálpartæki fyrir spyrjandann til þess að hann gæti af fremsta megni dýpkað og spurt 

nánar út í efni þeirra til að öðlast sem bestan skilning á skoðunum viðmælenda sinna.   

Spurningarnar 12 voru eftirfarandi: 

 

Viðtalsspurningarnar: 

1. Hvað hefur þú starfað lengi við framtaksfjárfestingar? (árafjöldi) 

2. Hvert er þitt hlutverk í samskiptum við frumkvöðla? 

3. Þegar þú lítur yfir þann hóp frumkvöðla sem þú hefur átt samskipti við, hvað 

telur þú helst einkenna þá sem hafa náð árangri? (finnur fjárfestingar, 

leiðbeinir frumkvöðlum, er í stjórnum félaganna o.s.frv.) 

4. Oft er talað um að frumkvöðlar séu sérsinna og of uppteknir af eigin hugmynd. 

Hver er þín reynsla af þessu? 

5. Það er talað um að árangursríkir frumkvöðlar séu góðir í að útskýra hugmyndir 

sínar og fá fólk til að líka við þær.  Ertu sömu skoðunar?  Hvernig er það í 

þínu tilfelli? (afhverju eða afhverju ekki). 

6. Eru þeir áhættusæknari en aðrir frumkvöðlar?  Ef já, þá að hvaða leyti? 

7. Hversu opnir persónuleikar eru árangursríkir frumkvöðlar að jafnaði? 

8. Finnst þér þeir vera með sterkt tengslanet? 

9. Eru þeir ákveðnari (frekari) en aðrir frumkvöðlar? 

10. Hvernig finnst þér þeir vera í mannlegum samskiptum? 

11. Skiptir menntun máli í þessu sambandi? 

12. Er eitthvað sem einkennir reynslu eða bakgrunn árangursríkra frumkvöðla? 

(ákveðið nám eða vinnutengd reynsla)). 

 

3.6 FRAMKVÆMD OG GAGNASÖFNUN RANNSÓKNARINNAR  

Öll viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælenda, nánar tiltekið í fundarherbergi 

sem þau höfðu valið sjálf og höfðu aðgang að á sínum vinnustað. Viðtölin voru 

framkvæmd á tímabilinu 11. til 20. nóvember 2018 og á tíma sem viðmælendur völdu 

í samráði við rannsakanda.  Áður en hvert viðtal hófst var hverjum viðmælanda gert 

grein fyrir því að þeim væri heimilt til að svara ekki einstaka spurningum og að þeim 

væri einnig heimilt að hætta við þátttöku á hvaða tímapunkti sem væri án tilefnis. Öll 

viðtölin hófust með því að viðmælandi var beðinn um að kynna sig með nafni og segja 

frá því við hvað hann starfaði og hver bakgrunnur hans væri á því sviði. Hvert viðtal 

samanstóð af 12 opnum spurningum sem ákveðnar höfðu verið fyrirfram og síðan 
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bættust við eftirfylgnisspurningar í kjölfar hverrar spurningar ef svar viðmælanda 

opnaði á ákveðið málefni. Viðtölin stóðu yfir í tæpan klukkutíma.  Þau voru öll 

hljóðrituð á snjalltæki og í kjölfarið skrifuð upp orðrétt. 

 

ÞRIÐJI HLUTI 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er komið að niðurstöðu viðtalanna og úrvinnslu 

þeirra gagna sem var aflað.  Þessi þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um niðurstöður 

rannsóknarinnar sem er eiginleg og samanstóð af djúpviðtölum við fjóra þátttakendur.  

Með viðtölunum er reynt að varpa ljósi á viðfangsefnið út frá reynslu og upplifun 

viðmælenda og reynt að skilja árangursþætti árangursríkra frumkvöðla á Íslandi. 

 

 

4.0 GREINING VIÐTALA OG ÚRVINNSLA GAGNA 
4.1 INNGANGUR 

Sem fyrr segir voru öll viðtölin skrifuð orðrétt upp, þar sem það er talið mjög 

mikilvægt að fylgja ákveðnum reglum rannsóknaraðferðarinnar (Bogdan og Biklen, 

1982). Öll úrvinnsla og greining gagna hófst að lokinni öflun þeirra  og skráningu.  Við 

greiningu gagnanna var fyrirbærafræðileg nálgun notuð en hún felst í því að reyna að 

öðlast skilning á hugmyndum þátttakenda og þróa hugmyndir út frá mynstri sem finnst 

í gögnunum.  Við greiningu gagnanna notaðist rannsakandi við opna kóðun (open 

coding) þar sem gögnin eru marglesin yfir og greind frá orði til orðs til að leita að 

efnisflokkum og þemum.  

 

4.2 TAKMARKANIR RANNSÓKNAR 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru þær helstar hversu erfitt var að ná í 

viðmælendur og fá þá í viðtal. Æskilegt hefði verið að fá viðhorf fleiri aðila en á síðustu 

stundu hættu tveir við þátttöku.  Önnur takmörkun er að rannsóknarefnið hefur lítið 

verið rannsakað á Íslandi og því fáar heimildir til um efnið. Þriðji takmarkandi þáttur 

rannsóknarinnar er að ekki var rætt við árangursríka frumkvöðla á Íslandi þar sem þeir 

eru mjög fáir og að í upphafi var það skoðað en tekin ákvörðun um að í staðinn fyrir að 

nota sjálfsmat frumkvöðlanna væri betra að tala við þá sem mest samskipti hafa haft 

við frumkvöðlanna á viðskiptalegum grunni.  Þeir mundu allajafna teljast í betri stöðu 

til þess að greina persónueinkenni frumkvöðlanna sem hlutlausir áhorfendur heldur en 

frumkvöðull í hlutdrægu sjálfsmati.    
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4.3 SIÐFERÐI 

Við rannsókn skiptir siðferðislegt gildi, traust og trúnaður miklu máli.  Þeir sem 

taka þátt verða að geta treyst því að rannsakandinn sé traustsins verður.  Við upphaf 

rannsóknar verður rannsakandi að gera þátttakendum grein fyrir markmiði og tilgangi 

rannsóknarinnar ásamt því að benda þeim á þá ábyrgð sem þeir taka að sér með 

þátttökunni.  Það gerir rannsakandi við upphaf hvers viðtals ásamt því að fullvissa 

sjálfan sig um að þeir skilji sinn þátt í rannsókninni og taki fúsir þátt í henni (Bogdan 

og Biklen, 1982). Einnig þarf rannsakandi að upplýsa þátttakendur um að þeir geti og 

megi hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu.  Það er einnig gert við upphaf hvers viðtals.   

Í þessari rannsókn voru gögn viðtalanna geymd á öruggum stað. 

 

4.4. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI  

Til þess að hægt sé að segja til um það hvort rannsókn sé góð eða slæm þarf að 

skoða hana út frá tveimur hugtökum, réttmæti og áreiðanleiki. Má segja að þau séu eins 

konar mælikvarði á gæði rannsóknarinnar.  

Réttmæti og áreiðanleiki er metið á mismunandi hátt og fer það eftir hvort um 

megindlega eða eigindlega rannsókn er um að ræða.  Þegar um eigindlega rannsókn er 

að ræða eins og þessa, þá er rannsakandinn nær þátttakendunum og getur nærvera hans 

og þær aðferðir sem hann notar því frekar haft áhrif á viðmælendur og þar með 

niðurstöðurnar. Rannsakandi gætti þess vel í viðtölunum að nærvera hans og aðferðir 

hefðu ekki áhrif á viðtalið og þar með niðurstöður.   

Þegar réttmætið er skoðað er mikilvægt að skilgreina mjög vel frá upphafi það 

sem verið er að rannsaka. Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að fara eftir allri 

þeirri leiðsögn sem hann hafði fengið og fór vel yfir spurningarnar sem síðan voru 

lagðar fyrir þátttakendur í viðtölunum. 

Þegar greiningu viðtalanna var lokið og rannsakandinn taldi sig hafa skilið 

samhengið vel og hafa getað lesið á milli línanna úr viðtölunum það sem mestu máli 

skipti, þá hófust skýrsluskrif. Þau ganga út á það að búa til söguþráð í samfelldri frásögn 

þar sem lögð er aðaláherslan á þá þætti viðtalanna sem skipta mestu máli fyrir 

rannsóknina.   
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4.5. GREINING VIÐTALANNA 

Greining gagnanna felst í því að viðtölin fjögur eru marglesin yfir með það að 

leiðarljósi að reyna að greina og velja síðan úr þeim efnisflokka eða „þemu“ sem síðan 

verða notuð við greininguna og úrvinnsluna.  Þetta er gert til þess að rannsakandi geti 

fengið sem bestan skilning á viðfangsefninu út frá sjónarmiði viðmælendanna.  Á 

meðan verið er að lesa yfir viðtölin skráir rannsakandinn niður þau atriði og hugmyndir 

sem koma fram í tengslum við rannsóknarspurninguna.  Ástæðan fyrir því að viðtölin 

eru marglesin yfir er sú að við hvern yfirlestur eykst skilningur rannsakanda á því sem 

viðmælandinn segir, því ýmislegt kemur í ljós sem viðmælandinn segir ekki beint en 

gefur í skyn með einum eða öðrum hætti í viðtalinu.  Með öðrum orðum er þetta kallað 

„að lesa á milli línanna“ á því sem viðmælandinn segir þegar hann er að reyna að svara 

spurningunum og segja frá.  Þegar því er lokið eru valdir ákveðnir efnisflokkar sem 

kallaðir eru „þemu“ sem rannsakandi vinnur síðan áfram með og skrifar að lokum 

samfelldan texta um þá efnisþætti sem skipta mestu máli fyrir rannsóknina.  Þannig eru 

þeir efnisþættir sem snerta rannsóknarspurninguna útskýrðir betur og settir í samhengi.  

 

4.6 EFNISÞÆTTIR VIÐTALANNA 

Efnisþættir viðtalanna verða til í greiningarferlinu og kallast kóðun.  Kóði er 

efnisorð sem rannsakandinn velur sjálfur og kóðun er það ferli þegar farið er yfir 

viðtölin og merkt inn í viðtalið efnisorð sem hafa verið valin.  Efnisþættirnir sem valdir 

voru eru: persónuleiki, umhverfi og hæfni.  Undir hvern efnisþátt koma svo efnisorð 

(þemu).  Lagt var upp með tólf viðtalsspurningar í kjölfar rannsóknarspurningarnnar 

sem er “Hver eru einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi?  Við úrvinnslu 

viðtalanna skipti rannsakandi efnisþáttunum í þrennt og valdi síðan efnisorð sem leitað 

var eftir. 
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Mynd 4 - Efnisþættir viðtala 

4.6.1. Persónueinkenni 

Persónueinkenni er mjög mikilvægur þáttur í einkennum árangursríkra 

frumkvöðla því hann er mjög margbrotinn en hann er að sama skapi mjög 

óáþreifanlegur.  Það var langt í frá einfalt að velja efnisorðin því af svo miklu var að 

taka en rannsakandi ákvað að styðjast við fimm persónueinkenni OCEAN líkansins þ.e. 

efnisorðin: 

 

a) Víðsýni (openness) 

b) Samviskusemi (conscientiousness) 

c) Mannblendni (extroversion) 

d) Meðvirkni (agreeableness) 

e) Taugaveiklun (neuroticism) 
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Allir viðmælendur voru sammála um að persónuleiki frumkvöðulsins skipti 

mjög miklu máli.   

 

“Frumkvöðlar eru mjög fjölbreyttur hópur.  Þetta er alls konar fólk sem á það 

sameiginlegt að eiga sér ástríðu fyrir verkefninu sem það er að koma á 

framfæri.  Við sem erum að ákveða fjárfestingar í þessu fólki horfum mjög sterkt 

til persónuleika þeirra því það er ekki nóg að viðkomandi þurfi að selja okkur 

hugmyndina sína heldur þarf hann að selja hana öllum umheiminum.  Það sem 

við þurfum síðan að skoða eru önnur persónueinkenni sem gefa til kynna 

hvernig viðkomandi er í samstarfi því það er verið að leggja upp í allt að 15 

ára ferðalag ef ákveðið er að fjárfesta.“(Eggert) 

 

Þegar spurt var nánar út í það hvað skipti sköpum hjá fjárfestunum þegar þeir 

væru að taka ákvörðun um að fjárfesta í hugmynd frumkvöðulsins komu persónu-

einkenni frumkvöðulsins sterk inn í þá mynd. Þeir sögðu:  

 

“Það eru svo margir þættir sem skipta máli og þegar ég hitti frumkvöðulinn í 

fyrsta skipti þá er mjög mikilvægt að ég finni ástríðu hans fyrir verkefninu sem 

hann er að berjast fyrir, þannig að ég trúi því og treysti að hann muni halda 

þetta út og svo líka hvert verkefnið er.  Þau eru auðvitað mjög mismunandi.  Og 

líka að bestu verkefnin eru oft verkefni þar sem verið er að leysa eitthvert 

stórkostlegt vandamál”.  (Svana) 

 

Og næstu taka einnig undir á sömu nótum: 

 

“Þannig að það sem einkennir þá sérstaklega og er náttúrulega bara það sem 

skiptir langmestu máli er að hafa í raun og veru ástríðu fyrir því verkefni sem 

menn takast á hendur og oft á tíðum eru það þau verkefni sem við höfum komið 

að, að það eru verkefni sem mönnum finnst þeir vera að breyta heiminum í og 

það eru að mínu viti þau verkefni sem eru líklegust til árangurs”.  (Þórður) 

 

“Persónuleikinn er drifkrafturinn til að byrja með. Hann selur verkefnið og 

hefur allt að segja um framhaldið, sko.  Það er enginn vafi á því. Hvort gengur 

vel eða illa hangir mikið á persónuleika frumkvöðulsins.  Hann hefur þetta allt 
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í hendi sér hvað varðar svo marga þætti og er ég þá að tala um að sannfæra 

fjárfesta, byggja upp teymi í kringum verkefnið, þróa vöruna eða þjónustuna og 

svo að selja sem er lang mesta áskorunin. Á þessari vegferð koma upp alls konar 

áskoranir og í gegnum vegferðina er frumkvöðullinn í einmanalegu hlutverki 

því hann hefur yfirleitt úr litlu að spila, vinnur mikið sjálfur, getur ekki greitt 

há laun og má lengi telja..  Á þessum stað í vegferðinni springa margir og gefast 

upp nema þeir hafi gott stuðningsnet og þar erum við fjárfestarnir með að hluta 

til. Við þurfum mjög oft að grípa inn í og vera vinalínan sem þeir geta leitað til 

því frumkvöðulshlutverkið er mjög erfitt og mikið undir hjá viðkomandi, ekki 

bara fyrirtækið, heldur líka lífsviðurværið og fjölskyldan“.  (Eggert) 

 

Þegar farið er að skoða efnisorð efnisþáttanna betur þá kemur enn betur í ljós 

hvað persónueinkennin eru mikilvæg.  Og þau eru ótalmörg og hafa bæði jákvæðar og 

neikvæðar hliðar á árangursgetu frumkvöðulsins. Með því að nota víddir OCEAN 

persónueinkennanna við greininguna kemur áhugaverð mynd á frumkvöðulinn. 

 

4.6.2.1 Víðsýni (openness) 

Allir viðmælendur töldu víðsýni lykilatriði í persónueinkennum árangursríkra 

frumkvöðla sem og lykilárangursþátt. Víðsýnin skv. OCEAN líkaninu byggir m.a. á 

ímyndunarafli (imagination) og innsæi (insight) og talið er að víðsýnt fólk sé einnig 

mjög áhugasamt, forvitið (á góðan máta) og þyrsti í að læra nýja hluti og njóta nýrrar 

reynslu og upplifunar.  Einnig skorar víðsýnt fólk hátt í sköpunargleði og eru 

ævintýragjarnir. Það á auðvelt með að hugsa út fyrir kassann og sjá nýja fleti, opið fyrir 

nýjum hugmyndum og vill reyna nýjar aðferðir og hluti og hræðist ekki áskoranir. Skori 

það lágt þarna þá mislíkar þeim breytingar og nýjungar.  Streitist á móti nýjum 

hugmyndum.  Hafa lítið hugmyndaflug og er mjög hefðbundið í hugsun. 

 

 Af þessu má sjá að skori frumkvöðullinn hátt í víðsýni, þá styður það vel við 

getu hans til að ná góðum árangri enda  segja viðmælendur:  

 

„Ég myndi segja að það sé bara númer eitt, tvö og þrjú viðhorfið, bara til að 

takast á við það sem kemur, vegna þess að þú veist aldrei hvað kemur. Þeir eru 

alltaf að segja að þú þarft bara að vera undirbúinn við því að það er alltaf 
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eitthvað sem kemur, sem að þú býst ekki við. Og verður tilbúinn að takast á við 

það og vera opinn og tilbúinn því óvænta.“ 

„Og hugsa í lausnum í staðinn fyrir vandamálum. Hvað er hægt að gera og 

hvernig höldum við áfram og ekki gefast upp“. 

„Þetta er drullu, drullu drulluerfitt. Þetta er barningur 90% af tímanum“. 

(Svana) 

 

 Það kom mjög áberandi fram í öllum viðtölunum að ástríða frumkvöðulsins og 

það að verkefni hans væri á einhvern hátt stórkostlegt, breytti heiminum, sparaði tíma 

og fjármagn, leysti vandamál, einfaldaði ferla og stytti tíma og væri tengt sparnaði eða 

endurnýtingu á auðlindum, væru þau verkefni sem næðu bestum árangri og ýtti undir 

árangur frumkvöðulsins.  Viðmælendur voru flestir sammála því að persónueinkennin 

væru einn af lykilárangursþáttunum hér.   

 

4.6.2.2 Samviskusemi (conscientiousness) 

Samviskusemi töldu viðmælendur mikilvægan þátt til þess að ná árangri en 

töldu frumkvöðla ekkert frekar búa yfir þeim þætti. Töldu jafnvel að þessi þáttur 

þvældist fyrir þeim.  Töldu hinsvegar mikilvægt að frumkvöðullinn áttaði sig á 

mikilvægi þess að ráða til sín samviskusaman rekstraraðila.  Samviskusemin endur-

speglar góðan undirbúning, það að hafa smáatriðin í lagi, tímastjórnun og skipulagið.  

Þarna mæltu viðmælendur með því að frumkvöðullinn réði til sín gott rekstrarfólk til 

að halda utan um hlutina. 

 

“ Það er nefnilega þannig að þeir eru oft rosalega góðir frumkvöðar en þeir 

þurfa líka að huga að rekstrinum.  Það er ekki nóg að huga bara að vörunni.  

Og þá komum við að teyminu.  Þarna þarf mótvægi”. (Svana)  

 

“Oft eru frumkvöðlarnir svo uppteknir af hugmyndinni að það kemur í veg fyrir 

árangur.  Þarna þarf að stíga inn í til að ekki fari illa”. (Helga) 

 

“Frumkvöðlar eru alls konar. Sumir búa yfir mörgum góðum þáttum m.a. 

rekstrarþáttum og aðrir eiga bara ekki að koma nálægt rekstri.  Þeir eru 

gangandi tímasprengja.  Svo eru aðrir með allt á hreinu.  Samviskusamir og 
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passasamir.  En frumkvöðullinn getur ekki gert allt einn, það getur enginn”. 

(Eggert) 

 

“Sumir frumkvöðlar hafa heilmikla reynslu úr fyrri störfum sem nýtist þeim sem 

frumkvöðlar eins og t.d ef þeir hafa unnið við sölu og markaðssetningu eða 

rekstur og bókhald”. (Helga) 

 

“Það er alls ekki einfalt að reka fyrirtæki og frumkvöðlarnir átta sig ekki á allri 

þessari vinnu sem utanumhald fyrirtækisins krefst.  Hann er oft svo upptekinn 

af hugmyndinni og peningunum að hann lætur hitt reka á reiðanum og þá fer 

illa”. (Eggert) 

 

4.6.2.3 Mannblendni (extroversion) 

Mannblendni telja allir viðmælendur að sé mikilvægur árangursþáttur.  Ekki séu 

allir árangursríkir frumkvöðlar mannblendnir og oft á tíðum öfugt. Lengi vel voru 

frumkvöðlar álitnir skrýtnir og sérlunda.  En í dag er öldin önnur. En til að ná að selja 

hugmynd frumkvöðulsins áfram þurfa þeir að búa yfir getu til að blanda geði við aðra 

á einn eða annan hátt.  Hér á það sama við, að ef þessum þætti er ábótavant getur 

frumkvöðullinn látið samstarfsmann sjá um þennan þátt. Viðmælendur töldu það mun 

sterkara ef frumkvöðullinn seldi hugmyndina sjálfur.  Hann gerði það oftast með meiri 

ástríðu og það væri styrkleiki að frumkvöðullinn ynni vel með fjárfestum. 

Þeir sem flokkast í þennan flokk skv. OCEAN líkaninu eru þeir sem finnst gaman að 

vera innan um annað fólk, tala við annað fólk, eiga auðvelt með að eignast vini, fá orku 

frá öðrum og finnst athyglin góð.  Þegar viðmælandi spurði um mikilvægi þess að 

frumkvöðlarnir væru opnir persónurleikar þá töldu allir það mjög mikilvægt og sögðu: 

 

„Það er betra að þeir séu opnir en það er auðvita líka mikið um hitt.   Það er 

mjög æskilegt hann geti talað fyrir verkefninu og sé “spokesman” og svo 

framvegis. Það er það æskilegra“. (Þórður) 

 

„Ég held að í mjög mörgum tilfellum og sennilega flestum tilfellum þá eru þeir 

býsna góðir í mannlegum samskiptum, allavega til þess að koma saman 

hópnum.  En þeir eru ekki endilega mjög góðir í því að skilja þarfir annarra og 

það er oft veikleikinn, sem sagt“. (Þórður) 
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“Það er mín upplifun að það hefur orðið heilmikil breyting á frumkvöðlum 

síðustu 20 árin.  Hér áður fyrr voru þeir mun færri og allt öðruvísi karakterar.  

Oftar en ekki pínu skrýtnir og hugmyndirnar líka og þetta gátu verið miklir 

einfarar.  Það varð mikil breyting í tengslum við hrunið 2008 því þá misstu 

margir vinnuna og töpuðu peningum.  Margt af þessu fólki, bæði eldra og yngra 

fólk fór þá að spá í hvort þeir gætu ekki farið að gera eitthvað sjálfir.  Einnig 

spruttu hér upp ýmis konar hópar eða klasar eins og þetta er kallað sem 

auðveldaði fólki að byrja og þar hitti fólk annað fólk  sem var að hugsa á sömu 

nótum.  Í kjölfarið varð til mjög breiður hópur af báðum kynjum og á öllum 

aldri.  Einnig hefur tæknibyltingin og ný kynslóð sem er komin inn á 

vinnumarkaðinn sett sitt mark á hópinn.  Þetta er miklu opnara fólk sem vill 

vinna í hópum og sér ávinninginn af því”.  (Eggert) 

 

4.6.2.4 Meðvirkni ( agreeableness) 

Viðmælendur töldu árangursríka frumkvöðla ekki skora hátt á þessum þætti en 

þeir sem það gera hafa mikinn áhuga á öðru fólki, bera umhyggju fyrir öðrum, njóta 

þess að hjálpa öðrum og leggja eitthvað til og aðstoða aðra. Þeir skora frekar lágt hér 

sem er að hafa lítinn sem engan áhuga á öðrum eða hvað þeim finnst eða hvernig þeim 

líður og hafa frekar verið þekktir fyrir að nota sér aðra til að ná því fram sem þeim vilja. 

Þeir töluðu um breytta tegund frumkvöðla sem voru einfarar og ekki mjög tilfinninga-

ríkir en væru í dag meira eins og hver annar. 

 

Hér má einna helst tengja þetta gildi við kröfuna sem nýsköpun felur í sér sem er að 

finna eitthvað upp, gera eitthvað nýtt eða með nýjum hætti. 

 

„Frumkvöðllinn er oftar en ekki upptekinn af sjálfum sér og sínum verkefnum“.  

Fólkið í kringum hann skiptir hann minna máli“. (Eggert) 

 

“Það komu inn aðilar sem voru mjög sérstakir og þeir voru með svo sérstaka 

og einsaka hugmynd að þeir gátu bara alls ekki rætt hana til þess að aðrir tækju 

hana ekki. Og færu með hana. Það er nú engin hugmynd það góð að hún 

þarfnist ekki umfjöllunar og umræðu við þá sem best þekkja til á viðkomandi 

sviði”. (Þórður)  
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„Ef eitthvað er, telja margir að frumkvöðlar veigri sér ekki við að „nota“ fólk 

til að ná sínu fram.  Þeir eru bara svona og átta sig alls ekki á því, því þeir eru 

bara í sínum eigin heimi og það er nafli alheimsins”.  (Eggert) 

 

“Frumkvöðlar geta verið einfarar og sérstakir, það held ég að sé staðreynd ”. 

(Eggert) 

 

4.6.2.5 Taugaveiklun ( neurotisicm) 

Frumkvöðlar hafa í gegnum tíðina haft orð á sér fyrir að vera sérsinna og 

uppteknir af sjáfum sér.  Viðmælendur sögðu allan ganginn á því en sögðu streitu og 

áhyggjur óhjákvæmilegan fylgifisk nýsköpunar en skv. OCEAN líkaninu er streita, 

áhyggjur, jafnvel mislyndi og að vera uppstökkur einkennin.   

Einnig mæðir mikið á frumkvöðlinum því oftar en ekki er hann að sinna öllum 

þáttum rekstrarins einn því fjármagn er oftar en ekki af skornum skammti. 

 

„Menn geta verið mjög góðir frumkvöðlar sem eru, segjum kleyfhugar og út um 

allt og það er nú reyndar einkenni margra frumkvöðla að þeir eru ekki endilega 

bestu stjórnendur sem til eru í heiminum eða þeir sem geta skapað þennan 

starfsanda sem ég tel að og sú passion sem ég tel þurfa að vera til staðar til 

þess að fara fyrstu skrefin“. (Þórður) 

 

„Menn geta oft á tíðum verið mjög eigingjarnir og allt þetta en það þarf bara 

að hafa lagni til að tala við þá og fara yfir með þeim og finna þeim stað  og 

sannfæra menn um það hvað þarf til að koma verkefninu áfram“. (Þórður) 

 

Viðmælendur voru sammála því að frumkvöðlaverkefnin væru erfið, kosta mikla vinnu 

og peninga og því ganga hlutir oft erfiðlega fyrir sig. 

 

“ ...... en í gegnum tíðina þá hafa verið mörg af þessum verkefnum fokkast upp 

út af því að menn ráða ekki við að byggja upp þessi stjórnendateymi í kringum 

þetta.  Og öðlast skilning frumkvöðulsins á því hvað þarf að gera“. (Þórður) 

 

“Frumkvöðullinn getur verið erfiður í samstarfi.  Þetta er hans hugmynd, hans 
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barn og hann sleppir því ekki.  Hlustar oft ekki og sér ekki hættumerkin.  Þessi 

viðkvæmni frumkvöðulsins getur verið banabitinn hans nái fjárfestar og 

samstarfsfólk ekki að tjónka við hann”.  (Eggert)  

 

4.7 UMHVERFI 

Það kom mjög greinilega fram í öllum viðtölunum að viðmælendurnir töldu 

umhverfið mikilvægt. Í greiningarvinnunni skiptir rannsakandi umhverfinu í: 

 

a) Fjárfestar 

b) Viðskiptaumhverfi 

c) Samstarfsfólk 

d) Tengslanet 

 

4.7.1 Fjárfestar 

Til að viðskiptahugmyndin gangi upp þarf fjármagn og oft mikið fjármagn en 

þar koma fjárfestarnir að. Allir viðmælendur rannsakanda hafa mikla reynslu af 

fjárfestingum í frumkvöðlaverkefnum, frumkvöðlahugmyndum og frumkvöðla-

fyrirtækjum ásamt mikilli reynslu af því að vinna náið með þeim. Einnig segja þeir að 

frumkvöðullinn þurfi á góðu samstarfsfólki að halda því einn og sér getur hann ekki 

allt. Þegar hlutverk fjárfestanna er rætt segja viðmælendur: 

 

“Okkar aðkoma að fyrirtækjunum er mjög mikil, almennt og við t.d. komum ekki 

að fyrirtækjunum nema við séum í ráðandi stöðu.  Ekki endilega að við séum 

með meirihluta hlutafjár. En það er sá skilningur lagður upp í byrjun að við 

komum ekki að verkefnum ef okkur finnst að við höfum ekki neitt til málanna að 

leggja”. (Þórður) 

 

“Við erum ekki bara að setja peninga í verkefnið og láta síðan frumkvöðlanna 

um að eyða og sjá svo hvað gerist.  Nei, við viljum sjá og við gerum 

raunverulega þá kröfu að sjá og skilja hvað þarf til að komast þangað sem menn 

vilja komast og hvernig menn ætla að komast þangað”. (Þórður) 

 

“Við förum bara inn í verkefni sem þar sem við höfum trú á hugmyndinni og 

ekki síður frumkvöðlinum eða frumkvöðlunum, því oft er þetta teymi“. (Eggert) 
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“Reynslan hefur kennt okkur að af 10 verkefnum sem við fjárfestum í þá eru 6 

af þeim léleg fjárfesting, 3 nokkuð góð og ef við erum heppin sem því miður er 

ekki á hverjum degi þá fáum við eitt sem skarar framúr og nær góðum árangri.  

En svona er þetta”. (Eggert) 

 

Allir fjárfestarnir voru sammála um og töluðu um mikilvægi þess að 

viðskiptaumhverfið þyrfti á hugmyndinn, lausninni eða á vörunni að halda til þess að 

árangur næðist. Þeir færu aldrei inn í fjárfestingu án þess að sjá hugsanlegan ávinning 

af henni. Þeirra fjármagn væri ekki það þolinmóðasta en sjóðirnir væru með 

fjárfestingarlíkön sem þeir ynnu með og færu eftir  Þeir ræddu líka um tengslanetið og 

hvernig það gæti  hjálpað frumkvöðlinum að opna inn á fólk og markaði.  Þeir töluðu 

allir um mikilvægi þess að til væri vettvangur fyrir frumkvöðla að leita til, fá ráðgjöf 

og hitta aðra frumkvöðla. 

 

„Það er til vettvangur fyrir frumkvöðla á Íslandi og ýmis konar aðstoð og styrkir 

sem hægt er að sækja um“. (Eggert) 

 

“Ég hef verið mjög virkur í Gullegginu og í Start Up Reykjavík.  Allt þetta 

umhverfi sem til er orðið held ég að sé orðið mjög öflugt á Íslandi þ.e.a.s. 

umhverfi og samskipti háskólanna og síðan Tækniþróunarsjóður og 

fjárfestarnir“. (Þórður) 

„Arion banki hefur t.d. stutt við Start Up Reykjavík en hann hefur verið 

virkastur af bönkunum í þessu.  Það er vísir af þessu hjá hinum bönkunum.  En 

þetta umhverfi virkar orðið mjög vel saman við annað og er orðið mjög öflugt. 

Og svo er Nýsköpunarmiðstöðin og fleiri aðilar einnig til staðar líka“. (Þórður) 

 

“Við kynnum starfsemi okkar reglulega á þessum vettvangi og finnum þar oft 

hugsanleg fjárfestingarverkefni”. (Eggert) 

“Annað sem er mikilvægt er að fjárfestar eru ekki bara að setja fjármagn í 

fyrirtækin heldur erum við einnig að veita ráð og sitjum í stjórnum þessara 

fyrirtækja.  Við höfum þannig heilmikið að segja um ákvarðanatöku og 

reksturinn og fylgjum þannig vel á eftir fjárfestingunni”. (Eggert) 
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“Það fyrir frumkvöðlanna að fá reynslubolta eins og okkur inn í fyrirtækin 

skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum hokin af reynslu og höfum lent í alls 

konar aðstæðum ásamt því að við þekkjum mjög vel til í þessum geira.  Það eru 

ótrúlegir hlutir sem geta komið uppá sem fólk getur ekki ímyndað sér í upphafi 

og það er mjög margt við stofnun fyrirtækis og slíkt sem huga þarf að, að sé í 

lagi.  Það að stofna fyrirtæki og fara að búa til vöru er ekki hrist fram úr 

erminni”. (Eggert) 

 

Þegar fyrirtæki frumkvöðulsins ber á góma telja viðmælendur mjög mikilvægt að 

frumkvöðullinn hafi með sér rétta samstarfsfólkið.  

 

„Oft eru fyrrverandi vinnufélagar frumkvöðlanna, bestu teymin.  Fólk kanna að 

vinna saman og þekkist vel“.  (Helga) 

 

“Frumkvöðullinn kann ekki allt þótt hann eigi hugmyndina að vörunni.  Það 

er svo ótalmargt annað sem þarf að huga að.  Hugmyndin og vöruþróunin er 

bara einn hluti af þessu öllu saman og því vill frumkvöðullinn oft gleyma”. 

(Eggert) 

 

Einnig kom mjög sterkt fram mikilvægi þess að frumkvöðullinn næði að kveikja 

neistann í samstarfsfólkinu og ná að „byggja upp teymi sem trúir á lausnina með þeim“. 

(Helga).  Fleiri viðmælendur komu inn á þetta og sögðu mikilvægt að: 

 

“geta deilt hugmyndum og hugsjónum og fá alla með”. (Eggert) 

 

Fleiri en einn fjárfestir talaði um að mikilvægt væri að: 

 

„frumkvöðlar leyfi starfsmönnum að taka þátt í að fjárfesta í fyrirtækinu og fá 

„optionir“.  Þeir frumkvöðlar sem hugsa þannig ná oft meiri árangri“.  

(Helga). 
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4.7.2 Viðskiptaumhverfið 

Viðmælendur töldu mjög mikilvægt að þörf væri fyrir vöruna í viðskipta-

umhverfinu, umhverfið nógu stórt og að umhverfið tæki vörunni vel. 

 

Allir töluðu um að til þess að hlutirnir gengju upp þá þyrfti varan að: 

 

“leysa eitthvað vandamál”. (Helga).   

 

“þau verkefni sem við höfum komið að og eru verkefni þar sem mönnum finnst 

þeir vera að breyta heiminum og það eru að mínu viti þau verkefni sem eru 

líklegust til árangurs”. (Þórður) 

 

“Ég myndi segja það að grunnurinn að því að frumkvöðli vegnar vel er sá, í 

fyrsta lagi að hann sé með einhverja hugmynd sem að er þörf fyrir í öðru lagi 

að það sé verið að leysa eitthvað vandamál eða minnka kostnað eða auka 

þjónustu og í þriðja lagi að sé einhver vöntun á markaðnum. Og að 

markaðurinn sé nógu stór. En það er ekki heldur nóg heldur þarf 

frumkvöðullinn líka að hafa  þroska og getu til þess að forma teymi sem þarf til 

þess að framkvæma þetta“. (Svana) 

 

“Og svo er það spurningin um þessar drivera í heiminum í dag í því sem verið 

er að gera.  Það er sjálfvirknin, reyna að einfalda hlutina, búa til upplifun, 

samfélögin eru að eldast, það er breytt neyslumynstur og “always on-line”.  

Hvað þýðir þetta allt?  Auk þess sem heildarfólksfjölgun í heiminum er að vaxa 

svo mikið og þetta “úr sveit í borg” og krafan um bætta nýtingu. Það eru svo 

margir driverar sem leiða til þess að eftirspurn eftir þessari vöru sem er á þessu 

sviði hún er og hefur verið og verður í svo ofboðslega langan tíma svo miklu, 

miklu meiri heldur en vöxtur heimsálfunnar.  Þannig að það er nú það sem 

skiptir máli”. (Þórður) 

 

4.7.3 Tengslanetið 

Allir viðmælendur töldu tengslanetið mjög mikilvægt og sögðu það geta opnað 

dyr fyrir frumkvöðulinn að fólki, aðföngum eða mörkuðum.  Viðmælendur töldu 

frumkvöðlanna oft eiga sterkt tengslanet á þeirra sviði en það nýttist þeim oft ekki sem 
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skyldi þegar lengra væri komið. Þarna töldu þeir fjárfestana geta komið sterka inn sem 

sitt tengslanet og sambönd. 

 

„Þeir eru sennilega oft með sterkt tengslanet á því sviði sem þeir eru að vinna 

mjög mikið á, mjög oft“. (Þórður) 

  

Og áfram heldur viðmælandinn og talar um mikilvægi tengslanetsins sem 

rýnihóps.   

 

“Frumkvöðlarnir þurfa að geta borið hugmyndina og fleira undir 

aðra”. ….   en menn brenna sig líka á því að hugmyndir og verkefni þurfa rýni 

annarra fagmanna og þar getur tengslanetið komið að góðum notum“. (Þórður) 

 

“Það er gott að hafa sterkt tengslanet, en þú verður bara að kunna að nota það 

og virkja það”. (Helga)  

 

“Á Íslandi er tengslanetið sterkara heldur en víða erlendis.  Hér þekkja allir 

alla og það er miklu auðveldara að geta tekið upp símann og bera upp erindið 

eða biðja um greiða hjá þeim sem þú þekkir eða kannast við”. (Eggert) 

 

“Síðan hafa samfélagsmiðlarnir eins og Facebook og fleiri og alls konar ný 

tæknin auðveldað ýmis konar aðgang og það að láta vita af sér og auglýsa.  

Þetta er auðveldara og ódýrara en var hér áður fyrr”. (Eggert) 

 

 

4.8 HÆFNI 

Þegar árangur frumkvöðlanna er skoðaður þá eru hæfni og færni lykilþættir í 

því að ná árangri. Í greiningarvinnunni skipti rannsakandi hæfninni í:  

 

a) Menntun 

b) Þekkingu og reynslu 

c) Getuna til að framkvæma.   
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Spurt var um mikilvægi menntunar og þekking og reynsla og getan til að framkvæma 

rædd í framhaldi af því.   

Allir viðmælendurnir voru sammála því að menntun væri mikilvæg en hvað 

árangursríka frumkvöðla varðar töldu þeir ýmsa aðra þætti skipa sér ofar og skipta 

meira máli þótt þeir teldu menntun engu að síður nauðsynlega.    

 

„ Jú, ég myndi segja að menntun skipti máli en ekki endilega skólamenntun“. 

(Svana) 

 

„Menntun skiptir máli, en þekkingin skiptir meira máli“. (Þórður) 

 

„Það að hafa þekkingu á því sem þú ert að fást við, skiptir máli, en ekki endilega 

hvernig þú fékkst hana“. (Svana) 

 

„Menntun er nauðsynleg en reynsla og þekking mjög mikilvæg“.  „Gott er að 

hafa fjölbreytta reynslu og þekkingu og hægt að nefna dæmi um frumkvöðul sem 

hefur unnið bæði sem sölumaður og rekstrarmaður“. (Helga) 

 

„Fólk þarf að hafa þrautseigjuna eða úthaldið til þess klára hlutina þótt þeir 

taki tíma og að gefast ekki upp. Það lærir maður ekki í skóla“. (Eggert) 

 

„Þekkingargleði er mikilvæg. Reynsla og þekking og reynslan oft mikið meira 

heldur en einhver menntun.  Reynsla er menntun, ekki satt.  Menntun er bara 

alltaf tengt við einhvern skóla, sem þarf ekki að vera alltaf rétt. Og svo er 

skólakerfið ekki alltaf „up to date“ heldur“. (Svana) 

 

„Reynsla í geiranum er mun mikilvægari en einhver nýútskrifaður úr háskóla. 

Það kom mér rosalega á óvart, en ég tala við fyrir okkur að 80% af okkar 

fjárfestingum, er að við erum að fjárfesta í verkfræðingum.  Ég hefði ekki talið 

það. Verkfræðingar eru meira með þessa hugsun að sjá það vantar eitthvað og 

þá fara þeir inn í það og búa eitthvað til, til þess að fylla það“.  

„Það er líka sagt að frumkvöðlar sem eru svona mest „success rate“ eru 40 ára 

plús og jafnvel „drop out of school“ hafa þá reynslu sem er mikilvæg”. (Svana) 



	

	61	

 

           Allir viðmælendur töluðu um breytta samsetningu aldurs, kyns og persónu-

einkanna.  Þeir sögðu aldurinn vera orðinn mikið breiðari, kynjahlutfallið jafnara og 

persónueinkennin ekki eins afgerandi og frábrugðin. 

 

 „Frumkvöðlarnir sem voru í tengslum við okkur voru miklu yngri hér áður fyrr. 

Í dag er þetta bæði ungir krakkar og fólk sem hefur öðlast verulega mikla 

starfsreynslu og sér og skynjar hluti sem hægt er að gera svo miklu, miklu betur 

en verið er að gera þá”. (Þórður) 

 

„Já það er náttúrulega ekki nóg að vera bara með rétta viðhorfið til að takast 

á við. Það þarf líka að hafa getuna, hafa þekkinguna og allt þetta“. ( Svana) 

 

“Og ef þú hefur ekki vit á að leita þér eftir þér klárara fólki á vissum sviðum 

sem veit meira og betur en þú og vera tilbúinn í að gefa frá þér valdið til 

annarra, þá ertu í vondum málum.  En margir eiga mjög erfitt með það. En það 

eru bestu frumkvöðlarnir sem fatta það að þeir þurfa bara að fá betra fólk en 

þeir sjálfir eru, til dæmis í reksturinn. Gefa það frá sér og vera þá bara að 

fókusa á semsagt sýnina og allt þetta en fá aðra í reksturinn, yfirleitt er það sem 

að svona klúðrast hjá þeim, að þeir eru ekki tilbúnir í það“. (Svana) 

 

“Það er alveg gríðarlega mikilvægt að frumkvöðullinn hafi þetta extra drive 

sem þarf til.  Þennan brennandi áhuga, ástríðu og helgun fyrir verkefninu sem 

nær því á stað og ekki bara það, heldur líka á flug sko. Þetta er ákveðin hæfni 

sem þarf til.  Þeir sem ná árangri finnst mér oft vera þeir sem eru með þannig 

“karisma” að þeir ná fólki með sér.  Fólki finnst gaman að vera í kringum þá 

og með þeim og eru tilbúnir að hlaupa með þeim, þó þetta sé langhlaup og 

hátt upp í erfitt maraþonhlaup. Þessir karakterar ná oft skemmtilegum 

starfsanda í fyrirtækinu og þó svo ekki séu greidd há laun þá er alltaf gaman. 

Þannig næst frekar árangur”. (Eggert)  

 

           Á þessu sést að allir viðmælendurnir setja reynslu og þekkingu og bæta getunni 

við, ofar menntun en telja menntunina samt mjög mikilvæga en ekki nauðsynlega. 

Þrautseigjuna töldu þeir allir mjög mikilvæga. 
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Einnig er áhugavert að sjá að þeir töluðu allir um að aldur frumkvöðlanna væri 

að hækka og það væri jákvætt því með því kæmi aukin reynsla sem væri mikilvæg. 

 

              Rannsakandi spurði einnig út í áhættusækni frumkvöðulsins og skapgerð til 

að ná enn dýpri skilningi í persónueinkennin.  Um það segja viðmælendur: 

 

“Frumkvöðlar eru áhættusæknir fyrir það eitt að vera að taka áhættu með eigin 

tíma og peninga til þess að koma hugmynd sinni í framkvæmd.  Hins vegar ber 

að athuga að frumkvöðullinn metur áhættuna af verkefninu sína allt öðruvísi en 

einhver annar því að hann telur áhættuna miklu minni vegna þess hvað hann 

trúir stíft á verkefnið og að það geti ekki misheppnast”. (Eggert) 

 

“…. þeir eru alveg áhættusæknir en kannski bara svona meira “calculated 

risk”.  Þeir eru meðvitaðri um það og tilbúnir í það”. (Svana) 

 

“Það fylgir því áhætta að koma nýrri hugmynd eða vöru á markað, það er 

enginn vafi. En með góðu samstarfi við fjárfestana þá eru meiri líkur á því að 

hlutir fari ekki úr böndunum, en til að ná árangri þá þarftu að taka áhættu.  Ég 

segi oft að til þess að baka ommilettu þarftu að brjóta egg.  Það myndi ekki 

ganga í þessum bransa að vera mjög áhættufælinn, alls ekki”. (Eggert) 

 

“Margir frumkvöðlar hafa farið á hausinn með allt sitt. Það er ekki nýlunda.  

Þetta er erfitt verkefni. Ísland er lítill markaður og fæstir verða ríkir á því að 

stunda aðeins viðskipti hér.  Það kostar ótrúlega mikla fjármuni að fara í útrás.  

Þú þarft að hafa sterka fjárfesta með þolinmótt fjármagn til þess að það sé 

gerlegt”. (Eggert) 

 

Rannsakandi spurði að lokum einnig út í skapgerð frumkvöðulsins og þá út í 

það að vera ákveðinn og fylginn sér.  Viðmælendur töldu það skapgerðarþátt sem spillti 

ekki fyrir, væri honum stjórnað á réttan hátt. 

 

“Það er mikill munur á því að vera ákveðinn og fylginn sér en að vera þrjóskur 

og hlusta ekki”. (Helga) 
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“Margur frumkvöðullinn hefur farið flatt á því að setja undir sig hausinn og 

hlusta ekki og sjá ekki viðvörurnarskiltin sem birtast. Það er þessi þrjóska sem 

ég tel ekki góðan skapgerðarþátt”. (Helga) 

 

“Að vissu leyti er gott að vera ákveðinn og hafa trú á sjálfum sér og verkefninu 

sem verið er að vinna að.  Í þessum bransa þarf ótrúlega þrautseigju og það 

getur þurft að banka á margar dyr og oft sömu dyrnar áður en tekst að 

fjármagna eða selja. Frumkvöðullinn þarf að hafa sjálfstraust og geta tekið 

mótlæti því þetta er alls ekki auðvelt.  Frumkvöðullinn fær mörg nei áður en 

hann fær já og ef hann gefst ekki upp, er með góða hugmynd og ekki hvað síst 

heppinn, þá getur hann náð í gegn.” 

“Ég segi stundum að menn eru misheppnir og heppnin er líka þáttur sem fer í 

báðar áttir.  Stundum er maður bara réttur maður á réttum tíma á réttum stað 

og stundum er það ekki.  Svoleiðis er það bara”. (Eggert) 

 

Að lokum spurði rannsakandi út í bakgrunn og aðra reynslu frumkvöðlanna sem 

var ekki flokkuð innan OCEAN líkansins en rannsakanda fannst mikilvægir og að gætu 

hugsanlega dýpkað skilning hans á árangursþáttum frumkvöðulsins. 

 

“Frumkvöðlar eru alls konar og í dag finnst mér þeir hafa mjög fjölbreyttan 

bakgrunn. Þeir eru ekki steríótýpan um brjálaða vísindamanninn sem er 

lokaður inni á rannsóknarstofunni.  Hann er meira opinn og hefur lag á að eiga 

samskipti við aðra og hrífa fólk með sér.  Persónutöfra eru lykillinn að 

velgengni margra þegar kemur að því að laða að sér fólk og fjármagn.  Síðan 

hitt að tækifærin sem eru til staðar í dag fyrir tilstuðlan alls konar nýrrar tækni 

eru uppspretta alls konar hugmynda að virðisaukandi þjónstu sem getur orðið 

afar verðmæt. Síðan er að hitt að það er í tísku að vera frumkvöðull sem gerir 

það að verkum að frumkvöðlar eru frekar samþykktir í samfélaginu og hvattir 

til dáða”. (Eggert) 

 

4.9. SAMANTEKT 

Með samantektinni hér á undan er rannsókninni lokið og niðurstöður liggja 

fyrir. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar var farið yfir kenningar um frumkvöðla, 

persónueinkenni og lykilárangursþætti í því að ná árangri sem frumkvöðull.  Með þessu 
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varð til rannsóknarspurning og rannsóknartilgáta.  Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar var 

farið yfir rannsóknaraðferðina sem varð fyrir valinu og niðurstöðu hennar sem voru 

viðtöl við fjóra fjárfestingastjóra hjá íslenskum fjárfestingasjóðum sem fjárfesta í 

frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtækjum.  Með því að ræða við þá aðila sem hafa mest 

samskipti við frumkvöðla og vinna við að meta hæfi þeirra til að ná árangri, var talið 

að takast mætti að svara rannsóknarspurningunni um það hver væru persónueinkenni 

árangursríkra frumkvöðla á Íslandi.  Niðurstaða greiningarinnar leiddi í ljós að allir 

viðmælendur voru nokkuð sammála um þá þætti sem þeir telja einkenna árangursríkan 

íslenskan frumkvöðul. 

Allir viðmælendur töldu að ástríða hans og helgun fyrir verkefninu bæði þegar 

hann væri að selja fjárfestunum það og líka þegar hann væri að byggja í kringum sig 

teymi starfsmanna væri algjört lykilatriði hvað árangur varðaði sem og viðhorfið til 

þeirra vinnu sem verkefnið krefst og allra þeirra ófyrirséðu þátta sem frumkvöðullinn 

mun þurfa að glíma við.   Einnig töldu þeir þrautseigju og dugnað til þess að 

framkvæma vera mikilvægan árangursþátt sem og þann kjark sem til þarf að fara af 

stað með verkefnið. Einnig töldu þeir löngunina til þess að finna upp, breyta og bæta 

eða gera eitthvað betur, einfaldara og ódýrar vera drifkraft frumkvöðulsins.  Víðsýnina 

töldu þeir mjög mikilvæga en hún endurspeglar sköpunargáfu, ímyndunarafl og 

hugmyndaauðgi sem leiðir til nýsköpunar og gerir frumkvöðulinn að því sem hann.  

Viðmælendur töldu mannblendni vera mikilvæga eða það að frumkvöðullinn væri 

opinn persónuleiki og ætti auðvelt með samskipti og næði að hrífa fólk með sér, 

hvort heldur fjárfesta, samstarfsfólk eða kaupendur.  Mannþekking er einnig 

mikilvægur þáttur að búa yfir og getur það oft skipt sköpum að geta lesið fólk vel og 

rétt.   Mjög áhugavert er að allir viðmælendur töldu menntun frumkvöðulsins ekki 

lykilatriði. Þeir töldu hana nauðsynlega og hjálpa til en töldu reynsluna og þekkingu 

á viðfangsefninu óháða menntun vera það sem skipti mestu máli.  Það sem kom á óvart 

var árangursþátturinn “heppni” en hann kom fram hjá fleiri en einum viðmælanda sem 

taldi hana þurfa að vera til staðar sem og viðhorf frumkvöðulsins til hugtaksins heppni.   

 

Einkenni árangursríkra frumkvöðla á Íslandi 

1. Ástríða hans og helgun 
2. Þrautseigja og dugnaður 
3. Mannblendni, opinn persónuleiki, samskipti og persónutöfrar 
4. Heppni 
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Þannig kom fram í svörum viðmælanda nokkuð skýr mynd af þessum árangurs-

ríku frumkvöðlum þar sem þeir væru hugmyndaríkir og úrræðagóðir einstaklingar sem 

eru mannblendnir og hafa persónutöfra sem gerðu þeim kleift að laða að sér fólk og 

fjármagn.  Þeir væru þrautseigir og byggju yfir þekkingu og/eða reynslu á áhugasviði 

sínu.  Þetta er í fullu samræmi við niðurstöðu Tjan, Harrington og Hsieh (2012) um 

hvað þyrfti til að ná árangri sem frumkvöðull. 

Að auki var athyglisvert að viðmælendur töldu frumkvöðla oftar en ekki vera 

nokkuð sérstaka persónuleika og hjá einum viðmælanda kom fram að frumkvöðlar gætu 

stundum verið kleyfhugar sem er í fullu samræmi við niðurstöður Baron (1998) um að 

í fræðigreinum um geðklofa kæmu fram sömu persónueinkenni og eru greind hjá 

frumkvöðlum. 

Þegar rannsóknarspurningunni er svarað er athugað hvort hægt sé að sanna eða 

afsanna rannsóknartilgátu ritgerðarinnar um að ekki sé munur á persónueinkennum 

árangursríkra frumkvöðla á Íslandi og annars staðar.  Með því að bera saman 

persónueinkenni og árangursþætti frumkvöðla í fræðilega hlutanum sem gildir um alla 

frumkvöðla og svör viðmælenda í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verður ekki séð að 

það sé marktækur munur á íslenskum frumkvöðlum og öðrum frumkvöðlum. 

Með þessu lýkur rannsóknarhluta ritgerðarinnar og við taka lokaorð um 

vegferðina í þessari meistararitgerð og umræða um gildi rannsóknarinnar og hvert sé 

framlag hennar og hvati til frekari rannsókna. 

  

5.0 NIÐURLAG OG LOKAORÐ  
Það hefur verið fróðlegt fyrir höfund að rannsaka hvað þarf til fyrir frumkvöðla 

til að ná árangri og fróðlegt að ræða við þá aðila sem mest samskipti hafa við 

frumkvöðla á viðskiptavegferð þeirra.  Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar og 

höfundur hafði aðgang að hafa að mestu verið sjálfsmat frumkvöðlanna sjálfra á 

vegferð sinni og síðan hlutlæg lýsing á frumkvöðlaumhverfinu.  Í þessari ritgerð er 

leitað til þeirra sem horfa á frumkvöðlanna með hlutlægum hætti og sjá með skýrari 

hætti persónueinkenni frumkvöðlanna heldur en þeir gera sjálfir.  Þessi innsýn í 

persónueinkenni frumkvöðla eru verðmæt heimild sem getur nýst þeim hagsmuna-

aðilum sem hafa með frumkvöðlastarf að gera.  Dæmi um þetta eru stuðningsaðilar 

frumkvöðlastarfs og stjórnvöld sem þurfa að móta stefnu í nýsköpunarmálum því 

nýsköpunarfyrirtæki eru lykilþáttur í hagkerfinu þegar kemur að sköpun nýrra starfa, 

fjölbreyttara atvinnulífs og betri lífsgæða íbúa landsins. 



	

	66	

Það er von höfundar að hún kveiki áhuga annarra á því að taka þetta 

viðfangsefni og rannsaka enn frekar, því það er mjög áhugavert og spennandi verkefni.  

Þegar kemur að niðurstöðum rannsóknarinnar þá komu þær höfundi ekki mjög á óvart 

en engu að síður var áhugavert að heyra viðhorf viðmælenda á mikilvægi menntunar 

sem árangursþáttar sem og viðhorf gagnvart heppni.  Viðmælendur töldu menntun 

frumkvöðlunum nauðsynlega sem slíka en hún væri ekki afgerandi árangursþáttur 

heldur væri reynsla þeirra og þekking á viðfangsefninu mikilvægari.  Einnig virtust 

persónueinkenni eins og þrautseigja og úthald skipta mjög miklu máli.  Síðast en ekki 

síst þá væri það heppnin að vera réttur aðili á réttum tíma og á réttum stað sem oftar en 

ekki réði úrslitum sem er athyglisvert í ljósi kenningar Tjan, Harrington og Hsieh 

(2012) 

Höfundur telur að áhugavert væri að rannsaka frekar aldur frumkvöðlanna, þ.e. 

hvort að breytt aldurssamsetning og lengri lífaldur geri það að verkum að meira sé um 

það að eldra fólk fari út í nýsköpun og gerist frumkvöðlar en áður.  Einnig væri 

áhugavert að skoða frekar hvort munur sé á árangri frumkvöðla eftir kyni og hvort 

viðmælendur líkt og í þessari rannsókn fyndu mun á því að vinna með frumkvöðlum 

eftir því um hvort kynið væri að ræða. 

Þær miklu tækniframfarir sem orðið hafa á síðustu áratugum hafa gerbreytt 

landslaginu á vinnumarkaði og ljóst að mörg þeirra starfa sem nú eru unnin verða ekki 

lengur til innan ekki svo margra ára.  Þess vegna má að lokum spyrja hvort þessi þróun 

verði ekki til þess að fólk þurfi að tileinka sér frumkvöðlahugsun til að tryggja sér 

lífsviðurværi sitt.   
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VIÐAUKI 
VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI OG VIÐMÆLENDUR 

 
Spurningalisti: 

1. Hvað hefur þú starfað lengi við framtaksfjárfestingar? (árafjöldi) 

2. Hvert er þitt hlutverk í samskiptum við frumkvöðla? 

3. Þegar þú lítur yfir þann hóp frumkvöðla sem þú hefur átt samskipti við, 

hvað telur þú helst einkenna þá sem hafa náð árangri? (finnur fjárfestingar, 

leiðbeinir frumkvöðlum, er í stjórnum félaganna o.s.frv.) 

4. Oft er talað um að frumkvöðlar séu sérsinna og of uppteknir af eigin 

hugmynd. Hver er þín reynsla af þessu? 

5. Það er talað um að árangursríkir frumkvöðlar séu góðir í að útskýra 

hugmyndir sínar og fá fólk til að líka við þær.  Ertu sömu skoðunar?  

Hvernig er það í þínu tilfelli? (afhverju eða afhverju ekki). 

6. Eru þeir áhættusæknari en aðrir frumkvöðlar?  Ef já, þá að hvaða leyti? 

7. Hversu opnir persónuleikar eru árangursríkir frumkvöðlar að jafnaði? 

8. Finnst þér þeir vera með sterkt tengslanet? 

9. Eru þeir ákveðnari (frekari) en aðrir frumkvöðlar? 

10. Hvernig finnst þér þeir vera í mannlegum samskiptum? 

11. Skiptir menntun máli í þessu sambandi? 

12. Er eitthvað sem einkennir reynslu eða bakgrunn árangursríkra 

frumkvöðla? (ákveðið nám eða vinnutengd reynsla)). 

 

Viðmælendur: 

1. Þórður Magnússon 

2. Svana Gunnarsdóttir 

3. Helga Valfells 

4. Eggert Claessen 
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