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Útdráttur 

Einungis þriðjungur þeirra sem stofna fyrirtæki á Íslandi eru konur. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna hvað verður til þess að konur ákveða að gerast frumkvöðlar og 

hvernig frumkvöðlakonur á Íslandi upplifa hugsanlegar hindranir sem verða á vegi þeirra 

er þær ákveða að hefjast handa með viðskiptahugmynd og fylgja henni eftir. Einnig var 

fróðlegt að kanna hvort þær upplifðu að þessar hindranir væru vegna kynferðis þeirra.  

Til að fá innsýn í þetta var upplifun frumkvöðlakvenna sem sóttu námskeið fyrir 

frumkvöðlakonur rannsökuð. Námskeiðið kallast Brautargengi og var haldið af 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veturna 2014 og 2015. Gerð var eigindleg rannsókn og tvö 

hálfopin viðtöl tekin við fimm konur, tvö viðtöl við hverja, með rúmlega þriggja ára 

millibili, alls tíu viðtöl. Með því var reynt að fá meiri dýpt í rannsóknina og sjá hvernig til 

tókst hjá frumkvöðlakonunum með framkvæmd viðskiptahugmyndar. 

Niðurstöður benda til þess að frumkvöðlakonurnar upplifðu hindranir í samfélaginu en 

sumar þeirra töldu að þær hindranir væru vegna kynferðis þeirra, meðan aðrar töldu að 

slíkt ætti við um aðrar konur en þær sjálfar. Hindranirnar sem ýttu þeim út í að undirbúa 

viðskiptahugmynd upplifðu þær að voru ekki hindranir vegna kynferðis. Þær telja allar að 

þær geti yfirstigið þessar hindranir með seiglu, aukinni menntun og réttu viðhorfi og hafa 

þær nýtt sér ýmsa stuðningsleiðir sem eru sérhannaðar konum. Síðar í ferlinu upplifa þær 

nýjar hindranir, og þá einkum hindrun er tengdist kynferði og snýr að fjármögnun, oft 

kölluð „annað glerþak“. Þær voru ekki tilbúnar til að skuldsetja sig mikið og taka lán fyrir 

framkvæmdinni og fengu litla sem enga styrki. Þær sögðust allar vera með gott 

tengslanet, þó sumar mætu það svo að það mætti styrkja netið enn frekar. Ekki er þó 

hægt að segja til um styrk tengslanets þeirra út frá þeirra eigin orðum. 
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Abstract 

Only a mere third of those who start a company in Iceland are women. The purpose of 

this study was to explore what makes women decide to become entrepreneurs and how 

entrepreneur women in Iceland experience potential barriers in their journey when they 

come up with a business idea and follow through with it. In addition it was quite 

interesting to see whether or not they experienced certain barriers because of their 

gender alone. 

To get a better look into this topic, the experience of women who had attended an 

certain entrepreneur course was examined. The name of this course was Brautargengi 

and it was held by Nýsköpunarmiðstöð Íslands in 2014 and 2015.  In a qualitative study, 

two semi-structured interviews were conducted with five women, with three years 

between each interview. This method was used in attempt to gain further depth into the 

study and more insight into how successful entrepreneur women were pursuing their 

business ideas. 

The results of the interviews indicate that the entrepreneur women did experience 

barriers in the society, some of them believed that it was because of their gender, while 

others believed that might be the case for other women than themselves. The barriers 

that pushed them into pursuing a business idea were not because of their gender. All the 

women believed that they could overcome these barriers with resilience, further 

education and the right attitude and they used different support measures which are 

designed for women. Later in the process they experienced new barriers, particularly 

barrier that were related to their gender and have to do with financing, often referred to 

as ‘’second glass ceiling’’. They were not ready to get into much debt for the sake of their 

project and they received little or no capital grants. They all proclaimed to have a good 

personal network, although some said their network could be further strengthened. The 

strength of their network is only their own estimation. 
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1 Inngangur 

Ljóst er að færri konur gerast frumkvöðlar og stofna fyrirtæki en karlar og til að mynda er 

einungis þriðjungur af þeim sem stofna fyrirtæki á Íslandi konur (Magnús Árni Skúlason, 

2019). Til að styðja við hagkerfið og ýta undir fjölbreytileika í samfélaginu er mikilvægt að 

skoða hvað veldur og hvað er hægt að gera til að breyta þessu. Kanna þarf hvað hvetur 

konur til að stofna eigin fyrirtæki því fjölgun kvenfrumkvöðla hefur mikilvæg áhrif á 

hagkerfið (Langowitz og Minniti, 2007). Ýmsar ástæður geta skýrt þennan kynjamun hjá 

frumkvöðlum eins og fjallað verður um í fræðilega kaflanum hér á eftir.  

Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna sé mikil á Íslandi, menntun hafi aukist til muna 

og jafnrétti sé viðurkennt, þá er einungis rúmlega fimmtungur kvenna í stjórnunarstöðum 

á atvinnumarkaðnum (OECD, 2018b; Kristinn Haukur Guðnason, 2019; Hagstofa Íslands, 

2019). Ýmsar hindranir verða á vegi kvenna á atvinnumarkaðnum sem þær mæta á 

mismunandi hátt. Ef þær upplifa hindranir á atvinnumarkaðnum þá geta þessar hindranir 

ýtt þeim út í frumkvöðlaframtak. Fróðlegt er að skoða hvað veldur, hvort 

frumkvöðlakonur hafa mætt hindrunum og ef svo er, hvort að þær hindranir séu vegna 

kynferðis þeirra. Eins er fróðlegt að skoða hvaða leiðir hafa verið farnar til að styðja 

frumkvöðlakonur til að stuðla að því að jafna kynjahlutfall frumkvöðla. 

Til að nálgast viðfangsefnið voru tekin viðtöl við frumkvöðlakonur sem voru farnar af 

stað eða voru að fara af stað með viðskiptahugmynd. Þær áttu allar sameiginlegt að hafa 

sótt námskeið sem er sérhannað fyrir konur og kallast Brautargengi og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands heldur. 

Megin rannsóknarspurningin er því: „Upplifa íslenskar frumkvöðlakonur sem hafa 

tekið Brautargengisnámskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands hugsanlega hindranir í 

samfélaginu vegna kynferðis þeirra?“ 

Viðtölin voru tekin þegar þær voru skammt á veg komnar og síðan rúmum þrem árum 

síðar. Það var gert til að sjá hvernig til hefur tekist og hvort staða þeirra hafði eitthvað 

breyst á þessu tímabili.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Atvinnuþátttaka kvenna er há á Íslandi, næstum jafnhá og karla, en þrátt fyrir það er 

aðeins þriðjungur af þeim fyrirtækjum sem stofnuð eru á Íslandi stofnaður af konum. 

Hvers vegna hlutfallið er ekki jafnt milli kynja er ekki gott að segja en til að kanna það 

verður að byrja á því að skoða hvernig þróunin hefur verið í atvinnuþátttöku kvenna 

hingað til og hlutfall þeirra í stjórnendastörfum, hvaða hindranir konur upplifa á 

atvinnumarkaðnum og hvernig þær bregðast við þeim. Þessar hindranir geta oft verið 

ósýnilegar og er þeim oft lýst sem glerþaki sem konur rekast á þegar þær eru að vinna sig 

upp innan skipulagsheildar. Frumkvöðlastarfsemi verður kynnt, skoðað verður hvernig 

fjöldi fyrirtækja sem íslenskar konur hafa stofnað hefur þróast og fjallað verður um 

rannsóknir er snúa að kvenfrumkvöðlum síðustu árin. Kynnt verður nýleg óbirt rannsókn 

á kvenfrumkvöðlum, en stuðst er við hana í þessari rannsókn. Í lokin verða raktar nokkrar 

leiðir sem hið opinbera og aðrir hafa farið til að styðja við frumkvöðla og leiðir til að jafna 

mun kynjahlutfalls frumkvöðla og jafna hlut kvenna á atvinnumarkaðnum. 

2.1 Konur á atvinnumarkaði 

Hér verður skoðað hvernig atvinnuþátttaka er á Íslandi miðað við önnur lönd. Einnig hver 

atvinnuþátttaka kvenna er og hlutfall þeirra í stjórnunarstöðum á atvinnumarkaðnum. 

Almenn atvinnuþátttaka á Íslandi er meiri en þekkist innan Efnahags- og framfara-

stofnunarinnar OECD og atvinnuþátttaka kvenna er hvergi meiri en hér á landi. Árið 2016 

unnu að meðaltali 72% af konum á Norðurlöndunum úti, en sambærilegt meðaltala fyrir 

öll OECD-ríkin var einungis 59% (OECD, 2018a) Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er mikil 

eða tæp 78% árið 2018, á meðan atvinnuþátttaka karla var rúm 85%. Menntun kvenna 

hefur verið að aukast og síðustu ár hefur hlutfall kvenna sem útskrifast með prófgráðu 

verið hærra en karla. Til að mynda eru 67% útskrifaðra háskólanema konur (Hagstofa 

Íslands, 2019a). Þó að fleiri konur séu að útskrifast en karlar og atvinnuþátttaka sé nánast 

jöfn á Íslandi, þá er hlutfall kvenna sem stjórnendur ekki há en hefur þó aukist lítillega 

síðustu ár.  Á árunum 1999 til 2018 jókst hlutfall kvenstjórnenda á Íslandi úr rúmlega 15% 

upp í tæp 23%. Hlutfall kvenna sem eru í stjórn fyrirtækja sem framkvæmdastjórar, 

stjórnarformenn og stjórnarmenn árið 2017 er lágt (sjá mynd 1) (Hagstofa Íslands, 2019a).  
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Mynd 1: Hlutfall kvenna í forystu fyrirtækja. 

Á súluritinu sést hlutfall kvenna sem eru framkvæmdastjórar, stjórnarformenn og 

stjórnarmenn, skipt upp eftir stærð fyrirtækja. Íslenskt hagkerfi einkennist af litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum en á síðari árum hafa fyrirtæki sem eru með 250 starfsmenn 

eða fleiri verið einungis milli 70-80 talsins. Í þessum stærri fyrirtækjum er einungis tíu 

framkvæmdastjórar kvenkyns, eða um tæp 13% (Hagstofa Íslands, 2019b). 

Á Norðurlöndunum eru mjög fáar konur í toppstöðum (e. CEO positions) og sem dæmi 

má nefna að í 200 stærstu fyrirtækjum Noregs árið 2018 voru aðeins 10,5% forstjóra 

konur og hlutfall kvenna í yfirstjórn var rétt tæp 22% (Center for Research on Gender 

Equality – CORE, 2018). 

Samkvæmt nýlegum alþjóðlegum lista sem metur jafnrétti og öryggi kvenna (2019), er 

Ísland í 5. sæti af þeim 167 löndum sem könnunin náði til. Listinn er unnin af 

Georgetownháskóla og Friðarrannsóknarstofnun Oslóarborgar. Þáttur sem kom vel út í 

könnuninni fyrir Ísland var atvinnuþátttaka kvenna og efling jafnréttislöggjafar hér á landi 

en í löggjöfinni eru bæði reglur um jafnlaunavottun og bann við mismunun á 

vinnumarkaði (Kristinn Haukur Guðnason, 2019). 

Ljóst er að enda þótt atvinnuþátttaka kvenna sé hæst á Íslandi, næstum því jafn há og 

karla, að menntun kvenna undanfarin ár hafi aukist og Ísland sé í fimmta sæti yfir jafnrétti 
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og öryggi kvenna í heiminum, þá er enn verulegur munur á fjölda karla og kvenna í 

stjórnendastöðum. Bilið milli kynja hefur þó aðeins minnkað og 23% kvenna eru nú í 

slíkum stöðum á atvinnumarkaðnum á móti 77% karla (Hagstofa Íslands, 2019a). Skýringin 

á þessu getur verið margskonar en farið verður yfir hugsanlegar skýringar hér á eftir.  

2.2 Glerþak  

Ýmsar hindranir verða á vegi kvenna á atvinnumarkaðnum og í fljótu bragði eru þessar 

hindranir oft ekki sýnilegar. Hindranirnar geta verið lúmskar og virka sem ósýnilegt þak 

sem útilokar konur og minnihlutahópa frá æðstu stöðum innan fyrirtækisins. Því eru 

þessar hindranir oft nefndar glerþakið (e. glass ceiling). Þessar hindranir halda konum frá 

efri hluta stjórnunarstarfa. Staðan er innan seilingar en einhverra hluta vegna geta þær 

ekki brotist í gegnum glerþakið og eru útilokaðar frá henni (Eagly og Carli, 2007). 

Starfsumhverfinu er stjórnað af karlmönnum og kvenstjórnendur þurfa að tileinka sér 

karllæga hegðun og aðlaga sig umhverfinu til að komast áfram innan 

skipulagsheildarinnar. Oft upplifa þær fordóma frá umhverfinu og því er erfiðara fyrir þær 

að ná árangri (Eagly & Karau, 2002). 

Í eigindlegri rannsókn sem Brenda J. Wrigley birti á viðhorfum kvenna til  glerþaka kom 

í ljós að sumar konur ná frama með því að afneita að hindranir og glerþök séu til staðar. 

Þær telja frekar að það sé þeim að kenna að þær séu ekki í stjórnendastöðu þar sem til 

séu konur sem hafi náð starfsframa. Þær koma með afsökun fyrir því að taka ekki þátt í 

samkeppninni og benda á galla í starfsumhverfinu. Sennilegt er að þær sem upplifa ekki 

hindranir eða glerþak og aðlaga sig karllægu umhverfi, séu líklegri til að vera ánægðari, 

helga sig vinnunni og ná langt í skipulagsheildum, á meðan hinar gera það ekki (Wrigley, 

2009; Christiansen, T., Sigurdardottir, M. S. & Heijstra, T. M., 2017). 

Rannsókn á upplifun kvenna á glerþaki leiddi í ljós,  að þær sem neituðu að þessar 

hindranir væru fyrir hendi, upplifðu starfsánægju og velgengni í starfi, en þær sem 

upplifðu að upp í þak væri komið voru líklegar til að upplifa þá reynslu á neikvæðan hátt, 

bæði andlega og líkamlega (Smith, Crittenden og Caputi, 2012). Höfundarnir vilja halda 

því fram að ástæður fyrir upplifun á glerþökum séu flóknari en áður var talið. Ein ástæðan 

er að sumir afneita því að slíkar hindranir séu til og trúa að karlar og konur hafi sömu 

tækifæri í skipulagsheildum í dag. Önnur ástæða er að einhverjar hömlur geti verið á 

starfsframa kvenna, en með seiglu, réttri menntun og nálgun geti konur sneitt hjá þessum 
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hindrunum. Þessu til staðfestingar er litið á að í dag eru fleiri og fleiri konur að komast í 

hærri stjórnendastöður. Þriðja ástæðan er að þegar konur upplifa það neikvæða umhverfi 

sem fylgir því að vera í stjórnendastöðu í  skipulagsheild, þá gefist þær upp, hætti við að 

koma sér áfram innan skipulagsheildarinnar og staðsetji sig undir glerþakinu. Fjórða og 

síðasta ástæðan er líffræðileg tilgáta (e. biological theory) en hún er að konur vilji síður fá 

ábyrgð og krefjandi störf til að ná jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Með því er verið 

að samþykkja tilveru glerþaksins (Smith o.fl., 2012).  

Viðhorf kvenna til glerþaks er hægt að flokka upp í fjórar megin skoðanir þ.e. afneitun 

(e. denial), seiglu (e. resilience), uppgjöf (e. resignation) eða samþykki (e. acceptance), 

(sjá mynd 2). (Christiansen o.fl.,2017).  

 

Mynd 2: Viðhorf kvenna til glerþaks.  

Fjórar megin skoðanir kvenna á glerþaki út frá áhuga á og ánægju með starfsframa, byggt á Smith 

(2015) og Smith o.fl. (2012). 

Viðhorfunum er skipt upp í líkani Smith (2015). Í afneitun trúa konur því að glerþak sé ekki 

til og þær trúa að konur eigi sömu möguleika og karlar þar sem konum hafi tekist að ná 

æðstu stöðum í viðskiptalífinu.  Þessar konur hafa mikinn áhuga á að ná starfsframa, eru 

að jafnaði ánægðar með þann starfsframa sem þær hafa náð og eru því líklegar til að 

afneita tilvist glerþaksins. Seigla er þegar þær trúa að konur geti sigrast á hindrunum með 

því að reiða sig á t.d. stuðning og menntun. Þetta eru konur sem hafa mikinn áhuga á að 

ná starfsframa en eru ekki ánægðar með þann frama sem þær hafa þegar náð. Í uppgjöf 
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er tilvist glerþaksins viðurkennd og konunum finnst að ef þær reyni að sækjast eftir 

starfsframa þá mæti þeim neikvæðni og fordómar og því sé best að brjótast ekki í gegnum 

glerþakið. Þær sætta sig við orðinn hlut og áhugi og ánægja þeirra með starfsframa er 

lítill. Undir samþykki trúa konurnar að glerþakið sé til staðar en fyrir því séu gildar ástæður 

og jafnframt að konur hafi önnur markmið en karlar. Þær sækist ekki eftir metorðum í 

sama mæli og karlar, áhersla þeirra er á stöðuleika og móðurhlutverkið er í fyrirrúmi. 

Þessar konur eru áhugalitlar um eigin starfsframa og eru ánægðar með hann, þó það þýði 

að þær hafi ekki náð langt (Smith ofl. 2012; Smith, 2015; Christiansen o.fl., 2017).  

Ef konur upplifa að glerþakið hindri starfsframa þeirra, eykur það líkurnar á að þær fari 

í frumkvöðlastarf og stofni sitt eigið fyrirtæki. Hvatinn hjá þeim er að vera sjálfstæðar og 

fá að stjórna. Þær konur sem fara þessa leið eru líklegri til að hafa einkenni frumkvöðla 

(e. entrepreneurial spirit) (Loscocco og Bird, 2012; Christiansen o.fl., 2017). Þessi hópur 

er ekki fjölmennur en þeim mun mikilvægari. 

2.3 Frumkvöðlastarfsemi (e. entrepreneurship) 

Frumkvöðlastarfsemi er afar vítt hugtak og hafa fræðimenn komist að mismunandi 

niðurstöðum hvað sú starfsemi merkir.  Sumir skýra frumkvöðlastarfsemi út frá ferli, aðrir 

út frá hegðun og enn aðrir út frá árangri (Stokes, Wilson og Mador, 2010). Engin ein 

viðurkennd flokkun er þó til um hvað skilgreinir frumkvöðlastarf en í  samantekt Acs og 

Szerb (2008) er sýnt fram á að frumkvöðlastarfsemi hefur verið flokkuð niður af 

fræðimönnum út frá viðhorfum og hvötum til frumkvöðlastarfseminnar og eins 

athafnasemi frumkvöðla. Skýrsla GEM (e. Global entrepreneurship monitor) um 

frumkvöðlarannsóknir styðst við þessa flokkun. Í skýrslunni, sem hefur verið gefin út 

árlega síðustu tuttugu árin eru teknar saman upplýsingar um mismunandi 

frumkvöðlastarfsemi í um fimmtíu löndum. Tilgangur skýrslunnar er að bera saman 

umfang og umhverfi frumkvöðlastarfsemi þessara landa. Mismunandi ferli frumkvöðla-

starfseminnar er skoðað frá upphafi starfsemi þeirra sem sjá tækifæri og telja sig nógu 

hæfa til að stofna eigið fyrirtæki og allt til frumkvöðla sem eru í starfandi fyrirtæki eða 

hafa verið í fyrirtæki sem er hætt starfssemi. Þarfirnar fyrir stuðning eru mismunandi og 

fara eftir því hvar frumkvöðlastarfsemin er stödd í ferlinu og þurfa yfirvöld í viðkomandi 

löndum að taka mið að því. GEM lítur svo á að allir þeir sem stofnað hafa fyrirtæki geti 

kallast frumkvöðlar (Bosma o.fl., 2019).  
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Skilgreiningar á því hvað telst vera frumkvöðull, hvað einkennir þá frá öðrum og hvað 

einkennir árangursríkan frumkvöðul eru mismunandi eftir fræðimönnum. Sumir 

skilgreina frumkvöðla út frá frumkvöðlastarfseminni eins og Gartner (1989) sem 

skilgreinir að þeir sem stofna fyrirtæki séu með einkenni frumkvöðla og það skilgreini þá 

frá öðrum sem ekki stofna fyrirtæki. Skilgreining Mariotti og Towle (2005) er svipuð en 

þeir taka í sama streng og lýsa því að frumkvöðull sé sá sem setur á stofn og rekur eigið 

fyrirtæki. Frumkvöðull er eigandi fyrirtækisins, er sjálfur starfsmaður þess og beri ábyrgð 

á því.  

Þessar ofangreindu skilgreiningar ganga út á það að all ir sem stofna fyrirtæki séu 

frumkvöðlar. En einnig hefur verið leitast við að skýra þætti sem ráða hegðun frumkvöðla 

út frá árangri eða út frá ferli og hvaða þættir einkenna hinn nýja rekstur þeirra (Stokes 

o.fl., 2010). Margar nálganir fræðimanna eru til um hvað sé frumkvöðull og hvað einkenni 

þá. Til að mynda skilgreindi hagfræðingurinn Joseph A. Schumpeter (1942) að 

frumkvöðlar væru þeir sem innleiða nýja vöru, nýja framleiðsluaðferð, opna nýja markaði, 

opna fyrir nýjum auðlindum eða stokka upp atvinnugreinar. Hann lýsti framtaki 

frumkvöðla sem skapandi skemmdum (e. creative destructions) en með framtaki sínu eru 

þeir að byggja upp nýja og afkastameiri starfsemi. Hébert og Link (1989) tóku saman 

niðurstöður rannsakenda á því hvað einkenndi frumkvöðla. Samantektin leiddi í ljós að 

það voru tólf mismunandi viðhorf rannsakenda á því hvað frumkvöðull væri. Það er að 

frumkvöðull; tekur á sig áhættu, útvegar fjármag, stuðlar að nýsköpun, tekur ákvörðun, 

er leiðtogi í iðnaði, stjórnandi eða yfirmaður, skipuleggur og stýrir auðlindum, eigandi 

fyrirtækis, framleiðir, samningarmaður, býr til verð milli kaupa og sölu og úthlutar 

auðlindum. 

Annað sjónarhorn til að skilgreina frumkvöðla er þegar horft er út frá einstaklingnum 

og hvernig hann er drifinn áfram. Horft er út frá persónueinkennum frumkvöðla. Vonin 

um fjárhagslegan ávinning er ekki eina skýringin á framtaki frumkvöðulsins. Aðrar hvatir 

geta legið þar að baki og eru dýpri en einungis hagnaðarvonin. Þekkt er kenning Davids 

McClelland sem flokkar þarfir frumkvöðulsins niður í þrennt:  

 Athafnaþörf, sem er þörfin fyrir að bera ábyrgð á ákvörðunum sínum og gerðum, 

taka einhverja áhættu og sjá áþreifanlega niðurstöðu. 
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 Valdaþörf, sem er þörfin fyrir að vera sjálf síns herra, stjórna sjálfum sér og vera 

óháður. Þörf fyrir að sjá framtak sitt dafna, ráða yfir öðrum og oft þörf fyrir 

virðingu.  

 Að lokum er það tengsla- og félagsþörf, en það er þörf fyrir að fá félagsskap og 

jákvætt samband við aðra. Athafnaþörfin og valdaþörfin hafa einkum áhrif á 

frumkvöðulinn (McClelland,1988). 

Frumkvæði þarf að vera til staðar hjá frumkvöðlinum, en utanaðkomandi þættir geta haft 

áhrif á framtakið sem letja eða hvetja til framtaks. Neikvæður þrýstingur (e. pushes), 

jákvætt tog (e. pulls), hindranir (e. barriers) og stuðningur (e. help). Neikvæður þrýstingur 

er þegar menn upplifa að þeir séu tilneyddir til að breyta til og neyðast til að finna sér 

annan starfsvettvang. Dæmi um neikvæðan þrýsting er uppsögn, léleg laun eða að 

starfsmenn upplifi að þeir fái ekki tækifæri innan skipulagsheildarinnar. Í GEM skýrslunum 

hefur komið í ljós að eðli frumkvöðlastarfsemi í löndunum (sem eru þátttakendur) er ólík 

eftir því hverjar þjóðartekjurnar eru. Frumkvöðlastarfsemi er svipuð, bæði í löndum sem 

flokkast undir hátekjulönd og eins í löndum sem flokkast undir lágtekjulönd. Eðli 

frumkvöðlastarfseminnar er þó ólík þar sem einstaklingar í hátekjulöndum geta frekar 

ráðið hvort þeir stunda frumkvöðlastarfsemi en í lágtekjulöndunum. Þriðjungur þeirra 

sem stunda frumkvöðlastarfsemi í lágtekjulöndunum gera það vegna neikvæðs þrýstings 

þ.e. að þeir telja sig ekki eiga kost á annarri vinnu. Starfsemin er stunduð vegna neyðar 

og með það markmið eitt að sjá fyrir fjölskyldunni. Í hátekjulöndunum er hlutfallið annað 

því 10% af frumkvöðlum þar stunda frumkvöðlastarfsemi út af neyð (Acs, Arenius, Hay og 

Minniti, 2005). 

Jákvætt tog er notað um þá jákvæðu þætti sem ýta við framtaki. Dæmi um slíkt er 

löngun til að uppskera sjálf(ur) árangur erfiði síns og eins að koma hugmyndum sínum 

áfram og vinna að þeim. Drifkrafturinn er þörfin fyrir að sanna sig, að framkvæma, 

uppskera sjálf(ur) laun vinnu sinnar, vera sinn eigin herra, að nýta ónýtt tækifæri og taka 

áhættu (Vesper, 1990).  

Gengið verður út frá þeirri skilgreiningu í þessari rannsókn að frumkvöðlar séu þeir sem 

fara af stað með framtak og stofna fyrirtæki í kringum hugmynd sína.  

Nauðsynlegt er fyrir samfélagið að hvetja til frumkvöðlastarfs því það eykur hagvöxt í 

landinu. Frumkvöðlar greina tækifæri á markaði, stofna fyrirtæki sem veita fleiri störf, ýta 
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undir samkeppni og auka framleiðni (Acs, 2006).  Að þessu gefnu er fróðlegt að skoða 

hvernig þessu er varið á Íslandi, hvernig kynjaskipting er meðal frumkvöðla og hver aldur 

þeirra er þegar þeir stofna fyrirtæki. 

2.4 Frumkvöðlakonur sem stofna fyrirtæki 

Þátttaka kvenna í frumkvöðlastarfsemi er minni en karla á alþjóðlegum vettvangi 

(Loscocco og Bird, 2012). Það kemur fram í nýrri skýrslu frá GEM (2019) að skipting 

frumkvöðla eftir kyni er að meðaltali þannig að á móti hverjum tíu karlfrumkvöðlum eru 

sjö kvenfrumkvöðlar. Skýrslan nær til um fimmtíu landa en einungis sex lönd eru með 

jafnt kynjahlutfall en það eru Indónesía, Tailand, Panama, Katar, Malasía og Angóla 

(Bosma ofl., 2019).  

Samkvæmt nýafstöðnum fundi (2019) í London sem fulltrúar frá þrettán löndum og 

starfsfólk frá Evrópuráðinu og EIGE (Evrópsku jafnréttisstofnunni) hélt, kom fram að 

munur er á milli kynjanna hvað varðar frumkvöðlastarfsemi. Munurinn liggur aðallega í 

hindrunum sem konur standa frammi fyrir. Þessar hindranir sem nefndar voru eru 

umönnunarhlutverk kvenna,  skortur á stuðningi, munur á menntunarvali kynjanna, 

skortur á sjálfstrausti sem tengist staðalímynd kynja, erfiðleikar við að nota kynlaust 

málfar, skortur á fyrirmyndum, lagaleg flækjustig og síðast en ekki síst skortur á 

viðskiptatengslum og aðgengi að fjármagni (Elín Gróa Karlsdóttir, 2019). 

Ein af skýringunum á hindrunum sem konur standa frammi fyrir er lítið aðgengi að 

fjármagni. Í íslensku frumkvöðlasamfélagi eru um 20% af nýsköpunarfyrirtækjum, sem 

hlotið hafa fjármögnun frá íslenskum framtakssjóðum á árinu 2018, stýrt af konum (Ásta 

Sóllilja Guðmundsdóttir, 2019). Þetta bendir til að konur séu ekki að nýta nægjanlega 

starfskrafta sína og hugvit til að stofna frumkvöðlafyrirtæki eða eru ekki metnar að 

verðleikum.  

Þetta sést einnig á því hverjir hafa verið að stofna fyrirtæki á Íslandi síðustu ár. Á 

árunum 2005 til hausts 2019 hafa verið stofnuð um 79 þúsund fyrirtæki á Íslandi. Þar af 

voru konur rúmlega 30% af stofnendum (sjá mynd 3) (Magnús Árni Skúlason, 2019). Karlar 

fá því um 80% af framtakssjóðunum, enda þótt þeir stofni aðeins um 70% fyrirtækjanna. 

Það bendir einnig til þess að konur séu ekki metnar að verðleikum. 
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Mynd 3: Stofnun fyrirtækja á Íslandi eftir aldri og kyni. 

Myndin sýnir hlutfall kvenna og karla sem stofnuðu fyrirtæki á Íslandi á árunum 2005 til 

2019. Alls voru þetta 79.022 fyrirtæki og af þeim voru konur 31,4% með alls 24.775 

fyrirtæki Algengasti aldur þessara stofnenda var á bilinu 30 til 39 ára eða 28,1%.  71,8% 

kvennanna er á aldrinum 20 til 49 ára á meðan að karlarnir í sama aldurshópi eru alls 

67,9%. Konur 50 ára og eldri sem stofnuðu fyrirtæki voru alls 27,8% á meðan hlutfall karla 

var 30,7%. Svo virðist sem að fleiri yngri konur séu að stofna fyrirtæki og gefur það 

vísbendingu um að einhver örlítil kynslóðaskipti séu hafin því hlutfall yngri kvenna er 

hærra á meðan aldur karlana dreifist meira. 

Þó verulegur munur sé á fjölda fyrirtækjastofnenda milli kynjanna, og það séu fáar 

konur sem eru að stofna fyrirtæki á þessu tímabili, þá hefur þróunin undanfarin ár verið 

að breytast og konum sem stofna fyrirtæki hefur verið að fjölga. Mynd 4 sýnir hvernig 

fjöldi stofnaðra fyrirtækja skiptist yfir tímabilið og hvernig  hlutfallið er á milli kynja.  
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Heimild: Ríkisskattstjóri 

Mynd 4: Stofnun fyrirtækja á Íslandi, eftir kyni árin 2005 til hausts 2019 

Gráa línan á myndinni sýnir að árið 2005 var hlutfall kvenna í stofnun fyrirtækja á Íslandi 

24% en hækkaði nokkuð stöðugt upp í tæp 35% árið 2012 og hefur verið í kringum það 

síðan. Meðalfjöldi nýrra fyrirtækja er 5.267 á ári frá 2005 en árið fyrir hrun sker sig úr en 

þá var verið að stofna mikið af fyrirtækjum utan um áhættufjárfestingar sem mörg hver 

fóru síðan í gjaldþrot eftir hrun.  Þetta skekkir yfirlitið og árið 2007 er ekki góðu r 

mælikvarði yfir nýsköpun (Magnús Árni Skúlason, 2019). 

Mikilvægt er að skilja hvað hvetur konur til að stofna eigin fyrirtæki því aukning á fjölda 

kvenfrumkvöðla hefur mikilvæg áhrif á hagkerfið (Langowitz og Minniti, 2007). Ýmsar 

skýringar hafa verið gefnar á því hvers vegna konur sækja ekki eins fram sem frumkvöðlar 

og karlar. Farið verður yfir nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á frumkvöðlakonum 

og rannsóknunum skipt upp eftir áherslum. 

2.5 Rannsóknir á frumkvöðlakonum 

Rannsóknir á kvenfrumkvöðlum eru ekki gamlar en greinar sem birst hafa á árunum 1976 

(þegar fyrstu rannsóknir voru birtar) til ársins 2001 um kvenfrumkvöðla hefur verið skipt 

upp í fjóra þætti: Rannsóknir er snerta frumkvöðla (e. entrepreneur), atvinnurekstur (e. 
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business unit), samhengi (e. context) og rannsóknarnálgun ( e. research perspectives) 

(Greene, Hart, Gatewood, Brush og Carter, 2003; Christiansen o.fl., 2017).  

Í rannsóknum á frumkvöðlum er verið að rannsaka mun á ýmsum einkennum og 

áhugahvötum frumkvöðlanna eins og persónulegum einkennum, gildum og sjálfsmynd 

(Greene ofl., 2003). 

Í rannsóknum á atvinnurekstri eru rannsakaðar mismunandi athafnir 

frumkvöðlakvenna, eins og stefnumótun, starfsvettvangur og fjármögnun. Þá sýna 

nokkrar rannsóknir að þær konur sem stofna eigið fyrirtæki og fara í atvinnurekstur eru 

að jafnaði með minni rekstur og skila minni hagnaði en fyrirtæki karla (Loscocco og Bird, 

2012). Einnig virðist sem erfiðara sé fyrir þessar konur að verða sér út um fjármagn til 

rekstrarins og vilja sumir skilgreina að þar fyrirfinnist annað glerþak (e. second glass 

ceiling) sem konur upplifi (Bosse og Taylor, 2012). Aðgangur að fjármunum er sérstaklega 

nauðsynlegur þáttur fyrir frumkvöðla. Ein hindrun sem kvenfrumkvöðlar nefna er að 

tengslanet þeirra sé ekki gott og því sé aðgangur að fjármunum lítill. Ný rannsókn, sem 

birt var í apríl 2019, sýnir að í samtökum þar sem rúmlega 2300 frumkvöðlar eru skráðir 

var frumkvöðlakonum sem voru í karllægu starfsumhverfi úthlutað 27% færri tengingum 

við fjármögnun en körlunum. Í karllægu umhverfi er tilhneiging að hygla körlum frekar en 

konum og því fá karlfrumkvöðlar betri aðgang að fjármagni og auðlindum en 

kvenfrumkvöðlar (Abraham, 2019). 

Undirbúningur að stofnun frumkvöðlafyrirtækis er svipaður hjá báðum kynjum en það 

virðist að frumkvöðlakonum finnist þó ekki eins aðlaðandi að fara í slíkar framkvæmdir og 

körlum. Þó að þær upplifi að hugmyndin sé góð þá veigra þær sér frekar við að fara í 

framtakið (Santos, Roomi og Linan, 2019). Konur, sem hætta í starfi og hefja eigin 

atvinnurekstur, eru líklegri til að nefna að löngun til að stýra eigin fyrirtæki og fá 

viðurkenningu sé ástæðan fyrir framtakinu, en nefna síður að ástæðan hafi verið hindrun 

í starfsframa (Buttner og Moore, 1997; Mattis, 2004).  

Í rannsóknum á samhengi eru ytri aðstæður kvenfrumkvöðla rannsakaðar, þ.e. tengslanet 

og ýmiskonar opinberar og alþjóðlegar hindranir. Þær rannsóknir gefa til kynna að munur 

sé á frumkvöðlastarfi kvenna milli landa eftir efnahagslegum aðstæðum. Mesti munurinn 

á frumkvöðlastarfi er í löndunum þar sem tekjurnar eru hæstar og minnsti munurinn þar 

sem tekjurnar eru lægstar (Mueller og Conway Dato-on, 2013). Í þeim löndum þar sem 
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verg landsframleiðsla á mann er minnst eru flestar frumkvöðlakonur (Baughn, Chua og 

Neupert, 2006). Vísbendingar eru um að þær konur séu hvattar áfram af nauðsyn í stað 

tækifæra en svo virðist sem að breytingar séu að verða þar á (Kelley, Bruch, Greene og 

Litovsky, 2010). Í þeim löndum þar sem lítill munur er á atvinnuþátttöku milli kynjanna og 

þar sem hlutfall kvenna sem eru í forystu fyrirtækja er lágt, er hlutfall frumkvöðlakvenna 

hærra (Ribes-Giner ofl. 2018). Þegar lönd eru borin saman virðast ekki vera tengsl á milli 

stöðu kynjajafnréttis (en þá er mældur launamunur kynja, atvinnuþátttaka kvenna, 

jafnréttisviðhorf, kynjahlutfall í forystu og kynjahlutfall sérfræðinga) og starfsemi 

frumkvöðlakvenna (Baughn o.fl., 2006).  

Háar tekjur og mikið kynjajafnrétti verða ekki til þess að konur fari frekar út í 

frumkvöðlastarfsemi. Hugsanleg skýring á því gæti verið að eftir því sem jafnrétti 

kynjanna er meira og efnahagsleg velferð er meiri, því meiri munur er á milli þess hverju 

kynin sækjast eftir (e. gender differences in preferences) (Falk og Hermle, 2018).  

Munurinn á frumkvöðlum eftir kyni gæti því legið í mismunandi gildismati kynjanna. 

Frumkvöðlakonur skortir fyrirmyndir og eru jafnframt að takast á við hinar karllægu 

staðalímyndir frumkvöðuls og leiðir það af sér að þær þurfa að leggja harðar að sér þegar 

viðskiptahugmyndum þeirra er hrint af stað (Mattis, 2004). 

Gildismat frumkvöðlanna getur verið mismunandi eftir kyni og þar sem kven-

frumkvöðlar skortir fyrirmyndir, og eru einnig að takast á við karllægar staðalímyndir 

frumkvöðulsins, getur það leitt af sér að þær þurfi að leggja harðar að sér til að koma fram 

hugmyndum sínum (Mattis, 2004; Christiansen o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt að 

frumkvöðlastarf tengist sterkt því að samsama sig karllægum eiginleikum (Gupta, Turban, 

Arzu Wasti og Sikdar, 2009). 

Í samantekt um rannsóknarnálgun og kenningalega nálgun á kvenfrumkvöðlum, telja 

Greene ofl (2003) að hugsanlega hafi þessar rannsóknir leitt af sér að áhersla sé á hagnýta 

aðstoð við frumkvöðlakonur og hugmyndin með þessum rannsóknum hefur verið að 

aðstoða konur í atvinnurekstri við að sigrast á hindrunum. Þessi hagnýti stuðningur hefur 

sýnt jákvæð tengsl við fjölgun kvenna í frumkvöðlastarfi (Baughn o.fl., 2006).  

2.5.1 Það er auðvelt að týnast í karlaheiminum 

Í íslenskri megindlegri rannsókn er kannað viðhorf frumkvöðlakvenna til 

frumkvöðlahugtaksins og glerþaksins. Rannsóknin er gerð á frumkvöðlakonum sem sóttu 
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námskeið í Brautargengi hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og unnin af Dr. Margréti 

Sigurðardóttur, Þóru Christjansen og Dr. Thamar  Heijstra (2017). Hér verða raktar 

nokkrar niðurstöður úr þeirri rannsókn. 

Niðurstöðurnar benda til þessa að frumkvöðlakonurnar séu á þeirri skoðun að ef áhugi 

karla og kvenna sé jafn til valda þá ætti frekari menntun og tengslanet að geta hjálpað 

konum að yfirstíga mismunun. Frumkvöðlakonurnar eigna öðrum konum kvenlega 

veikleika sem þær sjálfar hafa yfirstigið. Þörfin til að vera sjálfstæðar er sterkur hvati í 

frumkvöðlastarfinu en þær finna einnig fyrir því að kynið getur verið hindrun fyrir þær. 

Hindranir liggja í þeim skilningi sem lagður er í hugtakið frumkvöðull sem hefðbundið 

karllægt hlutverk. Konur sem tengja sig meira við hefðbundið karllægt kynhlutverk, voru 

líklegri til að vera á þeirri skoðun að konur velji að setja önnur markmið í lífinu í fyrsta sæti 

svo sem fjölskylduna, en einnig að þær sem eru hæfileikaríkar og helga sig sínum 

starfsframa geti náð langt ef þær vilja. Þær konur sem samsömuðu sig frekar í 

hefðbundnum kvenlægum eiginleikum, eigna frumkvöðlum mun síður þá kvenlegu 

eiginleika sem þær eigna sjálfum sér. 

Í rannsókn Margrétar, Thamar og Þóru voru viðhorf svarenda til tilvistar glerþaks 

rannsökuð. Í rannsóknargögnunum kom fram að þeim mun fleiri karllæg orð sem 

þátttakendur tengdu sjálfum sér, þeim mun líklegri voru þær til að vera sammála því að 

konur forgangsraði öðruvísi en karlar. Hæfileikaríkar konur sem helga sig starfinu geti 

brotist í gegnum glerþakið. Ekki sé munur á áhuga kvenna og karla á völdum og að konur 

geti nýtt sér frekari menntun og tengslanet til að yfirstíga hindranir. Frumkvöðlakonurnar 

voru því ekki uppteknar af tilvist glerþaksins, heldur frekar af því hvað hvetur konur til að 

ná árangri. 

Kannað var hvaða viðhorf svarendur höfðu til frumkvöðlastarfs. Ljóst er að konurnar í 

rannsókninni líta á frumkvöðlastarf sem karlahlutverk og meirihlutinn tengdi frumkvöðla 

einkum við hugtök sem teljast karllæg. Blandað var saman kven- og karllægum hugtökum 

og þær fengnar til að meta sjálfar sig og frumkvöðla út frá þeim. Þegar þær lýstu sjálfum 

sér var líklegra að þær notuðu kvenlæg hugtök en öll karllægu hugtökin nema eitt voru 

notuð þegar verið var að lýsa frumkvöðlum. Eina karllæga hugtakið sem var líklegra til að 

vera notað af konunum um sjálfar sig frekar en frumkvöðla var lýsingin „þolir vel álag“. 
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Því kvenlægari sem sjálfsýn kvennanna var, því fleiri karllæg orð notuðu þær um 

frumkvöðla.  

Í opnum spurningum í rannsókn Margrétar, Thamar og Þóru þar sem spurt var um 

hindranir, kom í ljós að helstu hindranir sem svarendur upplifðu tengdust fjármögnun 

(35%). Það kemur heim og saman við þá kenningu að annað glerþak getur birst þeim 

frumkvöðlakonum sem fara út í framtak. Aðrar helstu hindranir voru flokkaðar niður í; 

öryggi og áhættufælni (9%), vinnuálag og tímaskortur (8%), þekkingarskortur á 

markaðsmálum (6%), heilsuleysi (5%), kerfið (3%) og skortur á þrautseigju (3%).  

Í annarri opinni spurningu var spurt um hver helsti hvatinn að því hafi verið að 

viðkomandi stofnaði eða fór að hugsa um að stofna eigið fyrirtæki. Í samantekt á 

svörunum  kom ekki nein bein vísbending um að svarendur hefðu upplifað glerþak og 

hætt í starfi af þeim sökum. Helstu skýringarnar sem svarendurnir gáfu upp sem ástæður 

fyrir framtakinu var; ævintýraþrá og elta drauminn (18%), sjálfstæði (16%), 

markaðstækifæri (11%), atvinnuleysi – skapa störf (11%), nýta reynslu, menntun og 

hæfileika (9%), nýta vannýtta auðlind (5%), sköpunarþörf (5%), auka tekjur (4%), bæta 

heiminn (4%) og sveigjanleiki (2%) (Christiansen o.fl., 2017). 

Vinna ritgerðarhöfundar mun tengjast framangreindri rannsókn sem ekki hefur verið 

birt ennþá, en með góðfúslegu leyfi fékkst aðgangur að rannsóknargögnunum. Í samvinnu 

við höfundana var gerð eigindleg rannsókn til að styðja við rannsókn þeirra. Í kafla þrjú 

verður greint frá þeirri vinnu. 

2.6 Leiðir til að jafna hlut kvenna 

Raktar verða nokkrar leiðir sem hið opinbera hefur og getur farið til að jafna hlut 

frumkvöðlakvenna. Lýst verður almennum opinberum leiðum sem ríkið getur notað til að 

styðja almennt við frumkvöðla. Síðan verða talin upp ýmis úrræði sem notuð hafa verið 

til að styðja sérstaklega við kvenfrumkvöðla, fjárhagslega með styrkjum og lánum og 

félagslega með almennum stuðningi til kvennanna og styrkingu á tengslaneti þeirra. Í 

lokin er lýst þeim lagaramma sem á að jafna mun kynja á atvinnumarkaðnum og nefndar 

nokkrar leiðir sem stjórnvöld hafa farið og gætu farið til að jafna þennan mun.  
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2.6.1 Almennar opinberar leiðir til að styðja við frumkvöðla 

Hið opinbera getur farið ýmsar leiðir til að styðja við frumkvöðla, t.d. með samvinnu við 

að þróa tækni og þjónustu, einkavæða ríkisfyrirtæki eða selja hluti sína í fyrirtækjum. Með 

því minnkar hið opinbera ítök sín á markaðnum, örvar einkaframtak og dregur úr 

einokunarstöðu sinni (Vesper, 1990). 

Aðrar leiðir sem hið opinbera getur farið er að stuðla að því að draga úr hindrunum við 

framtak. Dæmi um hindranir sem hið opinbera getur minnkað er að lækka skatta, minnka 

pappírsvinnu, veita þjálfun og fræðslu og veita ýmiskonar viðurkenningar. Ei ns geta 

stofnanir og skipulagsheildir veitt styrki og lán í framtak til að hjálpa því af stað. 

Samfélagið getur haft áhrif á frumkvöðulinn en ljóst er að viðhorf til framtaksins þarf að 

vera jákvætt til að það nái að dafna (Vesper, 1990). 

Að mati skýrslu Reykjavík Economics (2019) hefur íslenska ríkisvaldið gert góða hluti til 

að ýta undir frumkvöðlastarfsemi og koma til móts við fyrirtækjarekendur. Ein helsta 

stefnubreyting í nýsköpun sem ríkið hefur farið í og komið til framkvæmda á árunum 2015 

til 2016 má nefna: Endurgreiðsla á rannsóknar- og þróunarkostnaði, skattaafsláttur fyrir 

einkafjárfesta sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum, skattaafsláttur fyrir erlenda sérfræðinga 

sem hingað koma, kaupréttir fyrir frumkvöðla/stofnendur skattlagðir þegar eignarhlutur 

er seldur en ekki frá upphafsdegi kaupréttar og síðan hefur tækniþróunarsjóður 

(samkeppnisjóður) verið stækkaður. Nýsköpun er algengari í stærri fyrirtækjum en minni.  

Stór fyrirtæki eru oftar betur í stakk búin til að koma fram með nýjungar á markaði eða 

betrumbæta vöru og þjónustu. Rannsóknar og þróunarstarfsemi (R&Þ) á sér einkum stað 

þar, en þó koma fram margar nýjungar frá minni fyrirtækjum. Frumkvöðlar lítilla 

fyrirtækja eru oftar en ekki lykillinn að skapandi eyðileggingu, þ.e.a.s. að 

byltingarkenndum nýjungum (Schumpeter, 1942; Magnús Árni Skúlason, 2019). 

2.6.2 Aðrar opinberar leiðir sem styðja sérstaklega við kvenfrumkvöðla 

Nokkrar leiðir hafa verið farnar til að styðja sérstaklega við konur á leið þeirra frá 

hugmynd að framkvæmd.  Þar sem ljóst er að það hallar á kvenfrumkvöðla hafa opinberir 

aðilar farið út í aðgerðir sem styðja við konur í frumkvöðlastarfsemi en slíkur stuðningur 

hefur sýnt ákveðinn árangur (Baughn, o.fl, 2006). Þessar leiðir varða fjármögnun á 

frumkvöðlahugmyndinni, stuðning til kvennanna og styrkingu á tengslaneti þeirra. Þessar 

leiðir verða taldar hér upp en eru ekki tæmandi. 
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2.6.2.1 Svanni, lánatryggingarsjóður kvenna 

Svanni, lánatryggingarsjóður kvenna er í eigu Atvinnu- og nýsköpunar-ráðuneytisins, 

Velferðarráðuneytisins og Reykjavíkurborgar. Í samstarfi við Landsbankann eru veittar 

lánafyrirgreiðslur til fyrirtækja sem eru í meirihluta í eigu kvenna og undir stjórn kvenna. 

Gerður var þjónustusamningur við Vinnumálastofnun sem sér um umsýslu sjóðsins. 

Sjóðurinn veitir ábyrgð á allt að 50% af lánum sem tekin eru hjá bankanum til að 

fjármagna framtakið. Þessi ábyrgð byggist á mati á viðskiptahugmyndinni og verkefnin 

þurfa að vera vel skilgreind og afmörkuð. Skipulagið er metið, reynsla og menntun 

umsækjanda, áætlanir, fjármögnun og samkeppnisáhrif. Verkefnalýsing þarf að fylgja og 

markmiðin að koma fram. Verkefnaskipting milli þeirra sem koma að framtakinu þarf að 

vera skýr og ítarleg kostnaðaráætlun þarf að fylgja. Einungis er veitt lánatrygging í 

vöruþróun, markaðssókn eða til nýrra aðferða í framleiðslu eða framsetningu á vöru 

og/eða þjónustu. Ábyrgðin skal ekki vera undir 1 milljón króna og að jafnaði ekki yfir 10 

milljónir króna. Samningur um þennan sjóð er nú útrunninn og ekki búið að ákveða hvert 

framhaldið verður, þ.e. hvort haldið verður áfram að veita lán til kvenna úr honum 

(Landsbankinn, 2019; Vinnumálastofnun Íslands, 2019a; Lánatryggingarsjóður kvenna, 

2019) . 

2.6.2.2  Icelandic Startups 

Icelandic Startups var sameinað úr tveimur frumkvöðlasetrum, Klak og Innovit, og hefur 

sérhæft sig í að veita frumkvöðlum stuðning við stofnun fyrirtækja. Það tengir frumkvöðla 

við fjárfesta, sérfræðinga og aðstoðar við að móta hugmyndir þeirra og koma þeim í 

framkvæmd. Fyrirtækið hefur staðið fyrir ýmsum átaksverkefnum og eitt þeirra var átak 

með það að markmiði að fjölga konum í nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Haldið var 

málþing árið 2016 sem kallaðist „Engar hindranir“, þar sem konur voru hvattar til að taka 

þátt í frumkvöðlakeppninni „Gulleggið“. Markmið Gulleggsins er að skapa vettvang fyrir 

fólk til að öðlast þjálfun og reynslu í að móta nýjar viðskiptahugmyndir. Með þátttökunni 

fá frumkvöðlarnir ráðgjöf, aðstoð frá sérfræðingum og aðgang að námsskeiðum. Keppnin 

hefur verið haldin frá árinu 2008 og hafa 2.530 hugmyndir komið fram frá því að keppnin 

var fyrst haldin. Um 71% þátttakenda í Gullegginu hafa stofnað fyrirtæki í kjölfarið 

(Gulleggið, 2019). 
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2.6.2.3  Styrkveiting til atvinnumála kvenna 

Sérstakt fjármagn hefur verið veitt til að efla atvinnumál kvenna, en árið 1991 stofnaði 

þáverandi félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir lög til að jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 28/1991). Tilgangur 

þessara laga var að koma á jafnræði og jafnari stöðu kvenna og karla á öllum sviðum. 

Sérstaklega átti að bæta stöðu kvenna til að ná því markmiði. Með því að veita styrki til 

kvenna átti að auka aðgengi þeirra að fjármagni og auka fjölbreytni í atvinnulífi. Þetta var 

gert meðal annars til að bregðast við atvinnuleysi kvenna og viðhalda byggð um landið. 

Vinnumálastofnun heldur utan um þennan sjóð (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2019a).  

Veittir eru styrkir sem ætlaðir eru konum sem eru að vinna að viðskiptahugmynd eða 

þróa verkefni. Undanfarið ár hafa verið veittir styrkir upp á 40 milljónir króna af 

velferðarráðherra (Atvinnumál kvenna, 2019). Gerðar eru kröfur um að verkefnið þurfi að 

vera í meirihluta kvenna (a.m.k. 51%) og stjórnað af konum. Það þarf að fela í sér 

atvinnusköpun og um nýjung þarf að vera að ræða, annaðhvort í þjónustu eða vöru. 

Viðskiptahugmynd og verkáætlun þurfa að vera vel útfærðar og kostnaðar- og 

tekjuáætlun skýr og trúverðug. Gerðar eru kröfur um að verkefnið skekki ekki 

samkeppnisstöðu á markaðnum.  Lágmarksstyrkur er 600þkr en hámark er 4mkr. 

Styrkurinn er einungis fyrir helmingi kostnaðaráætlunar og styrkþeginn þarf að sýna fram 

á fjármögnun á afganginum. Styrkirnir eru veittir í gerð viðskiptaáætlunar, áætlanagerðar, 

þróunarkostnaðar og markaðssetningar. Ef búið er að stofna fyrirtækið en það ekki komið 

í rekstur og/eða trúverðug viðskiptaáætlun er komin, þá er hægt að sækja um styrk til að 

hrinda hugmyndinni af stað. Ekki eru veittir styrkir í rekstur, framleiðslu eða fjárfestingar 

og ekki eru veittir styrkir til tímabundinna verkefna eða verkefna sem þegar eru búin að 

fá styrk (Atvinnumál kvenna, 2019). 

2.6.2.4 Félagasamtök kvenna  

Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) er tengslanet íslenskra kvenna úr öllum greinum 

atvinnulífsins og er félag fyrir konur sem eru stjórnendur og leiðtogar í íslensku atvinnulífi. 

Markmið félagsins er að efla samstöðu og samstarf kvenna í rekstri, miðla 

viðskiptatengdum fróðleik milli félagskvenna og hvetja til viðskipta þeirra á milli. Með 

þessu vilja þær auka sýnileika og tækifæri kvenna í viðskiptalífinu og stuðla að virðingu 

fyrir framlagi fyrirtækja sem rekin eru af konum. Markmið FKA er einnig að hvetja konur 
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til frumkvöðlastarfsemi. Boðið er upp á fyrirlestra, gefið út fréttablað og haldið úti 

heimasíðu. Gildi FKA er F – framsækin, K – kunnátta og A – afl. Frá stofnun félagsins árið 

1999 hafa verið veittar viðurkenningar til kvenna sem hafa verið konum í atvinnulífinu 

hvatning og fyrirmynd (FKA, 2019). Árið 2014 var stofnað nýtt félag er kallast Ungar 

athafnakonur – UAK en þær vilja stuðla að jafnrétti og framþróun í samfélaginu og styrkja 

stöðu og framtíð ungra kvenna sem stjórnendur og þátttakendur í atvinnulífinu (UAK, 

2019). 

2.6.2.5 Nýsköpunarmiðstöð Íslands  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir Atvinnu- og nýsköpunar-ráðuneytið og er 

tilgangur miðstöðvarinnar að styðja við frumkvöðla og fyrirtæki þeirra. Leitast er við að 

veita stuðningsþjónustu með rannsóknum og ráðgjöf til að efla fyrirtækin. Miðstöðin vill 

vera fyrsta val sprotafyrirtækja sem þurfa á fjárhagslegri aðstoð og stuðningi að halda.  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands er einnig með Frumkvöðlasetur en þau eru nokkur á Íslandi, 

t.a.m. Kveikjan í Hafnarfirði og Verk-smiðjan á  Akureyri.  Þar geta frumkvöðlar fengið 

aðstöðu fyrir verkstæði, rannsóknir og frumgerðarsmíði, leigt aðstöðu, fengið faglega 

leiðsögn og stuðning og nálgast upplýsingar um þætti sem skipta mál i í 

frumkvöðlaumhverfinu (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2019b).  

2.6.2.6 Námskeið til að styðja við kvenfrumkvöðla  

Brautargengi er heiti á námskeiði sem Nýsköpunarmiðstöðin hefur staðið fyrir. Það er 

sérstaklega sniðið að þörfum kvenna sem vilja hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd og 

hefja eigin rekstur og að konum sem nú þegar eru í atvinnurekstri og vilja auka 

rekstrarlega þekkingu sína (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2019c).   

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur ljúki við vinnu að eigin viðskipta-

áætlun, öðlist þekkingu á grundvallaratriðum við stofnun fyrirtækis og fái hagnýta 

þekkingu á rekstri fyrirtækja. Markmiðið er einnig að þátttakendur auki tengsl og byggi 

upp svokallað tengslanet. Námið tekur 90 kennslustundir og er kennt einu sinni í viku, 4 

klst. í senn í 15 vikur. Kennslan er í formi fyrirlestra, verkefna- og heimavinnu. 

Þátttakendur fá einnig handleiðslu hjá starfsmönnum Nýsköpunarmiðstöðvarinnar. 

Námsefnið snýr að því að byggja upp þátttakendur, vinna að stefnumótun, leiðbeina með 

stjórnun og starfsmannamál, markaðsmál, fjármál, tölvuvæðingu og internet og farið yfir 

ýmis hagnýt atriðið við stofnun og rekstur fyrirtækis. 
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Námskeiðið hóf göngu sína 1996 og var þá kennt í Reykjavík, en árið 2003 var það í 

fyrsta skiptið haldið á landsbyggðinni þar sem það var samkennt á milli Akureyrar, 

Egilsstaða og Ísafjarðar. Á haustönn 2019 var námskeið haldið í Reykjavík og á 

Suðurnesjum. Í samtali við verkefnastjóra námskeiðsins kom fram að þær konur sem 

koma frá landsbyggðinni eru með meiri hvata til að fara út í framtak vegna nauðsynjar, 

þar sem fleiri atvinnutækifæri vantar úti á landi (sjá Viðauka D). Rúmlega 1000 konur hafa 

lokið námi og samkvæmt niðurstöðu úr könnun sem gerð var árið 2005 voru 50 til 60% 

kvennanna með fyrirtæki í rekstri og vildu þær þakka námskeiðinu að farið var af stað. 

Einnig taldi meirihluti kvennanna að þær væru mun hæfari stjórnendur eftir námið.  90% 

þeirra sögðust geta mælt með náminu við vinkonur sínar (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

2019c). 

Kannanir Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sýna líka að hluti þátttakendanna var 

háskólamenntaður og að flest fyrirtækin sem voru stofnuð eða í bígerð, eru í verslun og 

þjónustu. Flest fyrirtækin eru með tíu eða færri starfsmenn en þó eru nokkur með 30 

starfsmenn eða fleiri (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2019c). 

Erlendar frumkvöðlakonur. Styrkur frá Þróunarsjóði innflytjendamála (e. Development 

Fund Immigration Issues) var veittur sérstaklega til að bjóða frumkvöðlakonum af 

erlendum uppruna að sækja sambærilegt námskeið. Nýsköpunarmiðstöðin, í samstarfi við 

Vinnumálastofnun, sá um kennsluna en mikil þörf er á þessari þjálfun þar sem fjölmargar 

konur af erlendu bergi brotnar geta ekki nýtt sér menntun sína til að stofna fyrirtæki. Eins 

virðist tungumálið vera ákveðin hindrun (Women in Iceland, 2019).  

Frumkvöðlakonur úti á landi. Þar sem Nýsköpunarmiðstöðin hefur staðið fyrir 

Brautargengisnámskeiðum fyrir frumkvöðlakonur úti á landi og einnig fyrir erlenda 

kvenfrumkvöðla í samvinnu við Vinnumálastofnun, þá hefur Vinnumálastofnun einnig 

stýrt Evrópuverkefni sem kallast Female Rural Enterprise Empowerment (FREE). Það snýst 

um að efla færni kvenna á landsbyggðinni með fræðsluefni á netinu. Stofnað er tengslanet 

milli landshluta og þeim boðið að taka þátt í jafningjafræðslu þar (Vinnumálastofnun, 

2019b). 
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2.6.3 Leiðir til að jafna hlut kvenna á atvinnumarkaðnum 

Stjórnvöld hafa undanfarið unnið að því að bæta hlut kvenna, bæði með lagasetningum 

og rannsóknum. Það er að mörgu að huga, því ýmsar óljósar hindranir geta verið á vegi 

kvenna á atvinnumarkaðnum. 

Stjórnsýslukerfi Íslands er byggt upp þannig að forseti landsins og önnur stjórnvöld fara 

með framkvæmdavald. Stjórnarráð Íslands, ásamt forseta, er æðsta stig 

framkvæmdarvalds á Íslandi en stjórnarráðið samanstendur af ráðuneytunum sem saman 

mynda ríkisstjórn Íslands sem ákvarðar verkaskiptingu framkvæmdavaldsins milli 

ráðuneyta innan ákveðins ramma laga sem sett eru af Alþingi. Ferlið er að forsetinn stillir 

upp ráðuneytum, útdeilir verkefnum á þau og skipar síðan ráðherra yfir ráðuneytunum. 

Ráðherrar ráðuneytanna fara með stjórnvöldin í sínum ráðuneytum og lægra sett 

stjórnvöld heyra beint undir þau. Síðan bera ráðuneytin eftirli tsskyldu með sjálfstæðum 

ríkisstofnunum og sveitastjórnum er varða málefni sem tilheyra ráðuneytunum Félags- og 

fjölskyldumál, almannatryggingar, húsnæðismál, vinnumál og jafnréttismál heyra undir 

Velferðarráðuneytið (Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, 2016). 

Jafnréttismál eru meðal annars verkefni eins og jafnrétti kynjanna, jafnrétti sstofa, 

kærunefnd jafnréttismála og jafnrétti á vinnumarkaði. Um jafnréttismál gilda lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og eiga þau að stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum 

sviðum þjóðfélagsins og því mikilvægt að ekki sé mismunað á grundvelli kynferðis. Lögin 

eiga að vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði,  

ásamt því að gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

Til að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum í fyrirtækjum og stofnunum 

voru sett lög með breytingu á fyrrgreindum lögum, en nýju lögin eru frá 1. janúar 2018 

(Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, nr. 

56/2017). Þau gera þá kröfu að fyrirtæki, sem að jafnaði hafa 25 starfsmenn eða fleiri, 

skuli öðlast vottun sem staðfesti að jafnalaunakerfi þeirra uppfylli kröfur jafnlaunastaðals 

ÍST 85:2012. Skipulagsheildirnar skulu setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Þau fyrirtæki og stofnanir sem uppfylla þessi 

skilyrði og þurfa að innleiða jafnlaunakerfi og eiga síðan að sækja um úttekt á kerfinu. 

https://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADkisstj%C3%B3rn_%C3%8Dslands
https://is.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html
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Jafnréttisstofu er falið að hafa eftirlit með framkvæmd laganna (Jafnréttisstofa, 2019; 

Innri.Reykjavik, 2019). 

Ráðherra skipar ellefu manna jafnréttisráð. Hlutverk ráðsins er að stuðla markvisst að 

jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla á vinnumarkaðinum. Ráðið er stjórnvöldum 

til ráðgjafar um jafnréttismál í vinnumarkaðsmálum og skal gera tillögur til ráðherra um 

aðgerðir. Ráðið getur gert tillögur um úrbætur í jafnréttismálum á öðrum sviðum 

samfélagsins. Ráðherra skipar formann og síðan eru tilnefningar frá samtökum launafólks, 

samtökum atvinnurekenda, fulltrúa frá Feministafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi 

Íslands, Kvenréttindafélagi Íslands, Samtökum um kvennaathvarf, Stígamótum, 

Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum, Félagi um foreldrajafnrétti og Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga (Velferðarráðuneytið, 2019a).  

Ráðherra leggur fyrir Alþingi, eigi síðar en ári eftir alþingiskosningar, tillögu til 

þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára í senn að fengnum tillögum 

einstakra ráðuneyta og Jafnréttisstofu. Í áætluninni skulu koma fram sundurliðuð 

framkvæmdaáform og áætlaðar fjárveitingar til einstakra verkefna sem tengjast 

jafnréttismálum. Um mitt tímabil áætlunarinnar skal gerð úttekt á henni og einnig í lok 

tímabilsins (Velferðarráðuneytið, 2019b). 

Hið opinbera hefur farið nokkrar leiðir til að fylgja ofangreindum lögum og verða 

nokkrar nefndar hér að neðan. 

2.6.3.1 Nokkrar leiðir  

Í tilefni 100 ára kosningaafmæli íslenskra kvenna var stofnaður Jafnréttissjóður Íslands og 

tilheyrir sjóðurinn Forsætisráðuneytinu og Félagsmálaráðuneytinu. Tilgangur með honum 

er að fjármagna eða styrkja verkefni og rannsóknir sem miða að því að efla jafnrétti 

kynjanna í íslensku og alþjóðlegu samfélagi. Mun hann njóta fjárframlaga í fimm ár, eða 

til ársloka 2020, og starfa samkvæmt reglum um úthlutun styrkja (Reglur um úthlutun 

styrkja úr Jafnréttissjóði Íslands nr. 965/2016).  

Ein af leiðunum sem opinber stjórnvöld geta farið í til að jafna hlut kvenna og karla, er 

innleiðing kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar í skipulagsheildinni. Ríki og borg hafa farið 

af stað með þessa innleiðingu og vonast er til að aðrir fylgi á eftir. Kynjuð fjárhags- og 

starfsáætlunargerð (KFS) er réttlætismál sem snýr að virðingu og mannréttindum. Gengist 

er undir alþjóðlegar skuldbindingar og unnið að góðum stjórnunarháttum með því að 

https://www.velferdarraduneyti.is/raduneyti/nefndir-rad-stjornir/nr/1253
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auka gagnsæi, skilvirkni, hagkvæmni og lýðræðislega þátttöku. Kynjuð 

fjárhagsáætlunargerð er samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða við gerð 

fjárhagsáætlana. Kynjað mat er lagt á fjárhagsáætlanir og fjárlög, um leið og 

kynjasjónarmið eru ofin inn í öll stig fjárhagsáætlunargerðar. Tekjur- og útgjaldaliðir eru 

endurskipulagðir með það að markmiði að stuðla að kynjajafnrétti. (Velferðarráðuneytið, 

2013). 

Verið er að vinna að rannsókn hjá Háskóla Íslands sem Dr. Snjólfur Ólafsson stýrir og 

er enn á frumstigi. Mun þessi rannsókn spanna nokkur ár. Reynt er að svara rannsóknar-

spurningunni „ Hvernig má stuðla að jafnari stöðu kynjanna í íslensku atvinnulífi?“ Unnin 

voru gögn upp úr rýnihópavinnu og stillt upp orsakatengslum í anda stefnumiðaðs 

árangursmats (e.ballance scorecard). Ritgerðarhöfundur tók þátt í nokkrum rýnifundum 

ásamt 4-8 þátttakendum. Markmiðið var að draga fram helstu atriði varðandi jafnari 

stöðu kynjanna í atvinnulífinu og teikna upp þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað til 

þess að það takist. Fyrstu niðurstöður benda á að það þurfi til að byrja með að fara í tvær 

brýnar aðgerðir hér á Íslandi; að jafna fjölskylduábyrgð og brjóta niður staðalímyndir. 

Fyrstu skrefin eru að auka framamöguleika kvenna í fyrirtækjum og það væri gert með því 

að bæta valdeflingu þeirra. Leggja þarf áherslu á að minnka kynjað náms- og starfsval í 

skólum og með því muni staðalímyndir fjara út. Konur ættu því að sækjast eftir meiri 

ábyrgð, en til þess að það sé hægt þarf að jafna fjölskylduábyrgð á heimilum. Karlar þurf a 

því að axla þá ábyrgð meira til að þetta gangi eftir. Með breyttum áherslum í 

menntakerfinu væri hægt að jafna staðalímyndirnar og meiri jöfnun næðist (Snjólfur 

Ólafsson, 2017). 

2.6.4 Samantekt 

Atvinnuþátttaka kvenna er mikil, menntun góð, jafnrétti er viðurkennt en 

kvenstjórnendur eru mun færri en karlstjórnendur. Ísland hefur reynt að jafna hlut kvenna 

á atvinnumarkaðnum með aðgerðum og breyttu lagaumhverfi. En þrátt fyrir það virðist 

sem sumar konur upplifi hindranir á atvinnumarkaði. Þessar hindranir geta verið 

ósýnilegar og er þeim oft lýst sem glerþaki sem þær rekast upp í þegar klifra skal upp 

metorðastigann. Þessar hindranir geta ýtt konum út í frumkvöðlastarf og að stofna eigið 

fyrirtæki. Hlutfall kvenna sem stofna fyrirtæki er þó mun lægra en karla og því hugsanlegt 

að þær mæti öðrum hindrunum, t.a.m. sem tengjast fjármögnun og oft er kallað annað 
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glerþak. Skoðað var hvaða rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að kvenfrumkvöðlum 

síðustu árin og þær flokkaðar eftir nálgun við það viðfangsefni. Þessar nál ganir eru 

rannsóknir sem snúa að frumkvöðlinum sjálfum, rannsóknir út frá atvinnurekstri þeirra, 

út frá samhenginu (samfélagi og umhverfi) og síðan rannsóknarnálgun en þar er verið að 

finna leiðir til að styðja við og styrkja kvenfrumkvöðla. Í framhaldi af  því voru taldar upp 

nokkrar leiðir sem farnar hafa verið til að styðja við frumkvöðla almennt, leiðir til að styðja 

sérstaklega við kvenfrumkvöðla og nefndar nokkrar leiðir sem hið opinbera hefur farið til 

að jafna hlut kvenna á atvinnumarkaðnum. Áður var kynnt sérstaklega óbirt nýleg 

rannsókn á íslenskum kvenfrumkvöðlum en eigindleg greining hér á eftir mun tengjast 

þeirri rannsókn. 
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3 Aðferð 

Í kaflanum hér á eftir verður aðferðinni lýst sem notast var við í rannsókninni, sagt frá 

söfnun og greiningu gagna og vinnsluaðferðinni lýst. Viðmælendum sem tóku þátt í 

rannsókninni eru kynntir og greint frá réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningunni „Upplifa íslenskar frumkvöðlakonur sem 

hafa tekið Brautargengisnámskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands hugsanlega hindranir í 

samfélaginu vegna kynferðis þeirra?“ með eigindlegri rannsóknaraðferð, byggða á 

viðtölum við fimm frumkvöðlakonur, tvö viðtöl við hverja þeirra á rúmlega þriggja ára 

tímabili, alls tíu hálfopin viðtöl. 

3.1 Lýsing á aðferðarfræði 

Unnið er út frá eigindlegri aðferðarfræði (e. qualitative) en það er leið til að dýpka skilning 

á viðfangsefni rannsóknar. Megin markmið eigindlegrar rannsóknaraðferðar er að öðlast 

skilning á aðstæðum, reynslu og hegðun einstaklinga. Valinn er hópur viðmælenda og 

reynt að komast að helstu upplýsingum um hvern og einn með viðtölum. Styrkleikar við 

þessa aðferð er að með henni er dýpkaður skilningur á viðhorfum viðmælenda en 

veikleikarnir eru að erfitt getur reynst að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp. Rannsóknin 

leiðir oft til dýpri skilning á viðfangsefninu þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðu 

hennar (Merriam og Tisdell, 2015). 

Í eigindlegri aðferðarfræði eru tvær leiðir til, en það er grunduð kenning (e. grounded 

theory study) og fyrirbærafræði (e. phenomenological study). Munurinn á þeim tveim 

felst í vinnsluaðferðinni. Í þessari rannsókn var valið að styðjast við fyrirbærafræði sem er 

rannsókn sem gerð er á mannlega vitund eins og hún birtist frá viðmælandanum. Tekin 

eru viðtöl sem eru hálfopin viðtöl en þá er viðtalsrammi hafður til hliðsjónar. Með því er 

ekki verið að spyrja spurninga beint, heldur fer viðtalið meira fram eins og samræður og 

viðtalsramminn hafður til hliðsjónar. Ákveðin þemu eru í viðtalsrammanum sem te ngjast 

því efni sem á að rannsaka. Reynt er að nálgast viðfangsefnið á opinn hátt og spurt er 

nákvæmar út í atriði sem koma upp í viðtalinu. Sýna þarf tillitssemi, hlutleysi og virka 

hlustun. Viðtölin eru tekin upp og síðan skráð og lesin yfir, merkt upp í nokkur þema og 

síðan þrengt enn meira niður. Upplifunin af hverju viðtali er ígrundað, lesið yfir nokkrum 

sinnum, athugasemdir og hugleiðingar settar jafn óðum niður og reynt að spegla sig í þeim 

og túlka. Rannsakandi þarf að vara sig á að skilgreina ekki fyrirbæri og upplifanir frá sínu 
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sjónarhorni heldur þarf hann að einblína á sjónarhorn viðmælenda (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

Viðtöl í þessari könnun voru alls tíu en tekin voru viðtöl tvisvar sinnum við fi mm konur 

með rúmlega þriggja ára millibili. Ákveðið var að taka aftur viðtöl við viðmælendur til að 

fá nýjustu og meiri upplýsingar og sjá um leið hvernig til hafði tekist til hjá þeim. Með því 

ætti að fást meiri skilningur á frumkvöðlastarfi kvennanna og fá nánari upplýsingar til að 

vinna úr. 

3.2 Gagnasöfnun og greining 

Öll viðtölin, bæði fyrri og síðari, voru tekin af rannsakanda en geta má þess að fyrri viðtölin 

voru notuð sem hluti af megindlegu rannsóknarverkefni sem stýrt er af Dr. Margréti  

Sigurðardóttur, Þóru Christiansen og Dr. Thamar Heijstra (2017). Þar sem hagsmunir 

okkar tengdust var ákveðið að rannsakandi myndi gera eigindlega rannsókn til að styðja 

við fyrri rannsókn þeirra á hóp kvenna sem höfðu verið á frumkvöðlanámskeiðinu sem 

kallast Brautargengi og Nýsköpunarmiðstöð Íslands heldur. Þar sem þeirra megindl ega 

rannsókn var unnin meðal kvenna sem höfðu tekið þátt í námskeiðinu til vorsins 2013, þá 

var þessi rannsókn unnin út frá nafnalista yfir nemendur sem sóttu námskeiðið veturna 

2014 og 2015. Sendur var tölvupóstur á alla nemendur og fylgt síðan eftir ef j ákvæð 

svörun fékkst (sjá Viðauka A).  

Í framhaldi af því náðist að taka viðtöl við fimm konur út frá þessum nemendalista. 

Útbúinn var viðtalsrammi til að styðja við rannsóknarefnið þar sem tekið var tilliti til 

rannsóknarspurningarinnar „Upplifa íslenskar frumkvöðlakonur sem hafa tekið 

Brautargengisnámskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands hugsanlega hindranir í 

samfélaginu vegna kynferðis þeirra?“ Tólf spurningar voru notaðar í þessum fyrri 

viðtölum og farið af stað með þann viðtalsramma (sjá Viðauka B) og hálf opið viðtal var 

tekið, en í því felst að rannsakandi styðst við rammann sem hann hefur til hliðar og lætur 

viðtalið fljóta. 

Þessi fimm viðtöl voru tekin í mars til júní árið 2016 og voru viðtölin hálf stöðluð og 

þemabyggð út frá heimildum um kvenfrumkvöðla. Áður en til þessara viðtala kom voru 

póstar búnir að ganga á milli þar sem fundinn var fundarstaður og fundartími, ýmist á 

vinnustað kvennanna, vinnustað spyrjanda eða á kaffihúsi.  
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Hvert viðtal byrjaði þannig að spyrjandi opnaði viðtalið með því að lýsa 

aðdragandanum að verkefninu en það var gert til að byggja upp traust. Óskað var eftir því 

að fá að taka upp viðtölin og ítrekað var að öllum trúnaði væri heitið. Þær samþykktu það 

allar. Opnað var á viðtalið með bakgrunnsspurningum og reynt að ná upp fl æði og styðjast 

við spurningarammann. Forðast var að segja hver rannsóknarspurningin væri til að svörin 

væru ekki afmarkandi. Fylgt var eftir með öðrum spurningum þar sem við átti og allt var 

tekið upp á upptökutæki. Í lok viðtalsins var skráður aðdragandi  viðtalanna og 

hugleiðingar spyrjanda eftir viðtal. Þetta allt var síðar skráð orð frá orði um leið og fleiri 

athugasemdir og hugleiðingar spyrjanda voru settar inn jafnóðum. 

Tafir urðu á vinnslu gagnanna og því var ákveðið að fylgja viðtölunum eftir og taka 

framhaldsviðtal við sömu aðila rúmum þremur árum síðar. Með því var verið að kanna 

hvernig þeim hefði reitt af á tímabilinu. Notast var við sömu aðferðarfræði og í fyrri 

viðtölunum. Haft var samband við þær símleiðis og mælt mót við þær, ýmist á 

vinnustöðum viðmælenda, á kaffihúsi og tvö viðtalanna voru tekin í gegnum síma. Viðtölin 

voru tekin í desember 2019 og allar veittu viðtal.  

Áfram var stuðst við rannsóknarspurninguna og nú með viðtalsramma sem einblíndi á 

það hvað olli því að framtak tókst eða tókst ekki. Byrjað var að rifja upp hvernig staðan 

var þegar við hittumst síðast og síðan óskað eftir að fá að taka viðtalið upp sem þær leyfðu 

allar. Horft var til hvort breytingar hafa orðið á tímabilinu, hvort þær hafi upplifað 

einhverjar hindranir og ef svo er hvort og hvernig þær hefðu yfirstigið þessar hindranir. Ef 

þær höfðu upplifað hindranir var reynt að fá fram hvort að þær hefðu upplifað að þær 

hindranir væri vegna kynferðis. 

Spurningarnar (sjá Viðauka C) voru hafðar til hliðsjónar þegar viðtalið var tekið. Aftur 

var tekið hálfopið viðtal, það skráð og aðdragandi og hugleiðingar spyrjanda sett niður. 

Viðtölin síðan þemuð og útfærð sameiginlega niður í fimm þema.  

Öll viðtölin (bæði fyrri og seinni) sem voru tekin maður á mann voru rétt um 

klukkustund, flest um 45-50 mín en  stysta viðtalið var 37 mínútur og það lengsta var 55 

mínútur. Símaviðtölin tvö sem voru tekin í desember 2019 voru örlítið styttri eða 26 og 

28 mínútur. 



 

36 

3.3 Vinnsla á svörum 

Fyrsta skrefið var að lesa yfir fyrri viðtölin nokkrum sinnum, þjappa þeim síðan saman og 

setja upp átta þemu. Gætt var nafnleyndar og dulnefni sett inn. Sett var upp hvað var 

sameiginlegt með viðtölunum og hvað skipti máli í svöruninni og búið var til þema út frá 

því. Hverju þema var gefið heiti. Þessi þemu voru: Hindranir, Sjá sig sem frumkvöðul, Hvati 

til að fara í framtak, Styrking fyrir ferlið, Tengslanet, Sérhæfing á viðskiptahugmynd, 

Framtíðarsýn og Tækifæri. 

Athugasemdir og túlkanir voru skráðar jafnóðum í afrituninni og líka þegar þemu voru 

sett saman, og hver kafli var greindur og túlkaður meira á dýptina til að finna út það 

mikilvægasta í viðtölunum. Reynt var að finna mynstur í svörun og tengingu. Þemunum 

var síðan þjappað saman niður í sex og á endanum niður í fimm, það er: Hvati til að fara í 

framtak, Sjá sig sem frumkvöðul, Hindranir, Stuðningur og Framtíðarsýn. Þemun voru sett 

saman með athugasemdum spyrjanda og þau greind. Undir hindranir var bætt við 

undirþema Kvenlegir eiginleikar. 

Í seinni viðtölunum var sömu aðferð beitt, viðtölin lesin yfir og þeim þjappað saman. 

Áhersla í seinni viðtalsramma var á hvaða fleiri hindranir konurnar höfðu upplifað frá því 

að fyrra viðtal var tekið og eins hvort þær hefðu upplifað hindranir vegna kynferðis. 

Leitast var við að fá fram hvaða stuðningur nýttist þeim vel , hvaða stuðning þeim fannst 

vanta og hver framtíðarsýn þeirra væri. Seinni viðtölin dýpkuðu fyrri svör og studdu vel 

við fyrri þemu. Þemun sem sett voru upp í seinni viðtölunum voru þessi: Stuðningur sem 

var notaður, Stuðningur sem vantaði, Styrkir, Fjármunir, Kvenlegir eiginleikar og 

Framtíðarsýn.  

Þessum þemum var síðan þjappað saman og horft til þeirra þema sem fyrir voru. 

Þemað Stuðningur sem var notaður og Stuðningur sem vantaði ásamt þemanu 

Framtíðarsýn, voru sett saman undir þemað Stuðningur og framtíðarsýn. Þemun Styrkir 

og Fjármunir voru sameinuð og kölluð Annað glerþak. Ástæðan fyrir því að þessi tvö 

fjármögnunar þemu voru sameinuð er að samkvæmt rannsóknum á frumkvöðlakonum, 

þá upplifa margar aðra hindrun þegar kemur að fjármögnun viðskiptatækifæra og er sú 

hindrun kölluð annað glerþak samkvæmt Bosse og Taylor (2012). Horft var til að vinna 

með þemu út frá tengslum við fræðilegu umfjöllunina hér að framan, þ.e. um 

frumkvöðlastörf kvenna og glerþakið. Þessi þemu líta þá svona út: 
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Hvati til að fara í framtak, Sjá sig sem frumkvöðul, Kvenlegir eiginleikar, Annað glerþak, 

Stuðningur og framtíðarsýn. 

Kaflarnir hér á eftir bera þessi heiti og undir hverjum og einum er tekin saman niðurstöður 

úr fyrri og seinni viðtöl við viðmælendur. Reynt var að fara síðan í dýptina í hverjum kafla 

og finna það mikilvægasta í öllum viðtölunum með rannsóknarspurninguna að leiðarljósi. 

Einnig var reynt að tengja kaflana saman og túlka svörin svo að það myndaðist samfella. Í 

lokaskrefinu voru aðalatriðin tekin saman og ályktað síðan út frá rannsókninni.  

3.4 Viðmælendur 

Eins og áður hefur komið fram var úrtakið tekið úr nafnalista yfir þá nemendur sem sóttu 

námskeið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem nefnist Brautargengi, veturna 2014 og 

2015. Það kallast hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) en það er þegar valið er 

ákveðið úrtak eftir hentugleika, í þessu tilfelli frumkvöðlakonur sem hafa sótt þetta 

ákveðna námskeið á þessu tímabili. Síðan voru þátttakendurnir sjálfir valdir eftir því sem 

hentar rannsókninni og með því er það gert rannsakandanum auðvelt að ná til 

þátttakenda (Merriam og Tisdell, 2015). 

Áður en viðtölin voru tekin var tekið viðtal við Bjarnheiði Jóhannesdóttur sem sá um 

Brautargengi hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, (sjá viðauki D). Fenginn var nafnalisti yfir 

nemendur úr fjórum nýjustu námskeiðunum og merkt við þær konur sem hún taldi 

líklegastar til að svara, þ.e. 22 þátttakendur af alls 74. Byrjað var fyrst að senda tölvupósta 

á fjóra þátttakendur, síðan næstu fjóra og svo koll af kolli þar til að búið var að senda á 

alla 22 (sjá Viðauka A). Með þessu náðust alls fimm konur í viðtöl. Skýring á dræmri svörun 

gæti verið margskonar, t.d. gæti verið að ekki séu allar með virkt tölvupóstfang og/eða 

hefðu ekki áhuga á að taka þátt. 

Þær fimm konur sem tekið var viðtal við vorið 2016, voru allar með mismunandi 

rekstrarhugmyndir. Aldur þeirra var frá 30 til 63 ár á þeim tíma. Þrjár voru komnar af stað 

með sín fyrirtæki. Fjórða konan er með viðskiptahugmynd sem var í framkvæmdarferli og 

sú fimmta var með verkefni sem enn var í vinnslu.  

Eins ólíkar og þær virtust vera í fyrstu, þá áttu þær margt sameiginlegt þegar betur var 

að gáð. Hér á eftir verður reynt að draga það saman og greina svör þeirra. Viðmælendur 

fengu ný nöfn en þetta var gert til að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Heitin sem 

þær fengu voru eftir stafrófsröð þ.e.: Anna, Birna, Clara, Dóra og Erla.  
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Í seinni viðtölunum, sem tekin voru í desember 2019, voru tvær af fimm áfram í rekstri 

með verkefni sitt, þ.e. Anna og Erla. Clara hafði hætt sínum rekstri stuttu eftir að fyrra 

viðtalið var tekið. Dóra og Birna voru báðar með viðskiptahugmyndir sínar til hliðar, ekki 

búnar að afskrifa hugmyndirnar en ekki farnar á fullt í að framkvæma. Hér kemur 

samantekt á stöðunni hjá konunum (sjá töflu 1)  
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Tafla 1: Upplýsingar um viðmælendur 

Viðmælendur Fyrir rúmum 3 árum Nú 

 
Anna 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Stofnaði eigið fyrirtæki með 
eiginmanni sínum. Reksturinn 

hefur staðið í rúmlega tvö ár og er 
fullt starf hjá þeim báðum en þau 
eru ekki með neinn starfsmann í 

fullri vinnu. Samkeppnis-
umhverfið er karllægt en þau eru 
með sérstöðu á markaðnum, þar 
sem þau auglýsa sig á annan hátt 

með konuna í forsvari. 

Hafa nærri tvöfaldað veltuna, eru 
komin með þriðja starfsmanninn 
og fjölbreyttari þjónustu. 

Samkeppni hefur aukist og 
harðnað og markaðurinn er meira 
að mettast. 

 
 
 
 

 

 
Birna 
 

 
 

 

 

Er í föstu starfi og rekur auk þess 
eigið fyrirtæki ásamt því að þróa 
nýjustu hugmyndina. Hefur unnið 

verkefnið með tveimur öðrum 
konum og hóp áhugasamra en 
framtakið er ekki enn fullmótað. 

Staðan hjá henni er óbreytt.  Er 
enn með hugmyndina í þróun. 
Hefur haldið tvo til þrjá viðburði 

en ekki fest verkefnið í sessi þar 
sem fjármagn er ekki tryggt. 
 

 

 
Clara 
 
 

 
 

 

 

Stofnaði fyrirtæki fyrir rúmu ári 
með vinkonu sinni úr náminu. Þær 
eru báðar í fullu starfi við 
fyrirtækið við að halda utan um 

viðskiptin og vísa verkefnum til 
nets sjálfstæðra verktaka gegn 
gjaldi. 

 

Er búin að ráða sig í fullt starf 
annars-staðar. Fyrirtækið var lagt 
niður fyrir tæpum þremur árum. 
Verkefnin voru ekki nægjanleg, 

vantaði fjármagn til að auglýsa og 
festa sig í sessi. Litlar sem engar 
líkur á að þær fari af stað aftur 

með verkefnið. 

 
Dóra 
 

 
 
 

 
 
 

Rekur eigið fyrirtæki á sviði 
framleiðslu og sölu, ásamt því að 
vera í fullu starfi.  Er auk þess að 

reyna að tryggja sér fjármagn til að 
hrinda hugmynd af stað. Er með 
annarri konu sem er meðeigandi í 

verkefninu en síðustu mánuði 
hefur hún unnið að þessu verkefni 
ein en lítið þokast. 

Staðan hjá henni er óbreytt. Er 
ekki búin að afskrifa hugmyndina, 
er að þróa hana og undirbúa en 

ekki farin í framtak ennþá þar sem 
startfjármagn er ekki tryggt. 

 

 
 

 

 
Erla 

 
 
 

 
 
 

Er í fullu starfi með fyrirtækinu. 
Vinnur ein að því að koma 

framtakinu af stað. Hefur þurft að 
bíða í nokkur ár, þar sem 
starfsgrein hennar hefur ekki 

fengið nauðsynlega opinbera 
viðurkenningu. 

 

Staðan hjá henni er óbreytt. Er 
enn að bíða eftir nauðsynlegri 

viður-kenningu, en hún berst 
áfram og rekur fyrirtækið með 
fullri vinnu. 
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3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Viðmælendur eru allar búnar að sækja Brautargengisnámskeið og þar með búnar að taka 

ákvörðun um að þær vilja fara af stað með viðskiptahugmynd sína. Mismunandi hvatar 

liggja að baki en ljóst er að þær meta það allar að þær þurfi að styrkja sig í ferlinu. Þær 

eru ef til vill ekki dæmigerðir frumkvöðlar þar sem þýðið er takmarkað við þessar konur. 

Svör þeirra gefa því vísbendingu um upplifun frumkvöðlakvenna en ekki er hægt að 

alhæfa út frá þeim. 

Niðurstöður svarana þurfa að byggja fyrst og fremst á upplifun og skoðunum 

viðmælenda og rannsakandi þarf að aðgreina sínar upplifanir frá viðfangsefninu. Reynt 

var að gæta þess að skoðanir og áherslur viðmælenda skiluðu sér sem best.  

 



 

41 

4 Helstu niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

þemu sem mynduðust við greiningu og yfirferð viðtalanna og rannsókninni skipt upp eftir 

þeim. Niðurstöður verða teknar saman og vitnað verður með rökstuðningi í svör 

viðmælenda þar sem við á. 

4.1 Hvati til að fara í framtak 

Allar fimm konurnar sem rætt var við eiga það sameiginlegt að hafa verið útivinnandi áður 

en frumkvöðlastarfið var undirbúið. Þær höfðu reynslu af atvinnumarkaðnum eins og 

flestar íslenskar kynsystur þeirra. Hvað olli því að þær vilja velja þá leið að fara út í 

frumkvöðlastarf er mismunandi. Hér verður greint frá hver aðdragandi var og hvaða innri 

hvata þær upplifðu sem drifu þær áfram í að undirbúa og stofna fyrirtæki í kringum 

viðskiptahugmyndir sínar. 

Í rannsókn þessari kemur fram hjá viðmælendum að hvatinn til að fara út í 

frumkvöðlastarf var mismunandi. Hvatinn sem dreif Erlu áfram var að hún hefur alltaf 

viljað vinna sjálfstætt, vera sjálfstæð og nýta menntun sína. Hvatinn liggur þó meira í því 

að fá að nýta menntun sína: „ . . .það er meira það að spælingin að fá ekki  að nota alla 

menntunina og kannski frekar það en endilega að vera sjálfstæð.“ Hún missti vinnuna á 

tímapunkti og fékk þá stuðning frá hinu opinbera til að undirbúa frumkvöðlastarf sitt. Nú 

er hún í föstu starfi og rekur fyrirtækið með því. Í seinna viðtal inu var augljóst að farið var 

að draga úr baráttuþreki hennar. Þó hvatinn sé enn til staðar, þá hefur hún enn ekki fengið 

menntun sína viðurkennda og lögverndaða sem er lykilatriði til að framtakið geti dafnað. 

Aðspurð segir hún „Ég skal viðurkenna það að eftir nokkur ár þá verð ég farin að velta því 

verulega mikið fyrir mér hvað hérna … hvenær maður segir stopp og hérna …. eftir fimm 

ár ef ekki er komin löggilding er ég hætt.“ 

Clara missti vinnuna þegar verkefnum hennar var útvistað. Hún fór að vinna sem 

sjálfstætt starfandi hönnuður sem gat verið áhættusamt og gat síðan ekki hugsað sér að: 

„ . . . vinna fyrir enn eitt fíflið.“ Hún varð fyrir tekjumissi þar sem hún fékk ekki greidda 

útistandandi kröfu. Það kveikti hjá henni réttlætiskennd og þegar hún var spurð að því í 

seinna viðtalinu hver hvatinn væri þá svaraði hún því til: „ . . . ég vildi tryggja að þetta 

gerðist ekki aftur fyrir mig og tryggja að svona gerðist ekki fyrir aðra“ en hugmyndin snýst 
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meðal annars um greiðslutryggingu til verktaka. Hún er ákveðin kona og upplifði að það 

eitt gæti virkað hamlandi. „Þú veist, ef þú ert ákveðin kona þá ertu alltaf tuðari . . . .“ og 

því er draumur hennar að vinna að sínu framtaki, að vera sjálfstæð og vera með sínar 

áherslur. Á þeim rúmlega þremur árum sem síðan leið á milli viðtala, hafði hún hætt 

rekstri. Aðalástæðan var að samstarfsaðili hennar gat ekki hugsað sér það fjárhagslega 

óöryggi sem fylgdi þessu og því var fyrirtækið lagt niður. Hún sjálf sagðist ekki treysta sér 

að vera ein í framtakinu þar sem hún hefði ekki fjárhagslegt bolmagn að halda því áfram. 

Hún hefur því ráðið sig í vinnu og líkar starf sitt vel. Vinnur hún sem starfsmaður við sitt 

fag, er ánægð með þau verkefni sem henni eru ætluð, en tók fram að henni hugnist ekki 

yfirmannastarf þar. Aðspurð segir hún að hugmyndin sé fullreynd, en hún sé tilbúin að 

skoða aðrar hugmyndir og reka jafnvel með núverandi starfi. Þegar hún var spurð um 

hvað hvetji hana áfram í því, svaraði hún því að hvatinn lægi hjá henni sjálfri og hún fengi 

hvata frá „  . . . svipað þenkjandi fólki og rökræður … það kveikir í mér einskonar passion 

… og eins brjálæðislega skökk réttlætiskennd … riddaratensensar“.  

Anna sagði sjálf upp starfi sínu eftir áralangt starf. Hún vann hjá fyrirtæki sem var 

fjölskyldurekið, hafði nokkrum sinnum reynt að hætta en alltaf fengin til að vera áfram. 

Þegar fjölskyldumeðlimur var tekin fram yfir hana og hún uppgötvaði að: „ég mun aldrei 

ná neitt lengra en ég var  … komin“ ákvað hún að segja upp. Þessi hindrun flokkast ekki 

eftir kyni viðmælenda en upplifun hennar var að þarna væri hún ekki að ná lengra á 

vinnustaðnum. Í seinna viðtalinu þegar hún var spurð um hvað hvatti hana áfram kom í 

ljós að þörfin fyrir að vera sjálfsstæð er sterk en þar svaraði hún:  

Fyrst og fremst er það að mig langar ekki að gera neitt annað. Ég hugsa það 
oft, er þetta þess virði að vera alltaf að vinna en það er ekkert annað … ég get 
ekki hugsað mér að fara að vinna hjá einhverjum öðrum í einhverri venjulegri 
vinnu. 

Hvatarnir sem hvöttu Birnu og Dóru áfram voru aðrir. Dóra er drifin áfram af þeirri þörf 

að skapa. Hvatinn lá í tækifærunum með allt það efni sem hún vildi nýta: „ . . . það er ekki 

hægt annað en að gera eitthvað með þetta og gefa þetta af okkur“. Aðspurð leitar hún 

sér ekki hvatningar annarsstaðar heldur finnur hún þörfina koma innan frá: „Ég er minn 

eigin hvati“. Hún vinnur mikið með sögu og náttúru landsins og sækir þangað sinn kraft 

og hugmyndasköpun. Þegar hún er spurð í seinna viðtalinu hvað hvetji hana áfram þá 
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svarar hún strax: „Trúin á það sem ég er að gera … það eru endalausar hugmyndir og hægt 

að bæta við nýjum ... uss já ég fæ alltaf nýjar hugmyndir“.  

Birna var með háleitari hugmyndir um hvata og er mikil hugsjónamanneskja sem vill 

bæta heiminn. Hennar væntanlega framtak er að gera heiminn betri og það skiptir ekki 

máli að hún sjálf geri það, bara að það verði gert:  

Ég verð aldrei rík af því og ég held að ég verði heldur aldrei efnuð á því heldur 
en sumt vill maður bara að sé til í samfélaginu og ég vil að þetta sé til og það 
myndi strax róa mig ef að einhver annar gerði þetta.  

Í fyrra viðtalinu kemur fram að hún er komin stutt á veg með sína hugmynd og gerir sér 

grein fyrir að þetta gæti tekið tíma en ekki má gefast upp: „ . . . þú veist, litlu skrefin skipta 

máli, svo tekur maður stór skref ... það bara er galdurinn, það er að stoppa ekki ... það er 

galdurinn finnst mér bara í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur“. Í seinna viðtalinu kemur 

fram að þessi hugsjón er enn sterkur hvati hjá henni. Hún hefur unnið áfram með 

hugmyndina og staðið fyrir 2-3 uppákomum tengdum hugmyndinni en ekki fest hana í 

sessi. Aðspurð um hvata svarar hún: 

Það er bara … þetta er svo rosalega gagnlegt  … forvarnarlega séð … og ég sé 
… er líka bara hagkvæmt ... þó það sé ekki drifkraftur minn ... þá veit ég líka 
að það er hagkvæmt fyrir einstaklinginn … þú veist … bæði í hamingju og 
kannski í peningum líka. 

Allar nema ein, það er Erla, eru með viðskiptafélaga með sér í framtakinu. Anna rekur 

fyrirtækið með eiginmanni sínum, Birna er með tvær sem eru að vinna með henni í 

framtakinu og Dóra er með vinkonu sína með sér í væntanlegu framtaki. Clara var með 

viðskiptafélaga sem hún kynntist í gegnum námskeiðið. Bæði Anna og Clara lögðu mikla 

áherslu á góða verkaskiptingu milli sín og meðstjórnenda sinna og leggja áherslu á að vera 

með aðila sem bætir þær sjálfar upp. Í síðara viðtalinu kom síðan fram að þó að Clara sé 

hætt með sitt fyrirtæki og farin að vinna fyrir aðra, er hún samt ekki búin að loka algjörlega 

fyrir það að fara í eitthvað annað framtak með vinnu. Ekki tók hún fram í síðara viðtalinu 

að nauðsynlegt væri að vera með aðila með sér í hugsanlegu nýju framtaki og aðspurð um 

hvað hvetji hana áfram í því að fara aftur af stað svarar hún „… en það er bara ég sjálf, 

það gerir þetta enginn fyrir mig“. 
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4.2 Sjá sig sem frumkvöðul 

Sumar kvennanna sjá sjálfa sig sem frumkvöðla og þegar þær voru beðnar að lýsa sjálfum 

sér, þá var að hluta til nokkur samhljómur með þeim. Engin af svarendunum vísaði þó til 

sjálfrar sín sem frumkvöðuls í fyrri viðtölunum fyrr en viðmælandi gerði það en í seinni 

viðtölunum gerðu þær það að fyrra bragði. Sumar tala um kosti sem vísa í karllæg 

kynhlutverk eins og að rækta sjálfsöryggi, sjálfstæði, ánægju að vinna sjálfstætt og að 

gefast ekki upp. Tvær þeirra, Birna og Erla, notuðu orð eins og seigla og þrjóska þegar þær 

voru að lýsa sjálfum sér.  

Erla hefur lent á mörgum veggjum í gegnum ferlið. Viðskiptahugmyndin hefur farið 

hægt af stað og ferlið hefur tekið langan tíma. Þegar hún var spurð að því hvað drifi  hana 

áfram sagði hún: „ . . . held að það sé meðfædd þrjóska held ég“ og „Ætli það sé bara ekki 

af því að ég er stjórnsöm og frek [hlær]“. Þegar hún lýsir frumkvöðli þá notar hún 

karlkynsfornafn um frumkvöðla og speglar sig þar inn:  

Hann þarf náttúrulega að hafa eldmóð … ég held að ég geti alveg tékkað þar, 
já já, eins og ég segi þá er þetta bara búið að vera svo mikil gremja þarna úti 
… að ég var að upplifa að eldmóðurinn er ekki alveg nóg … eða þú veist, það 
er eins og verið sé að berja hausnum við stein.  

og síðar segir hún:  

… ég held að það hafi að mörgu leyti verið auðveldara að vera með einhvern 
hlut, einhverja vöru þú veist, sem frumkvöðull er ég ofboðslega mikið að selja 
sjálfa mig sem meðferðaraðila… og ég held að það gerir það sko jafnvel ennþá 
erfiðara.  

Í seinna viðtalinu er farið að draga af henni í baráttunni og þegar rætt er um löggildingu 

starfsins, þá segir hún:  

 . . .  hvenær hættir þetta að vera bjartsýni og trú á það að þetta sé unnið 
faglega og málefnalega … og hvenær fer þetta bara að vera heimska … það er 
spurning hvenær þetta er þrjóska og heimska … eða hvenær er þetta seigla.  

Birna, með sitt verkefni sem ekki er farið af stað, vill greinilega tengja sig við þá 

hugmynd að vera frumkvöðull: 

. . . já maður er alltaf eitthvað ... gera eitthvað skapa eitthvað ... tengja og ég 
er soldið í því að tengja einmitt ... Þannig að ég er alltaf að strögglast með 
þetta, þar mundi ég vilja vera frumkvöðull þar mundi ég vilja láta ljós mitt 
skína skært sko.  
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Í seinna viðtalinu, þegar rætt var um að hrinda af stað verkefninu þá samsvarar hún sig 

að fyrra bragði við hugtakinu frumkvöðull en fer síðan strax að tala um að hún sé of varkár 

og segir:  

Já, ég held það bara stundum og sérstaklega bara hjá frumkvöðlum og þegar 
maður er bara að byrja og ert ekki með neina beint reynslu að, þá ertu bara 
alltaf að hugsa  að þetta rétt hafist … þegar þú átt frekar að hugsa um þetta í 
árum en ekki bara tveir þrír mánuðir, þú átt að hugsa um í þrjú ár ... þú veist, 
þú ert ekki að hugsa nógu stórt. 

Clara og Dóra lýstu sér meira sem frjóum, örum og orkumiklum. Þær eru báðar í 

skapandi hugmyndasmíði og eins og Clara sagði:  „ . . . ég er mjög ör í hugmyndaflæðinu 

þannig maður fær tíu sprotahugmyndir á dag og hérna og vandinn er að velja….“ Dóra 

svaraði á svipaðan hátt þegar kom að því að lýsa sjálfri sér:  

. . . svona crazy ... ég er alveg bilað orkumikil, ástríðufull, já mér finnst ... ég er 
rosalega forvitin. Mér finnst æðislega gaman að skoða allt og hérna … veit það 
ekki ég held líka að ég sé líka hvatvís … ég myndi segja kreatíf, ég er ofsalega 
afkastamikil ég afkasta miklu.  

Clara er með frumkvöðlasýn á sjálfa sig, hina karllægu ímynd frumkvöðuls eða eins og hún 

sagði:  

. . . oft er talað um kvenkyns frumkvöðla og karlkyns, þeir eru með aðrar, með 
sitt hvorar áherslurnar … en ég held að ég sé frekar áhættusækin og frekar 
einmitt tilbúin til að prófa eitthvað nýtt á meðan og hin [viðskiptafélaginn] er 
dugleg að halda í taumana. 

Svo virðist sem að viðskiptafélagi hennar hafi verið varkár og aðhaldssöm og það hafi  

síðan hamlað því að áfram var haldið. 

Dóra samsvarar sig líka við frumkvöðlahlutverkið þó hún sé orðin þreytt á því 

orðatiltæki: „Jafnvel, þó að ég sé búin að fá hundleið á þessu orði þá er ég margfalt 

frumkvöðull“. Hún er með áratugalanga reynslu í ýmsum frumkvöðlahlutverkum en erfitt 

er að fá fjármagn fyrir verkefnið til að koma því af stað. Hún hefur mikið á sinni könnu, er 

í fullu starfi með öðru framtaki og eins og hún lýsir sér sjálf: „Ég er svo mikill doer. Ég bara 

geri þetta ég bara stend upp og geri þetta og ég er ekkert að pæla í afleiðingunum, hvort 

ég sé ein eða með tíu. Mér finnst alveg ágætt að vera ein“.  Þegar hún rifjar upp hvernig 

litið var á hana með sín fyrri frumkvöðlastörf segir hún:  „Maður var bara talinn galin, 

skilurður [hlær] en ég lét það ekkert berja mig niður og ég hélt bara áfram“. 
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Anna, sem fór í sitt framtak með eiginmanni sínum, lagði áherslu á að þekking þeirra 

beggja væri mismunandi og þau bættu hvort annað upp. Hún er með skýra sýn á 

markaðinn:  „ . . . ég veit hvað fólk vill“. Hún er sátt við sjálfa sig og hefur eflst í framtakinu 

og hefur trú á því sem hún er að gera. Hún tók skýrt fram að þau bæti hvort annað upp, 

hann er með sérþekkingu á þjónustunni og eignar honum það: „ . . . ég gæti ekki verið að 

gera það sem ég er að gera án hans því að hann er með svo mikla sérþekkingu á sínu 

sviði“. Í síðara viðtalinu fer hún aftur inn á þessa verkaskiptingu og hvernig hún hefur 

þróast og bætir þá við: „Ég var alltaf að stjórna öllu þú veist …yfir í micro management, 

en ég geri það ekki núna … en oft gerast hlutirnir ekki nema að ég láti þá gerast“.  

Allar konurnar eiga það sameiginlegt að sýn þeirra á sjálfar sig er skýr.  

4.3 Kvenlegir eiginleikar 

Í fyrri viðtölunum kom fram að þegar viðmælendur voru að lýsa kynsystrum sínum nefndu 

þær veikleika sem flokka mætti undir kvenlega eiginleika. Sumar telja sig ekki sjálfar hafa 

þessa veikleika eða þær telja sig hafa sigrast á þeim. Til að mynda finnst Erlu veikleiki að 

hún tilheyrir kvennastétt, þar sem karlar séu mun ákveðnari en konur, m.a. í að verðleggja 

þjónustu sína:    

. . . það er kannski viss veikleiki … að við erum kvennastétt … við erum 
náttúrulega ekki með neinn karlmann … ég held að strax, um leið og þú ert 
komin með nokkra sem eru svolítið fastir fyrir þegar kemur að peningum þá 
finnst þeim sjálfsagðara að fá almennileg laun fyrir sína vinnu heldur en konur.  

Svo virðist sem að hún líti ekki á sjálfa sig sem hluta af þessu vandamáli. Hún staðhæfir 

að hún ætti að rukka svipað á tímann og aðrir sambærilegir fagaðilar, t.a.m. sálfræðingar, 

en hún hafi síðan aldrei getað það og hún kennir óbeint öðrum konum í faginu um að 

halda laununum niðri:  

 . . . ég held ekki að þær séu ekki ákveðnar, ég held að það sé ekki málið, heldur 
kannski að efast meira um virði þess sem þær geta og gera á meðan 
karlmönnum finnst það kannski alveg sjálfast, bara hérna….[hermir eftir] „Ég 
er frábær í þessu og þú átt bara að borga ógeðslega mikla peninga fyrir þetta“.  

Í seinna viðtali þar sem enn er óljóst að löggilding stéttar hennar verði viðurkennd af hinu 

opinbera þá veltir hún fyrir sér hvort það hefði haft einhver áhrif að um er að ræða 

kvennastétt:  



 

47 

 . . . við höfum alveg velt því fyrir okkur … að ef að við værum að mestu hluta 
karlmenn en ekki kvenmenn … myndum við fá sömu svör? … 
Háskólamenntaðir karlmenn mundu þeir fá sömu svör?.. og við vitum 
náttúrulega að það eru stéttir sem að hafa fengið löggildingu á þeim 
tímamótum þegar við fengum þau svör að það væri löggildingarbann 
….[hermir eftir] „Við erum ekki að bæta við fleiri stéttum það er allt of margar 
stéttir.  

Heldur síðan áfram:  

Við vitum alveg að það voru stéttir sem fengu löggildingu á þessum tíma og 
það er annað hvort pólitískur vinskapur … eða þá … bara karlmenn sem 
ákváðu bara að .…[hermir eftir] „ . . . ég ætla bara að setjast hérna niður og 
nú fer ég ekki fyrr en ég er búinn að fá löggildingu“… og þá kom löggildingin.  

Hún upplifir að það að vera í kvennastétt getur virkað sem hindrun. 

Anna er í grein sem lengst af hefur verið stýrt af körlum en hún hefur þó ekki upplifað 

það sem hindrun þar sem hún rekur fyrirtækið með eiginmanni sínum: „Við saman ég og 

maðurinn erum gott teymi vegna þess, þú veist, það er öðruvísi að vera kona í þessum 

heimi heldur en karl ... mér er ekki endilega boðið eitthvað með strákunum“ og síðar segir 

hún  „  þetta er svolítið lokaður hópur … ef ég væri ein í þessu … þú  veist, þá held ég að 

það væri miklu, miklu erfiðara fyrir mig“. Þeim hjónunum hefur jafnvel tekist að snúa 

þessari hindrun sér í hag með því að gera meira úr staðalímynd kynjanna:  

 . . . ég held að ég hafi nýtt mér bæði kostina við að vera kona og gallana við 
að vera kona því stundum getur maður bara verið svolítið, „ég veit það ekki“ 
og öllum finnst það bara allt í lagi því ég er bara kona… hann getur falið sig á 
bak við mig líka þú veist „nei ég veit ekki hvað það kostar“… þannig að, þú 
veist, þá upphefur hann mig og ég upphef hann, skilurðu, á sama tíma. 

Hún ræddi um muninn sem er á körlum og konum og þá aðallega þá sjálfstyrkingu sem 

konur vantar. Hún telur að hún hafa náð að styrkja sig og bæta en ræðir síðan um hvað 

vantar uppá hjá konum almennt:   

Ég held að það vanti oft rosalega hjá konum, þú veist, maður er bara búin að 
vera heima að skipta um bleyjur, og þú veist, og einhvern veginn ... maður var 
pæja og svo allt í einu er maður bara orðin einhver mamma … og þá kannski 
vantar þetta að æfa sig að koma fram til dæmis og þá kannski … og þá finna 
sig í því sem maður er að gera.  

Í síðari viðtalinu kemur fram að hún sér sig ekki meðal kynsystra sinna hún er með meiri 

styrk en þær og er góð í því sem hún er að gera en oft ætli hún sér of mikið og það ge ti 
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virkað stundum letjandi á hana og hún segir: „ Ég er samt ekki venjuleg kona með venjuleg 

vandamál. Ég er ekki með minnimáttarkennd þar sem ég þori ekki að tala við einhvern 

eða að mér finnist ég ekki vera nógu góð, það er ekki vandamál.“ 

Eins fannst Clöru að kynsystur sínar vanti styrkingu þó hún sjálf þurfi þess ekki með. 

Til að mynda vitnaði hún í námskeiðið sem hún sótti og sagði: 

 . . .  í konuhópnum þá tók maður eftir því hvað sumar voru smeykar að standa 
upp. Bara hræddar um að heyra að hugmyndin væri vitlaus eða eitthvað og 
ég efast stórlega að ef þetta hefði verið blandað námskeið að þær hafi meikað 
það að standa upp þannig að það er ákveðið öryggi í því að vera með konum.  

Hún er stolt af því að hafa klárað námskeiðið og lýsti því að hún leitist  við því að eiga 

viðskipti við aðrar konur því: „ . . . að það er auðvelt að týnast í karlaheiminum“. Henni 

finnst að konur þurfi að standa saman og henni finnst ekki sjálfri að hún sé föst undir 

glerþakinu. Í síðara viðtalinu, þegar aftur var komið inn á þetta umræðuefni, er ljóst að 

henni finnst vanta þennan styrk hjá kynsystrum sínum og styrkingu frá samfélaginu: „Við 

verðum bara að standa með sjálfum okkur og auðvitað er fullt af svæðum sem við 

komumst ekki inn vegna kynferði … klíkuskapur, strákaklúbbur eða hvað það er en þá 

eigum við að vera með læti….“ og síðar   

. . . þú þarft líka að vita á þú átt rétt á að vera þarna í strákaklíkunni og þarft 
að trúa því ... en ef þú trúir því ekki … þá þarftu að fake -aða það þangað til að 
þú make-ar það … eins og strákarnir gera … en verður að byrja að trúa á sjálfan 
þig … kannski er það eitthvað sem vantar, eitthvað eins og í skólana eða 
uppeldið eða umhverfið eða frumkvöðlakennslu eða eitthvað svoleiðis.  

Svo virðist sem viðmælendur þessir hafi neikvæða sýn á kvenlega eiginleika og að þær 

samsvari sig ekki meðal kynsystra sinna að ofangreindu leyti.  

Hjá Birnu og Dóru kom fram að þær sjálfar voru ragari að taka áhættu. Þær voru 

varkárar í undirbúningi viðskiptahugmyndarinnar og töldu að það væri vegna kvenlegra 

eiginleika þeirra. Hvort það er skýringin á því að þeirra framtök eru enn í undirbúningi er 

erfitt að segja til um en þær eiga báðar það sameiginlegt að vera komnar stutt á veg með 

sínar hugmyndir þó þær hafi báðar lagt mikla vinnu og tíma í undirbúning. Þær trúa því 

þó að þær geti sigrast á hindrununum með því að bæta sig með því að fá stuðning og 

menntun og eru báðar að vinna með það. Dóra lýsti því þannig að mikið tímaleysi væri 

vegna þess að hún er í fullri vinnu, rekur eigin búð með því og er að sinna börnum og 

barnabörnum og bætir við:  
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. . . það er að sjálfsögðu soldið merkilegt að sem kona þá hugsar maður svona 
en ef þú værir karl þá myndir þú ekki hugsa svona, þú myndir bara kýla á það 
… Þetta á ekki að vera svona en mér finnst það … þetta er svona ímyndaðar 
skuldbindingar. 

Birna nefndi einnig tímaleysi þar sem hún er líka í vinnu, námi og að reka annað framtak 

en hún nefnir að hún þurfi að bæta  sig og styrkja og þegar spurt er um hvort kynferðið 

sé hindrun þá svarar hún:  

. . . ég er kannski ekki búin að láta reyna nógu mikið á þetta, ég mun alveg vilja 
vera betri í framsögn og ég mundi alveg vilja vera betri í að vita meira um 
allskonar líka félagslegt sem ég veit ekki, sko þú veist … það er soldið sem að 
bara liggur hjá mér … og svo eru kannski bara aðrir sem að væru betri í að 
hérna miðla þessu og selja hugmyndina. 

Birna og Dóra samsvara sig báðar við kvenlega eiginleika þó þær upplifi sig líka sem 

frumkvöðla. 

4.4 Annað glerþak 

Þegar spurt var um hvort að frumkvöðlakonurnar hefðu upplifað hindranir við 

framkvæmd á viðskiptahugmyndinni kom fljótt í ljós að þær höfðu allar upplifað að erfitt 

væri að nálgast fjármagn til að fara af stað með verkefnið. Flestum þeirra hugnaðist ekki 

að fara út í miklar fjárhagslegar skuldbindingar, þó bæði Anna og Clara tækju skammtíma 

yfirdráttarlán í banka til að byrja með.  

Þær sóttu allar um styrki þegar farið var í framkvæmd í upphafi en einungis Clara og 

Erla fengu framfærslustyrki frá Vinnumálastofnun þegar þær voru atvinnulausar og vildu 

þróa hugmynd sína. Birna fékk styrk til að þróa hugmynd sína alls 400þkr frá Atvinnumál 

kvenna sem Vinnumálastofnun sér um og síðan fékk Erla 500þkr samfélagsstyrk til að þróa 

meðferðarnámskeið með skólunum en sökum áhugaleysis þaðan þurfti hún síðan að skila 

honum til baka ónýttum. Aðra styrki hafa konurnar ekki fengið. 

Anna, Clara og Dóra upplifðu allar að styrktarumsóknarferlið hafði verið flókið á meðan 

hinum tveim fannst ferlið ekki flókið. Anna sagði:  

Mér finnst bara svo mikil vinna í að sækja um þessa styrki að ég get alveg eins 
unnið fyrir þeim sjálf ... sko þú veist … þetta tekur svo langan tíma og mér 
finnst þetta svo flókið og svo bara þú veist … áhættan að það komi ekki styrkur 
og þú ert búin að leggja svo mikla vinnu í þetta.  
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Nú hefur fyrirtækið hennar verið rekið í fimm ár og fjárhagsstaðan mun betri. Nokkrir 

fjárfestar hafa viljað kaupa sig inn í fyrirtækið en henni hefur ekki hugnast það:  

Það er fullt af fólki sem hafa komið með tilboð til að kaupa sig inn í fyrirtækið. 
Eins var Íslandsbanki með sjóð sem þeir vildu láta af hendi og fjárfesta en við 
viljum það ekki því það er svo margt sem þú þarft að láta af hendi ef sú leið er 
farin. Kannski er hægt að fá inn smá pening en það er ekkert annað sem við 
viljum fara út í. 

Þegar Clara var spurð um fjármögnun í fyrri viðtölum var ljóst að hún upplifir að fjárþörf 

sé hindrun. Það veldur henni hugarangri að verða að fara hægt vegna lítils fjármagns:  

. . . út af því að við vorum ekki með það kapital til að koma þessu út í einum 
spreng þá er þetta ógeðslega hægt ... þetta rúllar ógeðslega hægt af því að við 
erum ekki tilbúnar í að … taka ekki brjáluð lán fyrir, sem sagt, við þurfum 
svolítið að þreifa fyrir okkur. 

Hún svarar spurningunni um fjármögnun samt þannig að þær hafi rætt um að sækja um 

lán en ekki viljað og eins hafi þær ekki sótt um styrki: „ . . . af því að við höfum ekki fundið 

þörfina“. Á þeim rúmlega þremur árum sem síðan leið á milli viðtala höfðu þær hætt 

rekstri þar sem samstarfsaðili hennar gat ekki hugsað sér það fjárhagslega óöryggi og litlu 

innkomu sem fylgdi þessu og Clara treysti sér ekki að reka þetta ein vegna fjármagnsleysis. 

Þær höfðu samt sótt um styrki í millitíðinni en upplifðu það ferli mjög torvelt og svaraði 

hún því að: „Það liggur við að maður þarf að vera sérfræðingur í þessu. Við lágum yfir 

þessu og á endanum sögðum við … „þetta verður bara að duga til““. Síðar sagði hún:   

. . . orðalagið í umsóknunum var þannig að ég þurfti soldið að fletta upp hvað 
þetta þýddi … þú veist það var svona … hvað þýðir eitthvað svona útskýring á 
þessu konsepti og jafnvel þó að ég var búin að ganga í gegnum Brautargengið 
þá var ég ekki að tengja við sumt af þessu … Við þurftum bara að fletta þessu 
upp ... kannski gert til að takmarka þátttöku … ég veit það ekki.  

Dóra kvartaði líka yfir erfiðleikum við að nálgast fjármagn og fara af stað og þegar hún 

lýsti upphafi ferilsins þar sem verið var að sækja um styrki, þá sagði hún: „ Ég eyddi 

tveimur árum … að sitja kófsveitt í geðveikiskasti … bara í angist og svefnlaus að sækja í 

alla mögulega og ómögulega styrki“. Í seinna viðtalinu, þegar hún rifjaði þetta upp, sagði 

hún: „Þetta tók alveg svakalega langan tíma … þetta að fylla út, stimpla inn, færa … þetta 

var alveg bara ótrúlegt … og fjárhagsáætlun og … hvað þetta hét allt saman“. Hún upplifir 

að reka sig á annað glerþak sem takmarkar aðgengi kvenna að fjármagni: „ Sem sagt það 

voru bara veggir. Konur með frábært konsept að leita eftir peningum … neibb“. Hún 
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kennir sjálfri sér um að hafa gefist upp á þessu umsóknarferli: „ . . . ég gafst bara upp ... 

þetta er eins og að þreyta lax“. 

Birna sér ekki að framtak hennar geti staðið eitt og sér. Hugmyndin stendur og fellur 

með því hvort þau fái styrki eða ekki. Verkefnið er þess eðlis að slíkt framtak þyrfti að vera 

rekið af opinberum aðilum og tryggja þarf fjármögnun þess til langs tíma. Hún gerir sér 

grein fyrir að þetta tekur tíma í undirbúningi og í fyrra viðtalinu sagði hún: „Þetta tekur 

bara tíma og maður verður bara að leyfa því að gera það og það er  … þú veist, litlu skrefin 

skipta litlu máli, svo tekur maður stór skref … galdurinn er að stoppa ekki“. Hingað til hefur 

einungis verið sótt um einstaka smástyrki fyrir tímabundin verkefni og einungis einn 

smástyrkur fengist frá Vinnumálastofnun. Hún gerir sér grein fyrir vandanum en eins og 

hún sagði í síðara viðtalinu:  

Stundum er maður bara að átta sig á að maður hefur ekki verið nógu 
stórtækur … maður á ekki að biðja um fimmhundruð þúsund maður á að biðja 
um fimmtíu milljónir  … skilurðu … eða bara hundrað milljónir ... þú veist hvað 
gerir maður við fimmhundruð þúsund, það er bara púff búið … þú snýrð þér 
einn hring … Kannski er það að maður er að átta sig á og maður heyrir að 
maður á að think big … og allt þetta og maður veit alveg að ef maður getur 
sett stóru strákana í þetta … þeir hugsa bara stórt ... þeir eru ekki í einhverju  
pinku ponsu ... þú veist að það er eitthvað sem maður bara … og kannski gerir 
maður þetta bara þannig þegar við gerum þetta … þú veist alveg hátt uppi þá 
gerum við bara ríflega kostnaðaráætlun … er ekki bara ….. [hermir eftir]: 
„megum við kannski mögulega vera með í leiknum“? 

Birna og Dóra nefna að vegna kvenlegra eiginleika þeirra sjálfra fái þær síður fjármagn 

og vilja meina að karlar sækja harðar eftir fjármagni en þær. Erla telur að það að tilheyra 

kvennastétt minnki aðgengi að fjármagni þar sem kynsystur hennar eru ekki að verðleggja 

þjónustu sína eins hátt og karlar.  

4.5 Stuðningur og framtíðarsýn 

Allir viðmælendurnir fundu fyrir stuðningi í gegnum námskeiðið Brautargengi sem 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hélt og voru ánægðar með að hafa tekið þátt í því. Þæ r 

hrósuðu námskeiðinu og fannst það hafa nýst þeim vel en eins og Birna sagði: „ . . . þetta 

er náttúrulega samfélagsstyrkur að bjóða konum að fara á þetta námskeið fyrir fimmtíu 

þúsund en ekki eina koma hálfa milljón. Þetta er náttúrulega rosa flott námskeið og þær 

eiga hrós skilið fyrir það“. Allar minntust á að leiðbeinandinn Bjarnheiður hafi staðið sig 

vel. Þær upplifðu mikinn stuðning og fannst að þær gætu haldið áfram að leita til 
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námskeiðshaldara og fengið góð ráð en eins og Erla sagði: „ . . . sko m iðað við stuðninginn 

sem maður fékk, þá hef ég alltaf upplifað það þannig að það væru opnar dyr í 

Nýsköpunarmiðstöðinni“. 

Þó að þeim finnist að þær geti alltaf leitað til Nýsköpunarmiðstöðvarinnar, þá fannst 

sumum að það mætti vera meiri slíkur stuðningur en eins og Clara sagði: „ . . . það mætti 

vera fleiri svona aðgengilegri úrræði með ráðgjöf, þó við getum alltaf leitað til 

Bjarnheiðar, en ef ég til dæmis hefði ekki verið í Brautargengi þá veit ég ekkert hvort að 

við hefðum farið inn í Nýsköpunarmiðstöðina“  og síðar sagði hún:   

. . . það er ekki mikið í boði fyrir okkur sem erum algjörir grænjaxlar hvað 
varðar að reka fyrirtæki. Við erum ógeðslega færar í því sem við gerum en að 
reka fyrirtæki þá erum við algjörlega að bora í nefið og snúast í hringi.  

Aðspurðar hvort þeim fyndist að það vantaði t.d. eftirfylgni eftir námskeiðið þá tóku 

flestar undir það en voru samt hræddar um að það gæti virkað sem neikvæður þrýstingur.  

Anna nefndi að það mætti vera meira samband á milli úrræða og hún upplifði að þeir 

aðilar sem væru með þessi úrræði vissu ekki almennilega hver af öðrum. Eins fannst henni 

að það mætti vanda betur hverjir fá aðstoð og krefjast meira af þeim sem sækja þessi 

úrræði:  

. . . en það vantar eftirfylgni … þeir þurfa að vanda hverjir fara inn ….[hermir 
eftir]: „Ég hef ekkert að gera í 12 vikur, þá er ég bara þarna á ókeypis 
námskeiði“ … hvað er það?… En alvöru fyrirtæki eru hjá Startup, en vantar 
meiri síu eða hjálpa einhvern vegin öðruvísi. 

Þegar spurt er hvernig hún sjái það þá svarar hún: „  . . . hittast næstu sex mánuði á eftir 

og að þú þurfir að skila einhverju verkefni, koma einverju af stað á pappír“.  

Þegar rætt er um tengslanet sem konurnar rækta bæði innan sambærilegs hóps og við 

aðra tengla, þá er misjafnt hvað þær eru með sterkt tengslanet. Sumar, eins og t.d. Anna, 

eru í tveimur kvennahópum sem eru í sambærilegri stöðu og hún, þ.e. að reka fyrirtæki. 

Hún sækir í stuðning þaðan þær hittast skipulega og reglulega og þess á milli leita þær 

hver til annarrar og fá góð ráð, ásamt því að eiga viðskipti innbyrðis. Clara er einnig með 

sterkt tengslanet við sína félaga á sama sviði og eins heldur hún samband við nokkrar sem 

voru með henni á Brautargengisnámskeiðinu en þessi tengsl eru óformlegri og hún gerir 

sér grein fyrir mikilvægi þess að halda góðu tengslaneti við þessar konur, enda sagði hún 

í fyrra viðtalinu: „ . . . við sjáum það alveg að það er auðvelt að týnast í karlaheiminum“. Í 
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síðara viðtalinu, eftir að hún hætti með fyrirtæki sitt, kom fram að þessi tengsl hafa 

minnkað og eru í dag lítil sem engin. Dóra er búin að koma sér upp tengslaneti við konur 

á sama sviði á Írlandi og skiptast þær á ráðum í gegnum netið. Erla er með sínum félögum 

að berjast fyrir löggildingu og Birna er búin að byggja upp tengslanet með hópi áhugafólks 

sem vill taka þátt í framtaki hennar. 

Varðandi tengsl út á við er erfitt að meta hversu sterk þau eru en flestar upplifa þær 

að þær séu vel tengdar og þekki rétta fólkið. Til dæmis nefnir Anna að hún sé vel þekkt 

innan geirans og Clara var með góðar tengingar við viðskiptavini. Erla gerir sér hins vegar 

grein fyrir því að hana vantar tengingar við hið opinbera en eins og hún nefndi: ,, . . . sko, 

ekki rétt tengd því að manni vantar tengingu í þetta blessaða embættismannakerfi“.  

Í fyrri viðtölunum ræddu flestar um það að þær þyrftu að styrkja innviðið betur, t.d. 

vildi Anna ráða starfsmenn til að létta undir og Clara talaði um að  ráða sérfræðinga til að 

halda utan um sölukerfi. Erla vildi styrkja sjálfa sig meira í framtíðinni með því að tileinka 

sér nýtt úrræði. Birna ræddi um að tryggja þyrfti húsnæði fyrir framtakið en ljóst að hún 

var með varnagla á hvernig til myndi takast. Dóra var sú eina sem nefndi ekki styrkingu 

fyrir framtakið. Hún sá sig meira vera að vinna við áhugasviðið sitt og gera eitthvað sem 

hugur hennar stæði til. Í fyrri viðtölunum var ljóst að framtíðarsýnin hjá þeim öllum var 

björt. Flestar sáu sig vera að vinna í fyrirtækjunum og að það myndi ganga vel. Það var þó 

misjafnt hvort þær sáu sjálfar sig verða í innsta hring í fyrirtækinu.  Þetta kom t.a.m. fram 

hjá Önnu sem sagði: „ . . . ég gæti alveg hugsað mér að fjarlægast fyrirtækinu en ekki fyrr 

en það er tilbúið“. Í seinni viðtölunum var ljóst að hún er komin lengst með sitt fyrirtæki 

og eins kom fram að nokkrir hafa viljað kaupa sig inn í fyrirtæki hennar. Þó er hún ekki 

tilbúin að selja hlut af því þar sem hún vill aftengja sig meira og hafa fyrirtækið 

sjálfstæðara:  

Núna vil ég meira eiga fyrirtæki sem ég gæti sett til hliðar og síðan selt það … 
ekki það að ég sé að fara að selja það núna … en ég myndi ekki fá eins mikið 
og ég vildi fyrir það í dag. Mig langar meira að vera með fyrirtæki sem 
forstjórinn skiptir ekki máli ... það er að það sé ekki  svona tengt persónulega 
… svona sjálfstæðara fyrirtæki ... ég vil hafa það sjálfstæðara… en fyrirtækið 
er við. 

Dóra er jákvæð varðandi framhaldið og þó að hún sjái sig ekki endilega vera að vinna 

nákvæmlega með viðskiptahugmynd sína, þá muni hún alltaf vinna við eitthvað skapandi 

sem tengist því. Birna var áfram með skýra framtíðarsýn á sitt verkefni og í seinna 
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viðtalinu kom fram að hún var orðin öruggari með hugmynd sína og viss um að þetta færi 

af stað hjá henni innan skamms. Skiljanlega er Erla orðin langeygð eftir að fá löggildingu, 

er komin að því að gefast upp ef það gengur ekki eftir og er orðin svartsýn á að þetta takist 

innan næstu ára. Þó að Clara sé búinn að leggja frá sér sína viðskiptahugmynd er hún  

jákvæð, vill fara í skóla og vill vera áfram í því starfi sem hún er í núna, þó hún gæti hugsað 

sér að hafa frumkvöðlastarf til hliðar við það. Að lokum sagði hún: „ . . . ég elska það þar 

sem ég er núna … en eins og staðan er núna, bara sama, dafna í starfi“.  
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5 Samantekt á niðurstöðum 

Fimm frumkvöðlakonur sem útskrifuðust veturna 2014 og 2015 úr 

Brautargengisnámskeiði Nýsköpunarmiðstöð Íslands voru viðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni með viðtölum við þær með 

rúmlega þriggja ára millibili, alls tíu viðtöl. 

 

Rannsóknarspurningin er:  

Upplifa íslenskar frumkvöðlakonur sem hafa tekið Brautargengisnámskeið hjá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hugsanlega hindranir í samfélaginu vegna kynferðis þeirra? 

 

Viðtölin voru tekin með það að leiðarljósi að fá svar við þeirri spurningu. Svör 

viðmælenda voru tekin saman og síðan unnin út frá megin þemunum fimm; Hvati til að 

fara í framtak, Sjá sig sem frumkvöðul, Kvenlegir eiginleikar, Annað glerþak og Stuðningur 

og framtíðarsýn. Þemun eiga að varpa ljósi á hvernig konurnar upplifa þær hindranir sem 

þær mæta og einnig hvort hindranirnar séu hugsanlega vegna kynferðis viðmælenda. 

Greina mátti innbyrðis tengsl á milli þemanna. Farið verður yfir það hér og sett í samhengi 

við fræðin. 

Gengið er út frá þeirri skilgreiningu í þessari rannsókn að frumkvöðlar séu þeir sem 

fara af stað með framtak og stofna fyrirtæki í kringum viðskiptahugmynd sína. 

Viðmælendur falla því allar undir þá skilgreiningu. Þær eru flestar búnar að stofna 

fyrirtæki í kringum hugmyndir sína eða eru að undirbúa það. Samkvæmt skýrslu GEM (e. 

Global entrepreneurship monitor) varðandi frumkvöðlarannsóknir er horft til þeirra 

frumkvöðla sem sjá tækifæri og telja sig nógu hæfa til að stofna eigið fyrirtæki og allt til 

frumkvöðla sem eru í starfandi fyrirtæki eða hafa verið með fyrirtæki sem er hætt 

starfsemi. Viðmælendur rannsóknarinnar stefna eða stefndu að, eru eða voru eigendur 

að fyrirtækjum sínum. Viðskiptahugmyndir þeirra allra er nýjung, hver á sinn hátt en ein 

leið til að lýsa frumkvöðlum, og er hagfræðilegs eðlis, er að framtak frumkvöðla sé 

skapandi skemmd en með framtaki sínu séu þeir að byggja upp nýja og afkastameiri 

starfsemi, t.d. með því að; innleiða nýja vöru, nýja framleiðsluaðferð, opna nýja markaði, 
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opna fyrir nýjum auðlindum eða stokka upp atvinnugreinar (Schumpeter, 1942). 

Nýjungarnar sem viðmælendurnir voru með falla allar undir þessa skilgreiningu.  

Hvatar til athafna sem eru dýpri en einungis hagnaðarvonin, geta snúið að þörfinni til 

athafna, til valda og þörf  fyrir tengsl- og félagsþörf (McClelland,1988). Viðmælendur 

virðast finna fyrir þessum þörfum. Tvær kvennanna, Anna og Erla, eru með sterka 

valdaþörf, þ.e. ríka þörf fyrir að stjórna sjálfar sínum eigin fyrirtækjum og vera sjálfstæðar. 

Erla leggur mikla áherslu á að fá löggildingu á menntun sína til að geta starfað áfram 

sjálfstætt og Önnu langar ekki að gera neitt annað en að reka fyrirtæki sitt og getur ekki 

hugsað sér að vinna fyrir aðra. Birna og Dóra eru með sterkar athafnaþarfir, þ.e. hvatinn 

liggur í þörfinni að skapa og til að bæta heiminn. Clara, sem er hætt með sína upprunalegu 

viðskiptahugmynd og er ekki að fara í frumkvöðlaframkvæmd í bili, er þó enn með ríka 

tengsla- og félagsþörf en aðspurð nefndi hún m.a. að hvatinn hjá henni sé annað fólk.  

Atriði sem hafa áhrif á framtak frumkvöðulsins geta verið; neikvæður þrýstingur, 

jákvætt tog, hindranir og stuðningur (Vesper, 1990). Neikvæður þrýstingur ýtti 

viðmælendum út í framtak en neikvæður þrýstingu er þegar fólk upplifir að það sé tilneytt 

til að breyta til (Vesper, 1990). Sá neikvæði þrýstingur sem viðmælendur þessarar 

rannsóknar nefndu var t.a.m. uppsögn í starfi og eins nefndi Anna að hún hefði upplifað 

að hafa ekki fengið tækifæri til að vinna sig upp innan fyrirtækisins og væri því ekki metin 

að verðleikum. Að nefna þá hindrun er ekki algengt, því kvenkynsfrumkvöðlar nefna 

frekar að löngun til að stýra eigin fyrirtæki og fá viðurkenningu sé ástæðan fyri r 

frumkvöðlastarfi en síður að ástæðan hafi verið hindrun í starfsframa (Buttner og Moore, 

1997; Mattis, 2004).  

Jákvætt tog lýsir sér í drifkrafti, þörfinni fyrir að sanna sig, að framkvæma, uppskera 

sjálf(ur) laun vinnu sinnar, vera sinn eigin herra, að nýta ónýtt tækifæri og taka áhættu. 

Þeir þættir sem drifu frumkvöðlakonurnar áfram til að undirbúa og stofna fyrirtæki í 

kringum hugmyndir sínar voru þörfin fyrir að vinna sjálfstætt, fá menntun sína 

viðurkennda og nýta ónýtt tækifæri. Þessi atriði er hægt að flokka undir jákvætt tog. Í 

svörum viðmælenda kom fram hjá Dóru að hún væri drifin áfram af þörf fyrir að 

framkvæma og eins kom fram hjá Önnu og Erlu  að þörfin fyrir að vera sjálf síns herra væri 

sterk. 
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Í rannsókn sem gerð var meðal frumkvöðlakvenna nefndu konurnar meðal annars að 

hvatar þeirra væru ævintýraþrá og að elta drauminn, þrá fyrir sjálfstæði, að sjá 

markaðstækifæri, atvinnuleysi - skapa störf og þörf til að nýta reynslu, menntun og 

hæfileika, nýta vannýtta auðlind, sterk sköpunarþörf, aukatekjur,  bæta heiminn og vera 

með sveigjanleika. Hvatinn hjá þeim er að vera sjálfstæðar og fá að stjórna og er það 

sterkur hvati. Þessi hvati getur stundum verið sterkari en sköpunarþörf og þörf fyrir að 

bæta heiminn (Christiansen o.fl., 2017). Allir viðmælendurnir nefndu á mismunandi 

tímapunktum að löngun til að vera sjálfstæðar væri sterk og það hafi verið aðal hvatinn 

til framtaks. Viðmælendur rannsóknarinnar hafa upplifað sig sem innikróaðar og áhersla 

þeirra er rík á baráttu og seiglu til að halda áfram með sitt framtak. Dóra nefndi að þörfin 

fyrir að skapa og nýta auðlindina (náttúruna) hvetti sig áfram og Birna nefndi að hvatinn 

til að bæta heiminn hvetji hana áfram. Svörin samræmast því niðurstöðu ofangreindrar 

rannsóknar. 

Hindranir sem útiloka konur og minnihlutahópa í framgangi innan skipulagsheildar eru 

oft nefndar glerþak (Eagly og Carli, 2007). Ef konur upplifa slíkar hindranir og finnst að 

glerþakið hindri starfsframa þeirra, eykur það líkurnar á að þær fari í frumkvöðlastarf og 

stofni sitt eigið fyrirtæki. Þær konur sem fara þessa leið eru líklegri til að hafa einkenni 

frumkvöðla (Loscocco og Bird, 2012; Christiansen, o.fl., 2017). Viðmælendur þessarar 

rannsóknar upplifðu ekki hindrun vegna kynferðis, þ.e. glerþaks þó að Anna upplifið 

hindrun í starfsframa og stofnaði því eigið fyrirtæki en sú hindrun var ekki vegna kynferðis. 

Þetta er í samræmi við rannsókn Christiansen, o.fl. (2017) en engin nein vísbending kom 

fram hjá þeim um að svarendur hefðu upplifað glerþak og hætt í starfi af þeim sökum.  

Glerþök geta verið flókin og liggur mismunurinn í upplifun og viðbrögðum kvenna 

gagnvart hindrunum innan skipulagsheildar. Sumar konur afneita að slíkar hindranir séu 

til og aðrar sem upplifa hömlur telja að með seiglu, réttri menntun og nálgun geti konur 

komið sér áfram. Svo eru það konur sem upplifa það neikvæða umhverfi sem getur fylgt 

því að vera í stjórnandastöðu, gefast upp og hætta við að koma sér áfram. Að lokum eru 

það konur sem vilja síður fá ábyrgð og krefjandi störf til að ná jafnvægi milli vinnu og 

fjölskyldulífs. (Smith o.fl., 2012). Viðmælendur rannsóknarinnar eiga það allar 

sameiginlegt að vilja meiri velgengni og starfsframa og eru að bæta sig með menntun. 

Þær nota orð eins og seigla og þrjóska til að ná því markmiði. Þær vilja fá sjálfstæði og 
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viðurkenningu og fara því út í að hrinda viðskiptahugmynd af stað. Þær falla því undir þá 

skilgreiningu að upplifa hömlur en með seiglu er hægt að sigrast á þeim. Clara er þó hætt 

við sitt framtak en er opin fyrir öðrum tækifærum ef þau gefast. 

Að vera í fullu starfi með viðskiptaframtaki getur virkað hamlandi og dregið úr 

hvatanum til að fara í framkvæmd. Ástæðan fyrir að Birna og Dóra fóru aldrei á flug gæti 

verið að þær eru ekki að hætta að vinna fyrir einhvern annan til að verða sjálfar sjálfstætt 

starfandi. Erla er einnig í föstu starfi með sínu framtaki og síðar er Clara nú kominn í 

þennan hóp. Þetta gæti hamlað þeim og getur virkað sem glerþak. 

Rannsóknir hafa sýnt að frumkvöðlastarf tengist sterkt því að samsama sig karllægum 

eiginleikum (Gupta, o.fl., 2009). Í fyrra viðtalinu voru konurnar hálfafsakandi þegar þær 

voru að samsama sig við frumkvöðla og urðu feimnar við að kalla sig það. Svo virðist sem 

viðmælendur rannsóknarinnar líti á frumkvöðlahlutverkið sem karlmannlegt og því 

hikuðu þær í byrjun við að tengja það sjálfum sér. Þetta samræmist niðurstöðum 

rannsókna á því að því kvenlægari sem sjálfsýn kvenna er, því fleiri karllæg orð nota þær 

um frumkvöðla. Hindrunin liggur í þeim skilningi sem lagt er í hugtakið sjálft, frumkvöðull, 

sem er hefðbundið karllægt hlutverk (Christiansen o.fl., 2017). Í seinni viðtölunum voru 

konurnar með skýra sýn á sjálfar sig og nefndu allar að fyrra bragði að þær væru 

frumkvöðlar. Þær litu ekki á sjálfar sig sem dæmigerðar konur og svo virtist sem að 

hugmyndir þeirra um sig sjálfar sköruðust á einhvern hátt við kvenímynd þeirra. 

Frumkvöðlakonurnar voru með fremur neikvæða sýn á ýmsa kvenlega eiginleika og 

sumar forðuðust að samsama sig við þá. Tvær þeirra gerðu það þó og töldu að það væri 

skýringin á því hversu stutt þær væru komnar áfram með sínar hugmyndir. Hinar töldu sig 

ekki sjálfar hafa þessa veikleika eða hafa sigrast á þeim. Þær virðast því samsvara sig með 

konum sem hafa sett starfið í forgang og þannig aðgreint sig frá öðrum konum. Þær 

upplifa að hægt er að sigrast á hindrunum með seiglu og með því að styrkja sjálfar sig með 

t.d. stuðningi og menntun. Þetta endurspeglar hugmyndir varðandi viðhorf kvenna til 

glerþaks. þ.e. að þær sem setja starfið í forgang geti náð langt samkvæmt líkani Smiths 

(Smith, 2015; Smith o.fl., 2012). 

Frumkvöðlakonur sem stofna fyrirtæki eru að jafnaði með minni rekstur og hann skilar 

minni hagnaði en fyrirtæki karla (Loscocco og Bird, 2012). Svo virðist sem erfiðara sé fyrir 

þessar konur en karla að sækja sér fjármagn til rekstrar. Því skilgreina sumir að þar 
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fyrirfinnist önnur hindrun sem konur upplifi, þ.e. skortur á aðgangi að fjármagni, oft nefnd 

annað glerþak (Bosse og Taylor, 2012). Af viðtölunum að dæma sést að þær hindranir sem 

viðmælendur stóðu frammi fyrir eru í nokkru samræmi við þetta. Þær lenda í hindrunum 

vegna fjármagnsþarfa og upplifa erfiðleika við að nálgast fjármagn. Niðurstaða 

megindlegu rannsóknarinnar Christiansen o.fl., (2017) styður þetta en 35% af svarendum 

nefndu fjármögnun sem hindrun við framtak. 

Erla upplifir hindrun vegna þess að tilheyra kvennastétt og það má því segja að 

kvenfrumkvöðlar í kvennastéttum mæti tvöföldum vanda, þ.e. fjármagnsþörf og að vera 

í kvennastétt þar sem viðurkenning á starfinu er ekki til staðar. Konurnar höfðu allar á 

ákveðnum tímabilum sótt um margskonar styrki til að fjármagna framtakið en ekki fengið. 

Þó nýttu tvær af viðmælendum rannsóknarinnar sér stuðning í formi framfærslustyrkja 

frá Vinnumálastofnun þegar þær voru atvinnulausar og önnur þeirra fékk einnig 

annarskonar styrk sem hún síðan gat ekki nýtt. Einn viðmælandinn fékk einnig smástyrk 

til framtaksins frá Vinnumálastofnun og aðrar tvær sóttu sér bankalán í formi yfirdráttar 

í byrjun.  

Með rannsóknarnálgun og kenningalegri nálgun á kvenfrumkvöðlum, telja Greene ofl 

(2003) að hugsanlega hafi þessar rannsóknir leitt af sér aukna áhersla á hagnýta aðstoð 

við frumkvöðlakonur til að sigrast á hindrunum og hefur það leitt til fjölgunar kvenna í 

frumkvöðlastarfi (Baughn, o.fl., 2006). Á Íslandi hafa verið farnar ýmsar leiðir til að fylgja 

eftir stuðningi við konur við stofnun og rekstur fyrirtækja. Boðið hefur verið upp á ýmsar 

leiðir sérsniðnar að konum. Þessar leiðir eru ætlaðar til að styðja kvenfrumkvöðla 

fjárhagslega með styrkjum og lánum og félagslega með almennum stuðningi  til 

kvennanna og styrkingu á tengslaneti þeirra. Viðmælendur hafa nýtt sér nokkrar þeirra 

leiða en allar sóttu þær námskeiðið Brautargengi sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands hélt. 

Nokkrar þeirra nefna þó að stuðningur eftir námskeið hefði mátt vera meiri til að styðja 

betur við þær. Clara hefur nýtt sér aðstöðu í frumkvöðlasetri og Anna tekið þátt í 

verkefninu Gulleggið hjá Icelandic Startup. 

Viðskiptatengsl eru mikilvæg þegar og áður en í fyrirtækjarekstur er farið. Ein hindrun 

sem kvenfrumkvöðlar upplifa er að tengslanet þeirra sé ekki gott og í karllægu umhverfi 

er tilhneiging til að hygla körlum frekar en konum. Því fá karlfrumkvöðlar betri aðgang að 

fjármagni og auðlindum en kvenfrumkvöðlar (Abraham, 2019).  Ein af hindrunum 
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frumkvöðlakvenna í Evrópu er talin skortur á viðskiptatengslum og aðgengi að fjármagni. 

(Elín Gróa Karlsdóttir, 2019). Viðmælendur í rannsókninni eru með mismunandi 

tengslanet. Þó þær upplifi sig allar vera ágætlega tengdar er óvíst hvort það sé rétt mat 

hjá þeim. Erla bendir þó á að þó hún sé vissulega vel tengd við aðila á sama sviði, þá 

vantaði tengingu inn í hið opinbera kerfi. Flestar ræddu um að þær þyrftu að styrkja sjálfar 

sig betur og bæta tengslanet. Þær voru þó almennt bjartsýnar á framtíðina. 
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6 Lokaorð  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að vissulega upplifðu 

frumkvöðlakonurnar frá Brautargengisnámskeiðinu hindranir í samfélaginu vegna 

kynferðis þeirra. Þær voru allar á atvinnumarkaði þegar farið var af stað við undirbúning 

en upplifa samt ekki að slíkar hindranir vegna kynferðis hafi ýtt þeim í að undirbúa og 

stofna fyrirtæki í kringum viðskiptahugmynd sína. Hvatinn sem ýtti þeim af stað var að 

þær vilja ekki vera launamenn hjá öðrum heldur vera sjálfstæðar. Sumar þei rra höfðu 

áhuga á starfsframa en finnst hann ekki nógu mikill. Þær eiga það sameiginlegt að vilja 

fylgja hugmyndum sínum eftir og verða sjálfstætt starfandi. Þær hindranir sem þær hafa 

upplifað hafa ýtt þeim út í að undirbúa stofnun fyrirtækis. Þessar hindranir geta þó ekki 

flokkast undir hindranir vegna kynferðis, þ.e. glerþak, en þessar hindranir voru m.a. 

uppsögn í starfi og að sjá sig ekki ná að þróast innan fyrirtækis. Þær hafa áhuga á að ná 

frama og trúa því að þær geti sigrast á þeim hindrunum sem eru í vegi þeirra með seiglu, 

aukinni menntun og með því að breyta sjálfum sér. Þær eiga það sameiginlegt að vilja 

bæta sig faglega og gera það með því t.d. að sækja námskeið og styrkja tengslanet.  

Aftur á móti, eftir að farið er af stað með undirbúning, upplifa þær nýjar hindranir, þ.e. 

hindranir sem snúa að fjármögnun og er oft kallað annað glerþak. Þær hindranir upplifa 

sumar þeirra hindrun vegna kynferðis þeirra. Þeim hugnast ekki að skuldsetja sig og eru 

með takmarkaðan aðgang að öðru fjármagni. Svo virðist sem að styrkumsóknarferlið sé 

flókið og tímafrekt. Allar hafa þó verið duglegar að sækja um styrki en lítið fengið. Því 

virðist vera erfitt að nálgast fjármagn og gæti það verið hindrun vegna kynferðis.  Hvort 

hægt sé að auðvelda þeim aðgang að fjármagni eða aðstoða þær betur við að sækja um 

styrki er hugsanleg leið sem mætti skoða. 

Eins er hugsanlegt að þær stuðningsleiðir sem er verið að bjóða upp á henti sumum 

konum ekki nógu vel. Hvað varðar námskeiðið Brautargengi  voru allir viðmælendurnir 

ánægðir með það. Ein benti þó á að svo virðist sem að sumar konur færu á námskeiðið 

með hálfum huga. Því er spurning hvort velja þurfi betur inn á námskeiðið og gera meiri 

kröfur. Sumar gætu einnig þurft meiri eftirfylgni og eins er hugsanlegt að tryggja þurfi 

betur tengslanet kvennanna. Árið 2005 höfðu samt sem áður 50-60% kvenna sem sótt 

höfðu Brautargengisnámskeiðið stofnað fyrirtæki. Til samanburðar stofna 71% 

frumkvöðla, sem taka þátt í „Gullegginu“ hjá Icelandic Startup, fyrirtæki eftir þá aðstoð. 

Líklegt er að þessi hópur sé ekki endilega dæmigerður fyrir kvenfrumkvöðla á Íslandi 

og hugsanlegt er að konur sem sækja Brautargengisnámskeiðið séu ekki endilega lýsandi 
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fyrir kvenfrumkvöðla almennt. Til að fá betri vísbendingu um íslenska kvenfrumkvöðla 

hefði verið áhugavert að skoða úrtak úr hópi frumkvöðlakvenna sem hafa sótt þjónustu 

hjá t.d. Icelandic Startup eða einhverjar sem eru að nýta ýmis frumkvöðlasetur. Áhugavert 

væri að sjá hvort einhver önnur svörun hefði verið hjá þeim. 

Þegar horft er til fjármögnunar eru einungis 20% af nýsköpunarfyrirtækjum, sem hlotið 

hafa fjármögnun frá íslenskum framtakssjóðum, stýrt af konum. Hlutföllin ættu vera nær 

30/70% miðað við hlutföll kvenna og karla sem stofna fyrirtæki á Íslandi. Þetta styður það 

að konur virðast ekki vera metnar að verðleikum og að tengslanet þeirra sé ekki 

nægjanlega gott. Til að jafna þetta misræmi er hugsanlegt að styrkja þurfi sjóði sem 

ætlaðir eru sérstaklega kvenfrumkvöðlum. 

Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna mikil eða tæp 78% en einungis 35% kvenna eru 

stofnendur fyrirtækja. Mikil atvinnuþátttaka kvenna gæti virkað hamlandi á 

frumkvöðlastarfsemi því það að vera í fullu starfi með undirbúningi á viðskiptahugmynd 

getur dregið úr hvatanum til að fara í framkvæmd.  

Hið opinbera hefur farið nokkrar leiðir til að freista þess að jafna hlut kvenna og karla 

í samfélaginu. Gefin hafa verið út jafnréttislög, stofnaður hefur verið sérstakur 

jafnréttissjóður, hvatt hefur verið til innleiðinga kynjaðra fjárhagsáætlana og stuðningur 

veittur í rannsóknir til að jafna hlut kvenna og karla. Með því að jafna út staðalímyndir og 

stuðla að jafnari fjölskylduábyrgð, mun meiri jöfnun nást í framtíðinni. Þessi jöfnun í 

samfélaginu hefur áhrif á komandi kynslóðir og slíkt gæti jafnað hlut kynja í 

frumkvöðlastarfi. Vart hefur orðið við örlitlar breytingar í þessa átt en hlutdeild kvenna 

sem stofna fyrirtæki hefur verið að aukast úr 24% í 35% milli árana 2005 til 2012 og hefur 

verið nálægt því síðan. 

Rannsóknin gefur vísbendingu um að íslenskar frumkvöðlakonur sem hafa tekið 

Brautargengisnámskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, upplifi hindranir í samfélaginu 

vegna kynferðis þeirra. Þær upplifðu ekki að þesskonar hindranir hafi ýtt þeim út í 

framkvæmd á viðskiptahugmynd þeirra. Aftur á móti upplifa sumar þeirra hindranir vegna 

kynferðis þegar af stað er farið. Vegna ofangreindra takmarkana er erfitt að alhæfa um 

slíkt fyrir allar íslenskar frumkvöðlakonur en þessi svör gefa vissulega vísbendingu. 

Rannsóknin dýpkaði skilning á viðfangsefninu þó ekki sé hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum hennar. 
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Viðauki A - Kynningarbréf fyrir væntanlega viðmælendur 

 

Komdu sæl xxx, 

 

 

Ég heiti Margrét Richter og er að skrifa meistararitgerð í stjórnun og 

stefnumótun í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

 

Fyrir nokkrum árum var gerð skoðanakönnun meðal kvenna sem hafa 

lokið námi í Brautargengi hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Ég hef síðan 

verið fengin til að fylgja könnuninni eftir og taka viðtöl við nokkrar konur 

af þessu námskeiði. Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir heldur utan um 

þessa rannsókn ásamt Þóru Christiansen og Dr. Thamar M. Heijstra. 

  

Þitt nafn kom upp í samtali við fulltrúa Brautargengis og því ákvað ég að 

senda þér þennan tölvupóst og spyrja hvort ég mætti taka viðtal við þig 

sem tæki ekki meira en 45 mín. Mér þætti mjög vænt um að fá að heyra 

almennt um starfsumhverfi þitt og hvaða helstu hvata og hindranir þér 

finnst að þú hafir mætt. Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir okkur til 

að fá betri innsýn í starfsumhverfi kvenna. Ég tek það fram að allt sem 

kemur fram í viðtalinu er trúnaðarmál. 

 

Ef þú ert til í þetta, vinsamlegast sendu mér þá svar á þetta póstfang 

mar19@hi.is og við finnum síðan í framhaldi af því tíma og stað til að 

hittast. 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

Margrét Richter 

 

 

mailto:mar19@hi.is
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Viðauki B - Viðtalsrammi, mars til júlí 2016 

Inngangur:  Kynna mig,  segja frá því sem við erum að gera og óska eftir því að 

fá að hljóðrita samtalið: 

Viðtalsspurningar: 

1.  Vilt þú segja mér frá þínum bakgrunni, menntun og fyrri störfum? 

 

2. Hver er staðan þín í dag og ertu sátt við hana? 

 

3. Hvernig mundir þú lýsa sjálfri þér sem stjórnanda? 

 

4. Hefur þú hug á að stefna eitthvað annað og ef svo er hvernig sérð þú það fyrir þér? 

 

5. Hver er helsti hvati þess að þú skráðir þig í námskeiðið Brautargengi? 

 

6. Eru einhverjar hindranir sem þú hefur rekið þig á sem sjálfstætt starfandi og/eða 

launþegi? 

- Ef svo er, hverjar eru þær? 

- Hvernig sérð þú að hægt sé að mæta þeim? 

 

7. Hvað finnst þér vanta til að hvetja / styrkja þig í þínum rekstri eða úti á 

atvinnumarkaðnum? 

- Nefndu dæmi – af hverju? 

 

8.  Hvað getur þú sagt mér um tengslanet þitt? 

 

9. Hvernig upplifir þú markaðinn sem þú ert á, þ.e.vinnuumhverfið / samkeppnis-

umhverfið? (Út frá SVÓT greiningu). 

- Hverjir eru helstu styrkleikar í umhverfinu? 

- Veikleikar? 

- Ógnanir? 

- Tækifæri? 

 

10.  Ef hægt væri að breyta einhverju, hverju myndir þú vilja breyta – hvað er gott og 

hvað má betur fara? 

 

11.  Hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér, hvar verður þú staðsett eftir 5 ár? 

 

12.  Eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 

 

Þakka fyrir – skrá niður minnispunkta eftir á. 
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Viðauki C - Viðtalsrammi, desember 2019 

 

Rannsóknarspurningin: Upplifa íslenskar frumkvöðlakonur sem hafa tekið 

Brautargengisnámskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands hugsanlega hindranir í 

samfélaginu vegna kynferðis þeirra? 

Viðtalsspurningar: 

1. Síðast þegar við hittumst fyrir 3 árum þá var staðað þannig að…  

2. Hvað hefur gerst frá því að við hittumst síðast? 

3. Hvernig er staðan á viðskiptahugmyndinni? 

1. Einhverjar breytingar eins og 

- Hjá þér sjálfri, persónulegir hagir? 

- Í fyrirtækinu eins og stefnumótun og fjármögnun? 

- Tengslanet styrkst eða breyst? 

- Breytingar á markaðnum eða í samfélaginu? 

 

2. Hefur þú nýtt þér einhvern stuðning sem er ætlaður sérstaklega fyrir konur 

eins og: 

a) Styrki? 

b) Fjármögnun? 

c) Styrking eins og aukið félagsnet? 

d) Námskeið sérstaklega til að styrkja persónulega eða rekstrarlega? 

e) Annar hagnýtur stuðningur? 

 

6. Hefur þú upplifað einhverjar hindranir sem er hægt að rekja til kynferðis? 

 

7. Hvað er það helsta sem hvetur þig áfram? 

 

8. Hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér, hvar verður þú staðsett eftir 5 ár? 

 

9. Eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 

 

 

Þakka fyrir – skrá niður minnispunkta eftir á.  
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Stutt samtal við Bjarnheiði Jóhannesdóttur 2. mars 2016 

Helstu punktar úr því samtali (viðtalið tók um 20 mín). 

1.  Bjarnheiður benti á að „Googla“ Nordrekio 

(http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/) en þetta er rannsókn sem gerð 

var fyrir konur utan af landi, frumkvöðlastarf kvenna af landsbyggðinni. Lise 

Smede Olsen grein. 

 

2. Þeir sem eru úti á landi eru með meiri hvata til að stofna fyrirtæki vegna fárra 

atvinnutækifæra.  Þau í Brautargengi halda námskeið á Akureyri, Egilsstöðum og 

víðar og eru með blönduð námskeið, eins fyrir konur og karla (ein vika í senn). 

 

3. Finnur mun á körlum og konum, td. í blönduðum námskeiðunum. Þá eru karlarnir 

með þá sýn að vilja græða peninga og fá meiri frítíma, kaupa sportbát, meðan konur 

eru með augastað á einingunni fjölskyldan, jafnvægi og lífstíl. Konur vilja aðallega 

horfa á annan lífstíl ef þær eru sjálfsstæðar, eru ekki eins uppteknar af því að græða 

peninga. 

 

4. Gæti verið áhugavert að skoða mun á konum og körlum úti á landi v.s. 

Höfuðborgar-svæðið. 

 

5. Brautargengið er síðan að aðstoða konunar við að sækja um styrki, fjármagna og 

halda áfram með hugmyndina. 

 

6. Hugsanlega er glerþak td. í opinberum fyrirtækjum hjá ríki og borg. Þá eru 

ákveðnar hömlur og þú kemst ekki áfram með hugmynd. Sjá ekki að hægt sé að 

þróa hugmyndina og því stíga þessar konur út úr og vilja þróa hugmyndir sínar 

áfram. Er þetta glerþak?  Dæmi um slíkar konur eru hjúkrunarfræðingar á 

sjúkrahúsunum. 

 

7. Það er minna um að konur séu að kvarta undan glerþaki hjá einkafyrirtækjum. 

 

8. Það eru að verða kynslóðaskipti – Sér að ungar konur í dag eru með aðra sýn á lífið , 

eru tilbúnari að deila fjölskylduábyrgðinni með körlunum. 

 

9. Bjarnheiður fór yfir listann og pikkaði út þær sem væru sérlega áhugaverðar og 

hefðu farið út í einkarekstur. 

 

10. Ég las upp viðtalsrammann og bauð henni að bæta við spurningum – hún ætlaði að 

hugsa það en fannst ég vera með nokkuð þéttan ramma. 

http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/

