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Útdráttur 

Ýmsar áskoranir herja á efnahagskerfi og vinnumarkaði þjóða. Umhverfisþættir undirstrika sífellt 

betur mikilvægi nýsköpunar. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft feiknamikil áhrif á íslenskt 

hagkerfi sem og hagkerfi annarra þjóða. Hann hefur sérstaklega haft áhrif á ferðaþjónustuna á 

Íslandi, sem er einkar mikilvæg fyrir íslenskt hagkerfi. Þá hefur verið talað um alþjóðageirann og 

mikilvægi þess að hann stækki til að halda í við sjálfbæran hagvöxt. Rannsókn þessi snýr að 

áhrifum vísisjóðanna Frumtak 1, Eyrir Sprotar, Eyrir Invest og Crowberry Capital á atvinnu- og 

verðmætasköpun sem á sér stað við fjárfestingu þessara sjóða á Íslandi. Megindlegu og eigindlegu 

niðurstöðurnar styðja við þá tilgátu að vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í atvinnusköpun á Íslandi. 

Vísisjóðir skapa fleiri störf fyrir karlmenn en konur og var munurinn afgerandi. Einnig fékkst sú 

niðurstaða að vísifjárfestingar fara fremur til karlkyns stofnenda en kvenkyns stofnenda. Störf sem 

skapast út frá fjárfestingu vísisjóða eru hálaunastörf sem byggja á hugviti og falla undir 

hugbúnaðar- og tæknigeirann. Niðurstöður viðtala bentu til þess að mikilvægt sé að efla menntun 

sem snýr að skapandi greinum og að örva frjóa og gagnrýna hugsun. Meginniðurstöður gáfu 

sterklega til kynna að vísisjóðir leiði til verðmætasköpunar. Laun eru hærri hjá fyrirtækjum sem 

hafa fengið vísifjárfestingu ásamt því að atvinnusköpunin er umsvifameiri. Til að skapa eitt starf 

þarf 11,7 milljóna króna vísifjárfestingu sem skilar sér óbeint til baka í formi skatttekna á innan 

við þremur árum.  

Lykilorð: Vísisjóðir, atvinnusköpun, verðmætasköpun, Ísland, efnahagur 
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Inngangur 

Efnahagur Íslendinga byggist einna helst á orku, sjávarútvegi og ferðaþjónustu, en það sem þessar 

stoðir eiga sameiginlegt er að þær byggja að margvíslegu leyti á takmörkuðum auðlindum 

(Íslandsbanki, 2019). Útflutningstekjur þjóðarbúsins koma að stórum hluta af erlendum 

ferðamönnum, hérlendis og erlendis (Hagstofa Íslands, 2019h). Tækni er atvinnugrein þar sem 

takmarkandi auðlindir vega ekki þungt, þar sem hún er byggð á hugviti. Atvinnugreinar sem 

byggja á hugviti eru taldar tryggja velmegun til framtíðar (Íslandsbanki, 2019). 

Hvatar þurfa að vera til staðar til að auka útflutningsverðmæti þjóðarbúsins. Það er 

þýðingarmikið fyrir íslenskt hagkerfi næstu áratugi, en með því að auka fjölbreytni í íslensku 

efnahagslífi er hægt að auka gjaldeyristekjur sem örva hagvöxt. Lykillinn að auknum 

gjaldeyristekjum og hagvexti er nýsköpun sem felst í að breyta hugviti í verðmæti. Samsetning 

útflutnings og hagkerfa mun breytast, en hér á landi grundvallast gjaldeyristekjur að stórum hluta 

á nýtingu náttúruauðlinda. Hagvöxtur næstu áratugi verður að byggja í auknum mæli á 

hátækniframleiðslu og -þjónustu til útflutnings (Samtök iðnaðarins, 2018b). 

 Breytingar hafa orðið á því hvað drífur áfram íslenskt hagkerfi en hægst hefur á 

langtímahagvexti undanfarin ár. Síðastliðin 32 ár hefur hagvöxtur verið 2,9% en 32 árum þar á 

undan var hann 4,8% (Samtök iðnaðarins, 2018b). Gert er ráð fyrir því að hagvöxtur verði hægur 

næstu áratugi en að hagkerfið muni hins vegar breytast verulega. Lægri fæðingatíðni og hækkandi 

meðalaldur þjóða dregur úr hagvexti og gert er ráð fyrir sömu þróun hér á landi. Fæðingartíðni á 

Íslandi hefur lækkað mikið, en atvinnuþátttaka er með því mesta sem gerist í heiminum (Samtök 

iðnaðarins, 2018b).   

Undanfarin ár hefur ferðaþjónusta á Íslandi byggst upp gífurlega hratt en þrátt fyrir þennan 

vöxt er eðlilegt að ganga út frá því að vöxturinn minnki til lengri tíma litið. Samanborið við árið 

2018 var samdráttur um 11% í fjölda ferðamanna árið 2019. Ef vöxtur ferðaþjónustunnar verður 

áframhaldandi leiðir það til þess að útflutningur verður einsleitari, en slík þróun gerir hagkerfið 

viðkvæmara fyrir áföllum en ella. Fjölbreyttari útflutningur leiðir til meiri hagsældar og minni 

áhættu fyrir Íslendinga til lengi tíma litið (Viðskiptaráð Íslands, 2016). 

Alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið, McKinsey & Company gaf út skýrslu árið 2012 þar sem 

litið var á efnahagslega framgöngu Íslands ásamt því að greina hvar helstu tækifæri og áskoranir 

liggja milli mismunandi hluta innan hagkerfisins. Árið 2016 gaf Viðskiptaráð út ritið „Leiðin að 



2 

 

aukinni hagsæld“ þar sem helstu greiningar skýrslunnar voru uppfærðar. Skýrslan hefur reynst 

þýðingarmikið leiðarljós fyrir íslenskt efnahagslíf. Í skýrslunni er lögð áhersla á að færa störf í 

greinar sem skapa aukna framleiðni, en þessi störf eru innan alþjóðageirans. Síðastliðin ár hefur 

Ísland verið að byggja á atvinnugreinum sem eru með litla framleiðni, sér í lagi þeim greinum sem 

eru tengdar við ferðaþjónustuna. Ef störfum sem byggja á lítilli framleiðni fjölgar í meira mæli 

samanborið við önnur störf, leiðir það til þess að meðalframleiðni vinnuafls á Íslandi minnkar 

(Viðskiptaráð Íslands, 2016). 

 Alþjóðageirinn byggir á útflutningsgreinum sem drifnar eru áfram af hugviti, en í 

skýrslunni kemur fram að hann sé gífurlega mikilvægur til að tryggja sjálfbæran hagvöxt 

(Viðskiptaráð Íslands, 2016). Marel og Össur eru meðal 20 stærstu fyrirtækja landsins og eiga það 

sammerkt að teljast til alþjóðageirans (Kjarninn, 2015). Össur er heilbrigðistæknifyrirtæki á 

alþjóðavísu (Össur, e.d.). Markaðsvirði Össurar árið 2019 var 323,4 milljarðar króna (Magnús 

Halldórsson, 2019) og fjöldi starfsmanna félagsins árið 2020 er um 3.000 (Össur, e.d.). Marel er 

alþjóðlegt fyrirtæki sem framleiðir fullvinnslukerfi fyrir matvælaiðnaðinn (Marel, e.d.). 

Markaðsvirði Marel árið 2019 var 353 milljarðar króna og fjöldi starfsmanna árið 2019 var 6.300 

(Marel, 2019). Frá árinu 2004 hefur sjóðurinn Eyrir Invest verið hluthafi í Marel (Helgi Vífill 

Júlíusson, 2020), en árið 2020 var sjóðurinn stærsti hluthafi fyrirtækisins (Þórður Snær Júlíusson, 

2020).  

Meðallaun í ferðaþjónustu eru með þeim lægstu sem þekkist en meðallaun í rekstri 

gististaða og veitingarekstri innan greinarinnar eru með þeim allra lægstu sem gerist 

(Landsbankinn, 2019). Meðallaun árið 2018 í rekstri gististaða og veitingarekstri voru 344.000 

krónur en meðallaun hjá tækni- og sérmenntuðu fólki voru 542.000 krónur og 629.000 krónur hjá 

sérfræðingum (Hagstofa Íslands, 2018a). Árið 2015 námu skatttekjur og tryggingagjald rúmlega 

90% af heildartekjum ríkissjóðs. Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga hafa verið að meðaltali 

19% af heildartekjum ríkissjóðs síðastliðna tvo áratugi (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b) 

 Samfélagslegar breytingar ásamt breytingum í atvinnugreinum eins og sjávarútvegi og 

ferðaþjónustu gefa ástæðu til að skoða nánar hvernig Ísland muni tryggja hagvöxt til framtíðar. 

Talið er að atvinnuvegir í framtíðinni muni byggja á svokölluðum STEM-greinum (e. Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) en það eru greinar á sviði vísinda, tækni, verkfræði og 

stærðfræði (Stjórnarráð Íslands, 2019a). Fleiri konur á aldrinum 16–74 ára voru með 

háskólamenntun árið 2018 í samanburði við karlmenn, eða 37% fleiri (Hagstofa Íslands, 2018b). 
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Atvinnuþátttaka meðal kvenna á aldrinum 16–74 ára árið 2019 var 7,2% minni í samanburði við 

karla á sama aldursbili árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2019c). Á tímabilinu 2005–2019 voru konur 

á Íslandi í minnihluta stofnenda fyrirtækja, en tæplega þriðjungur fyrirtækja var stofnaður af 

konum (Íslandsbanki, 2019).  

Vísisjóðir (e. venture capital) fjárfesta í sprotafyrirtækjum sem byggja á hugviti (Kristinn 

Árni Lár, 2019). Þeir fjárfesta fyrst og fremst í ungum, áhættusæknum og nýstárlegum 

fyrirtækjum. Fyrirtæki sem hafa fengið fjárfestingu frá vísisjóði leika stórt hlutverk í 

efnahagslífinu í Bandaríkjunum. Síðastliðin 20 ár hafa þessi fyrirtæki verið megindrifkraftur 

hagvaxtar og starfa í einkageiranum. Apple, Google og Microsoft eru meðal stærstu fyrirtækja í 

heiminum. Þau eiga það sameiginlegt að stór hluti fjármögnunar þeirra á fyrstu stigum kom frá 

vísisjóðum. Ofangreind fyrirtæki hafa skapað hundruð þúsunda starfa sem byggja á góðri menntun, 

þau hafa skilað milljörðum til fjárfesta og skapað jákvæð óbein áhrif (Gornall og Strebulaev, 

2015). Sjálfvirknibylgjan sem framundan er mun hafa áhrif á stærstu atvinnugreinar í bandarísku 

hagkerfi. Tveir fimmtu hlutar af störfum í Bandaríkjunum eru innan atvinnugreina sem gætu 

dregist saman á næstu 10 árum. Hins vegar bendir margt til þess að fjölgun verði á störfum sem 

byggja á STEM-greinum sem og störfum á skapandi sviðum (Lund o.fl., 2019).  

Stór fyrirtæki, eins og Microsoft, Apple, Amazon og Facebook, misstu mikið markaðsvirði 

í byrjun árs 2020 vegna efnahagslegra áhrifa af völdum kórónuveirufaraldursins en þrátt fyrir það 

munu þau standa ágætlega þegar ástandinu lýkur. Þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að byggja 

á tækni (Swisher, 2020). Ferðamannageirinn hefur orðið einna mest fyrir barðinu á efnahagslegum 

áhrifum faraldursins um allan heim (Becker, 2020).  

  

Í þessari ritgerð er leitast við að svara rannsóknarspurningunni:  

 

   „Atvinnu- og verðmætasköpun í kjölfar vísifjárfestinga á Íslandi“  

 

 Þetta er yfirgripsmikil spurning og hana þarf að rannsaka frá ýmsum hliðum. Fjallað verður 

um hvort vísifjárfestingar leiði til hagvaxtar, hvort vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í 

atvinnusköpun á Íslandi og þá sérstaklega atvinnusköpun sem byggir á hugviti og gengur ekki á 

náttúruauðlindir. Í framhaldi af því verður kannað hvers konar störf skapast, hvort þessi störf séu 

hálauna- eða láglaunastörf, innan hvaða atvinnugeira störf skapast og hversu miklu þessi störf skila 
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til ríkisins í formi skatta og annarra opinberra gjalda. Þá er litið til kynjamunar og í því tilliti 

athugað hvort sköpuð séu hágæðastörf fyrir bæði kyn í formi launa og gæða starfa, fjöldi kvenna 

í stjórnum, kynjahlutfall innan fyrirtækjanna og hvort konur séu jafn líklegar til að fá 

vísifjárfestingu og karlmenn. Að lokum er rannsakað hvers konar menntun starfsfólk þessara 

fyrirtækja er með. 

Í þessari ritgerð er framkvæmd rannsókn sem ekki hefur verið gerð hér á landi. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að vísisjóðir leiði til aukinnar verðmæta-

sköpunar. Meðallaun innan fyrirtækjanna sem hafa fengið vísifjárfestingu eru hærri en meðallaun 

fullvinnandi launamanna á Íslandi auk þess sem atvinnusköpun meðal þessara fyrirtækja er 

umsvifameiri.  

Ritgerðin skiptist í sjö hluta. Fyrsti hluti beinist að víðu sviði rannsókna sem hafa verið 

gerðar erlendis á sviði vísifjárfestinga. Í öðrum hluta er fjallað ítarlega um vísisjóðaumhverfið í 

Bandaríkjunum og Ísrael, en þessi lönd eiga það sameiginlegt að hafa sett fram áætlanir á 

síðastliðnum áratugum sem snúa að því að efla vaxtar- og nýsköpunarfyrirtæki með því að styðja 

við fjármögnunarumhverfi þeirra (Þingskjal 1219, 2019–2020, greinargerð 3). Í sama hluta er 

einnig farið yfir vísisjóði, vísifjárfestingar, ferli vísifjárfestinga, fjáröflun vísisjóða og hvaða leiðir 

sprotafyrirtæki geta farið til þess að sækja sér fjármagn. Í þriðja hluta er fjallað um stöðu Íslands 

þegar kemur að nýsköpun, alþjóðageiranum, vinnumarkaðnum, menntakerfinu og sögu vísisjóða. 

Þá er í fjórða hluta aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð en í fimmta hluta eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við rannsóknir 

erlendis og fræðilega hluta ritgerðarinnar í sjötta hluta, en ásamt því er yfirfarið hvort samhljómur 

sé á milli niðurstaðna megindlegu og eigindlegu rannsóknanna. Lokaorð eru sett fram í sjöunda 

hluta.  
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1. hluti 

1 Rannsóknir erlendis  

Í fyrsta hluta er farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis á sviði vísifjárfestinga. Þessar 

rannsóknir skoða áhrif vísifjárfestinga á atvinnusköpun, laun, framleiðni, hagvöxt og efnahag, í 

hvaða atvinnugeirum störf eru að skapast, hvort mismunun vegna kyns sé til staðar þegar kemur 

að vísifjárfestingum og stöðu kvenna innan STEM-greina.   

1.1 Rannsókn um áhrif vísifjárfestinga á bandarískt hagkerfi  

Gornall og Strebulaev (2015) rannsökuðu langtímaáhrif fyrirtækja sem hafa fengið vísifjárfestingu 

með því að mæla áhrif þeirra á bandarískt hagkerfi. Byrjað var á því að skilgreina fyrirtæki sem 

höfðu fengið vísifjárfestingu og fyrirtæki sem höfðu ekki fengið vísifjárfestingu. Í rannsókninni 

voru fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu skilgreind sem fyrirtæki sem fengu fjárfestingu 

þegar þau voru stofnuð eða snemma í ferlinu. Í þessari rannsókn voru opinber fyrirtæki tekin fyrir 

sem skráð voru í AMEX, NASDAQ eða NYSE kauphallirnar í Bandaríkjunum (Gornall og 

Strebulaev, 2015, bls. 2). 
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Fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum sem prósenta af opinberum fyrirtækjum í Bandaríkjunum 

 
Fjármögnuð af 

vísisjóði 
% Samtals opinber fyrirtæki 

Fjöldi 665 17% 3.832 

Virði fyrirtækisins í 

milljörðum 
4.647 18% 26.111 

Markaðsvirði í 

milljörðum 
4.824 21% 23.140 

Starfsmenn 4.111.000 11% 38.070.000 

Tekjur (e. revenue) í 

milljörðum 
1.461 10% 14.628 

Hreinar tekjur (e. net 

income) í 

milljörðum 

168 16% 1.062 

Rannsóknir og þróun 

í milljörðum 
131 44% 298 

Heildarskattur í 

milljörðum 
66 11% 589 

1Tafla 1: Fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum sem prósenta af opinberum fyrirtækjum í Bandaríkjunum (Gornall og 

Strebulaev, 2015, bls. 4) 

 

Tafla 1 sýnir tölfræði opinberra fyrirtækja sem höfðu fengið vísifjárfestingu fram til ársins 

2014. Úrtakið var 3.832 fyrirtæki með heildarmarkaðsvirði upp á 23.140 milljarða bandaríkjadala. 

Af þessum 3.882 fyrirtækjum höfðu 665 fengið vísifjárfestingu eða 17% af heildinni. Markaðsvirði 

þessara fyrirtækja var 4.824 milljarðar bandaríkjadala sem var 21% af heildarmarkaðsvirði 

opinberra fyrirtækja (Gornall og Strebulaev, 2015, bls. 3).   

Árið 1979 var lífeyrissjóðum gert kleift að fjárfesta í vísisjóðum þar sem reglunni „The 

Prudent Man Rule“ var aflétt. Eftir það jókst fjármagn til vísisjóða gríðarlega. Áður söfnuðu 

 
1 Endurgerð af töflunni sjá viðauka C 
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vísisjóðir 0,1 milljarði bandaríkjadala á ári en eftir að reglunni var aflétt varð þeim mögulegt að 

safna 4,5 milljörðum bandaríkjadala á árunum 1982 til 1987 (Gornall og Strebulaev, 2015, bls. 5). 

Rannsóknin að framan var endurtekin þar sem aðeins fyrirtæki stofnuð eftir árið 1974 voru 

tekin fyrir en hugmyndin var að skoða hluta þeirra fyrirtækja sem hefðu líklega getað fengið 

vísifjárfestingu. Árið 1974 var valið þar sem fyrirtækin sem voru stofnuð eftir það ár fengu 

vísifjárfestingu eftir árið 1979. Um það bil 1.339 fyrirtæki voru stofnuð eftir árið 1974 sem í dag 

eru opinber. Af þessum fyrirtækjum höfðu 556 fyrirtæki fengið vísifjárfestingu sem er um 42% af 

heildinni. Áhrif fyrirtækjanna aukast gífurlega þegar aðeins þessi fyrirtæki eru tekin fyrir og sjást 

áhrifin á töflu 2 (Gornall og Strebulaev, 2015, bls. 5). 

 

Fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum sem prósenta af opinberum fyrirtækjum í Bandaríkjunum stofnuð eftir árið 

1974 

 
Fjármögnuð af 

vísisjóði 
% Samtals opinber fyrirtæki 

Fjöldi 556 42% 1.339 

Virði fyrirtækisins í 

milljörðum 
4.136 58% 7.200 

Markaðsvirði í milljörðum 4.369 63% 6.938 

Starfsmenn 3.083.000 38% 8.121.000 

Tekjur (e. revenue) í 

milljörðum 
1.222 38% 3.224 

Hreinar tekjur (e. net 

income) í milljörðum 
151 61% 247 

Rannsóknir og þróun í 

milljörðum 
115 85% 135 

Heildarskattur í 

milljörðum 
57 59% 98 

2Tafla 2: Fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum sem prósenta af opinberum fyrirtækjum í Bandaríkjunum stofnuð eftir 

árið 1974 (Gornall og Strebulaev, 2015, bls. 6) 

 
2 Endurgerð af töflunni sjá viðauka C 
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Fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu og voru stofnuð eftir árið 1974 voru 63% af 

markaðsvirði heildarinnar, miðað við 21% í rannsókninni að framan. Starfsmenn fyrirtækjanna 

voru 38% af heildinni. Einnig sést að þessi fyrirtæki stóðu frammi fyrir um 85% af rannsóknum 

og þróun. Fyrir árið 1975 voru fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum aðeins lítill hluti 

hlutabréfamarkaðarins, en þegar rannsókn þessi var framkvæmd voru 665 opinber fyrirtæki í 

Bandaríkjunum fjármögnuð af slíkum sjóðum og eru þau fimmtungur af markaðsvirði opinberra 

fyrirtækja. Frá árinu 1974 var fjórðungur af nettó atvinnuaukningu á grundvelli fyrirtækja sem 

höfðu fengið vísifjárfestingu. Þeir geirar í Bandaríkjunum sem vísisjóðir fjárfestu aðallega í voru 

á sviði tækni, til dæmis Apple og Google, smásöluverslunar, til dæmis Amazon, Starbucks og 

Costco, og líftækni, til dæmis Amgen, Celgene og Genentech (Gornall og Strebulaev, 2015, bls. 

5–9). 

1.2 Rannsóknir um orsakasamband vísifjárfestinga og kvenna í frumkvöðlastarfsemi  

Næst er farið yfir rannsóknir sem rannsaka stöðu kvenkyns frumkvöðla er varðar vísifjárfestingu. 

Árið 2017 rannsökuðu Alsos og Ljunggren út frá kynjasjónarmiði hvernig fjárfestingar-

sjóðir, sem fjárfesta eigið fé í áhættusömum fyrirtækjum, taka ákvarðanir. Notast var við merkja-

fræði (e. signaling theory) til þess að kanna snertiflöt milli framboðs og eftirspurnar til að skilja 

mismunun vegna kyns varðandi vísifjárfestingar. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

kyn hefur áhrif á vísifjárfesta, bæði tengt því hvernig frumkvöðlar gefa merki um gæði og lögmæti 

fyrirtækisins og hvernig vísifjárfestar túlka þessi merki (e. signal). Niðurstöðurnar sýndu að kyn 

hefur áhrif, en ekki einungis í þeirri merkingu að munur sé á milli karla og kvenna. Það sem skiptir 

meira máli eru gagnkvæm áhrif milli frumkvöðla og fjárfesta þar sem tegund fyrirtækis, 

mannauður, félagsleg auðlegð og tengslanet fjárfestis og meðeiganda eru kynbundin. 

Staðalímyndir af konum og körlum höfðu áhrif á túlkun merkja. Þar sem frumkvöðlastarfsemi 

hefur verið á valdsviði karlmanna, þurftu konur að miðla sínu lögmæti með mun sterkari hætti við 

túlkun merkja. Í rannsókninni var sýnt dæmi um að svipað reynsluleysi var túlkað á annan hátt 

fyrir karlkyns en kvenkyns frumkvöðla. Jafnframt var reynsla túlkuð sem jákvætt merki í einu af 

karlkyns tilfellunum en var ekki metið í einu af kvenkyns tilfellunum (Alsos og Ljunggren, 2017, 

bls. 584–586).  

Gompers og Wang (2017) rannsökuðu þátttöku kvenna á vinnumarkaði og stofnendur 

þeirra fyrirtækja sem hafa hlotið vísifjárfestingu. Gögnin voru fjölbreytt og innihéldu til dæmis 
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kyn, menntun, þjóðaruppruna og fyrri starfsreynslu (Gompers og Wang, 2017, bls. 9). Niðurstöður 

sýndu að á árunum 1990–2016 voru konur í frumkvöðlastarfsemi tæplega 10% af vinnuaflinu, 

bæði stofnendur fyrirtækja og konur innan vísisjóða (Gompers og Wang, 2017, bls. 10). Þrátt fyrir 

að konur væru um 46% af vinnuaflinu frá 2010 til 2015 þá voru einungis tæplega 11% kvenna í 

frumkvöðlastarfsemi og tæplega 9% kvenna starfandi í vísisjóðum (Gompers og Wang, 2017, bls. 

44). Í hvoru tveggja frumkvöðlastarfsemi og vísisjóðaiðnaðinum var athyglisverður vöxtur meðal 

kvenna sem höfðu öðlast viðkomandi menntunarstig. Hins vegar með hliðsjón af starfsreynslu 

hafði vöxturinn ekki verið eins mikill og í sumum tilfellum hafði hlutfall kvenna aðeins lækkað. 

Þessi rannsókn mælir á móti því að skýringin á lágu hlutfalli kvenna í frumkvöðlastarfi og 

vísisjóðaiðnaðinum hafi einungis verið vegna framboðs kvenna (Gompers og Wang, 2017, bls. 20-

22). Einungis 6% af stofnendum sprotafyrirtækja í upplýsingatæknigeiranum voru konur, en það 

var sá geiri sem var með stærsta hluta fyrirtækja sem fjármögnuð voru af vísisjóðum (Gompers og 

Wang, 2017, bls. 15).  

Árið 2018 rannsökuðu Kanze, Huang, Conley og Higgins hvort konur í frumkvöðla-

starfsemi fengju minna fjármagn frá vísisjóðum en karlar. Rannsóknin átti sér stað í New York í 

árlegri fjárfestingarkeppni og allar fjármögnunarumferðir meðal þessara sprotafyrirtækja voru 

raktar. Rannsökuð voru samskipti milli vísifjárfesta og 189 frumkvöðla. Þessir frumkvöðlar voru 

spurðir samtals 1.857 spurninga (Kanze, Huang, Conley og Higgins, 2018, bls. 18–19). Í ljós kom 

að vísifjárfestar spurðu karlkyns og kvenkyns frumkvöðla mismunandi spurninga. Höfðu þeir 

tilhneigingu til að spyrja karlmenn spurninga um hagnaðarmöguleika en konur um möguleika á 

tapi. Niðurstöður gáfu til kynna að mismunun var til staðar á milli kynja þegar kom að 

vísifjárfestingu, bæði hjá kvenkyns og karlkyns vísifjárfestum. Ekki var talið líklegt að það drægi 

úr þessum mismun þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna innan vísisjóða (Kanze o.fl., 2018, bls. 39–

40). 

Einu ári síðar setti Denham fram rannsóknarskýrslu um stöðu kvenna í Bretlandi er varðar 

vísifjármögnun. Þar kom fram að 20% af öllum fyrirtækjum í Bretlandi voru stofnuð af konum. 

Fyrirtæki með kvenkyns stjórnendur fengu aðeins örlítinn hluta af vísifjárfestingum og fyrirtæki 

sem stýrt var af körlum voru fimm sinnum líklegri til að ná einnar milljónar punda veltu. Konur 

voru í meira mæli starfandi í þjónustugeiranum (Denham, 2019, bls. 10). Niðurstöður skýrslunnar 

sýndu að árið 2018 fóru aðeins 17,9% af samningum til fyrirtækja sem stýrt var af konum. 

Síðastliðin ár hafa hins vegar konur í frumkvöðlastarfsemi gert verulega sókn í að afla fjármagns 
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með sölu hlutafjár. Árið 2018 fengu fyrirtæki sem voru stofnuð af konum 11,4% af 

heildarfjárfestingu samanborið við 9,9% árið 2017. Viðbótarumferð af fjármagni var svipuð meðal 

sprotafyrirtækja sem stofnuð voru af konum og körlum, eða 52% á móti 51% í áðurnefndri röð. 

Fimm árum eða lengur frá fyrstu fjármögnun sprotafyrirtækja, voru sprotafyrirtæki með kvenkyns 

stjórnanda líklegri til að hafa tryggt sér aðra umferð fjármagns og örlítið líklegri til að tryggja sér 

þriðju umferð fjármagns. Á frumstigum, þegar fyrirtæki voru að fá sína fyrstu vísifjárfestingu, þá 

voru takmarkaðar, ósveigjanlegar og hlutlægar upplýsingar tiltækar. Þetta þýddi að stofnendateymi 

voru grandskoðuð og það var hætta á að kynjmisrétti léki afgerandi hlutverk í því hver hlyti 

fjárfestingu. Hins vegar eftir því sem fjárfestar fengu meiri upplýsingar gat ómeðvituð hlutdrægni 

farið minnkandi (Denham, 2019, bls. 22–23).  

Michaleins, Mulvey, Pollack og Ritter (2019) rannsökuðu kynjamisrétti þegar kemur að 

vísifjárfestingum. Gerð var tilraun innan bekkjar þar sem nýsköpun var kennd og snerist kennslan  

um að kanna kynjamisrétti í vísifjárfestingum með tilliti til frumkvöðlastarfsemi. Í rannsókninni 

voru nemendur af handahófi settir í einn af þremur hópum tilraunarinnar. Fyrsti hópurinn mat 

samantekt stjórnar frá vísisjóði sem skrifuð var af konu, í næsta hópi var áðurnefnd samantekt 

skrifuð af karlmanni og í þriðja hópnum var kynið hvorugt, sem sagt samanburðarhópur. 

Nemendur áttu að láta sem þeir væru að íhuga fjárfestingu og áttu að gera greinargerð um hvort 

samantekt stjórnar væri vel skrifuð og hversu mikið hlutafé þeir myndu vilja sem mögulegir 

fjárfestar (Michaelis, Pollack, Mulvey, Ritter og Carr, 2019, bls. 156–157). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gáfu til kynna að nemendurnir notuðu kyn ekki sem ákvörðunartökuþátt þegar tækifæri 

frumkvöðla voru metin (Michaelis o.fl., 2019, bls. 165–166).  

1.3 Rannsókn á sviði kvenkyns frumkvöðla í STEM-greinum 

Hér er fjallað um rannsókn sem skoðar stöðu kvenna í STEM-greinum, en þessar greinar eru 

gjarnan mælikvarði á möguleika þjóða er varðar nýsköpun (Samtök iðnaðarins, 2018a).  

 Árið 2019 rannsökuðu Poggesi, Mari, Vita og Foss kvenkyns frumkvöðla á sviði STEM-

greina. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða birtar stjórnunarrannsóknir meðal kvenkyns 

frumkvöðla á sviðum STEM-greina til að sýna fram á fyrstu alhliða myndina af rannsóknum á 

þessu sviði. Rannsakendur leituðu að 41 lykilorði í þremur mismunandi gagnagrunnum, þar sem 

leitað var í stjórnunartímaritum. Þau notuðu enn fremur 7 þátttökuskilyrði og 5 útilokunarskilyrði 

og út frá þessu voru 32 tímarit sem komu til greina. Þessi 32 tímarit voru flokkuð í tvo mismunandi 
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klasa, konur í frumkvöðlastarfsemi með menntun og konur í frumkvöðlastarfsemi án menntunar. 

Þessir klasar voru á markvissan hátt rannsakaðir út frá þremur mismunandi áttum. Það var út frá 

umfjöllunarefni á grundvelli kyns, viðfangsefni sem höfundur var að rannsaka og tillögum um 

vísbendingar, bæði fyrir rannsóknir og þjálfun. Þrátt fyrir efnahags- og félagslegt mikilvægi 

STEM-greina og fjölmargar alþjóðlegar stefnur sem miða að því að hvetja konur til að stofna og 

reka fyrirtæki í þessum greinum, þá fundu höfundar aðeins 32 rannsóknir sem voru viðkomandi 

gagnasafni þeirra. Sérstaklega skorti á að konum sem voru frumkvöðlar og menntaðar í STEM-

greinum væri veitt athygli. Þetta endurspeglar lítinn áhuga sem beitt er í þágu kynjanna af 

hefðbundum fræðilegum frumkvöðlarannsóknum (Poggesi, Mari, De Vita og Foss, 2020, bls. 28–

29).  

1.4 Rannsóknir sem sýna áhrif vísifjárfestinga á framleiðni og atvinnu  

Næst er farið yfir rannsóknir sem rannsaka áhrif vísifjárfestinga á framleiðni og atvinnu. Tvær af 

þessum rannsóknum fjalla meðal annars um innan hvaða atvinnugeira vísisjóðir sköpuðu störf.  

Davila, Foster og Gupta (2003) rannsökuðu orsakasamband vísifjárfestinga og fjölgun 

starfsmanna meðal sprotafyrirtækja. Rannsóknin byggði á merkjafræði (e. signaling theory) þar 

sem skoðuð var þróun í fjölda starfsmanna á þeim tíma sem fjármögnun hefst. Markmið 

rannsóknarinnar var að útskýra vöxt sem hafði orðið meðal sprotafyrirtækja og að skilja betur 

hlutverk vísisjóða. Notast var við gögn yfir sex ára tímabil (1994–1999) (Davila, Foster og Gupta, 

2003, bls. 706). Í úrtakinu voru 193 fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu en í heildina voru 

494 fyrirtæki (Davila o.fl., 2003, bls. 695). Niðurstöður sýndu að fjölgun var á starfsmönnum 

mánuðina fyrir fjármögnun en fjölgunin jókst verulega eftir fjármögnunina. Einnig sýndi 

rannsóknin að flest störfin voru að skapast í hugbúnaðargeiranum og upplýsingaþjónustu (Davila 

o.fl., 2003, bls. 706). 

Sama ár rannsökuðu Belke, Fehn og Foster sambandið milli vísifjárfestinga og 

atvinnusköpunar, fyrir OECD-löndin. Í rannsókninni voru langsniðsgögn (e. panel data) notuð 

fyrir líkanið þar sem úrtakið var 20 OECD-lönd og skoðað var tímabilið frá 1986–1999 (Belke, 

Fehn og Foster-McGregor, 2003, bls. 8). Rannsóknin sýndi fram á að vísifjárfesting getur aukið 

atvinnuaukningu og atvinnusköpun verulega. Vísifjárfestingin var til þess fallin að skapa atvinnu 

í nýjum og nýstárlegum fyrirtækjum (Belke o.fl., 2003, bls. 18). 
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Árið 2012 rannsökuðu Puri og Zarutskie áhrif vísifjárfestinga á atvinnusköpun. Gerður var 

samanburður milli fyrirtækja sem höfðu fengið vísifjárfestingu og fyrirtækja sem ekki höfðu 

fengið slíka fjárfestingu með það markmið að skilja betur hlutverk vísisjóða í Bandaríkjunum. 

Notast var við langsniðsgögn yfir 25 ára tímabil (1981–2005). Fyrirtækin sem notuð voru í 

rannsókninni voru úr mismunandi atvinnugeirum og frá mismunandi landfræðilegum svæðum. 

Niðurstöður sýndu að fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu voru í lágu hlutfalli af öllum 

þeim fyrirtækjum sem voru stofnuð á árunum 1996–2000, eða 0,22%. Störfin sem sköpuðust út 

frá þeim fyrirtækjum sem höfðu fengið vísifjárfestingu voru 4,2% til 6,8% af öllum störfum sem 

voru sköpuð á tímabilinu 1996–2000 í Bandaríkjunum. Á árunum 1981–1985 var hlutfallið 2,7% 

til 2,8% (Puri og Zarutskie, 2012, bls. 2248). Í rannsókninni kom fram að vísisjóðir séu víða taldir 

vera hreyfiafl hagvaxtar þar sem þeir hafa áhrif á sköpun starfa (Puri og Zarutskie, 2012, bls. 

2284). Eftir vísifjárfestingu sáu rannsakendur mjög hraða fjölgun starfa innan fyrirtækja sem höfðu 

fengið fjárfestingu í samanburði við fyrirtæki sem ekki höfðu fengið fjárfestingu. Fyrirtækin sem 

höfðu fengið vísifjárfestingu voru jöfnuð við fyrirtæki sem ekki höfðu fengið fjárfestingu þegar 

meðaltal starfsmanna var 26 í báðum hópum. Þremur árum síðar voru starfsmenn að meðaltali í 

fyrrnefnda hópnum 55 samanborið við 38 í síðarnefnda hópnum (Puri og Zarutskie, 2012, bls. 

2262–2265). Áframhaldandi fjölgun starfa innan fyrirtækja sem höfðu hlotið vísifjárfestingu varð 

meiri eftir því sem leið á tímann samanborið við fyrirtæki sem ekki höfðu fengið vísifjárfestingu. 

Vísifjárfestingar sköpuðu 17.763 ný fyrirtæki á árunum 1981–2005 í Bandaríkjunum. Af þeim 

voru 11.286 fyrirtæki sem sköpuðu störf í hátæknigeiranum. Þetta voru meðal annars atvinnugeirar 

eins og tæknigeirinn sem innihélt störf í líftækni og raftækni. Fjöldi fyrirtækja sem sköpuðu meðal 

annars störf í fjármálum og viðskiptaþjónustu var 6.477 (Puri og Zarutskie, 2012, bls. 2260). 

 Croce, Martí og Murtinu (2013) rannsökuðu áhrif vísifjárfestinga á framleiðnivöxt meðal 

evrópskra frumkvöðlafyrirtækja. Í gagnasafninu voru fyrirtæki sem störfuðu í sjö Evrópulöndum 

(Belgíu, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni og Englandi); fyrirtæki sem höfðu fengið 

vísifjárfestingu sem var meðferðarhópur og fyrirtæki sem ekki höfðu fengið slíka fjárfestingu sem 

var samanburðarhópur. Öll fyrirtækin í gagnasafninu voru yngri en 20 ára árið 2010 og störfuðu í 

hátækniframleiðslu og þjónustugreinum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að framleiðnivöxtur 

var ekki meiri hjá meðferðarhópnum miðað við samanburðarhópinn áður en fyrsta umferð 

vísifjármagns átti sér stað. Eftir fyrstu umferð vísifjárfestingar þá var meðferðarhópurinn hins 

vegar með talsvert hærri framleiðnivöxt heldur en samanburðarhópurinn. Þar að auki sýndi 
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rannsóknin að framleiðnivöxtur lækkaði ekki eftir útgöngu vísisjóða úr fyrirtækjunum. Að lokum 

komust rannsakendur að því að virðisaukandi þjónusta meðal fyrirtækja meðferðarhópsins var 

meiri fyrstu tvö árin eftir fyrstu umferð vísifjármagns (Croce, Martí og Murtinu, 2013, bls. 495–

498).  

 Árið 2014 rannsökuðu Paglia og Harjoto meðal annars áhrif vísisjóða á atvinnuaukningu. 

Notast var við langsniðsgögn og fyrirtækin sem notuð voru í rannsókninni voru stofnuð á árunum 

1995–2009. Niðurstöður sýndu að vísisjóðir höfðu jákvæð áhrif á atvinnuaukningu. Til að skoða 

áhrif vísisjóða á starfsmannafjölda voru bornir saman tveir hópar; fyrirtæki sem höfðu fengið 

vísifjárfestingu og samanburðarhópur; fyrirtæki sem ekki höfðu fengið slíka fjárfestingu. Tveimur 

árum fyrir fjármögnun voru fleiri starfsmenn að meðaltali hjá samanburðarhópnum. Þremur árum 

eftir fyrstu fjármögnun jókst starfsmannafjöldi til muna hjá þeim fyrirtækjum sem höfðu fengið 

vísifjárfestingu og var vöxturinn meiri en hjá samanburðarhópnum. Fimm árum eftir fyrstu 

fjármögnun var fyrrnefndi hópurinn með 57 fleiri starfsmenn á hvert fyrirtæki miðað við 

samanburðarhópinn (Paglia og Harjoto, 2014, bls. 182–187).  

Einu ári síðar rannsökuðu Danbolt og Tennøe áhrif vísifjárfestinga á atvinnu og framleiðni. 

Skoðað var atvinna og framleiðni á árunum 1995–2013 meðal 134 norskra fyrirtækja sem fengu 

vísifjárfestingu á þessu 19 ára tímabili. Notuð var líkinda samsvörun til að jafna eignasafn 

meðferðarhópsins, sem samanstóð af fyrirtækjum sem höfðu fengið vísifjárfestingu, við 

samanburðarhóp sem voru áþekk fyrirtæki sem höfðu ekki fengið vísifjárfestingu. Í framhaldinu 

var framkvæmd munur á mismun (e. difference in difference) rannsókn til að sjá á hvaða hátt 

vísisjóðir höfðu áhrif á atvinnu og framleiðni í eignasafni fyrirtækjanna (Danbolt og Tennøe, 2015, 

bls. 37). Difference in difference er hálftilraunasnið (e. quasi-experimental design) sem notar 

langsniðsgögn frá meðferðar- og samanburðarhópi til að meta orsakasamhengi (Columbia, e.d.).  

Niðurstöðurnar sýndu að meðferðarhópurinn réð fleiri starfsmenn eftir vísifjárfestingu en 

samanburðarhópurinn og voru áhrifin varanleg. Einnig sýndu niðurstöður að atvinnuaukning 

meðal meðferðarhópsins jókst verulega árið sem hann fékk vísifjárfestingu í samanburði við 

samanburðarhópinn. Hins vegar töldu Danbolt og Tennøe grundvöll til þess að skoða heildar nettó 

áhrif á atvinnu í stað þess að skoða einangruð áhrif vísisjóða á atvinnuaukningu. Til að skoða áhrif  

vísisjóða á fyrirtæki sem höfðu ekki fengið vísifjárfestingu, var skoðað hvort umfang vísisjóða 

hafði áhrif á atvinnu í öðrum fyrirtækjum innan þeirra atvinnugeira. Engar ástæður fundust sem 

gáfu til kynna að atvinna í öðrum fyrirtækjum skaðaðist vegna viðurvistar vísisjóða. Þetta benti til 
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þess að vísifjárfestingar leiddu til nettó atvinnusköpunar á norska vinnumarkaðnum (Danbolt og 

Tennøe, 2015, bls. 37). 

Rannsakendur skoðuðu einnig áhrif vísisjóða á framleiðni meðal fyrirtækja innan 

meðferðarhópsins. Framleiðni er skilgreind sem sölutekjur deilt með launum og launatengdum 

gjöldum. Þau notuðust við þessa mælingu þar sem hún endurspeglaði verðmætasköpun í 

fyrirtækjum á hverja norska krónu (NOK) sem eytt var í störf. Niðurstöðurnar sýndu að sambandið 

milli vísifjárfestinga og framleiðni var neikvætt. Þær gáfu til kynna að vísifjárfestingar leiddu til 

heildarlækkunar í framleiðni. Munurinn kom fram strax á fyrsta ári vísifjárfestingar, þar sem 

framleiðnistig lækkaði um 45% og voru neikvæðu áhrifin enn til staðar eftir þrjú ár og þá var 

heildarlækkun á framleiðnistigi 37%. Þó svo að það hafi verið minni munur á milli meðferðar- og 

samanburðarhóps til lengri tíma litið, þá voru neikvæðu áhrifin af vísifjárfestingu stöðug. Ein 

ástæða þess að meðferðarhópurinn var með lægri framleiðni eftir vísifjárfestingu var að það tók 

tíma áður en nýir starfsmenn náðu framleiðnistigi starfsmanna með meiri reynslu. Einnig kom 

fram að starfsmenn í meðferðarhópnum voru með meiri menntun frá fyrsta ári vísifjárfestingar. Þá 

gat lág framleiðni bent til þess að meðferðarhópurinn væri ekki fær um að auka tekjur hlutfallslega 

miðað við laun og launtengd gjöld í byrjun. Hins vegar skýrði þetta ekki stöðug neikvæð áhrif 

vísifjárfestingar til lengri tíma litið. Almennt endurspeglar launafyrirkomulag fyrirtækis getu til að 

draga að hæfa og skilvirka starfsmenn en meðallaun á starfsmann voru alla jafna hærri í 

meðferðarhópnum en í samanburðarhópnum. Einnig sást að þessi munur jókst jafnt og þétt eftir 

vísifjárfestingu. Þessi þróun benti til þess að meðferðarhópurinn réði hærra hlutfall af sérhæfðu 

vinnuafli eftir fyrstu vísifjárfestinguna. Samt sem áður virtist sem þeim hefði ekki tekist að nýta 

sér þessa yfirburði með tilliti til aukinna sölutekna (Danbolt og Tennøe, 2015, bls. 33–35).  

 

1.5 Rannsókn um áhrif vísifjárfestinga á atvinnuþátttöku og atvinnuleysi  

Hér er farið yfir rannsókn sem sýnir áhrif vísifjárfestingar á atvinnuþátttökuhlutfall og 

atvinnuleysishlutfall.  

 Feldmann (2010) rannsakaði hvort betra aðgengi að fjármagni frá vísisjóðum hefði áhrif á 

vinnumarkaðinn. Áhrifin voru skoðuð með því að mæla atvinnuþátttökuhlutfall og atvinnuleysis-

hlutfall. Notast var við gögn frá 20 mismunandi löndum (Ástralíu, Austurríki, Belgíu, Kanada, 

Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Japan, Hollandi, Nýja-Sjálandi, 
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Noregi, Portúgal, Spáni, Svíþjóð, Sviss, Bretlandi og Bandaríkjunum) yfir 22 ára tímabil (1982–

2003) (Feldmann, 2010, bls. 32). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu tengingu á milli þess að 

vera með betra aðgengi að vísifjárfestingu og hlutfallslega hærri atvinnuþátttöku. Einnig hafði 

þetta áhrif á hlutfall atvinnuleysis sem var lægra en ella og að atvinnuleysi til lengri tíma yrði 

hlutfallslega lágt. Áhrif vísifjárfestinga á vinnumarkaðinn voru umtalsverð samkvæmt 

rannsókninni. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar gáfu til kynna að bætt aðgengi að vísifjárfestingum 

í Bandaríkjunum hafi minnkað atvinnuleysishlutfall frá 1982 til 2000 að meðaltali um 0,9%. Á 

sama tímabili jókst hlutfall þeirra sem störfuðu á vinnumarkaðinum um 1,3%. Samanburður var 

gerður á milli Ítalíu og Bandaríkjanna og kom í ljós að mismunandi aðgengi að vísifjárfestingum 

hafði áhrif á vinnumarkaðinn. Í Bandaríkjunum var aðgengi að fjármögnun talið framúrskarandi 

af öllum 20 löndunum í gagnamenginu, en á Ítalíu var aðgengið að slíkri fjármögnun lang verst. 

Atvinnuleysishlutfall á Ítalíu árin 1983–2003 var 9,6% og atvinnuþátttökuhlutfall 52,8%. Á sama 

tímabili í Bandaríkjunum var hlutfall þeirra sem voru atvinnulausir lægra eða 5,9% og hlutfall 

þeirra sem starfandi voru á atvinnumarkaði var mun hærra, 71,6%. Niðurstöður sýndu að aðgengi 

að vísifjárfestingum hafði gríðarleg áhrif á vinnumarkaðinn (Feldmann, 2010, bls. 33–36).  

1.6 Rannsóknir sem skoða meðal annars áhrif vísifjárfestinga á laun, sölu og nýsköpun 

Að lokum er farið yfir rannsóknir sem meðal annars kanna áhrif vísifjárfestinga á laun, sölu og 

nýsköpun. Í einni af þessum fjórum rannsóknum er fjallað um innan hvaða atvinnugeira störf hafa 

skapast.  

Árið 2005 rannsökuðu Alemany og Martí áhrif vísifjárfestinga á atvinnuaukningu, sölu, 

framlegð, heildareignir, óefnislegar eignir og skatta. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort 

fyrirtæki sem fjármögnuð voru af vísisjóði hefðu meiri efnahagsleg áhrif en svipuð fyrirtæki sem 

ekki höfðu fengið vísifjárfestingu. Í rannsókninni var tekið úrtak af fyrirtækjum sem höfðu fengið 

vísifjárfestingu, en niðurstöðurnar voru bornar saman við samanburðarhóp. Tveir gagnagrunnar 

voru notaðir. Annar gagnagrunnurinn hafði að geyma heildarfjölda samninga vísisjóða við 

fyrirtæki síðan 1988 og hinn gagnagrunnurinn innihélt ársreikninga meira en 550.000 spænskra 

fyrirtækja (Alemany og Martí, 2005, bls. 2). Stærð úrtaksins var 323 fyrirtæki (Alemany og Martí, 

2005, bls. 9). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu 

uxu að meðaltali hraðar en ella. Í rannsókninni voru tvær megintilgátur prófaðar. Niðurstöður gáfu 

til kynna að atvinna, sala, framlegð, heildareignir, óefnislegar eignir og fyrirtækjaskattar uxu 



16 

 

hraðar hjá fyrirtækjum sem höfðu fengið vísifjárfestingu. Vöxtur í breytunum í úrtaki 

fyrirtækjanna studd af vísisjóði, á þriggja ára tímabili, var meiri en hjá samanburðarhópnum. 

Gögnin bentu því til þess að fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu hefðu meiri efnahagsleg 

áhrif en samanburðarhópurinn (Alemany og Martí, 2005, bls. 13–17).  

Kelly og Kim (2018) rannsökuðu áhrif vísifjárfestingar á laun, atvinnu, heildareignir, tekjur 

og sölu. Gerður var samanburður á milli meðferðarhóps sem samanstóð af fyrirtækjum í Kanada 

sem höfðu fengið vísifjárfestingu og samanburðarhóps sem voru fyrirtæki sem höfðu ekki fengið 

vísifjárfestingu. Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif vísifjárfestingar á frammistöðu 

fyrirtækja. Nálgunin byggðist á því að jafna (e. match) meðferðarhópinn og samanburðarhópinn 

við fyrstu umferð fjármagns og skoða í kjölfarið frávik í vexti næstu árin. Að jafna þessa hópa 

fólst í því að hægt var að bera saman viðkomandi vaxtarhlutfall yfir mismunandi tímaramma. 

Notast var við þversniðsgögn (e. cross sectional data) á 11 ára tímabili (1999–2009) (Kelly og 

Kim, 2018, bls. 1471–1472). Niðurstöður leiddu í ljós að meðferðarhópurinn var með meiri vöxt í 

launum en samanburðarhópurinn. Þessi munur var ekki einungis augljós fyrsta árið eftir vísi-

fjárfestingu, launin voru enn að vaxa hraðar fimm árum eftir að fjárfestingin átti sér stað. Því 

stöfuðu jákvæðu áhrifin sem urðu til í kjölfar vísifjárfestingar af hagfræðilegum ávinningi þar sem 

sjóðirnir leiddu til hærra launaðra starfa en ella, en ekki einungis ávinnings þess að sköpuð voru 

ný fyrirtæki. Fyrirtækin sem höfðu fengið vísifjárfestingu voru því að skapa störf sem voru meira 

virðisaukandi en þau fyrirtæki sem ekki höfðu fengið slíkt fjármagn (Kelly og Kim, 2018, bls. 

1481). 
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Meðaltal 

meðferðarhóps 

Meðaltal 

samanburðarhóps 

Mismunur 

(%) 

P gildi 

mismunur 

Fyrirtæki sem 

hafa fengið 

vísifjárfestingu 

Fyrirtæki sem 

ekki hafa 

fengið 

vísifjárfestingu 

Laun       

1 árs 

vöxtur 
8,2 4,6 3,6* 0,061 496 485 

3 árs 

vöxtur 
16,7 11,8 4,9 0,106 322 337 

5 árs 

vöxtur 
29,4 19,3 10,1** 0,029 193 225 

3Tafla 3: Samanburður launa (Kelly og Kim, 2018, bls. 1481) 

Tafla 3 sýnir að fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu voru með 3,6% meiri vöxt í 

launum eftir fyrsta ár fjárfestingar, miðað við samanburðarhópinn. Eftir fimm ár hafði vöxturinn 

aukist enn frekar meðal fyrirtækja sem höfðu fengið fjárfestinguna, þá voru þau með 10,1% meiri 

vöxt í launum en samanburðarhópurinn. Verðmætasköpunin sem varð til með nýtingu sérhæfðs 

vinnuafls átti sér stað eftir að vísifjárfesting fór fram  (Kelly og Kim, 2018, bls. 1481).  

 
3 Endurgerð af töflunni sjá viðauka C 
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4Tafla 4: Samanburður heildareigna, atvinnu, tekna og sölu (Kelly og Kim, 2018, bls. 1482) 

 

Einnig sneri rannsóknin að því að meta áhrif vísifjárfestingar á atvinnu, heildareignir, 

tekjur og sölu. Umfangið á muninum milli hópanna var gífurlegt eins og sést á töflu 4. Hún sýnir 

að fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu voru með 27,7% meiri fjölgun starfa samanborið við 

fyrirtæki án vísifjárfestingar eftir fyrsta árið. Eftir fimmta árið jókst vöxturinn enn frekar, 

meðferðarhópurinn var með 47% meiri fjölgun starfa samanborið við samanburðarhópinn. Þegar 

horft er til heildareigna voru fyrirtækin í samanburðarhópnum að upplifa litlar breytingar en 

meðferðarhópurinn upplifði verulegan vöxt. Hins vegar, varðandi sölu og tekjur, var 

samanburðarhópurinn að upplifa verulegan vöxt, en á fimmta ári var aukningin 40,3% í tekjum og 

 
4 Endurgerð af töflunni sjá viðauka C 

 
Meðaltal 

meðferðarhóps 

Meðaltal 

samanburðarhóps 

Mismunur 

(%) 

P gildi 

mismunur 

Fyrirtæki sem 

hafa fengið 

vísifjárfestingu 

Fyrirtæki sem 

hafa ekki 

fengið 

vísifjárfestingu 

Heildar-

eignir 
      

1 árs vöxtur 19,6 0,1 19,5*** 0,001 487 493 

3 árs vöxtur 38,7 -10,2 48,8*** 0,000 334 360 

5 árs vöxtur 53,5 1,1 52,4*** 0,001 215 254 

Atvinna       

1 árs vöxtur 34,4 6,6 27,7*** 0,000 496 485 

3 árs vöxtur 41,5 -3,5 45,0*** 0,000 322 337 

5 árs vöxtur 50,6 3,6 47,0*** 0,000 193 225 

Tekjur       

1 árs vöxtur 52,9 28,6 24,2*** 0,002 470 468 

3 árs vöxtur 93,7 36,7 57,0*** 0,000 323 333 

5 árs vöxtur 107,3 40,3 67,0*** 0,001 203 232 

Sala       

1 árs vöxtur 48,7 27,2 21,6** 0,022 383 403 

3 árs vöxtur 100,1 47,2 53,0*** 0,001 262 273 

5 árs vöxtur 137,4 56,0 81,4*** 0,001 156 181 
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56% í sölu. Vöxturinn varð hins vegar enn meiri hjá meðferðarhópnum á fimmta ári, en tekjur 

jukust um 107,3% og sala um 137,4%. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að vísifjárfestingar hefðu 

áhrif á nýsköpunarferlið með því að gera ferlið hraðara ásamt því að leiða til hærri launa (Kelly og 

Kim, 2018, bls. 1481–1483). 

Biney og Gan (2018) rannsökuðu áhrif vísifjárfestinga á lítil og meðalstór fyrirtæki í 

Ghana. Rannsakendur notuðu líkinda samsvörun og munur á mismun (e. difference in difference) 

rannsókn (Biney og Gan, 2018), en eins og áður hefur verið nefnt þá er differnece in difference 

hálftilraunasnið (e. quasi-experimental design) sem notar langsniðsgögn frá meðferðar- og 

samanburðarhópi til að meta orsakasamhengi (Columbia, e.d.). Niðurstöður sýndu að fyrirtæki 

sem höfðu fengið vísifjárfestingu sýndu betri frammistöðu hvað varðar sölu og atvinnuaukningu. 

Þær sýndu að fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu samanborið við þau fyrirtæki sem ekki 

höfðu fengið vísifjárfestingu voru með meiri aukningu í sölu og fjölgun starfa, eða um 1,5% og 

3,7% í hvoru um sig í áðurnefndri röð. Að mati rannsakanda ættu stjórnvöld að koma á fót 

aðgerðum sem hvetja frumkvöðla til að velja vísifjárfestingar sem fjármögnunarleið, með því að 

gera hana aðgengilegri (Biney og Gan, 2018, bls. 215–222). 

 Árið 2019 rannsökuðu Dahlberg og Sörling hvort vísisjóðir hefðu áhrif á nýsköpun. 

Rannsóknin náði til sænskra fyrirtækja sem fengu vísifjárfestingu á árunum 2005–2009 (Dahlberg 

og Sörling, 2019, bls. 39). Með því að bera saman 133 fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu 

við 609 samanburðarfyrirtæki, var munurinn á nýsköpunarstigi metinn (Dahlberg og Sörling, 

2019, bls. 24). Í lokaúrtakinu voru þetta aðallega lítil sprotafyrirtæki, þar af leiðandi var hægt að 

alhæfa að niðurstöðurnar væru fyrir lítil sænsk fyrirtæki sem væru að leitast við að fjármagna 

starfsemi á sviði nýsköpunar. Nýsköpunin var mæld sama ár og fyrirtækið fékk vísifjárfestingu og 

næstu fimm árin þar á eftir og var þetta borið saman við nýsköpunarstig fyrir fjárfestingu. Í fyrri 

rannsóknum var meginröksemdin á móti jákvæðum áhrifum vísisjóða á nýsköpun, að vísisjóðir 

fjárfestu aðeins í nýsköpunarfyrirtækjum. Tekið var tillit til þess þegar samanburðarhópurinn var 

settur saman og það kom í ljós að vísisjóðir fjárfestu í fyrirtækjum sem voru þá þegar nýstárleg, 

en vísifjárfestingar höfðu þau áhrif að þessi fyrirtæki urðu enn nýstárlegri. Niðurstöður sýndu að 

fyrirtæki sem fengu vísifjárfestingu voru 23% nýstárlegri en ella (Dahlberg og Sörling, 2019, bls. 

39–40). Rannsóknin sýndi einnig í hvaða atvinnugeirum vísisjóðir voru helst að skapa störf. Þetta 
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voru atvinnugeirar eins og tæknigeirinn, sem innihélt störf í fjarskiptamiðlum, upplýsingatækni, 

rafeindatækni og fyrirtækjaþjónustu (Dahlberg og Sörling, 2019, bls. 19).  
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2. hluti 

2 Fræðilegur grunnur 

Í öðrum hluta er fyrst farið yfir umhverfi vísisjóða í Bandaríkjunum og Ísrael. Í kjölfarið er farið 

yfir hlutverk nýsköpunar og hvernig heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna tengjast nýsköpun og 

góðri atvinnu. Þá er gerð grein fyrir vísisjóðum og vísifjárfestingum ásamt ferli vísifjárfestinga og 

fjáröflun vísisjóða. Í lok þessa hluta er fjallað um hvaða leiðir sprotafyrirtæki geta farið til þess að 

fjármagna sig.  

2.1 Vísisjóðaumhverfið í Bandaríkjunum 

Vísifjárfestingar hafa síðastliðin 30 ár verið ráðandi afl þegar kemur að því að fjármagna bandarísk 

nýsköpunarfyrirtæki. Google, Intel og Fedex eiga það sammerkt að hafa fengið vísifjárfestingu, en 

þessi fyrirtæki hafa breytt bandarísku hagkerfi með afgerandi hætti (Gornall og Strebulaev, 2015). 

Tímamót urðu árið 2018 fyrir vísisjóðaiðnaðinn í Bandaríkjunum en í lok árs höfðu fjárfestar 

vísisjóða ráðstafað 130,9 milljörðum bandaríkjadala (Pitchbook, 2019a). 

Í rannsókn Poterba (eins og vísað er til í Gornall og Strebulaev, 2015) kemur fram að í 

Bandaríkjunum hefur fjöldi þekktra fyrirtækja verið fjármögnuð af fyrstu kynslóð vísifjárfesta, 

sem spannaði tímabil frá sjötta til áttunda áratugar 20. aldar. Þrátt fyrir það varð 

vísisjóðaiðnaðurinn sjálfbær eftir breytingu á reglugerð árið 1979, sem leiddi til þess að 

lífeyrissjóðir voru færir um að fjárfesta í vísisjóðum. Þetta hafði í för með sér að fjármagn til 

vísisjóða meira en tífaldaðist (Gornall og Strebulaev, 2015).     

 Bandarísk opinber fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu vörðu árið 2014 131 milljarði 

bandaríkjadala í rannsóknir og þróun en til samanburðar var engum fjármunum eytt í þann 

málaflokk árið 1974. Þau fyrirtæki sem tilgreind eru hér að framan, gera grein fyrir 44% af því 

sem varið er í rannsóknir og þróun af öllum opinberum fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Rannsóknir 

og þróun skapa ekki einungis virði fyrir fyrirtækin sjálf, heldur einnig heiminn vegna jákvæðra 

afleiddra áhrifa (Gornall og Strebulaev, 2015).      

Fjölbreytni hefur verið vandamál í Bandaríkjunum en aðeins 9% af bandarískum vísi-

fjárfestum eru konur og næstum því 75% af fyrirtækjum sem hafa fengið vísifjárfestingu eru 

stofnuð af karlmönnum (Denham, 2019). Árið 2019 námu vísifjárfestingar á frumstigum (e. early-

stage) 42,3 milljörðum bandaríkjadala en samtals voru það yfir 3.600 samningar. Það er talsverð 
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aukning síðan árið 2009, en þá námu vísifjárfestingar 9,6 milljörðum bandaríkjadala. Á tímabilinu 

2009–2019 var aukning vísifjárfestinga mest milli áranna 2017 og 2018, samtals 12,7 milljarðar 

bandaríkjadala (National Venture Capital Association, 2019, bls. 9). Fjárfestingar vísisjóða á 

seinni stigum (e. late-stage) voru 85,1 milljarður bandaríkjadala árið 2019 sem voru alls 2.597 

samningar. Þetta er töluverð aukning síðan árið 2009 en þá námu fjárfestingarnar 16,6 milljörðum 

bandaríkjadala. Líkt og með fjárfestingar vísisjóða á frumstigum þá var vöxturinn mestur á milli 

2017 og 2018, samtals 38,9 milljarðar bandaríkjadala (National Venture Capital Association, 2019, 

bls. 11).  

Líklega hafði árið 2019 varanleg áhrif á hagkerfi vísisjóða í Bandaríkjunum, en virði 

útganga vísisjóða úr fyrirtækjum var 256,4 milljarðar bandaríkjadala. Þetta er töluverð aukning frá 

árinu 2018 eða næstum því tvöföld. Þrátt fyrir að árið 2019 hafi verið mjög árangursríkt þá varð 

hnignun á fjórða ársfjórðungi, en útgöngur voru 174 alls, sem voru virði 18,8 milljarða 

bandaríkjadala (National Venture Capital Association, 2019, bls. 32). Á árinu 2018 var fjármögnun 

vísisjóða 58 milljarðar sem er besti árangur á síðasta áratug en árið 2019 var fjármögnunin lægri 

eða 46,3 milljarðar. Þrátt fyrir þessa hjöðnun hafa vísisjóðir aldrei verið stærri í Bandaríkjunum. 

Árið 2019 var miðgildi stærðar vísisjóða í Bandaríkjunum 78,5 milljónir bandaríkjadala (National 

Venture Capital Association, 2019, bls. 34).  

2.2 Vísisjóðaumhverfið í Ísrael 

Ísrael er með hæstu tíðni sprotafyrirtækja, vísifjárfestinga og útgjalda til rannsóknar og þróunar á 

mann í heiminum. Í hátækniiðnaðinum starfa 8.500 fyrirtæki en 20% af ísraelskri landsframleiðslu 

eru í þessum iðnaði. Google, Facebook, Intel og Microsoft eru meðal 300 alþjóðlegra fyrirtækja 

sem hafa opnað útibú í Ísrael og halda því fram að lykillinn að velgengni liggi í hæfni mannauðs í 

landinu (KPMG, e.d.).  

 Ein meginástæða þess að Ísrael er með eins mörg sprotafyrirtæki og vísifjárfestingar og 

raun ber vitni er ríkulegur stuðningur stjórnvalda. Sérstök áhersla er lögð á hátæknifyrirtæki og 

athæfi í rannsóknum og þróun. Ísraelsk stjórnvöld hafa undanfarin ár sett fram marga hvata til að 

hvetja og styðja fjárfestingar í tækniþróuðum fyrirtækjum og verkefnum og veita að auki 

skattafslætti til bæði fyrirtækja og fjárfesta (KPMG, e.d.). 

Mikilvægasta verkefni Ísraels á tíunda áratug 20. aldar var að skapa atvinnu og 

sprotafyrirtæki sem byggðu á tækni. YOZMA var fyrsti sjóðurinn sem hafði þann tilgang að 
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fjárfesta í vísisjóðum. Hann var stofnaður árið 1993 með 40% af fjármagni frá ísraelskum 

stjórnvöldum og 60% af fjármagni frá alþjóðlegum fjárfestum (Park, 2019). Markmiðið með 

stofnun sjóðsins var að skapa vísisjóðamarkað í Ísarel. Skilyrði voru sett til þess að draga að aðila 

innan einkageirans sem og erlenda fjárfesta. Þetta var gert með það að markmiði að fá þá til að 

verða meðeigendur í nýju vísisjóðunum og að fjárfest yrði í sprotafyrirtækjum í Ísrael (Tay, 2005). 

Árið 1993 fjárfesti YOZMA í fjölda tæknifyrirtækja en þessi fyrirtæki hafa náð gríðarlega miklum 

árangri þar sem 23 af þeim hafa verið skráð í NASDAQ kauphöllina í Bandaríkjunum. Árið 2019 

voru 92 ísraelsk fyrirtæki skráð í áðurnefnda kauphöll (Park, 2019). 

 Áríð 1977 var BIRD (Binational Industrial R&D) stofnaður, en það er sjóður sem er 

tvíþjóðlegur; ísraelskur og bandarískur. Stjórnvöld í löndunum tveimur lögðu jafn mikið fjármagn 

í sjóðinn, samtals 60 milljónir bandaríkjadala. Markmiðið með sjóðnum var að styrkja og efla 

aðgerðir í rannsóknum og þróun meðal fyrirtækja í Ísrael og Bandaríkjunum. Síðan sjóðurinn var 

stofnaður hefur hann stutt við 400 sameiginleg verkefni milli landanna. Með tilkomu sjóðsins hefur 

Ísrael fengið tækifæri til að læra stjórnunarhæfni frá bandarísku fyrirtækjunum og einnig hefur 

Ísrael náð að styrkja orðspor sitt í Bandaríkjunum sem hátækniþjóð. Vegna þessa hefur sjóðurinn 

haft marktæk áhrif á alþjóðlega hátæknigeirann í Ísrael (Çetindamar, 2003).   

 Á síðasta áratug hefur verið stöðug fjölgun vísisjóðasamninga í Ísrael. Þeir náðu hámarki 

árið 2018 þar sem 331 samningi var lokað, en virði þeirra nam tæpum 3 milljörðum bandaríkjadala. 

Árið 2009 var virði samninga aðeins 483,6 milljónir bandaríkjadala og samningar 107 talsins. Frá 

árinu 2013 til 2018 hefur virði samninga aukist um rúmlega 2 milljarða bandaríkjadala. Margar 

útgöngur vísisjóða úr fyrirtækjum í Ísrael voru á árunum 2013–2017. Virði útgöngu vísisjóða árið 

2012 var um það bil 1 milljarður bandaríkjadala og sjö árum síðar hafði það aukist í 1,6 milljarða 

bandaríkjadala. Fjáröflun vísisjóða jókst verulega milli 2018 og 2019, úr 758,3 milljónum 

bandaríkjadala í rúmlega 1 milljarð bandaríkjadala. Meirihluti samninga á milli fyrirtækja og 

vísisjóða hefur verið í hugbúnaðartengdum iðnaði en vistkerfi heilbrigðisþjónustunnar óx árið 

2019. Vélbúnaður í upplýsingatækni hélt áfram að vera öflugur í Ísrael og er sá iðnaður öflugri þar 

en í öðrum vistkerfum (Pitchbook, 2019b). 

2.3 Nýsköpun  

Nýsköpun gegnir lykilhlutverki í þróun efnahagslífs um allan heim (Klonowski, 2010, bls. 1). Í 

sinni einföldustu mynd er nýsköpun að skapa eða búa til eitthvað nýtt eða bæta það sem nú þegar 
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er til staðar (Andri Heiðar Kristinsson, 2007). Í samkeppnisdrifnum og alþjóðavæddum heimi er 

nýsköpun undirstaða framfara og aukinnar verðmætasköpunar. Undirstaða bættrar framleiðni og 

lífskjara er betri nýting framleiðsluþátta með nýjum aðferðum eða nýrri tækni. Hugvitsdrifin 

starfsemi á sviði snjallra lausna, hönnunar og tækniþróunar mynda drifkraft margs konar framfara 

er viðkoma samfélagi og atvinnulífi auk þess sem fyrirtæki sem eru í samkeppni á erlendum 

mörkuðum, eða alþjóðageirunum, eru að mestu óháð staðbundnum auðlindum (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.-a). 

 Frumkvöðlafyrirtæki skapa störf og eru uppspretta vaxtar og nýsköpunar. Einnig eru þau 

talin vega upp á móti efnahagslegum samdrætti og hjálpa til við að byggja upp atvinnugreinar. 

Heilbrigt nýsköpunarumhverfi er mikilvægt fyrir hvert þjóðarbú og mikilvægt fyrir hagvöxt af 

ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi er áætlað að sex af hverjum tíu störfum skapist í frumkvöðla-

fyrirtækjum. Í öðru lagi eru þessi fyrirtæki í fararbroddi þegar kemur að breytingum í iðnaði, þar 

sem þau eru að þróast úr því að vera innan hefðbundinna atvinnugreina í hátæknigreinar. Í þriðja 

lagi eru frumkvöðlafyrirtæki að þróa nýjungar með skýrt samkeppnisforskot, þekkt fyrir að leggja 

meira í rannsóknir og þróun samanborið við rótgróin fyrirtæki. Í fjórða og síðasta lagi eru 

frumkvöðlafyrirtæki í sífellt meira mæli að fara inn á alþjóðlega markaði (Klonowski, 2010, bls. 

1). Nýsköpun leiðir oft á tíðum af sér meiri framleiðni þar sem í henni felst framleiðsluaukning 

eða hagræðing og þannig getur hún einnig ýtt undir hagvöxt (Andri Heiðar Kristinsson, 2007).

 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru 17 talsins með 169 undir-

markmið og gilda á tímabilinu 2016–2030. Markmiðin voru samþykkt af fulltrúum allra 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna árið 2015 („Heimsmarkmiðin“, e.d.). 

 Markmið 9 er „nýsköpun og uppbygging“ og í því felst að stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu, 

byggja upp trausta innviði og hlúa að nýsköpun. Í undirmarkmiði 9.5 felst að ýta undir nýsköpun, 

að fjölga störfum við rannsóknir og þróun og að auka útgjöld hins opinbera og einkageirans til 

rannsóknar og þróunar fram til ársins 2030. Einnig er lögð áhersla á mikilvægi þess að styðja við 

tækniþróun, rannsóknir og nýsköpun og þá sérstaklega í þróunarlöndum, en það kemur fram í 

markmiði 9.B (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 2018b). 

Markmið 8 er „góð atvinna og hagvöxtur“ og í því felst að stuðla að arðbærum og mann-

sæmandi atvinnutækifærum fyrir alla og viðvarandi sjálfbærum hagvexti. Í undirmarkmiði 8.2 felst 

að auka framleiðni í atvinnulífinu með nýsköpun, tækninýjungum og fjölbreytni. Með 

undirmarkmiði 8.3 er varpað ljósi á mikilvægi þess að styðja við frumkvöðlastarfsemi, 
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sköpunarmátt og nýsköpun og að fjölga mannsæmandi störfum. Í undirmarkmiði 8.4 felst að bæta 

nýtingu auðlinda til framleiðslu og neyslu og að draga úr hagvexti sem gengur á náttúruna fram til 

ársins 2030 (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 2018a). 

2.4 Vísisjóðir og vísifjárfestingar 

Vísisjóðir eru sérhæfðir fjárfestingarsjóðir, þar sem fjárfestar fjárfesta almennt á fyrstu stigum 

fyrirtækja. Þeir fjárfestar sem reka vísisjóði veita, auk fjármagns, ýmsa aðstoð til fyrirtækjanna. 

Vísisjóðir eru fjármagnaðir af öðrum fjárfestum, til dæmis lífeyrissjóðum, bönkum eða 

tryggingafélögum, en hér á landi hefur stærsti hluti fjármagnsins komið frá lífeyrissjóðum 

(Stjórnarráð Íslands, 2019b). Vísisjóðir fjárfesta oft í ákveðnum tegundum fyrirtækja. Með því að 

ákvarða hvers konar fyrirtækjum sjóðurinn fjárfestir í er hann betur í stakk búinn til að ákveða 

hvaða fyrirtæki séu bestu fjárfestingarnar (Funding Post, e.d.). 

Vísifjárfesting er í eðli sínu eiginfjármiðuð (e. equity oriented) þar sem fjármagni er skipt 

fyrir hlutabréf í stað skuldar (Klonowski, 2010, bls. 7). Vísisjóðurinn eignast þannig hlut í 

fyrirtækinu í skiptum fyrir það fé sem fjárfest er. Vísifjármagn er ekki tryggt með neinum eignum 

í fyrirtækinu sem fjárfest er í. Þetta þýðir að vísifjármagn hefur lægri forgang ef upp koma 

vandamál innan fyrirtækisins. Ef fyrirtækið verður til dæmis gjaldþrota gætu vísifjárfestar 

endurheimt mjög lítið af fjármagni sínu eða jafnvel tapað allri fjárfestingunni (Klonowski, 2010, 

bls. 7). 

Fyrirtæki sem vísisjóðir fjárfesta í eru fyrirtæki sem talin eru hafa mikla vaxtarmöguleika 

til langs tíma (Chen, 2020). Mörg af stærstu fyrirtækjum heims, þar með talið Apple, hafa fengið 

fjárfestingu frá vísisjóði (Capital Investment UK, 2019). Fjárfesting vísisjóða er alla jafna ekki 

drifin áfram með það að markmiði að hagnast af fjárfestingunni á skjótum tíma (National Venture 

Capital Association, 2020, bls. 10). Líftími vísisjóða er yfirleitt í kringum 7–10 ár. Á fyrstu árunum 

fjárfestir sjóðurinn í fyrirtækjum og hver fjárfesting er virk í allt að fimm ár, og jafnvel lengur 

(Zider, 1998). Vísisjóðir fjárfesta í fyrirtækjum á hinum ýmsu stigum þróunar, þó að almennt sé 

það á fyrstu stigum fyrirtækja. Fjárfestar vísisjóða horfa einna helst á möguleika fyrirtækisins til 

að vaxa hratt innan ákveðins tímaramma. Þær fjárfestingar sem eiga möguleika á að skila mikilli 

ávöxtun eru þær fjárfestingar þar sem vísisjóðurinn hefur þann möguleika að selja sig út úr 

fyrirtækinu á einhverjum tímapunkti (Venture Capital Investment, 2019). Það fer fram á þann hátt 

að þegar fyrirtækið hefur náð árangri, vaxið og dafnað selur vísisjóðurinn hlut sinn í fyrirtækinu á 
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almennu útboði (e. initial public offering) eða með því að selja sinn part til stærri aðila svo sem 

með yfirtöku eða samruna (National Venture Capital Association, 2020, bls. 34). 

 Eitt helsta einkenni vísifjárfestinga er að þær eru virkilega áhættusamar. Fjárfesting í 

áhættusömum verkefnum gefur alla jafna hærri ávöxtun, ef verkefnin eru valin vandlega. Fjárfestar 

vísisjóðsins ættu að vera meðvitaðir um á hvaða stigi þróunar fjárfestingin er nauðsynleg, það mun 

veita grunnhugmynd um áhættuþáttinn sem um er að ræða og tímabil fjárfestingar (Venture Capital 

Investment, 2019). Yfir líftíma vísisjóðsins miða fjárfestarnir að því að fá ávöxtun á allt 

eignasafnið, sem eru fyrirtækin sem sjóðurinn hefur fjárfest í. Gert er ráð fyrir að þessi ávöxtun sé 

nokkuð hærri en af öðrum fjárfestingarkostum þar sem að þessi fjárfesting er virkilega áhættusöm 

(Klonowski, 2010, bls. 4). 

Mynd 1 að neðan útskýrir hvernig vísisjóðir starfa. Það fyrsta sem sjóðurinn gerir er að 

fjármagna sig. Sjóðurinn fjárfestir svo fjármagni sínu almennt í sprotafyrirtækjum sem eru að leita 

eftir fjármagni á fyrstu stigum en þetta eru fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. Auk þess að 

veita fjármagn veitir sjóðurinn ráðgjöf og stuðning, fjárfestar sitja jafnvel í stjórn og veita 

stefnumótandi ráðgjöf. Eftir nokkur ár fer sjóðurinn úr fyrirtækinu með yfirtöku, samruna eða 

útboði hlutabréfa á almennum markaði. Vísisjóðurinn lýkur svo starfsemi sinni þegar hann hefur 

lokið útgöngu úr öllum fjárfestingum og hagnaði hefur verið dreift til samlagsfélaga sjóðsins (e. 

limited partnership). Samlagsfélögin, sem eru aðilarnir sem fjármögnuðu sjóðinn, geta þá farið í 

fjármögnun á öðrum sjóðum (National Venture Capital Association, 2020, bls. 10).  
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5 Endurgerð af myndinni sjá viðauka C 

Mynd 1: Starfsemi vísifjárfestinga (National Venture Capital Association, 2020) 
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2.5 Ferli vísifjárfestinga 

Í framhaldinu af fyrstu vísifjárfestingu fylgir oft viðbótarfjárfesting eftir því sem fyrirtækið vex. 

Þetta eru kallaðar fjárfestingaumferðir sem eiga sér venjulega stað á hverju ári eða annað hvert ár  

(National Venture Capital Association, 2020, bls. 8). Vísifjárfestingum getur verið skipt í tvö stig: 

fjármögnun ungra sprotafyrirtækja, annars vegar, og það stig þegar fyrirtækið hefur stækkað og 

þróast, hins vegar. Það fyrrnefnda inniheldur sprotafjármögnun, stofnfjármögnun og fjármögnun 

á fyrsta stigi en það síðarnefnda inniheldur fjármögnun á seinna stigi. Sprotafjármögnun er almennt 

veitt fyrirtækjum sem hafa ekki getað umbreytt hugmynd sinni í viðskiptaáætlun. Fjármagn er veitt 

til að fjármagna markaðsrannsóknir eða til að þróa viðskiptaáætlun. Stofnfjármögnun er veitt 

löglega stofnuðum fyrirtækjum sem hafa unnið að frumgerð vöru og eru tilbúin til að kanna 

markaðsgetu sína. Ef það reynist vel er stjórnunarteymi fyrirtækisins myndað. Þetta ferli er 

forsenda þess að fá fjármögnun á seinna stigi þróunar. Fjármögnun á fyrsta stigi er veitt 

fyrirtækjum sem hafa staðist markaðsprófið og eru tilbúin að hefja framleiðslu. Sú fjármögnun 

sem er veitt fyrirtækjum sem lengra eru komin í þróunarferlinu er veitt þeim fyrirtækjum sem hafa 

náð að auka sölu en eru ekki enn arðbær. Það fjármagn sem er veitt þessum fyrirtækjum er notað 

sem rekstrarfé (e. working capital) (Klonowski, 2010, bls. 12-14). 

Klonowski (2010, bls. 27) setti fram eftirfarandi átta þrepa líkan sem sýnir ferli 

vísifjárfestinga. Þrepin eru: þróun samnings, upphafsskoðun, áreiðanleikakönnun 1 og innri 

endurgjöf, fyrirtæki samþykkt, áreiðanleikakönnun 2 og innra samþykki, lok samnings, eftirlit og 

útganga. Fyrirhugað líkan skilgreinir það ferli sem vísifjárfestar þurfa að fara í gegnum með 

fyrirtækinu til að ljúka samningi um fjárfestingu og að lokum hefja útgöngu.  
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6Mynd 2: Ferli vísifjárfestinga (Klonowski, 2010, bls. 27) 

Í þróun samnings felst að þegar sjóðurinn fær viðskiptaáætlun afhenta frá fyrirtæki er 

fjárfestingartillagan metin af fjárfestum sjóðsins. Því næst hitta fjárfestarnir frumkvöðla 

fyrirtækisins. Vísisjóðurinn heldur utan um ný fjárfestingar tilboð og metur hvort þau mæti 
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sérhæfingu sjóðsins en vísisjóðir sérhæfa sig oft í ákveðnum fyrirtækjum eftir stærð, atvinnugrein, 

hvar fyrirtækið stendur í þróunarferlinu og fleiru (Klonowski, 2010, bls. 29). Vísisjóðir fá yfirleitt 

mörg fjárfestingartilboð en aðeins um 5% þeirra er tekið. Upphafsskimun er framkvæmd til að sía 

út meirihlutann af þeim tilboðum sem berast og tilboðum er yfirleitt hafnað sem standast ekki 

viðmið sjóðsins (Klonowski, 2010, bls. 31–32). Þar á eftir fer fram áreiðanleikakönnun og innri 

endurgjöf. Á þessu stigi er farið yfir hugsanlega annmarka samningsins og þeir ræddir innan 

sjóðsins og við frumkvöðla fyrirtækisins. Einnig er farið yfir þróun víðtækari 

áreiðanleikakönnunar sem framkvæmd er síðar í ferlinu og farið er yfir lykilskilmála í samningnum 

(Klonowski, 2010, bls. 33–35).  

Eftir að farið hefur verið yfir mál sem tengjast fjárhagsspá og virðismati fyrirtækisins er 

farið í samningsgerð við frumkvöðlana en það er eitt mikilvægasta skrefið á fyrstu stigum 

fjárfestingarferlisins (Klonowski, 2010, bls. 35). Þar á eftir er önnur áreiðanleikakönnunin 

framkvæmd en lykilatriði könnunarinnar eru mál sem snúa að bókhaldi fyrirtækisins, lögfræðileg 

mál og umhverfisleg mál. Fjárhagsleg gögn fyrirtækisins eru skoðuð, lögfræðileg mál sem tengjast 

eignarrétti og samningum við utanaðkomandi aðila (þ.e. neytendur og birgja) og umhverfismál 

vegna umhverfisástæðna sem mikilvæg eru fyrir neytendur. Þar á eftir fer fram innra samþykki 

samnings á meðal fjárfestingarnefndar sjóðsins eða, ef þarf, nýjar samningaviðræður fara fram 

(Klonowski, 2010, bls. 36–38). Lokun samnings fer fram með því að ljúka yfirferð mikilvægra 

skjala með frumkvöðlum (Klonowski, 2010, bls. 38).      

 Virk þátttaka vísifjárfesta í fjárfestingarfyrirtækjunum snýr að mörgu leyti að ósamhverfu 

upplýsinga (e. asymmetry of information) og skammtíma lausafjárvanda (e. illiquidity). 

Ósamhverfar upplýsingar felast í því að fjárfestar gætu misskilið tiltekna rekstrarþætti sem annars 

vegar væri hægt að taka á með því að fylgjast með rekstrinum. Langvarandi lausafjárvandi getur 

leitt til vandamála við útgöngu sjóðsins, vanmat á virðismati fyrirtækisins og vonbrigðum þegar 

kemur að ávöxtun. Þar af leiðandi hefur sjóðurinn eftirlit með fyrirtækinu og rekstri þess 

(Klonowski, 2010, bls. 39–41). Útganga sjóðsins úr fyrirtækinu er lokaskrefið í ferlinu og það 

mikilvægasta. Það gerir sjóðnum kleift að dreifa hagnaði til samlagsfélaga sjóðsins (Klonowski, 

2010, bls. 41–42). 

Meglio, Mocciaro Li Destri og Capasso (2017, bls. 519) lýstu fjárfestingarferlinu í þremur 

áföngum: stigið fyrir fjárfestingu (e. pre-investment), stigið eftir fjárfestingu (e. post-investment) 

og svo útganga. 
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 7Mynd 3: Fjárfestingaferlið (Meglio o.fl., 2017, bls. 519) 

Stigið fyrir fjárfestingu felur í sér upphaf samningsins á milli vísisjóðs og sprotafyrirtækis. Þar á 

eftir er farið yfir samninginn, hann metinn og að lokum er hann uppbyggður. Í upphafi samningsins 

hefja frumkvöðlarnir og vísifjárfestarnir viðræður sín á milli. Ef fyrstu viðbrögð fjárfestanna eru 

jákvæð, þá er farið yfir samninginn og vel er farið yfir um hvers konar atvinnugrein ræðir, 

fjárfestingarstig, landfræðilega staðsetningu fyrirtækisins og magn fjármagns sem þarf. Á þessu 

stigi liggur fyrir mat á því hvort að verkefnið sé fjárfestingarinnar virði. Það sem fjárfestar horfa 

til er til dæmis stjórnendateymi fyrirtækisins, markaðurinn, hvers konar vöru eða þjónustu 

fyrirtækið er að bjóða upp á og fjárhagslega möguleika fyrirtækisins, en allt hefur þetta áhrif á 

ákvörðun þeirra. Ef viðskiptaáætlunin er raunhæf, er farið í uppbyggingu samningsins. Ef vel tekst 

til endar samkomulagið með fjárfestingu í fyrirtækinu (Meglio o.fl., 2017, bls. 519). 

Þegar búið er að fjárfesta í fyrirtækinu fylgjast vísifjárfestar vel með frammistöðu 

fyrirtækisins og verðmætasköpun þess. Þetta eftirlit gegnir mikilvægu hlutverki í ferlinu þar sem 

frammistaða og afkoma fyrirtækisins skiptir miklu máli fyrir vísisjóðinn. Margvísleg 

virðisaukandi starfsemi fer fram, þar á meðal endurgjöf og öflun tengslanets. Vísifjárfestar veita 

yfirleitt stefnumótandi endurgjöf með því að ráðleggja frumkvöðlunum um lykilákvarðanir. Þessar 
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ráðleggingar geta verið allt frá því að vera skipulagning fjármagns fyrirtækisins til 

stjórnunaraðferða. Fjárfestingarferlinu lýkur með útgöngu vísisjóðsins sem gerir sjóðnum kleift að 

umbreyta eignum í reiðufé eða í almenn hlutabréf. Þetta fer yfirleitt fram þremur til sjö árum eftir 

fjárfestingu (Meglio o.fl., 2017, bls. 520).  

2.6 Fjáröflun vísisjóða 

Vísisjóðir eru frábrugðnir öðrum flokkum fjárfestingeigna, þó svo að laga- og efnahagslegt 

fyrirkomulag sé svipað (National Venture Capital Association, 2020, bls. 10). Vísisjóðir nota 

almennt ekki fjármagn frá meðlimum sjóðsins til að fjárfesta, heldur fjármagn frá samlagsfélögum 

(Startupxplore, 2015). Dæmi um samlagsfélög eru lífeyrissjóðir, tryggingafyrirtæki, styrktarsjóðir, 

ríkissjóðir og einstaklingar með mikið eignarfé (National Venture Capital Association, 2020, bls. 

10). Sameignarfélgið getur fjárfest í vísisjóðnum með eigin fé, en þetta er gjarnan aðeins 1% af 

stærð sjóðsins (Startupxplore , 2015). Þegar samlagsfélög velja vísisjóði til að fjárfesta í þá byggist 

val þeirra á nokkrum meginsjónarmiðum, meðal annars svæðisbundinni kunnáttu, fjárfestingar-

stefnu og uppbyggingu hvata (Groh og Liechtenstein, 2011, bls. 534). 

Samlagsfélög setja lítið hlutfall af heildarfjármagni í vísifjárfestingar. Þar sem fjármagnið 

er örsmár hluti af eignasafni þessara fjármögnunaraðila gerir það að verkum að vísifjárfestar hafa 

mikið svigrúm. Það sem leiðir þessar stofnanir til að fjárfesta í vísisjóðum eru ekki tilteknar 

fjárfestingar, heldur heildarframmistaða fyrirtækjanna, saga sjóðsins og traust þeirra til 

meðeigenda sjóðsins. Á meðan líftími fjárfestingarinnar stendur yfir þá vænta þessir aðilar þess að 

ávöxtun sé milli 25% til 35% á ári (Zider, 1998). 

Vísifjárfestar sem teljast óhefðbundnir (e. non traditional investors) hafa fest sig í sessi 

innan vísisjóðaiðnaðarins í Bandaríkjunum í meira mæli en nokkru sinni áður. Árlegt virði 

samninga, sem voru að minnsta kosti með einn óhefðbundinn fjárfesti, var næstum 100 milljarðar 

bandaríkjadala árið 2019. Töluverð aukning hefur verið frá árinu 2009 til 2018 meðal þessara 

samninga, en árlegur meðalvöxtur var 11,5%. Síðastliðin fjögur ár hafa meira en 2.100 einstakir, 

óhefðbundnir fjárfestar tekið þátt í samningum, en fyrir 10 árum voru þeir færri en 1.000 (National 

Venture Capital Association, 2019, bls. 27). Í Bandaríkjunum hafa sprotafyrirtæki þroskast með 

hverju stigi fjármögnunar og þar af leiðandi hefur virði og stærð samninga aukist verulega. Vegna 

þess hafa vísisjóðir þurft að afla meira fjármagns og samlagsfélög hafa verið reiðubúin að setja 
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aukið fjármagn til þeirra sjóða sem hafa skilað góðri ávöxtun (National Venture Capital 

Association, 2019, bls. 35). 

Hér á landi eru þeir aðilar sem hafa fjármagnað vísisjóði heldur einsleitir í samanburði við 

önnur lönd. Undanfarin ár hafa eingöngu bankar, lífeyrissjóðir og einstaklingar tekið þátt í að 

fjármagna þessa sjóði. Árið 2019 var Kría frumkvöðlasjóður kynntur en sjóðurinn mun hafa þann 

tilgang að vera hvati vísifjárfestinga. Sjóðstjórar vísisjóða á Íslandi munu geta fengið fjárfestingu 

frá Kríu frumkvöðlasjóði að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sem bætir aðgengi vísisjóðanna að 

fjármagni (Stjórnarráð Íslands, 2019b).  

2.7 Hvaða leiðir geta sprotafyrirtæki farið? 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að fjármagna viðskiptahugmynd eða rekstur fyrirtækis, en þær 

algengustu eru fjárfestar, svo sem englafjárfestar og fjárfestingarsjóðir, bankalán, hópfjármögnun 

og fjölskyldulán (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.), en einnig eru til svokallaðir viðskiptahraðlar (Drover 

o.fl., 2017). Stór og rótgróin fyrirtæki geta nýtt sér ýmsar fjármögnunarleiðir en sprotafyrirtæki 

hafa færri valkosti (Klonowski, 2010, bls. 7). Að fjárfesta í sprotafyrirtæki eða að lána fjármagn 

til sprotafyrirtækis er áhættusöm fjárfesting svo erfitt getur reynst slíku fyrirtæki að fá bankalán á 

fyrstu stigum (Zider, 1998). Bankar eru almennt ekki tilbúnir að taka svo mikla áhættu, en einnig 

getur bankinn ekki tekið þar neitt að veði því oftast er um að ræða hugmynd (Klonowski, 2010, 

bls. 6). Frumkvöðlar þurfa að verja góðum tíma í að vinna að hugmynd sinni og æskilegt er að þeir 

meti hversu mikið fjármagn þurfi til að gera hugmyndina að veruleika. Stundum er mögulegt að 

fá yfirdrátt eða langtímalán hjá banka, en ef um mikla nýsköpun er að ræða er möguleiki á 

opinberum styrkjum. Ef frumkvöðull getur sýnt fram á mikla nýsköpun og að fyrirtækið eigi 

möguleika á að fara inn á alþjóðamarkað, eru líkur á að hann geti sannfært fjárfesta um að fjárfesta 

í fyrirtækinu og fá þannig fé inn í reksturinn fyrir ákveðna eignarhlutsprósentu af fyrirtækinu. Áður 

en sótt er um opinberan styrk er æskilegt að vera búinn að vinna viðskiptaáætlun og undirbúa 

umsóknina vel (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.). 

 Fjárfestar skiptast í englafjárfesta og fjárfestingarsjóði. Fjárfestar vilja sjá í hvað 

fjármunum verður varið, hvernig fyrirtækið ætlar að vaxa, hver arðsemi þeirra er af fjárfestingunni 

og hver útgönguleið fjárfesta er (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.). Englafjárfestar eru einstaklingar sem 

fjárfesta sitt eigið fjármagn í nýjum verkefnum. Þessir einstaklingar eru fjársterkir einstaklingar 

sem oft eru fyrrverandi frumkvöðlar sem hafa áhuga á því að fjármagna verkefni á sínu sérsviði 
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(Drover o.fl., 2017). Englafjárfestar koma oft að verkefnum snemma í þróunarferlinu og veita 

frumkvöðlum ýmsa ráðgjöf og stuðning (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.). Stuðningurinn sem þeir veita 

ýtir undir nýsköpun og leiðir þannig til hagvaxtar. Þessi fjárfestingarleið er áhættusöm og 

inniheldur oftast ekki meira en 10% af eignasafni englafjárfestisins (Ganti, 2020). Oft eru 

englafjárfestar einhverjir sem frumkvöðullinn þekkir og því hafa þeir oft tilhneigingu til að beita 

óformlegri nálgun að fjárfestingum til dæmis þegar kemur að formsatriði samninga og eftirlits 

(Drover o.fl., 2017). Fjárfestingarsjóðir, svo sem vísisjóðir, vilja yfirleitt fjárfesta háar fjárhæðir í 

sprotafyrirtækjum og eignast töluverðan hlut í hverju fyrirtæki. Þessir sjóðir fjárfesta einungis í 

fyrirtækjum sem hafa sýnt fram á getu til að vaxa og verða arðbær (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.). 

 Hópfjármögnun og viðskiptahraðlar eru tvö tiltölulega ný form fjármögnunar í nýsköpun. 

Samkvæmt Ahlers, Cumming, Günther og Schweizer (eins og vísað er til í Drover o.fl., 2017) 

hefur hópfjármögnun staðið frammi fyrir lagalegum áskorunum en vex nú hratt þar sem verið er 

að slaka á lagalegum hindrunum í mörgum löndum. Hópfjármögnun virkar þannig að verkefni er 

sett upp á vefinn og ákveðið tíma- og fjármögnunarmarkmið er sett. Verkefnin eru sett upp á 

misjafnan hátt, en til dæmis getur neytandi keypt vöru áður en hún hefur verið framleidd, fengið 

ákveðna gjöf í staðinn eða jafnvel fengið hlut í fyrirtækinu. Þessi leið hefur reynst vel fyrir verkefni 

sem ekki þykja eins fjárfestingarvæn en eru samt sem áður með sniðugar vörur eða lausnir sem 

neytendur vilja sjá á markaði. Karolina Fund er íslensk fjármögnunarsíða sem hefur notið vinsælda 

hér á landi og er í samstarfi við aðrar norrænar fjármögnunarsíður (Arna Lára Jónsdóttir, e.d.). 

Viðskiptahraðlar byggja á ráðgjöf, kennslu, að veita fyrirtækinu vinnurými og/eða 

fjármögnun, oft í skiptum fyrir hlut í fyrirtækinu. Í eðli sínu virka viðskiptahraðlar þannig að 

frumkvöðlar sækja um það tækifæri að þróa hugmynd sína á einhverju föstu tímabili, til dæmis á 

þremur til sex mánuðum. Þeir frumkvöðlar sem fá samþykki í viðskiptahraðalinn öðlast mikla 

reynslu og veitir hann þeim tæki og tól sem eru mikilvæg til þess að ná árangri á þessu sviði, 

samkvæmt Hathaway (eins og vísað er til í Drover o.fl., 2017). Í lok þátttöku sinnar í 

viðskiptahraðlinum kynna frumkvöðlar hugmynd sína fyrir fjárfestum og hagsmunaaðilum. 

Viðskiptahröðlum fer fjölgandi á heimsvísu og eru þeir í dag orðnir eitt helsta tengslanet fyrir 

frumkvöðla (Drover o.fl., 2017). Dæmi um íslenskan viðskiptahraðal er Startup Reykjavík sem 

stofnaður var árið 2012 og er sameignarfélag Arion banka og Icelandic Startups. Sprotafyrirtæki 

fengu til ársins 2019, 2.400.000 krónur frá Arion banka í skiptum fyrir 6% hlut í fyrirtækinu 

(Startup Reykjavik, e.d.), en Arion banki hætti fjárstuðningi við viðskiptahraðalinn það ár (Helgi 
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Vífill Júlíusson, 2019). Frumkvöðlarnir fá einnig stað til að vinna á og þróa hugmynd sína og hitta 

fjölda leiðbeinenda sem veita þeim ráðgjöf (Startup Reykjavik, e.d.). 

Einnig er hægt að leita fjármagns í nærumhverfinu, til dæmis hjá fjölskyldu og vinum, en 

mikilvægt er að gera grein fyrir áhættu fjárfestingarinnar, að formlegt og skýrt samkomulag liggi 

fyrir og hvort um sé að ræða lán eða fjárfestingu. Ef um fjárfestingu er að ræða skal meðal annars 

liggja fyrir verðmat fyrirtækisins og eignarhald fjárfestingarinnar. Ef um lán er að ræða skal meðal 

annars ákveðin upphæð vera tilgreind og samkomulag um vexti og endurgreiðslu (Arna Lára 

Jónsdóttir, e.d.). 
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3. hluti  

3 Ísland 

Í þriðja hluta er fjallað um nýsköpunarumhverfið þar sem meðal annars er fjallað um hverjar 

aðgerðir stjórnvalda hafa verið þegar kemur að nýsköpun. Þá er farið yfir hvar Ísland stendur innan 

alþjóðageirans og hvað þurfi að ávinnast. Þar á eftir er fjallað um sögu vísisjóða á Íslandi en þrír 

vísisjóðir voru stofnaðir árið 2015. Í lok þessa hluta er farið yfir stöðuna á vinnumarkaðnum og 

menntakerfinu á Íslandi.  

3.1 Nýsköpunarumhverfið 

Aðgengi að fjármagni fyrir sprotafyrirtæki er ábótavant á Íslandi, en í skýrslu Alþjóða-

efnhagsráðsins, sem fjallar um samkeppnishæfni landa, situr Ísland í 33. sæti í þeim málaflokki. 

Að sama skapi er landið í 14. sæti þegar kemur að samkeppnishæfni. Vandamálið er varðar 

fjármögnunina á sér stað á seinni vaxtarstigum en ekki þeim fyrstu, samkvæmt gögnum Northstack 

árið 2017 (Samtök iðnaðarins, 2018a). Mikil eftirspurn er eftir fjármagni fjárfestingarsjóða en árið 

2014 fékk Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 95 tækifæri til fjárfestingar en fjárfesti aðeins í tveimur 

þeirra (KPMG, 2016).  

 Til að auka framleiðni hafa rannsóknir sýnt að nýsköpun sé mikilvæg forsenda. Með því 

að búa til samfélag þar sem réttu hvatarnir skipa sess er hægt að efla nýsköpun fyrir þjóðfélagið í 

heild sinni (Samtök iðnaðarins, 2018a). 

Eitt meginviðfangsefni stjórnvalda til að stuðla að aukinni verðmætasköpun og alþjóðlega 

samkeppnishæfu atvinnulífi þvert yfir atvinnugreinar eru aðgerðir til að efla nýsköpun og 

frumkvöðlastarf. Þessi stefna er framkvæmd í gegnum sjóði og styrktaráætlanir og í gegnum 

ríkisstofnanir sem tilheyra stoðkerfi atvinnulífsins (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Stjórnvöld hafa 

tekið skref í átt að því að hlúa að alþjóðageiranum, en þau hafa skapað nýja hvata sem og stækkað 

þá sem nú þegar eru til. Einn af hvötunum var að auka verulega framlag til tveggja helstu sjóða 

sem veita styrki fyrir rannsóknir og tækniþróun. Annar þessara sjóða er Tækniþróunarsjóður en 

fjárlög hans hafa sexfaldast að raunvirði frá árinu 2004 (Iceland chamber of commerce, 2019). 

Sjóðurinn á að efla nýsköpun á Íslandi með því að stuðla að bættu þróunar- og rannsóknarstarfi í 

greinum tækniþróunar (Rannsóknarmiðstöð Íslands, e.d.). Stjórnvöld hafa einnig skapað hvata til 

nýsköpunar meðal fyrirtækja sem nú þegar eru til. Árið 2010 var fyrirtækjum gert kleift að fara 
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fram á skattafslátt fyrir 20% af útgjöldum og á móti verja þeim fjármunum í rannsóknir og þróun, 

allt að 50 milljónum íslenskra króna. Árið 2019 hafði upphæðin hækkað talsvert, eða í allt að 600 

milljónum íslenskra króna (Iceland chamber of commerce, 2019).  

 Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 var heildarframlag úr ríkissjóði til málaflokksins 

,,nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar“ um 14,9 milljarðar króna á ársgrundvelli. 

Hlutfallsleg breyting frá árinu 2019 til ársins 2020 var 11,5% en þá jókst framlagið um 1,7 

milljarða króna. Heildarframlag ríkissjóðs til þessa málaflokks árið 2020 er því um 16,6 milljarðar 

á ársgrundvelli. Árið 2020 er því sett 1,65% af heildarútgjöldum ríkisins í nýsköpun, rannsóknir 

og þekkingargreinar (Stjórnarráð Íslands, 2020). Alþingi samþykkti 30. mars 2020 þingsályktun 

um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak að upphæð tæplega 18 milljarðar króna, (699. mál) til að 

sporna við áhrifum kórónuveirufaraldursins á hagkerfi Íslands. Af því fjármagni er gert ráð fyrir 

að 17% framlagsins eða um 3 milljarðar króna verði varið til rannsókna, nýsköpunar og skapandi 

greina. Þar af eru 700 milljónir króna í rannsóknasjóð og innviðasjóð og aukin framlög í 

tækniþróunarsjóð, samtals 700 milljónir króna (Þingskjal 1203, 2019–2020). Viðskiptaráð Íslands 

telur að þessar aðgerðir stjórnvalda dugi ekki til að hjálpa sprotafyrirtækjum og öðrum 

nýsköpunarfyrirtækjum. ,,Takmörkuð framlög í rannsókna- og tækniþróunarsjóði duga ekki til,“ 

sagði Ísak Einar Rúnarsson, sérfræðingur á hagfræðisviði Viðskiptaráðs Íslands. Ein af 

aðgerðunum sem Viðskiptaráð Íslands leggur til er að hefja sammerkt átak meðal stjórnvalda og 

vísissjóða til að gera fjármögnun til sprotafyrirtækja aðgengilegri (Rakel Sveinsdóttir, 2020). Í 

kjölfarið kom annar aðgerðarpakki ríkisstjórnar þar sem lögð var áhersla á eflingu nýsköpunar. 

Meðal aðgerða var að fjármögnun stjórnvalda til Kríu frumkvöðlasjóðs yrði á þessu ári 1.300 

milljónir króna (Stjórnarráð Íslands, 2020) en upphaflega átti fyrsta mótlag sjóðsins að koma til 

framkvæmda árið 2021 (Stjórnarráð Íslands, 2019b). Þann 11. maí var samþykkt frumvarp 

fjármálaráðherra sem fjallaði um margs konar ráðstafanir vegna kórónuveirunnar. Þar var meðal 

annars samþykkt að hækka endurgreiðslu á þróunar- og rannsóknarkostnaði í 1.100 milljónir 

króna, fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða voru auknar úr 20% í 35% sem gerir það að verkum að 

lífeyrissjóðirnir mega eiga allt að 35% í vísisjóðum sem eingöngu fjárfesta í litlum eða 

meðalstórum fyrirtækjum eða hlutdeildarskírteinum. Þá var einnig skattafsláttur aukinn úr 50% í 

75% til einstaklinga sem hafa fjárfest í litlum félögum, ekki síst sprotafyrirtækjum (Óli Björn 

Kárason, 2020).  
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Kara connect er fyrirtæki sem hefur hlotið vísifjárfestingu frá vísisjóðnum Crowberry 

Capital (Crowberry capital, e.d.) en eftirspurn eftir þeirra starfsemi, sem snýr að því að tengja 

saman heilbrigðisstarfmenn og sjúklinga, hefur aukist verulega. Fjölgun innskráninga meðal 

meðferðaraðila og heilbrigðisstarfsmanna fimmtánfaldaðist í mars 2020 í samanburði við 

mánuðinn á undan. Fagaðilar innan heilbrigðisþjónustu þurfa að finna nýja leiðir til að koma til 

móts við núverandi sjúklinga og mæta nýrri eftirspurn vegna kórónuveirufaraldursins (Gillet, 

2020).  

3.2 Alþjóðageirinn 

Í skýrslu McKinsey & Company, sem ber nafnið ,,Leiðin að aukinni hagsæld“, kom fram að til 

þess að auka hagsæld hér á landi sé mikilvægi aukins útflutnings gífurlegt og að í framtíðinni muni 

hagvöxtur þurfa að vera sjálfbær. Í skýrslunni er áætlað að fyrir árið 2030 þyrftu 

heildarútflutningstekjur að tvöfaldast, til að viðhalda stöðugum og sjálfbærum hagvexti. Með 

öðrum orðum þá þarf heildarútflutningur að aukast um 1.000 milljarða króna á árunum 2011–2030 

til þess að halda í við 4% árlegan hagvöxt (Viðskiptaráð Íslands, 2016). 

 Sjávarútvegur, ferðþjónusta og orkunýting mynda 75% af útflutningi Íslands, en þessar 

stoðir byggja allar á náttúruauðlindum. Þar sem þessar auðlindir eru takmarkaðar þá heftir það 

vöxt í þessum atvinnugreinum og ekki hægt að ætla að þær einar tvöfaldi útflutningstekjur. Sá hluti 

hagkerfisins sem byggir á fyrirtækjum sem stefna á útflutning og stíla ekki á notkun 

náttúruauðlinda er alþjóðageirinn. Það sem einkennir alþjóðageirann er að hann er hreyfanlegri á 

milli ríkja og byggir á hugviti, innan hans eru fyrirtæki eins og Össur og Marel. Ein af forsendum 

þess að tryggja megi sjálfbæran hagvöxt er að hér muni verða öflugur útflutningsvöxtur sem 

drifinn yrði áfram af hugviti og því er mikilvægt að alþjóðageirinn stækki (Viðskiptaráð Íslands, 

2016).  

 Stjórnvöld og almenningur veittu að sumu leyti alþjóðageiranum minni athygli vegna 

mikillar uppsveiflu í ferðamannageiranum, en vöxtur í útflutningsgreinum tengdum 

náttúruauðlindum var hraður. Síðan árið 2010 hefur vöxtur innan alþjóðageirans verið hljóðlátur 

en nokkuð hraður. Til að viðhalda ytri stöðugleika í hagkerfinu þá þarf hann að vaxa enn frekar, 

en árið 2018 framleiddi alþjóðageirinn 12% af vergri landsframleiðslu (Iceland Economy 2019).  
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3.3 Saga vísisjóða á Íslandi 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins var fyrsti vísisjóðurinn á Íslandi og var stofnaður árið 1997. Síðan 

þá hefur sjóðurinn verið mikilvægur fyrir íslenskt atvinnulíf, en hann hefur gegnt lykilhlutverki 

sem fyrsti fjárfestir (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Sjóðurinn er í eigu ríkisins og 

starf hans felst meðal annars í því að byggja upp atvinnulífið hér á landi, þar sem hann fjárfestir í 

nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum. Sprotafyrirtæki hafa verið að fá fjárfestingu frá sjóðnum sem 

nema um 20–500 milljónum króna. Á árinu 2018 voru heildarfjárfestingar sjóðsins 339 milljónir 

króna en seldir hlutar í félögum voru samtals 405 milljónir króna, því voru nettó fjárfestingar 

sjóðsins 66 milljónir króna (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2018). 

 Frumtak I var stofnaður 11 árum eftir stofnun Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Sjóðurinn sérhæfir sig ekki í sérstökum greinum 

en hann einblínir á að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem líkleg eru til frekari vaxtar 

og horfa til útflutnings. Markmiðið er að reisa fyrirtæki sem styrkja samfélagið sem við búum í 

ásamt því að skila farsælli ávöxtun til fjárfesta (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2012). Meniga 

fékk vísifjárfestingu frá Frumtaki I árið 2010, en upphæðin nam 90 milljónum íslenskra króna 

(Vísir, 2010). Meniga er hugbúnaðarfyrirtæki sem stofnað var árið 2009 en starfsemin snýr meðal 

annars að því að selja fjármálastofnunum um allan heim heimilisbókhaldslausnir (Alfa, e.d.). Í dag 

er Meniga með 90 milljónir viðskiptavina og daglega eru 34 milljónir viðskipta afgreiddar (Meniga 

Ltd, e.d.). Hér að neðan má sjá töflu 5 sem fjallar ítarlega um vísisjóði sem hafa verið stofnaðir 

eftir árið 2014. 
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 Eyrir Sprotar Brunnur Frumtak II Crowberry Capital 

 

Stofnár 

2015a 2015a 2015a 2017a 

Stofnfé 3,5 milljarðara 4 milljarðara 5 milljarðara 5 milljarðara 

 

 

 

Starfsemi 

Fjárfestir í 

fyrirtækjum sem 

eiga það 

sameiginlegt að 

miða að því að 

vera í forystu á 

alþjóðamörkuðum 

og eru vænleg 

iðnfyrirtæki.b 

Fjárfestir í 

íslenskum 

sprotafyrirtækjum 

sem eru eða ætla 

að fara á erlenda 

markaði til að 

selja þjónustu eða 

vörur.d 

Fjárfestir í 

nýsköpunar- og 

sprotafyrirtækjum 

sem eru líkleg til 

vaxtar og eru 

ekki lengur talin 

vera á 

klakstigum.b 

Fjárfestir á sprota- og 

frumstigum í 

framúrskarandi teymum 

sem herja á 

alþjóðamarkaði og byggja 

starfsemi sína á tækni 

yfirburðum.g 

 

 

 

Dæmi um 

fyrirtæki 

sem hafa 

fengið vísi-

fjárfestingu 

SagaNatura er 

líftæknifyrirtæki 

sem hefur þróað 

einstakt einkaleyfi 

til að rækta 

smásæja þörunga. 

Það einblínir á 

þróun, framleiðslu 

og útflutning á 

heilsuvörum úr 

sjálfbærum 

þörungum og 

villtum íslenskum 

plöntum.c 

Laki Power 

útvegar raforku 

með 

háspennulínum  

sem gerir því 

kleift að hámarka 

afköst, öryggi og 

kostnað og 

bregðast við 

vaxandi 

áskorunum er 

tengjast 

endurnýjanlegri 

orku og snjöllu 

rafveituneti.e 

Activity Stream 

hjálpar 

fyrirtækjum að 

nýta hvert 

tækifæri til að 

bæta rekstur og 

koma til skila 

betri og 

persónulegri 

þjónustu.f 

Kara Connect er eitt af af 

tólf fyrirtækjum sem hafa 

fengið fjármögnun frá 

Crowberry Capital. 

Fyrirtækið býr til 

netvettvang þar sem 

fagaðilar og skjólstæðingar 

koma saman vegna  

meðferðar í 

lækningarskyni.h 
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Tafla 5: Ítarleg umfjöllun vísisjóða aAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (2018, bls. 6). b Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands (e.d.).  cEyrir sprotar (e.d.).  dBrunnur Ventures GP ehf (e.d.). eLaki power ehf (e.d.) f Frumtak ventures, 

(e.d.). g Crowberry capital (e.d.). hKara (e.d.). 

Frá árinu 2008 hafa því fimm nýir vísisjóðir verið stofnaðir. Einnig hafa virtir alþjóðlegir 

vísisjóðir og stofnanir sýnt nokkrum íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum áhuga (Iceland chamber 

of commerce, 2019).  

3.4 Vinnumarkaðurinn  

Með fjölþjóða- og tæknivæðingu verður mun auðveldara að færa störf til útlanda. Fyrir 

tæknivæðinguna voru störf færð til annarra landa þar sem laun voru lág, þetta voru 

verksmiðjustörf. Með breyttu landslagi eru þessi störf, sem eru færanleg milli landa, orðin í 

auknum mæli störf sem eru hálaunuð framleiðslu- og þjónustustörf. Vegna þess er orðin meiri 

samkeppni um góð störf sem byggja á hærri launum en ella (Kristrún Frostadóttir, 2018).  

Í skýrslu sem unnin var af Háskólanum á Bifröst árið 2016 fyrir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið kemur fram að laun óháð atvinnugrein á Íslandi eru hærri en laun í 

ferðaþjónustu í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum, en þar eru laun í ferðaþjónustu 8% hærri, 

samkvæmt gögnum Ríkisskattstjóra. Í skýrslunni kemur fram að frá 2010 til 2014 hækkuðu laun í 

ferðaþjónustunni um 24%, samkvæmt gögnum Eflingar, en laun almennt hækkuðu um 28%, 

samkvæmt gögnum Hagstofunnar. Samkvæmt gögnum Eflingar, eins og kemur fram í skýrslunni, 

eru karlar með 20% hærri laun en konur innan ferðaþjónustunnar (Gunnar Alexander Ólafsson 

o.fl., 2016).  

Stakkaskipti voru í ferðaþjónustu í apríl árið 2020. Þá var umtalsverður samdráttur í 

gistinóttum hótela en fjöldi gistinótta var 7.900. Í sama mánuði árið 2019 voru gistinætur 272.600 

(Hagstofa Íslands, 2020a). Frá 1. janúar til 8. apríl árið 2020 var heildarútflutningsverðmæti 

sjávarafurða 68,3 milljarðar króna en miðað við sama tímabil árið 2019 var samdráttur um 7.7% 

milli ára (Hagstofa Íslands, 2020d).  

Í marsmánuði árið 2020 var fjöldi atvinnulausra 5.900, 3,3% af vinnuaflinu. Þá var 

atvinnuþátttaka 79% og hlutfall starfandi 76,9%. Í marsmánuði árið 2019 var hlutfall starfandi 

80,2% og hafði hlutfallið því lækkað um 3,3% (Hagstofa Íslands, 2020c). 

Í skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins árið 2020 kemur fram að Ísland sé í forystu varðandi 

jafnrétti kynjanna í heiminum. Þetta er í 11. skipti í röð sem þjóðin skipar þann sess, en Noregur, 
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Finnland og Svíþjóð koma á eftir Íslandi í áðurnefndri röð. Þegar kemur að efnahagslegri þátttöku 

og tækifærum státar Ísland af öðru sæti varðandi bestu frammistöðuna, þar sem þjóðin hefur haldið 

áfram að bæta sig. Samkvæmt skýrslunni voru 85,8% af konum á vinnumarkaðinum og 41,5% af 

millistjórnendum voru konur. Að auki voru 43% stjórnarmenn fyrirtækja á Ísland konur en þjóðin 

ávinnur sér þessar niðurstöður með ekki eins viðamikilli stefnu gagnvart foreldraorlofi og önnur 

Norðurlönd (World Economic Forum, 2020).   

Næstu fjórar töflur hér að neðan lýsa stöðu kvenna á vinnumarkaðnum. Tafla 6 „hlutfall 

kvenna í forystu fyrirtækja eftir stærð fyrirtækja“ sýnir stöðu kvenna árið 2017 þegar kemur að 

forystuhlutverkum. Þá sýnir tafla 7 „stofnendur fyrirtækja“ hversu stórt hlutfall kvenna var 

stofnendur fyrirtækja á árunum 2005–2019. Tafla 8 „atvinnuþátttaka“ sýnir atvinnuþátttökuhlutfall 

hjá konum og körlum árið 2019. Tafla 9 „fjöldi háskólamenntaðra“ sýnir hversu margar konur hafa 

lokið háskólamenntun miðað við karla árið 2018. 

Hlutfall kvenna í forystu fyrirtækja eftir stærð fyrirtækja 

 

Ár 
 

Framkvæmdastjóri 

eftir stærð 

fyrirtækisins 

Stjórnarformaður 

eftir stærð 

fyrirtækisins 

Stjórnarmaður 

eftir stærð 

fyrirtækisins 

2017 
Hlutfall 

kvenna % 
12–22% 13–24% 26–39% 

 

Tafla 6: Hlutfall kvenna í forystu fyrirtækja eftir stærð fyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2019a) 

Stofnendur fyrirtækja 

Tímabil Kyn Stofnendur fyrirtækja Hlutfall % 

 

2005–2019 

Kona 24.775 31,4% 

Karl 54.247 68,6% 

 

Tafla 7: Stofnendur fyrirtækja (Íslandsbanki, 2019) 
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Atvinnuþátttaka 

Ár Aldur Kyn Atvinnuþátttökuhlutfall % 

 

2019 

 

16–74 ára 

Kona 77,3% 

Karl 84,5% 

 

Tafla 8: Atvinnuþátttaka (Hagstofa Íslands, 2019c) 

 

Fjöldi háskólamenntaðra 

Ár Aldur Kyn Fjöldi 

 

2018 

 

16–74 ára 

Kona 50.600 

Karl 37.000 

 

Tafla 9:Fjöldi háskólamenntaðra (Hagstofa Íslands, 2018b) 

Ofangreindar töflur sýna að konur eru í minnihluta þegar kemur að forystu fyrirtækja og sem 

stofnendur fyrirtækja. Þá sýna þær einnig að atvinnuþátttökuhlutfall kvenna er aðeins minna en 

meðal karla en mismunurinn er 7,2%. Þrátt fyrir það eru konur í meira mæli háskólamenntaðar í 

samanburði við karla en árið 2018 var fjöldi háskólamenntaðra kvenna 37% fleiri en fjöldi karla.  

3.5 Menntakerfið  

Menntakerfið í dag byggir á hugmyndafræði sem nær til fyrri aldar. Mikilvægi menntakerfisins er 

gífurlegt fyrir þjóðfélagið og er hlutverk þess að undirbúa einstaklinga til að takast á við störf í 

fjölþjóðlegu efnahagslífi, en ein af forsendum þess að búa við hagkerfi í framtíðinni sem er drifið 

áfram af hugviti er gott menntakerfi. Vegna stöðugra breytinga sem hafa orðið í samfélaginu og 

enn fremur þeirra sem verða í framtíðinni, bæði í þjóðfélaginu og athafnalífi, er nauðsynlegt að 

hugsa hlutina upp á nýtt og móta þarf öfluga framtíðarsýn (Samtök iðnaðarins, 2018a). Ekki hefur 

gengið vel að fá einstaklinga í störf á sviði raun-, iðn-, og tæknigreina og því þurfa fleiri að 

útskrifast úr ofangreindum greinum til að mæta þeim skorti sem verður til á vinnumarkaði (Samtök 
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iðnaðarins, 2018a). Háskólinn í Reykjavík hefur staðið fyrir verkefni sem ber nafnið „Stelpur og 

tækni“ sem snýr að því að bjóða öllum stelpum sem eru í 9. bekk í grunnskóla í tæknifyrirtæki og 

í háskólann. Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á námi og störfum tengdum tækni, draga 

úr þeim staðalímyndum sem eru til og leiða í ljós margbreytileikann sem auðkennir tækniiðnaðinn 

(Háskólinn í Reykjavík, e.d.). Á seinustu þremur árum hefur þátttaka kvenkyns nemanda aukist 

um 30% í tæknigreinum í Háskólanum í Reykjavík í kjölfar verkefnisins (Birgir Þór Harðarson, 

2019). Á neðangreindum myndum kemur fram að 46% útskrifaðra nemenda úr verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík árið 2019 voru konur en 54% voru karlar. Einnig sýna myndirnar að 13% 

útskrifaðra nemenda úr iðn- og tæknifræðideild Háskólans í Reykjavík voru konur en 87% voru 

karlar (Guðrún Ragna Hreinsdóttir, gæðastjóri í Háskólanum í Reykjavík, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 20. apríl 2020).  

 

 Þar sem Ísland er fámenn þjóð er það stöðug áskorun að fá fleira fólk til þess að auka hæfni 

sína. Þetta er þó einkanlega mikilvægt fyrir alþjóðageirann, þar sem aðgengi að mannauði með 

mikla hæfni er nauðsynlegt. Til þess að mæta þessari áskorun þarf að draga að erlendan mannauð 

sem býr yfir mikilli hæfni og færa menntunarstig til betri vegar. Eftir árið 2000 hefur fjöldi þeirra 

sem útskrifast úr háskóla þrefaldast. Hins vegar, í samanburði við hin Norðurlöndin, eru 

Íslendingar hlutfallslega að útskrifa fáa úr STEM-greinum (Iceland Economy, 2019). Innan 

OECD-ríkjanna eru 26% að meðaltali innskráð í STEM-greinar, en hlutfallið á Íslandi er 19%. 

87%

13%

Iðn- og tæknifræðideild

Karlar Konur

54%

46%

Verkfræðideild

Karlar Konur

Mynd 5: Iðn- og tæknifræðideild Háskólans í Reykjavík (Guðrún 

Ragna Hreinsdóttir, gæðastjóri í Háskólanum í Reykjavík, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 20. apríl 2020). 

Mynd 4:Verkfræðideild Háskólans í Reykjavík (Guðrún Ragna 

Hreinsdóttir, gæðastjóri í Háskólanum í Reykjavík, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 20. apríl 2020). 
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Möguleikar þjóða til nýsköpunar og framvaxtar eru iðulega metnir út frá því hversu margir leggja 

stund á nám í STEM-greinum (Samtök iðnaðarins, 2018a).Viðskiptaráð Íslands telur að þörf sé á 

umbótum innan menntakerfisins, svo að íslenskur mannauður búi yfir þeirri hæfni sem krafist er 

(Iceland Economy 2019). 
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4. hluti  

4 Aðferðafræði 

Í fjórða hluta er farið yfir þá aðferðafræði sem var beitt við gerð rannsóknarinnar. Fjallað er um 

tilgang rannsóknarinnar, gagnaöflun, greiningu gagna og val á þátttakendum. 

4.1 Tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna atvinnu- og verðmætasköpun sem verður til í kjölfar 

vísifjárfestinga í sprotafyrirtækjum. Könnuð voru áhrif þessara fjárfestinga á atvinnusköpun og 

verðmætin sem verða til í kringum þessi störf. Rannsóknin er bæði byggð á eigindlegri rannsókn 

(e. qualitative research) og megindlegri rannsókn (e. quantitative research). Umfang 

rannsóknarinnar er viðamikið og því hentugt að nota bæði töluleg gögn og viðtöl við viðmælendur 

sem eiga það sammerkt að hafa mikla þekkingu á viðfangsefninu. Megindleg rannsókn er 

skilgreind sem rannsókn sem útskýrir fyrirbæri með því að safna tölulegum gögnum sem eru 

greind með því að nota aðferðir sem byggja á stærðfræði (Creswell, 1994). Eigindleg rannsókn er 

aðferðafræði sem heimilar að rannsökuð sé upplifun fólks. Það sem einkennir eigindlegar 

rannsóknir er að sú aðferðafræði greinir viðfangsefnið frá sjónarhorni þátttakanda og felst í því að 

skilja merkingu þeirra og túlkanir (Hennink, Hutter og Bailey, 2020). Í eigindlegu rannsókninni 

var notast við djúpviðtöl þar sem viðmælendur svöruðu spurningum rannsakenda á eigin 

forsendum. 

4.2 Öflun og greining gagna 

Megindlega rannsóknin fór fram dagana 1. febrúar til 1. apríl 2020. Sendur var spurningalisti (sjá 

viðauka A) á öll þau fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu frá Frumtaki I, Frumtaki II, 

og Crowberry Capital. Eyrir Invest og Eyrir sprotar hafa fjárfest í 17 fyrirtækjum samtals en 

spurningalisti var sendur á 14 fyrirtæki. Spurningalistinn byggði á upplýsingum sem rannsakendur 

leituðu eftir er varðar atvinnu- og verðmætasköpun sem verður til í kjölfar vísifjárfestinga. Þýðið 

var alls 48 fyrirtæki sem höfðu fengið vísifjárfestingu frá áðurnefndum vísisjóðum. Svör við 

spurningalista rannsakenda fengust frá 14 fyrirtækjum sem voru öll hliðholl og áhugasöm um 

þátttöku. Gagnagreining fór fyrst fram eftir að allar upplýsingar höfðu fengist frá fyrirtækjunum. 

Þá voru niðurstöður túlkaðar á myndrænan og skýran hátt. Eigindlega rannsóknin fór fram dagana 
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16. mars til 30. mars 2020, viðtölin voru í formi djúpviðtala og voru hljóðrituð. Rannsakendur 

studdust við viðtalsramma (sjá viðauka B) sem var spurningalisti og byggði hann á þeim 

upplýsingum sem rannsakendur leituðu eftir og þeirri þekkingu sem þeir höfðu aflað sér. Markmið 

rannsakenda var að heimila viðmælendum að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, á sínum eigin 

forsendum. Rannsóknin byggir á sex viðtölum þar sem allir viðmælendur voru hliðhollir þátttöku 

og áhugasamir um viðfangsefnið. Gagnagreining fór fyrst fram eftir að viðtölum var lokið þar sem 

hlustað var á hljóðupptöku viðtalsins og svörin rituð í tölvu. Kappkostað var að rita samantekt þar 

sem lögð var áhersla á meginatriði hvers viðtals.   

4.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum í megindlegu rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak. Af þeim 14 

fyrirtækjum sem voru viljug og áhugasöm um þátttöku voru níu fyrirtæki sem gáfu rannsakendum 

fullnægjandi upplýsingar til þess að framkvæma rannsóknina. Því var hentugleikaúrtakið tæplega 

19% af þýðinu. Þar af voru þrjú fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu frá Crowberry Capital, 

eitt sem hefur fengið vísifjárfestingu frá Frumtaki I,  tvö sem hafa fengið vísifjárfestingu frá Eyri 

Sprotum og þrjú sem hafa fengið vísifjárfestingu frá Eyri Invest. Undantekning var á þessu þar 

sem tiltekinn hluti af rannsókninni, sem sýnir innan hvaða atvinnugeira störf hafa skapast í kjölfar 

vísifjárfestinga, innihélt gögn frá öllu þýðinu. Rannsakendur hétu þátttakendum megindlegu 

rannsóknarinnar trúnaði um að nöfn fyrirtækjanna yrðu ekki birt í rannsókninni. Við val á 

þátttakendum í eigindlegu rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak, þar sem svipast var eftir 

þátttöku sex einstaklinga. Aðalatriði var að þessir einstaklingar höfðu reynslu og þekkingu af 

íslenska nýsköpunarumhverfinu sem og hagkerfinu í heild sinni. Fimm einstaklingar höfðu 

víðtæka þekkingu af vísisjóðum á Íslandi og á erlendri grundu. Þá voru tveir einstaklingar 

hagfræðingar sem höfðu gríðarlega mikla þekkingu og reynslu af íslenska hagkerfinu. Þá voru þrír 

einstaklingar sem höfðu einstaklega mikla þekkingu og reynslu af íslensku nýsköpunarumhverfi. 

Allir þátttakendur eigindlegu rannsóknarinnar fengu viðtöl sín send í tölvupósti þar sem staðfest 

var að rannsakendum væri heimiluð birting.  
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5. hluti  

5 Greining rannsóknar 

Í fimmta hluta eru niðurstöður megindlegu og eigindlegu rannsóknanna kynntar.  

5.1 Niðurstöður megindlegu gagna 

Hér eru niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar kynntar. Gögn megindlegu rannsóknarinnar eru 

frumgögn sem rannsakendur söfnuðu, tóku saman og túlkuðu og eru þetta gögn frá fyrirtækjunum 

níu í úrtakinu sem öll hafa fengið vísifjárfestingu. Tímabilið sem hér um ræðir er frá árinu 2011 

til ársins 2019, en árið 2011 fékk fyrsta fyrirtækið í úrtakinu vísifjárfestingu. Fyrirtækin njóta 

nafnleyndar og verða þau því kölluð bókstöfum frá A til I. Úrtak rannsóknarinnar er lítið og vert 

er að benda á þá staðreynd. Hins vegar varpa niðurstöður ljósi á þá atvinnu- og verðmætasköpun 

sem verður til í kjölfar fjárfestinga vísisjóða á Íslandi.  

Fyrst er beint sjónum að atvinnusköpun sem hefur orðið á Íslandi í kjölfar vísifjárfestinga. 

Þá er farið yfir opinber gjöld og sérstök áhersla er lögð á staðgreiðslu launa sem skiptist í tekjuskatt 

og meðalútsvar. Þar á eftir er farið yfir upphæð fjárfestingar sem þarf til að skapa hvert starf og á 

hve löngum tíma sú fjárfesting skilar sér óbeint til baka til ríkisins. Þá er farið yfir kynjahlutföll 

innan fyrirtækjanna þar sem kynjahlutföllum starfsmanna fyrirtækjanna og kynjahlutföllum í 

stjórn þeirra eru gerð skil. Næst er farið yfir meðallaun og miðgildi launa innan fyrirtækjanna og 

þau borin saman við meðallaun á Íslandi. Þá er farið yfir kyn stofnenda fyrirtækjanna, hvers konar 

störf vísisjóðir skapa, menntun starfsfólks fyrirtækjanna sem hlotið hafa vísifjárfestingu og innan 

hvaða atvinnugeira vísisjóðir skapa störf.  
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5.1.1. Atvinnusköpun 

 

 

Mynd 7: Fjöldi núverandi starfa (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 

 

Vert er að nefna að hér eru einungis störf sem hafa skapast á Íslandi tekin til greina. Mörg af 

fyrirtækjunum níu eru einnig með starfsemi og starfsmenn erlendis. Hér er skoðuð sköpun starfa á 

Íslandi.  

Á mynd 6 má sjá fjölda núverandi starfa á Íslandi hjá fyrirtækjunum í úrtakinu. Á mynd 7 

má sjá fjölda starfa sem hafa skapast á Íslandi frá stofnun fyrirtækjanna. Í dag eru starfsmenn 

þessara níu fyrirtækja 147 talsins á Íslandi. Frá stofnun fyrsta fyrirtækisins hafa 248 starfsmenn 

starfað hjá fyrirtækjunum á Íslandi.  
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Mynd 6: Fjöldi starfa frá upphafi (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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Fyrirtæki H fékk vísifjárfestingu árið 2011 og var fyrsta fyrirtækið til að fá slíka 

fjárfestingu af fyrirtækjunum í úrtakinu. Þá fékk fyrirtækið 200 milljóna króna fjárfestingu og voru 

sex starfsmenn hjá fyrirtækinu á þeim tíma. Í dag eru 62 starfsmenn hjá fyrirtækinu, sem er um 

það bil tíföld fjölgun frá því að fyrirtækið fékk vísifjárfestingu. Síðan fyrirtækið fékk 

fjárfestinguna hafa 100 manns starfað hjá því sem er rúmlega fimmtánföld starfsaukning.  

Síðan fyrirtæki H fékk fjárfestingu árið 2011 hafa hin átta fyrirtækin fengið vísifjárfestingu 

sem nemur samtals rúmlega 2,7 milljörðum króna. Í dag starfa 147 starfsmenn hjá þessum 

fyrirtækjum sem er um það bil tuttuguogþreföld fjölgun frá því að fyrsta fyrirtækið fékk 

fjárfestingu. Ef litið er á heildina hafa 248 starfsmenn starfað hjá fyrirtækjunum níu sem er 

fjörutíuföld  starfsaukning síðan fyrsta fyrirtækið fékk fjárfestingu. Meðalfjöldi starfsmanna hjá 

fyrirtækjunum í úrtakinu í dag eru 16 starfsmenn og miðgildið er 12 starfsmenn. 

Árið 2011 voru 167.400 starfandi á Íslandi á aldrinum 16–74 ára og árið 2019 voru 201.100 

starfandi á Íslandi á aldrinum 16–74 ára. Hér er miðað við árið 2011 þar sem fyrsta fyrirtækið í 

úrtakinu fékk fjárfestingu það ár. Fjöldi starfandi á Íslandi hefur því aukist um 20,13% meðal 

einstaklinga á aldrinum 16–74 ára á tímabilinu 2011 til 2019 (Hagstofa Íslands, 2019d). 

 Niðurstöður gefa til kynna þá gríðarlegu fjölgun starfa sem vísisjóðir leiða af sér. Á hinum 

almenna vinnumarkaði á Íslandi fjölgaði starfandi einstaklingum um 20,13% á tímabilinu 2011–

2019. Á sama tímabili hefur verið tuttuguogþreföld aukning í fjölda starfa hjá fyrirtækjunum níu í 

úrtakinu ef litið er til þess hversu margir starfa hjá fyrirtækjunum í dag. Til að setja þessa aukningu 

í samhengi við aukninguna á hinum almenna vinnumarkaði þá er aukningin 2.350% í úrtakinu 

samanborið við 20,13%. Niðurstöður þessar eru settar fram með fyrirvara um lítið úrtak og vert er 

að benda á að hér eru niðurstöður túlkaðar á einfaldan hátt. Þrátt fyrir smæð úrtaksins varpa 

niðurstöður ljósi á þá atvinnusköpun sem á sér stað í kjölfar vísifjárfestingar þar sem niðurstöður 

sýna fjölda starfa sem hafa skapast.  

 Einnig verða til afleidd störf. Þau níu fyrirtæki í úrtakinu eru með fjölda starfsmanna sem 

versla til dæmis í búðum og þannig skapast afleidd störf.  
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5.1.2 Opinber gjöld 

 

 

Heildar opinber gjöld eru hér skilgreind sem staðgreiðsla, tryggingagjald, virðisaukaskattur og 

tekjuskattur af hagnaði. Heildar opinber gjöld fyrirtækjanna í úrtakinu eru rúmlega 2,16 milljarðar 

króna og heildarskatthlutfall í staðgreiðslu er um það bil 792 milljónir króna. Innheimtuhlutfall í 

staðgreiðslu samanstendur annars vegar af þrepaskiptum tekjuskatti, sem rennur til ríkissjóðs, og 

hins vegar af meðalútsvari sveitarfélaganna (14,44%) (Skatturinn, e.d.). Skattþrep í staðgreiðslu 

árið 2020 eru eftirfarandi:  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Opinber gjöld (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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Skattþrep 
Fjárhæðarmörk 

á mánuði 
Tekjuskattur Meðalútsvar Samtals 

1.  þrep 
Af tekjum 0–

336.916 kr. 
20,60% 14,44% 35,04% 

2.  þrep 
Af tekjum 336. 

917–945.873 kr. 
22,75% 14,44% 37,19% 

3.  þrep 
Af tekjum yfir 

945.873 kr. 
31,80% 14,44% 46,24% 

  

Tafla 10: Skattþrep (Skatturinn, e.d.) 

Heildarskatthlutfall í staðgreiðslu er tekið með inn í bæði heildar opinber gjöld og sýnt sérstaklega 

á mynd 8 að ofan. Meðalskatthlutfall í staðgreiðslu hjá fyrirtækjunum í úrtakinu er 356.230 krónur 

á mánuði reiknað út frá meðallaunum á mánuði sem eru 1.094.803 kr., tekið er tillit til skatthlutfalla 

og persónuafsláttar sem miðast við árið 2020, en ekki er tekið tillit til annarra viðeigandi þátta.  

Meðalskatthlutfall í staðgreiðslu fullvinnandi launamanna árið 2018 var 206.268 krónur reiknað 

út frá meðallaunum sem voru 721.000 kr (Hagstofa Íslands, 2019b), tekið er tillit til skatthlutfalla 

og persónuafsláttar sem miðast við árið 2020, en ekki er tekið tillit til annarra viðeigandi þátta. Það 

sem greitt er í staðgreiðslu er því 72,7% hærra hjá fyrirtækjunum í úrtakinu, samanborið við 

meðalstaðgreiðslu fullvinnandi launamanna árið 2018 og því eru hærri laun að skila meiru til 

ríkisins í formi skatta. 

 

5.1.3 Fjárfesting á hvert starf 

Rannsakendur reiknuðu út fjárfestingu á hvert starf. Tekin voru saman gögn um heildarfjölda starfa 

og heildarfjárfestingu fyrirtækjanna. Fyrirtækin níu hafa skapað 248 störf á Íslandi í heildina og 

fjárfest hefur verið í þeim fyrir 2,9 milljarða samanlagt. Meðalfjárfesting til að skapa eitt starf á 

Íslandi er því um 11,7 milljónir króna.  
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 Fyrirtæki D og fyrirtæki I hafa fengið mest fjármagn frá vísisjóði af fyrirtækjunum níu. 

Fyrirtæki D hefur skapað 46 störf á Íslandi og fyrirtæki I hefur skapað 7 störf á Íslandi. Á mynd 8 

má sjá upphæð fjárfestingar sem fyrirtækin hafa fengið frá vísisjóði á tímabilinu 2011–2019.  

  

Eins og kemur fram að framan þarf 11,7 milljóna króna fjárfestingu til að skapa eitt starf. 

Meðal skatthlutfall í staðgreiðslu hjá starfsmönnum fyrirtækjanna í úrtakinu er 356.230 krónur á 

mánuði sem gerir rúmlega 4,2 milljónir króna á ári. Á innan við þremur árum hefur hver og einn 

starfsmaður óbeint skilað til ríkisins sem nemur fjárfestingunni sem skapaði starfið.  

 Meðalskatthlutfall í staðgreiðslu hjá starfsmönnum fyritækjanna er 149.962 krónum hærra 

á mánuði en hjá fullvinnandi launamönnum árið 2018. Mismunurinn er því um það bil 1,8 milljónir 

króna á ári. Ríkið fær þennan mismun sem felst í því að skapa dýrmætari störf í formi hærri launa. 

Mismuninn fær ríkið óbeint til baka á um það bil sex og hálfu ári. Gögnin gefa til kynna að það 

skipti máli að ríkið styðji við vísisjóði þar sem ríkið fær það óbeint til baka á nokkrum árum. Þetta 

gefur vísbendingu um mikilvægi vel starfandi vísisjóða á Íslandi og hvernig ríkið fær 

fjárfestinguna óbeint til baka. Störf eru tilkomin vegna þessarar upphafsfjárfestingar og eru þau 

Mynd 9: Fjárfesting frá vísisjóði (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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hálaunastörf sem skila meiru til ríkisins en láglaunastörf. Niðurstöður gefa til kynna að fjárfesting 

þessi stuðli að fjölbreyttara efnahagslífi og jákvæðra ytri áhrifa umfram störfin sjálf.  

 Eins og komið hefur fram í ritgerð þessari er vísifjárfesting í sprotafyrirtækjum áhættusöm 

fjárfesting. Því getur einnig verið áhættusamt fyrir ríkið að setja fjármagn í slíka sjóði en vert er 

að benda á þá ávöxtun sem á sér stað. Ef ríkið fær 1,8 milljónir króna í skattekjur á ári má segja að 

ávöxtunin sé 15% á ári þar sem 11,7 milljónir króna þarf til að skapa eitt starf og að því gefnu að 

ríkið styðji við vísisjóði.  

 Einnig hefur komið fram að lífeyrissjóðir eru stærstu fjármagnsveitendur vísisjóða hér á 

landi. Þessi fjárfesting er áhættusöm fyrir lífeyrissjóði, en ávöxtunin getur orðið gríðarlega mikil. 

Vísisjóðirnir fjárfesta í áhættusömum verkefnum sem gefur háa ávöxtun ef vel gengur. Til að 

mynda ef fyritækinu sem sjóðurinn fjárfestir í gengur vel er ávöxtunin mikið hærri en ef fjárfest er 

til dæmis í ríkisskuldabréfum, og skilar sú ávöxtun sér til lífeyrissjóðsins. Ávöxtunarkrafa á 

verðtryggðum ríkisskuldabréfum í flokkunum HFF og RIKS er á bilinu 0,09%–0,65% eins og 

staðan er þann 13. maí 2020 (Keldan, e.d.). 

 

5.1.4 Kynjahlutföll 

Á mynd 10 má sjá að hlutfall karlkyns starfsmanna er töluvert hærra en hlutfall kvenkyns 

starfsmanna, en 72% starfsmanna eru karlmenn og 28% eru konur. Það sama á við um hlutfall 

kvenna og karla í stjórn fyrirtækjanna eins og sjá má á mynd 11 en þar er hlutfall karla 76% og 

hlutfall kvenna 24%. Árið 2019 voru 201.100 starfandi á aldrinum 16–74 ára á Íslandi og voru 

54% starfandi karlar, eða 108.200 og 46% starfandi voru konur eða 92.900 (Hagstofa Íslands, 

2019d). Gögnin sýna að kynjahlutföll innan sprotafyrirtækja eru ójafnari en á almennum 

vinnumarkaði á Íslandi og hallar verulega á konur.  
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5.1.5 Meðallaun og miðgildi launa á Íslandi 

Í úrtaki rannsóknarinnar eru níu fyrirtæki. Mikill munur er á fjölda karlkyns starfsmanna og fjölda 

kvenkyns starfsmanna innan fyrirtækjanna eins og sést á mynd 10 að framan. Gögn um meðallaun 

starfsmanna fyrirtækjanna fengust, en rannsakendur sóttust ekki eftir því að fá upplýsingar um 

laun eftir kyni þar sem úrtakið er lítið og lítill fjöldi starfsmanna fyrirtækjanna er konur.  

Mynd 10: Kynjahlutföll starfsmanna (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 

Mynd 11: Kynjahlutföll í stjórn (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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Árið 2018 voru heildarlaun fullvinnandi launamanna á Íslandi að meðaltali 721.000 krónur 

á mánuði og miðgildi heildarlauna var 632.000 krónur á mánuði. Munur miðgildis og meðaltals 

skýrist meðal annars af því að hæstu laun hækka meðaltalið (Hagstofa Íslands, 2019b). Meðallaun 

hjá fyrirtækjunum í úrtakinu eru 1.094.803 krónur og miðgildi launa er 1.005.625 krónur. 

Meðallaunin eru því 51,9% hærri hjá fyrirtækjunum í úrtakinu en meðallaun fullvinnandi 

launamanna í landinu. Miðgildi launa er 59,1% hærra hjá fyrirtækjunum í úrtakinu en miðgildi 

heildarlauna. Gögnin gefa sterklega til kynna að vísifjárfesting leiði til hærri launa en ef 

fjárfestingin væri ekki til staðar. Álykta má út frá þessum tölum að vísisjóðir skapi hálaunastörf 

þar sem þau eru að meðaltali 51,9% hærri en meðallaun á Íslandi.  

Heildarlaun fullvinnandi launamanna voru árið 2018 að meðaltali 783.000 krónur fyrir 

karla og 644.000 krónur fyrir konur. Miðgildi heildarlauna fullvinnandi launamanna árið 2018 var 

678.000 krónur fyrir karla og 588.000 krónur fyrir konur. Meðallaun karla voru því 21,6% hærri 

en meðallaun kvenna og miðgildi heilarlauna karla voru því 15,3% hærri en miðgildi heildarlauna 

kvenna (Hagstofa Íslands, 2018a). Ekki var sóst eftir upplýsingum um meðallaun og miðgildi launa 

eftir kynjum í úrtaki rannsóknarinnar vegna smæðar úrtaksins.  

 

Mynd 12: Meðallaun og miðgildi launa (Hagstofa Íslands, 2018a), (Hagstofa Íslands, 2019b.), (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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5.1.6 Kyn stofnenda 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna hvort konur séu jafn líklegar og karlmenn til að 

fá vísifjárfestingu. Aðeins eitt fyrirtækjanna er stofnað af konu eða 11%. Sex af fyrirtækjunum eru 

stofnuð af karlmönnum eða 67% og tvö eru stofnuð af blönduðu teymi eða 22%. Gögnin gefa því 

til kynna að konur séu ekki jafn líklegar og karlar til að fá vísifjárfestingu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Vísifjárfestingar og kyn stofnenda (Gögn frá fyrirtækjum 

úrtaksins) 
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5.1.7 Hvers konar störf skapa vísisjóðir?  

 

Á mynd 14 má sjá hvers konar störf vísisjóðir skapa. 78% af fyrirtækjunum í úrtakinu 

skapa störf í tækni, hugbúnaðarþróun og upplýsingatækni. Þá skapa 11% af fyrirtækjunum heilsu- 

og velferðarstörf. 11% fyrirtækjanna skapa störf við gerð tölvuleikja, 11% skapa vísindatengd störf 

og 11% verkfræðitengd störf. Þá skapa 33% fyrirtækjanna störf í vöruþróun, vörumerkjaþróun og 

vörustjórnun, 11% skapa störf í sjávarútvegi, 11% í grafískri hönnun og 33% í markaðsmálum, 

sölu og stjórnun. Gögnin styðja við þá tilgátu að vísisjóðir stuðli að fjölbreytilegu efnahagslífi og 

sköpun starfa sem krefjast menntunar á háskólastigi.   

Mynd 14: Hvers konar störf skapa vísisjóðir? (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 

78%

11% 11% 11% 11%

33%

11% 11% 11%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% Eðli starfa



58 

 

Allir starfsmenn fyrirtækjanna eru með háskólamenntun af einhverju tagi. Á mynd 15 að 

neðan má sjá menntun starfsfólks fyrirtækjanna í úrtakinu. Sjá má að 26% starfsmanna eru með 

tölvunarfræðimenntun, þar á eftir eru 18% með verkfræðimenntun og 17% með viðskiptafræði-

menntun. 13% eru svo með aðra óskilgreinda háskólamenntun. Hagfræði, grafísk hönnun, 

efnafræði, eðlisfræði og líffræði koma þar á eftir, en 10% starfsmannanna eru með þess konar 

menntun. Niðurstöður sýna að starfsmenn fyrirtækja sem hljóta vísifjárfestingu eru vel menntaðir 

einstaklingar og að meirihluti þessara einstaklinga er með sérfræðimenntun af einhverju tagi. Störf 

sem vísisjóðir skapa eru því alla jafna fyrir háskólamenntað fólk.  
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Mynd 15: Menntun starfsfólks (Gögn frá fyrirtækjum úrtaksins) 
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5.1.8 Í hvaða atvinnugeirum skapa vísisjóðir störf? 

 

Mynd 16: Í hvaða atvinnugeirum skapa vísisjóðir störf? (Gögn frá fyrirtækjum þýðisins) 

 

Þýði rannsóknarinnar var alls 48 fyrirtæki og fengust upplýsingar frá þeim öllum er varðar 

atvinnugeira sem fyrirtækin starfa innan. Af þeim 48 fyrirtækjum skapa 25 störf í hugbúnaðar-

geiranum eða 52%. Tólf af fyrirtækjunum skapa störf í tæknigeiranum eða 25%, þrjú skapa störf í 

neytendageiranum eða 6%, þrjú skapa störf í tölvuleikjageiranum eða 6% og fimm skapa störf í 

öðrum geirum eða 11%. Niðurstöður sýna að vísisjóðir skapa störf innan mismunandi atvinnugeira 

sem leiðir til fjölbreytts efnahagslífs. Einnig styðja gögnin við þá tilgátu að stór hluti starfa sem 

skapast er innan tækni- og hugbúnaðargeirans. Um 77% af fyrirtækjunum skapa störf innan tækni- 

og hugbúnaðargeirans.  
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5.2 Viðtöl  

Viðtalsspurningar voru í samræmi við það sem leitað var eftir við öflun gagna. Byrjað var á því að 

spyrja út í þjóðhagslegan ávinning vísisjóða þar sem áhersla var lögð á spurningar um opinber 

gjöld, hagvöxt og stuðning ríkisins við vísisjóði. Þá var spurt um tengingu vísisjóða og sköpun 

starfa á Íslandi, laun þessara starfa og í hvaða atvinnugeirum störfin skapast. Í framhaldinu af 

atvinnusköpun var spurt um íslenskt menntakerfi og að lokum um kynjahlutföll á vinnumarkaði.  

5.2.1 Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Icelandic Startups 

Þegar kemur að tengingu vísisjóða og þjóðhagslegs ávinnings sagði Salóme hærri laun leiða til 

hærri skatta til ríkisins, bæði frá fyrirtækjum og einstaklingum. Einnig eru önnur opinber gjöld 

sem fara frá fyrirtækjum til hins opinbera. Hún telur vísisjóði hafa jákvæð langtímaáhrif til 

hagvaxtar og hún telur mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði þar sem það getur hvatt til fjárfestinga 

í fyrirtækjum á fyrstu stigum með því að fara þá leið. 

Að mati Salóme eru vísisjóðir mikilvægur þáttur í atvinnusköpun á Íslandi. Hún sagði 

vísisjóði koma inn á fyrstu stigum í vexti fyrirtækja þar sem fjárþörfin er hvað mest. „Ef þessi 

fyrirtæki fengju ekki fjárhagslegan stuðning myndu líklega mörg þeirra ekki ná að halda velli og 

þar af leiðandi ekki búa til nein störf,“ sagði Salóme. Störfin sem vísisjóðir skapa telur hún gjarnan 

vera hálaunastörf því vísisjóðir eru þess eðlis að þeir fjárfesta í skalanlegum, alþjóðlegum 

fyrirtækjum eða fyrirtækjum sem ætla sér að keppa á alþjóðamarkaði þar sem oft eru góðir 

tekjumöguleikar. Aðspurð sagði hún störf í ferðaþjónustunni mikilvæg þar sem sá geiri skapi fjölda 

starfa víðs vegar um landið og mikilvægt er að fólkið í landinu hafi vinnu. Ef hún hins vegar lítur 

á þetta út frá hagvexti til lengri tíma litið sagði hún að mikilvægt væri að efla útflutning og það 

væru þannig fyrirtæki sem vísisjóðir fjárfestu gjarnan í. „Í ferðaþjónustunni erum við að vinna 

með takmarkaðar auðlindir en þegar við horfum til tækni- og þekkingargeirans eru endalausir 

möguleikar og mikilvægt er að byggja þann geira upp,“ sagði Salóme. 

Alþjóðageirinn sem Salóme sagði að byggi að stórum hluta á tækni og hugviti er sá angi 

hagkerfisins sem hún telur vísisjóði helst skapa störf í. Í dag eru það þrír meginflokkar sem 

hagkerfið byggir á og það eru ferðaþjónustan, orku- og stóriðja og sjávarútvegurinn, sá fjórði væri 

þá alþjóðageirinn sem hún telur að vísisjóðir séu að hjálpa til við að stækka og telur hún flest 

störfin fara þangað inn. „Það er margt sem byggir á tæknilausnum sem er síðan verið að selja út 
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fyrir landsteinana og sú þekking byggir ekki á náttúruauðlindum heldur ótakmarkaðri auðlind 

hugans,“ sagði hún. Hún telur vísisjóði vera mikilvægan þátt í atvinnusköpun sem byggir á hugviti. 

Hvað varðar menntakerfið á Íslandi sagði Salóme það hreyfast hægar en atvinnulífið. Til 

þess að auka hagvöxt og fjölga störfum með nýsköpun þurfum við að efla tæknimenntun. „Hins 

vegar, til þess að byggja upp flott og öflug alþjóðleg fyrirtæki, þarf einstaklinga með fjölbreyttan 

bakgrunn og þekkingu,“ sagði Salóme. 

Aðspurð um kynjahlutföll telur hún fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum skapa jöfn tækifæri 

til starfa fyrir konur og karla og telur þau jafnframt gjarnan bjóða vel launuð störf fyrir bæði kyn. 

„Fyrirtækin sem vísisjóðir fjárfesta í geta stækkað hratt og farið fljótt að keppa á alþjóðamarkaði 

og ættu því að geta borgað alþjóðlega samkeppnishæf laun,“ sagði Salóme. Tölfræðin sýnir svo 

að konur séu ekki jafn líklegar til að fá fjármagn frá vísisjóði og karlar en hún sagði það vera 

breytilegt eftir löndum og að með aukinni meðvitund um mikilvægi fjölbreytni og jafnrétti 

kynjanna til árangurs virtist það aðeins vera að breytast. 

5.2.2 Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hugverkasviðs Samtaka iðnaðarins 

Sigríður telur vísisjóði skapa þjóðhagslegan ávinning. Hún sagði að hér á landi hefðum við hingað 

til ekki haft þroskað vísisjóðaumhverfi fyrir sprotafyrirtæki og önnur nýsköpunarfyrirtæki sem eru 

komin lengra í vaxtarkúrfunni. Að hennar mati mun skipta sköpum fyrir þjóðarbúið næstu ár og 

áratugi að byggja upp öflugt umhverfi fyrir vísisjóði, því það geti eflt atvinnustig, skapað ný og 

öflug fyrirtæki og hálauna- og sérfræðistörf og muni það birtast í jákvæðum áhrifum á skatttekjur 

ríkissjóðs. Aðspurð sagði Sigríður öflugt vísisjóðaumhverfi geta stutt við hagvöxt að því leyti að 

aukið framboð af áhættufjármagni fyrir fyrirtæki, sem eru að vaxa og stunda rannsóknir og þróun, 

auki líkurnar á því að fleiri fyrirtæki stækki og dafni. Það leiði til aukinnar verðmætasköpunar og 

þar með hagvaxtar. Hún sagði að því fleiri sjóði sem við værum með og því skilvirkara 

vísisjóðaumhverfi, væru meiri líkur á því að arðvænleg fyrirtæki ættu möguleika á útflutningi og 

til að fjölga störfum. Sigríður telur mikilvægt að stjórnvöld stígi inn og efli vísisjóðaumhverfið hér 

á landi með því að byggja ákveðna hvata og jafnvel setja fjármagn inn á vissum stigum. Hún talar 

um Kísildalinn í Bandaríkjunum og Ísrael sem bæði eru með fyrirmyndar vísisjóðaumhverfi, en 

þar hefur ríkið stigið inn á einhverjum tímapunkti til eflingar umhverfisins. Þá sagði Sigríður 

vísisjóði geta gegnt mikilvægu hlutverki í atvinnusköpun hér á landi. „Þegar vísisjóðaumhverfið 

á Íslandi mun ná meiri þroska, vonandi á næstu árum, þá munum við sjá bein áhrif á 
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verðmætasköpun og það leiðir til fjölgunar starfa,“ sagði Sigríður. Hún nefndi fyrirtæki eins og 

Marel og Össur, sem eru meðal flottustu nýsköpunarfyrirtækja sem við eigum, sem dæmi um 

mikilvægi þess að fjárfesta í rannsóknum, þróun og nýsköpun, því það leiði af sér fjölda starfa. 

Hvað varðar laun sagði Sigríður hægt að fullyrða að störf sem byggja á menntun og 

sérfræðiþekkingu séu meira virði í formi launa og að mikilvægt sé að miða að því til framtíðar að 

fjölga þannig störfum, því þau skili samfélaginu meiri arði til langs tíma litið samanborið við 

lágframleiðnistörf. Meiri framleiðni sé í sérhæfðari störfum og mikilvægt  að „verðmæti starfanna 

endurspeglist í laununum og að launin fylgi framleiðniþróun,“ sagði Sigríður.  

 Sigríður sagði að öflugt vísisjóðaumhverfi geti til að mynda stutt við og skapað störf í líf- 

og heilbrigðistækni og hugbúnaðarþróun. Hún sagði vísisjóði almennt fjárfesta í fyrirtækjum sem 

eru í nýsköpun. „Í þessum greinum sem byggja á hugviti og nýsköpun,“ sagði Sigríður. Hún sagði 

vísisjóði hafa mikilvægu hlutverki að gegna í atvinnusköpun sem byggist á hugviti.  

 Aðspurð um íslenskt menntakerfi sagði hún talsverðra úrbóta þörf til þess að mæta þörfum 

atvinnulífsins til framtíðar. Hún sagði oft vera skort á sérfræðiþekkingu og talaði einnig um STEM-

greinar. „Hlutfall útskrifaðra í svökölluðum STEM-greinum er frekar lágt á Íslandi í alþjóðlegum 

samanburði, en það er einn af þeim mælikvörðum sem við skoðum þegar við hugsum um 

nýsköpunargetu þjóðarbúsins,“ sagði Sigríður. Hún telur íslenskt menntakerfi vera frábært að 

mörgu leyti og hafa alla burði til að þróast með atvinnulífinu. Að örva frjóa hugsun á öllum stigum 

menntunar og að virkja hugvitið í ríkari mæli, sagði Sigríður skipta miklu máli fyrir framtíðina. 

 Sigríður telur fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóðum geta skapað hágæðastörf fyrir bæði kyn. 

Hún segir ákveðnar vísbendingar um að karlmenn séu líklegri til að fá fjármagn frá vísisjóði en 

konur, en hún telur það hins vegar vera að breytast þar sem hún er mjög bjartsýn í jafnréttismálum. 

5.2.3 Kristinn Árni Lár Hróbjartsson, stofnandi og ritstjóri nýsköpunarvefjarins Northstack 

Kristinn telur vísisjóði skapa þjóðhagslegan ávinning í formi opinberra gjalda. Þau fyrirtæki sem 

fá fjármagn frá vísisjóði borga laun, launatengd gjöld, skatt og fleiri gjöld sem renna til ríkisins. 

Aðspurður sagði hann vísisjóði leiða til langtímaáhrifa á hagvöxt þar sem fyrirtæki sem byggja á 

tækni, hugviti og nýsköpun séu mikilvæg og leiði til hagvaxtar. 

Kristinn telur mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði. „Þau svæði þar sem hefur verið mikil 

uppbygging á góðu vísisjóðaumhverfi, til dæmis í Ísrael og Bandaríkjunum, hefur ríkið mikið stutt 

við þetta umhverfi,“ sagði Kristinn. 
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Kristinn sagði vísisjóði vera mikilvægan þátt í atvinnusköpun á Íslandi þegar kemur að því 

að skapa réttu störfin. „Við viljum að störfin sem skapast hér á landi séu sérfræðistörf, tæknistörf 

og störf sem byggja á nýsköpun, þróun og alþjóðlegum tekjum,“ sagði hann. Hann telur vísisjóði 

á Íslandi ekki endilega hafa verið stóran part af atvinnusköpun áður fyrr, en í dag leiki þeir stórt 

hlutverk, og þá sérstaklega í hugverkastörfum. Hann sagði vísifjármagn helstu tegund fjármagns 

sem ýti undir sköpun þess konar starfa. Störf sem skapast út frá vísifjármagni séu hálaunastörf því 

oft væri um að ræða tæknistörf. Hann sagði mikilvægt að þessi störf væru hálaunastörf þar sem 

þau skili meiru til ríkisins. Hann telur störfin aðallega vera í leikjaiðnaði, lyfjaiðnaði, hugbúnaði 

og annarri tækni. Hann sagði vísisjóði einnig oft fjárfesta í fyrirtækjum sem flytja út þekkingu og 

telur hann vísisjóði vera mjög mikilvægan þátt í atvinnusköpun sem byggi á hugviti. 

Aðspurður sagði Kristinn íslenskt menntakerfi ekki vera sérstaklega í takt við þróun 

atvinnulífsins. Hann telur tölvunarfræði vera á góðum stað en sagðist ekki hafa séð kennslu í 

frumkvöðlastarfsemi. Sérfræðimenntun á borð við gervigreind, verkfræði og lyfjavísindi telur 

hann mikilvæga fyrir framtíðina en hann telur einnig aðra menntun mikilvæga, til dæmis 

viðskiptafræði, fjármál og hagfræði. Hann sagði að þjálfa mætti nemendur betur í 

frumkvöðlahugsun. 

Miklar líkur eru á því að fleiri karlar en konur starfi í fyrirtækjum sem studd eru af 

vísisjóðum vegna þess að fleiri karlmenn útskrifast úr greinum eins og hugbúnaðarþróun, 

verkfræði, vísinda- og tæknigreinum. Hann telur þó fyrirtækin skapa hágæðastörf fyrir bæði kyn. 

Hann sagði að almennt erlendis væru konur ekki jafn líklegar til að fá fjármagn frá vísisjóði og 

karlar en hann gæti ekki svarað hvernig því væri háttað á Íslandi.   

5.2.4 Kristrún Frostadóttir, aðalhagfræðingur Kviku banka 

Kristrún sagði það liggja fyrir að fyrirtæki sem leiða til þess að fleiri störf skapist og fleiri væru 

með vinnu þýði að það skili sér meira til hins opinbera í skatttekjum. Vel menntað fólk í störfum 

í þekkingargeira sé almennt á hærri launum sem geri það að verkum að þeir einstaklingar borgi 

hærri tekjuskatt auk þess sem þeir eyði meiru og neyti meira, sem skilar sér í virðisaukaskatti. 

Grundvöllur fyrir því að geta vaxið í dag er að skapa hálaunastörf, að mati Kristrúnar.  

Kristrún var þeirrar skoðunar að vísisjóðir leiði til hagvaxtar. Samkeppni er á alþjóðavísu 

um hálaunuð störf þar sem þeim fylgja ekki bara háar tekjur fyrir einstaklinga heldur hið opinbera 

og hagkerfið í heild sinni. Verðmætasköpun í störfum í þekkingariðnaði er ekki eins frek á vinnuafl 
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að mörgu leyti samanborið við til dæmis ferðaþjónustuna. Störf í þekkingargeiranum eru 

skalanlegri en störf sem byggð eru á náttúruauðlindum eða mjög vinnuaflsfrekar greinar, 

„vaxtarmöguleikarnir eru miklu meiri í þekkingariðnaðinum, það þarf ekki endilega að vera 

tölvuþjónusta eða forritun heldur getur það þess vegna verið sérfræðiþjónusta sem er veitt í 

gegnum netið, sem er þess eðlis að þú þarft ekki að flytja fólk inn til að veita því þjónustuna,“ 

sagði Kristrún. Þar sem Ísland er lítið land sagði Kristrún okkur þurfa að horfast í augu við það, 

að við höfum takmarkaðar auðlindir og takmörk eru fyrir því hversu mörgum einstaklingum við 

getum sinnt. Hún sagði mikilvægt fyrir okkur að vaxa í geirum þar sem okkar takmörkuðu 

auðlindir líði ekki fyrir. Aðspurð sagði Kristrún áhrif vísisjóða á hagvöxt vera langtímaáhrif. 

„Borið saman við ferðaþjónustuna þá erum við fljót að sjá skammtímahagvöxt þar, en svo byrjar 

að fjara undan vextinum vegna þess að á einhverjum tímapunkti kemst maður ekki lengra. Þó hægt 

sé að stefna að því að selja ferðamönnum dýrari þjónustu erum við samt alltaf fjöldatakmörkunum 

háð. Þekkingargeirinn er kostnaðarsamur til að byrja með en leiðir til hagvaxtar til lengri tíma 

litið, sem er mikilvægt að hugsa um í atvinnustefnu, það er hversu sjálfbær vöxturinn er til lengri 

tíma,“ sagði Kristrún. 

Aðspurð sagði Kristrún mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði. Sama í hvaða formi það 

væri þá skipti stuðningur frá ríkinu máli vegna þess að sú fjárfesting skili sér margfalt til baka í 

störfum og skatttekjum síðar meir og því talsverðir hagsmunir í húfi fyrir hið opinbera. 

Kristrún telur vísisjóði mikilvægan þátt í atvinnusköpun á Íslandi, sérstaklega í 

þekkingargeiranum. Að hennar mati er mikilvægt að hér á landi sé lögð áhersla á störf sem eru 

skalanleg sökum fólksfæðar og störf í þekkingargeiranum eru mjög skalanleg. Störf sem flokkast 

almennt undir þekkingariðnaðarstörf eru sérfræðistörf sem oft eru betur launuð störf. Þegar kemur 

að launum innan ferðaþjónustunnar sagði Kristrún ljóst að mörg þeirra starfa sem þar hefðu skapast 

krefðust ekki háskólamenntunar og laun væru í samræmi við þá staðreynd. Hún sagði kerfið hér á 

landi þess eðlis að við þyrftum að skapa störf sem væru hálaunuð vegna þess að dýrt sé að búa 

hérna, við séum fá, fólk væri vel menntað, mikill kostnaður væri hérna og tilkall til hárra 

lífskjara. Kristrún sagðist tengja vísisjóði við þekkingariðnaðinn og sagði hann vera breiðan 

atvinnugeira svo að störf skapist þvert yfir atvinnugeira að mörgu leyti. Hún sagði að fjárfesting 

frá vísisjóði auðveldaði mörgum greinum að komast á annað stig, auka framleiðni og auka valkosti 

í starfsþróun. Hún sagði vísisjóði vera mikilvægan þátt í atvinnusköpun sem byggist á hugviti þar 
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sem erfiðara getur verið fyrir fyrirtæki í hugvitsdrifnum greinum að fá fjármögnun vegna þess að 

það er ekkert til að veðsetja. 

Að mati Kristrúnar er íslenskt menntakerfi ekki í takt við þróun atvinnulífsins að mörgu 

leyti. „Flest störf sem hafa skapast hér á landi undanfarin ár hafa verið í ferðaþjónustu og mikið 

af þeim störfum hefur verið fyrir ófaglært fólk, margt af því fólki sem er með háskólagráðu eða 

sérfræðigráðu hefur ekki viljað fara í þau svo við höfum þurft að flytja inn fólk að utan í þessi störf 

og erum því að sjá aukið atvinnuleysi hjá háskólamenntuðum,“ sagði Kristrún. Að hennar mati er 

því klárt mál að atvinnustefna og vinnumarkaðsstefna hefur ekki fylgt menntastefnunni en telur 

hún menntastefnuna að mörgu leyti á góðum stað.  

Þverfagleg menntun sem ýtir undir gagnrýna hugsun og að fólk læri að takast á við 

óskilgreind vandamál er mikilvæg fyrir framtíðina að mati Kristrúnar. Hún telur vanta þverfaglegt 

nám og nám sem hvetji ungt fólk til að hugsa út fyrir kassann. 

Aðspurð um gæði starfa og laun fyrir bæði kyn sagði Kristrún vísisjóði skapa góð störf 

fyrir bæði kyn þar sem flestir sem vinna í þekkingariðnaðarstörfum eru vel menntaðir. Hún sagði 

sína tilfinningu gagnvart því hvort konur væru jafn líklegar til að fá fjármagn frá vísisjóðum og 

karlar, að það væri ólíklegt. Fjármagni væri enn þann dag í dag aðallega stýrt af karlmönnum.  

5.2.5 Andri Heiðar Kristinsson, stafrænn leiðtogi í fjármála- og efnahagsráðuneytinu 

Að mati Andra skilar vísifjárfesting sér beint í formi skatta og svo síðar, ef vel gengur, skilar hún 

verðmætum til samfélagsins. Hann telur það klárt mál að vísisjóðir leiði til hagvaxtar og það til 

langs tíma. Hann sagði það taka 10–15 ár fyrir vísisjóði að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið. 

Vísisjóðir geti því haft gríðarleg áhrif á samfélagið, en það tæki tíma. Stærstu fyrirtæki 

Bandaríkjanna, Apple, Google og fleiri hafa öll fengið fjárfestingu frá vísisjóði. 

Andri telur það nokkuð mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði. „Ef vísisjóðir eru vel gerðir 

eiga þeir að skila hagnaði og það ætti að vera hagur lífeyrissjóða og einkafjárfesta að fara inn í 

vísisjóði, en ég held að það sé mjög mikilvægt að koma þessu umhverfi af stað,“ sagði Andri. Að 

mati Andra vantar stöðugleika í vísisjóði á Íslandi og það hamlar nýsköpunarumhverfinu. 

Þá svaraði Andri því játandi að vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í atvinnusköpun á Íslandi. 

Hann benti á fyrirtæki eins og CCP og Marel sem eru fyrirtæki sem fengu fjárfestingu frá vísisjóði 

á sínum tíma. Langan tíma tekur fyrir fyrirtækin að byggja sig upp en þau eru mjög mikilvæg fyrir 

samfélagið. 
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Aðspurður sagði Andri störfin sem skapast flest vera hálaunastörf. Hann sagði það oft 

haldast í hendur að störf sem byggð eru á hugviti og þekkingu séu hálaunastörf. Að hans mati er 

því mikilvægara að leggja áherslu á að þetta séu störf byggð á hugviti og þekkingu, því þannig 

séum við bæði að tryggja störf fyrir unga fólkið en ekki síður að laða að vel menntað fólk. 

Vísisjóðir skapa fyrst og fremst störf í hugbúnaðargeiranum og í geirum tengdum tækni. Andri 

sagði að vísisjóðir skapi einnig störf þvert yfir atvinnugeira og fjárfesta í skalanlegum hugmyndum 

en það sé yfirleitt einhvers konar tækni sem gerir hugmyndirnar skalanlegar. Að hans mati eru 

vísisjóðir mjög mikilvægur þáttur atvinnusköpunar sem byggist á hugviti. 

Andri telur vanta meiri tengingu menntakerfisins við atvinnulífið og þá sérstaklega borið 

saman við það besta sem gerist erlendis. Öll menntun sem byggir á því sem er í hausnum á okkur 

skiptir máli fyrir framtíðina, hvort sem það er hugbúnaðarþróun eða sköpun af einhverju tagi. 

Einföld störf munu verða sjálfvirknivædd á næstu 50–100 árum en störf sem snúa að einhvers 

konar sköpun, hvort sem það er hönnun á hugbúnaði, hönnun á útliti eða listir, munu verða það 

sem mun skara fram úr.  

Andri sagði fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu ekki skapa jöfn störf fyrir bæði kyn. 

Hann sagði þau skapa jöfn tækifæri en eins og staðan er núna þá eru fleiri karlmenn í 

tæknigeiranum, sem er stærsti hluti fyrirtækjanna sem hafa fengið vísifjárfestingu. Hann sagði 

fyrirtækin samt sem áður skapa hágæðastörf fyrir bæði kyn. Þegar kemur að því hvort konur séu 

jafn líklegar til að fá vísifjárfestingu og karlmenn sagði Andri ákveðna skekkju vera til staðar þar 

sem stærstum hluta fjármagnsins er stýrt af karlmönnum.  

5.2.6 Örn Valdimarsson, framkvæmdastjóri fjárfestingarfyrirtækisins Eyrir Sprotar 

Örn telur vísisjóði skapa þjóðhagslegan ávinning. Hann sagði langstærsta hluta vísifjárfestingar 

fara í launagreiðslur starfsmanna á frumstigum og þarna sé iðulega fólk á háum launum sem greiðir 

skatt af þeim. Einnig verður til verðmætasköpun í nýsköpun sem nýtist annars staðar og til verður 

þekking eða verðmæti sem kemur samfélaginu til góða á einn eða annan hátt. Hann sagði að 

fjárfesting í nýsköpun leiði til hagvaxtar og séu það langtímaáhrif. 

Að mati Arnar er æskilegt að ríkið styðji við vísisjóði. „Það er gott að hið opinbera hvetji 

til fjárfestingar í nýsköpun og auðveldi mönnum að beina fjármagni í þess háttar verkefni, en það 

eru margar leiðir til að gera það,“ sagði Örn. 
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Aðspurður sagði hann vísisjóði vera mikilvægan þátt í atvinnusköpun á Íslandi. Hann sagði 

þó vanta sterkari umgjörð fyrir nýsköpunarfyrirtæki til að vaxa hér á landi. Þegar kemur að launum 

sagðist hann vera sannfærður um að störf í nýsköpun séu töluvert betur launuð en störf í 

ferðamannaiðnaði. Megnið af störfum sem skapast í ferðaþjónustu er ekki mjög virðisaukandi 

hvert og eitt um sig, en störf í nýsköpun geta verið virkilega virðisaukandi sem skýri þar með hærri 

laun. „Til þess að geta greitt góð laun þurfa störfin að vera þess eðlis að þau feli í sér talsvert 

mikla virðisaukningu,“ sagði Örn. Sá atvinnugeiri sem vísisjóðir skapa einna helst störf í eru störf 

í hugbúnaðargeiranum að mati Arnar. Aðspurður sagði hann vísisjóði vera mikilvægan þátt 

atvinnusköpunar sem byggist á hugviti og sagði hann áhættuna mikla í að fjármagna slíkt en 

vísisjóðir taki þá áhættu. Erfiðara er fyrir banka að fjármagna þannig atvinnusköpun þar sem ekki 

er neitt til að veðsetja. 

Örn var þeirrar skoðunar að erfitt sé að gera þá kröfu að menntakerfið þróist og breytist 

jafn hratt og atvinnulífið, en að það gangi ágætlega fyrir íslenskt menntakerfi að aðlagast þróun 

nýrra tíma. Hann sagðist sjálfur vilja sjá frekari þróun á Íslandi í alþjóðahugverkagreinum og sjá 

þær byggjast upp. Skapa þarf góða menntun í skapandi greinum og iðnmenntun er mikilvæg fyrir 

framtíðina að hans mati. 

Örn sagði fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu mörg mjög tæknilega sinnuð og 

hugbúnaðarmiðuð og að það séu fleiri karlar sem starfa í þessum greinum. Hann sagðist sjá að 

meirihluti starfsmanna í þeim fyrirtækjum sem fjárfest er í sé karlar en hann hefur orðið var við 

það viðhorf hjá fjárfestum og vísisjóðum að kappkosta að hafa kynjahlutföll jöfn og að það sé vilji 

til að bæta úr þessari skekkju. Hann sagðist telja að fyrirtækin sem fá vísifjárfestingu skapi 

hágæðastörf fyrir bæði kyn. Á Íslandi sagðist hann telja að konur væru jafn líklegar og karlar til 

að fá vísifjárfestingu, en að konur sækist minna eftir því. Í viðskiptahröðlunum sagði hann 

kynjahlutföllin jafnari hjá þeim sem sækja í þá. Blönduðum teymum er einnig að fjölga í 

viðskiptahröðlunum að hans mati. 
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6. hluti 

6 Umræða 

Í rannsókn þessari hefur atvinnu- og verðmætasköpun í kjölfar vísifjárfestinga á Íslandi verið 

skoðuð út frá mörgum þáttum. Viðfangsefnið var kannað bæði megindlega og eigindlega. Í sjötta 

hluta er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og niðurstöður bornar saman við rannsóknir erlendis 

og fræðilega hluta ritgerðarinnar. Einnig er farið yfir hvort samhljómur sé á milli niðurstaðna 

eigindlegu og megindlegu rannsóknanna.  

6.1 Áhrif vísifjárfestinga á atvinnusköpun 

Erlendis hafa áhrif vísifjárfestinga á atvinnusköpun verið rannsökuð töluvert. Niðurstöður 

rannsóknar Davila, Foster og Gupta (2003) sýndu mikla starfsmannafjölgun eftir vísifjárfestingu. 

Belke, Fehn og Foster (2003) rannsökuðu einnig þessa tengingu og niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

vísifjárfesting skapi störf í nýjum fyrirtækjum auk þess sem Puri og Zarutskie (2012) sáu mjög 

hraða fjölgun starfa meðal fyrirtækja sem hafa fengið vísifjárfestingu í samanburði við fyrirtæki 

sem ekki hafa fengið vísifjárfestingu. Paglie og Harjoto (2014) rannsökuðu það sama og sýndu 

niðurstöður að fyrirtæki fjármögnuð af vísisjóði voru með hraðari starfsmannavöxt en 

samanburðarhópur sem ekki hafði fengið fjármagn frá vísisjóði. Sömu niðurstöður fengust úr 

rannókn Danbolt og Tennøe (2015). Á Íslandi hefur þessi tenging aldrei verið rannsökuð áður enda 

er vísisjóðaumhverfið hér á landi ungt. Allir sex viðmælendur í viðtölunum voru sammála um að 

vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í atvinnusköpun á Íslandi og þau voru einnig sammála um að 

vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í sköpun starfa sem byggja á hugviti. Niðurstöður megindlegu 

rannsóknarinnar eru í samræmi við það sem kemur fram að framan en um fjörutíuföld aukning 

hefur orðið í fjölda starfsmanna frá því fyrsta fyrirtækið fékk vísifjárfestingu.  

Niðurstöður rannsóknar Feldmann (2010) sýndu að betra aðgengi að vísisjóðum hefur þau 

áhrif að atvinnuþáttaka er meiri og atvinnuleysi lægra. Niðurstöðurnar eru í samræmi við ummæli 

Sigríðar um áhrif vísisjóða á atvinnustig. Danbolt og Tennøe (2015) sýndu fram á þá þróun í sinni 

rannsókn að fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu ráða hærra hlutfall af sérhæfðu vinnuafli, 

en Sigríður talaði einnig um að vísisjóðir leiði til sérfræðistarfa. 
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6.2 Ávinningur í kjölfar vísifjárfestinga 

Niðurstöður viðtala og megindlegu rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að vísisjóðir skapi 

hálaunastörf. Allir viðmælendur sögðu að vísisjóðir skapi hálaunastörf sem samræmist 

niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar þar sem meðallaun úrtaksins voru 1.094.803 krónur eða 

51,9% hærri en meðallaun fullvinnandi launamanna á Íslandi árið 2018, sem voru 721.000 krónur. 

Rannsókn Kelly og Kim (2018) skoðaði þetta samband og niðurstöður leiddu í ljós að fyrirtæki 

sem höfðu fengið vísifjárfestingu voru með hraðari vöxt í launum en fyrirtæki sem ekki höfðu 

fengið vísifjárfestingu. Allir viðmælendur voru sammála um að fyrirtæki studd af vísisjóði skapi 

hágæðastörf fyrir bæði kyn í formi launa og gæða starfa. 

Enn fremur leiddu niðurstöður í ljós að til að búa til hvert starf þarf að meðaltali 11,7 

milljóna króna fjárfestingu og að ríkið fær fjárfestinguna óbeint til baka í formi skatttekna á 

tæplega þremur árum. Ríkið fær mismuninn á staðgreiðslu starfsmanna í úrtakinu og fullvinnandi 

launamanna árið 2018 til baka á um það bil sex og hálfu ári. Þessi gögn styðja við orð Kristrúnar 

um að fjárfesting vísisjóða skili sér margfalt til baka bæði í störfum og skatttekjum síðar meir og 

því væru talsverðir hagsmunir í húfi fyrir hið opinbera. Hún talaði einnig um að samkeppni væri á 

alþjóðavísu um hálaunuð störf þar sem þeim fylgja hærri tekjur til hins opinbera. Salóme, Kristinn, 

Örn og Sigríður töluðu einnig um að vísifjárfesting birtist í jákvæðum áhrifum á opinber gjöld þar 

sem hálaunastörf skapast. Andri sagði vísifjárfestingu skila sér beint í formi skatta. Örn sagði 

langstærsta hluta vísifjárfestingar fara í launagreiðslur starfsmanna á frumstigum og að þar væri 

fólk á háum launum. 

Heildar opinber gjöld fyrirtækjanna í úrtakinu eru rúmlega 2,16 milljarðar króna. Rannsókn 

Alemany og Martí (2005) leiddi í ljós þær niðurstöður að aukning á skatti hjá fyrirtækjum sem 

höfðu fengið vísifjárfestingu var meiri en hjá sambærilegum fyrirtækjum sem ekki höfðu fengið 

vísifjárfestingu. Einnig bentu gögn sömu rannsóknar til þess að fyrirtæki sem höfðu fengið 

vísifjárfestingu höfðu meiri efnahagsleg áhrif en fyrirtækin án vísifjárfestingar. Allir sex 

viðmælendur voru sammála um að vísisjóðir leiði til þjóðhagslegs ávinnings og 

verðmætasköpunar.  

 Að mati Andra ætti að vera hagur lífeyrissjóða að fara inn í vísisjóði en í Klonowski, 2010, 

bls. 4, kemur fram að ávöxtun af fjárfestingum vísisjóða sé nokkuð hærri en af öðrum 

fjárfestingarkostum. Hagnaði er dreift á samlagsfélög, sem á Íslandi eru að mestu leyti 
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lífeyrissjóðir, þegar sjóðurinn lýkur starfsemi (National Venture Capital Association, 2020, bls. 

10).  

Allir viðmælendur töldu vísisjóði hafa jákvæð langtímaáhrif á hagvöxt en í rannsókn Puri 

og Zarutskie (2012) kemur fram að vísisjóðir séu víða taldir vera hreyfiafl hagvaxtar. Andri talaði 

um að það tæki 10–15 ár fyrir vísisjóði að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið. Ummæli hans eru 

í samræmi við rannsókn Kelly og Kim (2018) en þau sýndu að mikill munur var á vexti í launum, 

tekju, sölu og störfum hjá fyrirtækjum sem hafa fengið vísifjárfestingu á fyrsta ári og að enn var 

mikill vöxtur á fimmta ári eftir vísifjárfestingu og að umtalsverð aukning átti sér stað á milli ára. 

Mörg af stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna hafa fengið vísifjárfestingu og hafa breytt bandarísku 

hagkerfi með afgerandi hætti (Gornall og Strebulaev, 2015). 

Líkt og kemur fram í rannsókn Biney og Gan (2018), að stjórnvöld ættu að koma á fót 

aðgerðum til að gera vísifjárfestingar aðgengilegri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, sögðu Kristinn, 

Kristrún, Salóme og Sigríður mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði. Kristrún sagði  mikilvægt að 

ríkið styðji við vísisjóði sama í hvaða formi það er. Stuðningur frá ríkinu skiptir máli vegna þess 

að sú fjárfesting skilar sér margfalt til baka síðar meir. Kristinn og Sigríður töluðu bæði um að 

vísisjóðaumhverfið í Ísrael og Bandaríkjunum sé til eftirbreytni, en í frumvarpi Þórdísar Kolbrúnar 

Gylfadóttur, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, kemur fram að löndin tvo hafa á 

síðastliðnum áratugum sett fram áætlanir til að styðja við fjármögnunarumhverfi 

nýsköpunarfyrirtækja (Þingskjal 1219, 2019–2020, greinargerð 3). Ein meginástæða þess að Ísrael 

er leiðandi á þessu sviði er ríkulegur stuðningur stjórnvalda (KPMG, e.d.). Niðurstöður gefa 

sterklega til kynna að stuðningur frá ríkinu gefi byr í seglin og leiði til jákvæðra áhrifa umfram 

atvinnusköpunina sem á sér stað. Kristrún sagði talsverða hagsmuni í húfi fyrir hið opinbera.  

Kristrún og Sigríður töldu báðar að vísifjárfesting leiði til aukinnar framleiðni en rannsókn 

Croce, Martí og Murtinu (2013) gefur það sama til kynna.  Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu voru með talsvert hærri framleiðni en fyrirtæki 

sem ekki höfðu fengið vísifjárfestingu. Einnig gaf rannsóknin til kynna að framleiðnivöxtur lækkar 

ekki eftir útgöngu vísisjóða. Í skýrslu Samtaka iðnaðarins (2018), „Ísland í fremstu röð, eflum 

samkeppnishæfnina“ kemur fram að nýsköpun sé mikilvæg forsenda þess að auka framleiðni. 

Niðurstöður rannsóknar Danbolt og Tennøe (2015) gáfu til kynna neikvætt samband 

vísifjárfestingar og framleiðni sem andstætt niðurstöðum Croce, Martí og Murtinu (2013).  
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Kristrún og Salóme voru sammála um mikilvægi þess að vaxa í greinum þar sem 

takmarkaðar auðlindir verða ekki fyrir barðinu á vextinum og möguleikar eru endalausir. 

Ferðaþjónustan byggir að mörgu leyti á takmörkuðum auðlindum. Í skýrslunni ,,Leiðin að aukinni 

hagsæld“ kemur fram að síðastliðin ár hefur Ísland verið að byggja á atvinnugreinum tengdum 

ferðaþjónustunni en sú grein er með lága framleiðni (Viðskiptaráð Íslands, 2016). 

6.3 Kynjahlutföll  

Þegar kemur að kynjahlutföllum sýndu niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar að vísisjóðir 

skapa fleiri störf fyrir karlmenn en konur. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Gompers og Wang (2017) en sú rannsókn leiddi í ljós að á árunum 1990–2016 voru 

konur í frumkvöðlastarfsemi tæplega 10% af vinnuaflinu. Rannsóknin sýndi einnig að einungis 

6% af stofnendum sprotafyrirtækja í upplýsingatækni voru konur. Þetta er í takt við ummæli 

Kristins, Arnar og Andra sem töldu að vísisjóðir skapi fleiri störf fyrir karla en konur. Andri sagði 

ástæðuna vera þá að fleiri karlmenn eru í tæknigeiranum. Kristinn tók í sama streng og sagði meiri 

líkur á því að vísisjóðir skapi störf fyrir karla vegna þess að fleiri karlmenn útskrifast úr tækni-, 

verkfræði- og vísindagreinum. Örn var sammála og sagði fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu 

vera tæknilega sinnuð og að fleiri karlmenn starfi í slíkum greinum. Ummæli Andra, Kristins og 

Arnar samræmdust gögnum frá Háskólanum í Reykjavík um fjölda karla sem útskrifuðust úr iðn- 

og tæknifræðideild árið 2019, en 87% af heildarfjölda útskriftarnema voru karlmenn (Guðrún 

Ragna Hreinsdóttir, gæðastjóri í Háskólanum í Reykjavík, munnleg heimild, tölvupóstur, 20. apríl 

2020). 

 Andri taldi kynjamisrétti vera til staðar þegar kemur að vísifjárfestingu en megindlega 

rannsóknin ályktar það sama, en aðeins eitt fyrirtæki í úrtakinu var stofnað af konu. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Alsos og Ljunggren (2017) sem leiddi í ljós að kyn hefur 

áhrif á það hvort fjárfest er í fyrirtækinu. Samkvæmt rannsókninni þurfa konur að miðla sínu 

lögmæti með sterkari hætti þar sem karlar eru oft við völd í þessum sjóðum. Í rannsókn Kanze, 

Huang, Conley og Higgins (2018) kom fram að sprotafyrirtæki sem stýrt er af körlum öfluðu fimm 

sinnum meira fjármagns en þau sem stýrt var af konum. Rannsókn Denham (2019) leiddi í ljós að 

konur fá einungis 17,9% af vísifjárfestingum. Sigríður og Salóme töldu þetta vera að breytast. Það 

samræmist ekki rannsókn Kanze, Huang, Conley og Higgins (2018), en þar kemur fram að þó 

kvenkyns vísifjárfestum fari fjölgandi sé kynjamisrétti varðandi fjármögnun ekki líklegt til að 
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minnka. Um það bil 75% fyrirtækja sem hafa fengið vísifjárfestingu í Bandaríkjunum eru stofnuð 

af karlmönnum (Denham, 2019). 

6.4 Störf, atvinnugeirar og menntun 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sýndu að vísisjóðir skapa aðallega hugbúnaðar- og 

upplýsingatæknistörf en 78% starfanna eru tæknistörf. Rannsókn Gornell og Strebulaev (2015) gaf 

til kynna að vísisjóðir skapi aðallega tæknistörf, störf í smávöruverslun og líftæknistörf. Í rannsókn 

Puri og Zarutskie (2012) kemur fram að störf í líftækni og raftækni eru störf sem almennt verða til 

við vísisfjárfestingu. Störf í fjarskiptaþjónustu, upplýsingatækni, rafeindatækni og fyrirtækja-

þjónustu eru störf sem vísisjóðir skapa samkvæmt rannsókn Dahlberg og Sörling (2019). 

Vísisjóðir skapa einna helst störf í hugbúnaðar- og tæknigeiranum samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þetta er í samræmi við rannsókn Gornall og Strebulaev (2015) þar sem 

niðurstöðurnar snúa að tæknigeiranum. Einnig sýna niðurstöður rannsóknar Davila, Foster og 

Gupta (2003) að flest störfin skapast í hugbúnaðargeiranum og upplýsingaþjónustu. Niðurstöður 

rannsóknar Puri og Zarutskie sýndu einnig að flest störf sem skapast út frá vísifjárfestingu, skapast 

í hátæknigeiranum. Þetta samræmist ummælum Andra og Arnar sem töluðu um að vísisjóðir skapi 

helst störf innan hugbúnaðar- og tæknigeirans, en Andri var einnig sammála Kristrúnu um að 

vísisjóðir skapi störf þvert yfir atvinnugeira og séu þetta skalanleg störf. Salóme talaði um að 

vísisjóðir skapi störf innan alþjóðageirans en hún telur alþjóðageirann vera fjórðu stoð íslensks 

hagkerfis. 

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar leiddu í ljós að stærsti hluti starfsmanna 

fyrirtækjanna í úrtakinu var með tölvunarfræðimenntun en þar á eftir kom verkfræði og 

viðskiptafræði. Allir starfsmennirnir voru með háskólamenntun af einhverju tagi. Kristrún talaði 

um að störf sem flokkast almennt undir þekkingariðnaðarstörf séu sérfræðistörf sem oft eru betur 

launuð. Störf sem skapast innan ferðaþjónustunnar eru oft láglaunastörf sem krefjast ekki 

háskólamenntunar. 

Viðmælendur töluðu meðal annars um mikilvægi þess að efla tæknimenntun, að efla 

gagnrýna hugsun og menntun sem byggir á hugviti. Kristinn sagði meðal annars verkfræði og 

viðskiptafræði mikilvæga fyrir framtíðina og Sigríður lagði áherslu á STEM-greinar og mikilvægi 

þess að örva frjóa hugsun. Hún sagðist telja að menntakerfið þurfi að breytast til að mæta eftirspurn 

atvinnulífsins til lengri tíma litið. Hún varpaði einnig ljósi á að þeir sem útskrifast úr STEM-
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greinum á Íslandi séu fáir í alþjóðlegum samanburði, en þetta er í samræmi við skýrsluna „Íslenskt 

samfélag 2035–2040“ sem fjallaði um þróun atvinnulífsins, umhverfis, byggðar og lýðfræðilegra 

þátta (Stjórnarráð Íslands, 2019a). Kristinn og Kristrún töluðu um að íslenskt menntakerfi sé ekki 

í takt við þróun atvinnulífsins og að þörf sé á einstaklingum með fjölbreytta þekkingu. Örn sagði 

að erfitt væri að gera þær kröfur að menntakerfið þróaðist og breyttist jafn hratt og atvinnulífið. 

Örn sagði einnig iðnmenntun mikilvæga fyrir framtíðina en í skýrslu Samtaka iðnaðarins sem ber 

nafnið „Ísland í fremstu röð - eflum samkeppnishæfnina“  kemur fram að fleiri þurfa að útskrifast 

úr iðn-, raun- og tæknigreinum til að mæta skorti á vinnumarkaði (Samtök iðnaðarins, 2018a).  
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7. hluti 

7 Lokaorð 

Gríðarlegur vöxtur hefur orðið í ferðaþjónustunni hér á landi eftir hrun og að sumu leyti hefur 

alþjóðageirinn fallið í skuggann. Á síðustu árum hefur verið umræða um nýsköpun og mikilvægi 

hennar en í kjölfar kórónuveirufaraldursins hefur hún aukist enn frekar. Áhugavert verður að sjá á 

næstu árum hvernig vísisjóðaumhverfið á Íslandi mun koma til með að byggjast upp.  

 Kórónuveirufaraldurinn hefur leitt til áfalla fyrir fjölmargar þjóðir sem og hagkerfi þeirra. 

Fyrrverandi forstjóri Origo, sem er núverandi forstjóri Haga, framkvæmdastjóri Marel, forstjóri 

CCP og forstjóri Össurar voru sammála um að aðgerðir stjórnvalda vegna kórónuveirufaraldursins 

er varðar nýsköpun væru fagnaðarefni og vísbendingar væru um bjartari tíma. Aðgerðirnar 

endurspegla áform stjórnvalda um að búa til forsendur fyrir feiknamikla viðspyrnu sem byggir á 

þekkingu og hugviti. Einnig telja þau aðgerðirnar skapa rétta hvata sem getur leitt til þess að hér 

byggist samfélag með öflugum hugverkafyrirtækjum, verðmætasköpun og fjölgun starfa. 

Fjórmenningarnir eru sannfærðir um að bjart sé framundan í nýsköpun á Íslandi (Finnur Oddsson, 

Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, Hilmar Veigar Pétursson og Jón Sigurðsson, 2020). 

Rannsóknarspurningin var um atvinnu- og verðmætasköpun í kjölfar vísifjárfestinga á 

Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að vísisjóðir séu mikilvægur þáttur í 

sköpun starfa á Íslandi. Þær niðurstöður fengust yfir alla rannsóknina þar sem allir viðmælendur 

tóku undir þá tilgátu, auk þess sem megindleg gögn sýndu mikla fjölgun starfa. Niðurstöður sýndu 

að vísisjóðir skapi hálaunastörf og var sú niðurstaða sammerkt á milli eigindlegu og megindlegu 

rannsóknarinnar. Afgerandi munur var á niðurstöðum þegar litið var til kynja varðandi störfin sem 

skapast í kjölfar vísifjárfestinga, en þar hallaði verulega á konur. Meirihluti vísifjárfestinga fer til 

karlkyns stofnenda samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður áttu það sammerkt að 

stuðningur fékkst við þá við þá tilgátu að vísisjóðir skapi störf í hugbúnaðar- og tæknigeiranum og 

þetta séu störf sem byggi á hugviti. Niðurstöður viðtala voru þær að mikilvægt sé að efla 

hugvitsdrifnar greinar, gagnrýna hugsun og skapandi greinar til að skapa eftirsóknarvert og 

verðmætt samfélag. Að því sögðu eru meginniðurstöður rannsóknarinnar þær að vísisjóðir leiði til 

atvinnu- og verðmætasköpunar í kjölfar fjárfestinga sinna á Íslandi, í formi fjölgunar starfa, hærri 

launa og uppbyggingar greina sem byggja á hugviti. 
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 Annmarkar rannsóknarinnar voru hversu ungt vísisjóðaumhverfið á Íslandi er og væri því 

áhugavert að sjá rannsóknir á þessu sviði eftir nokkur ár. Megindlegi hluti þessarar rannsóknar 

inniheldur gögn frá vísisjóðunum fjórum. Tveir af þessum fjórum sjóðum eru ungir, en þeir voru 

stofnaðir árið 2015. Þetta leiðir til þess að sjóðirnir hafa ekki klárað fjárfestingarferlið en Zider 

(2018) sagði að líftími vísisjóða væri alla jafna 7–10 ár.       

 Önnur tækifæri eru til rannsókna á þessu sviði sem áhugavert væri að framkvæma á Íslandi. 

Þar með væri hægt að rannsaka kynjamun nánar þegar kemur að vísifjárfestingum með því að 

skoða fleiri breytur í þessu orsakasambandi. Þá væri hægt að skoða hvort konur sækist yfirhöfuð 

minna eftir vísifjárfestingum í samanburði við karla, en Örn nefndi að konur sækist síður eftir 

vísifjárfestingu. Einnig væri hægt að rannsaka hvort konur fái aðrar spurningar en karlar þegar 

kemur að því að fá vísifjárfestingu, en Kanze, Huang, Conley og Higgins (2018) rannsökuðu þetta 

viðfangsefni á erlendri grundu. Þar sem vísisjóðaumhverfið er ungt á Íslandi væri fróðlegt að 

rannsaka viðfangsefni rannsóknarinnar eftir til dæmis 10 ár. Þá væri hægt að skoða nánar hvort 

fyrirtæki sem hafa hlotið vísifjárfestingu hafi áhrif á hagvöxt til lengri tíma litið. Í því samhengi 

væri vert að skoða hve stórt hlutfall af áðurnefndum fyrirtækjum væru að efla útflutning innan 

alþjóðageirans.  

 Það er ljóst að þetta er brýnt rannsóknarefni á Íslandi. Niðurstöður gefa til kynna þann 

ávinning sem verður til við fjárfestingu vísisjóða. Niðurstöður viðtalanna varpa ljósi á þær 

breytingar sem eru þarfar fyrir komandi kynslóðir og að vísisjóðir séu meðal forsendna þess að hér 

byggist upp eftirsóknarvert samfélag. 
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Viðauki A 

Spurningalisti  

Spurningar til fyrirtækja sem hafa fengið vísifjárfestingu.  

 

1.Hvað eru margir starfsmenn hjá fyrirtækinu í dag?  

• Starfsmenn eru skilgreindir sem fastir starfsmenn og verktakar. 

• Tekið skal fram að miðað er við störf sem hafa skapast á Íslandi, það er að segja innlend 

störf. 

2. Hvað hafa verið margir starfsmenn frá upphafi til dagsins í dag? 

• Starfsmenn eru skilgreindir sem fastir starfsmenn og verktakar. 

• Tekið skal fram að miðað er við störf sem hafa skapast á Íslandi, það er að segja innlend 

störf.  

3. Hvað hefur fyrirtækið greitt mikið í opinber gjöld frá upphafi?  

• Opinber gjöld eru skilgreind sem tekjuskattur, tryggingargjald, virðisaukaskattur og 

staðgreiðsla.  

4. Hver eru meðallaun og miðgildi launa í fyrirtækinu? 

5. Hvert er hlutfall kvenna og karla sem starfa hjá fyrirtækinu?  

6. Hver er fjöldi kvenna og karla í stjórn? 

7. Eru stofnendur fyrirtækisins kvenkyns, karlkyns eða blandað teymi?  

8. Hvers eðlis eru störfin sem hafa skapast?  

9. Hversu háa fjárfestingu fékk fyrirtækið frá Frumtaki 1/Crowberry Capital/Eyrir Invest/Eyrir 

Sprotar? 

10. Hvers konar menntun er starfsfólk fyrirtækisins með? 
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Viðauki B 

Viðtalsrammi  

 

Þjóðhagslegur ávinningur. 

Fyrst verður spurt um þjóðhagslegan ávinning vísisjóða.  

1. Telur þú vísisjóði skapa þjóðhagslegan ávinning, til dæmis í formi opinberra gjalda frá 

fyrirtækjunum og starfsmönnum fyrirtækjanna sem fá vísifjárfestingu? 

2. Telur þú vísisjóði leiða til hagvaxtar? Telur þú áhrifin vera langtímaáhrif eða 

skammtímaáhrif? 

3. Kría frumkvöðlasjóður er sjóður sem mun koma til með að vera hvatasjóður 

vísifjárfestinga. Telur þú mikilvægt að ríkið styðji við vísisjóði? 

 

Atvinnusköpun. 

Næst verður spurt um tengingu vísisjóða og sköpun starfa á Íslandi.  

1. Telur þú vísisjóði vera mikilvægur þáttur í atvinnusköpun á Íslandi?  

2. Telur þú þessi störf vera hálaunastörf, samanborið við til dæmis ferðamannageirann?  

3. Hversu mikilvægt er að þetta séu hálaunastörf? (draga þau hagkerfið áfram) 

4. Í hvaða atvinnugeirum telur þú vísisjóði einna helst skapa störf?  

5. Telur þú vísisjóði vera mikilvægur þáttur atvinnusköpunar sem byggist á hugviti?  

 

Menntakerfið.  

Í framhaldinu af atvinnusköpun verður spurt um þitt álit á íslensku menntakerfi.  

1. Telur þú íslenskt menntakerfi vera í takt við þróun atvinnulífsins? 

2. Hvers konar menntun er mikilvæg fyrir framtíðina? 

 

Kynjahlutföll.  

Næstu spurningar snúast um kynjahlutföll á vinnumarkaði.  

1. Telur þú fyrirtæki sem hafa fengið vísifjárfestingu skapa jöfn störf fyrir karla og konur? 

(fjöldi starfa) 

2. Telur þú þessi fyrirtæki skapa hágæðastörf fyrir bæði karla og konur? (gæði starfa og laun) 

3. Telur þú að konur séu jafn líklegar og karlar til að fá vísifjárfestingu?  
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Viðauki C 
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