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Útdráttur 

 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í kenningum á persónuleika á síðustu öld og hafa 

persónuleikarannsóknir færst stöðugt í vöxt innan fræðisviðs sálfræðinnar. 

Persónuleikarannsóknir afmarkast þó ekki einungis af rannsóknum innan sálfræðinnar 

heldur hafa þær flætt yfir á önnur fræðasvið og fengið að þróast að hluta til samhliða 

ýmsum greinum viðskiptafræðinnar, þ.á.m. samhliða rannsóknum á persónuleika 

frumkvöðla innan frumkvöðlafræðinnar.  Þá fóru fræðimenn m.a. að reyna að tengja 

saman viðurkennda persónuleikaþætti innan sálfræðinnar við þátttakendur í 

viðskiptaheiminum og eðli frumkvöðlastarfseminnar. Þetta hefur reynst metnaðarfullt og 

erfitt markmið þar sem persónuleiki einstaklinga og frumkvöðlaferlið eru bæði afar flókin 

fyrirbæri. Sökum þessarar hindrunar er í þessari ritgerð reynt að einfalda markmið hennar 

og þrengja rannsóknarefnið með því að einblína á tengslin milli frumkvöðlaásetnings 

einstaklinga sem hluta af frumkvöðlaferlinu og persónuleikaeinkennum þátttakenda út 

frá stóra fimmþátta líkaninu. Spurningalisti á íslensku var notaður í gagnasöfnuninni sem 

samanstóð af sex atriðum hönnuðum til að mæla hreinan frumkvöðlaásetning og 44 

atriðum, sem notuð eru til að mæla fimm víddir persónuleikans ásamt nokkrum 

bakrunnsbreytum. Helstu niðurstöður sýndu marktæka jákvæða fylgni milli 

persónuleikavíddarinnar og víðsýni og frumkvöðlaásetning þátttakenda. Einnig kom út 

marktæk neikvæð fylgni, annars vegar milli samvinnuþýði og frumkvöðlaásetnings og hins 

vegar taugaveiklununar og frumkvöðlaásetnings. Ekki fengust marktæk tengsl milli 

frumkvöðlaásetnings og hinum tveimur persónuleikavíddunum, þ.e. úthverfu og 

samviskusemi. Í umræðukaflanum er svo fjallað um hugsanlegar útskýringar sem gætu 

skýrt ástæður fyrir sambandinu á milli breytna n.tt. persónuleikavíddunum sem sýndu 

marktæka fylgni (víðsýni, taugaveiklun og samvinnuþýði) við frumkvöðlaásetning 

einstaklinga. Loks er komið með tillögur að frekari rannsóknum og tillögur að hagnýtingu 

persónuleikarannsókna fyrir einstaklinga sem hyggjast stofna fyrirtæki einhvern tímann í 

framtíðinni. 
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1  Inngangur 

1.1 Hlutverk persónuleikans í frumkvöðlaferlinu 

Samkvæmt hagþróunarkenningu Schumpeter (1911) spilar frumkvöðullinn (e. 

entrepreneur)  lykilhlutverk fyrir hagvöxt í heimi sem einkennist af óvissu og áhættum. 

Schumpeter (1911) taldi hæfni frumkvöðla til að aðlagast breytingum í óstöðugu umhverfi 

og ráða við ófyrirsjáanlegar aðstæður, stunda nýsköpun á vörum og þjónustu og 

endurskilgreina vörur og vinnuferla með svokallaðri skapandi eyðileggingu (e. creative 

destruction) vera nauðsynleg þrep til að skapa og viðhalda hagvexti innan hagkerfa. Á 

sínum seinni árum benti Schumpeter einnig á að frumkvöðlar fundu ekki einungis fyrir 

hvatanum til að vera hluti af ytri breytingum og auka hagvöxt heldur að þeir væru einnig 

drifnir af eigin samkeppnisþörfum eða ánægju með það að skapa (Schumpeter, 1947). 

Þetta sjónarmið rímar við það sem aðrir fræðimenn innan hagfræðinnar, (Van Praag 

og Versloot, 2007; Erken, Donselaar og Thurik, 2008; Böheim, Stiglbauer og Winter-Ember 

2009) hafa bent á; að aðlögun breyttra aðstæðna innan hagkerfa, atvinnusköpun og þar 

með hagvöxtur séu allt þættir sem hvíla á þeim forgrunni hvort samfélagsþegnar fari í það 

erfiða ferðalag og taki að sér það krefjandi hlutverk að gerast frumkvöðlar. Á síðast liðnum 

þremur áratugum hefur frumkvöðlafræði náð að festa rætur í félagsvísindum og orðið 

vettvangur virkra rannsókna félagsfræðinga sem og umhugsunarefni fyrir stefnumótun 

hagfræðinga (Brandstatter, 2010). Þar sem fræðimenn voru almennt sammála 

Schumpeter um mikilvægi frumkvöðulsins og hlutverki hans fyrir efnahagslífið var 

reglulega tekist á um að reyna að skilja frumkvöðlaferlið, m.a. með því að rannsaka 

persónuleikaeinkenni sem áttu sérstaklega við um frumkvöðla og þann þátt sem 

persónueinkenni hafðu í frumkvöðlaferlinu (Gartner, 1994; Branstatter, 1997; Klovereid, 

1997; Baron, 1998; Rauch og Frese, 2000; Baum, Locke og Smith 2001; Douglas og 

Sheperd, 2002; Singh og DeNoble, 2003; Baron, 2004). Persónuleikaeinkenni frumkvöðla 

hafa því verið á snærum félagsfræðinga í marga áratugi og hafa verið rannsökuð með 

ýmsum aðferðum út frá mismunandi vinklum með mismiklum árangri (Gartner, 1988; 

Baum et.al. 2001; Douglas et. al. 2002; Ciavarella, Buchholtz, Riordan, Gatewood og 

Stokes 2004; Åtsebro og Thomson, 2011). 
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Þversagnakenndar og látlausar niðurstöður í leitinni að einstökum persónuleika 

frumkvöðuls leiddu til þess að niðurstöður rannsókna á sviðinu sem tengdust 

persónuleikaþáttum misstu trúverðugleika sinn á síðari hluta 9. áratugarins (Gartner, 

1988). Gartner (1988) gagnrýndi nálgunina sem fólst í því að reyna að komast að því hvort 

frumkvöðlar búi yfir sérstökum aðgreinanlegum persónuleika,  og sagði spurninguna 

„hver er frumkvöðull?” vera misvísandi innan frumkvöðlafræðinnar. Sjónarmið Gartners 

byggðist aðallega á þeim grunni að til þess að skilja betur frumkvöðlaferlið (e. 

entrepreneurial process), þar sem frumkvöðlastarfssemi er skilgreind sem stofnun 

fyrirtækja og sköpun nýrra verðmæta, væri vænlegra að rannsaka hegðun eða 

hegðunarmynstur einstaklinga innan frumkvöðlaferlisins og frumkvöðlastarfseminnar í 

stað þess að rannsaka einstaka persónuleikaþætti stofnenda þess (Gartner, 1988). 

Rannsóknir sem tengdust persónuleikaeinkenni frumkvöðla jukust svo aftur seinna á 

10. áratuginum og byrjun 21. aldar. Samkvæmt Zhao og Seibert (2006) má það að hluta 

til rekja til þess að ákveðin aukning átti sér einnig stað í almennum 

persónuleikarannsóknum (Costa og McCrae, 1992; Digman, 1990) en einnig vegna þess 

að ekki var það talið skynsamlegt að afskrifa alveg mikilvægi persónuleikaeinkenna fyrir 

frumkvöðlastarsemi og mikilvægu hlutverki þeirra fyrir áframhaldandi mótun kenninga 

um frumkvöðlaferlið (Zhao et.al, 2006). Persónuleiki frumkvöðla er því enn í dag álitinn 

mikilvægur hluti frumkvöðlafræðinnar út frá mörgum sjónarmiðum (Kerr, Kerr og Xu, 

2018). Persónuleikaþættir einstaklinga hafa m.a. komið fram í fræðilíkönum sem lýsa 

ákveðnu frumkvöðlaferli en á myndinni hér fyrir neðan má sjá dæmi um slíkt fræðilíkan 

(Bygrave, 2004). 
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Mynd 1. Fræðilíkan sem skilgreinir ákveðið frumkvöðlaferli og áhrif huglægra og ytri þátta 
   á mismunandi þrepum frumkvöðlaferlisins (Bygrave, 2004). 

 
Samkvæmt Brandstatter (2010) verður þó seint hægt að hanna einfalt og fullnægjandi 

fræðilíkan út frá safngreinum (e. meta-analysis) sem tekur mið að raunverulegu 

frumkvöðlaferli í smáatriðum og sem endurspeglar allar niðurstöður fyrri rannsókna 

samtímis. Slíkt ferli í raunheimum er afar flókið fyrirbæri hvað varðar breytur og 

margvíslegar tengingar milli breytna (Branstatter, 2010). 
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Annað dæmi um fræðilíkan sem hefur þróast innan frumkvöðlafræðinnar til að 

kortleggja ákveðið frumkvöðlaferli sýnir að persónuleikaþættir, ásamt umhverfinu, gegna 

ákveðnu hlutverki fyrir framkvæmd og árangur í frumkvöðlastarfi (Frese, 2009). 

Samkvæmt líkaninu má sjá að persónuleiki gegnir nokkuð stóru hlutverki í 

frumkvöðlaferlinu þó svo að umhverfi, mannauður og menning spili einnig stóran þátt 

fyrir ákvörðunartökur um að hefja frumkvöðlastörf og árangur frumkvöðlastarfseminnar 

innan frumkvöðlaferlisins. Mynd 2. sýnir m.a. tengingu persónuleikans við einkenni 

virkrar frammistöðu og árangur í frumkvöðlastarfi. 

 Mynd 2. Dæmi um líkan sem lýsir flóknu frumkvöðlaferli þar sem persónueinkenni  
     hafa áhrif á framkvæmd, frammistöðu og árangur frumkvöðlastarfseminnar  
   (Frese,  2009.  Bls 459.). 
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Baron (2004) líkir því saman að reyna að skilja frumkvöðlaferlið, án þess að taka 

frumkvöðulinn inní jöfnuna, sé eins og að ætla sér að baka brauð án þess að nota ger. Ef 

nokkur dæmi eru tekin þá má telja líklegt að þeir sem kjósa að lifa sjálfstæðu lífi sem stýrt 

er af sjálfsákvörðunum hafi gagn af því að búa við tilfinningalegan stöðugleika (Caliendo, 

Fosseb og Kritikos 2013) eða búi við sterka innri stjórnrót (e. locus of control) (Judge og 

Bono, 2001). Frumkvöðlastörfum fylgir oft því að einstaklingar þarf að verja 

persónulegum og eigin fjárhagslegum hagsmunum í hættuspilum sem geta haft í för með 

sér líkamlega og andlega streitu umfram þá streitu sem algengt er að verði til í 

stjórnunarstörfum (Zhao, et.al., 2006). Mikið sjálfstraust og eftirtektarverð seigla hefur 

því verið talin mikilvægari fyrir frumkvöðla en það eru einkenni sem auðkennir lága 

taugaveiklun (Zhao, et.al., 2006). Að koma auga á ný eða vannýtt tækifæri og finna nýjar 

leiðir til að byggja upp og þróa fyrirtæki hlýtur að krefjast lágmarks víðsýni (Kashdan, Rose 

og Finchman, 2004). Þetta á sérstaklega við í tæknigeiranum þar sem 

frumkvöðlastarfsemi er keyrð með miklum hraða, krefst mikillar þekkingar og hæfni 

fyrirtækja í valdbeitingu á rannsóknum og þróun (e. Research & development) og ekki síst 

sköpunarhæfni til að fullnýta vissar markaðshillur (e. market niche)(Brandstatter, 2010). 

Í fimmþátta líkani persónuleikaþátta (e. five-factor model, FFM) eru persónuleikaþættir 

eins og dugnaður og þrautseigja undirþættir samviskusemi (e. conscientiousness) en þeir 

þættir hafa almennt verið taldir nauðsynlegir fólki sem ætlar sér að stofna fyrirtæki 

(Schmitt-Rodermund, 2004). Einnig hlýtur það að vera auðveldara fyrir einstaklinga sem 

eru að einhverju leyti úthverfir að stofna til, styrkja og viðhalda viðeigandi félagslegum 

tengslanetum (e. social networking) (Brandstatter, 2010). Þrátt fyrir áskoranir sem hafa 

legið fyrir því að rannsaka persónuleika frumkvöðla, eins og ósamræmi í skilgreiningum á 

hugtakinu frumkvöðull (Gartner, 1988) og óskýra eða jafnvel ómögulega aðgreiningu á 

milli áhrifa huglægra persónuleikaþátta frá áhrifum annara (ytri) þátta á mismunandi 

stigum innan frumkvöðlaferlisins (t.d. frumkvöðlaásetningur) (Antoncic, Kregar, Singh og 

DeNoble 2015),  hafa stöðugar rannsóknir (Brandstatter, 1997; Baron, 1998; Singh et.al., 

2003; Nga og Shamuganathan, 2010; Leutner, Ahmetolgu, Akhtar og Chamorro-Premuzic 

2014; Antoncic et.al., 2015; Hoyte, 2018; Butz, Hanson, Schultz og Warzynski, 2018; Sahin, 

Karadag og Tuncer, 2019) verið gerðar á sviðinu með því að nota mælitæki og 

persónuleikapróf á borð við fimmþátta líkan persónueinkenna (e. big five factor model), 

16 persónuleikar (e. 16 personalities) eða svokölluð frumkvöðlaeinkenni (e. 
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entrepreneurial traits) til að a.m.k. varpa ljósi á áhrif persónuleikþátta á 

frumkvöðlastarfsemi (Baron, 2004). Frumkvöðlaeinkenni eru t.d. hvati til afreka (e. 

achievement motivation), áhættuhneigð (e. risk propensity) og nýsköpunarhæfni (e. 

innovativeness). Persónueinkenni eins og þörf til að ná afrekum, áhættusækni, 

nýsköpunarhæfni og innri ráðavitund (e. locus of control) eru allt þættir sem hafa verið 

rannsakaðir hjá frumkvöðlum og eigendum fyrirtækja (e. business owners) (Rauch og 

Frese, 2007).  Frumkvöðlar skora almennt hærra en aðrir í þessum þáttum en þeir 

einstaklingar sem gegna hefðbundnari störfum (Rauch et. al., 2007). Einnig hafa flest þessi 

persónueinkenni sýnt einhver tengsl við árangur í viðskiptum almennt (Rauch et. al. 

2007). Þó eru til undantekningar. Sem dæmi hefur áhættusækni í einhverjum tilvikum 

verið tengd við árangur á frumstigi frumkvöðlaferlisins en minna við árangur þegar lengra 

er komið í ferli viðskiptaþróunar (Nassif et.al., 2010). Samkvæmt Baron (2004) hafa 

persónuleikapróf gróflega verið notuð til að kanna aðallega þrennt í frumkvöðlaferlinu, 

þ.e. af hverju sumir ákveða að gerast frumkvöðlar en aðrir ekki, hvernig það kann að vera 

að eingöngu sumir geti komið auga á vannýtt tækifæri á markaði en aðrir ekki og af hverju 

sumir frumkvöðlar ná meiri árangri en aðrir í frumkvöðlastarfi (e. entrepreneurial 

success). Rannsóknir hafa því verið gerðar á vægi einstakra persónuleikaeinkenna og vægi 

frumkvöðlaeinkenna (e. entrepreneurial traits) fyrir mismunandi nálganir innan 

frumkvöðlafræðinnar t.d. til að kanna tengsl á þessum persónuleikaeinkennum við 

mismunandi fasa í frumkvöðlaferlinu, mismunandi aðstæður sem frumkvöðlar geta lent í 

og mismunandi hlutverk sem frumkvöðlar þurfa að taka að sér t.d. nýsköpuður (e. 

Innovator) eða framkvæmdastjóri (Zhao, Seibert og Lumpkin; 2010). Sem dæmi hafa 

rannsóknir snúið að því að varpa ljósi á það hvaða persónuleikaþættir hafa áhrif á 

ákvörðunartökur einstaklinga til að gerast frumkvöðlar og vinna sjálfstætt í stað þess að 

kjósa það að vera eingöngu launþegar (Singh, 2003) eða kannað bein og óbein áhrif 

persónuleikaeinkenna á frammistöðu innan nýrra fyrirtækja með mælingum á hvatningu, 

ákvörðunum í stefnumótun, markmiðasetningu og samskiptahæfni (Zhao et.al., 2010) 

eða kannað persónuleikaþætti og/eða frumkvöðlaþætti samhliða vexti fyrirtækja þegar 

árangri hefur verið náð (Brandstatter 1997; Singh 2003; Frank, Lueger og Korunka 2007). 

Fleiri rannsóknir á mikilvægi persónuleikaeinkenna fyrir ásetningi á starfsferli (e. career 

intentions)(Zhao et.al., 2006), frumkvöðlavitsmuni (e. entrepreneurial cognition) og að 



 

15 

bera kennsl á tækifæri (Ardichvili, Cardozo og Ray, 2003) og líftími sprota (Ciavarella et.al., 

2004) fóru að líta dagsins ljós (Zhao et.al., 2006). 

 

1.2 Tilgangur persónuleikarannsókna fyrir frumkvöðlastarfsemi 

Persónuleikarannsóknir sem tengdust frumkvöðlastarfsemi með einbeittum markmiðum 

og niðurstöður þeirra geta m.a. verið nytsamlegar fyrir stefnumótun í frumkvöðlastarfi (e. 

entrepreneurial policies) eða í tenglsum við það að meta mismunandi nálganir á 

kennsluaðferðum í frumkvöðlanámi (Kerr et. al., 2018). Samkvæmt Brandstatters (2010) 

geta niðurstöður rannsókna sem könnuðu tengslin á milli persónuleikaeinkenna 

einstaklinga og frammistöðu í frumkvöðlaferlinu og/eða árangur sprotafyrirtækja gagnast 

leiðbeinendum (e. mentors) við að ráðleggja upprennandi frumkvöðlum. Þá gátu slíkar 

persónuleikarannsóknir og niðurstöður þeirra gagnast frumkvöðlum samhliða mat á 

markmiðum og vissri sjálfskoðun (Brandstatter, 2010). Þegar persónuleikastrúktúr 

einstakra frumkvöðla er kortlagður og skoðaður samhliða tækifærum, áskorunum ytra 

umhverfisins og markmiðum hvers og eins geta niðurstöður persónuleikaprófa gefið 

sérfræðingum og ráðgjöfum vissar hjálplegar vísbendingar um það annars vegar hverjir 

þyrftu á meiri hvatningu að halda og hins vegar hverjir gætu gagnast af raunsærri 

viðvörun á ákveðinni ofdirfsku (Brandstatter, 2010). Samkvæmt Singh et.al. (2003) getur 

persónuleiki gefið kennurum, þjálfurum, fjárfestum, stjórnendum fyrirtækja, ráðgjöfum, 

aðilum í verkefnahönnun og ekki síst verðandi (e. would-be) frumkvöðlum nytsamlega 

innsýn í skapgerð og gagnlega leiðsögn í frumkvöðlaferlinu. Fyrir einstaklinga sem ákveða 

að sækja sér framhaldsmenntun á háskólastigi gæti þekking á eigin persónuleika hjálpað 

þeim að ákveða hvort ferill í frumkvöðlastörfum sé fyrir þeim rétt vegferð (Singh et.al., 

2003). Enn fremur hafa persónuleikaeinkenni verið skoðuð innan leiðtogafræðanna en þá 

hefur hugtakið umbreytingaforysta (e. transformational leadership) verið kennd við 

skilvirka leiðtoga í dýnamísku samhengi (t.d. frumkvöðlaferlið) og hröðu umhverfi (t.d. 

nýsköpun í tæknigeiranum), öfugt við aðgerðarforystu (e. transactional leadership) sem 

er talin vera sérstaklega óhagstæð í slíku umhverfi (Ensley, Pierce og Hmieleski, 2006). 

Persónuleikaþættir frumkvöðla hafa verið rannsakaðir með mismunandi markmið að 

leiðarljósi m.a. til að varpa ljósi á mikilvægi þeirra fyrir mismunandi fasa í 

frumkvöðlaferlinu t.d. með því að bera saman útskýringamátt persónuleikaþátta fyrir  
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mismunandi tímabil í frumkvöðlaferlinu (Frank et.al., 2007) eða hvenær innan 

frumkvöðlaferlisins einstakir persónuleikaþættir eiga best við og/eða nýtast betur í 

mismunandi aðstæðum til að ná tilsettum markmiðum (Antoncic et.al., 2015). Því næst 

verður farið yfir fimmþáttalíkan persónueinkenna og í því framhaldi verða nokkrar 

rannsóknir teknar fyrir, sem hafa notast við mismunandi aðferðir til að svara ólíkum 

einbeittum markmiðum, þó allar með það sameiginlegt að hafa rannsakað að hluta til 

persónuleikaeinkenni einstaklinga og hvernig þau tengjast frumkvöðlaferlinu. 
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1.3 Fimmþáttalíkan persónueinkenna 

 

Fimmþátta líkan persónueinkenna (e. Five factor model, FFM) er eitt þekktasta 

mælitæki fyrir persónuleikapróf í sálfræðinni (Barrick og Mount., 1991).  Líkanið hefur 

verið notað við nær óteljandi rannsóknir á mörgum sviðum innan viðskiptafræðinnar t.d. 

í tengslum við frammistöðu í vinnu (Judge et.al., 2001) og hafa veitt innsýn í undirflokka 

eins og ráðningar mannauðstjórnunar, viðurkenningu á frammistöðu, þjálfun og 

uppbyggingu (Barrick og Mount., 1991). Sem dæmi hefur fimmþátta líkan 

persónueinkenna gagnast í rannsóknum sem tengjast uppbyggingu teyma, hönnun 

ráðningaferla, starfslýsingar og hönnun þjálfunarkerfa innan mannauðstjórnunarinnar 

(Howard og Howard, 1995).  

„We believe that the robustness of the 5-factor model provides a meaningful 

framework for formulating and testing hypothesis relating individual differences in 

personality to a wide range of criteria in personnel psychology, especially in the subfields 

of personnel selection, perfomance appraisal, and training and development.“ 

(Barrick og Mount., 1991). 

Líkanið hefur verið í þróun alveg frá því McDougall (1932) flokkaði persónuleika 

einstaklinga í fimm aðgreinanlega og aðskiljanlegra flokka en hefur síðan þá fengið að 

þróast og mynda staðlað mælitæki sem ótal margir sálfræðingar og aðrir fræðimenn 

notast við í rannsóknum (Barrick og Mount., 1991). Fyrst voru persónuleikaþættir 

McDougalls (1932) vitsmunanleiki (e. intellect), eðli (e. charakter), temperament (e. 

skapgerð), disposition (e. afstaða) og geð (e. temper) (Barrick og Mount., 1991) en síðan 

þá hafa margir fræðimenn á borð við Raymond Cattel (1943), Donald Fiske (1949), Tupes 

og Christal (1961), Warren Norman (1963), John Digman (1965) kannað og rannsakað 

betur, gagnrýnt, skilgreint og endurskilgreint þessa flokka með þeim afleiðingum að stóra 

fimmþátta líkan persónueinkenna er nú talinn vera einn áreiðanlegasti rammi til að mæla 

viðeigandi sálfræðileg persónueinkenni fólks (Goldberg, 1993). Stóra fimmþátta líkan 

persónueinkenna er í dag orðið eitt mest notaða mælitæki til að mæla persónueinkenni 

einstaklinga og inniheldur fimm persónuleikavíddir (Soto og John., 2008). Þessar víddir 

eru samviksusemi (e. conscientiousness), samvinnuþýði (e. agreeableness), úthverfa (e. 
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extraversion), víðsýni (e. opennes to experience) og taugaveiklun (e. neuroticism) (Judge 

et.al., 2001).  

1.3.1 Samviskusemi  

Samviskusemi er ein þeirra persónuleikavídda sem almennt spáir best til um árangur í 

starfi, bæði út frá rannsóknum sem snúa að frumkvöðlastarfsemi og almennum 

persónuleikarannsóknum í vinnusálfræði (Wilmot og Ones, 2019). Víddin samviskusemi 

hefur líka verið kölluð áreiðanleiki en þeir þættir sem einkenna persónuleikavíddina 

samviskusemi eru m.a. vandvirkni, nákvæmni, að vera ábyrg/ur, að vera skipulögð/lagður, 

dugnaður, vera afreksgjörn/gjarn og þrautseigja (Barrick et.al., 1991). 

1.3.2 Samvinnuþýði 

Persónueinkenni sem tengjast persónuleikavíddinni samvinnuþýði eru til að mynda 

kurteisi, sveiganleiki, að vera treystandi, að vera geðgóð/ur,  að vera samstarfsfús, eiga 

auðvelt með að fyrirgefa, að vera góðhjartaður/góðhjörtuð og sýna umburðarlyndi 

(Barrick et.al., 1991). Ashton, Perugini, Szarota, deVries, Blas, Boies, Raad og Lee (2004) 

fundu að í persónuleikavíddinni samvinnuþýði leyndust tveir undirliðir þ.e. hreinskiptni 

(e. straightforwardsness) og hógværð (e. modesty) sem höfðu í sitt hvoru lagi 

hlutfallslega veik tengsl við samvinnuþýði í NEO-PI-R mælitækinu. Í kjölfarið af því 

bjuggu þeir til sex þátta líkan með því að bæta við nýjum skala fyrir nýja vídd sem þeir 

kölluðu heiðarleiki-hógværni (Ashton, et.al., 2004). Samkvæmt Zhao og Seibert (2006) 

sýna einstaklingar sem skora hátt í samvinnuþýði umhyggju, eru óeigingjarnir og 

ósérhlífnir og bera traust til annara en eru þó síður tilbúnir að rugga bátum með því að 

taka erfiðar ákvarðanir sem hafa eða gætu haft áhrif á undirmenn eða samstarfsmenn 

þeirra (Zhao et.al., 2006). 

1.3.3 Taugaveiklun (viðsnúin vídd tilfinningalegs stöðugleika) 

Tilfinnanlegur stöðuleiki er almennt talinn mikilvægur þáttur til að ná persónulegum 

árangri (Rauch, et.al, 2007).  Einkennin sem tengjast persónuleikavíddinni taugaveiklun 

eru m.a. kvíði, þunglyndi, reiði, skömm, tilfinningadrungi, að vera áhyggjufull/ur, og að 

vera óörrugg/ur með sig (Barrick et.al., 1991). Til samanburðar þá eru einstaklingar sem 

búa við tilfinningalegan stöðugleika yfirleitt rólegir og geta haldið ró sinni undir 

streituvaldandi aðstæðum (Sahin et.al., 2019). 
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1.3.4 Úthverfa 

Úthverfa hefur verið kennd við það að vera félagslynd/ur og rislynd/ur (Barrick et.al., 

1991), sem er það atferli sem einkennist að öru viðmóti, kæti og fjöri. Þá hafa einkennin 

sem tilheyra úthverfu oftast verið kennd við undirþætti á borð við mannblendni, 

hópsækni, að vera ákveðin/n, málgefni, athafnasemi og virkni (Barrick et.al., 1991). 

Einstaklingar sem skora hátt í úthverfu eru líklegir til að vera hlýir, vinalegir, málglaðir, 

félagslyndir, orkumiklir og opnir í samskiptum og á sama tíma sýna þeir skörungsskap og 

halda fast fram sýnu máli í félagslegum aðstæðum (Sahin et.al., 2019). 

1.3.5 Víðsýni 

Samkvæmt Barrick et.al. (1991) var víðsýni talin vera sú vídd sem erfiðast var að 

skilgreina og hefur verið skilgreind sem gáfur og vitsmunanleiki ásamt því að vera kölluð 

víðsýni (e. openess to experience) og menning (e. culture). Algengir undirþættir sem 

tilheyra þessari vídd eru að vera hugmyndarík/ur, menningarleg/ur, frumleg/ur,  forvitni, 

greind,  að vera listræn/n eða sýna næmni fyrir listum (Barrick et.al., 1991). Ætla má að 

einstaklingar sem skora hátt í víðsýni búi við fjörugt ímyndunarafl, séu skapandi, hugsi á 

einstakan hátt og þrá að kanna nýjar hugmyndir (Liang, Chang og Hsu, 2013).  

 

Ein af aðalástæðum fyrir valinu á mælitækinu stóra 

fimmþáttalíkanipersónuleikaeinkenna er það próffræðilegir eiginleikar tólsins hafa 

verið viðurkenndir til að mæla raunverulegan persónuleikamun þrátt fyrir sálarþroska 

einstaklinga og viðhorfsbreytinga í lífi þeirra (McCrae og John, 2008). Mælitækið er 

almennt talið eitt þróaðasta sinnar tegundar til að mæla einstaka persónuleikaþætti 

þrátt fyrir menningarmismun einstaklinga milli mismunandi menningarheima (Rolland, 

2002). 
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2 Persónuleikarannsóknir og frumkvöðlaásetningur 

2.1 Samanburður persónuleikaeinkenna milli frumkvöðla og stjórnenda 

Zhao og Seibert (2006) töldu það mikilvægt fyrir mótun kenninga á frumkvöðlaferlinu að 

skoða persónuleika einstaklinga ásamt öðrum þáttum á borð við ásetning manna á 

starfsferli og bera þau atriði saman við t.d. frumkvöðlastöðu (e. entrepreneurial status) 

einstaklinga. Vegna þversagnarkenndra niðurstaðna fyrri rannsókna sem tengdust 

þessum efnum voru fræðimenn (Gartner, 1988; Stimpson, Huefner og Hunt, 1991) að 

sögn Zhao et.al. (2006) of fljótir á sér að útiloka samband milli persónuleikans og 

frumkvöðlastöðu einstaklinga. Vegna þessa lögðu Zhao et. al. (2006) af stað við að 

rannsaka hvaða þættir það voru í persónuleikaeinkennum frumkvöðla sem aðgreindi þá 

frá persónuleikaeinkennum stjórnenda. Þá notuðust Zhao et.al. (2006) við stóra 

fimmþátta líkan persónueinkenna með það markmið að finna mun á 

persónuleikaeinkennum milli þessara stétta, þ.e.a.s. mun á persónuleikaeinkennum 

einstaklinga sem hafa valið þá leið að vinna sjálfstætt með því að stofna til eigin reksturs 

og persónueinkennum almennra stjórnenda sem gegna stjórnunarstöðu á vinnumarkaði 

en eru ekki eigendur fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá (Zhao, et.al., 2006). 

Zhao et.al. (2006) notuðust við svokallaða safngreinatækni (e.meta-analysis 

techniques) í gagnasöfnuninni sem fólst í því að skima eftir persónuleikarannsóknum sem 

tengdust rannsóknum á frumkvöðlum í nokkrum rafrænum gagnagrunnum. Þetta var gert 

til að m.a. sía út þær greinar sem notuðust við hugtök sem pössuðu ekki við þeirra eigin 

skilgreiningar á annars vegar hugtakinu frumkvöðull og hins vegar hugtakinu stjórnandi. Í 

þeirri rannsókn skilgreindu þeir frumkvöðla sem þá sem áttu sinn eigin rekstur og 

þátttakendur sem voru stjórnendur máttu vera framlínustjórnendur, millistjórnendur og 

aðrir stjórnendur sem áttu engan hlut í því fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá. Rannsakendur 

Zhao et.al. (2006) útilokuðu rannsóknir sem notuðust við of þrönga eða of víða 

viðmiðunarhópa á borð við stúdenta, kvenkyns frumkvöðla eða almennan fólksfjölda, til 

að bera saman persónuleika einstaklinga við frumkvöðlastöðu og töldu því 

persónuleikaeinkenni stjórnenda vera vænlegan hóp til að skoða samhliða 

persónuleikaeinkennum frumkvöðla. Niðurstöður sýndu mun í fjórum 

persónuleikavíddum líkansins, þ.e. víðsýni, samviskusemi, samvinnuþýði og taugaveiklun. 

Enginn munur fannst á úthverfu milli þessa hópa í rannsókninni. Þá skoruðu frumkvöðlar 
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hærra en almennir stjórnendur í persónuleikavíddunum samviskusemi og víðsýni og 

minna í taugaveiklun og samvinnuþýði (Zhao et.al., 2006). 
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2.2 Persónuleikaþættir og sjálfstæður atvinnurekstur  

Caliendo (et.al., 2013) rannsökuðu aftur á móti hvaða persónuleikaþættir gátu haft áhrif 

á ákvarðanatöku einstaklinga til að byrja á að ástunda sjálfstæðan rekstur og að hvaða 

leyti sumir persónuleikaþættir höfðu áhrif á útgöngu einstaklinga úr sjálfstæðum 

atvinnurekstri. Þá notuðust rannsakendur við einstök frumkvöðlaeinkenni (t.d. 

áhættuhneigð og innri stjórnrót) í bland við almennari persónuleikaeinkenni (e.broad 

traits) (t.d. víðsýni og samvinnuþýði) með það markmið að komast að því hvaða 

persónleikaþættir geti spáð fyrir eða áætlað líkur á því hvort  einstaklingar byrji að vinna 

sjálfstætt, hvaða persónueinkenni geti spáð fyrir um hve lengi einstaklingar endist í 

sjálfstæðum rekstri og tengsl milli einstakra persónuleikaþátta við áætlaðar líkur á 

útgöngu (Caliendo, et.al., 2013). Niðurstöður þeirra bentu á að persónuleikastrúktúr sem 

samanstóð af töluverðri víðsýni og úthverfu í bland við almennt minni taugaveiklun og 

lægri samvinnuþýði útskýrðu frumkvöðlaþróunina (e. Entrepreneurial development) hjá 

frumkvöðlum, en þá hafði víðsýni og úthverfa mest að segja um einhver áhrif á inngöngu 

einstaklinga í sjálfstæðum rekstri (Caliendo, et.al., 2013). 

Í rannsókn þeirra Antoncic et.al. (2015) var frumkvöðlaásetningur (e. entrepreneurial 

intention) einstaklinga skoðaður í bland við frumkvöðlastöðu einstaklinga til að mæla 

styrk hverjar persónuleikavíddar fimmþátta líkansins á mismunandi skilgreindum stigum 

frumkvöðlastarfseminnar m.tt. virkni (e. activity) og frumkvöðlahneigðar (e. propensity). 

Í þeirri rannsókn var háða breytan kölluð frumkvöðlastarfsemi (e. entrepreneuship) og 

byggðist á 12 atriðum sem skoðuðu m.a. árafjölda sem einstaklingar höfðu verið í eigin 

atvinnurekstri. Þessar spurningar innihéldu allt frá atriðum eins og „Ég ætla mér ekki að 

stofna eigið fyrirtæki“  til „ Ég hef átt mitt eigið fyrirtæki í meira en 30 ár“. Breytan 

frumkvöðlastarfsemi var svo skipt í 4 undirhópa sem voru; núverandi frumkvöðlar, líklegir 

frumkvöðlar, mögulegir frumkvöðlar og ekki frumkvöðlar. Aðrar óháðar breytur voru 

aldur, kyn og iðnaður. Antoncic et.al. (2015) byggðu spurningalista út frá 546 viðtölum 

innan nokkurra fyrirtækja í Slóveníu og gáfu út 501 spurningalista til nokkurra 

námsstofnana í Slóveníu. Markmiðið þeirra Antoncic et.al. (2015) var m.a. að varpa ljósi 

á mikilvægi einstakra persónuleikaþátta fyrir frumkvöðlaásetningi þ.e. líkur á stofnun 

fyrirtæka eða ásetningi einstaklinga til að ástunda frumkvöðlastarf.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu m.a. að núverandi frumkvöðlar skoruðu að 

meðaltali hæst í víðsýni, líklegir frumkvöðlar (frumkvöðlaásetningur) skoruðu næst hæst 

í þeirri sömu vídd, mögulegir frumkvöðlar (frumkvöðlaásetningur) skoruðu aðeins minna 

í víðsýni og loks þeir sem ætluðu sér ekki að vera frumkvöðlar skoruðu minnst í 

persónuleikavíddinni víðsýni. Þessar niðurstöður gefa ekki eingöngu vísbendingu um að 

víðsýni spili einhvern þátt í ákvörðun og/eða ásetningi einstaklinga til að gerast 

frumkvöðlar heldur einnig á hvaða stigum frumkvöðlastarfseminnar persónuleikavíddin 

víðsýni á best við samkvæmt skilgreiningu rannsakenda á frumkvöðlaásetningi og 

frumkvöðlastöðu (ekki frumkvöðlar á móti nústarfandi frumkvöðlar) (Antoncic, et.al, 

2015). 

Tvær aðrar víddir í ofangreindri rannsókn sýndu marktækan mun á milli mismunandi 

flokkunar á breytunni frumkvöðlastarfsemi en þær voru persónuleikavíddirnar 

samvinnuþýði og úthverfa. Önnur nýleg rannsókn (Mei, Zicheng, Jiao, Chen, Lv og Zhan,  

2017) sem kannaði tengslin milli frumkvöðlaásetnings og hinna stóru sex 

persónuleikavídda (e. big six personality) og sem var gerð í kínversku samhengi sýndi að 

frumkvöðlaásetningur hafði marktæka jákvæða fylgni við úthverfu, samviskusemi og 

tilfinningalegs stöðuleika (viðsnúin taugaveiklun)(Mei et. al., 2017). 
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2.3 Útskýringamáttur persónuleikans og mótun kenninga fyrir 

frumkvöðlaferlið 

Frank (et.al., 2007) könnuðu hvar í frumkvöðlaferlinu væri mest viðeigandi að nota 

persónuleikaeinkenni til að spá fyrir um ákvarðanir og frammistöðu einstaklinga á 

mismunandi tímabilum innan frumkvöðlaferlisins og komust að því að útskýringamáttur 

persónuleikaeinkenna stofnenda til að útskýra mismunandi aðgerðir eða fasa í 

frumkvöðlaferlinu minnkaði eftir því sem á leið á frumkvöðlaferlið. Í þeirri rannsókn voru 

fjórar svipaðar rannsóknir teknar saman til að flokka mismunandi þrep eða tímabil innan 

frumkvöðlaferlisins. Þá voru mismunandi stig frumkvöðlaferlisins skilgreind sem 

frumkvöðlaásetningur eða ásetningur til að stofna fyrirtæki (e. entrepreneurial intent), 

stofnun fyrirtækja og hindra sprotafyrirtæki í framkvæmd (e. startup-realization), árangur 

frumkvöðlastarfseminnar (e. entrepreneurial success), og loks líftími og vöxtur fyrirtækja 

skilgreint saman sem árangur í viðskiptum (e. business success)(Frank et.al., 2007). 

Persónuleikaþættirnir áhættusækni, innri stjórnrót og þörfin til að ná afrekum (e. need 

for achievement) voru notaðir til að mæla persónuleika einstaklinga í frumkvöðlaferlinu 

en þrátt fyrir að persónuleiki þátttakenda hafði einhver áhrif á flesta fasa innan 

frumkvöðlaferlisins þá áttu þessi áhrif best við og voru með mestan útskýringarmátt á 

byrjunarstigi frumkvöðlaferlisins, þ.e. þegar um frumkvöðlaásetning þátttakenda var að 

ræða (Frank et.al., 2007). 

Mynd 3.  Skýringarhlutfall persónuleikaþátta (Persónuleiki og umhverfi/auðlyndir/ferli) 
     frá frumkvöðlaásetningi til viðskiptavaxtar (Frank, et.al., 2007). 
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Á síðastliðnum tveim áratugum hafa umræður komið aftur upp á yfirborðið sem hafa 

gagnrýnt fyrri rannsóknir fyrir að notast við of ólík og stundum ófullnægjandi mælitæki til 

að mæla of marga persónuleikaþætti sem orsakaði of veik tengsl á meðal hugtakalíkana 

(Rauch, et.al., 2007). Endurkoma þessarar umræðu vakti nýjan og ferskan áhuga 

fræðimanna á mikilvægu hlutverki persónuleikaþátta fyrir ákvörðunartöku og 

framkvæmd einstaklinga í frumkvöðlastarfi (Sahin, et.al., 2019). Þrátt fyrir fleiri 

margvíslegar rannsóknir sem könnuðu ákvörðunartökur einstaklinga sem leiða til stofnun 

nýrra fyrirtækja, frammistöðu stofnenda, ákvörðun um útgöngu eða kortlagningu þessara 

þátta fyrir heildrænni mynd (Gartner, 1994; Klovereid, 1997; Rauch et.al., 2000; Baum 

et.al., 2001; Douglas et.al., 2002; Baron, 2004) þá hefur samkvæmt Antoncic et.al. (2015) 

ekki nægileg athygli verið sýnd á hinum stóru fimm þáttum persónuleikaeinkenna í 

rannsóknum innan frumkvöðlafræðinnar til mótunar á heilsteyptari kenningum tengdum 

persónuleikaeinkennum frumkvöðla. 
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2.4 Frumkvöðlastarfsemi og frumkvöðlar 
 

Fræðasvið frumkvöðlastarfseminnar er viðamikið fagsvið sem á rætur sínar að rekja til 

ýmissa sviða innan hagfræðinnar, sálfræðinnar, félagsfræðinnar og viðskiptafræðinnar 

m.a. innan stjórnunar- og stefnumótunarfræða (Nga, et.al., 2010).   

Samkvæmt fræðimönnum Busenitz, West ,Sheperd, Nelson, Chandler og Zacharakis 

(2003) hefur vantað uppá samhljóm meðal rannsakenda hvað varðar skilgreiningu á 

frumkvöðlastarfsemi. Í grófum dráttum er hægt að skilgreina frumkvöðlastarfsemi sem 

langtímaferli (Gartner og Shaver, 1994).  Eckhart og Shane (2003) skilgreina 

frumkvöðlastarf sem uppgötvun, mat og nýtingu á framtíðarvörum og þjónustu með því 

að skapa eða bera kennsl á áður óséð tækifæri og vannýttum aðferðum að hálfu 

núverandi þátttakenda á markaðinum til að skapa verðmæti. Út frá þessari skilgreiningu 

er frumkvöðlastarfsemi að mörgu leyti huglægt fyrirbæri en samkvæmt Baron (2004) 

verður frumkvöðlaferlið einungis til á þeim tímapunkti sem einstaklingar ákveða 

meðvitað að eltast við þau tækifæri sem þeir hafa komið auga á. Að sama skapi er stofnun 

nýrra fyrirtækja eingöngu hluti af stærri skilgreiningu á hugtakinu frumkvöðlastarfsemi og 

í enn öðrum tilfellum hafa frumkvöðlastörf verið kennd við stofnun fyrirtækja sem 

einkennast af nýbreytni og/eða nýsköpun (Brandstatter, 2010). Aðrar skilgreiningingar 

segja frumkvöðlastarfsemi eigi sér stað þegar frumkvöðull, stofnandi, eigandi og/eða 

stjórnandi lítils eða meðalsstórs fyrirtækis hafi vöxt þess sem hans aðal tilgang  (Carland, 

Hoy, Boulton og Carland, 1984; Rauch et.al., 2000). Viðhald fyrir áframhaldandi vöxt 

fyrirtækja jafnt sem að bera kennsl á vannýtt tækifæri á markaði og nýta þessi tækifæri 

til að stofna fyrirtæki verða því þættir álitnir sem hluti af frumkvöðlastarfseminni en ekki 

nauðsynlegur fyrir mælingu á frumkvöðlaásetningi. 

Frumkvöðlar verða skilgreindir í samræmi við fyrri rannsóknir (Fietze og Boyd, 2016; 

Kerr et.al., 2018; Hoyte, 2018) og fyrri safngreinar (Zhao et.al., 2010; Brandstatter, 2010) 

sem einfaldlega stofnendur, eigendur og stjórnendur eigin fyrirtækis, yfirleitt lítils eða 

meðalstórs fyrirtæki. 
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2.5 Frumkvöðlaásetningur 

2.5.1 Þróun kenninga fyrir frumkvöðlaásetning 

Ásetningur manna er talinn hafa besta forspárgildið fyrir hegðun einstaklinga (Fishbein og 

Azjen, 1975). Fjölgun hefur verið á skriflegum gögnum sem segir ásetning einstaklinga 

gegna lykilhlutverki í meðvitaðri ákvörðunum einstaklinga að stofna fyrirtæki (Baron, 

2004). Þar með er hægt að líta á þann ásetning sem nauðsynleganr undanfara þess að 

athafnast í frumkvöðlastarfi (Fayolle, Gaily og Lassa-Clerc, 2006; Klovereid, 1996). 

Ásteningur fyrir frumkvöðlastarf eða frumkvöðlaásetningur (e. entrepreneurial intention) 

hefur verið skilgreindur innan sálfræðinnar sem huglægt viðhorf einstaklinga og 

mögulegra frumkvöðla sem  ætla sér að skuldbinda sig frumkvöðlastarfi að einhverju tagi 

í framtíðinni (Mei et. al., 2017). Út frá þeirri nálgun má líta svo á að ásetningur til 

frumkvöðlastarfs sé fyrsta nauðsynlega skrefið í átt að  löngu, flóknu og ófyrirsjáanlegu 

ferli (frumkvöðlaferlið) sem stofnun og viðhald nýrra fyrirtækja er (Lee og Wong 2004).  

Líkt og rannsóknir á persónuleikaeinkennum frumkvöðla hafa rannsóknir á 

frumkvöðlaásetningi einnig sýnt sérstæðar og ólíkar niðurstöður sökum ólíkra nálgana og 

skilgreininga (Thompson, 2009). Raunvísindalegar greiningar og rannsóknir sem tengjast 

frumkvöðlaásetningi hafa aukist en erfitt hefur verið að bera niðurstöður þessara 

rannsókna saman þar sem mælitækin hafa ekki öll verið nákvæmlega eins (Liñan og Chen, 

2009). Ástæðan er m.a. sú að frumkvöðlaásetningur og mælitækin sem hafa mælt 

frumkvöðlaásetning hafa ekki alltaf verið skilgreind eins í öðrum rannsóknum. Þó flest 

mælitæki sem mæla frumkvöðlaásetning séu byggð á 5-6 atriðum og 5 punkta likert 

kvarða þá komu Armitage og Conner (2001) auga á að hægt væri að skipta flestar nálganir 

fræðimanna á mælingum þeirra á ásetningi niður á þrjá mismunandi vegu. Þrá (e. desire) 

þar sem spurningar/staðhæfingar innihalda „ég vil..“, sjálfsspá (e. self-prediction) þ.e. 

spurningar sem innihalda „hversu líklegt er..“ og hegðunarásetning (e. behavioral 

intention) þ.e. spurningar sem innhalda „ég ætla mér..“ (Armitage et.al., 2001). Á meðan 

t.d. Zhao et.al. (2005) notuðust meira við spurningar sem mældu vilja einstaklinga til að 

stofna fyrirtæki, þá notuðust Liñan et.al. (2009) eingöngu við spurningar byggðar á 
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hegðunarásetningi einstaklinga hannaðar til að mæla hreinan ásetning (e. pure-intention 

based measures) í mælingum sínum á frumkvöðlaásetningi (Liñan et.al., 2009). 

 

Ýmsar nálganir hafa verið notaðar til að varpa ljósi á huglægan ásetning manna og 

móta og staðla mælitæki fyrir mælingar á frumkvöðlaásetningi (Autio, Keeley, Klofsten, 

Parker og Hay, 2001). Ytri aðstæður hafa sem dæmi eitthvað að segja um ásetning 

einstaklinga til ástundunar á frumkvöðlastarfi að einhverju tagi (Boyd og Vozikis, 1994). 

Almennt er litið svo á að ytri aðstæður hafi bein og óbein áhrif á viðhorf einstaklinga til 

frumkvöðlastarfsemis (Krueger, 1993). Ytri þættir eins og tímaskortur, erfiðleikastig 

verkefna og aðrir áhrifavaldar eins og samstarfsmenn eru dæmi um breytur í ytri 

aðstæðum sem hafa áhrif á ákvörðunartökur einstaklinga um hvort það sé t.d. yfir höfuð 

þess virði að hefja frumkvöðlastarf (Lee et.al., 2004).  

Í tilraunum til að ramma inn og mæla slík viðhorf mótuð af ytri aðstæðum hefur 

frumkvöðlaásetningur t.d. verið skoðaður samhliða ákveðnu viðhorfi til eignarhalds 

skilgreindur sem blanda af eftirsóknanleika og framkvæmanleika á raunverulegu 

frumkvöðlastarfi (Thompson, 2009; Fitzsimmons og Douglas, 2011). Þá hefur 

frumkvöðlaásetningur verið mældur samhliða skynjuðum eftirsóknanleika (e. perceived 

desirability) og skynjaður framkvæmanleiki (e. perceived feasibility) (Thompson, 2009; 

Fitzsimmons, et.al., 2011). Fitzsimmons, et.al. (2011) fundu þá út að samvirkniáhrif væru 

milli þessara tveggja breyta (skynjaður eftirsóknanleiki og skynjaður framkvæmanleiki) ef 

notast skildi við þessar breytur til að spá fyrir um hvort einstaklingar væru líklegir til að 

stofna fyrirtæki (sjá mynd 4., bls. 31). Þeir sem skoruðu hátt í skynjuðum eftirsóknanleika 

voru með meiri frumkvöðlaásetning en hinir jafnvel þótt þeir skorðuðu lægra í skynjuðum 

framkvæmanleika. Þeir sem skoruðu lágt í eftirsóknanleika voru með lítinn 

frumkvöðlaásetning en eingöngu ef skynjaður framkvæmanleiki væri lágur líka 

(Fitzsimmons, et.al., 2011). 
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Mynd 4. Samspil milli skynjuðum eftirsóknanleika og skynjuðum framkvæmanleika fyrir  

 frumkvöðlaásetning (Fitzsimmons, J.R. og Douglas, E.J., 2011). 
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Ásetningur einstaklinga til að stunda einhverskonar frumkvöðlastarf getur líka verið 

drifinn af þörfum, gildum, hvatningu, venjum og trú (Bird, 1988; Lee et.al., 2004). Þessir 

hugvísindalegu þættir eru taldnir hafa áhrif á ásetning einstaklinga fyrir frumkvöðlastarf 

og hafa verið skilgreindir sem hvetjandi undanfarar (e. motivational antecendents) (Ajzen, 

1991). Því öflugri sem þessir undanfarar væru, því meiri væri ásetningurinn til að stofna 

sprotafyrirtæki (Liñan, et. al., 2009). Þar með hefur fleiri en eitt líkan og fleiri en eitt 

sjónarmið verið notað til að útskýra undanfara frumkvöðlaásetnings (Shapero, 1982; Bird, 

1988) en samkvæmt Fayolle et.al., (2014) hefur þó ekkert líkan sem hefur verið notað til 

að skilgreina áhrifaþætti frumkvöðlaásetnings haft meiri áhrif en líkanið sem byggt er á 

kenningu Azjens (1991) um fyrirhugaða hegðun (e. theory of planned behavior) (Fayolle, 

et.al., 2014). 

 

Mynd 5. Líkan sem sýnir undanfara frumkvöðlaásetnings byggt á kenningu um     

   fyrirhugaða hegðun (Liñan et.al., 2009). 

 

Kenningin um fyrirhugaða hegðun heldur áfram að vera ein algengasta kenningin sem 

notuð er til að rannsaka frumkvöðlaásetning manna, spá fyrir um framkvæmd á 

frumkvöðlastarfsemi og er almennt orðin samþykkt kenning í hugvísindum (Fayolle, et.al., 

2014). Hún samanstendur af persónulegu viðhorfi (e. personal attitude), huglægum 

venjum (e. subjective norm) og skynjaðri stjórnun á eigin hegðun (e. perceived behavioral 

control). Samkvæmt Krueger et.al., (2000) þá býður sú kenning uppá heildstæðan og 

viðeigandi fræðiramma til að rannsaka þverfagleg og þvermenningarleg gildi 
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frumkvöðlaásetnings með því að taka tillit til persónulegra- jafnt sem samfélagslegra 

þátta í mótun ákvarðana tengdum atvinnuvali milli mismunandi menningarheima.  

Sem dæmi notuðust Liñan et.al. (2009) við kenningu um fyrirhugaða hegðun til að 

rannsaka þvermenningarlegt gildi frumkvöðlaásetnings. Þá voru undanfarar 

frumkvöðlaásetnings kannaðir megindlega og bornir saman í tveimur ólíkum löndum, 

Taiwan og Spáni. Samkvæmt Liñan et.al. (2009) heldur kenningin um fyrirhugaða hegðun 

því gildi sínu þvermenningarlega. Þar með er hægt að gera ráð fyrir að vitsmunalegt ferli 

einstaklinga sem leiðir til frumkvöðlaásetnings breytist lítið milli menningarheima (Liñan 

et.al., 2009). 

Frumkvöðlaásetningur í þessari rannsókn verður skilgreindur sem staðfestur 

ásetningur til að stofna fyrirtæki, staðfestur ásetningur að vinna í eigin sprotafyrirtæki 

eða fyrir hlut í fyrirtækinu og/eða vera staðráðin/n í því að vinna sjálfstætt einhvern 

tímann á lífsleiðinni (Liñan, et.al., 2009). 
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2.6 Fimmþáttalíkanið og frumkvöðlaásetningur 

2.6.1 Markmið  

Í þessari ritgerð verður frumkvöðlaásetningur þ.e. ásetningur einstaklinga til að 

ástunda frumkvöðlastarfsemi með því að stofna eigið fyrirtæki kannaður samhliða stóra 

fimmþátta líkan persónueinkenna (e. Big five). Markmiðið verður að varpa ljósi á hvort 

tengsl séu milli einstakra persónuleikavídda líkansins og frumkvöðlaásetningi og þá hvaða 

persónuleikavíddir sýna marktæk tengsl í íslensku samhengi. Það verður ekki markmið 

þessarar ritgerðar að komast að einum persónuleika eða uppskrift nokkurra 

persónuleikaþátta sem eiga við alla frumkvöðla til að finna hinn „eina sanna“ 

persónuleika frumkvöðulsins. Enda miðað við hvernig frumkvöðlaferlinu er lýst í 

inngangnum ætti það að vera nokkuð ljóst að einn eða fleiri persónuleikaþættir geta ekki 

átt jafn vel við á öllum stigum í  frumkvöðlaferlinu, sérstaklega þegar tekið er mið að því 

hversu mismunandi frumkvöðlar geta verið og flókið frumkvöðlaferlið er. Það er heldur 

ekki markmið verkefnisins að reyna að finna út „hina einu réttu“ samblöndu 

persónueinkenna frumkvöðla fyrir eitt eða fleiri þrep í frumkvöðlaferlinu. þótt 

einstaklingar mælist með jafn mikinn frumkvöðlaásetning, eru í sömu frumkvöðlastöðu 

og/eða á sama tímapunkti í frumkvöðlaferlinu verður tekið mið að því að svipaður 

persónuleikastrúktúr, þ.e. einstök samsetning persónuleikavídda einstaklinga, geti samt 

skilað ólíkum niðurstöðum í eins eða svipuðum frumkvöðlaaðstæðum þar sem m.a. 

samfélagslegur bakgrunnur, menning eða aðrar ytri aðstæður eru þættir sem yfirleitt eru 

ekki teknir með inn í reikninginn (Kerr, et.al., 2018). Kerr et.al. (2018) benda á að 

forsendur 20 ára tölvutækninördsins til að stofna fyrirtæki séu að öllum líkindum ekki þær 

sömu og hjá innflytjanda og fjölskylduföður sem hefur það í huga að stofna lítið fyrirtæki 

í nýju landi. Þó svo að kyn, aldur og atvinnustaða í þessari rannsókn sé mælt er það 

einungis gert til að vera vakandi fyrir hugsanlegum áhrifum þeirra á hugsanlegri 

úrtaksskekkju, eins og var gert í öðrum rannsóknum (Sahin et.al., 2019; Fietze et.al., 2016) 

en ekki til að greina sérstaklega tengls á milli lýðfræðilegra breyta við frumkvöðlaásetning 

þátttakenda eða mun á persónuleikaeinkennum þeirra samkvæmt fimmþátta líkaninu. 

Aðal markmiðið er öllu heldur hógværara, en reynt verður að komast að því hvort 

einhverjar af persónuleikavíddunum fimmþátta líkansins beri með sér einhver marktæk 
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tengsl við hina háðu breytu; frumkvöðlaásetningur. Markmið ritgerðarinnar er því að fá 

innsýn og öðlast skýrleika á vægi persónueinkenna fimmþátta líkansins fyrir eitt af 

byrjunarstigum frumkvöðlaferlisins (frumkvöðlaásetningur) í íslensku samhengi. Því fleiri 

og fjölbreyttari sem þátttakendur rannsóknarinnar verða, því líklegra verður að öðlast 

hlutlausari niðurstöður og til að styðja aðalmarkmið rannsóknarinnar verður því reynt að 

safna eins fjölbreytilegum tölfræðilegum gögnum og unnt er, frá nægilega mörgum 

þátttakendum til að auka líkur á marktækni í íslenskri þáttagreiningu 

persónuleikaþáttanna, áreiðanleika gagna og þ.a.l betri mælingu á tenglsunum milli 

persónuleikans og frumkvöðlasetningi. Einnig er það eitt markmiðanna í lok verkefnisins 

að skapa gildishlaðna umræðu um það hvernig persónuleikarannsóknir geti nýst þeim 

sem eru að taka sín fyrstu skref á atvinnumarkaði og hvernig sjálfsþekking á eigin 

persónuleikaeinkennum eða hvernig innsýn í persónuleika annara (samstarfsaðilar og 

aðrir hagsmunaaðilar) í frumkvöðlastarfi geti nýst í frumkvöðlaferlinu. 
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2.6.2 Samviskusemi og frumkvöðlaásetningur 

Safngreining Brandstatters (2010) bendir til þess að frumkvöðlar skori hærra í 

samviskusemi, víðsýni og úthverfu en aftur á móti lægra í samvinnuþýði og taugaveiklun. 

Í nýlegri rannsókn (Mei et.al., 2017) sýndu niðurstöður um marktæka fylgni milli 

frumkvöðlaásetnings og persónuleikavíddunum samviskusemi, tilfinningalegan 

stöðuleika og úthverfu. Þegar Zhao et.al. (2006) báru saman frumkvöðla við almenna 

stjórnendur (sjá kafla 2.1), fundu þeir út að mesti munurinn milli þessara hópa væri að 

finna í samviskusemi. Þrátt fyrir það að almennir stjórnendur og frumkvöðlar sýndu 

svipaðar niðurstöður í áreiðanleika (sem er einn helsti undirflokkur samviskusemis) þá 

skoruðu frumkvöðlar töluvert hærra í hvata til að ná afrekum (e. achievement motivation) 

sem er einnig frumkvöðlaeinkenni og annar mikilvægur undirflokkur samviskusemis (sjá 

kafla 1.1). Samkvæmt Baum et.al. (2004) er samviskusemi nátengd frumkvöðlastarfsemi 

og þeir sem hafa mikla þörf á að ná árangri og búa yfir miklum hvata til að ná markmiðum 

séu líklegri til að gerast frumkvöðlar. Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar verður því: 

  T1: Jákvæð fylgni er milli persónuleikavíddarinnar samviskusemis og  

  frumkvöðlaásetningi einstaklinga. 

2.6.3 Víðsýni og frumkvöðlaásetningur 

Í niðurstöðum fyrri rannsókna og safngreina (Zhao et. al., 2006; Zhao et.al., 2010; 

Brandstatter, 2010; Miao et. al., 2016) hefur jákvæð fylgni komið í ljós milli 

persónuleikavíddar, víðsýni og frumkvöðlaásetningur. Í nýlegri rannsókn Sahin et.al. 

(2019) voru 9 mismunandi uppsetningar (e. configurations) á persónuleikaþáttunum 

fimm bornar saman til að kanna tengsl þeirra við frumkvöðlaásetningi stúdenta og 

starfsmanna. Niðurstöður þeirra sýndu sterk tengsl milli víðsýni og frumkvöðlaásetningi í 

6 af 9 mismunandi uppsetningum (Sahin, et.al., 2019). Einnig sýndu niðurstöður rannsókn 

þeirra Caliendo et.al. (2013) fram á að þegar víðsýni hækkaði um 1 staðalfrávik þá 

hækkuðu líkindi um að vilja vinna sjálfstætt um 1,51% stig. Önnur tilgáta rannóknarinnar 

verður því:  

  T2: Jákvæð fylgni er milli persónuleikavíddinnar víðsýnis og   

  frumkvöðlaásetningi einstaklinga.   
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2.6.4 Taugaveiklun og frumkvöðlaásetningur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem studdi tilgátu eitt (Mei et.al., 2017) sýnir einnig að 

jákvæð fylgni sé á milli persónuleikavíddainnar tilfinningalegur stöðuleiki (viðsnúin 

taugaveiklun) og frumkvöðlaásetningi. Úr rannsókn (Singh et.al., 2003) sem varð gerð í 

stórum háskóla á vesturströnd Bandaríkjanna sem framkvæmdi aðhvarfsgreiningu út frá 

gögnum 342 nemenda kom fram í niðurstöðum að taugaveiklun bar með sér neikvæða 

fylgni við bæði frumkvöðlaásetning og hæfni einstaklinga í frumkvöðlastarfi. Fleiri 

rannsóknir (Rauch et.al., 2007; Hartman og Betz, 2007) hafa sýnt fram á að þættir eins og 

innri stjórnrót (e. locus of control) og streituþol (e. stress tolerance) séu náskyldir 

tilfinningalegum stöðuleika (andstæða taugaveiklunar) og sýni jákvæða fylgni með 

sjálfvirkni einstaklinga (e. self-efficacy). Sjálfvirkni einstaklinga hefur verið notuð til að spá 

fyrir um og skilgreina ásetning einstaklinga til að ástunda frumkvöðlastörf (Sahin et.al. 

2018). Þriðja tilgáta verður því: 

 T3: Neikvæð fylgni er milli persónuleikavíddarinnar taugaveiklun og 

 frumkvöðlaásetningi einstaklinga. 

2.6.5 Samvinnuþýði og frumkvöðlaásetningur 

Þótt sumir frumkvöðlar búi við samvinnuþýði í formi þolinmæðis, ósérplægni, umhyggju 

og að geta fyrirgefið (Zhao, et.al., 2006), þurfa frumkvöðlar einnig að vera orkumiklir og 

með mikinn hvata sem getur eyðilagt sambönd (Antoncic, et.al., 2015). Frumkvöðlar þurfa 

vissulega að byggja upp traust við hluthafa og samstarfsmenn (Eckhart, 2003) en eru 

einnig ábyrgir fyrir því hvort fyrirtækin lifi af í gegnum erfiðar aðstæður sem krefur þá 

stundum til að vera sjálfelskir og stjórnsamir (Zhao, et.al, 2006).  

Marktækni mátti líka finna í niðurstöðum þeirra Antoncic et.al. (2015) sem sýndi 

neikvæða fylgni milli þess að vera samvinnuþýður og líklegri ástundun  

frumkvöðlastarfsemi.  

Í annari rannsókn (Hmieleski og Corbett 2006) sem kannaði tengsl milli 

tilhneigingar á spuna (e. proclivity for improvisation) og frumkvöðlaásetningi voru einnig 

aðrir þættir í rannsókninni kannaðir samhliða frumkvöðlaásetningi þ.á.m. 

persónuleikaþættir fimmþátta líkansins. Í rannsókninni kom í ljós marktæk neikvæð fylgni 

milli persónuleikavíddarinnar samvinnuþýði og frumkvöðlaásetningi. Samvinnuþýði hefur 
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einnig verið tengd við hlutleysi eða gerðaleysi (e.passivity), ósjálfsstæði og tilhneigingar 

til að halda í hefðir (Costa et.al., 1992; Goldberg, 1993). Frumkvöðlar og frumkvöðlastörf 

voru lýst í byrjun ritgerðarinnar sem áhrifavaldar sem leiða til breytinga í samfélaginu. 

Setur rannsakandi því eftirfarandi tilgátu fram um samvinnuþýði: 

 T4: Neikvæð fylgni er milli persónuleikavíddarinnar samvinnuþýði og 

 frumkvöðlaásetnings einstaklinga. 

 

2.6.6 Úthverfa og frumkvöðlaásetningur 

Marktæk jákvæð fylgni mátti sjá í rannsókn Antoncic et.al. (2015) milli úthverfu og 

frumkvöðlastarfsemi þ.á.m frumkvöðlaásetningi. Niðurstöður safngreinarinnar Zhao 

et.al. (2010) sýndi einnig marktæk jákvæð tengsl milli persónuleikaþáttarins úthverfu og 

frumkvöðlaásetnings einstaklinga. Einnig sýndi athugun þeirra Mei, et.al. (2017) 

marktæka jákvæða fylgni á milli úthverfu og frumkvöðlaásetnings.  

  T5 Jákvæð fylgni er milli persónuleikavíddarinnar úthverfa og   

  frumkvöðlaásetnings einstaklinga. 
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3 Aðferð 

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur voru 251 talsins. Nálgun þátttakenda fór aðallega fram með rafrænum 

hætti í gegnum samfélagsmiðla á netinu og þá aðallega samskiptavefnum Fésbók (e. 

facebook), að einhverju leyti  í gegnum samskiptatólið messenger og með beinum 

tölvupóstum. Úrtakið var hentugleika- og snjóboltaúrtak.  Nokkuð jafnt kynjahlutfall var 

milli þátttakenda en konur voru meirihluti svarenda eða 51,39% á meðan hlutfall karla 

var 48,21%. Aðeins 0,4% svarenda vildu ekki greina kynið sitt. Aldur þátttakenda skiptist 

niður í fjóra flokka sem voru aldursbilin 18-20, 21-30, 31-40 og 41 og eldri. 39,76% 

svarenda voru á bilinu 31-40 ára, 34,94% voru 41 árs eða eldri, 24,5% voru á aldursbilinu 

21-30 ára og tæplega 1% voru í yngsta aldursflokknum. Ein spurninganna í 

spurningakönnuninni hljómaði svo: „Hver er staðan þín í lífi þínu?“ til að greina frá 

atvinnustöðu- og námsstöðu svarenda en þá voru 69,39% eða meirihlutinn einungis á 

atvinnumarkaði. 16,73% voru bæði í skóla og á atvinnumarkaði og  samanlagt hlutfall 

þeirra sem voru eingöngu í námi var 13,88%. 

Að lokum gátu þátttakendur svarað nánar hvaða atvinnu þeir gegndu eða í hvaða 

námsgrein þeir stunduðu nám sitt.  Þá kom í ljós að svarendur voru nokkuð fjölbreyttur 

hópur hvað varðaði mismunandi atvinnustéttir. Með því að skoða tíðni breytanna mátti 

sjá að sumir þátttakendur í sömu eða svipuðum atvinnugreinum höfðu orðað svör sín á 

mismunandi vegu fyrir sömu atvinnugrein t.d. „kennari“, „kennsla“, „grunnskólakennari“ 

o.þ.h. Þátttakendur á atvinnumarkaði voru þó hvergi fleiri en 21 talsins undir sömu 

atvinnustétt. 
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Tafla 1. Sýnir dreifingu kynja, aldurshópa og þjóðfélagsstöðu meðal þátttakenda 

 

Dreifing bakrunnsbreytna svarenda Hlutfall (%) Fjöldi (N) 

Kyn 
  

Karl 48,2% 121 

Kona  51,4% 129 

Vil ekki svara 0,4% 1 

Aldur   

18-20 0,8% 2 

21-30 24,5% 61 

31-40 39,8% 99 

41 og eldri 34,9% 87 

Atvinnu- og námsstaða   

Atvinnumarkaði 69% 170 

Námi og atvinnumarkaði 16,7% 41 

Grunnnám á háskólastigi 

Framhaldsnám á háskólastigi 

Framhaldsskólanám 

4,9% 

6,9% 

2% 

12 

17 

5 

Samtals 100% 251 
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3.2 Mælitæki 

3.2.1 Stóra fimmþátta spurningaskráin 

Spurningalistinn sem notast var við í þessari rannsókn var byggður með hinni stóru 

fimmþátta spurningaskrá (e. Big Five Inventory, BFI) (John og Srivastata, 1999), 6 atriðum 

tekin af spurningaskránni „Mælingar á frumatriðum frumkvöðlaásetningarlíkansins“ (e. 

Measures of core entrepreneurial intetnion model elements)(Liñan et.al., 2009) og 

nokkrum frumsömdum spurningum til að skrá lýðfræðilegar og þjóðfélagsstöðulegar 

breytur.   

Stóra fimmþátta spurningaskráin var samansett af 44 íslenskuðum og þáttagreindum 

spurningum (Karlsdóttir, 2019) til að mæla hin stóru fimm persónuleikaeinkenni í 

óreglulegri röð út frá sjálfsmati þátttakenda. Til að kanna persónuleikavíddina 

samviskusemi var notast við 9 spurningar, 9 spurningar fyrir samvinnuþýði, 8 fyrir 

úthverfu, 10 fyrir víðsýni og 8 fyrir taugaveiklun. Svarmöguleikarnir voru með 5 punkta 

likert kvarða (mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála og mjög sammála). Þetta 

mælitæki var byggt á vinnu Ernest Tupes og Raymond Christal (1961) sem skilgreindu fyrst 

hinar stóru fimm persónuleikavíddir hjá bandaríska flughernum. Lewis Goldberg (1993) 

þróaði spurningalistann enn frekar en spurningalistinn hefur verið  lengi verið í þróun og 

hann hefur verið þaulreyndur síðustu áratugi (Sjá viðauka 1, 1A). 

3.2.2 Frumkvöðlaásetningarhluti spurningalistans 

Fyrir frumkvöðlaásetningarhlutann var notast við þá spurningaskrá sem Liñan et.al. 

(2009) sömdu og notuðu til að rannsaka þvermenningarlegt gildi frumkvöðlaásetnings og 

undanfara hans (út frá kenningum um fyrirhugaða hegðun). Frumkvöðlaásetningarhluti 

spurningalistans sem þeir notuðu er byggður á 6 atriðum og einnig með svarmöguleika á 

5 punkta á likert kvarða. Spurningarnar voru hannaðar til að mæla hreinan ásetning 

fremur en vilja, áhuga eða sjálfsspá þátttakenda (Liñan et.al., 2009). 

Frumsamdar spurningar voru 5 talsins til skáningar á kyni, aldri, atvinnustöðu og tvær 

opnar spurningar fyrir nákvæmari upplýsingar um hverskonar atvinnu og hvaða nám 

þátttakendur voru í. Spurningalistinn samanstóð þ.a.l. af 55 atriðum samtals (Sjá viðauka 

1, 1B). 
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3.2.3 Uppsetning spurningalistans 

Spurningarnar sem teknar voru af stóru fimmþátta spurningaskránni (BFI) fyrir mælingu 

á persónuleikavíddunum fimm voru íslenskaðar með svokallaðri ‚fram- og bak‘ þýðingu.   

Það var áður búið að þýða spurningalistann yfir á íslensku en það var gert aftur með fram- 

og bak þýðingu til að bera saman tvær þýðingar og tryggja að spurningarnar á listanum 

væru bæði skiljanlegar en á sama tíma sannar upprunalega textanum. 

Í öðru lagi voru spurningarnar sem tengdust frumkvöðlaásetningi einnig 

íslenskaðar með fram og bak þýðingu. Í því framhaldi voru spurningarnar færðar á 

hugbúnaðarforritið QuestionPro. Áður en gagnasöfnunin hófst var útskýringartexti 

saminn til að leiðbeina þátttakendum hvernig svara skyldi hverjum spurningahluta og 

upplýsa þá um m.a. lengd spurnignakönnunarinnar.  

3.3 Framkvæmd 

3.3.1 Gagnasöfnun 

Spurningalistanum var svo dreift inn á margvíslega fésbókarhópa inn á 

samfélagsmiðlinum facebook. Reynt að stokka upp úr þýðinu með því að deila 

spurningakönnuninni inn á mismunandi og að mestu leyti ótengda fésbókarhópa (e. 

facebook groups) (aðaltenging milli þessara hópa var rannsakandi sjálfur og tengsl hans 

við þá). Sem dæmi var einhver hluti svarenda nemendur úr Háskóla Íslands eða 

fyrrverandi nemendur er henni var deilt inn á fésbókarhópunum „meistararitgerðir í 

viðskiptafræði HÍ“ eða viðburðarhóp fésbókar (e. events) „reunion ferðamálafræðinnar 

2012-2015“. Einnig var spurningakönnuninni deilt inná fésbókarhópa á borð við 

„kvikmyndaáhugamenn“, „markaðsnördar“, „frjálshyggjufélagið“ og „íslenskir 

frumkvöðlar“. Rannsakandi notaðist einnig við messenger og tölvupósta til að deila 

spurningakönnuninni beint til einstaklinga. Með hverjum beinum pósti fylgdi texti sem 

hvatti þátttakendur til að deila spurningakönnuninni áfram og með því má segja að lítill 

hluti rannsóknargagna stafi af snjóboltaúrtaki. 

3.3.2 Úrvinnsla gagna 

Uppsöfnuð gögn voru svo færð yfir og keyrð í gegnum hugbúnaðarforritið SPSS þar sem 

úrvinnsla gagna fór fram. Þáttagreining var þá gerð til að ganga úr skugga um hvort úrtakið 

hafi verið nóg stórt, hvort nægileg tengsl væru milli breytna og hvort þessi tengsl væru 
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marktæk þ.e. hvort KMO gildið væri nóg hátt og hvort Bartletts gildið sýndi marktæka 

fylgni. Cronbach‘s alpha var notað til að staðfesta áreiðanleika milli atriða fyrir hverja 

vídd. Til þess að ná sem mestum áreiðanleika í niðurstöðum, en á sama tíma viðhalda 

sannindum gagna, voru fimm spurningar úr persónuleikahlutanum teknar út (sjá nánar í 

niðurstöðukafla). Eftir það voru eftirstandandi atriði úr persónuleikahlutanum sem 

tilheyrðu hverri persónuleikavídd sameinaðar í fimm mismunandi breytur.  

Þegar  gögnin voru orðin ásættanleg, þ.e. undibúningur, skipulag og fínpússun á 

uppsetningu gagna varð klár, var þáttagreining notuð til að þáttagreina íslensku 

spurningarnar í persónuleikahluta spurningalistans og loks fjölvíð aðhvarfsgreining keyrð 

í gegn til að kanna tengslin milli persónuleikaþáttanna fimm og frumkvöðlaásetnings 

þátttakenda. Forsendur stóðust fyrir línulega aðhvarfsgreiningu. Histogram var skoðað og 

engin alvarleg fravik frá normal dreifingu mátti finna á háðu breytunni 

frumkvöðlaásetningur. Durbin watson var 1,734 og mælingarnar því óháðar. Hæsti VIF 

stuðullinn var 1,345 og þar með var enginn marglínuleiki í athugunni. Hæsta Cooks gildið 

var 0,051 sem benti til að engir útlagar höfðu áhrif og punktarit sýndi samdreifni 

afangsstærða. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þáttagreining og áreiðanleiki gagna  

Í fyrstu mátti sjá að forsendur fyrir þáttagreiningu á íslensku atriðunum í stóra 

fimmþátta spurningahlutanum voru nokkuð ásættanlegar. Eftir að fimm spurningar voru 

fjarlægðar vegna krosshleðslu stóðu eftir 39 atriði. Fullyrðingarnar „er full/ur af 

eldmóð“(úthverfa), „er full/ur af orku“(úthverfa) og „er úrræðagóður“(víðsýni) virtust 

hlaðast nokkuð jafnt á fleiri en eina vídd og voru því fjarlægðar sökum krosshleðslunnar. 

Fullyrðingin „Kýs að vinna í umhverfi sem krefst ákveðinnar rútínu“ var viðsnúin breyta 

upphaflega tileinkuð víddinni víðsýni en hún hlóðst eingöngu með breytunum sem sneru 

að taugaveiklun. Það sama átti við um fullyrðinguna „er ákveðinn“ en hún var samin fyrir 

víddina úthverfa en hlóðst eingöngu á persónuleikavíddinni „samviskusemi“ og því var 

ákveðið að fjarlæga þessar tvær breytur vegna misræmis við upprunalegan spurningalista 

persónuleikaþáttanna fimm (BFI). 
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Eftir fjarlægningu breytanna kom fram í þáttagreiningu að KMO gildið var 0,805 og 

Bartlett‘s prófið sýndu marktæk tengsl (p < 0,001) milli breytna. Skýringahlutfall 

persónuleikaþáttanna fimm útskýrðu 47% af heildardreifingu breytanna. Eftir að 

viðsnúnar spurningar voru endurkóðaðar var áreiðanleiki hverjar víddar kannaður. 

Cronbach‘s alpha áreiðanleikastuðull var 0,761 fyrir samviskusemi, 0,789 fyrir víðsýni, 

0,870 fyrir taugaveiklun, 0,681 fyrir samvinnuþýði og 0,840 fyrir úthverfu.  

Tafla 2. Áreiðanleiki persónuleikaþátta Cronbach‘s alpha (α) eftir þáttagreiningu íslenska 
 spurningalistans 

 
 

 
 

Áreiðanleiki þátta 

Cronbach’s alpha (α) Atriði 

Samviskusemi 
 

0,761 9 

Víðsýni  0,789 8 

Taugaveiklun  0,870 8 

Samvinnuþýði  0,681 9 

Úthverfa  0,840 5 

Atriði samtals 
  

39 

 

Cronbach‘s alpha áreiðanleikastuðull fyrir atriðin sex í frumkvöðlaásetningahluta 

spurningakönnunarinnar var 0,946. Talið var að þessar forsendur væru nægilegar til að 

búa til nýjar breytur með því að sameina hvert viðeigandi atriði fyrir hverja 

persónuleikavídd. Að sama skapi voru atriðin sex í frumkvöðlaásetningarhlutanum 

sameinuð til að búa til eina breytu fyrir frumkvöðlaásetning þátttakenda sem verður 

notuð sem háð breyta í aðhvarfsgreiningu rannsóknarinnar. 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði á breytunum sem við koma aðhvarfsgreiningu rannsóknarinnar; 
 meðaltal, staðalfrávik og fjöldi gildra svara. 

 

Lýsandi tölfræði  Meðaltal Staðalfrávik N 

Frumkvöðlaásetningur 

Samviskusemi 

 
3,33 

3,42 

1,17 

0,57 

249 

249 

Víðsýni  4,05 0,58 249 

Taugaveiklun  2,70 0,80 249 

Samvinnuþýði  3,83 0,47 249 

Úthverfa  3,08 0,85 249 

 

     

 

4.2 Tilgátum svarað með fjölvíðri aðhvarfsgreiningu 

 

Gildur fjöldi svarenda í aðhvarfsgreiningunni var 249 eða 99,2% af upphaflegum fjölda 

þátttakenda. Í yfirlitsglugga aðhvarfsgreiningarinnar kom í ljós að dreifingin í óháðu 

breytunum sem mynduðu 5 persónleikavíddir fimmþátta líkansins útskýrðu 22,5% af 

dreifingu háðu breytunnar þar sem útskýringarmáttur (R2) var 0,225 (F(5, 243) = 14,114, 

p < 0,001).  

 

 Eins og sést í töflunni hér fyrir neðan sýndu eingöngu þrjár af fimm 

persónuleikavíddum marktæka fylgni (jákvæða og neikvæða) við háðu breytuna 

frumkvöðlaásetningur. 

Jákvæð marktæk tengsl voru milli persónuleikavíddarinnar víðsýni og 

frumkvöðlaásetnings sem styður tilgátu 2 í rannsókninni en óstaðlaður hallastuðull óháðu 

breytunnar víðsýni var 0,732 sem gefur til kynna ágætis tengsl milli frumkvöðlaásetnings 

og persónuleikavíddinni víðsýni. Ef öllum öðrum breytum er haldið óbreyttum ætti 

frumkvöðlaásetningur að hækka um 0,732 þegar víðsýni hækkar um 1 staðalfrávik. 
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 Tafla 4. Sýnir hvernig samband óháðu breytanna við háðu breytuna er háttað. 

 
 

Í töflunni hér að ofan má sjá neikvæð marktæk tengsl (-0,475) milli 

persónuleikavíddarinnar samvinnuþýði og frumkvöðlaásetnings en þau tengsl styðja 

tilgátu 4 í rannsókninni. Einnig má sjá marktæk neikvæð tengsl (-0,363) milli 

persónuleikavíddarinnar taugaveiklun og háðu breytunni frumkvöðlaásetningur.  

Þau tengsl styðja því tilgátu 3. 

Ekki sáust marktæk tengsl milli frumkvöðlaásetnings og þær óháðu breytur samviskusemi 

né úthverfu og því verða tilgátur 1 og 5 haldnar ósvaraðar í þessari rannsókn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að mestu í samræmi við þær rannsóknir sem voru notaðar til 

stuðnings í inngangskafla ritgerðarinnar.  

 
  

 
Breytur 

B-stuðull 
(unstandardized B) 

Staðalvilla 
(Std. Error) 

Staðlaður 
hallastuðull 

(Standartized 
coefficient B) t Sig. 

(Fastatala) 2,197 ,989  2,222 ,027 

Samviskusemi ,176 ,138 ,078 1,277 ,203 

Úthverfa ,107 ,082 ,078 1,310 ,191 

Samvinnuþýði -,475 ,138 -,205 -3,432 ,001 

Víðsýni ,732 ,117 ,366 6,271 ,000 

Taugaveiklun -,363 ,103 -,226 -3,537 ,000 

Háð breyta: 
Frumkvöðlaásetningur 
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarverkefnisins eru í samræmi við rannsókn Frank et.al. (2007) (sjá 

kafla 2.3) á þann hátt að þær styðja a.m.k. að hluta til niðurstöður þeirra sem segir að 

u.þ.b. 20% af dreifingu frumkvöðlaásetnings sé hægt að útskýra með huglægum 

persónuleika. Þetta reyndist raunin þó svo Frank et.al. (2007) notuðust við 

frumkvöðlaeinkenni í stað almennari persónueinkennana fimm. Þar sem 

frumkvöðlaásetningur er talinn vera huglægt fyrirbæri (sbr. skilgreiningu Mei, et.al., sjá 

kafla 2.5.1) er því ekki endilega fráleitt að niðurstöður þessarar rannsóknar samræmist 

því að útskýringarmáttur rannsakaðra persónuleikaþátta einstaklinga sé mestur á 

frumstigi frumkvöðlaferlisins n.tt. þegar frumkvöðlaásetningur á sér stað. Þetta þýðir þó 

auðvitað að u.þ.b. 80% af frumkvöðlaásetningi einstaklinga sé hægt að útskýra með 

öðrum breytum sem var að einhverju leyti farið yfir í kaflanum 2.5. um þróun kenninga 

fyrir frumkvöðlaásetningi. Persónuleiki hefur þó eitthvað að segja um byrjunarstig 

frumkvöðlastarfseminnar hvað varðar stofnun fyrirtækja og sprota, ef tekið er tillit til 

frumkvöðlaásetnings í því samhengi. Víðsýni virðist vera mikilvægur persónuleikaþáttur 

þó mikilvægt sé að taka það fram að ekki sé um að ræða um spágildi í rannsókninni heldur 

einungis fylgni. þessar niðurstöður eru að einhverju leyti í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem hafa reynt að varpa ljósi á tengingu einstakra persónuleikaþátta fimmþátta líkansins 

og frumkvöðlaásetningi einstaklinga. Það kemur e.t.v. síst á óvart að víðsýni tengist 

frumkvöðlaásetningi einstaklinga þar sem alveg frá seinni árum Schumpeters (1948) hafði 

hann nefnt að frumkvöðlar væru drifnir áfram að hluta til fyrir þá ánægju að skapa. Það 

samræmist ágætlega skilgreiningum sem komið hafa fram fyrir persónuleikavíddina 

víðsýni (sbr. undirkafla 1.3.5.) að þeir einstaklingar sem búa við víðsýni eru líklegir til að 

vera forvitnir, hugmyndaríkir, séu almennt skapandi og hafi jafnvel meiri vilja og þrá til að 

kanna nýjar hugmyndir. Ástæður fyrir þessum tengslum gætu verið margvíslegar en eins 

og kom fram í lok kafla 1.1 þarf frumkvöðull að taka að sér ýmis ólík hlutverk. Þá er kannski 

ekki útilokað að það að búa yfir einhverri víðsýni geti hjálpað frumkvöðlum til við að flakka 

á milli mismunandi hlutverka og takast á við mismunandi verkefni og vandamál sem 

krefjast mismunandi sjónarmiða, nálgana og mismunandi lausna til að leysa. Áður en 

frumkvöðlar gerast frumkvöðlar þurfa þeir fyrst að vera með frumkvöðlaásetning en 

frumkvöðlaásetningur gæti stafað að einhverju leyti af því að víðsýnir einstaklingar viti 
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eða gruni hve mikil óvissa eða ófyrirsjáanlegt frumkvöðlaferlið er og fagni því að taka þeim 

áskorunum sem fylgir því. Einnig gætu einhverjir víðsýnir einstaklingar haft einhvert 

innsæi fyrir styrkleikum sínum sem  liggi frekar í dýnamískara umhverfi en þó er líklegt að 

samspil milli víðsýnis og hinna persónuleikavíddanna sem tengdust frumkvöðlaásetningi 

skipti máli þegar einstaklingar ákveði hvort þeir ætli yfir höfuð að stökkva í djúpu laugina 

og láti raunverulega til skarar skríða. Niðurstöður sýndu einnig neikvæða fylgni milli 

taugaveiklunar og frumkvöðlaásetnings en það gæti stafað af því að einstaklingar með 

minni taugaveiklun ráði betur við vinnu sem krefst þess að vera viðbúinn því að starfa á 

ófyrirsjáanlegum vinnutímum sökum ófyrirsjánelgra aðstæðna. Eitt af einkennum 

tilfinningalegs stöðugleika er að geta haldið ró sinni í streituvaldandi aðstæðum (sjá kafla 

1.3.3) og því gæti neikvæð fylgni milli taugaveiklunnar og frumkvöðlaásetnings að hluta 

til verið vísbending um að einstaklingar með meiri taugaveiklun hefji síður 

frumkvöðlastörf vegna þeirrar óhjákvæmilegu óvissu sem þeim fylgir. Þegar horft er á 

þann ófyrirsjánleika og þá óvissu sem fylgir oftast frumkvöðlastarfi og þá sérstaklega á 

forstigi frumkvöðlaferlisins styður það að einhverju leyti þær niðurstöður að  

þátttakendur með hærri taugaveiklun vilji síður stofna fyrirtæki sökum stressins sem það 

getur orðið fyrir þegar tækla þarf ófyrirséðar áskoranir (sjá kafla 1.1, bls. 14). 

Samvinnuþýði hefur fengið mismunandi niðurstöður í gegnum árin þegar sú 

persónuleikavídd hefur verið rannsökuð samhliða frumkvöðlastarfsemi og/eða 

frumkvöðlaásetnings eintaklinga. Í þessari rannsókn var stuðst við einkenni 

samvinnuþýðis sem birtist stundum að hluta til sem aðgerðarleysi og því að halda í 

núverandi siði og hefðir og vilja ekki vera til vandræða. Ef litið er svo á að í upphafi 

frumkvöðlaferlisins og byrjunarstigum frumkvöðlastarfs myndist aðstæður sem krefjast 

stöðugra breytinga (sbr. kafla 2.6.5) gæti það mögulega útskýrt neikvæða fylgni milli 

samviskusemis og frumkvöðlaásetnings. Einnig mætti færa rök fyrir því að 

ósamvinnuþýðir einstaklingar (einstaklingar sem skora lágt í samvinnuþýði) hafi síður 

áhuga á því eða minna þol fyrir því að vinna undir öðrum einstaklingum eða fyrirtæki ekki 

í þeirra eigu og kjósi því fremur að vinna fyrir sinn eigin atvinnurekstur með sjálfstæðri 

starfsemi e.t.v. til að þurfa ekki að hlýða og heyra undir yfirmann og/eða til að hafa meiri 

stjórn á stefnumótandi ákvörðunartökum í fyrirtækinu. Ekki fengust afgerandi 

niðurstöður fyrir persónuleikavíddunum samviskusemi og úthverfu. Þótt fyrri rannsóknir 

hafi sýnt fram á mikilvægi samviskusemis fyrir árangur og frammistöðu frumkvöðla í 
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frumkvöðlaferlinu gæti vöntun á marktækum niðurstöðum rannsóknarinnar hvað varðar 

þessa vídd stafað að því að enn ríkir mikil óvissa þegar einungis á stigi 

frumkvöðlaásetnings sé um að ræða. Eins og kom fram í kafla 1.3.1. er þrautseigja einn 

undirþáttur samviskusemi. Ein spurninganna sem tilheyrir hlutanum sem snertir 

persónuleikavíddina samviskusemi á BFI spurningalistanum spurði þátttakendur hvort 

þeir klári verkefnin sín af þrautseigju. Að klára tiltekið verkefni getur gefið til kynna að 

vitað sé fyrirfram að hægt sé að klára þau.  Þar sem erfitt er að spá fyrir um hvort 

samviskusamir einstaklingar geti yfir höfuð klárað nýsköpunarverkefni í blábyrjun 

ferlisins, sökum þess hve ófyrirsjánlegt og flókið frumkvöðlaferlið getur verið, getur það 

verið ein skýring fyrir því að samviskusemi ein og sér sé ekki nóg til að hafa áhrif á 

frumkvöðlaásetning einstaklinga. Ályktanir á sambandi persónuleikaþátta fimmþátta 

líkansins við frumkvöðlaásetning einstaklinga gæti gefið einstaklingum og verðandi 

frumkvöðlum viðeigandi innsýn (sbr. kafla 1.2) fyrir ákvörðunartökum og 

markmiðasetningu þeirra á t.d. hvert skal stefna eða staðsetja sig í atvinnulífinu. Einnig 

gætu tengslin milli persónuleikans og frumkvöðlaásetnings einstaklinga mögulega hjálpað 

verðandi frumkvöðlum við að móta teymi. Þá gætu persónuleikarannsóknir og sú innsýn 

sem þeim fylgja veitt einstaklingum sem hyggjast stofna fyrirtæki og jafnvel veitt 

utanaðkomandi fjárfestum tækifæri á að koma auga á aðila sem eru samsinnis í t.d. 

hugsunarhætti til að stofna fyrirtæki eða viljanum til að skapa vöru eða þjónustu. Einnig 

gætu persónuleikarannsóknir í teymisuppbyggingu og skilgreiningu verkefna hugsanlega 

hjálpað til við að finna einstaklinga  með gagnkvæman persónuleika fyrir verkefnaskipulag 

og verkskiptingu. 

5.1 Annmarkar rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar fólust m.a. í því hve markmið, nálganir og aðferðir fyrri 

rannsókna voru misjafnar og því þurfti að afmarka nýtingu á niðurstöðum þeirra sem 

einungis lauslegar vísbendingar fyrir mótun tilgáta í þessari rannsókn. Sem dæmi var reynt 

að notast við þær rannsóknir sem studdust aðallega við persónuleikaeinkenni stóra 

fimmþátta líkansins í mælingum sínum á persónuleika, þar sem það tengdist markmiði 

þessarar rannsóknar. Það var þó t.d. ekki hægt að gera í tilfelli rannsókn þeirra Frank et.al. 

(2007) sem notuðust við frumkvöðlaeinkenni til að rannsaka m.a. ákvarðanir einstaklinga 

á inngöngu og frammistöðu frumkvöðla í frumkvöðlastarfi. Önnur takmörkun var sú að 
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um hentugleikaúrtak var að ræða í gagnasöfnuninni og í raun var það ákveðin gæfa að 

hafa fengið fullnægandi gögn og geta notað þau sem áreiðanleg gögn þrátt fyrir tregðu í 

gagnasöfnun(sem tók meira en 3 mánuði) og lágmarksfjölda svarenda fyrir möguleikanum 

á þáttagreiningu og marktækum niðurstöðum. Í þessari rannsókn voru nokkrar 

samfélagsbreytur skoðaðar, þ.á.m. starfsheiti svarenda, en fjöldi þátttakenda var ekki 

nægilegur til að mynda hópa og skoða frumkvöðlaásetning út frá starfsviði þar sem gögnin 

mynduðu of mörg einsleit starfsheiti með of fáa einstaklinga í hverjum hópi. 

5.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Rannsókn þeirra Mei et.al. (2017),  sem stuðst var við í þessari ritgerð, sýndi ekki jákvæða 

fylgni milli persónuleikavíddarinnar víðsýni og frumkvöðlaásetnings. Einnig sýndi 

rannsókn þeirra litla en þó jákvæða fylgni milli samvinnuþýðis og frumkvöðlaásetnings. 

Sú rannsókn var gerð í kínversku samhengi og því líklegt að það ósamræmi í niðurstöðum 

þeirra við niðurstöður þessarar ritgerðar stafi af einhverjum menningarmun og/eða 

öðrum aðstæðum en þeim aðstæðum sem blasa við frumkvöðlum hvað varðar fyrstu 

skref í frumkvöðlastarfsemi á Vesturlöndum. Einnig gæti munurinn á þessum 

niðurstöðum milli ólíkra menningarheima stafað af mögulegum mismun á undanförum 

þess sem myndar frumkvöðlaásetning einstaklinga (sbr. kafla 2.5.1, sjá mynd 5, bls. 32)  

og samspilið þar við persónuleikaþætti einstaklinga. Frekari rannsóknir gætu því miðað 

að því að rannsaka betur undanfara frumkvöðlaásetnings hjá almenningi í Kína og 

Vesturlöndum og bera svo saman niðurstöður til að fá heilsteyptari mynd af hlutverki 

persónuleikans á frumkvöðlaferlið þvermenningarlega. Til að kanna þetta nánar gæti t.d. 

verið byrjunarreitur að kanna betur viðhorf til eignarhalds hjá almenningi í Kína og bera 

hann saman við viðhorf til eignarhalds á Vesturlöndum n.tt. samvirkniáhrif milli skynjaðs 

eftirsóknanleika og framkvæmanleika í samhengi frumkvöðlaásetnings, líkt og var gert í 

rannsókn Fitzimmons et.al. (2011)(sjá kafla, 2.5.1.). Einnig væri hægt að rannsaka betur 

muninn á milli huglægra venja sem hluta af undanförum frumkvöðlaásetnings milli 

þessara tveggja ólíku menningarheima t.d. með því að bera saman tengsl einstakra 

persónuleikavídda við huglægu venjurnar út frá kenningu um fyrirhugaða hegðun (sbr. 

kafla 2.5). Að lokum gætu framtíðarrannsóknir sem tengjast persónuleika og 

frumkvöðlastörfum í víðari skilningi mögulega gagnast í langtímarannsóknum sem notast 

við staðlaðari aðferðir milli rannsókna fyrir sameiginleg langtímamarkmið t.d. til að koma 



 

53 

á fót sterkari kenningum á hlutverki persónuleikans fyrir frumkvöðlaferlið. Þá gætu þessar 

langtímarannsóknir mögulega gagnast til að skoða betur hvort og þá hvernig persónuleiki 

og frumkvöðlaásetningur skiptist og aðgreinast milli mismunandi iðnaðar og hvað varðar 

mismunandi stöður innan atvinnugreina. Nákvæmari markmið af þeim toga, til að öðlast 

einbeittari niðurstöður, gætu mögulega hjálpað verðandi frumkvöðlum enn frekar og 

aukið á skýrleika tengdum persónuleika fyrir einstaklinga sem standa frammi fyrir 

ákvarðunartökum tengdum t.d. atvinnuvali, stefnumörkun á m.a. verkaskiptingu eða 

ráðningum í eigin atvinnurekstri. 
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Viðauki 1 

Persónuleikaeinkenni og ásetningur fyrir frumkvöðlastarf 
 

Kæri þátttakandi,  

eftirfarandi spurningakönnun er hluti af rannsóknarverkefni við Háskóla Íslands á 

meistarastigi. Þessi rannsókn snýr að því að rannsaka tengsl milli persónuleikaeinkennum 

einstaklinga og ásetning og vilja þeirra til að stofna fyrirtæki að einhverjum toga í 

framtíðinni. Sérstök áhersla er lögð á að öllum spurningum sé svarað og þeim sé svarað á 

eins nákvæman hátt og kostur er. Þitt framlag er mikilvægt þar sem uppsöfnuð gögn og 

vísindalegur ávinningur rannsóknarinnar felst í því að varpa ljósi á viðfangsefni hennar. 

Áætlaður tími sem þessi spurningakönnun tekur er u.þ.b. 10-15 mínútur. 

 

1A Fyrsti hlutinn innheldur flestar spurningarnar. Hann innheldur 44 spurningar sem 

tengjast persónuleikaeinkennum einstaklinga. Hver fullyrðing hefur 5 svarmöguleika; 

mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála og mjög sammála.Vinsamlegast merktu 

við þann svarmöguleika sem þér þykir eiga best við um þig. Ég lít á sjálfa mig sem 

manneskju sem: 

 
 
 
Ég lít á sjálfa mig sem manneskju sem:  
 

 Mjög 
ósammála 

ósammála 
Hvorki 
né 

Sammála 
Mjög 

sammála 

1. Er málglöð/glaður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Á það til að finna eitthvað að í fari 
annarra 

❏ 
❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Er vandvirk/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Er með þungt lundarfar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Á auðvelt með að finna upp á nýjum 
hugmyndum 

❏ 
❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Er hlédræg/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Er almennt óeigingjarnlega 
hjálpsöm/hjálpsamur 

❏ 
❏ ❏ ❏ ❏ 

8. Á það til að vera kærulaus ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Er afslöppuð/afslappaður og höndla 
streitu vel 

❏ 
❏ ❏ ❏ ❏ 
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10. Er almennt forvitin/n ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Er full/ur af orku ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

12. Á það til að fiska eftir rifrildi við aðra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

13. Er áreiðanleg/ur í starfi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Get verið taugastrekkt/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Er mikill hugsuður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

16. Er full/ur af eldmóð ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. Á auðvelt með að fyrirgefa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

18. Á það til að vera óskipulögð/lagður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

19. Á það til að hafa miklar áhyggjur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

20. Er með fjörugt ímyndunarafl ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

21. Á það til að vera hljóðlát/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

22. Er almennt traust/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

23. Á það til að vera löt/latur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

24. Er tilfinningalega stöðug/ur (Ég fer 
ekki auðveldlega í uppnám) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

25. Er úrræðagóð/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

26. Er ákveðin/n ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

27. Get verið fjarlæglega köld/kaldur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

28. Ég klára mín verkefni af þrautseigi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

29. Get verið mislynd/ur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

30. Kann að meta listrænar, 
fagurfræðilegar upplifanir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

31. Á það til að vera feimin/n ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

32. Er vingjarnlega umhugað um flesta ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

33. Er afkastamikil/l ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

34. Held ró minni í streituvaldandi 
aðstæðum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

35. Kýs að vinna í umhverfi sem krefst 
ákveðinnar rútínu  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

36. Er mannblendin félagsvera      ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

37. Á það til að vera dónaleg/ur við aðra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

38. Gerir áætlanir sem ég stend við ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

39. Verð auðveldlega kvíðin/n ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

40. Hef gaman af því að velta fyrir mér 
mismunandi hugmyndum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

41. Hef ekki mikinn listrænan áhuga ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

42. Er gjarnan samstarfsfús ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

43. Verð auðveldlega trufluð/truflaður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

44. Hef áhuga á list, tónlist eða 
bókmenntum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Næsti hluti spurningalistans snýr að ásetningi einstaklingsins til 

frumkvöðlastarfsemi og inniheldur 6 fullyrðingar. Vinsamlegast svaraðu fullyrðingum 

með því að haka við þann svarmöguleika sem á best við um þig. 

 
 
 

1B Ásetningur minn fyrir frumkvöðlastarfi: 

 

 
Mjög 

ósammála 
Ósammála 

Hvorki 
né 

Sammála 
Mjög 

sammála 

1. Ég er tilbúin/n að gera allt sem í mínu 
valdi stendur til að stunda sjálfstæðan 

atvinnurekstur 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Það er persónulegt markmið mitt að 
verða faglegur frumkvöðull 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Ég mun láta á það reyna til þrautar að 
stofna mitt eigið fyrirtæki og stýra því sjálfur 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Ég er staðráðin/n í að stofna fyrirtæki í 
framtíðinni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Ég hef íhugað það af fullri alvöru að 
stofna fyrirtæki 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Það er staðfestur ásetningur minn að 
stofna fyrirtæki einn daginn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

1C Að lokum er komið að þriðja og síðasta hluta spurningakönnunarinnar. Síðasti 

hlutinn snýr að grunnupplýsingum þátttakenda.Vinsamlegast hakið þar sem á við. 
 
 
 
Hvert er kynið þitt? 

1. Karl 
2. Kona 
3. Annað /vil ekki svara 

 
 
 
Hver er aldur þinn? 

1. 18-20 
2. 21-30 
3. 31-40 
4. 41 og eldri 
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Hver er staðan þín í lífinu? 

1. Framhaldsskólanemi 
2. Nemandi í háskóla grunnnámi 
3. Nemandi í háskóla framhaldsnámi 
4. Bæði í skóla og á atvinnumarkaði 
5. Er á atvinnumarkaði 

 
 
 
Ég vinn við/sem 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nám sem ég stunda 
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