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Útdráttur 

Nýsköpun stúdenta er lítið rannsakað fyrirbrigði hér á landi en stúdentar eru mikilvægir í 

nýsköpun bæði sem framtíðar-frumkvöðlar og nýskapandi vinnuafl fyrir fyrirtæki 

landsins. Að sama skapi hefur lítið verið fjallað um stúdentafélög sérstaklega hvað 

viðkemur nýsköpun. Þar er tómarúm í fræðunum sem er vert að fylla. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvernig má efla nýsköpun meðal stúdenta. Til þess voru 

tekin sex viðtöl við aðila tengda Háskóla Íslands og einnig notast við gögn frá vinnustofum 

sem að Landssamtök íslenskra stúdenta stóðu fyrir til að fá álit stúdentaleiðtoga og 

mikilvæga vídd í umræðuna. Niðurstöður benda til þess að nýsköpunartækifæri fyrir 

stúdenta eru þegar góð á Íslandi en þó vantar frekari kynningu á nýsköpun almennt ásamt 

jafnara aðgengi að tækifærum, sérstaklega á landsbyggðinni. Frekar aðgerðir sem gætu 

hvatt til nýsköpunar eru ræddar og farið er í hver munurinn er á áliti aðila tengdum 

Háskóla Íslands og stúdentaleiðtogum. 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ............................................................................................................. 9 

2 Fræðilegur bakgrunnur ...................................................................................... 11 

2.1 Þrjár mikilvægar kenningar ........................................................................ 11 

2.1.1 Þrefaldur helix ..................................................................................... 12 

2.1.2 Þriðja verkefnið ................................................................................... 14 

2.1.3 Þekkingarþríhyrningurinn ................................................................... 16 

2.2 Nýsköpunarstefna ...................................................................................... 19 

2.2.1 Blanda af stefnum ............................................................................... 22 

2.3 Stúdentafélög og stúdentar ....................................................................... 24 

2.3.1 Stúdentar og neytendavæðing ........................................................... 26 

2.3.2 Stúdentafélög og nýsköpununarstefna............................................... 28 

3 Nýsköpunarumhverfið Ísland ............................................................................ 29 

3.1 Stjórnvöld ................................................................................................... 29 

3.2 Háskólar ...................................................................................................... 33 

3.3 Stúdentar og stúdentafélög ....................................................................... 35 

3.4 Aðrir aðilar .................................................................................................. 35 

3.5 Umhverfið Ísland ........................................................................................ 38 

4 Aðferðir og gögn ................................................................................................ 39 

4.1 Viðfangsefni og markmið ........................................................................... 39 

4.2 Rannsóknarsnið .......................................................................................... 40 

4.3 Þátttakendur og viðmælendur ................................................................... 42 

4.4 Greining gagna ........................................................................................... 42 



7 

4.5 Fyrirvarar .................................................................................................... 43 

5 Niðurstöður úr viðtalsgögnum .......................................................................... 44 

5.1 Stuðningur .................................................................................................. 44 

5.1.1 Tækifæri .............................................................................................. 44 

5.1.2 Fjármagn ............................................................................................. 46 

5.1.3 Umhverfi ............................................................................................. 47 

5.1.3.1 Umhverfi fyrir stúdenta................................................................... 47 

5.1.3.2 Lagalegt og skattalegt umhverfi ...................................................... 48 

5.1.4 Samvinna ............................................................................................. 50 

5.2 Hvatning ..................................................................................................... 51 

5.2.1 Kynning................................................................................................ 51 

5.2.2 Áhugi ................................................................................................... 52 

5.2.3 Nýsköpunarstefna LÍS ......................................................................... 53 

5.2.4 Stúdentafélög ...................................................................................... 54 

5.3 Menntun ..................................................................................................... 54 

5.3.1 Hagnýting ............................................................................................ 55 

5.3.2 Kennsla ................................................................................................ 56 

5.3.3 Fjölbreytni ........................................................................................... 56 

6 Niðurstöður úr vinnustofum .............................................................................. 58 
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6.2 Jafn réttur til nýsköpunar- og rannsóknastarfs .......................................... 59 

6.3 Gæði náms í nýsköpunar- og rannsóknaumhverfi ..................................... 60 

7 Umræða ............................................................................................................. 61 

7.1 Viðtalsgögn ................................................................................................. 62 

7.1.1 Stuðningur við nýsköpun stúdenta ..................................................... 62 

7.1.2 Hvatning til nýsköpunar stúdenta ....................................................... 66 

7.1.3 Nýsköpunarmenntun stúdenta ........................................................... 69 

7.2 LÍS vinnustofur ............................................................................................ 70 

7.3 Gögnin borin saman ................................................................................... 72 



8 

8 Lokaorð og frekara rannsóknarefni ................................................................... 74 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 77 

  

 

 

 



9 

1 Inngangur  

Nýsköpun er sífellt mikilvægari hluti af hagkerfi heimsins (Dutta o.fl., 2017). Þegar kemur 

að vistkerfi nýsköpunar sýna undirstöðukenningar mikilvægi háskóla sem hluta af 

nýsköpunarsamfélagi og sem rannsóknarmiðstöðvar (Laredo, 2007; Leydesdorff og 

Etzkowitz, 1996; Unger og Polt, 2017). Ásamt því hafa háskólar mikið vægi í efnahag 

yfrleitt bæði í gegnum þjálfun mannauðs og nýsköpun (Valero og Van Reenen, 2019). 

Stúdentar eru mikilvægir þegar kemur að nýsköpun, bæði sem hluti af 

háskólasamfélaginu og sem hluti af framtíðarvinnumarkaði (Martín o.fl., 2017). Þeir geta 

svo haldið áfram sem frumkvöðlar einir eða í teymi, unnið saman með kennurum að 

hugmyndum (Zhang, 2021) eða orðið upspretta nýrra hugmynda í fyrirtækjum.  

Hér verður sjónum beint sérstaklega að stúdentum, hvað þeir þurfa til að stunda 

nýsköpun og hvernig má bæta þau skilyrði. Háskólamenntun hefur jákvæð áhrif á efnahag 

(Hermannsson o.fl., 2017) og það að gefa stúdentum það umhverfi sem þeir þurfa hefur 

áhrif á þeirra nýsköpunargetu (Martín o.fl., 2017). Sem dæmi um mikilvægi stúdenta fyrir 

nýsköpun má nefna Vísindagarða Háskóla Íslands en þar er húsnæði fyrir stúdenta 

staðsett markvisst vegna þess að nálægð við þá er talin álíka nauðsynleg fyrir það 

nýsköpunarsamfélag sem á að byggja þar og nálægð við stór nýsköpunarfyrirtæki eða 

Háskóla Íslands sjálfan (Steinthorsson o.fl., 2017). Þrátt fyrir það virðist lítið hafa verið 

skrifað sérstaklega um nýsköpun og stúdenta á Íslandi og þess vegna upplagt að skoða 

það sérstaklega. 

Stúdentafélög, að sama skapi, virðast ekki vera mikið rannsakað fyrirbrigði á Íslandi og 

það finnst engin fræðigrein sem tengir saman stúdentafélög og nýsköpun, hvorki hér né 

á Web of Science. Þó koma stúdentafélög til dæmis að skipulagi Gulleggsins (Gulleggið, 

e.d.-b), Stúdentaráð Háskóla Íslands er með Nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd 

(Stúdentaráð Háskóla Íslands, e.d.) og svipuð nefnd hjá Háskólanum í Reykjavík stýrir 

Seres frumkvöðlasetri þeirra (Háskólinn í Reykjavík, 2022, e.d.-e). Þetta er því þegar 

hugarefni stúdentafélaga og tímabært að kanna skoðanir þeirra. 

Nú vildi svo til að landsþing Landssamtaka íslenskra stúdenta (hér eftir skammstafað 

LÍS) gekk nýlega í garð undir yfirskriftinni „Nýsköpun og rannsóknir,“ og á því þingi var 
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lagður grunnur að nýsköpunarstefnu LÍS með vinnustofum þar sem allir meðlimir á 

þinginu gátu tekið þátt – valdir fulltrúar frá öllum stúdentafélögum landsins. Því virðist 

upplagt að geta notað þessi gögn í rannsókn um stúdenta og nýsköpun. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er því að búa til vísi að því að því hvernig efla megi 

nýsköpun meðal stúdenta á Íslandi og í þeim tilgangi nýta álit stúdentaleiðtoga og fá til 

samanburðar álit starfsmanna, nemenda og starfsmanna innan félaga Háskóla Íslands. 

Jafnframt er leitast við að leggja fram hagnýtanlegar ráðleggingar fyrir stjórnvöld, háskóla, 

stúdentafélög og aðra aðila til eflingar nýsköpunar stúdenta. Rannsóknarspurningin er því 

þessi: hvernig má efla nýsköpun stúdenta á Íslandi? Með undirspurningarnar: Hvað er álit 

starfsmanna og nemenda og starfsmanna félaga Háskóla Íslands? og: Hvað er álit 

stúdentaleiðtoga? 

Til að fá álit aðila tengdum Háskóla Íslands var sú leið valin að taka viðtöl þar sem þessi 

rannsókn er leitandi og markmiðið fræðilega séð er að finna vísbendingar og 

rannsóknarefni fyrir framtíðarrannsóknir, enda er vonast til að þetta fræðilega tómarúm 

tengt stúdentafélögum á Íslandi og nýsköpun verði fyllt á komandi árum.  

Varðandi uppbyggingu þessarar ritgerðar verður fyrst farið í fræðilegan bakgrunn til að 

setja efni rannsóknar í samhengi við rannnsóknir og kenningar, síðan verður fjallað um 

nýsköpunarumhverfi Íslands og farið stuttlega yfir stöðuna, tækifæri, stefnur og fleira. 

Eftir það kemur kafli um rannsóknaraðferðir og gagnaöflun. Að því loknu verður farið í 

niðurstöður, fyrst úr viðtalsgögnum, síðan úr vinnustofum LÍS. Því fylgir kerfisleg 

umfjöllun um niðurstöðurnar og loks koma lokaorð þar sem kynntar eru mögulegar 

aðgerðir til eflingar nýsköpunar stúdenta byggðar á rannsóknargögnum, ásamt 

hugmyndum um frekara rannsóknarefni.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þar sem að markmiðið er að efla nýsköpun meðal stúdenta er vert að byrja á því að 

skilgreina hvað er átt við með nýsköpun. Eins og Dziallas og Blind (2019) skrifa geta 

skilgreiningar nýsköpunar í fræðum verið töluvert mismunandi. Ein skilgreining sem hefur 

verið vinsæl (Dziallas og Blind, 2019) er frá Branson (1998) en það er að nýsköpun sé 

uppfinning plús nýting (e. explotation). OECD (2005) kom einnig með greinargróða 

skilgreiningu, hér þýdd úr ensku: „Nýsköpun er innleiðing nýrrar eða verulega umbættrar 

vöru (vöru eða þjónustu), eða ferils, nýrrar markaðsaðferðar, eða nýrrar aðferðar við 

stjórnun skipulagsheildar í viðskiptaaðferðum (e. inbusiness methods), skipulagsheild 

vinnustaðar eða ytri tengingum.“ Lykilatriðið hér er ef til vill að varan eða þjónustan þarf 

að vera innleidd. Í þessari ritgerð er nýsköpun skilgreind sem allt sem búið hefur verið til 

eða er í vinnslu sem er nýtt eða verulega endurbætt fyrir sköpurum, og er nýtt til ágóða, 

fjárhagslegs eða samfélagslegs.  

Hér verður umfjöllun um nýsköpun afmörkuð við þær kenningar og þann hluta 

fræðanna sem tengist efninu. Fyrst verður fjallað um þrjár mikilvægar kenningar sem allar 

snúast um samspil háskólans og umhverfisins, enda er skilningur á því hvar hann passar 

inn í nýsköpunarsamfélagið (e. innovation ecosystem) (Gomes o.fl., 2018) í heild 

nauðsynlegur fyrir efni ritgerðarinnar. Síðan verður fjallað á fræðilegan hátt um 

nýsköpunarstefnu, bæði í samhengi við stefnu stjórnvalda og einnig stefnu LÍS. Það gefur 

bakgrunn um hvernig hægt er að byggja stefnu og hvað er sérstaklega mikilvægt í 

tengslum við nýsköpunarstefnu. Að lokum verður fjallað um stúdentafélög og stúdenta 

og það takmarkað magn fræðilegra greina sem fundust um það efni. 

2.1 Þrjár mikilvægar kenningar 

Það hefur ýmislegt verið skrifað um samspil háskóla, þekkingar, nýsköpunar og 

samfélagsins í heild (Leydesdorff og Etzkowitz, 1996; Schnurbus og Edvardsson, 2020; 

Unger og Polt, 2017). Það er áhugavert að nefna að talan þrír er einstaklega mikilvæg í 

þessu samhengi en í öllum þremur kenningunum sem fjallað verður um hér kemur hún 

fyrir. Þessar kenningar voru ekki valdar vegna þess, heldur því þær eru einar áhrifamestu 

kenningar um hlutverk háskólans sem stofnunar í nýsköpun (Etzkowitz og Zhou, 2017; 
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European Council, 2010; Unger o.fl., 2020). Það er ekki tilviljun að öllu leyti en svo virðist 

sem þrískipt kerfi virki einkar vel til að lýsa samspili háskóla og nýsköpunar.  

Fyrst verðu farið í mögulega áhrifaríkustu og janframt elstu kenninguna, þrefaldan 

helix sem fjallar um samspil háskóla, stjórnvalda og iðnaðar (Etzkowitz og Zhou, 2017; 

Leydesdorff og Etzkowitz, 1996), síðan verður fjallað um þriðja verkefnið sem er aðeins 

frábrugðið hinum en það beinir sjónum að hugmyndinni um frumkvöðlaháskólann 

(Vefago o.fl., 2020), og að lokum verður farið í nýjustu kenninguna um 

þekkingarþríhyrningin sem endurhugsar samspil milli þekkingarsamfélags og háskóla 

(Unger og Polt, 2017). 

2.1.1 Þrefaldur helix 

Leydesdorff og Etzkowitz (1996) settu fram þetta módel til að útskýra hvernig ríkið, 

menningar- og þekkingarsamfélögin – með háskólana innanborðs – og einkageirinn 

fléttast saman og hafa áhrif hvert á annað. Ríkisstjórnin býr til lagalega umgjörð og 

umhverfi sem einkageirinn og háskólar geta þrifist í, einkageirinn framleiðir og 

fjármagnar, og háskólarnir leiða til nýrrar þekkingar og tækni. Það eru þrjár útgáfur af 

þessu samspili (Etzkowitz og Leydesdorff, 2000), ein er þegar ríkið stýrir samspilinu og 

samhæfir hina hlutana, önnur er þegar hlutarnir eru alveg sjálfstæðir með sterk 

landamæri á milli þeirra; sú þriðja er þegar það ríkir jafnvægi á milli þeirra sem skapar 

vænleg skilyrði fyrir nýsköpun (Etzkowitz, 2003). Flestir eru sammála um að þriðja útgáfan 

er eftirsóknarverðust (Arnkil o.fl., 2010; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz og Zhou, 2006) og 

þegar rætt er um þrefaldann helix er oftast verið að ræða þá útgáfu. 

Ásamt því að hafa áhrif á hvert annað þá er lykilatriði að hlutarnir geta tekið hlutverk 

hvors annars þegar þriðja stigið, jafnvægi, er ríkjandi (Cai og Etzkowitz, 2020; Etzkowitz, 

2003; Leydesdorff og Etzkowitz, 1996; Pique o.fl., 2018). Hlutarnir halda þá sínum 

einkennum en taka einnig á sig ný hlutverk (Cai, 2014). Til dæmis halda háskólar áfram að 

kenna og gera rannsóknir en á sama tíma styðja þeir undir sprota og sprotamenningu og 

gegna þannig hlutverki einkageirans – á meðan gæti einkageirinn menntað starfsmenn og 

gegnt hlutverki háskólanna og svo framvegis.  

Það þurfa að vera ákveðin áþreifanleg skilyrði til staðar sem ýta undir og virkja þrefalda 

helix kerfið (Cai o.fl., 2015; Ranga og Etzkowitz, 2013). Cai o.fl. (2015) hafa lesið úr verki 

Ranga og Etzkowitz (2013) fjögur slík skilyrði: 1. Hæfni háskóla til að búa til og dreifa tækni 
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og þekkingu, 2. Geta til að gleypa þekkingu (e. absorptive capacity) og eftirspurn iðnaðar 

og nýsköpunar eftir tækni og þekkingu, 3. Stuðningsinnviðir (e. supportive infrastructure) 

á borð við lagalegan og fjárhagslegan stuðning við myndun og þróun sprotafyrirtækja, og 

stofnanir sem tengjast flutningi tækni inn í og út úr háskólum, 4. Stofnanafrumkvöðlar (e. 

institutional entreprenuers) sem vilja þekkingarmiðaða þróun og geta sameinað leiðtoga 

þriggja geiranna.  

Það eru einnig óáþreifanleg skilyrði sem Cai (2014, 2015) setti fram (Cai o.fl., 2015) 

byggð á stofnanatengdum áhrifum sem ýta undir tengslamyndun innan geiranna þriggja: 

1. Sameiginlegur skilningur á þekkingu sem lykil að efnahagslegum vexti, 2. 

Markaðsmiðuð menning, 3. Ferlamiðuð þekkingarstjórnun í þekkingarframleiðslu (e. 

knowledge production), 4. Hugverkavernd, 5. Borgaralegt samfélag, 6. Samkeppni, 7. 

Lýðræði í ákvarðanatöku. Cai o.fl. (2015) koma inn á það að það sé mismunur á löndum 

og nefnir sérstaklega að í Kína sé sérstakt stofnanaumhverfi þar sem síðustu þrjú skilyrðin 

eiga minna við en í hinum vestræna heimi (Cai og Liu, 2015; Liu og Cai, 2018). Það er einnig 

mismunur, jafnvel innan Evrópu, á sumum af þessum þáttum (Medeiros o.fl., 2020) og 

gæti því einnig verið mismunur á þessum skilyrðum á milli Íslands og annara landa.  

Út frá sjónarhorni þróunarkenningar eru þrjú þróunarkerfi (e. evolutionary 

mechanism) tengt við þrefaldan helix: 1. Sköpun auðs (e. wealth generation), 2. 

þekkingarframleiðsla (e. knowledge production), 3. Stöðluð stjórn (e. Normative control) 

(Leydesdorff, 2012). Hluti af sérstöðu módelsins eru þrjú undirkerfi (e. sub-dynamics) 

þess en í hefðbundinni þróunarhagfræði eru tvö (Cai og Etzkowitz, 2020). Þessi þrjú 

undirkerfi innihalda markað, nýsköpun og stjórn (Cai og Etzkowitz, 2020; Etzkowitz og 

Leydesdorff, 2000; Leydesdorff, 2012; Leydesdorff og Meyer, 2006). Módel með þremur 

undirkerfum er flókið og getur skapað óreiðukennda hegðun (Leydesdorff og Meyer, 

2006).  

Tilraunir til að bæta víddum við hefðbundna þrefalda helix módelið sem lýst var hér 

hafa verið gerðar (Arnkil o.fl., 2010; Carayannis og Campbell, 2009, 2010). Ekki eru allir 

sammála um það hverjar þessar víddir ættu að vera (Arnkil o.fl., 2010); Carayannis og 

Campbell (2009) bættu við almenningi (e. publics/civic society) sem fjórðu víddinni á 

meðan Arnkil o.fl. (2010) rökræddu að það ættu að vera notendur. Carayannis og 
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Campbell (2010) gengu enn þá lengra og bættu við fimmtu víddinni, umhverfinu, en það 

eru ekki allir á því máli að það hafi verið gagnleg viðbót (Ben, 2019).  

Zhou og Etzkowitz (2021) mæla hins vegar gegn því að bæta víddum við. Þeir telja það 

flækja málið og beina athyglinni í ranga átt. Einnig gæti glatast einfaldleikinn og þrefalda 

dýnamíkin (Etzkowitz og Zhou, 2006; Zhou og Etzkowitz, 2021). Þeir vilja heldur fjölga 

helixum. Í þeirra módeli eru tveir helixar, sá fyrsti er eins og upprunalegi en iðnaði er skipt 

út fyrir almenning í helix númer tvö. Fyrsti helixinn er fyrir nýsköpun en helix tvö er 

ætlaður sjálfbærri þróun og hver geiri fær aðeins öðruvísi hlutverk. Báðir helixarnir myndu 

þannig bæta hvorn annan upp. Í helix tvö fær almenningur einskonar eftirlitshlutverk – 

það er almenningur sem á að passa að þróunin sé í raun og veru sjálfbær. Þó að hér verði 

að mestu leiti talað um hinn „klassíska“ þrefalda helix eru þessar hugmyndir mikilvægar 

til að skilja þróun og þekkingarstöðu í dag, sem og að undirstrika að almenningur hefur 

sitt hlutverk og er í raun undirstaða fyrir helixinn (Etzkowitz og Zhou, 2017). 

2.1.2 Þriðja verkefnið 

Fyrstu tvö verkefni háskólana eru að mennta nemendur fyrir tilvonandi vinnuveitendur 

(Laredo, 2007) og framleiða þekkingu, meðal annars í gegnum rannsóknir (Klofsten og 

Jones-Evans, 2000; Schnurbus og Edvardsson, 2020) en nýlega hefur þriðja verkefnið verið 

að ryðja sér til rúms sem hugtak (Knudsen o.fl., 2021; Laredo, 2007).  

Þriðja verkefnið (e. third mission) hefur margar mismunandi skilgreiningar og engin 

skýr mörk á milli þess og fyrstu tveggja verkefnanna (Schnurbus og Edvardsson, 2020). 

Schnurbus og Edvardsson (2020) lýsa því svona (þýtt frá ensku): „Þriðja verkefnið gefur til 

kynna sameiningu samfélagslegra -og frumkvöðlaaðgerða við háskólahugmyndina til þess 

að framleiða tekjur, og almennt og samfélagslegt virði í gegnum meiri þekkingu og 

tækniflutning.“ Aðrar skilgreiningar sem Knudsen o.fl. (2021) greina frá, lýsa að þetta séu 

aðgerðir sem eru öðruvísi frá kennslu og rannsóknum (Secundo o.fl., 2017), hafa tengsl 

við frumkvöðlasstarfsemi (Etzkowitz o.fl., 2019; Klofsten o.fl., 2019; Martinelli o.fl., 2008), 

einbeita sér að þekkingarskiptum (Cesaroni og Piccaluga, 2016; Rosli og Rossi, 2016) og 

skapa virði fyrir almenning og samfélagið (Bozeman o.fl., 2015; Fini o.fl., 2018; Miller o.fl., 

2016). 

Með öðrum orðum er hægt að segja að þriðja verkefnið sé að koma verðmætri 

þekkingu háskólanna í verð, meðal annars í gegnum nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, 
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en þetta virði sem skapast á að koma öllum til góða, án þess endilega að búa til gróða fyrir 

háskólann sjálfan.  

Það er hægt að tengja þriðja verkefnið við fyrstu tvö verkefnin (Knudsen o.fl., 2021). 

Til dæmis er hægt íhuga hvernig verkefnið sé að koma þekkingu frá rannsóknum í verð og 

inn í hagkerfið (Foss og Gibson, 2015), eða tengja það kennslu en þá gæti hlutverkið verið 

kennsla frumkvöðlahugsunar og hegðunar. Þannig getur þriðja verkefnið orðið, eins og 

Knudsen o.fl. (2021) orðuðu það „... ekki annað hvort eða heldur blanda af leiðum fyrir 

virkni sem sameina háskólann og viðeigandi leikmenn fyrir utan hann.“  

Þegar kemur að nýlegum rannsóknum tengdum þriðja verkefninu þá könnuðu 

Schnurbus og Edvardsson (2020) stöðuna í Norðurlöndunum. Þeir komust að því að flestar 

rannsóknir tengdar þriðja verkefninu höfðu verið gerðar í Svíþjóð og þær miðuðu flestar 

að þróun sænskra háskóla í frumkvöðlastofnanir og markaðsvæðingarferlinu tengdu því, 

eða hvernig hægt væri að hvetja rannsakendur áfram sem frumkvöðla. Þetta stemmir því 

Svíþjóð bætti við „þriðja markmiðinu,“ strax árið 1975 sem gæti talist vísir að þriðja 

verkefninu og var að því leiti framarlega á þessu sviði (Bourelos o.fl., 2012; Schnurbus og 

Edvardsson, 2020). Ein áhugaverð leið sem að Svíþjóð fer er að gefa hugverkaréttindi til 

rannsakenda eða fyrirtækja í staðinn fyrir að háskólarnir haldi þeim.  

Hins vegar litu rannsóknir í Noregi meira til þess hvernig þriðja verkefnið er notað til 

að sinna svæðinu í kringum háskólann – en þar er þriðja verkefnið byggt á svæðaskiptri 

menntunarstefnu frá 1960 og 1970 (Pinheiro o.fl., 2017). Þetta leiðir til togstreitu í Noregi 

vegna þess að eins og Schnurbus og Edvardsson greina frá þá eru stefnur nú til dags að 

hvetja til rannsókna sem bera af á alþjóðlegum vettvangi, og þess vegna reyna háskólar 

oft að mæta þessum væntingum á kostnað aðgerða sem styðja við samfélagið í kringum 

skólann og þar með þriðja verkefnið eða þeirra útgáfu af því (Šima o.fl., 2017).  

Rannsóknir í Finnlandi feta svo svipaðan veg og í Noregi samkvæmt Schnurbus og 

Edvardsson (2020) nema að því leitinu til að aukaáhersla hefur verið sett á að skoða ytri 

hagsmunaaðila eins og iðnað og samfélagið á háskólasvæðinu. Síðan í Danmörku er 

samband og samvinna við fyrirtæki í brennidepli ásamt frumkvöðlamenntun sem gerir 

nemendum kleift að koma að raunverkefnum tengdum fyrirtækjum (Mandrup og Jensen, 

2017). Danmörk fékk þriðja verkefnið fest í sess 2003, seint miðað við önnur lönd, og á 

sama tíma var ytri stjórn yfir þeirra háskólum aukin (Mejlgaard og Ryan, 2017). 
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Það sem er ef til vill áhugaverðast er að Schnurbus og Edvardsson (2020) fundu 

einungis eina grein um þriðja verkefnið sem gefin hefur verið út á Íslandi. Þessi grein er 

um Vísindagarða Háskóla Íslands og segir frá tengslum stofnunar þeirra við þriðja 

verkefnið en einnig að háskólinn hafi hvorki skýrt í þeirra stefnu frumkvöðlaháskólann né 

þrefalda helixinn (Steinthorsson o.fl., 2017) sem bendir til þess að slíkar hugmyndir séu 

styttra á veg komnar á Íslandi en í Norðurlöndunum.  

Frumkvöðlaháskólinn (e. entrepreneurial university) er einnig hugtak sem er vert að 

koma inn á þar sem það kemur sífellt fyrir í fræðum tengdum nýsköpun í háskólum og 

þriðja verkefninu (Etzkowitz o.fl., 2000; Guerrero og Urbano, 2012; Rubens o.fl., 2017). 

Það virðist eiga uppruna nátengdum bæði þriðja helixnum (Etzkowitz, 1993) sem einn 

hluti helixsins, og einnig þegar háskólar sem uppfylla þriðja verkefnið eru ræddir 

(Etzkowitz o.fl., 2000). Þriðja verkefnið er þó stærri hugmynd sem getur átt við hvaða æðri 

menntastofnanir sem er eins og kemur fram hér að ofan, ekki einungis háskóla, 

frumkvöðlaháskólinn er því einungis ein birtingarmynd. Sem hugmynd virðist hugtakið 

líka hafa þróast út af fyrir sig (Guerrero og Urbano, 2012) þó það sé oftast tengt eða 

jafnvel talað um sem jafngilt þriðja verkefninu (Etzkowitz, 1993; Feola o.fl., 2021). Meiri 

áhersla er lögð á háskólann sjálfan og að dreifa frumkvöðlahugsun um hann, þar á meðal 

við þróun innri ferla, tækni og stefnu (Antoncic og Hisrich, 2001). Engu að síður verður 

komið fram við frumkvöðlaháskólann hér eins og hann hefur verið meðhöndlaður í 

fræðitextum – einn hluti af bæði þriðja verkefninu og þrefalda helixnum.  

2.1.3 Þekkingarþríhyrningurinn 

Þegar kemur að háskólum og þeirra hlutverki í nýsköpun er þekkingarþríhyrningurinn 

annað módel sem að vissu leyti fer inn á sömu svæði og þrefaldi helixinn en með annarri 

nálgun (Kolomytseva og Pavlovska, 2020; Unger og Polt, 2017). Unger og Polt (2017) lýsa 

þríhyrningum sem byggðum á aðgerðum (e. activity) frekar en leikmönnum eins og 

þrefaldi helixinn. Áherslan er lögð á þrjú svæði: Rannsóknir eða þekkingarsköpun, 

menntun og þekkingu eða dreifingu þekkingar, og nýsköpun eða hvernig þekkingunni er 

breytt og hún notuð (Kolomytseva og Pavlovska, 2020). Unger og Polt leggja sérstaka 

áherslu á það hvernig eftirfarandi vinna saman: 1. Rannsóknir og menntun, til dæmis 

hvernig útskrifaðir nemendur færast á milli geira og landssvæða og hvernig fyrirtæki ráða 

inn hæfasta háskólamenntaða fólkið. 2. Rannsóknir og nýsköpun, hvernig þekkingunni er 
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komið í verð í gegnum sprotafyrirtæki tengdum háskólunum, vísindagarða, og hvernig 

hugverkaréttindi eru tryggð. 3. Menntun og nýsköpun, en hér er átt við til dæmis þróun 

nýsköpunarmenningar innan ramma þjálfunar tengdri háskólunum 

Það eru tveir flokkar af frumkvöðlaaðgerðum sem æðri menntastofnanir geta sinnt: 

Frumkvöðlamenntun, en þá er verið að hugsa um formlegar brautir, áfanga og vettvang 

fyrir nýsköpun í samráði við fyrirtæki, og eiginleg frumkvöðlavirkni eins og til dæmis hjálp 

við að stofna sprotafyrirtæki og rannsóknir í samvinnu við önnur fyrirtæki (Foss og Gibson, 

2015; Unger og Polt, 2017). Hugmyndin um frumkvöðlaháskólann gæti þurft breytingu á 

hvernig háskólum er stýrt og hvernig þeir eru byggðir upp (Scott, 2013). Samkvæmt Scott 

(2013) þá eru þrjár stoðir innifaldar í þessum breytingum: 1. Reglustoðin sem á við 

lagalega umgjörð og formlega stjórnhætti. 2. Stöðlunarstoðin (e. normative pillar) sem á 

við aðgerðir háskólans tengdar væntingum sem settar eru á þá, og samfélagsleg gildi, 

staðla og venjur. 3. Menningar-vitsmunalega (e. cultural-cognitive) stoðin sem festir 

háskólann í sessi sem frumkvöðlastofnun með hegðun rannsakenda og kennara.  

Evrópusambandið hefur notað þekkingarþríhyrninginn í sinni stefnumótun (European 

Council, 2010) og leggur áherslu á að bæta tengslin milli þriggja horna hans (Council of 

the European Union, 2009). Unger o.fl. (2020) nefna að mikilvægi þríhyrningsins fyrir 

ríkisstefnur sé afleiðing þriggja strauma: 1. Heimsvæðingu rannsókna og þekkingarflæðis. 

2. Sjálfræði, valddreifingu og aðgreiningu æðri menntastofnana. 3. Vaxandi samkeppni 

eftir hæfum starfskröftum og þeirra þekkingu.  

Eins og komið hefur verið inn á áður þá snýst þekkingarþríhyrningurinn meira um 

aðgerðir en leikmenn, en að skilja hvaða leikmenn sitja að borðinu er engu að síður 

mikilvægt til að skilja þríhyrninginn betur (Unger o.fl., 2020). Unger og Polt (2017) telja 

upp eftirfarandi leikmenn og þeirra hlutverk:  

Almenn yfirvöld búa til lagalegan ramma fyrir rannsóknir, menntun og setja staðla og 

venjur. Þau leggja til fjármagn fyrir menntun og einnig fyrir bæði almennar rannsóknir og 

rannsóknir einkafyrirtækja á beinan og óbeinan hátt. Þau efla þörf fyrir nýsköpun og nýta 

hæft vinnuafl. Einnig setja þau stefnu fyrir fjármagn og hvert það fer og hvers konar 

rannsóknir á að leggja áherslu á.  

Almennar rannsóknarstofnanir geta haft mismunandi hlutverk í samræmi við þeirra 

stefnu og tilgang. Þetta gæti til dæmis átt við Matís á Íslandi. Þessar stofnanir gera og 
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styrkja grunnrannsóknir, þær veita tæknilegan stuðning og einnig upplýsingar sem hægt 

er að nota við stefnu- og lagamótun. Þær þróa tæknilega staðla og venjur, og byggja, þróa 

og halda við rannsóknarstofum.  

Einkageirinn er öðruvísi að því leiti að efnahagslegur hagur þeirra hefur áhrif á vilja til 

samskipta og samvinnu með almennum rannsóknar- og menntastofnunum. Í þessu 

samhengi þarf að hafa í huga bæði formlega og óformlega yfirfærslu: flæði menntaðra 

starfsmanna á milli geira, formlegt samstarf í rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum, 

fjárhagslegann stuðning við æðri menntastofnanir, samvinnu við þróun menntunar til að 

upfylla þörf fyrir ákveðna hæfni, og síðan þörf einkageirans fyrir hæfni og þekkingu sem 

ýtir undir þróun æðri menntastofnana.  

Æðri menntastofnanir. Samkvæmt Unger og Polt gegna æðri menntastofnanir (e. 

higher education institutitions) lykilhlutverki í þekkingarþríhyrningnum. Þessar stofnanir 

leggja eitthvað til málanna fyrir hvert horn þekkingarþríhyrningsins. Þær innleiða 

þekkingarþríhyrninginn inn í innri kerfi og tilgang tengdum því að bjóða menntun, 

rannsóknir og aðrar aðgerðir í tengslum við nýsköpun.  

Það eru margar tegundir af æðri menntastofnunum í Evrópu og ekki allar eru háskólar 

(European tertiary education register, 2021). Engu að síður er aðallega átt við háskólana 

á Íslandi þegar æðri menntastofnanir eru ræddar í samhengi við landið. Af æðri 

menntastofnunum eru það sérstaklega háskólarnir sem styðja við að minnsta kosti tvö 

horn þríhyrningsins: menntun og rannsóknir. 

Hlutverk háskólanna er að breytast og víkka út. Unger og Polt útskýra nokkrar 

lykilástæður sem þar eru að baki (Unger o.fl., 2020): Í víðara samhenginu eru háskólar 

sífellt að verða sjálfstæðari með dreifðari ákvarðanatöku sem þýðir að háskólar geta 

meira ráðið hvernig þeir nýta fjármagn og hvert þeir stefna í menntun og rannsóknum. 

Samkeppni og samvinna á heimsskala er sífellt að aukast meðal háskóla, sem þýðir að þeir 

skiptast á þekkingu á milli landa en einnig að þeir keppast um hæft starfsfólk og bestu 

nemendurna. Ásamt því tekur hlutverk háskólana ekki einungis til menntunar og 

rannsókna lengur. Það hefur víkkað og felur einnig í sér nýsköpun, þriðja verkefnið og 

frumkvöðlaháskólann. 
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2.2 Nýsköpunarstefna 

Edler og Fagerberg (2017) skrifa, þýtt hér frá ensku, að nýsköpunarstefna „inniheldur safn 

af mismunandi stefnum (og stefnutækjum) sem kynntar hafa verið á ýmsum 

tímupunktum, með mismunandi hvata og komið fram undir ýmsum merkjum, eins og, 

undanfarið, nýsköpunarstefna.“ Í grein þeirra kemur einnig fram að á öðrum tímum í 

sögunni hefði þessi stefna ef til vill fallið undir rannsóknir, iðnað, eða tækni. Með öðrum 

orðum er nýsköpunarstefna tiltölulega nýtt fyrirbrigði – undir þessum merkjum, en hefur 

verið til og heitið annað í gegnum tíðina. Fyrst verður farið yfir nýsköpunarstefnu almennt 

en síðan sérstaklega yfir nýsköpunarstefnublöndu (e. innovation policy mix). 

Það eru mörg fræðileg sjónarhorn á nýsköpunarstefnu, Markard o.fl. (2012) komu 

auga á fjóra leiðandi strauma: 1. Umskiptastjórnun (e. transition management) (Smith 

o.fl., 2005), 2. Stefnumiðaða stjórnun markaðskima (e. strategic niche management) 

(Geels og Schot, 2007), 3. Fjölþrepa sjónarhorn (e. multi-level perspective) (Markard og 

Truffer, 2008). 4. Tæknileg nýsköpunarkerfi (e. technological innvation systems) (Bergek 

o.fl., 2008; Hekkert o.fl., 2007). Fyrst verður farið í hvernig nýsköpunarstefna hefur þróast 

en eftir það verður sjónum beint sérstaklega að tæknilegum nýsköpunarkerfum (hér eftir 

skrifað sem TN) sem gefa greinargóðan lista yfir nýsköpunarhvetjandi aðgerðir (Kivimaa 

og Kern, 2016; Kivimaa og Virkamäki, 2014).  

Til að skoða hvernig nýsköpunarstefna hafa þróast er hægt að nota ramma Schot og 

Steinmueller (2018) sem fylgja tímaröð. Fyrsti ramminn, eða hvernig horft var á 

nýsköpunarstefnu í byrjun snérist að miklu leiti um tækni og vísindi. Fókusinn og 

fjármagnið var aðallega sett í rannsóknir og þróun. Framsýni (e. foresight) var þróuð til að 

velja hvaða tækni ætti að þróa (Martin og Irvine, 1989) því ekkert land hefur burði til að 

rannsaka allt, en samt sem áður réði tæknin oftast ríkjum í áætlunum. Þar að auki þá 

fjármagnaði ríkið verkefnismiðaðar (e. mission oriented) rannsóknir sem ákveðið 

framhald eða viðbót við fyrri hernaðarlegar rannsóknir. Þarna má til dæmis nefna 

geimkapphlaupið. 

Samkvæmt Schot og Steinmueller (2018) var rammi tvö að miklum hluta viðbragð við 

ramma eitt og þeim vandamálum sem sáust þar, þar á meðal var vaxandi munur á milli 

þróaðra og minna þróaðra landa. Tækniflutningurinn (e. technology transfer) sem átti að 

eiga sér stað á milli landa gerðist ekki eins og auðveldlega og var haldið. Þar sem 
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fræðimenn voru ekki sammála um hvað virkaði varð töluverður munur á því hvaða stefna 

var inleidd (Bronwyn og Rosenberg, 2010). Mikið af stefnum þess tíma samkvæmt Schot 

og Steinmuller miðuðu að því að bæta samhæfni og samstillingu mismunandi stofnana og 

fyrirtækja, meðal annars með því að bjóða fjármagn með því skilyrði að önnur félög yrðu 

með. Einnig var meiri áhersla lögð á sjálfstæði (e. agency) og frumkvöðlastarfsemi, 

sérstaklega nýrra sprotafyrirtækja sem byggð voru á tækniframförum. Í ramma tvö er 

einnig nýr fókus á útbreiðslu og innleiðingu tækni þar sem mikið af flóknum vörum (eins 

og til dæmis flughermar eða kolefnisjafnaðar byggingar) eru byggðar á þekkingu sem 

dreifð er milli margra sérhæfðra fyrirtækja. Aðalmarkmiðið í ramma tvö er að bæta hæfni 

við að gleypa þekkingu með því að styðja við frumkvöðla og bæta tengingar milli stofnana. 

Þrefaldur helix ætti þá í raun heima í ramma tvö.  

Næsti rammi Schot og Steinmueller snýst um fyrirbrigði sem kallast umbreytandi 

breyting (e. tranformative change) og snýst um að stýra nýsköpun í átt sem hentar 

samfélaginu (Diercks o.fl., 2019; Mazzucato, 2015, 2016; Schot og Steinmueller, 2018). 

Fræðimenn rökræða að nýsköpunarstefna ætti að hafa tilgang fram yfir einungis að skapa 

nýjar vörur eða efnahagslegann vöxt í samfélaginu (Borrás og Edquist, 2013; Diercks o.fl., 

2019) og ef það á að hugsa um nýsköpunarstefnu sem leið að markmiði þá þarf að hugsa 

vel um hvað markmiðið á að vera og hvernig þessa stefna mótar þjóðfélagið (Mazzucato, 

2015, 2016; Van Den Hove o.fl., 2012). Þannig er ætlað að beita nýsköpun til að reyna að 

leysa stór vandamál sem steðja að samfélaginu eins og hnattrænni hlýnun og slæmum 

skilyrðum minna þróaðri þjóða. Til þess að ná þessum markmiðum hvetja Schot og 

Steinmueller til að samfélagið sjálft verði vettvangur róttækra tilrauna til að finna til 

dæmis aðrar lausnir en kolefnaeldsneyti í landbúnaði.  

Það sjónarhorn að ekki öll nýsköpun sé af hinu góða passar vel við ramma þrjú (Van 

Den Hove o.fl., 2012). Bein eða óbein áhrif tækni og nýsköpunar hafa einnig skapað sinn 

skerf af vandamálum (Owen o.fl., 2013) sem rennir stoðum undir þau rök að nýsköpun 

nýsköpunarinnar vegna skapi ekki endilega bestu niðurstöðuna fyrir samfélagið, það þurfi 

að vera einversskonar hvati til þess að reyna að beina nýsköpun inn á uppbyggilegri 

brautir.  

Þess má geta að rammi eitt og tvö eru að vissu leyti líka hluti af ramma þrjú því 

þekkingin og lærdómurinn sem draga má af þeim eru nýtanleg í ramma þrjú. Sem dæmi 
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gæti verkefnismiðaða hugsunin frá ramma eitt komið aftur í formi stórra áskorana (e. 

Grand Challenges) (Ulnicane, 2016) og sumir hvetja til notkunar opinbers fjármagns á 

sama hátt í þær og í verkefnismiðuðum rannsóknum (Mazzucato, 2018). Þess má geta að 

þörf er á varlegri nálgun þegar viðkemur notkun opinbers fjármagns vegna þess að ekki 

er öruggt að nauðsynlegar kerfisbreytingar náist með þessum hætti (Foray o.fl., 2012; 

Kuhlmann og Rip, 2014; Schot og Steinmueller, 2018). Það ætti einnig að fylgja rökrænt 

að áherslan á frumkvöðla og tengingar milli félaga og stofanana sé góð undirstaða fyrir 

breytingarnar sem mælt er með í ramma þrjú.  

Þessar breytingar í ramma þrjú kalla á róttækar kerfisbreytingar samkvæmt Schot og 

Steinmueller, að þörf sé á að endurhanna eða byggja ofan á öll fyrirliggjandi kerfi sem ýta 

undir nýsköpun. Mögulega myndu víðtækari breytingar fylgja sem kallaðar væru önnur 

djúpu umskiptin (e. Second Deep Transition) (Kanger og Schot, 2019; Schot, 2016; Schot 

og Kanger, 2018). Fyrstu djúpu umskiptin tengdust iðnbyltingunni og umbreytingunni í 

hið þróaða samfélag nútímans. Önnur djúpu umskiptin myndu þýða breytingar á virkni 

efnahagskerfisins og samfélagsins á sama stigi. Breytingar á þessum skala er hvorki 

einskorðaðar við nýsköpunarstefnu né vísindi, tækni og nýsköpunarstefnu og því verður 

ekki farið djúpt út í það hér, en það er engu að síður mikilvægt að hafa þá átt sem 

þjóðfélagið gæti verið að þróast að í huga við gerð nýsköpunarstefnu.  

Tæknileg nýsköpunarkerfi eru byggð á landskerfum nýsköpunar (e. national systems 

of innovation) (Freeman, 1988; Markard o.fl., 2012; Nelson o.fl., 1988). Kjarninn er sjö 

aðgerðir (e. functions) sem Bergek o.fl. (2008) lýsa: 1. Þekkingarþróun og dreifing, en þar 

er átt við þekkinguna sem liggur að baki TN og hversu vel henni er dreift um kerfið. 2. 

Áhrif á leitaráttina (e. influence on the direction of search), eða öflin sem virka á leitarferla 

innan TN, þar á meðal markaðir, yfirvöld og túlkun leikmanna á tækifærum (Shane o.fl., 

2003). 3. Tilraunastarfsemi frumkvöðla (e. entrepreneurial experimentation), þar sem 

óvissa er partur af tæknilegri og iðnaðarlegri þróun (Rosenberg, 1998) þá þarf leið til að 

takast á við hana en það myndi í þessu tilviki vera að tryggja að margar 

frumkvöðlatilraunir eigi sér stað. 4. Að búa til markað (e. market formation). Þetta er 

mikilvægt því að fyrir TN gæti markaður ekki verið til eða verið vanþróaður. Þetta þýðir 

að í byrjun gæti tæknin verið of dýr miðað við ávinning og henni þess vegna gengið verr 

en ella. Þess vegna gæti nauðsyn krafist að búinn væri til eins konar vaxtamarkaður þar 
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sem hægt væri að læra af reynslunni og TN gæti dafnað. 5. Virkjun auðlinda (e. resource 

mobilization). Hvernig TN getur virkjað mannauð, fjármagn og viðbótareignir (e. 

complementary assets). 6. Lögmæti (e. legitimization) en það þýðir að leikmenn þurfi að 

horfa á TN sem viðeigandi og æskilegt í tengslum við stofnanir og samfélagið í heild. 7. 

Þróun jákvæðra ytri áhrifa (e. development of positive extarnalities) sem TN býr til í 

kringum sig eins og til dæmis þjálfun starfsmanna og þekking sem verður til og dreifist 

„frítt.“  

Þegar kemur að því að aðlaga þessa þekkingu að stefnumótun stúdenta þá á vissulega 

ekki allt við eðli málsins samkvæmt en þetta er engu að síður gagnlegur upphafspunktur 

til að skilja hvað gæti drifið nýsköpun áfram. Til dæmis gæti aðgerð eitt átt vel við háskóla, 

og einnig gætu háskólar skapað tækifæri fyrir frumkvöðlatilraunir og þannig unnið með 

aðgerð þrjú. Þess má einnig geta að aðgerð sjö er sleppt af Kivimaa og Kern (2016) í þeirra 

verki vegna þess að hún er flokkuð sem eins konar stuðningur við hinar (Bergek o.fl., 

2008), en í umhverfi eins og háskóla gæti aðgerðin fengið meira vægi vegna þess að 

dreifing þekkingar út í þjóðfélagið er eitt af hlutverkum háskóla (Etzkowitz o.fl., 2000).

  

2.2.1 Blanda af stefnum 

Það er sérhugmyndafræði og vandamál sem fylgja því að ákveða hversskonar 

stefnublöndu (e. policy mix) skal hafa (Flanagan o.fl., 2011). Það er hægt að skilgreina 

þessa blöndu sem samansafn af stefnuverkfærum (e. policy instruments) til að leysa 

vandamál sem búið er að bera kennsl á (Borrás og Edquist, 2013). Magro og Wilson (2013) 

og Rogge og Reichardt (2013) bæta hins vegar við þessa skilgreiningu stefnumarkmiðum 

og ástæðum, sem og ferlunum á bak við stefnugerð og innleiðingu.  

Þegar kemur að stefnublöndum almennt þá segir Howlett og Rayner (2007) að það séu 

þrjár leiðir fyrir stefnublönduna að þróast á minna en ákjósanlegan hátt: 1. Lagskipting (e. 

layering) en þá er verið að bæta markmiðum og verkfærum ofan á þau gömlu sem getur 

leitt til þess að blandan verði samhengislaus, bæði með tilliti til markmiða og verkfæra, 2. 

Reki (e. drift), þegar markmiðin með stefnuni breytast en verkfærin ekki sem gæti leitt til 

ósamræmis milli verkfæra og markmiðs og verkfærin þar með ekki eins nytsamleg í að ná 

markmiðum og þau gætu verið. 3. Umbreyting (e. conversion) er þegar reynt er að breyta 

verkfærablöndunni í einu svæði án þess að breyta markmiðinu til þess að ná nýju 
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markmiði á öðru sviði þar sem illmögulegt er að breyta til. Síðan er einnig til fjórða leiðin, 

sem er talin sú best til fallna til árangurs, en það er að breyta bæði markmiðum og 

verkfærum svo að þau séu samrýmd og passi vel saman (Eliadis o.fl., 2005; Gunningham 

og Sinclair, 1999; Kern og Howlett, 2009). Þrátt fyrir að sú leið sé vænlegust þróuðust 

flestar núverandi blöndur í gegnum eina af hinum þremur leiðunum og síðastnefnda 

leiðin er frekar sjaldgæf (Howlett og Rayner, 2013).  

Þegar kemur að nýsköpunarfræðum sérstaklega þá lýsa Flanagan o.fl. (2011) hvernig 

stefnublandan er niðurstaða flókinna samskipta og röð aðlaganna á milli leikmanna (e. 

actors) og kerfa. Út af þessu flækjustigi í hinum raunverulega heimi þá eru hugmyndir um 

„fullkomnustu“ eða „hagkvæmustu“ blönduna í rauninni út af kortinu og það besta sem 

hægt er að gera er að ná vel völdum markmiðum (Eliadis o.fl., 2005; Flanagan o.fl., 2011; 

Gunningham og Sinclair, 1999).  

Ef markmiðið með nýsköpunarstefnublöndunni er á við umbreytandi breytingu eins og 

minnst var á hér að ofan á þá gæti verið að ekki sé nóg að skapa eitthvað nýtt heldur verði 

einnig að beita verkfærunum til að „eyðileggja“ hið gamla líka (Kivimaa og Kern, 2016). 

Með því að byggja á gömlum hugmyndum Schumpeter (1939) um skapandi eyðileggingu 

þá mæla Kivimaa og Kern (2016) með því að svipuð hugsun geti verið notuð í mótun stefnu 

til að hrista upp í fyrirliggjandi fyrirtækjalandslagi með því að setja það sem markmið að 

gengisfella núverandi tækni og ferla til að skapa pláss fyrir nýja tækni og nýja ferla. Vel 

stæð fyrirtæki gætu líka nýtt sér tækifærið, breytt til og lagt nýjar áherslur, en það eru 

vísbendingar um að ólíkt upprunalegu hugmyndum Schumpeters þá geta fyrirtæki þegar 

á markaðnum tekið nýja tækni, aðlagað hana að sínum þörfum og þar með komist hjá því 

að verða úrelt (Bergek o.fl., 2013). 

Kivimaa og Kern (2016) skrifuðu um leiðir til að eyðileggja hið gamla og skiptu þeim 

niður í fjóra flokka: 1. Stýringarstefna (e. control policies) þar sem skattar, verndartollar 

og reglugerðir eiga við. Þær geta búið til umhverfi sem verndar nýsköpun sem hefur 

þröngann kima fyrst um sinn og leyft nýrri tækni að keppa við eldri á jafnari grundvelli 

(Kemp og Rotmans, 2004; Van Den Bergh o.fl., 2006). 2. Stórar breytingar á ríkjandi 

reglum (e. regime rules) sem í þessu samhengi myndi til dæmis þýða róttæka löggjöf sem 

breytir landslaginu í ákveðinni atvinnugrein eða tækni (Geels, 2011; Turnheim og Geels, 

2012). 3. Minnkun stuðnings við ríkjandi tækni en það gæti átt við stefnu eins og að hætta 
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niðurgreiðslu eða skattastuðning við eldri ríkjandi tækni (Turnheim og Geels, 2012). 4. 

Breytingar í félagslegum tengslum, útskipting lykilleikmanna (e. key actors), en þar er 

vandamálið meðal annars náið samband á milli ríkis og lykilleikmanna (Unruh, 2000; 

Walker, 2000) og lausnin getur falist í því að skipta þessum leikmönnum út og þar með 

þeirra þekkingu og aðferðum fyrir nýjar (Abernathy og Clark, 1985; Turnheim og Geels, 

2012).  

Hér er verið að tala um tækni en það er hægt að túlka og heimfæra þetta á aðrar 

tegundir nýsköpunar og einnig hægt að setja þessar leiðir í samhengi sem hentar stefnu 

stúdentafélaga betur. Stúdentafélög hafa minna formlegt vald en ríkisstjórnir, eðli 

málsins samkvæmt, og því snúast stefnur þeirra oft meira um að beita þrýstingi. Hægt 

væri hægt að nota þennan þrýsting til að tala fyrir aðgerðum sem eiga heima í flokkunum 

hér að ofan, eins og til dæmis setja aukaskatta á sykur (flokkur eitt) eða bann við sölu bíla 

sem keyra á kolefna-eldneyti (flokkur tvö). Þess vegna er mikilvægt að hafa þessar leiðir 

og ástæðurnar þeim að baki í huga.  

2.3 Stúdentafélög og stúdentar 

Það er töluvert minna að finna af greinum eða rannsóknum um stúdentafélög en það er 

um stúdenta (Brooks, 2021; Brooks o.fl., 2015) og það sem er að finna virðist beinast að 

mestu leyti að neytendavæðingu stúdenta og menntunar í heild (Brooks, 2021; Brooks 

o.fl., 2016; Raaper, 2020b; Tomlinson, 2017) sem fjallað verður stuttlega um hér að 

neðan. Til eru verk sem að benda á mikilvægi stúdentafélaga fyrir stúdenta almennt og 

sérstaklega til að efla pólitískt afl nemenda ásamt því að leggja til mikilvæga efnislega hluti 

eins og stað til að hittast á og tæknileg úrræði (Crossley og Ibrahim, 2012). Nemendur 

geta einnig notað stúdentafélög sem öruggan stað til að prófa nýjar pólitískar hugmyndir 

og þróa sína sjálfsmynd (Loader o.fl., 2015). 

Það eru vísbendingar um að í gegnum árin hafa stúdentafélög breyst til að verða minna 

pólítísk og róttæk (Brooks o.fl., 2015; Klemenčič, 2011). Þau beita sér minna fyrir málum 

eins og misdreifingu auðs í þjóðfélaginu og meira fyrir því að vera „rödd stúdenta,“ 

(Brooks o.fl., 2015; Squire, 2020) eða með öðrum orðum tala um mál sem snerta stúdenta 

beint eða óbeint. Ástæða þess gæti verið að markmið stúdentafélaga taka sífellt meira 

mið af markmiðum stjórn háskólanna og tengdra stofnana (Brooks, 2021). Nissen og 

Hayward (2016) töldu að slík þróun í Nýja Sjálandi gæti hafa orðið vegna laga sem gerðu 
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aðild í stúdentafélög valkvæða, og þar af leiðandi þurftu stúdentafélögin að treysta meira 

á háskólana fyrir áframhaldandi fjármagn í stað þess að geta treyst á stöðugt flæði frá 

skyldugum nemendum.  

Aðrar vísbendingar eru um að stúdentafélögum finnist fjármagn skipta máli fyrir 

sjáfstæði (Brooks o.fl., 2015, 2016). Sérstaklega má nefna rannsókn Brooks o.fl. (2016) á 

háskólum í Bretlandi. Stúdentafélög sumra skólanna treystu á fjármagn frá rekstri klúbba, 

bara og búða og trúðu því staðfastlega að það gerði þau meira sjálfstæð og frjáls frá 

áhrifum menntastofnunar þeirra. Án sjálfstæðu innkomunnar myndu þau þurfa að haga 

aðgerðum sínum meira eftir höfði menntastofnunarinnar. Þetta var staðfest af öðrum 

félögum sem Brooks o.fl. (2016) ræddu við en þau sem höfðu enga aðra tekjustrauma 

fannst erfitt að gera annað en að fylgja dagskrá háskólans. Þetta er sérstaklega áhugavert 

í ljósi þess að á Íslandi eru stúdentafélagaaðild einnig valkvæm og þau treysta á fjármagn, 

meðal annars frá háskólum. Þess má hins vegar einnig geta að þegar þessum 

atvinnurekstri stúdentafélagana gekk illa þá hafði það slæm áhrif á samband 

stúdentafélagsins við stjórn skólans (Brooks o.fl., 2016) sem bendir til þess að fara þurfi 

varlega í þessum efnum.  

Einnig er aðrar skoðanir að finna um hvað gæti útskýrt þá þróun að markmið 

stúdentafélaga og stjórn háskóla samræmist sífellt meira (Brooks o.fl., 2015; Raaper, 

2020b). Samkvæmt Brooks o.fl. (2015) gæti það verið sérstaklega vegna vaxandi 

samkeppni meðal menntastofnana og að það sé sameiginlegur vilji hjá bæði nemendum 

og stjórnendum skólans að vernda orðspor stofnunarinnar. Orðsporið er mikilvægt 

báðum hópum því virði háskólagráðunnar eykst ef hún kemur frá virtri stofnun. Sífellt 

meiri fagmennska í starfi stúdentafélaga er einnig nefnd, en þá er átt við vaxandi áhrif 

launaðra starfsmanna og að sama skapi minni áhrif kosinna leiðtoga (Brooks o.fl., 2015; 

Raaper, 2020a). Einnig er meiri vilji fyrir því að notfæra sér fagmannlegri samskiptamáta 

eins og að reyna að sannfæra ráðamenn frekar en mótmæli og aðrar tegundir af róttækari 

pólitískum aðgerðum, og vinna með stofnunum frekar en á móti (Raaper, 2020a; Squire, 

2020). Nemendum gæti samt sem áður fundist þeir valdalausir því í þannig umhverfi eru 

lokaákvarðanirnar alltaf undir ráðamönnum komnar (Brooks o.fl., 2015; Squire, 2020).  

Stúdentafélögin hafa einnig þróast meira í hlutverk ráðgjafa ríkisstjórnar og stjórn 

háskóla um mál stúdenta og sérstaklega gæði kennslu og þjónustu (Klemenčič, 2012a). 
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Mikil togstreita er á milli þessa nýja hlutverk og þess eldra og pólitískara þar sem borin 

var áhersla á mótmæli og gagnrýni á ríkisstjórn og skólayfirvöld (Brooks, 2021; Manja og 

Bo Yun, 2018; Raaper, 2020a; Squire, 2020).  

Ekki eru öll lönd eins þegar kemur að stúdentafélögum (Brooks, 2021; Cini, 2016; Della 

Porta og Cini, 2020; Klemenčič, 2014). Til dæmis má nefna að Cini (2016) ræðir að yfirvöld 

í Englandi bregðast harkalegra við aðgerðum stúdentafélaga eins og mótmælum, og gefa 

ekki undan kröfum félaganna. Í svipuðum dúr leggur Klemenčič (2014) fram að 

menningarmunur skipti máli þegar kemur að því af hverju ríkisstjórnum gekk misvel að 

innleiða skólagjöld; í Bretlandi og Kóreu gekk það í gegn þrátt fyrir mótmæli (Day, 2012; 

Shin o.fl., 2014) en samkvæmt Klemenčič (2014) voru mótmælin árangursríkari í 

samanburði í Chile og Canada. Annað dæmi um mun á löndum er að finna í verki Chirikov 

og Gruzdev (2014) um stúdentafélög í Rússlandi en þeir skrifa um mikilvægi sögulegs 

samhengis. Í Rússlandi eru stúdentafélögin sprottin upp úr verkalýðshreyfingum og bera 

enn þess merki að hugsa meira um málefni sem tengjast félagslegu velferðarkerfi svo sem 

fjárhagslegan stuðning, húsnæðismál og styrki til náms, og í staðinn sitja önnur mál á 

hakanum eins og gæði náms og þjónustu við námsmenn – eitthvað sem skiptir vestræn 

félög sífellt meira máli (Klemenčič, 2012a; Klemenčič og Galán Palomares, 2018). Þess má 

geta að Klemenčič (2012a, 2014) telur að stúdentafélög í Skandinavíu hafi oft meira úr að 

moða en stúdentafélög í öðrum löndum og hefur tekist að komast betur undan 

þrýstingnum að verða fagmannleg og verða einungis fulltrúar, vegna þess hversu mikinn 

sess þau hafa skapað sér í samfélaginu – hér verður samt sett spurningarmerki fyrir 

samhengi ritgerðarinnar vegna þess að Ísland var ekki sérstaklega skoðað, aðeins 

Norðurlönd sem heild. 

2.3.1 Stúdentar og neytendavæðing 

Neytendavæðing stúdenta er mikið rannsakað fyrirbrigði (Brooks, 2021; Kwiek, 2018; 

Morley, 2003; Raaper, 2020b) og þrátt fyrir að tengjast efni þessarar ritgerðar ekki beint 

gæti það engu að síður haft áhrif sem bakgrunnur stúdenta, sérstaklega þegar litið er til 

þess að nám er að hluta til einkavætt á Íslandi (en þó alltaf ríkisstyrkt að einhverju leyti).  

Það er útbreidd skoðun að Bologna ferlið, sem byrjaði 1999, hafi haft undirstöðu í 

nýfrjálshyggju og komið inn hjá skólum nýjum gildum um markaðshyggju og skilvirkni í 

stjórnunarháttum (Amaral, 2008; Brooks, 2021). Aðalmarkmið ferlisins átti hinsvegar að 
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vera að búa til gráður og einingar sem auðveldlega er hægt að bera saman á milli landa 

og ýta undir flæði nemenda og kennara á milli Evrópskra menntastofnana. Moutsios 

(2013) heldur fram í álitsgrein að nemendur hafi greinilega, sem afleiðing Bologna 

ferlisins, verið settir fram sem neytendur og hluti þekkingariðnarins (e. knowledge 

industry). Kwiek (2018) tengir hins vegar þessa neytendavæðingu frekar við 

menntunarstefnubreytingar um allt meginland Evrópu, svo þetta gæti verið bylgja eða 

straumur sem er að breiðast út.  

Brooks (2021) kannaði hvernig leiðtogar stúdentafélaga í Evrópu sjá sjálf sig tengt 

þessari neytendavæðingu. Viðmælendur í Danmörku, Þýskalandi, Írlandi, Póllandi og 

Spáni sáu sig ekki sem neytendur og voru á móti slíkum hugsunarhætti vegna þess að það 

samræmdist ekki þeirra skoðunum að nemendur ættu að vera að „vinna með“ 

prófessorum á jafningjagrundvelli, og að nemendur væru einnig mikilvægir þáttakendur í 

að framleiða námið – sem er þekkt í fræðum tengdum menntun og nemendum (Hoffman 

og Kretovics, 2004; Kotzé og Du Plessis, 2003; Matthews o.fl., 2018). Önnur ástæða sem 

viðmælendur nefndu var að það myndi stuðla að þröngsýnu viðhorfi á menntun og vinna 

á móti þeirri hugsjón að menntun sé almenn gæði og að háskólar séu brunnar þekkingar, 

ekki einungis þjálfunarbúðir fyrir vinnumarkaðinn. Það vekur hinsvegar athygli að 

viðmælandinn frá Englandi skar sig úr frá hinum því honum fannst allt í lagi að tala um 

nemendur sem neytendur og hugsaði um að þau fengu ákveðna þjónustu frekar en að 

vera félagar í framleiðslu þekkingar, sem passar betur við frjálshyggjuhugmyndir um 

menntun (Lynch, 2006).  

England gæti verið sér á báti í Evrópu, menningarlega séð, en eins og kemur fram hér 

að ofan inleiddu stjórnvöld skólagjöld þrátt fyrir mótmæli. Einnig má nefna í þessu 

samhengi rannsókn Tomlinson (2017) sem leiddi einnig í ljós vísbendingar um að þessar 

hugmyndir um neytendavæðingu menntunar væru langt komnar og útbreiddar í 

Bretlandi, þótt vissulega væru einnig nemendur sem höfðu áhyggjur af þessari þróun, 

sérstaklega í því samhengi hvort menntun væri „þess virði,“ miðað við verðið sem væri 

verið að borga.  

Frjálshyggjan og neytendavæðingin gæti svo aftur verið að hafa áhrif á hvernig 

stúdentafélög vinna og þrýstinginn á verða fagmannleg (Klemenčič, 2015; Raaper, 2020a). 

Þrátt fyrir að nemendur séu sífellt meira formlegir álitsgjafar (Klemenčič, 2014) efast 
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Raaper (2020a) um þeirra eiginlegu völd vegna þess að frjálshyggjan gæti verið að ýta 

stúdentaleiðtogum í hlutverk sem sáttasemjarar og gæslumenn hagsmuna (e. lobbyist) 

og Raaper setur spurningamerki við hver tækifærin eru í þessu nýja kerfi fyrir róttækar 

pólitískar aðgerðir. 

2.3.2 Stúdentafélög og nýsköpununarstefna 

Leit á Web of Science skilaði fáum niðurstöðum um stúdentafélög og þeirra innri 

stefnumótun. Ástæður gætu verið lítið formlegt vald stúdentafélaga en hins vegar, eins 

og komið hefur fram, leggja yfirvöld sig fram í sífellt auknu máli til að hlusta á stúdenta og 

gefa þeim sæti við borðið (Klemenčič, 2014, 2015; Klemenčič og Galán Palomares, 2018; 

Manja og Bo Yun, 2018) og því ætti innri stefnumótun þeirra að skipta máli. Klemenčič 

(2012a, 2012b, 2012c) gerði nokkrar rannsóknir tengdar ESU, regnhlífasamtökum yfir 

flest stúdentafélög í Evrópu en engin þeirra fjallaði sérstaklega um stefnu þó 

stefnumótunarskjöl voru notuð.  

Þegar kemur að stúdentafélögum og nýsköpun sérstaklega finnst ekkert, hvorki á 

„Web of Science“ eða á Íslandi svo rannsókn af þessu tagi virðist vera fyrsta sinnar 

tegundar. Þar sem háskólar, stúdentar og nýsköpun eru nátengd (Leydesdorff og 

Etzkowitz, 1996) þá ætti sjónarhorn stúdenta að skipta máli í þessu samhengi. 
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3 Nýsköpunarumhverfið Ísland 

Til þess að setja gögnin í samhengi er gagnlegt að skoða núverandi nýsköpunarumhverfið 

á Íslandi. Gögn af vefsíðum, úr fréttablöðum, fræðigreinum og ýmsu öðru efni voru fundin 

til þess að byggja upp mynd af stöðunni, helstu tækifærum á markaðnum og þeim aðilum 

sem eru helsta umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

Fyrst verður skoðað hvað stjórnvöld eru að gera og stuttlega farið yfir helstu áherslur 

nýsköpunarstefnu þeirra. Á eftir því eru háskólarnir skoðaðir með sérstakri áherslu á 

Háskóla Íslands og varfærnislegt mat á hvaða háskólar virðast vera að standa sig best 

varðandi nýsköpun. Síðan eru stúdentar og stúdentafélög tekin fyrir á sama máta og að 

lokum eru helstu punktar dregnir fram.  

3.1 Stjórnvöld 

2021 var ákveðið að í stað þess að hafa nýsköpunarmál í atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu þá yrðu háskólamálum, nýsköpun og iðnaði steypt saman í nýtt 

ráðuneyti. (Stjórnarráð Íslands, 2021b). Á síðu stjórnarráðsins stendur eftirfarandi um 

hlutverk ráðuneytisins:  

Hlutverk háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins er að rjúfa múra á 
milli háskóla, vísinda, iðnaðar og nýsköpunar og auka þannig velsæld og fjölga 
þekkingarstörfum. Framtíðarsýn ráðuneytisins er að íslenskt hugvit verði 
stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Auk þess verður unnið markvisst að því 
að efla net- og fjarskiptaöryggi og áhersla lögð á að auka traust almennings á 
upplýsingatækni. (Stjórnarráð Íslands, 2022) 

Þetta ráðuneyti kemur á nýju skipulagi og gefur nýsköpun meiri nánd við háskólamál. 

Einnig getur þessi ákvörðun bent til þess að þessi ríkisstjórn ætli sér að hrista enn frekar 

upp í nýsköpunarmálum, en nýlega var stokkað upp í nýsköpunarumhverfi þegar 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands var lögð niður á síðastliðnu ári (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

2021). Ekki voru allir sáttir með þá ákvörðun (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2020) en engu 

að síður var starfsemi hennar síðan flutt á hina ýmsu staði eins og kemur fram á vefsíðu 

miðstöðvarinnar (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2021).  

Stofnað var tæknisetur til að halda utan um þann hluta af nýsköpunarmiðstöð sem sér 

um rannsóknir, sérhæfða aðstöðu og tækjabúnað (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2021; 

Tæknisetur ehf, e.d.). Samkvæmt vefsíðu Nýsköpunarmiðstöðvar (2021) þá voru 
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efnagreiningar til dæmis fluttar til Hafrannsóknarstofu, og einnig er tekið fram að fab-löb 

hafa verið stofnuð víðsvegar um landið. Ljóst er því að hugmyndin að hafa eina miðstöð 

fyrir allt tengt nýsköpun var því lögð á hilluna í bili. 

Samkvæmt frétt frá mbl.is (Hólmfríður María Ragnhildardóttir, 2021), þá kemur fram 

að það eru misjafnar skoðanir á því að sama ráðuneyti sjái um háskólamál og 

nýsköpunarmál. Ragnheiður H. Magnúsdóttir, formaður tækninefndar hjá Vísinda- og 

tækniráði, sagði hins vegar í viðtali fyrir fréttina: „… Að setja þetta saman í eitt ráðuneyti 

er geggjað og gefur okkur miklu betri heildarmynd.“ Hvert svo sem álit annara er þá hefur 

lítil reynsla komið á þetta ráðuneyti enn og tíminn mun leiða í ljós niðurstöðuna.  

Árið 2019 var sýn stjórnvalda á nýsköpun til 2030 kynnt (Stjórnarráð Íslands, 2019). 

Eins og segir í frétt á vef Stjórnarráðs Íslands, (2019) voru fulltrúar frá öllum 

stjórnmálaflokkum, atvinnulífinu og háskólum hluti af stýrihópnum sem samdi stefnuna, 

og af því má sjá að reynt var að ná víðtækri sátt um þessa stefnu. Stefnan sjálf er í 

auðmeltanlegu formi aðalpunkta á netinu (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019), svo hér verður einungis stiklað á stóru um atriði sem eru 

sérstaklega áhugaverð í tengslum við þessa ritgerð. Eftirfarandi er unnið alfarið úr 

stefnuskjalinu (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019):  

Uppbygging stefnuskjalsins er kannski áhugaverð en það hefst með þremur punktum: 

Fjórða iðnbyltingin, umhverfismál og lýðfræðilegar áskoranir. Eftir að þeim eru gerð skil 

eru 10 leiðarljós talin upp. Það gæti vakið hinsvegar sérstakann áhuga næstu kaflar, sem 

eru byggðir á fimm hornsteinum sem styðja eiga við nýsköpun eins og sjá má á mynd og 

bls. 10 í stefnuskjalinu (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2019). Þessir fimm hornsteinar eru hugarfar, fjármagn, markaðsaðgengi, umgjörð og 

mannauður.  

Í áherslum tengdum hugarfari á bls 12 (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019) stendur meðal annars að þörf sé á auknum sýnileika 

fyrirmynda í nýsköpun. Einnig er sérstaklega minnst á nýsköpun sem hluta af 

menntastefnunni ásamt því að hvatt er til allra tegunda af samkeppni í nýsköpun. Hérna 

mætti segja að kynningarmál og nemendur séu ofarlega í áliti stýrihópsins á mótun 

hugarfars.  
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Flokkurinn fjármagn (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2019) inniheldur meðal annars þær áherslur á bls 14 að auka fjárfestingar engla með 

endurskoðun regluverks varðandi skattalega hvata. Að sama skapi ætti almenningur 

einnig að hafa skattalegan hvata af fjárfestingu í sprotafyrirtækjum. Ríkið á ekki að 

fjárfesta beint í sprotafyrirtækjum heldur í gegnum sjóði ef „markaðsbrestir“ verða.  

Áherslur markaðsaðgengi á bls 16 (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019) fjalla aðallega um aðgengi Íslendinga að erlendum 

mörkuðum. Lögð er áhersla á Evrópu í því samhengi, en einnig alþjóðlega markaðsetningu 

Íslands sem nýsköpunarlands.  

Umgjörð fjallar um regluverk og lagaumhverfi nýsköpunar á Íslandi. Í áherslum úr 

þessum flokki á bls 18 (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019) 

er meðal annars greint frá því að auðvelda ætti stofnun fyrirtækja eins og mögulegt er, 

og lagt fram að hægt væri að búa til sérfyrirtækjaform fyrir sprotafyrirtæki. Einnig er 

minnst á miðlægan stað þar sem stofnendur fyrirtækja geta nálgast allar nauðsynlegar 

lagalegar upplýsingar. Síðan er lögð áhersla á skilvirkni, eignarrétt, persónuvernd og 

tækninýjungar.  

Í síðasta flokknum, mannauði, er fjallað um þær áherslur á bls 20 (Stjórnarráð Íslands 

- atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019) að huga að því að samfélagið hér sé 

eftirsóknaverður staður til að búa á til að missa ekki fólk til annara landa og í því samhengi 

þurfi að huga að menningarlífi meðal annars. Einnig er lögð áhersla á einstaklingsfrelsi, 

varðandi hvar einstaklingurinn vill vinna og hvatt til hreyfanleika í þeim efnum. Einnig er 

hugað að því að laða að fólk úr öðrum löndum og að virðing sé borin fyrir þeim 

innflytjendum sem koma hingað.  

Einnig er minnst á í gegnum stefnuna að nýta skattalega hvata (Stjórnarráð Íslands - 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019). Til dæmis má nefna að á bls 15 er fjallað 

um endurgeiðslu skatta vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar og einnig notkun 

skattalega hvata til að auðvelda fjármögnun yfirhöfuð. Einnig má minnast á áherslu á fab-

löb en sérstaklega er minnst á á bls 19 (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019) að sem flestir, óháð búsetu, ættu að hafa aðgang.  

Að lokum er þess virði að vísa beint í svar stýrinefndar á bls 22 um hlutverk stjórnvalda 

í nýsköpun:  
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Já. Stjórnvöld og hið opinbera eru þáttur í nýsköpunar-keðjunni, allt frá 
stefnumótun, menntun og innviðum, yfir í mótun rekstrarumhverfis, þar á 
meðal fjármála- og skattaumgjarðar. Stýrihópurinn telur mikilvægt að 
stjórnvöld styðji við rannsóknir og fyrstu skref nýsköpunar og gæti þess að 
stuðnings-, laga- og rekstrarumhverfi á Íslandi bjóði upp á stofnun, vöxt og 
starfsemi alþjóðlega samkeppnishæfra nýsköpunarfyrirtækja. Stýrihópurinn 
telur almennt að beinn fjárstuðningur ríkisins eigi síður rétt á sér eftir því sem 
nýsköpun flyst frá stigi óvissu yfir á stig áhættu. (Stjórnarráð Íslands - 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019) 

Það er töluvert rætt um lagaumhverfi, skattamál og fleira í stefnu stjórnvalda um 

nýsköpun (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019) en það 

væri ef til vill gagnlegt að skoða hvernig það er núna. Það virðist ekki vinsælt 

rannsóknarefni en þó skrifa Gunnar Óskarsson og Hermann Þór Þráinsson (2017) 

sérstaklega um reglugerðarumhverfi frumkvöðla. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að 

reglugerðarumhverfið er á heildina litið gott og stenst samanburð við önnur lönd. Þó eru 

tækifæri til úrbóta og þar er minnst sérstaklega á skattamál og stöðugleika 

lagaumhverfisins. Þar að auki er minnst á að stofnkostnaður og skráningargjöld gætu 

verið of há í tengslum við stofnun nýrra fyrirtækja. Það gæti einnig vakið athygli (Gunnar 

Óskarsson og Hermann Þór Þráinsson, 2017) að reglugerðarumhverfi virðist hafa farið 

versnandi á árunum 2008-2012 í samanburði við önnur lönd. Þó má taka fram að 

ofangreind rannsókn var gerð árið 2017 og gæti því eitthvað hafa breyst síðan.  

Að sama skapi er gott að fara aðeins yfir styrkjaumhverfið á Íslandi, enda mikið rætt 

um fjármagn í nýsköpunarstefnu stjórnvalda (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019). Besta yfirlitið sem finnst við leit á netinu er frá vef 

Nýsköpunarmiðstöðvar (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.) sem inniheldur eins og er 

aðallega almennar upplýsingar fyrir frumkvöðla (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2021). Við 

talningu inniheldur vefurinn upplýsingar um um það bil 55 mismunandi sjóði með ólíkum 

kröfum (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Þar af eru til dæmis uppbyggingarsjóðir fyrir 

flesta landshluta, erlendir sjóðir, samfélagssjóðir hjá fyrirtækjum og sjóðir á vegum Rannís 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2021). Einnig má þess geta að sjóðir á vegum ýmissa 

ráðuneyta hafa sér síðu (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

Sumir hafa sértæk skilyrði eins og til dæmis nýlegur sjóður sem kallast Lóa og er 

sérstaklega fyrir nýsköpunarverkefni á landsbyggðinni (Stjórnarráð Íslands, 2021a) og 

Atvinnumál Kvenna sem er sjóður sérstaklega fyrir verkefni sem eru í meirihlutaeign 
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kvenna (Atvinnumál kvenna, e.d.) en aðrir eru almennir eða miðaðir að ákveðinni stærð 

eins og Fræ sem er ætlað fyrir verkefni á hugmyndastigi eða verkefni sem eru mjög 

skammt á veg komin (Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-a). 

Það má líka minnast á Rannsóknarmiðstöð Íslands eða Rannís sem stofnun en 

samkvæmt vefsíðu stofnunarinnar (Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-b) hefur Rannís það 

hlutverk að styðja við „rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu.“ Rannís heyrir undir 

ráðuneytið sem sér um nýsköpun og sér um ýmsa sjóði sem og annað stuðningsstarf við 

nýsköpun, og virðist það næsta sem stjórnvöld hafa miðlægri miðstöð fyrir styrki þó allir 

sjóðir heyri ekki undir þessa stofnun (Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-b).  

Lítið finnst af fræðilegum rannsóknum sem hafa verið gerðar um styrkjaumhverfi 

frumkvöðla á Íslandi, en ljóst er af þessum upplýsingum að ýmislegt er í boði.  

3.2 Háskólar 

Það er áhugavert að nefna það að einungis einn af sjö háskólum landsins minnist ekki á 

nýsköpun í sinni stefnu og það er Listaháskólinn, hinir gefa nýsköpun svipað vægi í þeirra 

stefnu (Háskóli Íslands, 2021b; Háskólinn á Akureyri, e.d.; Háskólinn á Bifröst, e.d.; 

Háskólinn á Hólum, e.d.; Háskólinn í Reykjavík, 2011; Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.; 

Listaháskólinn, e.d.). Ljóst er því að allir háskólar nema einn hafa þetta að minnsta kosti í 

huga.  

Stefna Háskóla Íslands verður sérstaklega tekin fyrir þar sem skólinn er sérstakt 

viðfangsefni þessarar rannsóknar. Áherslum stefnu skólans er skipt niður í fjóra flokka: 

opinn og alþjóðlegur, sjálfbærni og fjölbreytileiki, afl á grunni gæða, og góður vinnustaður 

(Háskóli Íslands, 2021b). Hver flokkur fyrir sig hefur nokkra undirflokka samkvæmt 

stefnuskjalinu, og nýsköpun og framfarir er einn slíkur undirflokkur undir „opinn og 

alþjóðlegur.“ Einnig fær nýsköpun hóp verkefna undir merkjunum „Samfélagsleg 

nýsköpun, framfarir og starfshæfni nemenda” (Háskóli Íslands, 2021b). Þar undir eru svo 

aðgerðir eins og til dæmis aukin samvinna tengslatorgs, nýsköpunarseturs Vísindagarða 

og starfsþjálfunar HÍ, þverfagleg námskeið, stofnun samráðsvettvangs og aukið samstarf 

við önnur skólastig.  

Ef að vefsíður háskólanna eru bornar saman með pláss sem að nýsköpun tekur upp í 

huga eru einungis tveir háskólar með sér síðu um nýsköpun: Háskóli Íslands (Háskóli 

Íslands, e.d.-a) og Háskólinn í Reykjavík (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-c). Því verður sjónum 
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beint að þessum skólum sérstaklega þegar kemur að því hvað þeir eru að gera í þessum 

efnum. Það má hins vegar minnast á að nýlega var sett á laggirnar félagið Gleipnir sem er 

meðal annars samvinnuverkefni Háskólans á Bifröst og Landbúnaðarháskóla Íslands 

(Háskólinn á Bifröst, 2022). Spennandi gæti verið að sjá hvað kemur út úr því.  

Á síðu Háskóla Íslands sem varðar nýsköpun (e.d.-a) má sjá flest af því sem skólinn er 

að gera í þessum efnum. Þar er meðal annars minnst á nám sem að skólinn er með í 

nýsköpun, Vísinda- og Nýsköpunarsvið býður upp á viðtöl og aðstoð ef nemandi hefur 

viljann til að feta þá leið. Þar að auki eru Auðna Tæknitorg, tækniyfirfærslufyrirtæki 

(Auðna Tæknitorg ehf, e.d.) og Klak eða Icelandic Startups sem Háskóli Íslands stendur að 

hluta til að baki (Klak, e.d.). Vísinda- og Nýsköpunarverðlaun Háskóla Íslands eru kynnt á 

vefsíðunni, verðlaun fyrir starfsmenn og nemendur tengd nýsköpun, sem og fundaröð 

þeirra um nýsköpun og árleg nýsköpunarvika (Háskóli Íslands, 2021b). Það kemur svo 

margt fleira fram neðst á vefsíðu þeirra (2021b) sem er vert að nefna, til að mynda ókeypis 

aðstaða í nýsköpunarsetri Vísindagarða, hraðlar og lausnamót sem þeir styðja eins og 

AWE, nýsköpunarhraðall fyrir konur (Háskóli Íslands, e.d.-b), Tengslatorg sem styrkir 

tengsl skólans við atvinnulífið og hlekkur á öll þau sprotafyrirtæki sem hafa sprottið úr 

skólanum – 18 fyrirtæki eru talin upp (Háskóli Íslands, e.d.-c).  

Háskólinn í Reykjavík telur einnig ýmislegt upp á sinni síðu (e.d.-c), til að mynda 

þverfaglegan nýsköpunaráfanga sem flestir nemendur taka á öðru eða þriðja ári. 

Háskólinn hefur síðan sinn eigin lista yfir sprotafyrirtæki sem hafa komið út úr skólanum 

og telur þar upp fjögur fyrirtæki (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-f). Skólinn hefur sitt eigið 

frumkvöðlasetur sem kallast Seres og veitir aðstoð við nýsköpun með aðstöðu, ráðgjöf og 

öðru slíku (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-e). Síðan má einnig nefna að þeir eru líka bakhjarlar 

Klak (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-b) og vinna einnig með Auðnu Tæknitorgi ehf (Háskólinn 

í Reykjavík, e.d.-a). 

Í sambandi við námsframboð bjóða einungis Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík 

upp á meistaranámsleiðir tengdar nýsköpun: tvær námsleiðir í Háskóla Íslands (Háskóli 

Íslands, e.d.-d) og ein í Háskóla Reykjavíkur (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-d).  

Ef einungis ætti að dæma eftir því sem skólarnir setja á sínar vefsíður og bera saman 

virðist Háskóli Íslands vera að leggja mestu áhersluna af háskólum landsins á nýsköpun. 

Vefsíðurnar gætu þó gefið villandi mynd og einnig þarf að hafa í huga fjármagn, stærð og 
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burði fyrir raunverulegan samanburð. Engu að síður ætti að vera hægt að segja að mest 

sýnilega áherslan á nýsköpun – út frá upplýsingum á netinu – virðist vera hjá Háskóla 

Íslands og Háskólanum í Reykjavík.  

3.3 Stúdentar og stúdentafélög 

Samkvæmt tölum frá 2014 voru þá stærstu skólar landsins eftir nemendafjölda Háskólinn 

á Akureyri, Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands (Hagstofa Íslands, 2014), og þótt að 

talningin sé nokkurra ára gömul er lítil ástæða til að áætla að mikið hafi breyst síðan þá 

hlutfallslega séð. Þetta er mikilvægt vegna þess að þetta eru skólarnir með stærstu 

nemendafélögin og virðast einnig vera þeir einu af sjö skólum landsins sem eru með 

nýsköpunarnefndir (Háskóli Íslands, e.d.-a; Háskólinn í Reykjavík, 2022; Stúdentafélag 

Háskólans á Akureyri, 2022a). Þó má þess geta að eina vísbendingin sem fannst um 

nýsköpunarnefnd Háskólans á Akureyri er Facebook auglýsing frá 5. mars á þessu ári að 

auglýsa lausar stöður í nýstofnaðri nefnd (Háskólinn á Akureyri, e.d.). Því er óvíst hvort 

nefndin sé eða verði í starfandi formi.  

Nefndirnar hafa svipuð auglýst hlutverk en það er að taka þátt í skipulagningu 

Gulleggsins og auglýsa og standa fyrir nýsköpunartengdum viðburðum (Háskóli Íslands, 

e.d.-a; Háskólinn í Reykjavík, 2022; Stúdentafélag Háskólans á Akureyri, 2022a). Auk þess 

má nefna að nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd Háskóla Reykjavíkur sér um að reka áður 

nefnt Seres setur (Háskólinn í Reykjavík, 2022). Tilvist þessara nefnda er vísbending um 

að stúdentafélögum er umhugað um þessi málefni og að stærstu nemendafélögin ætla 

ekki að halda að sér höndum í þessum efnum.  

Hér má líka nefna Landssamtök Íslenskra Stúdenta eða LÍS eins og það verður nefnt hér 

eftir en það eru regnhlífasamtök yfir öll stúdentafélög á Íslandi (Landssamtök Íslenskra 

Stúdenta, e.d.). Þau héldu landsþing dagana 4.-6. mars þetta árið, með yfirskriftinni 

nýsköpun og rannsóknir, sem innihélt fyrirlestra, vinnustofur og umræður um efnið 

(Stúdentafélag Háskólans á Akureyri, 2022b).  

3.4 Aðrir aðilar 

Þegar rætt er um aðra aðila eru það allir aðrir aðilar tengdir nýsköpun á Íslandi sem hafa 

ekki þegar verið nefndir – og sumum sem hafa verið nefndir verður gefið betri skil. Þar 
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má nefna félagssamtök, klasa, hraðla, einkafyrirtæki og stofnanir. Hér er langt í frá um að 

ræða tæmandi yfirlit en í staðinn stiklað á stóru.  

Klasar hafa oft verið tengdir nýsköpun á einn eða annan hátt (Mcphillips, 2020). Á 

síðastliðnu ári var búin til klasastefna af stjórnarráði Íslands – atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu (2021), en þar stendur orðrétt á bls 14: „Nýsköpun krefst 

samstarfs. Klasasamstarf er þekkt leið til að auka árangur og flýta ferli nýsköpunar.“ Hér 

verður ekki farið djúpt í klasa, hvað þeir eru eða hvað þeir geta gert (Delgado o.fl., 2014; 

Fang, 2015). Í staðinn verður farið í stuttu máli yfir aðalatriðin sem tengjast þessu 

verkefni.  

Fimm lykilþættir klasa samkvæmt stefnu Stjórnarráðs (2021) eru: frumkvöðlar, 

fjármagn, stjórnvöld, fyrirtæki, og háskólar/rannsóknir. Til að tengja við efni 

ritgerðarinnar þá gætu stúdentar verið bæði frumkvöðlar eða hluti af 

háskóla/rannsóknarhlutanum og því ef til vill mikilvægur hluti af klösunum. Einnig sýna 

þessir lykilþættir hversu flókið samspil klasar geta orðið með fimm ása. Svo er einnig hægt 

að blanda saman eins og stendur í stefnuskjalinu, erlendri samvinnu með klösum þar.  

Eins og stendur í stefnu Stjórnarráðs (2021) þá eru um það bil 50 virkir klasar á Íslandi. 

Dæmi frá stefnuskjalinu eru meðal annars Sjávarklasinn, Ferðaklasinn, Fjártækniklasinn 

og Orkuklasinn. Það er ekki pláss í þessu verkefni að fara vel yfir alla klasa og hvað þeir 

eru að gera í nýsköpun, en sem dæmi tekur Sjávarklasinn virkan þátt í starfsemi Ungra 

Frumkvöðla, sem eru alþjóðleg félagssamtök sem meðal annars styðja undir nýsköpun 

meðal 15-21 árs (Berta Daníelsdóttir, 2021), og stendur einnig að hraðlinum „til sjávar og 

sveita,“ ásamt Klaki. Ferðaklasinn stóð síðan að hraðlinum Startup Tourism ásamt Klaki 

(þá Icelandic Startups) á árunum 2016-2019 (Ferðaklasinn, e.d.).  

Það verður oft flókið samspil þegar talað er um aðra aðila, enda er hægt að nefna í 

þessu samhengi Klak sem er óhagnaðardrifið félag sem kemur að 3-4 hröðlum á ári, einn 

af þeim er Gulleggið, stærsti hraðallinn á Íslandi (Klak, e.d.). Þetta félag er í eigu Háskóla 

Íslands, Háskólans í Reykjavík, Origo, Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Samtaka 

iðnaðarins. Í þessum eigendahópi má sjá ríkulega blöndu af háskólum, sjóðs í eigu ríkisins, 

einkafyrirtækis og félags í eigu einkafyrirtækja. Einnig má nefna að þrátt fyrir að bæði 

Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík séu eigendur er Klak með skrifstofu sína inni í 

Grósku á Vísindagörðum Háskóla Íslands (Klak, e.d.). Mögulega getur Háskólinn í 
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Reykjavík ekki boðið upp á svipaða eða betri aðstöðu – en skólarnir eru einnig nálægt 

hvorum öðrum. 

Það má einnig nefna að hraðlana sjálfa mætti kalla aðra aðila, þó það séu vissulega 

fyrirtæki að baki þeim. Hér má nefna Gulleggið, sem er áhugavert út af fyrir sig því þar eru 

að miklum hluta nemendur í sjáflboðavinnu við stjórn eins og sjá má á vefsíðu Gulleggsins 

(Gulleggið, e.d.-b). Gulleggið leggur til þjálfun og reynda frumkvöðla sem ráðleggja 

þátttakendum. Einnig má nefna að þrátt fyrir að tengsl við háskólana hafi verið skilyrði 

áður þá er nú áformað að opna Gulleggið fyrir alla frumkvöðla sem vilja. Eina skilyrðið nú 

er að verkefnið verði að vera komið með minna en tvær milljónir í styrk eða fjármögnun 

hingað til (Gulleggið, e.d.-a). 

Fleiri hraðlar eru til en Gulleggið og þeir sem Klak sér um og á heimasíðu Rata má sjá 

yfirlit yfir nokkra hraðla á Íslandi (Rata, e.d.). Af þeim hröðlum sem minnst er á þar sem 

virðast ætlaðir landsbyggðinni sérstaklega virðast báðir hafa einungis keyrt einu sinni 

(Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2021; Startup Westfjords, e.d.). Hins vegar er 

Ratsjáin, sem er bæði með stig í Reykjavík og á landsbyggðinni, opin fyrir þetta árið (Árni 

Freyr Magnússon, 2022). 

Vísindagarðar, sem minnst var á áður, er félag í meirihlutaeigu Háskóla Íslands og 

minnihlutaeigu Reykjavíkurborgar. Markmið félagsins er að efla vísindarannsóknir og 

nýsköpun með því að koma að uppbyggingu Vísindagarða, nýsköpunarsamfélags í 

Vatnsmýrinni, sem tengja samfélagið, fyrirtæki, Háskóla Íslands og menningu saman 

(Vísindagarðar Háskóla Íslands, e.d.-b). Einnig er þar að finna Mýrina sem er 

nýsköpunarsetur staðsett í Grósku – þar geta upprennandi frumkvöðlar sótt um að leigja 

borð gegn vægu gjaldi (Vísindagarðar Háskóla Íslands, e.d.-a). Þar sem borð eru boðin í 

leigu má gera ráð fyrir einhvers konar aðgangsstýringu.  

Einkafyrirtæki styðja oft ríkulega við nýsköpun eins og sjá má á styrkjasíðu 

Nýsköpunarmiðstöðvar (e.d.) en þar er yfirlit yfir svokallaða samfélagssjóði hjá 

fyrirtækjum eins og meðal annars Landsbankanum, Valitor, Landsvirkjun, og Alcoa 

Fjarðaráli. Samkvæmt síðunni er hægt að sækja í þessa sjóði fyrir margvísleg verkefni.  

Einnig er vert að minnast á Samtök Iðnaðarins en samkvæmt vefsíðu þeirra eru þau 

stærstu og farsælustu hagsmunasamtök atvinnurekenda á Íslandi (Samtök Iðnaðarins, 

e.d.-d). Þau hafa nýsköpun sem hluta af þeirra stefnu (Samtök Iðnaðarins, e.d.-e) og þau 
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beita sér sérstaklega fyrir því að á Íslandi séu kjörskilyrði fyrir nýsköpun (Samtök 

Iðnaðarins, e.d.-b). Þau eru einnig með sérnýsköpunarstefnu sem virðist vera frá 2019 þó 

engin dagsetning sé skráð, og hafa það að markmiði að árið 2020 verði Ísland meðal fimm 

efstu landa í nýsköpun – en einnig horfir stefnan eins langt fram og til ársins 2050 en þá 

er stefnt að því að umgjörð til nýsköpunar verði með þeim bestu í heimi (Samtök 

Iðnaðarins, e.d.-c). Óvissa ríkir um raunhæfni stefnunnar. Samtökin eru einnig með sinn 

eigin styrktarsjóð sem styrkir, meðal annars, nýsköpun (Samtök Iðnaðarins, e.d.-a).  

Þessu stutta yfirliti lýkur hér. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir ýmsum aðilum sem 

huga að nýsköpun í landinu sem fá ekki allt sitt fjármagn frá annaðhvort ríkinu eða 

háskólum. Til mikils er að vinna fyrir alla en eins og fimm ása módel klasastefnunar 

(Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021) sýnir gæti verið þörf 

á samvinnu sem flestra. 

3.5 Umhverfið Ísland 

Hér kom stutt yfirlit yfir það sem er í boði í sambandi við nýsköpun á Íslandi: stefnur, 

styrkir og sjóðir. Það er erfitt að meta hvernig umhverfið Ísland er fyrir nýsköpun enda er 

það ekki efni þessa yfirlits eða ritgerðarinnar í heild. Engu að síður ætti þetta yfirlit að gefa 

góða hugmynd um suma af þeim stærri og sýnilegri verkefnum sem eru í boði. Eins og má 

sjá eru tól og tækifæri þegar til sem frumkvöðlar geta nýtt. Einnig er víst að nýsköpun er 

í huga margra og ofarlega í huga sumra.  

Þrátt fyrir að stefna allra háskólanna (nema Listaháskólans) innihalda nýsköpun 

(Háskóli Íslands, 2021b; Háskólinn á Akureyri, e.d.; Háskólinn á Hólum, e.d.; Háskólinn í 

Reykjavík, 2011; Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.) virðist námsframboð fyrir utan 

Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands vera lakara. Einnig er athyglisvert að 

Listaháskólinn sé eini skólinn undanskilinn því að hafa nýsköpun í sinni stefnu 

(Listaháskólinn, e.d.).  

Ítarleg stefna stjórnvalda sem veldur ráðuneytisbreytingu vekur einnig áhuga ásamt 

samspili mismunandi aðila sem sést meðal annars í eigendahópi Klaks (Klak, e.d.), og í 

klasastefnu stjórnvalda (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2021). Nýsköpun virðist vera allra mál.  
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4 Aðferðir og gögn 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn sem inniheldur tilviksrannsókn og því var tekinn 

innblástur bæði frá aðferðafræði Merriam og Tisdell (2015) og Yin (2018). Merriam og 

Tisdell skrifa um viðtöl, kóðun, greiningu og almennar eigindlegar rannsóknir á meðan Yin 

fjallar sérstaklega um tilviksrannsóknir. Það eru fleiri sem skrifa um tilviksrannsóknir 

(Yazan, 2015) en Yin var valinn sérstaklega vegna greinargóðs leiðarvísis hans sem 

hjálpaði við að afmarka rannsóknina.  

Fyrst verður farið í þessum kafla stuttlega í viðfangsefnið, rannsóknarspurningu og 

markmið, síðan verður farið dýpra í rannsóknarsnið, ákvarðanir sem voru teknar varðandi 

það og hvað liggur að baki þeim. Eftir það verður samsetningu og uppruna þátttakenda 

og viðmælenda lýst, úr báðum rannsóknum. Greiningu gagna verður svo lýst og að lokum 

verða fyrirvarar rannsóknarinnar teknir fyrir, það er að segja, hvað gæti haft áhrif á 

niðurstöðurnar.  

4.1 Viðfangsefni og markmið 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var upprunalega rammað öðruvísi inn og markmiðið var að 

fá álit stúdentaleiðtoga á nýsköpun og sérstaklega nýsköpun innan háskóla en rannsóknin 

hefur þróast í aðra átt þó að upprunalega víddin sé enn þá með enda nýstárlegt fyrir 

rannsókn af þessu tagi. Spurningin varð í staðinn eins og áður hefur komið fram: Hvernig 

má efla nýsköpun stúdenta á Íslandi? Með undirspurningunum:  

➢ Hvað er álit starfsmanna, nemenda og starfsmanna félaga Háskóla Íslands?  

➢ Hvað er álit stúdentaleiðtoga?  

Undirspurningarnar skerpa á fókus rannsóknarinnar um leið og þær ramma hana inn.  

Markmiðið er tvíþætt: annars vegar að koma með ráðleggingar til að efla nýsköpun 

stúdenta – en hinsvegar að sjá hvar munur gæti legið á milli álits starfsmanna, nemenda 

og starfsmanna félaga Háskóla Íslands og stúdentaleiðtoga. Sjónarhorn stúdentaleiðtoga 

á Íslandi á nýsköpun hefur að rannsakenda vitandi aldrei verið kannað áður og því 

áhugavert að sjá.  
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4.2 Rannsóknarsnið 

Eins og kom fram var upphafleg áætlun að fá álit stúdentaleiðtoga á nýsköpun, en 

vandamál komu upp við öflun viðmælenda og því ákveðið að breyta áætlun og fara aðra 

og fjölbreyttari leið. Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að beina sjónum að hvernig 

mætti efla nýsköpun stúdenta og taka þá Háskóla Íslands fyrir sem tilvik (e. case) en 

upprunalega víddin er enn þá inni í formi gagna frá vinnustofum LÍS. Þetta er því eigindleg 

rannsókn sem inniheldur tilviksrannsókn (e. case study) og önnur gögn sem aukavídd og 

innsæi.  

Tilviksrannsóknir er vinsælt og einstaklega sveigjanlegt rannsóknarform (Hyett o.fl., 

2014). Það varð fyrir valinu vegna þess að nýsköpun stúdenta er mjög vítt rannsóknarefni 

og því nauðsynlegt að afmarka efnið að einhverju leyti. Samkvæmt Yin (2018) eru fimm 

meginleiðir til að velja tilvik en þær eru að tilvik sé algengt (e. common), mikilvægt (e. 

critical), óvenjulegt (e. unusual), afhjúpandi (e. relavatory), eða hefur lengdargráðu (e. 

longitudinal) en það þýðir að það sé skoðað á að minnsta kosti tveimur tímapunktum. 

Háskóli Íslands varð fyrir valinu að hluta til vegna aðgengis en einnig, eins og áður hefur 

verið sagt, er fólkinu sem vinnur og nemur þar umhugað um nýsköpun og hefur Háskóli 

Íslands gert meira í þeim efnum í samanburði við aðra háskóla á Íslandi. Hann er einnig 

líklegast stærsti háskóli Íslands (Hagstofa Íslands, 2014) og gæti því fallið í þann flokk Yin 

(2018) að vera mikilvægt tilvik. 

Yin skiptir tilviksrannsóknum niður meðal annars eftir tveimur ásum en þær geta 

annarsvegar verið einhliða (e. single case) eða fjölhliða (e. multiple case) og hinsvegar 

verið annaðhvort heildrænar (e. holistic) eða innfelldar (e. embedded). Í þessari rannsókn 

er tekin einhliða heildræn (e. holistic) nálgun sem þýðir að hugsað er um Háskóla Íslands 

sem eina heild. Þetta er gert vegna þess að þó að innfeldar einingar (e. embedded 

subunits) séu vissulega til staðar, nemendur, starfsfólk og fleira, þá er það mat 

rannsakanda að gögnin sýni ekki nægilega aðgreiningu í áliti eftir línum eininganna og því 

gagnlegra að hugsa um Háskóla Íslands sem eina heild í þessari rannsókn.  

Rannsóknin er leitandi (e. exploratory) þar sem hér er einungis verið að leita að 

vísbendingum um rannsóknarefnið sem svo þyrfti að kanna nánar með öðrum 

rannsóknum (Yin, 2018) en Yin lýsir því að tilviksrannsóknir geta einnig verið útskýrandi 
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(e. explanatory) og metandi (e. evaluative) jafnvel án þess að nýta aðrar 

rannsóknaraðferðir í bland.  

Viðtalsformið varð fyrir valinu sem aðalform gagnasöfnunar fyrir tilviksrannsóknina, 

en það er einkar nytsamlegt þegar kafa á djúpt inn í efnið og spyrja spurninga eins og „af 

hverju,“ og „hvernig“ (Yin, 2018). Samkvæmt Merriam og Tisdell (2015) eru þrjú aðalform 

viðtala en það eru staðlað viðtal (e. structured interview), hálfstaðlað viðtal (e. semi-

structured interview), og óstaðlað/frjálslegt viðtal (e. unstructured/informal interview). 

Fyrir tilviksrannsóknina urðu hálfstöðluð viðtöl fyrir valinu en samkvæmt Merriam og 

Tisdell er þetta viðtalsform á skilunum á milli algjörlega staðlaðs viðtals með fyrir fram 

ákveðnum spurningum spurðum í nákvæmri röð með nákvæmlega sama orðalaginu og 

óstöðluðu viðtali þar sem lítið sem ekkert um viðtalið er ákveðið fyrir fram. Þessi tegund 

viðtals var notuð til þess að nýta sveigjanleika óstaðlaðra viðtala auk þess að hafa 

leiðbeinandi spurningar sem tryggja skýra stefnu viðtalsins og að allir viðmælendur fengju 

svipaðar spurningar. Saminn var spurningalisti sem fylgt var eftir bestu getu en spurt var 

nánar út það sem þótti þurfa og aukaspurningar notaðar ef eitthvað áhugavert tengt 

rannsókninni kom fram.  

Auk þess að nota tilviksrannsóknina voru einnig, eins og áður var nefnt, notuð gögn frá 

landsþingi LÍS í formi post-it miða á spjöldum, niðurstöðum vinnustofa sem haldnar voru 

á þinginu. Vinnustofurnar eru lauslega byggðar á „World café“ aðferð Brown (2010) en 

þær fóru fram á þann hátt að til að byrja með fengu þátttakendur inntak í formi fyrirlestra 

um nýsköpun, síðan var þeim skipt í hópa að handahófi og fengu hóparnir spurningar til 

að ræða um. Eftir umræðurnar skrifuðu þeir svör sín niður á miða og settu miðana á 

spjald. Vert er að nefna að vinnustofurnar voru gerðar sérstaklega til að leggja grunninn 

að nýsköpunarstefnu LÍS. 

Þar sem að þeir sem tóku þátt voru ekki einungis nemendur Háskóla Íslands, heldur 

annara háskóla á Íslandi líka, þá er ekki hægt að kalla þá undireiningu (e. subunit) tilviksins 

samkvæmt Yin (2018). Ekki er heldur hægt að kalla þetta annað tilvik enda of ólíkt fyrsta 

tilvikinu. Þessi gögn eru engu að síður mikilvæg fyrir verkefnið sem heild enda vídd sem 

enginn virðist hafa rannsakað áður – og það ætti að fylgja rökum að álit stúdentra sjálfra, 

eða í þessu tilviki þeirra kjörnu fulltrúa, sé áhugavert í þessu tilviki. Því er rannsóknin 
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flokkuð sem almenn eigindleg rannsókn (Merriam og Tisdell, 2015) sem inniheldur 

tilviksrannsókn.  

4.3 Þátttakendur og viðmælendur 

Fyrir tilviksrannsóknina voru tekin 7 viðtöl, en einungis 6 voru nýtt fyrir rannsóknina vegna 

þess að eitt viðtalið varð óaðgengilegt út af tæknilegum ástæðum. Notað var aðallega 

markvisst (e. purposeful) úrtak sem reynt var að hafa sem fjölbreyttast (e. maximum 

variance) og hægt var en með viðmælendum sem höfðu mikið af upplýsingum tengdum 

rannsóknarefninu. Nokkrir starfsmenn skólans voru fengnir í rannsóknina sem og 

starfsmaður félags í meirihlutaeigu skólans og núverandi nemandi og fyrrverandi 

nemandi. Einn viðmælenda mælti þó með öðrum viðmælenda, svo hægt er að segja að 

notast var einnig við snjóboltaúrtak. Ekki verður nánar farið út í þátttakendur eða þeirra 

stöðu þar sem lofað var nafnleynd og trúnaði í byrjun viðtala og því verður gætt til hins 

ítrasta út skjalið.  

Þátttakendur í vinnustofum LÍS á landsþingi þeirra voru frá einum af átta aðilafélögum 

LÍS, sjö háskólum og einnig félagi íslenskra nemenda erlendis. Taka verður fram að fjöldi 

þátttakenda frá hverjum skóla fyrir sig byggðist á stærð nemendafélags og því fékk til 

dæmis Háskóli Íslands flesta fulltrúa á þingið og þar með voru líklega flestir þátttakendur 

í vinnustofunum frá þeim. Taka verður einnig fram að ekki allir skólar sendu fulltrúa, og 

sumir fulltrúar voru með rafrænt og tóku því ekki þátt í vinnustofunum sem nýttar eru 

hér.  

4.4 Greining gagna 

Öll viðtölin í tilviksrannsókninni voru tekin upp og síðan hljóðrituð. Til að greina viðtölin 

var notuð opin kóðun (e. open coding), aðferðafræði frá Merriam (1998). Opin kóðun var 

notuð vegna leitandi náttúru rannsóknarinnar. Ferlið hófst með því að eitt viðtalanna var 

kóðað og síðan voru allir kóðar fluttir í Excel þar sem þeir voru unnir áfram, sameinaðir 

og þróaðir. Síðan voru hin viðtölin kóðuð samkvæmt þeim kóðum og í gegnum ferlið voru 

kóðarnir síðan endurskoðaðir. Ef þurfti var þeim breytt eða nýjar kóðar myndaðir. 

Lokaniðurstaðan myndaði síðan kaflaheitin eins og þau birtast í niðurstöðum hér á eftir.  

Þegar kom að gögnunum frá vinnustofum LÍS var annað ferli notað út af því að 

niðurstöðurnar mætti þegar kalla unnar þar sem aðeins það helsta frá vinnustofunum var 
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skrifað niður, en ekki umræðan í heild. Miðarnir innihéldu samþjappaðar umræður í 

stuttum setningum. Engu að síður var leitað eftir þemum, sérstaklega ef tveir eða fleiri 

hópar voru sammála um eitthvað, eða niðurstöðurnar voru að öðru leyti sérstaklega 

áhugaverðar í samhengi við rannsóknina. Aðalatriðin úr þeirri greiningu eru síðan dregin 

fram í sérniðurstöðukafla.  

4.5 Fyrirvarar 

Það verður að taka fram að samkvæmt eðli rannsóknar eins og þessarar er ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Fyrir tilviksrannsóknina getur fjöldi viðtala haft áhrif og það 

er alltaf hætta á að skoðanir einstaklinga endurspegli ekki heildina þrátt fyrir að 

viðmælendur hafi verið valdir með það að markmiði að fá sem fjölbreyttastan hóp. Það 

tóku töluvert fleiri þátt í vinnustofum LÍS en þar gætu skoðanir stúdentaleiðtoga ekki 

endilega endurspeglað skoðanir stúdenta í heild – enda er það lítill hópur stúdenta sem 

gæti átt þætti sameiginlega sem skekkja niðurstöður. Einnig samdi rannsakandi ekki 

spurningarnar sem notaðar voru í vinnustofunum og vann hann því úr fyrirliggjandi 

gögnum.  

Einnig er mögulegt að staða rannsakanda hafi að einhverju leyti haft áhrif á bæði hans 

túlkun og einnig hvernig viðmælendur nálgast hann, en rannsakandi hafði stöðu í 

framkvæmdastjórn LÍS á tíma landsþings og tók því þátt í þinginu. Ólíklegt telst þó að 

þetta hafi haft áhrif á niðurstöður vinnustofa, enda tók rannsakandi ekki þátt í þeim. 

Einnig hefur hann stöðu sem nemandi Háskóla Íslands og er því hluti af 

tilviksrannsóknarmenginu og gæti það haft áhrif (Merriam og Tisdell, 2015) en gætt var 

eftir bestu getu að svo yrði ekki.  
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5 Niðurstöður úr viðtalsgögnum 

Hér verða helstu niðurstöður viðtalsgagnanna settar fram, það áhugaverðasta dregið 

fram og undirstrikað með röddum viðmælenda. Öll kaflaheitin eru byggð á þemum með 

einungis einni breytingu: umhverfinu var skipt í tvo undirkafla til að auðvelda skilning. Þar 

sem opin kóðun var notuð þá eru þemu sem koma hér fram sprottin upp úr svörum 

viðmælenda. Jafnframt eru öll þemu, bæði yfirflokkar og undirflokkar hugsaðir sem svar 

við spurningunni: „Hvernig má efla nýsköpun stúdenta?“ 

Uppbyggingin er þannig að yfirflokkarnir gefa samhengi fyrir undirflokkana. Þannig eru 

til dæmis stúdentafélög undir „hvatning,“ en það þýðir að þar er rætt um stúdentafélög 

aðallega í þeim skilningi að þeirra hlutverk er að hvetja nemendur áfram í nýsköpun. 

Einnig má taka fram að flokkarnir tengjast allir á einhvern hátt, til dæmis er hægt að nota 

kennslu sem kynningaraðferð, en engu að síður er reynt að aðskilja þá.  

Fyrst verður verður farið í yfirflokkinn stuðning eða hvernig hægt er að styðja stúdenta 

í nýsköpun. Hann er einn af stærstu flokkunum og jafnframt einskonar undirstaða fyrir 

hina. Síðan kemur hvatning en þar eru leiðir til að hvetja stúdenta áfram til að stunda 

nýsköpun ræddar og þemu tengd þeim. Að lokum er yfirflokkurinn menntun en þar koma 

þemu sem tengjast henni. Sá yfirflokkur hefur færri þemu en hinir en ekki minna vægi.  

5.1  Stuðningur 

Eitt af stærstu þemunum sem kom upp hjá viðmælendum er mikilvægi efnahagslegs 

stuðnings af ýmsu tagi þegar kemur að nýsköpun stúdenta. Hér er átt við allt sem 

auðveldar þeim að stunda nýsköpun, allt frá hröðlum til starfsnáms. Eins og komið hefur 

fram eru allir undirkaflarnir heiti á þemum að umhverfiskaflanum undanskildum.  

Fyrst verður fjallað um öll tækifærin sem bjóðast stúdentum samkvæmt 

viðmælendunum og hvernig hægt er að gera betur í þeim efnum. Síðan kemur álit 

viðmælenda á núverandi fjármögnunarkerfi og eftir það verður fjallað um hvers konar 

umhverfi stúdentar þurfa til að geta stundað nýsköpun. Að lokum er farið í samvinnu og 

mikilvægi hennar fyrir stúdenta og nýsköpun.  

5.1.1 Tækifæri 

Þegar kemur að nýsköpun stúdenta voru viðmælendur almennt sammála um að það ætti 

að veita nemendum næg tækifæri og þegar væri ýmislegt í boðið í þeim efnum. Nefna má 
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hraðla eins og Gulleggið og þess má geta að allir viðmælendur minntust á þennan hraðal 

sem bendir til þess að hann sé ofarlega í huga þeirra sem þekkja þetta umræðuefni. Fleiri 

keppnir og verðlaun voru nefnd í þessu samhengi eins og vísinda- og nýsköpunarverðlaun 

Háskóla Íslands og AWE, sem er nýsköpunarkeppni fyrir konur. Þessar keppnir virðast ekki 

allar jafn þekktar, til dæmis minntist einn viðmælenda á að það vantaði keppni fyrir konur 

í nýsköpun.  

Gróska var oft nefnd í þessu samhengi, en þar hefur háskólinn ókeypis aðstöðu sem 

hægt er að bjóða nemendum.  

... að þetta sé ekki bara svona, já ókei, þetta var bara fínt verkefni hjá þér og 
það er bara gott og blessað, nú seturðu það í skúffu og ferð í næsta áfanga, 
að þú fáir í rauninni svolítið tækifæri á því – já heyrðu, þetta var nú bara svoítið 
góð hugmynd hérna, við hérna getum kannski tengt þig hérna, farð þú og 
sóttu um aðstöðu – þú ættir kannski að skoða að sækja um aðstöðu þarna og 
síðan er gulleggið þarna, að nemendum sé þá svolítið fylgt eftir… 

Þessi tilvitnun lýsir því hvernig stúdentar geta notfært sér aðstöðuna í Grósku og 

hraðalinn Gulleggið til að fara lengra með verkefnin sín og undirstrikar mikilvægi þess að 

bjóða upp á slík tækifæri til að styðja undir nýsköpun.  

Sjónarhorn annars viðmælanda lýsir ekki beinlínis tækifæri sem stúdentar hafa, heldur 

stúdentum sjálfum sem tækifæri fyrir aðra aðila.  

… sko bara vegna þess að stúdentar eru rosa-auðlind fyrir nýsköpunargeirann 
allan eins og við erum búnir að vera að tala um. Þeir eru með hugmyndir, þeir 
eru ungir, þeir eru ferskir, þeir eru viljugir og það mættu örugglega allir – allt 
það sem við erum búnir að vera að tala um – allt bara, það gæti alveg 
örugglega fókusað líka bara á stúdenta og ekki bara á sprotafyrirtækin. 

Þessi hugmynd speglast í gegnum viðtölin – að stúdentar hafi ferskan hug og nýjar 

hugmyndir. Þannig skapa stúdentar tækifæri fyrir atvinnulífið ásamt því að vera auðlind 

nýsköpunar tengdri háskólanum. Sérstaklega er talað um að virkja doktorsnema og 

nýdoktora vegna þess að þau eru langt komin í sínu fagi en eru enn ung og viljugri en aðrir 

til skapandi hugsunar. 

Það vekur líka athygli að þeir tveir stúdentar sem tekið var viðtal við eru sammála um 

að það vanti fleiri tækifæri fyrir stúdenta á landsbyggðinni. „Það gæti til dæmis verið gott 

að sjá Gullegg Kópavogs eða Gullegg Akureyrar,“ segir einn þeirra. Þeir voru þeir einu af 

viðmælendum sem minntust á landsbyggðina í þessu samhengi. 
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5.1.2 Fjármagn 

Eitt af þeim aðalþemum sem kom fram í svörum viðmælenda var að það þarf meira 

fjármagn til að snúa hjólum nýsköpunar, en skiptar skoðanir voru þó um hvert þetta 

fjármagn ætti að fara og hvaðan það á að koma. Eitt gott dæmi er að tveir viðmælenda 

eru sammála um að það er ákveðið gat í styrkja- og fjármögnunar umhverfi landsins. 

Það er veikleiki í nýsköpun, það er að fjármagna – þú ert með góða hugmynd, 
þú ert búinn að koma henni áfram, þú ert kominn með viðskiptaáætlun og þig 
vantar einhverja til að setja peninga í þetta. Það er annað sem er talað um, að 
Íslendingar hafi verið seinir að fara út í meiri áhættufjárfestingu á þessu sviði, 
af því að þetta er eðli máls samkvæmt viss áhættufjárfesting að fjárfesta í því 
sem er ekki orðið, en er á hugmyndastigi, að þora að setja pening í það. 

Eða með öðrum orðum þá vantar fjármagn fyrir hugmyndir sem hafa enn ekki orðið að 

seljanlegri vöru. Annar viðmælandi minnist sérstaklega á svokallaða sönnun á 

hugmyndastigi (e. proof of concept) í þessu samhengi:  

... sem að er þetta erfiða verkefni þar sem að þú ert með 
rannsóknarniðurstöðurnar og það er enginn tilbúinn að styrkja þig lengur af 
því þetta er ekki lengur rannsókn heldur er þetta einhversskonar mat á því 
hvort að rannsóknin sé markaðsvara eða ekki ... 

En þó þeir séu sammála um þetta gat í kerfinu þá ræðir einn um að stjórnvöld gætu 

komið upp sjóði til þess að leysa þetta vandamál með opinberum styrkjum, á meðan hinn 

talar um hvernig atvinnulífið, bankar og fjárfestar úr einkageiranum gætu komið þarna 

að. Það er því ljóst að þarna gæti verið vandamál þó viðmælendur séu ekki á einu máli 

með hvernig skal leysa það.  

Það var svo álit þeirra að það vantaði meira fjármagn til að ráða inn fleiri starfsmenn 

sem gætu verið einskonar fulltrúar fyrir nýsköpun í hverri deild fyrir sig. Þannig gætu þeir 

stutt kennara og hjálpað til við að flétta nýsköpun enn frekar inn í námið og jafnframt 

kynnt hana betur fyrir nemendum.  

Það er vert að koma inn á það að fjármagn og styrkir voru oft nefndir sem eitt af 

aðahlutverkum stjórnvalda í samhengi við nýsköpun stúdenta. Undir því fellur að auka 

styrki til háskóla landsins sem og að bæta styrkjakerfið sem þegar er til. Í svörum 

viðmælenda var einnig ákveðin vísbending um að það vantaði heildarsýn þegar kemur að 

styrkjakerfi landsins yfirleitt.  
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Við erum með suma vísindamenn sem eru alveg rosalega flottir en þeir þurfa 
styrk til að geta haldið áfram með verkefnið og það bara gerist ekkert. Þá bara 
fara rannsóknirnar á hold – þessar tilteknu rannsóknir eða hagnýtt verkefni 
og ég veit alveg að við erum að veita alveg gríðarlega mikið magn af styrkjum 
en við þurfum kannski svolítið aðeins að skoða þetta, hvað er búið að fjárfesta 
nú þegar mikið í þessu – hversu langt er þetta komið? Ókei, ætlum við bara 
að fara að tefja málið hérna kannski um fjögur ár, síðan fær hann styrk eftir 
fjögur ár. Á meðan er verkefnið látið liggja kyrrt og ætlum við bara að halda 
áfram kannski í framhaldinu einhvernveginn að eyða enn þá meiri milljónum 
einhvernveginn í þetta? Já, það það mætti kannski aðeins hugsa betur 
samfelluna í kerfinu og ... já, það er kannski, eiginlega á öllum sviðum held ég. 

Í þessu ákveðna dæmi var verið að tala um langtíma rannsóknir, en það minntust aðrir 

á svipaða hugmynd í tengslum við aðra nýsköpun – að það vantaði heildaryfirsýn og 

einfaldara kerfi fyrir styrki. Styrkjaumsóknir þóttu flóknar og erfiðar. Þarna gæti verið 

tækifæri til að bæta fjármagnskerfið.  

Það kom einnig fram í gegnum viðtölin að það var margt sem viðmælendur voru 

ánægðir með þegar kemur að því hvernig nýsköpun er styrkt á Íslandi, að bæði Háskóli 

Íslands og stjórnvöld – í gegnum stofnanir eins og RANNÍS – væru þegar að styrkja 

nýsköpun og ýmislegt tengt henni vel. RANNÍS og stjórnvöld styrkja hana með beinum 

hætti og Háskólinn oftar með óbeinum hætti, í gegnum Grósku, keppnir og hraðla – en 

einnig með kaupum á hlut í sprotum sem spretta upp úr skólanum.  

5.1.3 Umhverfi 

Með umhverfi er átt við bæði umgjörð í kringum nýsköpun og einnig aðstöðu sem 

stúdentar (og aðrir) geta nýtt sér til að stunda nýsköpun. Þessu er skipt niður í tvö aðskild 

undirþemu.  

5.1.3.1 Umhverfi fyrir stúdenta 

Það nefndu allir viðmælendur á einn eða annan hátt að stúdentum vantaði umhverfi eða 

aðstöðu til þess að geta stundað nýsköpun. Gróska og Vísindagarðar voru þar ofarlega í 

flokki yfir aðstöðu sem er þegar til, en einnig var Klak nefnt sem ráðgefandi aðili sem veitir 

þjálfun og keyrir hraðalinn Gulleggið. Bæði gulleggið og Klak fengu oft hrós frá 

viðmælendum sem góð fyrirmynd þegar kemur að því að skapa gott umhverfi til 

nýsköpunar fyrir stúdenta.  

Það eru hinsvegar vísbendingar um ákveðin göt í kerfinu.  
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... það varð smá svona, eh, svona markaðsbrestur þegar nýsköpunarmiðstöð 
var lögð niður, það er enginn núna að kannski þessari svona beinni ráðgjöf um 
nýsköpunarumhverfið, sá hluti var alveg lagður niður með 
nýsköpunarmiðstöð – þú veist, á meðan Klak er meira með svona – þú þarft 
að vera með hugmynd. Þeir eru með Gulleggið þar sem að þú getur reyndar 
líka verið án hugmyndar og skráð þig inn í teymi, en það vantar kannski meira 
fyrir einhverja svona, fertuga karla, að geta droppað inn og sagt svona, 
heyrðu, ég er nú að velta þessu fyrir mér, skiluru? Þú veist við þurfum að passa 
það að við séum með stuðningsumhverfi sem að nær í rauninni yfir flest sviðin 
...  

Fleiri en einn viðmælandi lagði til hugmynd að einhversskonar vettvangi þar sem að 

hver sem er, þar á meðal stúdentar, gætu fengið ráðleggingar varðandi nýsköpun. Það 

bendir til þess að núverandi umhverfi sé of afmarkað og ekki nógu opið gangvart öllum. 

Að sama skapi gæti vantað svipaðann vettvang til að tengja fólk saman: 

Mér dettur náttúrulega í hug vettvangur, einhver svona vettvangur þar sem 
þeir geta hist, einhverjar svona ráðstefnur, einhver spjallborð eða eitthvað 
svoleiðis þar sem þeir geta talað saman um þetta og skipst á hugmyndum og 
þannig verða til einhverjir hópar og maður verði ekki einn, ég hugsa að það sé 
líka mikilvægt, að tengja fólk saman. Til þess að við séum ekki með þessa 
gömlu hugmynd um séníið sko sem er einn, einhver svona Edison, við erum 
oft með þá hugmynd, um nýsköpunaraðilann sem einhvern snilling. Það er 
svona mjög rómantísk hugmynd, hún er örugglega til en minnsti hlutinn af því 
er held ég þannig. 

Eins og kemur fram í viðtölunum þjóna Gróska, Vísindagarðar og Klak þessum tilgangi 

að hluta til en ekki að öllu leyti vegna takmarkaðs aðgengis. Þó að nemendur geti sótt um 

aðgang eru pláss líklega takmörkuð að einhverju leyti. Einnig má nefna að ef að aðgangur 

fyrir nemenda er greiður en takmarkaður við nemendur – sem sagt almenningur hefur 

ekki aðgang – takmarkar það aðgengi nemenda að reynslu og visku þeirra sem ekki fá 

aðgang. 

5.1.3.2 Lagalegt og skattalegt umhverfi 

Það ætti að koma fáum á óvart að viðmælendur voru í heildina sammála um að meðal 

hlutverka stjórnvalda var gerð lagalegrar umgjörðar í kringum nýsköpun. Þrátt fyrir það 

voru skiptar skoðanir á þeirri löggjöf sem þegar er til. Einhverjum viðmælenda fannst 

lagaumhverfið í kringum stofnun fyrirtækja of flókið.  

... ég held að lagaumhverfið sé frekar fjandsamlegt gagnvart fólki, bara 
almennt, varðandi svona nýsköpun. Þar sem einmitt þar, það eru svo margar 
reglur og það er svo flókið að stofna fyrirtæki eða sprotafyrirtæki eða bara 
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koma sér að og ég meina ég skil það, svo sem, en ef einhver er með hugmynd 
en vantar kannski smá svona stuðning í einhverju, þá ætti það að vera hægt.  

Þess má þó geta að þeim sem fannst lagaumhverfið of flókið voru ekki að tala af eigin 

reynslu heldur höfðu þau eftir álit annara eða eigin tilfinningar. Þeir sem þekktu betur til 

þessa umhverfis fannst lítið að löggjöfinni, að minnsta kosti þegar kemur að stofnun 

fyrirtækja, en í staðinn voru önnur vandamál.  

Ég held að það sé tiltölulega einfalt að stofna fyrirtæki en ég held að það geti 
verið svolítið sko mikið flækjustig á því að átta sig á því hvar þú getur sótt 
styrki og svona og ég held það mætti einfalda það … 

Þetta speglar líka að einhverju leyti aðrar skoðanir viðmælenda um að styrkjakerfið 

gæti þarfnast endurbóta og einföldunar. Annað vandamál samkvæmt einum viðmælenda 

er hár stofnkostnaður fyrir íslensk fyrirtæki en það gæti þýtt að það sé fyrir utan 

efnahagslegan styrk sumra að stofna fyrirtæki sem gæti komið í veg fyrir að góðar 

hugmyndir komist í framkvæmd. 

Þegar kemur að skattalegu umhverfi í kringum nýsköpun tók hluti viðmælenda fyrir 

kvikmyndaiðnaðinn á Íslandi sem fyrirmynd og lögðu til að svipaðar skattaívilnanir og eru 

í gildi þar gætu gengið fyrir önnur fyrirtæki og gætu styrkt íslenskt nýsköpunarumhverfi. 

Þannig gæti til dæmis verið komið á endurgreiðslu á fjármagni sem fer í nýsköpunarstarf 

og rannsóknir. 
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5.1.4 Samvinna 

Þegar kemur að því að styðja við nýsköpun stúdenta og nýsköpun almennt kom samvinna 

fram sem mikilvægt þema frá viðmælendum. Helst var þar að nefna aukna samvinnu 

Háskóla Íslands og atvinnulífsins.  

... það væri alveg fínt ef að það væri reynt að samtvinna þessa heima, því að 
maður getur ekki verið í háskóla að eilífu og þá væri gaman að reyna að gera 
það stökk á milli þessara tveggja heima þá líka mýkra og að fá svona brauðþef 
af því en síðan náttúrulega ef maður er að fara út í sitt eigið fyrirtæki þá er 
það annar pakki en nýsköpun þarf ekkert endilega að þýða að skapa nýtt 
fyrirtæki, þú getur bara verið að gera nýtt shit einhversstaðar … 

Fleiri voru á þeirri skoðun að auka megi þær tengingar sem þegar eru á milli 

atvinnulífsins og Háskóla Íslands. Leiðir sem nefndar eru til þess eru til dæmis aukið 

starfsnám eða jafnvel að Samtök iðnaðarins ættu að taka sér þetta fyrir sem umræðuefni 

og taka frumkvæðið og beita sér fyrir nýsköpun.  

Viðmælendur nefndu fleiri tegundir af samvinnu. Það bar til dæmis oft á góma að 

nemendur Háskóla Íslands unnu með prófessorum og kennurum að 

nýsköpunarverkefnum. Verkefni af því tagi eru til dæmis hvött áfram af Vísinda- og 

nýsköpunarverðlaunum skólans – en aðeins kennarar geta fengið þau þó að nemendur 

komi að verkefninu:  

“… og [kennararnir] draga stúdenta með í það og það eru fjölmörg dæmi um 
samstarf kennara og stúdents á sviði nýsköpunar og besta dæmið er kannski 
bara síðasta afhending nýsköpunarverðlauna háskólans sem var eitthvað fyrir 
viku síðan eða svoleiðis að þar eru mjög glæsileg verkefni þar sem einmitt er 
svona par í gangi, það er stúdent og prófessor,“  

Einnig er bein samvinna við fyrirtæki möguleg fyrir verkefni sem eru komin lengra á 

leið og jafnvel komin með einkaleyfi en einn viðmælenda sagði að það sé í raun algengast 

að þegar uppfinning og einkaleyfi er komið í höfn þá sé leitað að utanaðkomandi 

samsstarfssaðila sem gæti verið fyrirtæki í viðkomandi bransa. 
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5.2 Hvatning 

Næsti þemaflokkur fellur undir hvatningu eða hvernig hægt er að fá nemendur í nýsköpun 

til að byrja með. Viðmælendur höfðu töluvert að segja um kynningarstarf og hvernig það 

hefur ekki gengið nógu vel í Háskóla Íslands. Þarna gæti áhugi haft áhrif, ekki aðeins áhugi 

nemenda heldur einnig áhugi kennara.  

Einnig eru nýsköpunarstefna LÍS og stúdentafélög hér flokkuð undir hvatningu en það 

þýðir að viðmælendur tala um bæði helst í samhengi við hvatningu. Það er samt sem áður 

hægt að lesa úr svörum viðmælenda efasemdir og trúleysi um hvort nýsköpunarstefna LÍS 

og stúdentafélög geti yfirleitt haft veruleg áhrif á nýsköpun stúdenta. 

5.2.1 Kynning 

Kynningarmál voru viðmælendum ofarlega í huga á einn eða annan hátt. Þar má nefna í 

jákvæðu ljósi að viðmælendur virtust sammála um að það sé meira verið að tala um 

nýsköpun almennt en áður hefur verið. Engu að síður, þegar kemur að nýsköpun og 

stúdentum eru vísbendingar um það að í Háskóla Íslands séu erfiðleikar við að ná til 

nemenda þegar kemur að nýsköpun og að auglýsa það sem er í boði.  

Það mætti alveg gera þetta sýnilegra að einhverju leyti. Það veit enginn hvað 
þetta er. Ég held að ef ég myndi spyrja fleiri í hugbúnarverkfræði sem á að 
vera svona eitt af því svona mest inn í nýsköpun, á að vera einn líklegasti 
hópurinn til að vera að skapa eitthvað nýtt, allveganna svona eins og staðan 
er akkúrat núna þá veit samt enginn hvað þetta er. Ég held að ég get næstum 
fullyrt það fyrir þér, þó að ég myndi segja Auðna, tæknitorg við einhvern – þá 
myndi fólk bara blanka og ef ég myndi segja Icelandic Startups þá myndi fólk 
líka bara blanka, ég held að það bara veit enginn hvað þetta er en eins og ég 
segi, auðvitað eru undantekningar á þessu máli og það er eru einhverjir harðir 
nýsköpunarmenn þarna út en upp til hópa er fólk bara eitthvað ... 

Eins og þessi tilvitnun bendir til gæti þurft að auglýsa þessi efni betur. Eitt af 

vandamálunum samkvæmt viðmælendum gæti verið of mikið áreiti, of mikið að 

skilaboðum sem beint er til nemenda með einum eða öðrum hætti. Annað vandamál sé 

að nemendur og kennarar séu of uppteknir. „Það sé bara einföld skýring. þetta týnist bara 

– fólk er bara upptekið við að klára sitt, taka ekkert auka, fylgjast ekkert með því hvað er 

auka, bara klára, tjékka í boxin, og það er sama með kennarana, það bara er enginn tími,“ 

segir einn viðmælandinn. Þessu fylgir að þátttaka hefur verið lítil í þeim verkefnum sem 

standið hafa til boða. Til dæmis nefnir viðmælandi að fyrir ákveðið verkefni fékkst enginn 
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til að fara í tegund af starfsþjálfun í Boston þrátt fyrir að hægt hafi verið að sækja styrk til 

Evrópusambandsins fyrir kostnaði.  

Önnur hugmynd sem rædd var oft í viðtölunum var einfaldlega að byrja fyrr að ná til 

nemenda – til dæmis að byrja í grunnskóla. Þetta hefur verið nefnt af fleiri en einum sem 

gott dæmi um hvað stjórnvöld gætu gert í þessum efnum.  

Við þurfum að byrja fyrr held ég að reyna að ná til nemenda með nýsköpun. 
Við þurfum einhvern veginn að koma því inn mjög snemma í skólakerfinu að 
þú getur verið frumkvöðull og það sé sé alveg option að þú ætlir að vera 
framkvæmdastjóri og stofna bara nýsköpunarfyrirtæki – þú veist, að það sé 
ekki endilega bara flugfreyjan eða eitthvað þannig. Reykjavíkurborg og ríkið 
mættu í rauninni svolítið koma [þarna inn] ...  

Annað sem er mikilvægt í kynningarmálum samkvæmt viðmælendum er að gefa 

nemendum góðar fyrirmyndir. Kynningar frá nýsköpunarfyrirtækjum eru nefndar þar 

sérstaklega en einnig kynningar um nýsköpun inni í fyrirtækjum sem eru ekki endilega 

djúpt inn í þessum geira nú þegar. Tengt þessu eru svokallaðar vísindaferðir sagðar virka 

vel, þegar stúdentum eru lofaðar veigar og skemmtun um leið og þeir fræðast um 

vinnustaðinn og mynda tengingar við starfsfólkið þar. 

Að lokum má svo nefna verðlaun og keppnir sem mikilvægar kynningaraðferðir.  

... en það er annað sem að stjórnvöld geta gert og það bara er af svipuðum 
toga og við erum að gera hér og það er að halda þessu meira á lofti, sem sagt 
að vera með svona einhversskonar hvatningarprógröm og verðlaun eru alltaf 
góð sem kynning og kynning á verkefnum sem að hafa slegið í gegn eru líka 
alltaf góð og vera með – og þetta er bara markaðssetning fyrirbærinu og það 
er örugglega fullt af fólki sem að kann það miklu betur heldur en ég en ég skil 
hinsvegar að það skilar árangri það er engin spurning. 

Það væri hægt að segja að samkvæmt viðmælendum sé hægt að gera betur í 

kynningarmálum almennt, hvort sem það eru stjórnvöld eða háskólinn.  

5.2.2 Áhugi 

Það er vert að nefna þema sem kom upp sem tengist áhuga stúdenta á nýsköpun. Þetta 

svar við afhverju LÍS ákvað að taka upp nýsköpun sem þema á sínu landsþingi lýsir þessu 

ágætlega: „Já, þetta var hugmynd af fyrrum forseta, en það er líka bara relevant, það er 

alltaf relevant fyrir stúdenta, þar sem við viljum, ég meina, við stúdentar erum 

mestmegnis ungir og ungt fólk vill sjá eitthvað ferskt, eitthvað nýtt og svona það felur í 



53 

sér nýsköpun ....“ Og þessi hugmynd um að tengja stúdenta við nýjar hugsanir og fersk 

sjónarhorn mátti lesa úr viðtölunum eins og þetta dæmi sýnir: 

…. það er náttúrulega best – eða gott samkvæmt minni reynslu, það er að 
beina henni [þjálfun] að yngsta vísindafólkinu og doktorsnemar eru mjög 
öflugir í þessu og hafa mikinn áhuga á þessu þannig að það er líka nauðsynlegt 
að fara þangað sem áhuginn liggur, og þegar ég segi doktorsnemar þá kannski 
mætti nefna líka nýdoktora sem eru kannski líka 50-100 manns hérna í 
skólanum sko svo sérstök þjálfunarprógröm fyrir þetta fólk, af því þetta fólk 
er oft kannski best meðvitað og opnast fyrir því að gefa þessu gaum 
sérstaklega þegar kemur að þau eru að hamra sínar rannsóknarspurningar og 
þess háttar sko þannig að ég held að þetta sé mikilvægt, það er að – áhuginn 
um þetta og kannski sérstaklega ungra vísindamanna. 

Það er hægt að lesa svo að áhugi skipti máli og undirstriki mikilvægi stúdenta í þessum 

málaflokki, sem hópur af fólki sem vert væri að fengi sér athygli og þjálfun.  

Það er ekki einungis áhugi nemenda sem skiptir máli samt sem áður, heldur einnig 

áhugi kennara. Eins og kemur betur fram seinna þá er ákveðinn kjarnahópur kennara sem 

hefur sérstakan áhuga á nýsköpun og í raun drífur þessi efni áfram í Háskóla Íslands. Bæði 

fyrir nemendur og kennara er lykilmálefni því að bæði miðla til þeirra sem hafa áhuga og 

auka áhuga almennt. Þetta spilar síðan inn í kynningarmál eins og komið hefur hér fram.  

5.2.3 Nýsköpunarstefna LÍS 

Þegar kom að því að mynda sér skoðun á því hvort LÍS ætti að hafa nýsköpunarstefnu voru 

flestir á því að það væri af hinu góða eða að minnsta kosti væri ekki af hinu slæma. Samt 

sem áður mátti sjá að hluti viðmælenda efaðist um hversu mikið gagn slík stefna myndi 

gera eins og þessi tilvitnun viðmælanda sýnir: 

Þú veist, annaðhvort er þetta stefna sem að einhver þarf að fylgja eða ekki, ég 
veit ekki alveg – ef það þarf einhver að fylgja þessari stefnu og þetta er 
eitthvað gott shit, þá bara svona, já, en ef að þetta eru bara einhver orð sem 
að fullt [af fólki] kom að og sá um að setja á blað og svo gerist ekkert meira 
með þá bara svona, ja. Er það ekki? Þá skiptir það engu máli. En aldrei 
neikvætt þannig að já go ahead. 

Þess má geta að enginn er skyldugur til að fylgja stefnu LÍS. Flestir voru á svipuðu máli, 

en sumir nefndu jákvæð áhrif sem slík stefna gæti haft eins og til dæmis hvatningaráhrif 

fyrir stúdenta, og einnig mögulega nauðsyn þess að hafa stefnu þegar kemur að 

samskiptum LÍS við aðila svo sem háskólann.  
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Það er líka áhugavert að koma inn á það að einn viðmælandinn nefndi að LÍS myndi 

líklega ekki vera sá aðili sem ætti að fylgja slíkri stefnu nema að litlu leyti – ef stefnan fer 

út fyrir það sem LÍS getur gert á eigin spýtur. Þess vegna gæti verið skynsamlegra að fylgja 

stefnu skólans eða nota stefnuna einungis sem innlegg fyrir samtal við skólann. 

Einnig má nefna hér að viðmælendur upp til hópa sögðust ekki þekkja vel til LÍS og 

höfðu því ekki vel mótaða skoðun á þessari stefnu eða hvað hún gæti innnihaldið.  

5.2.4 Stúdentafélög 

Þegar kom að stúdentafélögum almennt og þeirra hlutverki í nýsköpun þá voru sumir 

bjartsýnir á að þarna leyndust möguleikar til að ná til stúdenta og hvetja þá áfram. En 

öðrum fannst minna til stúdentafélaga koma í þessum efnum:  

Já, ég hef svo sem ekki endilega mikla trú á sem sagt stúdentafélögum í þessu. 
Ég held að það sé miklu meira bara, sko – jú auðvitað geta þau auðvitað hvatt 
til nýsköpunar og allt það en ég hef miklu meiri sko trú á því að það sé sem 
sagt kennararnir sjálfir og háskólinn og framsetning í námskeiðum og 
námslínum og að þar sé vakin athygli á þessu. Auðvitað er frumkvæði frá 
stúdentafélögum örugglega gott, ég bara kann – kann ekki þann heim sko ... 
einhvernveginn. 

Það var ákveðinn samhljómur í viðmælendum að þau þekktu ekki til stúdentafélagana 

eða vinnu þeirra. Frá þeim sem þekktu betur til stúdentafélaganna mátti heyra að þó þau 

séu öll af vilja gerð til að koma málefnum eins og þessum vel til skila þá glíma þau einnig 

við vandamál við að ná til nemenda eða eins og einn viðmælandi segir:  

Ég myndi segja að stúdentafélög reyna. Þau reyna, það er rétt. Og hérna, hvort 
þau séu að reyna réttu hlutina eða nógu mikið ... það er bara rosalega erfitt, 
allaveganna finnst mér persónulega að málið með að ná til stúdenta – að 
einhverju leyti þá er erfitt að fá þau bara til að vera ekki bara sama um þetta 
... 

Þó má líka nefna að minnst var á ýmislegt sem stúdentafélög gætu tekið sér fyrir 

hendur sem væri jákvætt í þessum efnum, eins og að hvetja nemendafélögin áfram, halda 

viðburði, vísindaferðir og margt fleira. Þarna eru því möguleikar fyrir hendi þó 

viðmælendur séu ekki endilega bjartsýnir um að virkja þá.  

5.3 Menntun 

Samkvæmt viðmælendum er menntun mikilvægur hluti af því hvernig best er að styðja 

undir nýsköpun. Hérna undir eru þemu sem tengjast menntun. Hagnýting snýr aðallega 
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að hagnýtingu tengdu námi og rannsóknum í Háskóla Íslands. Þemað kennsla snýr að áliti 

viðmælenda á nýsköpunarkennslu innan Háskóla Íslands.  

Fjölbreytni á við um fjölbreytni nýsköpunar en þar sem þemað er sett í samhengi við 

menntun þá þýðir það að það þarf að hafa í huga fjölbreytni nýsköpunar þegar verið er 

að kenna, því mismunandi tegundir nýsköpunar hafa áhrif á hvernig hún er kynnt fyrir 

nemendum. Það er til dæmis munur á að uppgvöta nýtt lyf og forrita app.  

5.3.1 Hagnýting 

Það kemur fram hjá viðmælendum hugmynd um hagnýtingu sem vert er að taka fram. 

Það er nýting þeirrar þekkingar sem er þegar innan Háskóla Íslands til nýsköpunar.  

Við erum ekkert að segja þeim, sko, að fara að gera allt alveg rosalega 
praktískt – það ekki það sem að við erum að tala um, heldur bara að hugsa 
um þennan vinkil. Af því að svo eru líka margir sem að stunda segjum massívar 
grunnrannsóknir – og eru aldrei að hugsa um nýsköpun – þarna verða til 
hugmyndir sem að eru hægt að nýta gríðarlega vel og mikið. 

Þetta virðist aðallega hugsað fyrir kennara frekar en nemendur, en þar sem teymi 

nemenda og kennara eiga það til að vinna að nýsköpun tekur þetta líka til nemanda og 

stúdenta. Þó eru ólík ferli sem fylgja því hvort hugmyndin sé eign kennara eða nemanda. 

Nemendur eiga sínar hugmyndir en háskólinn fær skerf af hugmyndum kennara, eins og 

til dæmis eignarhlut í sprotafyrirtæki.  

Tengt þessu eru hugmyndir frá viðmælendum um það að hluti af þessu nýsköpunarferli 

sem mætti bæta er það skref að taka hugmyndir til framkvæmda.  

Já ég var nú aðeins búinn að minnast á það – það mætti taka svona þar inn 
meira svona fræðslu – nú geti vel verið að það sé sko. En að það sé ekki bara 
nóg að tala um að þú þurfir, ef þú ætlar að gera eitthvað, að þú þurfir allt 
þetta ferli sem að fer af stað – er hugmyndin mín nýtileg eða ekki? Og þá 
skoðum við það hvort það sé til eitthvað sambærilegt, er einhver búinn að 
gera þetta þegar, og allskonar og þú ferð að – er hún að leysa einhver 
vandamál og eru líkur á því að hún verði keypt og svo framvegis ... 

Burtséð frá því hvort fræðslan er nú þegar til þá er vert að minnast á að þetta er 

áherslupunktur hjá viðmælendum enda er annar viðmælandi sem minnist á það að 

hugmyndir séu ekki eins fágætar eins og sumir virðast halda, heldur frekar algengar, það 

sé einfaldlega erfitt að taka þetta skref. Þetta tengist hugmynd hjá viðmælanda sem vill 
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koma sálfræðihugmyndum inn í kennslu um nýsköpun – slík kennsla gæti auðveldað 

nemendum að taka þetta skref.  

5.3.2 Kennsla 

Þegar kemur að eiginlegri nýsköpunarkennslu mátti greina að viðmælendur voru mest 

sammála um þá hugmynd að flétta þyrfti nýsköpun meira inn í allt námið – þar með talið 

greinar þar sem nýsköpun kemur kannski ekki venjulega við sögu. Eins og einn 

viðmælandinn kemst að orði: 

Ég þekki þetta aðeins úr heimsspekinni, þar er kennari sem ég veit um sem að 
lætur alla nemendurna – kennir umhverfissiðfræði – þá er það bara verkefni 
að fara heim og pæla í því hvað – hvað get ég gert, hvernig get ég hagnýtt það 
sem ég er að læra hérna? Og það komu alveg ótrúlegustu hlutir út úr því sko. 
Það er hægt að gera það víðar, ég meina afhverju ekki? Ef þú ert að kenna 
eitthvað fræðilega, afhverju ekki að gefa því svolítið rými í kennslunni, hvernig 
getum við nýtt okkur þetta?  

Þarna gæti verið tækifæri samkvæmt viðmælendum að koma nýsköpun að í fleiri 

tegundum náms en þessum sem hafa oftast verið viðriðnar nýsköpun eins og verk- og 

tölvunarfræði. Sérstaklega er minnst á hugvísindasviðið í þessum efnum en þar er meðal 

annars kennd heimsspeki.  

Einnig er hægt að lesa úr viðtölunum að ekki er hægt að draga úr mikilvægi kennara í 

þessu samhengi. Eins og er þá er „ákveðinn svona kjarnahópur háskólakennara sem að 

eru mjög duglegir í nýsköpun,“ samkvæmt einum viðmælanda. Fleiri viðmælendur tala 

um að styðja þurfi við fleiri kennara í þessum efnum og hvetja þá áfram til að tala um 

nýsköpun við nemendur, enda geta kennarar verið öflugar fyrirmyndir fyrir nemendur. 

Einn viðmælandi ræðir þá hugmynd að ráða inn fleira starfsfólk til stuðnings kennurum 

og deildum í þessum efnum. Það gæti stækkað þennan kjarnahóp.  

5.3.3 Fjölbreytni 

Allir viðmælendur fengu sömu spurningu í upphafi viðtals sem var einfaldlega „hvað er 

nýsköpun í þínum huga?“ og þó að viðmælendur minntust á sömu aðalatriðin voru svörin 

mismunandi og hver virtist hafa sína hugmynd og sínar tengingar við þessa spurningu – 

og hugtakið nýsköpun. Þetta endurspeglar hversu fjölbreytt þetta fag er og hversu mikið 

getur fallið undir þetta orð.  
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Í samhengi við menntun má lesa úr viðtölunum að lykilatriði er fjölbreytni. Til dæmis 

er nýsköpun úr grunnrannsóknum oft allt öðruvísi en nýsköpun sem stúdentar stunda í 

hröðlum. Eitt af einkennum nýsköpunar tengdri grunnrannsóknum er tíminn sem hún 

tekur eða eins og einn viðmælandinn segir þá getur verið flókið samningaferli, klínískar 

prófanir og markaðssetning sem allt tekur tíma. Í samanburði er oft hægt að fara fljótlega 

inn á markað með viðskiptahugmyndir sem stúdentar vinna í gegnum hraðla. Þetta þarf 

að hafa í huga þegar hugað er að menntun tengdri nýsköpun (þó einnig tengist þetta fleiri 

flokkum sem fjallað hefur verið um eins og fjármagni og kynningu). 

Finna má á svörum viðmælanda að það skiptir máli að huga að öllum tegundum 

nýsköpunar, einnig félagslegrar eins og kemur fram í þessum viðtalsbút:  

Og í félagsvísindunum, það er stundum sagt, menn eru oft að segja þetta, að 
við eigum að passa okkur að skilja nýsköpun ekki of þröngt, og að nýsköpun 
sé ekki síður félagsleg ... við þurfum að endurhugsa hvernig við gerum hlutina 
sem samfélag, svona stjórnsýsla og sjálfvirkni – Ísland er aftarlega í þessu, 
alltaf í alþjóðlegum samanburði. Og til dæmis, rafræn stjórnsýsla, hún getur 
líka verið rosalegt jöfnunartæki. Það sitja allir við sama borð sko. Já, þannig að 
ég veit ekki dæmi þess, til dæmis á þessu sviði, í hugvísindunum, eða í 
félagsvísindunum. Það er örugglega eitthvað um það, en eins og minn punktur 
– eða menntavísindunum. Minn punktur eiginlega er að þarna sé, það megi 
gera það miklu meira. 

Aðrir viðmælendur tala um aðrar tegundir af samfélagslegri nýsköpun, eins og 

bangsaspítalinn tengdur Landsspítala (sem er á vegum læknanema) og framfarir í 

kynjapólitík sem stúdentafélög hafa verið dugleg að hampa, samkvæmt viðmælanda. Af 

þessu má draga þann lærdóm að mikilvægt er að huga að þessari fjölbreytni í menntun 

og kennslu.  
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6 Niðurstöður úr vinnustofum  

Hér verður gerð grein fyrir því hvað kom út úr vinnustofum á landsþingi LÍS, en heitin á 

köflunum eru einnig heitin á vinnustofunum þremur. Greint er frá niðurstöðum á sem 

skýrastan máta. Ekki eru allar spurningar endilega hafðar eftir en niðurstöður koma alltaf 

fram ef þær eru áhugaverðar í samhengi við efni ritgerðarinnar.  

Fyrst verður farið í þróun á nýsköpunar- og rannsóknarsviðum í háskólasamfélagi eða 

hvernig stúdentaleiðtogar sjá fyrir sér að þessi málefni eigi að þróast. Síðan er komið að 

málum jafn rétts til nýsköpunar en nafn flokksins gefur hugmynd um hvað stúdentum í 

stúdentahreyfingum finnst mikilvægt í þessum efnum. Að lokum er fjallað um gæði náms 

í nýsköpunar- og rannsóknarumhverfi en þar má einnig sjá hvar stúdentar leggja áherslur.  

6.1 Þróun á nýsköpunar- og rannsóknarsviðum í háskólasamfélagi 

Spurt var „Hvernig á samstarf stúdenta við háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti að 

vera háttað?“ og þátttakendur virðast sammála um það að eitt af mikilvægustu atriðunum 

eru reglulegir opnir fundir þar sem stúdentar geta átt samræður við ráðuneytið eða 

fulltrúa þeirra.  

Einnig vilja þátttakendur fá „sæti við borðið“ og að það sé hlustað á stúdenta. „Ekkert 

um okkur án okkar,“ er hvernig einn þátttakandi orðaði það. Eða með öðrum orðum að 

það sé ekkert sem varðar stúdenta þar sem þau fá ekki að vera hluti af ákvarðanatökunni.  

Önnur spurning í þessum flokki sneri að því hvernig þátttakendur sjá nýsköpunar- og 

rannsóknarstörf þróast í sínu háskólaumhverfi. Stórt þema í þeirra svörum var 

þverfagleiki. Eitt svarið hljómar svo: „Hvatakerfi: Hvetja öll svið að taka þátt! Öll nýsköpun 

verður að vera metin jafnt! Þess má geta að nemendur á hugvísinda- og menntasviði eru 

ólíklegri til að fá styrki fyrir rannsóknir sem og verðlaun.“ Þetta var eitthvað sem 

þátttakendum var ofarlega í huga, að tryggja að svið og deildir vinni saman að því að efla 

nýsköpun og passa upp á að skilja enga deild eða svið eftir í þeim efnum.  

Á svipuðum nótum þá var annað sem þátttakendur voru sammála um og það var að 

háskólar landsins ættu að vinna betur saman þegar kemur að nýsköpun og tækifærum. 

Eitt svarið leggur til að stofna „Samfélag nýsköpunar með öllum háskólum landsins,“ með 

fulltrúum úr öllum háskólum.  
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6.2 Jafn réttur til nýsköpunar- og rannsóknastarfs 

Fyrsta spurningin í þessari vinnustofu var um hindranir í tengslum við jafnan rétt til 

nýsköpunar- og rannsóknarstarfs og þátttakendur voru nokkuð sammála um að ein af 

stóru hindrunum er að mikið af þeim stuðningi sem tengist nýsköpun er staðsettur í 

Reykjavík. Þannig getur það eitt verið hindrun að búa út á landi fyrir einstakling sem hefur 

áhuga á nýsköpun.  

Önnur hindrun er fjármagn en það ætti að segja sig sjálft að það þarf oftast eitthvað 

fjármagn til að stunda nýsköpun. Þannig gæti það að hafa lítið á milli handanna verið 

hindrun. Sömuleiðis skrifar einn þátttakandi: „Strangar kröfur fyrir styrkjum,“ sem getur 

átt bæði við umsóknaferlið sjálft sem og skilmála sem fylgja styrkjum.  

Einnig gæti þekkingarleysi á nýsköpun og rannsóknarstarfsemi verið hindrun 

samkvæmt þátttakendum. Þá myndi það þýða að einstaklingur hefur minni möguleika til 

að stunda nýsköpun ef hann hefur ekki þær upplýsingar sem hann þarf. Tengt því er einnig 

nefnt „lítil áhersla á skólastigi,“ sem hindrun og á það líklega við grunnskóla eða 

menntaskóla. Svo er líka minnst á kynningarmál, það þurfi meiri umræðu í þjóðfélagið um 

nýsköpun og að nýsköpun sé gerð sýnilegri yfirleitt.  

Einnig virtist þátttakendum sýnast vandamál tengt kynjahlutföllum vera í nýsköpun en 

það er minnst á að það vanti fleiri kvenfyrirmyndir í þennan geira. Skortur á fyrirmyndum 

gæti þannig komið í veg fyrir að konur taki sér fyrir hendur nýsköpunarverkefni. 

Þegar kemur að leiðum til að takast á við þessar hindarnir, eins og ein spurningin 

snerist um, þá voru allir þrír hópar þátttakenda sammála um að ein leið til að takast á við 

ójafnrétti í þessum efnum væri einfaldlega aukið fjármagn. Þar á meðal skrifaði 

þátttakandi: „Fjárhagsaðstoð – dagpeningar fyrir styrkumsóknir,“ og önnur tillaga var að 

setja inn varanlegt fjármagn sem væri einungis notað til að stuðla að jafnrétti í nýsköpun. 

Uppruni fjármagns var ekki tekinn fram en það eru líkur á að þátttakendur hafi átt við 

opinbert fjármagn, annað hvort frá stjórnvöldum eða háskólum.  

Að sama skapi og minnst var á tengt síðustu spurningu þá var umræðuefni hér einnig 

ójafnrétti tengt búsetu. Lagt er til að auka áhuga atvinnulífs á „ólíkum skólum,“ en það 

gæti þýtt meðal annars á háskólum utan af landi sem og þeim sem eru á 

Reykjavíkursvæðinu. Einnig er lagt til „aukið aðgengi að háskólanámi,“ og að framboð 

nýsköpunaráfanga yfirleitt sé aukið.  
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Sérstaklega var spurt hvað háskólar og atvinnurekendur geta gert til að tryggja jafnrétti 

í nýsköpun. Svör í þeim flokki voru mismunandi en lagt var til aukið samstarfs háskóla og 

fyrirtækja, til dæmis. Minnst var á þverfagleika í tengslum við háskóla; að svið, deildir og 

námsbrautir ættu að vinna meira saman. Fjármagn kom aftur upp (þá frá háskólum og 

atvinnurekendum sérstaklega) og að sama skapi aukin fræðsla um nýsköpunarmál. Svo 

var einnig minnst á „stuðning fyrir minnihlutahópa,“ sem gæti tekið á sig margar myndir.  

6.3 Gæði náms í nýsköpunar- og rannsóknaumhverfi 

Spurt var hvernig gæði náms spila inn í nýsköpunar- og rannsóknarstarf og þátttakendur 

voru á sama máli um að betri námsgæði gætu leitt til betri undirbúnings fyrir raunhæf 

verkefni eða rannsóknir. Einnig gæti betra nám skilað betri aga og fagmannlegri 

vinnubrögðum.  

Þegar kom að spurningu um það hvernig háskólar og yfirvöld geta styrkt gæði náms þá 

endurtóku sum svörin þemu sem höfðu komið upp í hinum vinnustofunum, svo sem áköll 

fyrir aukið fjármagn og meiri þverfagleika. Stungið var upp á sameiginlegum 

nýsköpunaráfanga fyrir öll svið.  

Einnig komu fram hugmyndir um að það ætti að nútímavæða kennsluna og í því 

samhengi tæknivæða hana frekar. Í þeim efnum komu einnig fram hugmyndir um að taka 

upp „samtalsmiðað námskeiðamat,“ og meira gagnsæi í kennslumati yfirleitt. Einnig var 

ákall til háskóla um að hlusta meira á gagnrýni úr slíkum könnunum. Svo er einnig hægt 

að nefna hugmynd um að vera með keppni eða greiningu tilviksrannsóknar (e. case) 

tengdri nýsköpun sem telur til eininga.  

Síðasta spurningin í vinnustofunni bað þátttakendur um dæmi um það sem gert hefur 

verið vel í þeirra háskólum tengt nýsköpun. Það er oft minnst á HR í því samhengi sem er 

með Seres frumkvöðlasetur og svo einnig sameiginlegan nýsköpunaráfanga fyrir öll svið. 

Einnig var HÍ oft nefndur og í því samhengi sérstaklega Gróska og Vísindagarðar ásamt 

nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd HÍ.  
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7 Umræða 

Rannsóknarspurningin var hvernig efla megi nýsköpun stúdenta og hægt er að nota 

þemun úr viðtalsgögnunum sem eins konar vísi að svari. Það gæti verið þörf á meiri 

stuðning, fleiri tækifærum og þá sérstaklega fyrir landsbyggðina, auknu fjármagni til réttra 

hluta og löguðu styrkjakerfi. Það gæti verið þörf á að búa til umhverfi sem er vænlegt fyrir 

nýsköpun, jafnan vettvang fyrir alla sem og að laga lögin og gera það auðveldara að stofna 

fyrirtæki. Það má einnig efla samvinnu, sérstaklega fyrirtækja og háskóla. Það gæti verið 

þörf á að hvetja stúdenta áfram í nýsköpun, kynna hana vel og jafnvel fyrr á skólastigi. 

Það mætti efla áhuga stúdenta, meðal annars með því að setja nýsköpunarstefnu fyrir LÍS, 

og stúdentafélög geta staðið fyrir fleiri viðburðum. Þegar kemur að menntun gæti verið 

þörf á frekari hagnýtingarhugsun og að flétta nýsköpun betur í gegnum alla kennslu á 

öllum sviðum. Að lokum þarfa að huga að fjölbreytni nýsköpunar enda eru 

grunnrannsóknir ekki það sama og hugmynd að vefsíðu.  

Eins og sjá má er engin ein aðgerð eða töfralausn sem kom fram enda er líklegt að það 

þurfi fjölbreyttar leiðir og aðgerðir til að ná þessu. Þó mætti leggja sérstaka áherslu á 

kynningarmál enda kom það í ljós að erfitt var að ná til nemenda og tryggja góða þáttöku 

í nýsköpunarverkefnum í Háskóla Íslands samkvæmt viðmælendum. Sömuleiðis er hægt 

að leggja áherslu á fleiri tækifæri fyrir landsbyggðina en þar virðist vanta úrræði 

samkvæmt bæði viðtals- og vinnustofugögnum. Allt annað sem nefnt hefur verið hér að 

ofan er einnig mikilvægt en vandamál voru minna áberandi í gögnunum heldur en 

hvatning til áframhaldandi góðra verka og minni endurbóta. Nýsköpunarumhverfið á 

Íslandi er fullt af tækifærum eins og kemur hér fram, það er bara spurning um það hvort 

að þau séu nógu vel kynnt eða henti öllum.  

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar á dýpri hátt og settar í samhengi við fræði 

eða nýsköpunarumhverfið þegar við á. Til að svara undirspurningum rannsóknar verða 

viðtalsgögnin úr tilviksrannsókninni og LÍS vinnustofugögnin rædd sitt í hvoru lagi. Að 

lokum verða gögnin borin saman og til að athuga hvar vinnustofugögnin styðji 

viðtalsgögnin.  
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7.1 Viðtalsgögn 

Þar sem rannsókn af þessu tagi virðist ekki hafa verið gerð áður, þá virtist upplagt að leyfa 

gögnunum að ráða ferð frekar en að reyna að setja þau ofan í fyrir fram greind hólf. Opin 

kóðun leiddi í ljós þau þemu sem mynda kaflaheitin í niðurstöðum: Tækifæri, fjármagn, 

umhverfi, samvinna, kynning, áhugi, nýsköpunarstefna, stúdentafélög, hagnýting, 

kennsla og fjölbreytni. Þau voru síðan flokkuð í yfirflokkana stuðning, hvatning og 

menntun. Bæði yfirflokkar og undirflokkar eru hugsaðir sem eins konar svör við 

rannsóknarspurningunni. Þannig væri til dæmis hægt að segja að það megi efla nýsköpun 

stúdenta með því að styðja, hvetja og mennta þá í nýsköpun. 

Hér var ákveðið að halda áfram að leyfa gögnunum að ráða og því verður fjallað um 

niðurstöðurnar eftir þessum þrem yfirflokkum. Fyrst verður farið í stuðning eða hvernig 

er best að styðja stúdenta í nýsköpun, síðan í hvatningu og rætt hversu mikilvægt 

hvatningar- og kynningarstarf er í þessu samhengi, og að lokum er farið í menntun og rætt 

álit viðmælanda á nýsköpunarkennslu Háskóla Íslands og hvernig má bæta hana.  

7.1.1 Stuðningur við nýsköpun stúdenta 

Stuðningur er eitt mögulegt svar við hvernig efla má nýsköpun stúdenta samkvæmt 

viðmælendum. Það þýðir þá að huga að, efla og bæta stuðning við stúdenta sem hafa 

áhuga og vilja búa eitthvað til – hvort sem það er vara eða ný leið til að gera samfélagið 

betra. Það eru auðvitað ótalmargar leiðir sem hægt er að fara þegar kemur að stuðningi 

en þau þemu sem má lesa úr viðtölunum eru að auka tækifæri, veita fjármagni á rétta 

staði, búa til nýskapandi umhverfi, hvort sem það er vettvangur í raunheimum eða lagaleg 

umgjörð, og síðast má nefna samvinnu allra sem geta að málinu komið – hvort sem það 

eru nemendur, kennarar, fyrirtæki eða aðrir aðilar.  

 

Tækifæri og vettvangur: 

Þegar kemur að tækifærum þá voru viðmælendur upp til hópa hrifnir af hröðlum og gátu 

nefnt Gulleggið og fyrirtækið sem stendur að því, Klak, frekar auðveldlega. Einnig var 

minnst á AWE nýsköpunarhraðal fyrir konur, en fleiri hraðlar voru ekki taldir upp svo þetta 

virðast þeir þekktustu meðal viðmælanda. Hraðlar komu einnig fram sem vettvangur – 

dæmi um vænlegt umhverfi fyrir upprennandi frumkvöðla enda er boðið upp á þjálfun og 

ráðgjöf og fleira sem ætti að vera gagnlegt fyrir þá, auk þess að bjóða upp á verðlaun fyrir 
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siguvegara (Gulleggið, e.d.-b). Hraðlar eru hinsvegar misaðgengilegir, eins og margt annað 

sem tengist nýsköpun, auk þess að vera bundnir við ákveðinn tíma (Gulleggið, e.d.-a; 

Háskóli Íslands, 2021a) og því mögulega ekki fyrir alla.  

Það er kannski vert að minnast á að helsti skorturinn á tækifærum sem viðmælendur 

minntust á var í tengslum við landsbyggðina. Eins og minnst hefur verið á eru sjóðir sem 

ætlaðir eru sérstaklega fyrir landsbyggðina (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.) og einnig 

hafa verið þar hraðlar þó það virðist minna um það þetta árið (Árni Freyr Magnússon, 

2022; Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 2021; Startup Westfjords, e.d.). 

Vissulega er Klak staðsett í Reykjavík (Klak, e.d.), sem og stjórnsýslan, Vísindagarðar 

(Vísindagarðar Háskóla Íslands, e.d.-b), tveir stærstu háskólarnir þegar kemur að 

nýsköpun og svo mætti lengi telja. Það styður þá hugmynd að fólk á landsbyggðinni vanti 

stuðning svo þau þurfi ekki að ferðast langar leiðir til að komast að slíkri þjónustu.  

Sumir viðmælendur voru hlynntir því að stofna varanlegri vettvang en hraðla sem væri 

auk þess aðgengilegur fyrir sem flesta. Það mætti að vísu færa rök fyrir því að slíkir 

vettvangar sé þegar til, eins og til dæmis Mýrin, nýsköpunarsetrið í Grósku, eða Seres, 

frumkvöðlasetrið sem Háskólinn í Reykjavík býður upp á, þó að aðstaðan sé misjöfn hjá 

þeim ásamt mismunandi uppbyggingu og stjórn (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-e; 

Vísindagarðar Háskóla Íslands, e.d.-a). Það má hins vegar nefna að báðir staðir eru 

aðgangsstýrðir. Mýrin býður upp á leigu á borðum en nemendur Háskóla Íslands geta sótt 

um að fá fría aðstöðu á meðan Seres setrið er aðeins fyrir nemendur Háskólans í 

Reykjavík. Það má einnig gera ráð fyrir því að takmarkað pláss sé á báðum stöðum eins og 

eðlilegt er fyrir slíkan vettvang. Það þýðir að það getur ekki hver sem er gengið inn og 

beðið um þjónustu eða ráðgjöf. Hérna væri þá hugmyndin byggð á svörum viðmælanda 

að stofna slíkan vettvang þar sem allir geta tekið þátt. Í ljósi umræðurnar um 

landsbyggðina væri hægt að hafa fleiri en einn slíkan vettvang víðsvegar um landið. 

Mögulega væri einnig lausn að hafa þannig vettvang rafrænan. 

Þessi vettvangur, sem og þeir sem eru þegar til, myndu samræmast þriðju aðgerð 

nýsköpunarhvetjandi aðgerða frá hugmyndafræði tæknilegra nýsköpunarkerfa sem 

Bergek o.fl. (2008) skrifa um en sú aðgerð er að ýta undir tilraunastarfsemi frumkvöðla. 

Aðgerð eitt: dreifing þekkingar og aðgerð sjö: jákvæði ytri áhrif hafa einnig áhrif, en á 
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svona vettvangi gæti þekking dreifst bæði markvisst með þjálfun og ómarkvisst með 

nálægð.  

 

Fjármagn og styrkir: 

Vettvangur, eins og svo margt annað, er háð fjármagni sem er einmitt annað sterkt þema 

en viðmælendur óskuðu oft eftir meira fjármagni. Þeir voru hins vegar ekki endilega 

sammála um hvert féð ætti að fara. Eitt af því helsta sem viðmælendur bentu á var 

ákveðið gat í styrkjakerfinu tengt hugmyndum sem eru einum eða tveimur skrefum frá 

því að verða seljanleg vara. Þarna gætu annaðhvort einkaaðilar eða opinberir sjóðir komið 

inn. Einnig var beðið um fjármagn til að bæta við starfsmönnum til að styðja enn frekar 

við nýsköpun skólans en það gæti hjálpað við að flétta nýsköpun betur inn í námið og 

einnig styrkt kynningarmál.  

Svör viðmælenda gáfu einnig til kynna að það gæti vantað heildarsýn þegar kemur að 

styrkjum, að meta styrki betur, og einfalda og bæta styrkjakerfið í heild – þá er líklega 

aðallega átt við opinbera styrki. Einnig væri hugmynd að gera umsóknir fyrir styrki 

auðveldari, því einn viðmælanda var á þeirri skoðun að þær væru oft of flóknar í 

núverandi mynd.  

Það er einnig áhugavert að skoða að samkvæmt viðmælendum var fjármagn og styrkir 

oft nefnt í því samhengi að vera eitt af aðalhlutverkum ríkisstjórnarinnar sem samrýnist 

sýn Unger og Polt (2017) á hlutverk yfirvalda þegar kemur að nýsköpun í 

þekkingarþríhyrningnum. Með þessu fjármagni geta þau svo stýrt hvernig rannsóknir og 

verkefni er verið að fjármagna. Schot og Steinmueller (2018) settu fram að það ætti að 

vera í þá átt sem gagnast samfélaginu sem best. Þetta er eitthvað sem stjórnvöld virðast 

vera að hafa í huga samkvæmt sinni eigin nýsköpunarstefnu en þar eru til dæmis 

umhverfismál framarlega í stefnuskjalinu (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019). 

 

Lagalegt umhverfi: 

Unger og Polt nefna einnig gerð lagalegs ramma sem hlutverk yfirvalda. Það voru skiptar 

skoðanir meðal viðmælenda á hvernig stjórnvöld á Íslandi séu að standa sig í þeim efnum 

þegar kemur að löggjöf tengdri nýsköpun. Það var skoðun einhverra viðmælenda að það 
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sé flókið að stofna fyrirtæki á Íslandi, en þó er þessi skoðun ekki byggð á eigin reynslu 

heldur á hughrifum og áliti annara. Á meðan minntust þeir sem þekktu málið betur ekki á 

slíkt. Þetta bendir kannski til að ekki sé nógu mikil almenn fræðsla um þessi málefni sem 

veldur því að einhverjir mikla þetta ferli fyrir sér.  

Það var hins vegar álit eins viðmælanda að stofnkostnaður á Íslandi við að stofna 

fyrirtæki gæti verið of hár sem speglar það álit sem Gunnar Óskarsson og Hermann Þór 

Þráinsson (2017) setja fram. Þetta gæti leitt til ákveðins ójafnréttis en einungis þeir sem 

hafa þetta fjármagn laust geta þá stofnað fyrirtæki. Ein lausn við þessu er þegar sett fram 

í nýsköpunarstefnu stjórnvalda en það er að setja fram sér fyrirtækjaform fyrir 

sprotafyrirtæki (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019), 

stefnan útfærir þá hugmynd ekki nánar en það gæti meðal annars innifalið lægri 

stofnkostnað.  

Skattalegar ívilnanir á rannsóknar- og nýsköpunarstarf komu fyrir í svörum hjá fleiri en 

einum viðmælanda sem hugmynd til að auka nýsköpun, en það kemur einnig fram sem 

áhersluefni í nýsköpunarstefnu stjórnvalda (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019) og ljóst er að stjórnvöld hafa þetta því þegar í huga. 

Spurningum eins og hvort, hvernig og hversu mikið er samt ósvarað og svörin eru 

mikilvæg fyrir rannsóknar- og nýsköpunarstarf á Íslandi.  

 

Samvinna: 

Samvinna er hér þema sem er einnig flokkað sem stuðningur. Það eru aðallega þrjár 

tegundir af samvinnu sem viðmælendur ræddu um en það er meiri samvinna háskóla við 

fyrirtæki tengd nýsköpun og námi, samvinna milli kennara og nemenda, og síðan 

samvinna við fyrirtæki með verkefni sem eru komin af hugmyndastigi og vantar að komast 

lengra. Það eru margar fleiri tegundir af samvinnu til sem gætu bætt nýsköpun eins og til 

dæmis samvinnan sem liggur að baki Klak en eins og hefur komið fram eru eigendur aðilar 

frá einkageiranum, opinber sjóður, og háskólar – og loks er Gulleggið skipulagt í samráði 

við stúdentafélög (Gulleggið, e.d.-b; Klak, e.d.).  

Þess má geta að það er áhugavert í fræðilegu samhengi að aðilar frá öllum þráðum 

hins þrefalda helix standa á bakvið Klak (Klak, e.d.; Leydesdorff og Etzkowitz, 1996), 

sérstaklega í ljósi þess að viðmælendur vissu flestir um Gulleggið og virtust ánægðir með 
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það umhverfi sem Klak hefur skapað. Það er spurning hvort það séu tækifæri fyrir meira 

svipað samstarf tengt nýsköpun, enda tapar enginn á því að góðar hugmyndir komist í 

framkvæmd og stúdentar fari með hugmyndafræðileg tæki og tól til nýsköpunar inn á 

vinnumarkaðinn.  

Samvinna háskóla og fyrirtækja er ríkt efni í fræðum, enda hluti af þeim þremur 

kenningum sem lagt er upp með í fræðilega hlutanum (Laredo, 2007; Leydesdorff og 

Etzkowitz, 1996; Unger og Polt, 2017). Fyrirtæki eru mikilvægur partur af því hvernig 

verkefni hjá Háskóla Íslands geta haldið áfram, þá aðallega rannsóknarverkefni þar sem 

fengið hefur verið einkaleyfi, en þá er fyrirtæki fengið til að vera samstarfsaðili. 

Viðmælendur leggja síðan til að auka tengsl Háskóla Íslands og atvinnulífsins til að kynna 

betur nýsköpun eða bjóða upp á meira starfsnám. Það bendir til þess að tengslin sem 

fræðin leggja mikla áherslu á (Laredo, 2007; Leydesdorff og Etzkowitz, 1996; Unger og 

Polt, 2017) séu ekki eins sterk og þau gætu verið. Það væri brýnt umhugsunarefni, 

sérstaklega í samhengi við fræðilegt mikilvægi þessara tengsla.  

Samvinna á milli nemenda og kennara við nýsköpunarverkefni er algeng samkvæmt 

viðmælendum. Háskóli Íslands býður upp á Vísinda- og nýsköpunarverðlaun sem slík 

teymi geta unnið. Þetta ætti að vera báðum aðilum til hags og samræmist 

hugmyndafræðinni að nemandi og kennari eiga að framleiða námið saman á 

jafningjagrundvelli í stað þess að nemandinn sé neytandi að fá þjónustu (Hoffman og 

Kretovics, 2004; Kotzé og Du Plessis, 2003; Matthews o.fl., 2018), enda eru slíkar 

hugmyndir til dæmis vinsælli hjá öllum þátttakendum rannsóknar Brooks (2021) nema 

þeim sem kom frá Englandi. Það mátti lesa úr svörum viðmælanda að í 

rannsóknarnýsköpun í Háskóla Íslands hafa þátttakendur oft svipaðar hugmyndir tengdar 

samvinnu nemenda og kennara.  

7.1.2 Hvatning til nýsköpunar stúdenta 

Þegar kemur að því hvað myndi efla nýsköpun stúdenta er eitt svar samkvæmt 

viðmælendum hvatning, eða að hvetja þá áfram á hina ýmsu vegu. Aðalaðferðirnar og 

jafnframt þemu sem komu fram voru að kynna nýsköpun frekar fyrir stúdentum og efla 

áhuga þeirra og kennara. Stúdentafélög og möguleg nýsköpunarstefna LÍS gegna hlutverki 

hvatningaraðferða, en það eru engu að síður skiptar skoðanir um þessi tvö þemu og 

möguleg áhrif.  
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Samkvæmt viðmælendum virðist einn helsti veikleiki þegar kemur að 

nýsköpunarmálum í Háskóla Íslands vera það að ná til nemenda.  

... Ég held að ég get næstum fullyrt það fyrir þér, þó að ég myndi segja Auðna, 
tæknitorg við einhvern – þá myndi fólk bara blanka og ef ég myndi segja 
Icelandic Startups þá myndi fólk líka bara blanka, ég held að það bara veit 
enginn hvað þetta er ... 

Þetta er hluti af tilvitnun frá viðmælanda. Eins og hefur komið fram hér er ýmislegt í 

boði eins og Mýrin í Grósku (Vísindagarðar Háskóla Íslands, e.d.-a) og Klak (hét áður 

Icelandic Startups) með sína hraðla (Klak, e.d.) en engu að síður virðist það ekki vera að 

skila sér til flestra nemenda. Þátttaka í nýsköpunarverkefnum skólans er lítil samkvæmt 

viðmælanda. Hérna gæti verið tilvalið tækifæri til breytinga: í stað þess að bæta við 

úrræðum gæti einfaldlega þurft að auglýsa betur þau úrræði sem eru nú þegar í boði eða 

gera þau aðgengilegri á einn eða annan hátt.  

Ein leið sem að viðmælendur nefndu til að bæta kynningarmálin var meðal annars að 

byrja fyrr að ná til nemenda – þá væri til dæmis hægt að hafa eða auka 

nýsköpunarkennslu í grunnskólum eða framhaldsskólum. Þetta er áhugavert í ljósi þess 

að með ráðuneytisbreytingu stjórnvalda hafa háskólar sérstaklega verið teknir út fyrir 

sviga og tengdir nýsköpun (Stjórnarráð Íslands, 2022), sem þýðir að önnur mentamál eru 

í öðru ráðuneyti. Það er minnst á grunn- og framhaldsskóla sérstaklega á einum stað í 

nýsköpunarstefnu sjórnvalda og það er í samhengi við að báðir hafi aðgengi að fab-löbum, 

annars er einungis talað um „skóla,“ sem er óljósara hugtak (Stjórnarráð Íslands - 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019). Hérna gæti verið tækifæri á að setja 

skýrari stefnu.  

Fleiri vænlegar leiðir til að efla kynningarmálin eru meðal annars að auka samstarf við 

fyrirtæki, fá kynningar frá þeim og jafnframt góðar fyrirmyndir, og fá þau til að bjóða 

nemendum í svokallaðar vísindaferðir. Einnig er að setja á svið nýsköpunarkeppni 

mikilvæg leið til að efla vitund. Leggja gæti þurft meiri áherslu á þetta allt. 

Það er samt ekki víst að vandamálið sé svo einfalt en einn viðmælandi gefur í skyn að 

önnur skýring á lítilli þátttöku sé að bæði nemendur og kennarar séu of uppteknir við 

annað og finnst þau ekki hafa tíma til að taka þátt í verkefnum skólans í þessum efnum. 

Tímaleysi stúdenta gæti verið djúpstæðara vandamál sem huga þyrfti að fyrst – kanna 
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orsökina og leggja til aðgerðir. Það segir sig sjálft að nemendur geta hvorki lært um 

nýsköpun né tekið þátt í henni ef þeim líður eins og þeir hafa ekki tíma til þess.  

Áhugi er nátengdur kynningarmálum en aðgerðir sem kynna nýsköpun geta einnig eflt 

áhuga nemenda á nýsköpun. Þemað hins vegar snýst ekki einungis um áhuga nemenda 

heldur einnig að samkvæmt viðmælendum er nýsköpun sérstaklega mikilvæg þegar 

kemur að stúdentum vegna þess að stúdentar hafa áhuga og eins og var nefnt oftar en 

einu sinni af viðmælendum, „ferskan huga,“ sem er nýjungagjarn og vill sjá nýjar 

hugmyndir verða að veruleika. Þess vegna er áhugi stúdenta svo mikilvægur og huga ætti 

að því að virkja þá eiginleika sem yngra fólk virðist búa yfir. Það er hinsvegar ekki bara 

áhugi nemenda sem skiptir máli heldur verða kennarar líka að hafa áhuga til að geta 

kennt, leiðbeint og eflt áhuga nemenda. Háskóli Íslands hefur kjarnahóp kennara sem að 

gerir sitt besta í þessum efnum en það væri til bóta að stækka þann hóp sem og hóp 

nemendanna sem taka þátt. Hér spila kynningarmál sterkt inn í til að auka áhugann. 

Viðmælendur höfðu skiptar skoðanir um það hversu mikil áhrif nýsköpunarstefna LÍS 

gæti haft og hvort félagið ætti að hafa slíka stefnu yfirleitt. „ ...en ef að þetta eru bara 

einhver orð sem að fullt [af fólki] kom að og sá um að setja á blað og svo gerist ekkert 

meira með þá bara svona, ja. Er það ekki? Þá skiptir það engu máli ...“ segir einn 

viðmælandinn. Sem kemur inn á það að, eins og annar viðmælandi sagði, eftir innihaldi 

stefnunar þá gæti LÍS verið að leggja til aðgerðir út fyrir sitt valdasvið og þannig yrði 

stefnan mögulega einungis orð á blaði. Aftur á móti er ekkert neikvætt við að hafa stefnu 

samkvæmt viðmælendum og sumir voru á því að það gæti haft hvetjandi áhrif að 

stúdentar segi hvað þeir vilji að gerist. Það má líka minnast á að viðmælendur höfðu flestir 

ekki mikla þekkingu á stúdentafélögum, þeirra stefnu eða hvernig þau vinna. Þrátt fyrir 

efasemdarraddir er ekki hægt að segja að LÍS ætti ekki að hafa nýsköpunarstefnu – jafnvel 

lítil hvatningaráhrif ættu að vera þess virði. Þegar kom að því hvað ætti að vera í slíkri 

stefnu þá er áhugavert að nefna að viðmælendur komu flestir með fáar hugmyndir og 

báru fyrir sig þekkingarleysi á stúdentamálum.  

Það er svipuð saga þegar kemur að því hvað viðmælendur telja vera hlutverk 

stúdentafélaga þegar kemur að nýsköpun. Þau höfðu efasemdir um það hversu gagnleg 

slík félög geta verið en samt sem áður voru skoðanir um að það gætu verið möguleikar 

þarna fyrir stúdenta til að hvetja aðra stúdenta áfram. Vísindaferðir sem nefndar hafa 
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verið sem góð kynningarleið eru til dæmis oftast skipulagðar af nemenda- eða 

stúdentafélögum. Stúdentafélög koma einnig að skipulagningu Gulleggsins (Gulleggið, 

e.d.-b). Þau gera því ýmislegt þegar og hafa möguleika á því að gera enn meira. Trúleysi 

viðmælenda á stúdentahreyfingunni er hins vegar áhugavert út af fyrir sig og það gætu 

jafnvel verið einhver tengsl þar sem þarf að bæta.  

7.1.3 Nýsköpunarmenntun stúdenta 

Þegar verið er að taka fyrir menntastofnun sem tilvik kemur ef til vill ekki á óvart að 

menntun kemur fram sem yfirflokkur yfir þemu, en allir viðmælendur minntust á einn eða 

annan hátt um mikilvægi menntunar í samhengi við nýsköpun. Þau þemu sem falla þar 

undir eru hagnýting rannsókna og hugmynda, álit viðmælenda á nýsköpunarkennslu 

Háskóla Íslands og áhrif fjölbreytni nýsköpunar á menntun.  

Hagnýting rannsókna er eitt af efnum þriðja verkefnisins og þar með umbreytingu 

háskóla í frumkvöðlaháskóla (Schnurbus og Edvardsson, 2020). Það er því góðs viti að 

þetta er eitt af þemum viðtalanna en eins og áður hefur komið fram bendir margt til þess 

að þessi hugmyndafræði sé skemmra á veg komin hér en í öðrum löndum (Steinthorsson 

o.fl., 2017). Viðmælendur töluðu um mikilvægi grunnrannsókna og hagnýtingu hugmynda 

innan háskólans í öllum greinum. Það getur verið að þessar hugmyndir séu að festa meiri 

rætur innan háskólasamfélagins, að minnsta kosti innan Háskóla Íslands.  

Það gæti hinsvegar legið veikleiki í því ferli að taka hugmyndir til framkvæmdar 

samkvæmt viðmælendum. Þarna gæti vantað meiri fræðslu og einn viðmælandi bendir á 

að jafnvel gæti þurft að huga meira að sálrænum hluta þess að verða frumkvöðull. Það 

hefur lítið verið fjallað um það í hefðbundnum nýsköpunarfræðum – enda gæti það tengst 

sálfræði sem fræðigrein meira, en engu að síður er það áhugavert umhugsunarefni. 

Sú hugmynd að flétta nýsköpun betur inn í allt námið var áberandi í svörum 

viðmælenda þegar kom að þemanu kennslu. Þannig væri hægt að koma inn ákveðinni 

hagnýtingarhugsun í háskólann í heild sinni – svo að nemendur í öllum greinum geti spurt 

sig hvort hugmynd sé nýtanleg, hvort sem það er í tölvunarfræði eða heimsspeki. Það var 

minnst á ákveðið ójafnvægi sviða tengt nýsköpun sem hallaði helst á hugvísindasvið. 

Hérna kemur líka inn öflugur kjarnahópur kennara sem viðmælendur nefna að sé 

duglegur í nýsköpun. Viðmælendur ræða um að það þurfi að styðja við fleiri kennara í 

þessum efnum þannig að þau geti rætt um nýsköpun við nemendur. Þetta fléttast 
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vissulega inn í kynningarmál enda ætti það að flokkast sem góð kynning á nýsköpun ef 

kennarar í öllum fögum og deildum minnast á nýsköpun, hvort sem það er stutt kynning 

eða langur þráður í gegnum námið.  

Það þarf einnig að hafa fjölbreytileika nýsköpunar í huga samkvæmt viðmælendum 

enda er ekki hægt að hugsa eins um nýsköpun sem er byggð á tímafrekum 

grunnrannsóknum og til dæmis vefsíðu sem byggir á einfaldri hugmynd og var þróuð á 

nokkrum mánuðum. Fyrra dæmið þarf mögulega meira beint fjármagn og seinna er betur 

hannað til þess að fara í gegnum hraðla. Það má svo ekki gleyma samfélagslegri nýsköpun 

eins og viðmælendur nefna, til dæmis bangsaspítala sem nemendur Landsspítalans 

standa að, sem gæti svo skilað virði út í samfélagið þó það sé ekki endilega fjárhagslegt. 

En auðvitað blandast þetta saman á alla máta – lykiliatriðið er að hafa þessa fjölbreytni í 

huga þegar hanna á nám í kringum nýsköpun. Einnig gætu allar þessar tegundir af 

nýsköpun þurft mismunandi tegundir af stuðningi sem er fyrsta þemað sem var rætt. 

Þetta er dæmi um hvernig þemun tengjast saman.  

7.2 LÍS vinnustofur 

Eins og áður hefur verið greint frá er lítið til af fræðum sem tengjast stúdentafélögum og 

ekkert virðist vera til um þau í nýsköpunarsamhengi. Þessar vinnustofur áttu að vera til 

grundvallar nýsköpunarstefnu LÍS og því áhugaverðar bæði í fræðilegu og hagnýtanlegu 

samhengi. Vinnustofurnar voru þrjár, hver með nýrri yfirskrift og spurningum sem hópar 

ræddu sín á milli.  

Sú fyrsta snérist um hvernig þátttakendur vildu að nýsköpunar- og rannsóknarsvið í 

háskólasamfélagi þróaðist. Eitt af stærstu þemunum þar var að stúdentar vildu koma að 

öllum ákvörðunum sem varða þá sem samræmist skrifum Klemenčič (2014) um að þeir 

séu sífellt meira að verða formlegir álitgsgjafar. Einnig kom fram að þeir vildu meiri 

þverfagleika, að svið og deildir innan háskóla eigi bæði að vinna meira saman og að þau 

eigi öll að taka meiri þátt í nýsköpun. Þar var sérstaklega minnst á hugvísindasvið sem 

mögulegan eftirbát í nýsköpunarefnum. Að sama skapi ættu háskólar landsins einnig að 

vinna betur saman til að efla nýsköpun.  

Önnur vinnustofan snerist um jafnan rétt til nýsköpunar- og rannsóknarstarfs og það 

er í sjálfu sér áhugavert að þetta sé yfirskrift, sem á kannski rætur að rekja til pólitísks 

grunns og baráttumála svipaðra samtaka (Altbach, 2007). Helstu hindranir eða vandamál 
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tengd þessu efni voru búseta út á landi, kyn, ónægur aðgangur að fjármunum, og 

þekkingarleysi á nýsköpunar- og rannsóknarstarfsemi. Tengt þekkingarleysi þá nefndu 

þátttakendur bæði litla áherslu á skólastigi og einnig að það þurfi að bæta kynningarmál 

ástamt þörf á meiri umræðu í þjóðfélagið. Í sambandi við kyn fannst þátttakendum vanta 

fleiri kvenfyrirmyndir. Aðgangur að fjármagni var nefndur sem hindrun bæði í samhengi 

við efnaminna fólk og einnig við strangar kröfur sem gætu fylgt styrkjum. Það vekur 

athygli að ef kíkt er á nýsköpunarstefnu stjórnvalda má sjá að það er minnst á „jöfn 

tækifæri,“ á bls 20, en það er ekki nánar útfært í sambandi við búsetu, kyn eða ónægan 

aðgang að fjármagni (Stjórnarráð Íslands - atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019) 

sem gæti bent til þess að stúdentar séu að sjá vandamál sem að stjórnvöld eða fulltrúar 

þeirra í þessum efnum séu minna að skoða.  

Leiðir til að takast á við þetta ójafnrétti eru einnig nefndar og þar er aukið fjármagn 

ofarlega á blaði, en það var ekki endilega ljóst hvert þetta fjármagn ætti að fara eða 

hvaðan það ætti að koma – ein uppástunga var dagpeningar fyrir styrksumsóknir en sú 

hugmynd var ekki útfærð nánar. Einnig var minnst á að auka tengsl atvinnulífsins og ólíkra 

skóla sem gæti meðal annars þýtt þá sem eru úti á landi, en eins og hefur komið fram 

virðist minna vera að gerast á landsbyggðinni í nýsköpunarefnum. Þátttakendur taka líka 

fram aukið námsframboð tengt nýsköpun sem aftur ætti að skipta mestu máli út á landi 

enda lítið sem ekkert framboð þar samkvæmt vefsíðum háskólanna, en það má líka gera 

betur í Reykjavík. Atvinnulífið gæti einnig tekið meiri þátt samkvæmt þátttakendum en 

þar má nefna aukið samstarf milli háskóla og fyrirtækja í þessum efnum.  

Þriðja vinnustofa var svo um „gæði náms,“ en það endurspeglar hlutverk 

stúdentafélaga sem hafa tekið á sig stærra hlutverk í tengslum við gæði háskólanáms 

(Klemenčič, 2014) og þetta því mál sem liggur þeim nærri. Betri gæði náms samkvæmt 

þátttakendum gæti skilað betri undirbúning fyrir verkefni eða rannsóknir og einnig 

fagmannlegri vinnubrögðum, sem skipta máli fyrir nýsköpun. Þegar kom að leiðum til þess 

að bæta gæði náms í samhengi við nýsköpun var stungið upp á sameiginlegum 

nýsköpunaráfanga fyrir öll svið eins og má þegar finna í Háskólanum í Reykjavík (Háskólinn 

í Reykjavík, e.d.-d) og samtalsmiðuðu námskeiðamati eins og má þegar finna í 

Háskólanum á Akureyri samkvæmt vinnustofugögnum. Þarna eru dæmi um að 

þátttakendur taki vitneskju um eitthvað sem einn skóli er að gera vel og vilja heimfæra á 



72 

aðra skóla, sem kannski undirstrikar mikilvægi þess að blanda saman nemendum úr 

mörgum skólum til að finna mögulegar lausnir á vandamálum.  

7.3 Gögnin borin saman 

Þrátt fyrir að hafa mismunandi spurningar, aðra rannsóknaraðferð og þýði þá er 

áhugavert hversu mikið þessar tvær rannsóknir eiga sameiginlegt í sínum svörum. Ósk 

eftir meiri þverfagleika kemur sterklega fram í báðum gagnasettum, sem er kannski góð 

vísbending um að svið og deildir í háskólum landsins gætu unnið betur saman og jafnvel 

tekið Háskólann í Reykjavík sér til fyrirmyndar og tekið upp þverfaglegan 

nýsköpunaráfanga.  

Hindranir við jafnan aðgang að nýsköpun frá vinnustofunum er líka áhugavert efni því 

svipuð vandamál komu fram í viðtölunum þrátt fyrir að það aldrei hafi verið spurt beint 

um jafnrétti eða í þá átt. Bæði gagnasettin fjalla til dæmis um búsetu sem mögulegt 

vandamál og því gætu yfirvöld þurft að huga að þessu og einbeitt sér meira að 

landsbyggðinni. Það má einnig segja að þekkingarleysi á nýsköpun og 

rannsóknarstarfssemi komi fram í báðum rannsóknum og sömuleiðis að það gæti þurft að 

koma nýsköpun inn fyrr á skólastigi en í háskólum.  

Aðgangur að fjármunum er áhyggjuefni í báðum gagnasettum, bæði í tengslum við 

stofnkostnað fyrirtækja og í tengslum við styrkjakerfi Íslands. Niðurstaðan er sú sama en 

það er að einstaklingar með ríkari aðgang að fjármunum verða þá mögulega betur í stakk 

búnir til að stunda nýsköpun. Það er líka áhugavert að hugsa um linsuna sem er notuð til 

að horfa á þær upplýsingar. Það er hægt að taka jafnréttissjónarmið eins og LÍS gerir og 

horfa á þetta út frá því að sem flestir ættu að hafa jafnan rétt til að stunda nýsköpun – 

eða meira hagnýtt sjónarmið eins og kom fram í viðtalsgögnum, að ef færri geta orðið 

frumkvöðlar þá geldur samfélagið sem heild því færri hugmyndir verða að veruleika.  

Það er einnig áhugavert að minnast á að kyn og skortur á kvenfyrirmyndum kom 

einungis upp í vinnustofum LÍS en ekki í svörum viðmælenda. Það er kannski ekki hægt að 

segja til um hvort þetta sé vandamál en gæti hinsvegar bent til þess að stúdentaleiðtogar 

forgangsraði sínum umhugsunarefnum öðruvísi en aðrir.  

Tengsl atvinnulífs og háskóla ættu að vera efld samkvæmt báðum rannsóknum en þar 

sem slíkt samspil er einmitt hluti af undirsstöðu þeirra kenninga sem eru hluti af fræðilega 

ramma þessarar rannsóknar (Laredo, 2007; Leydesdorff og Etzkowitz, 1996; Unger og 
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Polt, 2017) er kannski enn ríkari ástæða til að skoða þetta efni vel og athuga hvort umbóta 

sé þörf.  

Þetta eru þær aðalleiðir sem þessi gögn sameinast á áhugaverðan hátt, en ef til vill það 

mikilvægasta sem hægt er að draga úr þessu eru að svipuð málefni voru dregin upp á 

yfirborðið þrátt fyrir ólíkar aðferðir og þýði sem gæti bent til þess að þessi málefni ættu 

að fá meiri athygli þegar hugað er að því hvernig má efla nýsköpun stúdenta sem og í 

stefnumótun stúdentanna sjálfra.  
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8  Lokaorð og frekara rannsóknarefni 

Það er tenging á milli ungs aldurs og nýjungagirni í hugum sumra viðmælenda þessarar 

rannsóknar. Stúdentar eru með „ferskan huga“ og „rosa-auðlind fyrir 

nýsköpunargeirann,“ eða svo kemur fram í viðtölunum. Það er almenn vitneskja að yngra 

fólk á auðveldara með að meðtaka nýjar hugmyndir og það ætti því ekki að vera langsótt 

að setja sérstaka áherslu á það þegar kemur að nýsköpun. Hér hefur verið reynt eftir bestu 

getu að svara því hvernig hægt sé að efla nýsköpun þeirra með nýstárlegri 

rannsóknarnálgun sem hefur skilað áhugaverðum niðurstöðum og umræðuefnum. 

Meginskilaboð þessarar rannsóknar eru að staðan á nýsköpunartækifærum á Íslandi 

virðist frekar góð og vandamálið liggur kannski frekar í að kynna það betur sem er í boði 

sem og virkja þau sem hafa áhuga en vita ekki næsta skref. 

Ef litið er til rannsóknarspurningarinnar, hvernig má efla nýsköpun stúdenta, þá er 

ýmislegt sem hægt er að gera og verða hér lagðar fram aðgerðir á grunni viðtalana og 

vinnustofanna sem eins konar lokasvar við spurningunni. Taka verður fram að þetta er 

einungis byggt á gögnunum og huglægu mati rannsakanda. Farið verður í hvern flokk fyrir 

sig: stjórnvöld, háskólar, stúdentafélög og aðrir aðilar, og lagðar til aðgerðir í formi 

punkta. 

Stjórnvöld:  

➢ Meira fjármagn inn í háskóla og nýsköpunarkennslu. 

➢ Huga betur að landsbyggðinni og tryggja að þar séu einnig tækifæri og umhverfi 
sem hlúir að nýsköpun. 

➢ Kynningarátak um nýsköpun fyrir alla. 

➢ Byrja að kenna nýsköpun fyrr á skólastigi, jafnvel í grunnskóla. 

➢ Einfalda styrkjakerfi, hafa betri yfirsýn og auðvelda umsóknir. 

➢ Lækka stofnkostnað fyrir frumkvöðla. 

➢ Fylgja nýsköpunarstefnu. 

Háskólar:  
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➢ Flétta nýsköpun betur inn í allt nám. 

➢ Auka námsframboð tengt nýsköpun. 

➢ Halda áfram að styrkja keppnir og hraðla. 

➢ Halda áfram að byggja upp umhverfi fyrir nýsköpun nálægt og í háskólum. 

➢ Tryggja betra samstarf milli deilda og sviða þegar kemur að nýsköpun, að allir 
vinni saman. 

➢ Tryggja betra samstarf milli háskóla. 

➢ Kynna nýsköpun betur fyrir nemendum allra deilda og sviða. 

➢ Tengjast betur atvinnulífinu. 

Stúdentafélög: 

➢ Halda áfram starfi í kringum hraðla eins og Gulleggið. 

➢ Kynna nýsköpun fyrir félagsfólki. 

➢ Halda vísindaferðir í nýsköpunarfyrirtækjum og fá önnur fyrirtæki til að segja 
frá sinni nýsköpun í slíkum ferðum. 

➢ Koma sér saman um nýsköpunarstefnu. 

Aðrir aðilar: 

➢ Fyrirtæki geta eflt samstarf við háskóla. 

➢ Fyrirtæki geta kynnt nýsköpun betur fyrir öllum og verið fyrirmyndir, 
sérstaklega nýsköpunarfyrirtæki. 

➢ Fyrirtæki geta eflt starfsnám hjá sér. 

➢ Aðilar að hröðlum eins og Klak ættu að halda áfram sinni vinnu. 

➢ Samstarf gæti þurft á milli allra aðila um að skapa nýsköpunarvettvang sem er 
aðgengilegur öllum. 

Þegar kemur svo að rannsóknarefni fyrir framtíðina hefur ýmislegt áhugavert komið í 

ljós. Kannski eitt það helsta eru upplýsingar um litla þátttöku í nýsköpunarverkefnum 

Háskóla Íslands. Hérna væri áhugavert að kafa ofan í orsakir þess. Ef það kemur í ljós að 

tímaleysi er helsta orsökin er möguleiki á að stærri og umfangsmeiri umbóta þarfnast en 

lagðar eru til hér, kynningar og tækifæri gætu orðið til lítils ef nemendur einfaldlega 

finnast þeir ekki hafa tíma til að sinna nýsköpun. 
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Einnig væri áhugavert að gera aðra tilviksrannsókn á Háskóla Íslands og bera saman 

við Háskólann í Reykjavík og sjá hvort álit þeirra á nýsköpunarmálum er öðruvísi. Svo 

mætti taka megindlegri nálgun á efni þessarar ritgerðar og senda út könnun eða kannanir 

til að meta hvað öllum stúdentum finnst um nýsköpun og framboð tækifæra þar til, ekki 

einungis stúdentaleiðtogum enda gætu þeir haft öðruvísi skoðanir en flestir aðrir. 

Það væri líka gaman að sjá fleiri rannsóknir beinast að stúdentafélögum yfirleitt hvort 

sem það er tengt nýsköpun eða ekki enda áhugavert samfélag. LÍS sjálft gæti líka verið 

góður vettvangur framtíðarrannsókna – það er erfitt að finna betri stað með samansafni 

af stúdentum frá öllum háskólum landsins. Það væri til dæmis áhugavert að skoða 

efasemdir um stúdentafélög sem komu fram hér, kanna almennt álit á 

stúdentafélögunum og þeirra starfi hvort sem heldur á eigindlegan eða megindlegan hátt. 
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