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VERKEFNISAFURÐ 1  
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1. Samantekt 

Í þessari skýrslu eru teknar saman niðurstöður samanburðarrannsóknar sem framkvæmd var í 

sjö þátttökulöndum iFEMPOWER verkefnisins: Ungverjalandi, Rúmeníu, Austurríki, Þýskalandi, 

Spáni, Portúgal og Íslandi. Sem slík þjónar það sem lýsing á stöðu mála í kvenkyns 

frumkvöðlastarfi í Evrópu. Sem eigindleg rannsókn sem gerð var í upphafi verkefnis okkar var 

markmiðið að kanna og skilja raunveruleika og merkingu kvenkyns frumkvöðlastarfs í Evrópu 

nútímans. Það beindist að þeim hvötum, áskorunum sem blasa við og að takast á við aðferðir 

sem þróaðar voru af kvenkyns frumkvöðlum, svo og á túlkunum sem þær buðu varðandi 

hlutverk þeirra og félagslega stöðu. Að lokum, sem könnunarrannsókn sem miðar að því að 

veita reynsluspennu fyrir alþjóðlega eininguna og kennsluefnið sem þróað verður innan 

iFEMPOWER verkefnisins, nýtur það einnig góðra starfshátta sem þróaðar eru af öðrum 

kvenkyns frumkvöðlastarfsáætlunum og almennar hugmyndir varðandi fullnægjandi stefnu til að 

styðja við frumkvöðlastarfsemi kvenna. . 

Rannsóknin var framkvæmd á milli október 2018 og febrúar 2019 og hún samanstóð af 

hálfskipulögðum viðtölum við hagsmunaaðila: alls voru tekin 57 viðtöl við kvenkyns frumkvöðla 

og 26 með sérfræðingum um málið. Að auki voru fjögur rýnihópsviðtöl haldin og nokkur sögn 

vídeóa tekin upp. Rannsóknarstarfsemin byggðist á sameiginlegri og staðlaðri aðferðafræði 

(viðtöl og fókusleiðbeiningar) til að gera samanburð mögulegan. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að 

alhæfa útkomuna um tölfræðina var þægindasýnið vandlega hannað á þann hátt að það innihélt 

ýmsa hagsmunaaðila: konur athafnamenn sem tilheyra ólíkum hópum (atvinnuvegir karla og 

kvenna, skapandi greinar, lægri og hærri tekjuhverfi, minni og stærri fyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki, 

nýrri og rótgróin fyrirtæki) og sérfræðingar á nokkrum sviðum og standa fyrir fjölbreytt svið 

(ákvarðanatöku, háskólanám, ráðgjöf og stuðningur fyrirtækja, frumkvöðlasamtök kvenna). 

Eftirfarandi eru helstu niðurstöður:  

 Í upphafi var gerð aukagreining á innlendum og alþjóðlegum tölfræðilegum gögnum frá 

Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) og Global Entrepreneurship Monitor (GEM-Women). 

Þrátt fyrir að í flestum löndum meðal 10 vinnandi einstaklinga um 8-9 manns séu 

starfsmenn, einkennast Suður- og Austur-Evrópuríkin (ES, PT og RO) af hærri hlutdeild 

í sjálfstætt starfandi og frumkvöðlastarfi. Austurríki tilheyrir einnig flokknum hærra 

frumkvöðlahlutfalli. Almennt eru karlar 2-3 sinnum líklegri til að stofna fyrirtæki en konur, 

en þetta kynjamun í frumkvöðlastarfi er sérstaklega mikilvægt á Íslandi og 

Rúmeníu.Then the interviews carried out with women entrepreneurs was analysed 

aiming at exploring their experiences and practices: 

í fyrsta lagi er lýsing á sýninu veitt. Úrtakið varð frekar einsleitt með tilliti til menntunar og 

félagslegrar stöðu: Flestar konur hafa útskrifast úr háskólanámi og þær sem þjálfunin var ekki 

nógu hagnýt miðað við frumkvöðlahæfileika tókst að skrá sig í viðskiptanámskeið síðar; 
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o Þegar við valum viðmælendur okkar vaktum við sérstaka athygli að fela í sér 

viðskiptakonur úr bæði atvinnulífi karla og kvenna; Engu að síður, í flestum 

tilvikum, störfuðu þessi fyrirtæki á heimamarkaði eða svæðisbundnum 

mörkuðum, með örfáum undantekningum stærri fyrirtækja sem einnig beinast 

að erlendum mörkuðum; 

o Önnur áherslan í tilraun okkar til að skilja reynslu kvenna frumkvöðla var að 

kanna ferli þeirra til að verða frumkvöðull með áherslu á hvatningu þeirra, 

ákvarðanir, úrræði, áskoranir, stuðning sem fékkst og stefnumótun þróuð 

 Hvatning kvenna til að verða frumkvöðull reyndist verulega fjölbreytt, en 

eins og bókmenntir benda einnig til, er hægt að þyrma þeim í tvo hópa: 

tækifæri og nauðsynjatungur. Það þýðir að ákvörðunin um að stofna 

fyrirtæki gæti verið rekin frá vilja til að veruleika viðskiptahugmynd eða eftir 

að hafa viðurkennt þá erfiðleika sem kona lendir á á vinnumarkaði, óskinni 

um að starfa sjálfstætt; 

 o það er mjög dæmigert fyrir konur að stofna fyrirtæki aðeins smám saman: 

í fyrsta lagi í hlutastarfi að vera námsmaður, starfsmaður eða í 

fæðingarorlofi samhliða. Þessar áætlanir, meðal „mompreneurs“, eru með 

sérstök tilvik sem veita konum nægilegt öryggi; 

 o Verðmætustu úrræði sem notuð eru við stofnun fyrirtækis eru stuðningur 

sem jafnaldrar, fjölskyldumeðlimir og leiðbeinendur fá, þess vegna eru þeir 

sem skortir slíkar fyrirmyndir og aðstoð mjög meðvitaðir um gildi þess. 

Úrtak okkar tók einnig til kvenna sem tókst að laða að fjármagn til verkefnis 

þeirra; 

 o Áskoranir sem þeir mæta voru greindar á mismunandi stigum: á 

persónulegum vettvangi, í stjórnun fyrirtækisins, í aðgangi að fjármagni og í 

frammi fyrir samfélagslegum viðhorfum og mismunun. Á persónulegu stigi 

reyndist jafnvægi milli vinnu og lífs vera einn mesti vandi kvenna sem 

frumkvöðlar lentu í; 

 o margs konar aðferðir voru kannaðar sem miða að því að skapa jafnvægi 

milli vinnu og lífs: þær voru allt frá því að hafa ekki einkalíf eða fresta 

fjölskyldumyndun, í gegnum tímabundna þátttöku fjölskylduaðstoðar til að 

stjórna að endursemja verkaskiptingu á heimilinu með maka þeirra. Ein af 

mest notuðu stefnunum var hins vegar að skilgreina frumkvöðlastarf sem 

form sveigjanlegs hlutastarfs og er auðveldara að aðlagast 

móðurhlutverkinu á meðan börn eru ung. 
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o Í næsta kafla voru greindar margþættar og flóknar myndir sem kvenkyns 

athafnamenn hafa af sér sem hóp. Mikilvægi þessa kafla var dregið af því að 

sjálfsfulltrúi hafði bein áhrif á það hvernig þær mótaðu markmið sín og vonir 

og einnig af því hvernig fullnægjandi stefnumótun var hugsuð til að bæta 

félagslegar aðstæður viðskiptakvenna. Mikilvægur hópur kvenkyns frumkvöðla 

hélt fram „kynblindri“ nálgun og fullyrti að enginn marktækur munur væri á 

tækifærum, félagslegum aðstæðum og áskorunum milli karlkyns og kvenkyns 

frumkvöðla. Aðrir viðmælendur viðurkenndu að konur athafnamenn mynduðu 

annan hóp og að hafa ætti að taka tillit til sértækra þarfa þeirra við mótun 

félagsmálastefnu. Engu að síður voru skoðanir þeirra á rótum þessa ólíkar: 

fyrsta hópurinn lagði áherslu á mismunandi eðli og persónuleika kvenna; 

seinni lagði áherslu á hlutverk hinnar einu rólegu breyttu hefðbundnu 

verkaskiptingar; sú þriðja hélt því fram að viðskiptakonur væru með 

mismunandi stíl við að stjórna fyrirtæki en fjórða skýringarmyndin vakti 

hlutverk samhengisþátta við mótun aðstæðna kvenna. 

o o svokölluð „kynblind“ getnaður leggur áherslu á ábyrgð einstaklingsins við að 

móta árangur manns og læra af mistökum manns. Hún heldur því fram að 

félagslegar og efnahagslegar aðstæður skapi jafnt svið fyrir alla leikara sem 

ættu að vera nægilega áhugasamir um að bæta stöðugt færni sína og 

sveigjanleika; 

o o þeir sem viðurkenna vissan mismun eða misrétti milli athafnamanna karla 

og kvenna eru mjög líklegar til að útskýra þetta með mismun á eðli á 

persónulegu stigi, hvort sem það er líffræðilega eða félagslega áunnið; í 

flestum tilfellum starfa þessar aðferðir út frá staðalímyndum af eiginleikum: 

ofsahræðsla, næmi, samkennd, viljanum um að breyta samfélaginu í betra 

tilfelli kvenna; 

 Margir viðmælendur lögðu áherslu á mismunandi hugmyndir og stíl kvenna 

í stjórnun fyrirtækisins, sem tengjast mjög fyrri lið. Líta má á þetta sem 

kraftmikla birtingarmynd stöðugri, óbreytanlegs persónuleika og það hefur í 

för með sér þá starfshætti og hegðun sem maður á við í viðskiptalífinu; 

 Þriðja hvatningin er samfélagslegri en sú fyrri og hún vísar til „tvöföldu 

byrðar“ sem konum er beðið um: þó að sífellt fleiri karlar taki þátt í að ala 

upp hefðbundna verkaskiptingu breytist aðeins hægt. Samt sem áður er 

gert ráð fyrir að konur gegni hlutverki sínu sem launaðir starfsmenn og 

umönnunaraðilar á sama tíma; 

 Fjórði skýringaklasinn viðurkennir hlutverk samfélagsins í mesta lagi og 

leggur áherslu á hlutverk samfélagslegrar væntinga, þeirrar tvöföldu 
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menntunarstaðla sem beitt er í fjölskyldum og í skólum sem og fjölbreytt 

fjandsamlegt viðhorf, kalt loftslag og mismunun kvenna frumkvöðla andlit. 

 Miðað við rökstuðning rannsóknarstarfsemi okkar var meginmarkmið 

rannsóknarinnar að kanna núverandi starfshætti kvenkyns 

stuðningsáætlana í evrópskum löndum. Þar sem ekki allar dæmisögur gáfu 

slík dæmi, höfðum við áhyggjur af alhæfingu þessara niðurstaðna. Við 

treystum á báða hópa viðmælenda okkar, nefnilega frumkvöðla og 

sérfræðinga. Hægt er að þétta þau forrit sem mest höfðu áhrif á konur 

frumkvöðla á eftirfarandi hátt: 

 forrit og þjálfun skipulögð í háskólum: báðar tegundirnar voru vel þegnar og 

mikils metnar. Almennt séð voru allar áætlanir sem miðuðu að því að breyta 

háskólum í vinalegt athafnasvæði rýmkenndar; 

 námskeið og þjálfun sem beinast að konum þar sem þátttakendur gátu lært 

nýja þekkingu, nýja færni og látið hugarheim sinn laga að viðskiptalífinu; 

 styrkjaáætlun sem veitt er af staðbundinni eða miðlægri stjórnsýslu sem 

sérstaklega er tileinkuð konum eða snemma á ferli / ungum frumkvöðlum; 

 ræsibúnaður með viðbótarþjónustu, svo sem að efla kynningarhæfileika, 

fjárlagagerð og aðra mikilvæga færni í atvinnurekstrarlífi; 

 samtök kvenkyns viðskiptaengla sem hvetja konur fjárfesta til að 

forgangsraða konum sem eru byrjaðir í fjármögnunarákvarðunum. 

 

• Bæði konur athafnamennirnir og sérfræðingarnir voru beðnir í viðtölunum um að deila 

hugmyndum sínum og skoðunum um hagkvæmustu þjálfunarformin sem þeim persónulega 

væri gagnlegt í störfum sínum. Á almennara stigi héldu viðmælendur því fram að það væru 

fjórar meginaðferðir þar sem hægt væri að takast á við misrétti kynjanna í frumkvöðlastarfi: 1) 

breyta félagslegum viðmiðum, 2) formlegri og óformlegri menntun, 3) útfæra skipulagsbreytingar 

og stefnu ríkisins og 4) félagasamtök. 

• Viðeigandi þjálfunaráætlanir sem miða að því að bæta (mögulega) tækifæri og aðstæður 

kvenna frumkvöðla ættu að fylgja einu af þessum mjög mikilvægu markmiðum: að veita 

kvenkyns frumkvöðlum meiri sýnileika, breyta háskólaumhverfi í fleiri frumkvöðlastarfsemi eða 

veita leiðbeiningar, starfsnám og net tækifæri. 

• Eins og einn viðmælenda orðaði það ætti maður alltaf að ákveða hvort hann miðaði að því að 

kenna FOR eða UM frumkvöðlastarfsemi við hönnun námsins. Þetta hefur víðtækar afleiðingar 

fyrir hvernig hún er hugsuð, hvort sem það leggur áherslu á harða þekkingu eða þroska 

persónulega færni. 

• Varðandi nauðsynlegt og fullnægjandi efni var samstaða meðal viðmælenda um það, að 

skoðanir varðandi markhópa má flokka í þrjá þyrpinga: Sumir athafnamenn og sérfræðingar 
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héldu því fram að þjálfunin ætti að vera kynhlutlaus og markaði þannig blandaða hópa hvað 

varðar kyn. Þeir héldu því fram að þar sem viðskiptalífið sé stjórnað af körlum sé tilgangslaust 

að þjálfa konur í eingöngu konum; aðrir töldu að í ljósi fyrri reynslu af útilokun eða mismunun, 

finnist konum aðeins nægilega „þorandi“ að spyrja viðkvæmra spurninga, hvort þær eru meðal 

kvenna. Að síðustu var þriðja hugmyndin afhjúpuð af tilraunakenndum þjálfara sem hélt því fram 

að hagkvæmustu þjálfunaráætlanirnar ættu að vera í tveimur áföngum: fyrst miða aðeins á 

konur og vinna síðan með blönduðum hópum. 
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2. Inngangur 

Núverandi rannsóknarskýrsla miðar að því að draga saman reynslubundin gögn sem safnað 

hefur verið í gegnum fyrstu aðalstarfsemi iFEMPOWER verkefnisins. Markmið þess er að veita 

almenna og samanburðar yfirsýn yfir aðstæður kvenkyns frumkvöðla í samstarfsríkjum 

verkefnisins, svo og að koma í ljós reynslu og hugsanir viðkomandi hagsmunaaðila um stefnu 

sem styður kvenkyns frumkvöðlastarf. Engu að síður er mikilvægasta markmið þessarar skýrslu 

að veita reynsluspennu fyrir samstarfsmenn okkar í iFEMPOWER sem bera ábyrgð á þróun 

alþjóðlegrar einingar og námsgagna fyrir háskólanema. 

Verkefnið var hrundið af stað sem svar við varanlegu, þó að mjög hægt væri að minnka 

kynjamun í frumkvöðlastarfi. Þetta bil er einn mælikvarði hinna mörgu sem benda til viðvarandi 

misréttis kynjanna á vinnumarkaði. Þó konur séu í auknum mæli menntaðar (raunar er 

menntunarstig þeirra almennt umfram karla), margs vísbendingar um vinnumarkað sýna að 

jafnrétti tækifæranna er langt frá því að nást. Meðal þeirra sem eru mest áberandi eru 

launamunur kynjanna, aðgreining atvinnulífs, lítil framsetning kvenna í stjórnunar- og 

framkvæmdastörfum, svo og mikill hlutur kvenna í hlutastörfum og annars konar óhefðbundin 

atvinnu sem venjulega skilar lægri og ótryggari atvinnuástandi. 

 

iFEMPOWER verkefnið tekur að sér virkan þátt í að taka á einum af þáttunum í bágstöðum 

kvenna, einbeita sér meira að frumkvöðlastarfi og minna á sjálfstætt starf. Sjálfstætt starf er mun 

útbreittara en frumkvöðlastarf og það er örugglega minna karlkyns stjórnað. Á sama tíma sýna 

tölfræði að sjálfstætt starfandi eru minna menntaðir, vinna sér inn minna og hafa einnig 

óöruggari stöðu á vinnumarkaðnum. Þess vegna er markmið okkar að takast á við vanþróun 

kvenna í hópi frumkvöðla. Þrátt fyrir að frumkvöðlar myndi ekki einsleitan hóp, endurspeglar 

takmarkaður aðgangur kvenna að þessari stöðu ýmsa ókosti hvað varðar félagslega 

hreyfanleika og tekjur, ábyrgð og frelsi, þroskandi vinnu og sveigjanlegar vinnuáætlanir. 

Frumkvöðlastarfsemi er einn af drifkraftum nýsköpunar í samfélaginu, því lægra tækifæri kvenna 

til að stunda frumkvöðlastarfsemi er ekki aðeins konum sjálfum, heldur einnig samfélaginu öllu, 

með því að „sóa“ umtalsverðu mannauði. 

Staða kvenna í samfélaginu og á vinnumarkaði hefur verið sífellt meira rannsakað í hagfræði en 

meira í félagsfræði. Samhliða hefur áhugi samfélagsins einnig beinst að þessum málum. 

Undanfarin ár var hrundið af stað röð alþjóðlegra og staðbundinna verkefna sem hvetja eða 

aðstoða konur á einhvern hátt til að bæta félagslega og efnahagslega stöðu sína; kvenkyns 

netenglar hafa snúið áhuga sínum að kvenkyns sprotaeigendum en viðburði fyrir net kvenna í 

framtíðinni er skipulögð reglulega í flestum stærri borgum. Ráðstefnur og vinnustofur skapa 

vettvang til umræðu og greiningar og fleiri og fleiri ákvarðanir leita að fullnægjandi stefnumótun 

til að takast á við ójafnan aðgang kvenna að frumkvöðulífi. 
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iFEMPOWER verkefnið miðar að því að auðga og bæta við þessa röð verkefna og aðferða, en 

þýðir einnig að bjóða upp á skáldsöguaðferð með vali sínu fyrir markhópinn. Æfingar þess og 

námskeið munu verða í boði háskólanema, sérstaklega kvenna. Þessi getnaður reynir að taka á 

tveimur málum. Annars vegar takast það á við ókosti kvenna en hins vegar málið um 

ófullnægjandi námskrár í háskólum hvað varðar fagmenntun fyrir atvinnurekstur. 

 

Verkefnið miðar að því að forgangsraða meðlimum eins illa hópsins hvað varðar 

frumkvöðlastarf, þ.e.a.s. konur, en á hinn bóginn er leitast við að greina leiðir til að bæta 

háskólanámskeið. Bæði þættir og stig íhlutunar eru mikilvæg. Samkvæmt fyrri rannsóknum 

getur skynjað hæfni haft jákvæð áhrif á vilja fólks til að hefja frumkvöðlastarfsferil (Ajzen 1991, 

Krueger & Brazeal 1994). Varðandi háskólakennslu og námskrár hafa GUESSS-rannsóknir sýnt 

lykilhlutverk efnahags- og frumkvöðlastarfsemi, sem og mikilvægi stuðnings háskólastigs 

loftslags við að beina áhuga ungs fólks að frumkvöðlastarfi (Sieger - Fueglistaller - Zellweger, 

2016). 

Núverandi rannsóknir hafa verið gerðar til að safna reynslubundnum gögnum sem geta leitt í 

ljós stöðu quo af aðstæðum kvenna í viðskiptalífinu, og einnig til að veita viðeigandi innsýn 

varðandi núverandi kvenkyns frumkvöðlastarfsstefnu. Fyrir þetta gerðum við eigindlega 

rannsókn í hverju þátttökulandi, þ.e.a.s. Austurríki, Rúmeníu, Þýskalandi, Ungverjalandi, Íslandi, 

Spáni og Portúgal, með stuðningi verkefnisins. Rannsóknin samanstóð af hálfskipulögðum 

viðtölum við konur frumkvöðla og sérfræðinga kvenkyns frumkvöðlastarfsemi og þar sem unnt 

var, voru rýnihópsviðtöl einnig tekin við ungar viðskiptakonur sem höfðu styttri (allt að 3-4 ára) 

reynslu í frumkvöðlaheiminum. 

 

Eftirfarandi skýrsla dregur saman mikilvægustu gögn og niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrir utan 

þessa kynningu samanstendur hún af sex köflum. Í fyrsta lagi er ítrekað 

rannsóknarspurningarnar og meginatriðin í aðferðafræðinni, eins og þeim var lýst í 

aðferðafræðilegum leiðbeiningum, en önnur veitir tölfræðilegar bakgrunnsgögn varðandi 

kvenkyns frumkvöðlastarf í völdum löndum. og lýsing á sýninu. Þriðji kaflinn fjallar um reynslu af 

því að vera kona frumkvöðull í Evrópu nútímans, þar sem fjallað er ítarlega um hvatir, áskoranir 

og áætlanir sem eru notaðar í mismunandi stigum frumkvöðlastarfsins. Þeir þrír kaflar sem eftir 

eru einbeita sér að skoðunum og skoðunum, frekar en staðreyndum og þeir leitast við að skilja 

fyrst hvernig konur frumkvöðlar sjá sjálfir um tækifæri sín og félagslegar aðstæður sem móta 

starfsemi þeirra. Síðan er í kaflanum á eftir fjallað um fyrri stuðningsforrit sem kvenkyns 

frumkvöðlar og sérfræðingar lentu í. Að síðustu er kaflanum sem er tileinkaður ráðleggingum 

ætlað að aðstoða þá sem vinna að því að þróa þjálfunar- og stuðningsáætlanir sem beinast að 

framtíðar og nú þegar virkum athafnamönnum kvenna. 



  
 

15 
15 

 

  

 

Kvenfrumkvöðlar í Evrópu 
Áskoranir, aðgerðir og stefna 

 



FRUMKVÖÐLAKONUR Í EVRÓPU  ifempower IO1 
  

16 
 

3. Rannsóknarspurning og aðferðafræði 

Sem fyrsta verkefni verkefnisins hefur þessi grunnrannsókn verið hönnuð á þann hátt að hún 

veitir bæði bakgrunn og útgangspunkt fræðsluprófsins. Í þessum kafla eru tveir hlutar: sá fyrri 

skýrir ítarlega markmið og rannsóknarspurningar rannsóknarinnar, en hinn lýsir aðferðum sem 

notaðar voru við gagnaöflunina.. 

 

3.1. Rannsóknaspurningar 

Rannsóknin hefur þrjú markmið: 

1) Mikilvægasta markmið þess er að veita skilning á aðstæðum kvenkyns frumkvöðla í öllum 

samfélögum sem taka þátt í því að kortleggja erfiðleika sem áætlað er að verkefnið takist á við; 

2) auk þess hefur það hlutverk í mati með því að rannsaka sértækar þarfir og áskoranir sem 

frumkvöðlar kvenna koma til móts við og hafa hist á fyrstu árum þeirra; 

3) síðast en ekki síst markmiðið með „duldum“ er að byggja upp net farsælra kvenna 

frumkvöðla, sérfræðinga og annarra hagsmunaaðila sem eru tilbúnir til að taka að sér 

kennsluhlutverk í verkefninu. 

Samkvæmt aðferðafræðilegum leiðbeiningum sem settar voru upp í upphafi rannsóknarinnar 

samanstóð starfsemin af flókinni reynslunámi með þremur aðferðum: 

1) Hálfskipt viðtöl við rótgróna kvenna frumkvöðla og sérfræðinga frumkvöðlastarfsemi. 

2) Skrifborðsrannsóknir sem miða að því að safna tölfræðilegum gögnum og upplýsingum um 

helstu félagslegu, efnahagslegu og pólitísku hagsmunaaðilar sem taka þátt í að móta aðstæður 

kvenna. 

3) Rýnihópaviðtöl sem gerð verður við viðskiptakonur á fyrstu árum. 

Samkvæmt aðferðafræðilegum viðmiðunarreglum sem unnar eru fyrir meðlimi 

alþjóðaliðsins eru rannsóknarspurningarnar sem við stefnum að því að fjalla um 

eftirfarandi: 

a) Hvers konar hlutverk gegna konur í litlum, meðalstórum og stærri fyrirtækjum? 

b) Hver eru megin hvöt þeirra til að stofna fyrirtæki eða ganga í fjölskyldufyrirtækið? 

c) Hver er reynsla þeirra sem fyrirtæki eigenda og / eða stjórnenda varðandi aðgang að 

fjármagni, vinnuafl, félagslegt fjármagn og aðgang að markaðnum? 

d) Hvaða aðferðir taka þeir til að sameina vinnu við umönnunarábyrgð? 

e) Hver er skynjun þeirra á (í) jöfnun tækifæra í samfélaginu? 

f) Hvaða áhrif hefur lagaramminn, sem og efnahagsleg, félagsleg og pólitísk 

uppbygging á starfsemi þeirra? 

g) Hvernig bætir eða gat háskólamenntun bætt möguleika kvenna til að stofna eigin 

fyrirtæki? 
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h) Hverjar eru væntingar hagsmunaaðila varðandi fullnægjandi og skilvirk viðbrögð við 

stefnumótun og hvata sem beinast að framtíðar kvenfrumkvöðlum? 

 

3.2. Úrtak og aðferðafræði 

Eins og í flestum eigindlegum rannsóknum var búist við því að viðmælendur okkar yrðu valdir í 

samræmi við reglur svonefndrar þægindasýnatækni. Búist var við að báðir viðmælendahóparnir 

- sem kvenkyns frumkvöðlar og sérfræðingar væru fjölbreyttir og endurspegli eins mikið og 

mögulegt væri mismunandi flokka kvenna og sérfræðinga sem starfa á þessu sviði. Frá 

löndunum sjö sem tóku þátt í verkefninu, þ.e.a.s Ungverjalandi, Þýskalandi, Austurríki, 

Rúmeníu, Íslandi, Spáni og Portúgal, var hver þátttakandi beðinn um að taka 10–15 viðtöl. Það 

var mjög mikilvægt að taka þátt í úrtakinu kvenkyns frumkvöðlar sem starfa í geirum sem 

einkennast af karlmönnum eða sem stjórna stærri fyrirtækjum. Aftur á móti var búist við að 

vettvangsstarfið beindi sjónum að svæðum utan stærri og efnaðri höfuðborga. Frekari flokka 

sem þyrfti að taka með: eigendur sprotafyrirtækja, eigendur fyrirtækja sem starfa í skapandi 

greinum. Í ljósi hlutdeildar þeirra í einkageiranum ráðlagðum við félaga okkar að leita til 

fjölskyldufyrirtækja sem hafa að minnsta kosti eina konu meðal meðeigenda sinna og 

stjórnenda. Sem leið til að veita reynileika fyrir hópa frumkvöðla sem ekki eru vinsælir 

skilgreindum við sérstakan kvóta fyrir frumkvöðla frá lægri tekjum og fyrir konur athafnamenn 

sem búa við fötlun. 

Rökin að baki því að ákveða að taka viðtöl við sérfræðinga var tilraunin til að skilja mörkin og 

tækifærin sem ákvarða feril kvenna frumkvöðla „úr fjarlægð“, frá sjónarhóli sérfræðinga. Þannig 

voru viðmælendur beðnir um að leita til háskólakennara sem geta veitt innsýn í núverandi 

viðfangsefni, námskrár og kennsluaðferðir sem skipta máli fyrir félagsskap frumkvöðla. 

Ákvarðanir frá öllum stigum áttu að verða valdir ef starf þeirra tengist á einhvern hátt aðstæðum 

kvenna frumkvöðla (t.d. með útfærslu á tækjum sem veita betra jafnvægi milli vinnu og lífs eða 

stefnu sem miðar að því að hvetja konur til að stofna fyrirtæki). Þriðji undirhópur sérfræðinga átti 

að taka til meðlima borgaralegs samfélags sem veitti hvers konar stuðningi við komandi eða 

þegar starfandi kvenkyns frumkvöðla. Í fjórða lagi var einnig talið mikilvægt að meðlimir eða 

leiðtogar samtaka sem eiga við konur athafnamenn. 

Til að tryggja samanburð voru viðmiðunarleiðbeiningar unnin af rannsóknarstjóra HETFA. 

Leiðbeiningarnar fyrir konur athafnamenn innihéldu eftirfarandi hluta spurninga: 

- General introduction 

- The story of becoming an entrepreneur 

- Challenges in running the business 

- Personal level challenges 

- Experience with women entrepreneurship programs and policies 

- Opinions regarding such policies 
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Sérfræðiviðtalið byggði minna á persónulegum sögum og frásögnum, í staðinn beindist það að 

fyrri þekkingu, sérfræðiþekkingu og áliti sérfræðinga á stefnumótun. 

Að síðustu voru viðtöl rýnihópsins, þó svo að þau væru ekki skyldubundin, tekin með í 

rannsóknarverkefnið með það að markmiði að stunda sérstakar og gagnvirkar rannsóknir með 

ungum konum athafnamenn sem reynsla er ekki lengri en 3-4 ár. Þessar umræður beindust 

fyrst og fremst að vandamálum, áskorunum og hugmyndum varðandi nauðsynlegar 

stefnulausnir. 

4. Samhengi og úrtök þátttökulanda 

Þessi kafli miðar að því að teikna hið alþjóðlega, en mikilvægara er þjóðlegt samhengi þar sem 

félagslegir leikarar starfa og byggja upp störf sín. Þetta er mikilvægt til að geta sett niðurstöður 

okkar í stærri „myndina“. Í þessu skyni eru notaðar þrjár heimildir: 

1) The official statistical data provided by the International Labour Organisation (ILO); 

2) Comprehensive and comparative survey data provided by the Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), especially its 2017 edition focused on female entrepreneurs, and 

3) Subjective descriptions and interpretations given by interviewees throughout the 

fieldwork. 

Þessi kafli samanstendur af tveimur hlutum. Sú fyrri gefur yfirlit yfir uppbyggingu vinnumarkaðar 

frá sjónarhóli kynjanna tveggja, byggð á gögnum frá ILO. Annað fjallar eingöngu um karl- og 

kvenkyns frumkvöðla og kannar muninn á hópunum tveimur hvað varðar fyrirætlanir og langlífi 

fyrirtækisins.  

4.1. Hlutur atvinnurekenda og sjálfstætt starfandi á vinnumörkuðum 
þátttökulandanna 

Á vef Alþjóða Vinnumálastofnunarinnar (ILO) segir að “[e]mployers are those workers who, 

working on their own account or with one or a few partners, hold the type of jobs defined as a 

“self- employment jobs” (i.e. jobs where the remuneration is directly dependent upon the profits 

derived from the goods and services produced), and, in this capacity, have engaged, on a 

continuous basis, one or more persons to work for them as employee(s). Own-account workers 

are those workers who, working on their own account or with one or more partners, hold the 

type of jobs defined as a “self-employment jobs”, and have not engaged on a continuous basis 

any employees to work for them”. (ILO)1 

Eins og sjá má í töflunni hér að neðan vinnur mikill meirihluti vinnuaflsins sem starfsmaður. 

Meðal landa sem við rannsökum hæstu hlutina (88-90%) er að finna í Ungverjalandi, 

Þýskalandi, Austurríki og á Íslandi. Hlutfall frumkvöðla snýst um 5% í flestum löndum, nema 

Rúmeníu þar sem það fer varla yfir 1%. Á flestum vinnumörkuðum er hópur starfsmanna á eigin 

                                                      
1 Sjá ILO Glossary of Statistical Terms: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=772 
(15.02.2019) 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=772
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reikningum stærri en þeirra sem ráða starfsmenn. Engu að síður getum við bent á tvo þyrpta í 

þessu sambandi: sú fyrri samanstendur af þeim löndum þar sem hlutur sjálfstætt starfandi og 

hlutafjár eigenda fyrirtækja (með starfsmenn) er nokkurn veginn eins. Til þessa hóps tilheyrir 

Austurríki, Þýskalandi og Ungverjalandi. Í öðrum löndum er hlutfall starfsmanna á eigin reikningi 

tvisvar sinnum hærra en frumkvöðla. 

Löndin sem eru í úrtakinu eru mismunandi hvað varðar að hve miklu leyti frumkvöðlastarf og 

sjálfstætt starfandi karlkyns stjórnast. Frumkvöðlastarfsemi er mest karlkyns sem einkennist af í 

Þýskalandi, Ungverjalandi og á Íslandi, en meðal sjálfstætt starfandi er kynjamunur sá mesti á 

Íslandi, Portúgal, Rúmeníu og Spáni. Í öllum löndum eru konur undirreyndar meðal þeirra sem 

vinna á eigin vegum. 

 Starfsmenn 
Atvinnu-
rekendur 

Sjálfstætt 
starfandi 

Contributing 
family 

workers 

Aðrir Alls 

Austria 
total 

87.6 4.7 6.3 1.5 0 100.0 

Men 85.4 6.4 6.9 1.3 0 100.0 

Women 90.2 2.7 5.5 1.7 0 100.0 

Germany 
total 

89.8 4.4 5.5 0.4 0 100.0 

Men 87.5 6.1 6.2 0.2 0 100.0 

Women 92.5 2.4 4.6 0.5 0 100.0 

Hungary 
total 

89.7 4.6 5.4 0.3 0 100.0 

Men 87.9 6.1 5.8 0.1 0 100.0 

Women 91.7 2.9 4.9 0.5 0 100.0 

Iceland 
total 

88.2 3.9 7.8 0.2 0 100.0 

Men 84.6 5.6 9.7 0.1  100.0 

Women 92.4 1.9 5.5 0.2  100.0 

Portugal 
total 

83 4.8 11.8 0.5 0 100.0 

Men 78.9 6.5 14.2 0.4 0 100.0 

Women 87.3 3 9.2 0.5 0 100.0 

Romania 
total 

73.7 1.1 17.1 8.2 0 100.0 
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Men 72.3 1.4 21.6 4.7  100.0 

Women 75.5 0.6 11.2 12.7 0 100.0 

Spain 
total 

83.5 5.1 10.9 0.5 0 100.0 

Men 79.9 6.6 13.2 0.4 0 100.0 

Women 87.8 3.4 8.3 0.6 0.1 100.0 

Table 3 – Employment by status in selected European countries, 2017. Source: ILO, 2017 

4.2. Kvenfrumkvöðlar á ólíkum stigum starfsferils síns 

Gögnin sem safnað er innan ramma Global Entrepreneurship Monitor gera það mögulegt að 

bera saman mismunandi vísbendingar um landið við þá sem eru reiknaðir út fyrir stærri svæði 

þeirra, í okkar tilviki Mið- og Austur-Evrópa og Mið-Asía.  

Hlutur heildar athafnakvenna kvenna, byggður á GEM gögnum, er eftirfarandi. 

 
Female 

TEA 
Ratio F/M 

TEA 

Female TEA 
Necessity (% 

of TEA 
Females) 

Entrepreneurial 
intentions 

Female 

Female 
Established 

Business 
Activity 

Austria 8.1 0.7 18.8 10.9 5.9 

Germany 3.1 0.5 21.9 5.5 4.4 

Hungary 5.0 0.5 21.5 14.6 4.1 

Portugal 6.1 0.6 9.9 12.4 4.2 

Romania 7.5 0.5 26.4 25.1 5.7 

Spain 4.7 0.8 25.1 5.7 5.1 

Europe and 
Central Asia 

(Regional 
Average) 

6.3 0.6 25.0 12.4 4.7 

Table 4 – Data on female entrepreneurship in selected European countries, 2016/2017, 
author’s compilation. Source: GEM 2016/2017 

Í töflunni kemur í ljós að frá löndunum sem tekin voru inn í rannsókninni eru Austurríki og 

Rúmenía með hæstu kvenkyns TEA hlutfall. TEA (heildar frumkvöðlastarfsemi snemma áfanga) 

innihalda alla þá athafnamenn sem eru annað hvort að búa sig undir að stofna fyrirtæki eða 

hafa þegar hafið það í ekki lengur en í 42 mánuði. Löndin sem eru með hæstu stig kvenna fyrir 
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frumkvöðlastarfsemi eru Rúmenía og Portúgal en á Spáni og Þýskalandi eru aðeins 5% kvenna 

með slíkar áætlanir.. 

Síðasta taflan í þessum kafla sýnir gögn varðandi breytingar á vísbendingum um kvenkyns 

frumkvöðlastarf. Frá löndunum sem við rannsökum aðeins í Austurríki hefur hlutur kvenna 

frumkvöðla sem stofnað fyrirtæki sín af nauðsyn aukist. Í Ungverjalandi og Portúgal hefur hlutur 

þeirra minnkað um meira en 50%. Hlutur rótgróinna kvenkyns athafnamanna hefur aukist í 

tvennt og minnkað í öðrum löndum en á svæðinu hefur staðnað.  

Taflan hér fyrir neðan sýnir breytingar á tímabilinu 2014-2016 og byggir á GEM gögnum. 

 

% 
Change 
Female 

TEA 
2014–
2016 

% 
Change 
Female 

Necessity 
2014–
2016 

2016 
Ratio F/M 
intentions 

% 
Change 

of Female 
Intentions 

2014–
2016 

2016 
Female 

Established 
Business 

Ownership 

% Change 
of Female 

Established 
Business 

Ownership 
2014–2016  

Austria 14% 80% 0.7 28% 5.9 -14% 

Germany -22% -19% 0.6 -23% 4.4 41% 

Hungary -5% -50% 0.7 6% 4.1 -19% 

Portugal -27% -53% 0.6 -1% 4.2 -22% 

Romania 14% -12% 0.7 -7% 5.7 11% 

Spain 2% -28% 0.9 -29% 5.1 -16% 

Europe and 
Central Asia 

(Regional 
Average) 

6% -12% 0.6 2% 5 0% 

Table 5 – Data on female entrepreneurship in selected European countries, 2016/2017, 
author’s compilation. Source: GEM 2016/2017 

Við getum dregið þá ályktun að í öllum löndum séu starfsmenn um 85-90% vinnandi fólks. 

Almennt séð einkennast lönd frá Suður- og Austur-Evrópu (ES, PT og RO) í auknum tilfellum af 

hærri hlutdeild sjálfstætt atvinnu og frumkvöðlastarfsemi. Í Austurríki er frumkvöðlastigið einnig 

það hæsta. Engu að síður, á Íslandi og Rúmeníu er kynjamunur í frumkvöðlastarfi meiri en í 

öðrum samfélögum þar sem karlar eru tvisvar sinnum líklegri til að vera frumkvöðlar en konur. 

Tíðni rótgróinna kvenkyns athafnamanna er sú hæsta í Austurríki og Rúmeníu en rúmensk og 

portúgölsk kona sýna sterkustu frumkvöðlaáformin.  
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5. Kvenfrumkvöðlar 

Þessi kafli miðar að því að skilja reynsluna af því að vera kona frumkvöðull í þeim samfélögum 

sem rannsóknirnar hafa farið fram í. Það er byggt á greiningunni á 57 hálfskipulögðum og 

fjórum rýnihópaviðtölum sem gerð var í Ungverjalandi, Rúmeníu, Portúgal, Spáni, Þýskalandi, 

Austurríki og Íslandi og það lýsir fyrst snið viðmælenda, síðan - nokkuð í stundarstundu - 

reynslan af því að verða frumkvöðull, þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir og að lokum, 

stuðningnum sem þeir fá og þær áætlanir sem þeir þróa til að takast á við erfiðleikana. Það er 

mikilvægt að hafa í huga að þar sem við notuðum sýnatökuaðferðir til þæginda er engin af 

lýsingunum tölfræðilega marktæk hvorki fyrir einstök lönd né „evrópsku athafnamenn kvenna“ 

almennt. Í því skyni hefði átt að gera könnun sem byggð var á stórum dæmigerðum sýnum. 

Niðurstöður okkar, sem kynntar eru í 5. kafla, miða að því að bjóða upp á skilning á aðstæðum 

kvenkyns frumkvöðla eins og þær sjást sjálfar. 

5.1. Menntun og atvinnugeirar og markaðir 

 

Samkvæmt GEM Women Report (GEM, 2017) í Evrópulöndum hefur um það bil aðeins 

þriðjungur kvenkyns frumkvöðla fengið framhaldsnám. Samt er sýnishorn okkar í iFEMPOWER 

verkefninu að miklu leyti hlutdrægt gagnvart mjög hæfum konum frumkvöðla. Að undanskildum 

tveimur tilvikum hafa allir viðmælendur okkar útskrifast úr háskólanámi. Í ljósi þess að flestir 

vísindamenn í teymi okkar notuðu persónulegt og faglegt net til að framkvæma viðtölin, er 

faglegur bakgrunnur kvenna sem eru í úrtakinu frekar einsleitur. Samkvæmt faglegum sniðum 

viðmælenda okkar eru 5 þyrpingar háskólamanna: 

 creative fields: arts, design, graphic design, photography, architecture and landscape 

architecture; 

 social, economic sciences and humanities: sociology, anthropology, foreign languages, 

philosophy; 

 psychological studies: psychology and psychotherapy, human resource management; 

 communication, media; 

 natural sciences and programming, tourism, IT, mathematics. 

Aðeins í sumum tilvikum “samsvarar háskóli eða framhaldsnámi” prófíl fyrirtækisins sem þeir 

stofnuðu. Samt sótti einn viðmælandi, andstætt fjölskylduhefð allra sem trésmíðaverkfræðingur, 

í hagfræðinám. Ekki hefur verið tekið upp að hún hafi lokið IT námskeiðum (furniture 

manufacturing, family business, HU). 

Í úrtakinu getum við líka fundið konur sem sóttu háskólanám með efnahagslegan prófíl. Flestir 

leggja áherslu á að val þeirra hafi verið meðvitað, þar sem þeir ætluðu þegar að stofna fyrirtæki. 

Þessi fög eru meðal annars: markaðssetning, sala, viðskipta- og hagfræði, utanríkisviðskipti og 

fjármál. 
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Sérstaklega lögðu konur áherslu á að námskrár væru frekar fræðilegar. Hagfræðirannsóknir 

voru hagnýtustu í úrtakinu. Þess vegna, eftir að hafa ákveðið að stofna fyrirtæki, er verulegur 

hluti sýnisins skráður í framhaldsnám eða námskeið með það að markmiði að verða 

undirbúinari fyrir atvinnulífið. Einn viðmælandi, til að stofna fyrirtækið, tók margvísleg námskeið 

þar sem það verðmætasta reyndist barista námskeiðið (matarþjónusta, HU). 

Ráðgjafarsérfræðingur, eftir að hún hætti störfum sem kennari, lauk þjálfun sem kenndi henni 

aðferðafræðina sem hún var enn að nota í viðskiptum sínum (consulting, IS). 

Kona frá Íslandi lauk viðskiptafræðiprófi (BS) í tónlistarviðskiptum frá bandarískum háskóla: 

námskráin samanstóð að mestu leyti af handavinnu verkefnavinnu, sem reyndist henni dýrmætt 

í dag. Sum framhaldsnám innihélt heimsóknir til fyrirtækja og fulltrúa iðnaðarins sem hjálpuðu 

nemendum að kynnast rekstrarumhverfinu betur. Sértæk námskeið höfðu reynst dýrmæt, svo 

sem „lög um tónlistarviðskipti og samningagerð“ og „forystu og stjórnun frumkvöðlastarfsemi“. 

Þjálfunin í fjármálum hafði einnig reynst dýrmæt viðbót við hæfileikann sem hún hafði áður en 

hún tók þátt í náminu. (entertainment, IS). 

Sérstakt tilfelli í úrtaki okkar var þýska kerfið um tvöfalda menntun sem skiptu áætluninni upp í 

fræðilegan og verklegan þátt. Það fyrsta er að ljúka í skólanum (eða í háskólanum) en 

verkmenntunin er í boði hjá fyrirtækjum. Þegar um er að ræða konu sem lærði fjármál í formi 

tvöfaldrar menntunar varð framkvæmdin að veruleika í bönkum. Henni fannst verkleg þjálfun 

gagnleg á öfugan hátt: með því að kynnast innra lífi banka betur gat hún ákveðið alveg frá 

byrjun að hefja ekki feril sem bankastarfsmaður heldur stofna eigin viðskipti (financial services, 

DE). 

Fyrirtækin starfa í ýmsum atvinnugreinum: meðal karlkyns atvinnugreina sem við finnum: létt 

iðnaður, matvælaiðnaður, upplýsingatækni og tækni, framleiðslu, skemmtun. Aftur á móti eru 

fyrirtæki úr þjónustugeiranum, sérstaklega þau sem bjóða upp á persónulega þjónustu 

(sálfræðimeðferð, þjálfara), menntun (tónlist), þjónusta (ráðgjöf), menntun og færniþjálfun, 

markþjálfun hluti af kvennadeildinni.. 

Algeng einkenni fyrirtækja sem eru í úrtakinu okkar er að þau miða að mestu leyti við 

staðbundna markaði. Þetta er annars vegar almenn þróun í hagkerfinu, þ.e.a.s. minni stærð og 

staðbundin áhersla kvenfyrirtækja. Á hinn bóginn er skýr sýnishorn af hlutdrægni í rannsóknum 

okkar gagnvart smærri þjónustufyrirtækjum sem beinast aðallega að viðskiptavinum 

sveitarfélaga. Engu að síður var eitt mikilvægasta markmið viðmælenda að komast inn á 

alþjóðlega markaði. 

5.2. Að verða frumkvöðull 

Rannsókn okkar miðar að því að greina algengustu og dæmigerðustu viðfangsefni sem konur 

athafnamenn mæta þegar þeir stofna og stýra fyrirtækjum sínum. Til þess teljum við mikilvægt 

að læra um upphafið: hvatir þeirra, sögurnar af því hvernig þær hófu atvinnurekstur sinn, 

erfiðleikana og stuðninginn sem þeir fengu. Þetta er mikilvægt vegna þess að bókmenntir 

komast oft að því að konur eru knúnar af sérstökum hvötum sem leiða til sérstakrar starfsferils 
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og áskorana. Hér á eftir lýsum við mikilvægum þáttum, stigum og tegundum kvenkyns 

frumkvöðlastarfsemi. 

5.2.1. Hvatar 

Eitt af eftirlætisefnum sem flestar kvenkyns athafnamenn hafa gaman af að tala um er hvatning 

þeirra til að stofna fyrirtækið. Þessar hvatir geta verið flokkaðar í „ýta“ og „draga“ þætti, eða til 

að orða það á annan hátt, „tækifæri“ og „nauðsyn“ -knúna þyrpingu. Ástæðurnar fyrir því að þeir 

töluðu saman flokkuðum við á eftirfarandi hátt: 

Hugrekki og tækifæri: algengt efni sem kemur fram úr viðtölunum er þörfin til að vera 

nógu djörf til að stofna fyrirtæki. Þetta er best sýnt af austurrískri konu sem kom aftur frá 

Ameríku þar sem hún kynntist bandarísku lífsháttum, „að gera bara hluti“ og óskina um 

að vinna án yfirmanns. Þessi tilfinning ýtti henni í átt til frumkvöðlastarfs (eigendur 

samskipta- og auglýsingafyrirtækis, dreifbýlis, Austurríkis). 

Engin sjónarmið um feril og minni ánægju: Margir viðmælendur voru „ýttir“ í átt að 

frumkvöðlastarfsemi vegna þeirrar reynslu að staða starfsmanns bauð ekki nægileg 

sjónarmið á ferli. Að vera starfsmaður bauð heldur enga ánægju: 

“I was working as an employee for nearly 20 years, getting from one job to another, and 
getting more and more independent things done. But after a while I noticed that I was an 
Eastern European representative of a group of companies - I was not an entrepreneur yet, 
but I had to create the necessary infrastructure and conditions for my work. I was almost 50 
years old when I felt that I wanted to do something that was about me, what I control.” (food 
industry, HU) 

Annar viðmælandi fullyrti að hún hefði ekki verið ánægð með starf sem banki gæti boðið upp á 

og búist við að hún einbeitti sér aðeins að ákveðnum þáttum (einhverjum tilteknum vörum, 

stigum). Hún vildi frekar að sníða þjónustu sína á sveigjanlegan hátt eftir þörfum viðskiptavina 

(fjármálaþjónusta, DE). Atvinna leiddi marga til útbruna og þannig fóru þeir að leita að einhverju 

meira gefandi og skemmtilegra (ráðgjöf, IS). 

Skortur á störfum: í sumum tilvikum lagðist fyrirtækið þar sem konurnar notuðu vinnu 

niður. Þýskur landslagsarkitekt ákvað til dæmis að taka yfir nokkra fyrrum viðskiptavini 

og stofnaði eigið fyrirtæki. 

Að grípa til nauðsynjar og verkefna og samfélagsskyldu: Markmið ákveðinna kvenkyns 

frumkvöðla er að bjóða upp á lausn á vandamáli sem þeir upplifðu persónulega, til að 

fylla skarð (til dæmis skortur á aðgengi margra viðburða fyrir fólk sem býr við fötlun í 

austurríska úrtakinu). 

Til að hafa áhrif: það var mjög öflug hvatning til að gera raunverulegar breytingar í 

samfélaginu, í stað þess að vinna fyrir stærri stofnun (focus group, Austria). 

Sveigjanleiki og bæta jafnvægi milli vinnu og lífs: Þessa hvata má líta á sem einn af þeim 

sem oftast er haldið fram: 
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„Even with my first child, I was very stressed that I couldn't spend much time at home and I 
didn't see them [the family]. I couldn't really perform as well as I wanted in all of my roles . 
[…] I didn't spend a lot of time at home.” (coach, self-employed, Hungary) 

Eftir að hafa verið kennari í almenna skólakerfinu var íslensk kona að leita að einhverju 

sveigjanlegri (ráðgjöf, IS). 

Að vera „náttúrulegur frumkvöðull“: margar konur sögðust ekki geta ímyndað sér aðrar 

en frumkvöðla; á meðan aðrir töldu sig „ekki vera hæfa til atvinnu“ (þjálfari, sjálfstætt 

starfandi, Austurríki), metin frelsi og sjálfstæði einstaklinga (Fókus # 2, Austurríki). 

Viðmælandi minntist þess að vera alltaf samkeppnishæfari en systkini sín, byrjaði með 

barnæsku sinni (markaðssetning, HU). Þessi hvatning er nátengd óskinni um að breyta 

fyrri starfsemi / áhugamáli í launastarfsemi og staðfestu um að læra og þróa nýja, 

einstaka hæfileika og beita fræðilegri þekkingu í framkvæmd. 

Skortur á getu til að sameina sig á vinnumarkaði eftir fæðingarorlof er ein algengasta 

ástæða þess að nauðsynlegt er að stofna fyrirtæki. Síðasti ýtaþátturinn er stífni löggjafar 

sem gerir í sumum tilvikum ómögulegt fyrir fólk að starfa sem starfsmenn, eins og um er 

að ræða konu frá Íslandi sem prófgráða sem fengin var erlendis var ekki viðurkennd á 

Íslandi (umönnunargeirinn, IS). 

Í eftirfarandi kafla búum við til og lýsum tegundafræði kvenkyns frumkvöðla út frá þeim 

aðferðum sem þær beittu til að stofna fyrirtæki sín. 

5.2.2. Að stofna fyrirtæki í hlutastarfi 

Margir, sérstaklega konur, byrja smám saman með viðskipti sín, sem gerir það kleift að vera 

bæði launþegi og sjálfstætt starfandi í tíma. 

Í sumum tilvikum er litið á frumkvöðlastarfsemi sem prufustarfsemi í fullu starfi eða hlutastarfi. Til 

dæmis byggði ungversk viðskiptakona upp þjálfunarfyrirtæki í hlutastarfi sem prufa í 

frumkvöðlaheiminum meðan hún starfaði enn sem framkvæmdastjóri á almennum vinnumarkaði 

(þjálfari, sjálfstætt starfandi, Ungverjaland). Annar viðmælandi frá ráðgjafafyrirtækinu ætlaði að 

viðhalda fjárhagslegu öryggi með því að starfa enn sem starfsmaður. Flestir þátttakendur í 

Fókus nr. 2 í Austurríki hafa stöðugt starf sem starfsmaður af fjárhagslegum og 

öryggisástæðum. Þegar um er að ræða íslenskt fyrirtæki ákváðu bæði stofnendur að stofna 

fyrirtækið á meðan þeir væru enn starfandi: þeir hannuðu vörur sem þeir seldu í gegnum 

dreifingaraðila á grundvelli kosningaréttarsamnings (framleiðslu, IS). 

Einnig má líta á einstaka atvinnustarfsemi sem próftöku við háskólanám hjá þeim sem velja 

óformlegt sjálfstætt hlutastarf meðan þeir eru námsmenn (þjálfari, Austurríki). 

Að stofna fyrirtæki þýðir oft að breyta um lén sem notað var til að vinna í. Að skipta um 

starfssvið var um að ræða konu sem starfaði fyrst í versluninni og stundaði síðan fulla starfsemi 

í framleiðslu (matvælaiðnaði, Austurríki). 
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5.2.3. Fyrri starfsreynsla 

Flestar konurnar sem við ræddum hófu störf sín sem starfsmenn. Fyrri starfsreynsla getur komið 

frá árum eða áratugum við vinnu hjá einkafyrirtæki, hjá opinberri stofnun eða jafnvel sem 

óformlegum sjálfstætt starfandi. Af ríkum reynslubundnum gögnum drögum við frá þeim tilvikum 

þegar konur hófu frumkvöðlaferil á sama sviði annaðhvort knúin af vilja til að vinna sjálfstætt og 

þannig, á skilvirkari hátt, eða sem tilraun til að ná betra jafnvægi milli vinnu og lífs. Í öðrum flokki 

eru konur sem fyrri starfsreynsla tengist ekki seinna athafnalífi sínu. 

Stofnun fyrirtækis er í mörgum tilvikum á undan með því að starfa sem starfsmaður, oft í 

fjölþjóðlegu umhverfi og í stjórnunarstöðum (t.d. í Portúgal). En að verða móðir samræmist 

sjaldan stjórnunarstörfum í einkageiranum (fjölþjóðlegum) geirum sem gerir það að verkum að 

margar konur snúa sér að sjálfstætt starf eða frumkvöðlastarfi (þjálfari, sjálfstætt starfandi, HU). 

Í mörgum tilfellum gerist smám saman frumkvöðull, þar sem tímabil skarast milli gamla starfsins 

og nýju starfseminnar (HU): þetta skapar venjulega stórt net sem konur geta treyst á þegar þær 

stofna eigið fyrirtæki (HU). Austurrískur athafnamaður var í meira en einn áratug í starfi sem 

sálfræðingur, vegna mikils vinnuálags sem hún skipti yfir í einkaframkvæmd (sálfræðingur og 

sérfræðingur, Austurríki). 

Margar konur urðu fyrir vonbrigðum vegna skorts á sjónarmiðum í starfi sínu þegar þau ákváðu 

að taka fyrsta viðskiptatækifærið sem kemur upp í huga þeirra: eigandi 

matvælaþjónustufyrirtækis í Ungverjalandi var áður fulltrúi Mið- og Austur-Evrópu fyrir 

fjölþjóðlegt fyrirtæki, þannig að fást við utanríkisviðskipti. Önnur kona, sem stýrði nú 

ráðgjafafyrirtæki hér á landi, starfaði áður sem kennari í opinberri menntun. 

“I think those were the hardest years in my life (with employee status). I did not like what I 
had to do. Paper work. It was not for me.” 

“I didn't like my previous job so I decided that I wouldn't do that anymore, and I must start 
something what I liked. I said to myself, if I spent here another 5-10 years, my life was 
passing by at a "secure" workplace that I didn't like” (Romania) 

Eins og þegar var rakið, hafði fyrirtækið oft verið sett á laggirnar smám saman: í áratug var 

reksturinn rekinn í hlutastarfi, meðan hann starfaði enn sem hlutastarfsmaður (matvælaiðnaður, 

Austurríki og sjálfstætt starfandi fyrirtæki, lágtekjuhverfi, Austurríki ). Þetta er í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna (e.g. GUESSS research). 

Mál fjölskyldufyrirtækja er sérstakt frá þessu sjónarhorni. Nokkrir viðmælendur höfðu haft 

mismunandi störf (t.d. stjórnunarstörf við háskóla) en hjálpuðu einnig til í fjölskyldufyrirtækinu 

(fjölskyldufyrirtæki í léttum iðnaði, Ungverjaland). Við lentum oft í konum sem höfðu ekki í 

hyggju að ganga í fjölskyldufyrirtækið sem varð til þess að þær velja sér starf í öðrum geira 

(léttur iðnaður, fjölskyldufyrirtæki, HU & húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, HU). Önnur 

kona ákvað að öðlast reynslu fyrst í öðru fyrirtæki en í sama geira áður en hún hóf störf hjá 

fjölskyldufyrirtækinu (textíliðnaði, DE). 

Hlutfallslega útbreiddur valkostur fyrir stigvaxandi ferli við að verða frumkvöðull - það er að 

vinna fyrst sem starfsmaður og aðeins eftir nokkurn tíma að stofna eigið fyrirtæki - hvetur af 
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ýmsum þáttum: það gerir ráð fyrir uppsöfnun starfsreynslu, netkerfi eða fjármagn. Árin sem voru 

í starfi geta reynst gagnleg annað hvort þau stunduðu svipaða eða aðra starfsemi. Íslensk kona 

tók til dæmis við au-pair starfi og skipti síðan yfir í tónlistariðnaðinn í Bandaríkjunum. Loksins 

gerðist hún athafnamaður í skemmtanabransanum á Íslandi. Annar eigandi tækni 

sprotafyrirtækis hér á landi eyddi nokkrum árum í ferðalög eftir útskrift, hafði þá starfað sem 

starfsmaður í tveimur sprotafyrirtækjum þar sem hún stofnaði eigið fyrirtæki með svipaðan prófíl 

ásamt tveimur öðrum meðeigendum (tækni byrjun) -upp, IS). 

Yfirleitt var aðeins sjaldan minnst á vinnu erlendis af viðmælendum okkar, en þegar það kom 

fram var venjulega vísað til gagnlegrar reynslu í því að kynnast mismunandi menningarheimum. 

Austurrískur eigandi samskipta- og auglýsingafyrirtækis frá landsbyggðinni lítur á tveggja ára 

dvöl sína í Chicago sem tíma: 

“… the experience of being away from their usual surroundings proved to be a motivating 
factor of <not wanting to do the same as before>”. 

Önnur austurrísk viðskiptakona starfaði erlendis á því sviði sem hún hafði stundað nám - 

mannfræði - bara til að snúa aftur heim og verða sjálfstætt starfandi í upplýsingatækni IT. 

5.2.4. Að hefja starfsferil sem frumkvöðull 

Rannsóknir á GUESSS hafa sýnt að ekki einu sinni nemendur í hagfræði ætla að verða 

frumkvöðlar strax að námi loknu. Hlutur þeirra sem líta á sig sem athafnamenn 5–10 síðar er 

mun hærri en þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki strax að loknu háskólanámi. Þessi tilhneiging 

endurspeglast einnig í eigindlegri rannsókn okkar. Reyndar væri óhætt að halda því fram að 

aðeins þær konur sem hafa frumkvöðla hafi „sleppt“ atvinnumálunum sem einnig kölluðu sig 

eða litu á sig sem „náttúrulega athafnamenn“. 

Í úrtakinu okkar reyndist þessi stefna vera útbreiddust meðal faglærðra sérfræðinga (sem 

reyndar skilgreindu sig ekki einu sinni sem frumkvöðla): lækna, þýðendur (t.d. í portúgalska 

úrtakinu) og listamenn. Við lentum í tveimur viðskiptakonum frá Austurríki sem voru bæði 

eigendur og stjórnendur listtengdra fyrirtækja. Þau hófu bæði störf sín sem sjálfstætt starfandi 

eða frumkvöðull. Einn hafði reyndar þegar byrjað að vinna á eigin vegum á háskólaárunum sem 

málari til að verða listastjóri síðar. Annað, í dag hafði eigandi tónlistarskóla (fjölskyldufyrirtæki) 

byrjað feril sinn sem einkatónlistarkennari og eftir nokkur ár stofnaði hún skólann „til að hafa 

stofnun sem öruggt og verndandi umhverfi fyrir sig“. Hún átti „hljóðan félaga“ og aldraðan 

austurrískan mann, sem fjárfesti peninga í viðskiptum sínum og hjálpaði henni með ráðgjöf og 

fyrri reynslu hans. Í þriðja lagi fór þjálfari sem starfar í Austurríki sömu leið. 

Eins og sjá má í dæmunum hér að ofan, felur þetta val í raun í sér tvær aðferðir: önnur getur 

annað hvort byrjað sem frumkvöðull eða valið stigvaxandi leið fyrst sem sjálfstætt starfandi og 

aðeins síðan skipt yfir í frumkvöðlastarf..  
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5.2.5. Mæður og frumkvöðlastarfsemi 

Byggt á viðtölum okkar er hægt að draga fram „mompreneurship“ stefnuna sem tilraun til að 

leggja áherslu á þær áskoranir sem konur með börn standa frammi fyrir þegar þeir reyna að 

koma á jafnvægi milli vinnu og lífs. Sem hugtak sem enn er í mótun er engin ein skilgreining á 

„mompreneurship“ í bókmenntum, en flestir sérfræðingar eru sammála um að mæður með ung 

börn sem skipta úr starfi sínu yfir í sjálfstætt starf eða frumkvöðlastarf sem reyni að koma til 

móts við vinnu með umönnunarstörf séu mompreneurs. Að auki bjóða þessar konur 

athafnamenn í mörgum tilvikum vörur eða þjónustu sem tengjast börnum eða móðurhlutverkinu. 

Tilvitnunin hér að neðan endurspeglar ákvarðanatökuferlið og hvata þess að verða 

„mampreneur”: 

“I have a totally different type of university degree from what I do now. (…) I started to work 
as social worker and after 2-3 years my first child was born. And then the other two in line 
(…) At my workplace I used to organise handicrafts events for children. So I continued this… 
During my maternity leave [6 years], this was my relax and recharge. When the third child 
was born, I started to make the leader jewellery. It seemed a bit more serious and 
something that could be sold. (…) So I was doing this. And there was a quite big demand, 
so I worked a lot.” (Romania, 33 years, creative industry) 

5.2.6. Fjölskyldufyrirtæki 

Fjölskyldufyrirtæki, þó þau séu skilgreind á margvíslegan hátt í bókmenntum, eru almennt talin 

fela í sér þau fyrirtæki sem eru í eigu að minnsta kosti 51% af meðlimum sömu fjölskyldu og þar 

sem að minnsta kosti tveir aðstandendur starfa. Samkvæmt alþjóðlegu mati geta um það bil 

60% fyrirtækja í Evrópu talist fjölskyldufyrirtæki. Í rannsóknum okkar könnuðum við hvata og 

aðferðir við annað hvort að stofna eða ganga til fjölskyldufyrirtækis sérstaklega. 

Í rannsókninni okkar lentum við í tilvikum þegar viðmælandi var sjálf stofnandinn, í öðrum 

tilvikum var hún dóttir foreldranna sem höfðu átt fyrirtækið lengi. Í síðara tilvikinu, til að orða það 

mjög einfaldlega, fundust fræðilega tvenns konar tilvik. Í fyrsta lagi er það tekið af öllum 

leikurum sem hlut eiga að máli að dóttirin myndi halda áfram fjölskylduhefðinni og verða 

framtíðarstjóri. Í öðrum tilvikum var enginn svo augljós vilji eða áætlun. 

Þegar allir aðilar, foreldrar og börn, undirbjuggu sig fyrir flutning fyrirtækisins til næstu kynslóðar, 

varð hver fagleg eða persónuleg ákvörðun hluti af þessari stefnu: menntun barna og smám 

saman félagsmál innan fyrirtækisins sem unglingur og þá sem ung séð sem undirbúning fyrir 

framtíðarþátttöku hans. Engu að síður, jafnvel meðan á „náminu“ hjá fyrirtækinu stendur, gæti 

yfirtaka stundum flýtt fyrir fjölskyldutapi eða kreppu (t.d. andlát stofnanda, ungversks 

viðmælandi frá léttum iðnaði). 

Í öðrum tilvikum eru það yfirleitt ekki foreldrarnir heldur börnin sem eru annað hvort hikandi eða 

treg til að ganga í fyrirtækið. Erfiðleikar sem oftast voru nefndir voru miklar væntingar sem 

börnin upplifðu eða umbreytandi samskipti milli einstaklinga: 

„We’ve been prepared [to join the family enterprise] from our childhood by our parents. The 
difficulty was that it was a family enterprise, so much more was expected [from me] here, 
than at another company.” (HU, woman in her thirties, rural area, large enterprise) 
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„Obviously this is a special situation from this point of view, we have a lot of colleagues who 
had been working here for more than twenty years, they had practically known me since my 
childhood, and then such a special situation [occurred] that I became the leader from that 
little child. And it was [a difficulty], but I think that they accepted me relatively quickly, so it is 
not anymore [a difficulty].” (light industry, family business, HU) 

Eins og þýskur viðmælandi sagði, áður var ekki áætlað eða ákveðið að hún tæki við fyrirtækinu. 

Í nokkur ár var hún starfandi hjá öðru fyrirtæki og öðlaðist viðeigandi reynslu á sviði viðskipta. 

Fyrsta ábyrgð hennar í fjölskyldufyrirtækinu var að skipta út móður sinni í markaðsdeildinni. 

Þannig þróaði hún smám saman færni og hæfni í stjórnun fyrirtækis - með utanaðkomandi 

stuðningi frá þjálfurum sem hún réði í hverju tilviki fyrir sig (textíliðnaður, DE). Viðtal, sem 

framkvæmt var á húsgagnafyrirtæki frá Ungverjalandi, leiddi í ljós að áhugaleysi eða skynjað 

fjarlægð milli „kvenleika“ og iðnaðar gæti einnig verið hindrun í að blanda sér í 

fjölskyldufyrirtækið. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós nokkur tilvik þar sem viðmælendurnir voru stofnendur 

fjölskyldufyrirtækjanna sjálfra. Sá fyrrnefndi eigandi tónlistarskólans átti fyrirtækið ásamt félaga 

sínum og systur sinni, en hún ein var stofnandi skólans, kærasti hennar og systir gengu aðeins 

til liðs við sig (Austurríki). Austurríska sýnishornið inniheldur svipað tilfelli í ráðgjafarekstrinum og 

einnig fyrirtæki sem var keypt 30 árum áður af viðmælandanum ásamt eiginmanni sínum og 

fjárfesti mikið magn persónulegra peninga og eigna (lyfjafyrirtæki, Austurríki). 

Eins og bókmenntir leggja áherslu á geta fjölskyldufyrirtæki verið vefsvæði margs konar spennu 

milli einstaklinga hvort sem það stafar af skorti á vilja til að halda áfram fjölskylduhefðinni eða 

ófullnægjandi milli kynslóða. Einn viðmælandi lýsti afleiðingum þátttöku sinnar í 

fjölskyldufyrirtækinu þar sem hún færði nýjan stjórnunarstíl, nýjar framleiðslu- og 

markaðsákvarðanir (textíliðnaður, DE): 

"My father and my brothers had always been dedicated to the naval sector, a job that was 
never for women, but I struggled to make a position for myself. The desire to work, to 
struggle to continue with the family tradition, made me choose and find motivation" (SME in 
construction, ES) 
 

5.2.7. Fyrirmyndir við stofnun fyrirtækja 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að sérstaklega þegar um er að ræða konur geta fyrirmyndir haft 

þýðingu við að beina athygli þeirra að frumkvöðlastarfi. Það er einnig víða viðurkennt í 

bókmenntum að það að hafa fjölskyldumeðlim eða náinn vin sem tekur þátt í frumkvöðlastarfi 

getur aukið líkurnar á því að verða frumkvöðull verulega. 

Athyglisvert er að í úrtakinu okkar þegar þetta atriði kom fram, þá kvaðst meirihluti viðmælenda 

okkar hafa slíka fyrirmynd þegar byrjað var á frumkvöðlaferlinum. Þeir lögðu áherslu á gildi 

siðferðislegs stuðnings, skilnings og leiðbeiningar frá ættingjum og vinum sem vita hvað 

frumkvöðlastarf þýðir. Jafnvel að þekkja konur í leiðtogastöðum hefði verið gagnlegt (fastur 

eigandi í menntun, Austurríki). Án aðstoðar „verulegra annarra“ (hugtakið sem félagsfræðingar 

nota til að nefna nánustu í lífi manns) getur jafnvel gott háskólanám verið einskis virði 

(húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, HU). Annar viðmælandi kvartaði undan því að 
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foreldrar hennar væru alls ekki stutt. Fyrst fjölskyldunni sem var reyndari í handverki líkaði ekki 

að hún byrjaði í námi í banka og síðan að hún gerðist frumkvöðull (fjármálaþjónusta, DE). 

Í mjög sjaldgæfum tilvikum þegar konur voru með fyrirmyndir í umhverfi sínu var stuðningur af 

þessu tagi að mestu þeginn; annaðhvort var það aðstoð og leiðsögn sem fékkst frá vinum sem 

einnig höfðu skipt úr atvinnu yfir í sjálfstætt starf á árum áður (þjálfari, sjálfstætt starfandi, HR) 

eða fjölskyldumeðlimir. Í einu íslensku tilfelli höfðu aðstandendur viðmælenda verið 

athafnamenn sem einnig höfðu verið farandverkamenn og veitt henni sérstakt 

frumkvöðlastarfsemi og metnað (umönnunargeirinn, IS).  

5.2.8. Hvað þarf til, þegar fyrirtæki er stofnað? 

Á fyrstu árum frumkvöðlastarfsemi þeirra hafði verið margs konar úrræði sem viðmælendur 

okkar gátu nýtt sér. Að teknu tilliti til mikils hlutdeildar þjónustuaðila í úrtakinu kemur það ekki á 

óvart að það auðlind sem oftast var minnst á sem stuðlaði að velgengni þeirra var framboð 

persónulegra neta og traust og orðspor sem þeir hafa safnað. Næsthæsti þátturinn sem þeir 

töldu gagnlegan var tækifæri þeirra til að stunda háskólanám í efnahagsmálum (sérstaklega 

markaðssetningu og viðskiptum) en sá þriðji var aðgangur þeirra að bankalánum (t.d. á fyrirtæki 

sem rekið er í matvælaiðnaði, Austurríki). En þegar frumkvöðullinn greindi frá því að fá lánið, 

þurfti hún að sanna 10 ára reynslu af stjórnun fyrirtækisins í hlutastarfi. 

Undirkafli 5.2 sem var tileinkaður því að kanna og skilja hvata, aðferðir og úrræði sem notuð 

voru við stofnun frumkvöðlastarfsemi sýndi ofgnótt hvata sem athafnamenn kvenna vísuðu til á 

meðan þeir voru að tala um fyrstu árin í að stofna fyrirtæki, hvatir bæði frá „ýta“ og „ draga 

”flokka. Í flestum tilfellum höfðu konur haft starf sem starfsmenn áður annað hvort vegna þess 

að þær sneru síðar að frumkvöðlastarfi af nauðsyn eða vegna þess að þær höfðu séð fyrri 

starfsreynslu sem mynd af uppsöfnun reynslu og fjárhagslegu eða félagslegu fjármagni. Og 

reyndar var oftast vísað til auðlindarinnar við upphaf frumkvöðlastarfseminnar aðgengi þeirra að 

formlegum og óformlegum netum, meðan mesta skorti auðlindina var fyrirmyndir í umhverfi 

sínu.  

5.3. Stjórnun fyrirtækisins 

Í tímabundinni nálgun í næsta kafla erum við að takast á við erfiðleika sem reynast og takast á 

við aðferðir við stjórnun fyrirtækisins. Undir kaflanum er skipt í tvo hluta: í fyrsta styttri hlutanum 

er lýst hvernig ábyrgð er úthlutað við rekstur fyrirtækisins, en seinni stærri hlutinn, sem 

samanstendur af fimm hlutum, beinist að mismunandi stigum að upplifa áskoranir. 

5.3.1. Ábyrgð innan fyrirtækisins 

Í þeim tilvikum sem viðmælendur okkar voru ekki einu eigendur og / eða stjórnendur 

fyrirtækisins báðum við þá um að segja okkur frá skyldum sínum. Í flestum tilvikum er 

verkaskiptingin eftir „kynlínu“. 
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Ef um er að ræða fjölskyldufyrirtæki skiptast stofnendur eða eftirmenn stjórnunarverkefna milli 

fjölskyldumeðlima eftir skynjaðri „kynbundinni hæfni“. Þegar um er að ræða stórt ungverskt 

fjölskyldufyrirtæki er bróðirinn ábyrgur fyrir framleiðslu á meðan systir hans sér um fjármögnun 

og mannauð. Við fundum sömu verkaskiptingu í austurrísku lyfjafyrirtæki, en í öðrum tilvikum (í 

Þýskalandi og Portúgal) eru eigendur kvenna einnig í forsvari fyrir rekstur samfélagsábyrgðar, 

samskipti við háskóla og við aðra utanaðkomandi aðila, svo sem viðskiptaráð. 

Þegar meðeigendur eru ekki meðlimir í sömu fjölskyldu getum við greint sömu munstur: konur 

eru líklegri til að takast á við verkefni sem gera ráð fyrir meiri PR og „baksviðs“ starfsemi: stýra 

fjármála- og sölustarfsemi fyrirtækisins til að þjóna gestunum (matarþjónusta , HU). Hvort sem 

það er aðeins einn eigandi eða fleiri meðeigendur, að geta starfað vinnufélaga er mikilvægt að 

frumkvöðullinn geti tekist á við þau mikilvægu mál sem hann eða hún er bær: stjórnun 

fyrirtækisins eða vöruþróun. 

5.3.2. Áskoranir og erfiðleikar 

Eitt helsta markmið okkar í þessari rannsókn var að kanna erfiðleika sem konur athafnamenn 

mæta í starfi sínu. Við höfum tekið saman þetta hér á eftir, í samræmi við það stig sem þeir voru 

reyndir. 

5.3.2.1 On the personal level 

Að vera frumkvöðull getur valdið röð erfiðleika í einkalífi konu. Flestir þessir eru kynbundnir og 

tengjast því að skapa jafnvægi milli einkalífs og atvinnulífs.  

Bæði karlar og konur geta staðið fyrir fyrstu áskoruninni, engu að síður, konur hafa tilhneigingu 

til að finna fyrir spennunni meira milli samfélagslegrar væntingar um að forðast áhættu og 

óöryggi þess að vera frumkvöðull. Að skipta úr atvinnu í frumkvöðlastarf getur gert það erfitt að 

venjast nýjum lífsstíl, sérstaklega eftir áratuga skeið að hafa verið starfsmaður. Maður þarf að 

endurmeta mikilvægi daglegrar venju og föst laun, öryggi. Það er einnig mikilvægt að hafa í 

huga að félagsleg net sem annars voru talin áríðandi við upphaf frumkvöðlastarfsins hafa sumir 

viðmælendur kvartað yfir því að fyrrum net þeirra sem þeir höfðu byggt upp sem starfsmenn 

eyðnuðu meðan þeir fóru í sjálfstætt starf (þjálfari, sjálfstætt starfandi, HU): 

„Practically, this is a new start. In this I am just like a career starter, just when I left the 
university and started working at the age of 25, and this kind of humbleness has to be 
practiced constantly, and this kind of patience must be practiced during career building. 
Obviously, you have a lot of routines, you have a lot of connections that make it easier, 
faster, but we are starting something from the beginning.” (coach, self-employed, HU) 

Restin af þeim áskorunum sem verða á persónulegu stigi eru frekar sérstakar fyrir konur. Þeir 

geta verið flokkaðir í tvo flokka. Annars vegar er erfitt að stofna fjölskyldu en hins vegar þegar 

maður er með fjölskyldu er erfitt að einbeita sér að báðum sviðum lífsins. 

Eins og einn viðmælenda mótaði það getur öflug einbeiting á atvinnu- og frumkvöðlastarfsemi 

valdið “unfulfilled private life”: 
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„[…] well, it is because an entrepreneur does not have a schedule like an employee who 
goes to work at 8 am and goes home at 4 pm, and after that she does not deal with the 
company. Obviously, we also have fixed working hours while we work for the company but if 
it is needed I take home some work or do work at weekends. This means I have to work 
much more, [than an average employee] and obviously I have much more representation 
tasks, when for example I have to appear at an event. Here I cannot refuse because it is on 
weekend or overtime because even if it is on a Saturday, you have to go. We have much 
less free time.” (HU, 30s, large enterprise) 

Á persónulegum vettvangi lenda frumkvöðlar í frekari erfiðleikum líka vegna þess að „kvenkyns 

athafnamenn eru valkvæðari þegar þeir velja sér kærasta“ (sjálfstætt starfandi í 

fjármálageiranum, DE). Meðal nokkurra hlutlausra kynbundinna erfiðleika sem stjórnendur 

fyrirtækja standa frammi fyrir finnum við fyrir einmanaleika, skortur á tækifæri til að ræða 

vinnutengd vandamál við aðra (HR, þjálfari, sjálfstætt starfandi). Eins og margir viðmælendur 

tóku fram, almennt séð, er í dag stressandi að vera frumkvöðull en áður - án þess að skilgreina 

hvað „áður“ þýddi (HU, stórt fyrirtæki). 

Seinni hópurinn af erfiðleikum tengist „tíma hungursneyð“ sem sérstaklega er upplifað af konum 

sem þurfa að bera „tvöfalda byrði“ launaðrar vinnu (frumkvöðlastarfsemi) og 

umönnunarverkefni. Eftirfarandi viðmælandi fullyrðir þó að hægt sé að bæta tímastjórnun 

sérstaklega eftir að hafa fengið reynslu sem starfsmaður eða stjórnandi: 

“It is a huge advantage that I have worked as an employee, and I bring a lot of things 
(experience) from there, what was bad and good there, obviously both [jobs] have their 
advantages and disadvantages. I think the amount of work is not necessarily determined by 
[the type of the job]. But it is said that entrepreneurs do not have a five-day audit calendar, 
but seven days, but I am trying to monitor this very consciously, I think it is rather a question 
of personality how much the person wants to work, because I worked a lot as an employee 
too. It is obviously a different responsibility if one does his own [job]. It was very positive for 
me that I could coordinate things, for example, in terms of schedule, the aim is to have the 
work done, and not to be here from 8am to 4 pm and drop the pen out of my hand at 16.” 
(light industry, family business, HU) 

 

Tvöföld byrði, stjórnun heimilisins, umönnunarverkefni og launuð vinna, óaðgengilegur jafnvægi 

milli vinnu og lífs er það sem gerir konur mjög erfiðar: „þegar ég fer heim vinn ég tveggja manna 

vinnu“ (húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, HU, ÞAÐ sjálfstætt starfandi, lágtekjuhérað, 

Austurríki). Frá öðru sjónarhorni er litið á hlutverk „grimmrar og staðfastrar viðskiptakonu“ (sem 

frumkvöðlastarfið krefst) og hlutverk „viðkvæms listamanns og konu“ sem ósamrýmanleg. Einn 

frumkvöðull tónlistarnámsins talaði um margar svefnlausar nætur og bætti við að ef hún ætti að 

byrja aftur væri hún líklega „bara konsert flautuleikari“ í stað viðskiptakonu þar sem vegna 

nauðsyn þess að vera alltaf sterk væri hún „hrædd við að missa þá sérstöku næmi sem þú þarft 

sem listamaður “(menntun, Austurríki). 

Erfiðleikarnir við að aðgreina atvinnulíf og einkalíf, sérstaklega þegar um er að ræða 

fjölskyldufyrirtæki, er líka oft nefnt: „tónlistarakademían er þar í hugsunum hvert sem við förum 

eða hvað sem við gerum“ (menntun, Austurríki). 

Á persónulegum vettvangi eru fjölskyldufyrirtæki sérstök tilfelli: margir viðmælendur sögðu að 

væntingar fjölskyldumeðlima í viðskiptalífi væru miklar. Þegar ungur maður varð innan 
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fyrirtækisins framkvæmdastjóri eldra fólks sem hún hafði þekkt frá barnæsku og hafði starfað 

hjá fyrirtækinu í áratugi var erfitt að haga sér á viðunandi hátt (fjölskyldufyrirtæki, Ungverjaland). 

5.3.2.2 Difficulties in management and decision making 

Women entrepreneurs encounter a series of difficulties in their management work. It is 

important to note that in most cases they do not perceive these challenges in gendered terms. 

For instance, many of them argued that the lack of security affected not just women’s but men’s 

life as well in entrepreneurship: they referred to the insecurity of finance and of the future (food 

industry, Austria) which was especially a huge challenge after having worked as an employee 

(consulting, entertainment, IS) 

Margir þeirra erfiðleika sem konur athafnamenn lenda í tengjast tengjast stjórnun samskipta milli 

einstaklinga. Til dæmis, þegar þeir reiða sig á vini og fyrrverandi bekkjarsystkini, er erfitt að 

tengjast þeim sem yfirmanni og vini á sama tíma, sem þeir gætu nýtt sér, ekki alltaf að fara eftir 

reglunum (menntaþjónusta, Austurríki). Á sama tíma, þó að net tákni mikilvæga auðlind sem 

þau nota við stofnun fyrirtækisins, er það einnig erfitt eða vandræðalegt fyrir suma þeirra að 

leita til ættingja, vina og kunningja sem mögulegra viðskiptavina (þjálfari, sjálfstætt starfandi, 

HU). Þessir athafnamenn gera ráð fyrir að fullnægjandi markaðsfærni myndi bæta hæfileika 

sína til að nota sín eigin persónulegu net til að selja þjónustu sína. Aftur á móti vantar suma 

viðmælenda okkar (sérstaklega af farandfólki) þær tegundir staðarneta sem gætu veitt þeim 

aðstoð eða væri markaður fyrir vörur sínar eða þjónustu (care sector, IS). 

Önnur gerð erfiðleikanna er að verða fyrir í tengslum við skort á efnahagslegri eða annarri 

kunnáttu og þekkingu. Við landamærin milli tæknilegra og félagslegra vandamála kvartaði 

frumkvöðull yfir þeirri áskorun að framselja verkefni sérstaklega þegar fyrirtækið er að vaxa: 

„I had to learn to assign tasks, to delegate and not to do everything by myself because at 
such a large company, you cannot do that anymore.” (HU, family business) 

Skortur á þekkingu í verðlagningu (þjálfari, sjálfstætt starfandi, HU) eða markaðssetningu veldur 

frekari erfiðleikum, rétt eins og samkeppni við fjölþjóðleg fyrirtæki (RO, kona á sextugsaldri, 

matvælaiðnaði). Margar konur lögðu áherslu á að þær væru tilbúnar til að ná (viðbótar) 

námskeiðum og frumkvöðlastarfsemi. En í mörgum tilfellum er það annað hvort skortur á 

námskeiði og þjálfunartilboði eða ótilboð tímans sem kemur í veg fyrir að þeir geti tekið þátt í 

slíkum áætlunum (Rúmenía). 

5.3.2.3 Family businesses 

Þegar um er að ræða fjölskyldufyrirtæki er vandamál sem oft á tíðum ekki aftur sérstaklega fyrir 

konur, en vísar til (í) fullnægjandi stjórnun fjölskyldusambanda innan fjölskyldufyrirtækisins: 

ágreiningi, skiptingu réttinda og skyldna (hver ætti og á rétt á að skrifa undir skjöl o.fl.) 

(húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, HU). 
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5.3.2.4 Access to capital 

Verið er að stofna mörg fyrirtækjanna með lítið fjármagn eða byggja á sparnaði kvenna eða 

fjölskyldna. 

Þrátt fyrir að það sé alls ekki algengt tókst okkur að taka í úrtakið nokkrar konur athafnamenn 

sem reyndu að fá aðgang að fjárfestingu. Í einu tilviki sagði viðmælandi að þegar fyrirtækið væri 

að þróast og vaxa, ræddu upphaflegu stofnendurnir tveir við ýmsa fjárfesta sem ýmist sýndu 

fyrirtækinu áhuga eða væru að minnsta kosti tilbúnir til að kanna möguleika. Upplifunin var 

blönduð. Almennt voru þessir fjárfestar karlar. Upphafsmennirnir tveir fundu stundum fyrir 

augljósum tortryggni eða áhugaleysi á því hvað þessar tvær ungu konur gætu gert í sambandi 

við að stjórna viðskiptum sínum. En þeir fundu einnig með fjárfestum sem sýna sanngjarnari 

nálgun við mat sitt. Að lokum, af mismunandi ástæðum, var enginn samningur gerður við 

utanaðkomandi fjármagnsmenn. Að sögn viðmælandans lætur einn helsti ávinningurinn af því 

að taka ekki nýja fjárfesta inn í eignarhaldið ekki vera tilfinning um frelsi. Með því að selja hlut í 

fyrirtæki þínu til utanaðkomandi aðila missir þú sjálfstæði og það sjálfstæði hefur gildi 

(framleiðslu, IS). 

Þýskur landslagsarkitekt hafði ekkert fjármagn í upphafi, þess vegna var upphafið framkvæmt 

með litlum tilkostnaði. Viðmælandi greindi frá því hversu erfitt það væri að fá jafnvel smá kredit 

frá bankanum þegar hún hóf viðskipti sín. Bankar trúðu ekki að hún gæti náð árangri í geira sem 

einkennist af körlum. Með því að tengjast neti í stjórnmálum (á sveitar- og svæðisbundnum 

vettvangi) komst hún í samband við forstöðumann banka og með aðstoð slíkra beinna tengsla 

fékk hún aðgang að litlu lánsfé (landslagsarkitekt, DE). Spænskur athafnamaður taldi að 

fyrirtæki áttu í erfiðleikum með að fá aðgang að fjármögnun, sérstaklega þegar þeim gengi ekki 

vel „og ef þú værir kona, þá óx sá vandi“ (fræðsluaðili og ráðgjöf, ES). 

Aðgengi að fjármagni er þó ekki alltaf erfitt. Ef um er að ræða sprotafyrirtæki í tækni og 

hugbúnaði telja hagsmunaaðilar auðveldara að fá fjármagn: frumkvöðull eignaðist fjármögnun 

frá áhættufjárfestum (VC) fjárfesta og viðskiptaengla og nokkrum mánuðum seinna settu þeir af 

sér farsímaforrit fyrir stjórnun. Í dag hefur hún farið í nýtt verkefni, sem er í þróun og fær 

stuðning í gegnum fjármögnun fjárfesta og frá hröðun fyrirtækja. Aftur á móti þurfa bankar 

reglulega veð fyrir hverju láni og það er hindrun. Einkafjárfestar henta betur fyrir byrjandi 

sprotafyrirtæki. Hún gerir einnig greinarmun á fjárfestingum VC og viðskiptaengla og kýs frekar 

þátttöku eða gaum að nálgast viðskiptaengla, sem hún tengist því að þeir fjárfesta og stjórna 

eigin eignum. Þó að fjárfestingar í VC deili ekki sama hugarfari og hafa samskipti með meiri 

áherslu á kannski strax sjóðstreymi og bókhaldsáhyggjur (tækni gangsetning, IS). 

Þegar ráðgerir að stækka fyrirtækið býst eigandi við fjárhagslegum stuðningi sem ekki er 

endurgreiddur sem ekki skilyrði hæfi vegna vilja til að ráða (aukalega) starfsmenn. Hún er 

vantraust gagnvart bankalánum og hefur lægra áhættuþol. 
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5.3.2.5 Attitudes of the environment & discrimination 

Þrátt fyrir að í flestum tilvikum neiti konur athafnamenn að sjá mismunun eða verulegan ókost 

sem gæti haft áhrif á starfsemi þeirra, hafa viðtölin leitt í ljós nokkur þau dæmigerðustu. 

Almennt voru konur athafnamenn sem starfa í geirum einkenndust af karlmönnum líklega til að 

muna eftir reynslu af einhvers konar mismunun sem þær litu ekki á sem uppsprettu verulegs 

ókosts (HU, stórt fyrirtæki). Oftast nefndum erfiðleikum sem stafar af hlutdrægum viðhorfum 

umhverfisins var „ekki að taka alvarlega“ sem ung kona frumkvöðull (viðskiptakona í listum, 

Austurríki) eða meðhöndlaðir með einhvers konar „góðkunnáttu“: þó að karlmenn væru góðir við 

hana, þeir tóku hana ekki alvarlega. Eins og einn viðmælenda einkenndi það í listum voru konur 

settar í kassa eins og „sæt ljósa“. Leiðbeinandi kenndi viðmælendum okkar hvernig á að nota 

tilfinningasemi sína á skynsamlegan hátt (sem tónlistarkona á austurríska viðskiptasviðinu). Í 

öðrum tilvikum upplifðu kvenstjórnendur mismunun eða einhvers konar vanmat meðan á 

samningaviðræðum stóð (fyrrverandi framkvæmdastjóri, nú sjálfstætt starfandi þjálfari, 

Ungverjaland og húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, HU). 

Rannsókn okkar hefur einnig leitt í ljós að konur sem áttu heima í sérstökum bágstöddum 

hópum voru líklegri til að þurfa að glíma við einhvers konar mismunun. Einstæðar mæður 

mynda einn af slíkum hópum (viðskiptakona í listum, Austurríki). Fatlaður viðmælandi sem 

starfaði í Austurríki fullyrti eftirfarandi: 

“If women have an aim, if they are strong and critical they are called the angry witches. If a 
man has the same qualities, people think that he is self-conscious, is a good leader and 
does his things very well. Women are still expected to be kind and supportive by the 
majority.” (education, Austria) 

Hún var þeirrar skoðunar að konur sem frumkvöðlar hefðu sjaldan nokkurn yfirburði sem stafaði 

af því að vera konur. Hún rifjaði upp reynslu sína af því að vera á fundum þar sem karlar og 

skoðanir þeirra voru fyrst til skoðunar. Hún þurfti að vera krefjandi til að heyra yfirleitt og því að 

hún þurfti að koma með fleiri rök og vera frekar hávær til að koma til greina. Engu að síður 

skynjaði hún hægt breytingu og vonaði að það yrði auðveldara fyrir unga fólkið.  

5.4. Stuðningur við rekstur 

Eftir að hafa kannað algengustu erfiðleika sem kvenkyns frumkvöðlar hafa mætt, er þessum 

kafla tileinkað því að kynna leiðir sem viðskiptakonur fengu stuðning við alla sína starfsemi. 

Fyrst einbeittum við okkur að hjálpinni sem þeir fengu sem einstaklingar, síðan sem frumkvöðlar 

á fyrstu og staðfestu stigum starfsferils síns. 

5.4.1. Á persónulegu stigi 

Aðstandendur stuðnings á persónulegu stigi eru fjölskyldumeðlimir, ættingjar og vinir. 

Fjölskyldumeðlimir geta veitt aðstoð á þrjá vegu: hið fyrsta er að vera skilningsríkur og hafa ekki 

miklar launavæntingar frá mæðrum með ung börn, það síðara er með því að deila 

umönnunarverkefnum meira jafnt og hið þriðja er með því að taka upp sum heimilisverkin 

tímabundið . 
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Mikilvægi skilningsviðhorfa var til dæmis bent á af konu sem starfar sem sjálfstætt starfandi í 

upplýsingatæknigeiranum sem sagði að eiginmaður hennar hafi ekki búist við því að kona hans 

myndi veita full laun meðan hún annaðist líka heimilið, en „líkti fjölskyldustörfum sem vinnu og 

neyddi mig aldrei til að þéna peninga “. Hún lagði áherslu á að það væri léttir fyrir hana að vita 

að húsinu og berum lífsins nauðsynjum var sinnt af tekjum eiginmanns hennar. Viðmælandi taldi 

sig vera „viðbótarvinnufólk“. Samstarfsaðilar og fjölskyldumeðlimir geta einnig stutt 

frumkvöðlaverkefni kvenna fyrir utan að aðstoða við heimilisstörf, einnig með trausti þeirra, 

þolinmæði og ráðgjöf (þjálfari, sjálfstætt starfandi og húsgagnaframleiðsla, fjölskyldufyrirtæki, 

HU). 

Konur athafnamenn reiddu sig einnig á aðstoð fjölskyldumeðlima, ættingja, vina eða fyrrverandi 

samstarfsmanna við barnahjúkrun í hverju tilviki fyrir sig (ÞAÐ sjálfstætt starfandi, Austurríki, létt 

iðnaður, fjölskyldufyrirtæki, HU, matarþjónusta, HU). Þótt hjálp af þessu tagi gæti verið 

tímabundin er hún sérstaklega metin af einstæðum mæðrum (viðskiptakona í listum, Austurríki). 

Að síðustu er viljinn til að semja um verkaskiptingu í húsinu aftur mesta hjálp sem viðskiptakona 

getur fengið, til dæmis þegar félagi eða eiginmaður ákveður að vera heima í foreldraorlofi.  

Skortur á stuðningi getur gert upphaf fyrirtækis erfiðara. Í því tilfelli sem þegar var minnst á voru 

foreldrar með litla menntun stigs viðmælenda konunnar allt annað en stutt, þar sem þeir voru 

tregir til að skilja hvers vegna hún tók áhættu. „Þeir voru mjög hræddir um hvað myndi gerast 

hjá mér þegar ég veikist“. Annar kona athafnamaður fékk engan stuðning frá afa og ömmu eða 

vinnufélaga þegar hún varð einstæð móðir (sálfræðingur og sérfræðingur, Austurríki) 

5.4.2. Við stofnun fyrirtækis: handleiðsla, ráð frá reyndari 
frumkvöðlum og sérfræðingum 

Það eru margar rannsóknir sem sýna að ráðleggingar leiðbeinenda og jafningja vinnuveitenda 

geta verið raunveruleg hjálp þegar stofnað er fyrirtæki. Til dæmis geta vinir sem hafa svipaða 

reynslu orðið fyrirmyndir og leiðbeinendur á sama tíma, undirbúið frumkvöðlastarfsemi fyrir 

dæmigerðar og stærstu ógnir og erfiðleika og gefið ráð um hvernig á að forðast eða leysa þau: 

„Many persons have left multinational organizations before me, so I had a way ahead. They 
could give me advice what to look out for in the beginning to avoid big disappointments, and 
how I should prepare this process. How much time I should leave myself – I am quite 
impatient –, but that is how I try to be patient because I know it will not work from one 
moment to another.” (coach, self-employed, Hungary) 

Í flestum tilfellum reyndist hjálp frá svokölluðum „veikum böndum“ gagnleg: við upphaf 

fyrirtækisins hafði móðir vinkonu verið að hjálpa einum viðmælenda okkar sem sérfræðingur og 

seinna treysti hún einnig á skattaráðgjafa (IT sjálfstætt starfandi, Austurríki). Í öðru tilviki hjálpaði 

breitt net vina lið ungra frumkvöðla með ráðgjöf ókeypis (matarþjónusta, háskóli) eða einhver 

annar var hjálpaður af fjölskyldumeðlimum að setja upp vefsíðu (ráðgjöf, IS). Samstarfsaðilar 

voru líka mjög dýrmætir vegna þess að þeir gátu hjálpað fyrirtækinu (matarþjónusta, HU); aðrir 

vildu að þeir hefðu átt félaga, meðeiganda (landslagsarkitekt, DE). 
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Þegar engin slík aðstoð eða leiðbeiningar voru fyrir hendi voru (konur) athafnamenn tilbúnir að 

greiða fyrir það. Eigandi fjölskyldufyrirtækis, meðan hún vann að því að taka við 

fjölskyldufyrirtækinu sem framtíðar einstökum yfirmanni, þá réði hún þjálfara og tók þátt í þjálfun 

í hverju tilviki fyrir sig til að öðlast nauðsynlega færni og hæfni. Einstaklingsvinna með þjálfarum 

reyndist einbeittari að þörfum viðkomandi (textíliðnaður, DE). 

5.4.3. Við stjórnun fyrirtækisins 

Við stjórnunarstörfin fengu viðmælendur okkar um það bil sömu stuðning. Við stjórnun 

fjölskyldufyrirtækisins fékk einn viðmælenda okkar leiðsögn frá eldri vini sem hafði starfað hjá 

fyrirtækinu frá stofnun þess (HU, fjölskyldufyrirtæki). Aðrar reiddu sig á tengslanet, oftast 

mynduð af öðrum mæðrum sem voru að vinna heima. Netið og síminn reyndust líka 

nytsamlegir: samskiptin við viðskiptavini sína voru annað hvort miðluð af hönnuðunum, heldur 

með pósti / skype / síma en í eigin persónu (IT sjálfstætt starfandi, Austurríki). 

Netkerfi eru öflugt tæki fyrir kvenkyns frumkvöðla, sérstaklega þegar um er að ræða 

persónulega þjónustuaðila: net persónulegra tengiliða, „munnmælingar“ (þjálfari, sjálfstætt 

starfandi, Austurríki), eða traustið er mikilvægasta fjármagnið í þessa starfsemi (þjálfari, 

sjálfstætt starfandi, HU, skemmtun, IS). Margir kvenkyns athafnamenn ganga í formlegt eða 

sýndarnet (netmiðlað) net, oftast samanstendur eingöngu af konum (t.d. í Rúmeníu 

„Transylvanian Women Entrepreneurs“) til að líða vel þegar þeir eru með spurningu eða lenda í 

vandræðum. 

Engu að síður, í rannsókninni hafa sumar konur lagt áherslu á áhættuna af því að reiða sig of 

mikið á fjölskyldumeðlimi: þeim var erfitt að koma í staðinn fyrir kreppu; þar að auki gætu 

fjölskyldutengsl og spenna haft mikil (óæskileg) áhrif á atvinnulífið (IT sjálfstætt starfandi, 

Austurríki). 

5.5. Leiðir til að ná jafnvægi milli starfs og einkalífs 

Þrátt fyrir að karlkyns frumkvöðlar geti skapað jafnvægi milli vinnu og lífs getur þetta efni skipt 

sköpum og sem slíkt er oftast beint til kvenna. Í framhaldinu kannum við mest notaðar aðferðir 

viðmælenda okkar. 

1) Nær ekkert einkalíf: einbeita sér eingöngu að vinnu má líta á sem eitt form til að takast á 

við jafnvægisatriði atvinnulífs og lífs: 

"The working day lasts for 8 hours, but when the company is yours, you are always turning 
the business around. So far I have not considered raising a family, since my world revolves 
around my company". (construction SME, ES) 

 

Sem hluti af þessari stefnu ákveða sumar konur að fresta barneignum og 

fjölskyldumyndun til að geta fyrst veitt fjárhagslegan stöðugleika (landslagsarkitekt, DE). 

2) Að skipta úr atvinnu yfir í sjálfstætt starf er leið til að hafa sveigjanlegri dagskrá sem 

hægt er að laga að fjölskyldulífi. Reynsla sjálfstætt starfandi konu í fjármálageiranum 

(DE) undirstrikar þetta: viðmælandi er sannfærður um að viðskipti sín samrýmist því að 
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vera móðir. Hún þekkir aðra miðlara sem taka börn sín með sér þegar þeir heimsækja 

viðskiptavini. Reynsla hennar sýnir að athafnamenn eru afslappaðri þegar þeir standa 

frammi fyrir áskorunum um að vera móðir en starfsmenn. 

3) “Halda því í litlum mæli “: oft eru málefni sem tengjast jafnvægi milli vinnu og lífs eða 

einfaldlega sett, skortur á nægum tíma í boði fyrir frumkvöðlastarfsemi kemur í veg fyrir 

að viðskiptakonur stækki starfsemi fyrirtækisins eða umbreyti því frá sjálfstætt starf eða 

einni- kvenfyrirtæki í stærra fyrirtæki (Rúmenía).  

4) Outsourcing: Einstæðar mæður sem snúa aftur snemma til vinnu ráða oft nokkrum 

einstaklingum, njóta góðs af aðstoð varanlegrar barnapössu eða treysta á fjölskyldu til 

barnapössunar og reyna líka að bæta tímastjórnunarhæfileika (viðskiptakona í listum, 

Austria); 

5) Þegar um fjölskyldufyrirtæki var að ræða (eiginmaður og eiginkona, engin börn) taldi 

viðmælandi okkar að lykillinn að jafnvægi í lífinu væri sveigjanleg dagskrá, dró mörkin á 

milli vinnu og einkalífs og reyndi að vinna ekki of mikið (eigendur a samskipta- og 

auglýsingafyrirtæki, landsbyggðinni, Austurríki). Í öðru tilviki var litið á að deila 

húsverkunum jafnt með kærastanum (engin börn) sem góð stefna (létt iðnaður, 

fjölskyldufyrirtæki, HU). 

6) Að deila umhyggju og heimilisstörfum jafnari er ein besta lausnin til að skapa jafnvægi 

milli vinnu og lífs, að sögn margra viðmælenda. Þegar félagi / eiginmaður ákveður að 

vera heima í foreldraorlofi „„ viku eftir fæðingu var ég kominn aftur til vinnu 

“(matvælaiðnaður, Austurríki, matarþjónusta, HU)). 

7) Margar konur ákveða að bíða þar til börnin verða fullorðin þar til þau stofna fyrirtæki og 

eru sannfærð um að vinnusemi er ósamrýmanleg hollri móður. Eins og einn 

viðmælenda mótaði, var hún treg til að skilja börn sín eftir hjá fóstrunni (stórt fyrirtæki, 

menntun, Austurríki). 

8) Sveigjanleg vinnubrögð eru meginástæða kvenna til að stofna fyrirtæki, sérstaklega 

vegna þess að það gerir þeim kleift að vinna á óreglulegum tíma og / eða að heiman. 

Eins og viðmælandi benti á að þegar annað barn hennar fæddist var hún þegar að 

vinna heiman frá í fullu starfi. Hún tók tveggja vikna frí eftir fæðingu og byrjaði að vinna 

aftur mjög fljótlega „af því að viðskiptavinir bíða ekki þangað til þú ert tilbúinn aftur“. 

Engu að síður lagði hún áherslu á að hún „gerði aðeins það mikilvægasta“ á þessum 

tíma. Að vinna að heiman sem tveggja barna móðir reyndist vera áskorun en fyrir hana 

var þetta eins og hún vildi lifa lífi sínu. Henni líkaði að hún gæti unnið hvenær og hvar 

sem hún vildi - jafnvel þó skyldleiki hennar til að vinna á kvöldin hafi minnkað undanfarin 

ár. Hún lýsti því yfir að þegar hún var ekki vel hvíld að morgni vegna næturvaktar á 

skrifstofu sinni, þjáðist öll fjölskyldan. Erfitt var þó að ná löngum fókus þegar unnið var 

heima (sjálfstætt starfandi í upplýsingatækni, Austurríki). 

9) Konur athafnamenn tileinka sér mismunandi aðferðir þegar fyrirtæki þeirra eru á 

rótgrónu stigi: Þeir hafa nægan tíma og nægan pening til að fjarlægja sig frá daglegu 

starfi fyrirtækisins. Eins og kona mótaði hefur hún náð punkti í lífi sínu þar sem hún 
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getur uppskorið það sem hún hefur sáð í fortíðina. Hún virtist sáttur við líf sitt og afrek 

sín (lyfjafyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki, Austurríki). Þegar fyrirtæki vaxa nóg til að 

eigandinn hafi efni á að ráða aðstoðarmann minnkar magn vinnu. (landslagsarkitekt, 

DE) 

Viðtölin leiddu í ljós fjölbreyttar aðferðir sem frumkvöðlar kvenna þróuðu til að laga vinnutíma 

sinn að þeim skyldum sem þeir þurftu að uppfylla. Engu að síður var aðal áhyggjuefni þeirra í 

flestum tilvikum að finna fullnægjandi vinnufyrirkomulag sem passaði við skilgreindar 

umönnunarskyldur þeirra. Í flestum tilfellum stefndu konur ekki á að semja aftur um hefðbundna 

skiptingu heimilisstétta, ekki einu sinni að stofna fyrirtæki. Hér á eftir munum við kanna 

útbreiddustu túlkanir á aðstæðum kvenna frumkvöðla þar sem áætlanir þeirra og aðgerðir eru 

innbyggðar 

 

6. Staða frumkvöðlakvenna í samfélaginu  

Í sjötta kafla er fjallað um algengustu skoðanir og skoðanir varðandi möguleika og tækifæri 

kvenna á frumkvöðli í atvinnulífinu. Okkur fannst mikilvægt að takast á við sjónarmið 

hagsmunaaðila vegna þess að þessar skoðanir upplýsa ekki aðeins um aðgerðir sínar, heldur 

einnig væntingar þeirra til þjálfunar og frumkvöðlaáætlana. 

Samkvæmt meirihluta viðmælenda eru konur athafnamenn nú á dögum viðurkenndar af 

samfélaginu en fyrir 15–20 árum, sem dregur úr mismun karla og kvenkyns frumkvöðla. 

Sjónarmiðin þar sem tækifæri kvenna og karla eru ekki frábrugðin hvert öðru í viðskiptalífinu er 

stundum bætt við persónulega reynslu sem endurspeglar annan veruleika. Hér á eftir leggjum 

við fyrst fram álitsgerðirnar þar sem fullyrt er að enginn munur sé á því og síðan snúum við 

okkur að þeim sem bjóða skýringar á misréttinu sem konur sem frumkvöðlar þurfa að glíma við. 

 

6.1. Enginn munur á karlkyns og kvenkyns frumkvöðlum 

Aðferðin þar sem enginn munur er á milli karla og kvenna í frumkvöðlastarfi, við köllum 

kynblindu nálgunina. Það er mjög dæmigert fyrir viðtöl við fókusaðstæður fyrir viðmælendur eða 

þátttakendur að halda því fram á fræðilegu stigi að aðstæður frumkvöðlastarfsemi séu þær 

sömu fyrir karla og konur, þegar þeir byrja að tala um persónulega reynslu sem þeir gera sér 

grein fyrir að þeir sjálfir hafa lent í kvenkyns sérstökum erfiðleikum . Meirihluti viðmælenda 

austurríska, rúmenska, spænska, þýska, íslenska, portúgalska eða ungverska viðmælandans 

um „enga ókosti“ var nefndur með þeim rökum að tækifærin væru jöfn og almennt kemur fram 

að efnahagslegt líf kemur fram við einstaklinga á sama hátt. Ennfremur kusu sumir þátttakendur 

í austurrískum rýnihópsviðtali að tala um frumkvöðla almennt, óháð kyni þeirra: hlutverkum 

þeirra, þörf fyrir hugrekki og sjálfstraust. 



FRUMKVÖÐLAKONUR Í EVRÓPU  ifempower IO1 
  

40 
 

"Sífellt meira gildi eru gefin í starfi kvenna. Í mínum geira tel ég að það séu fleiri og fleiri 
tækifæri fyrir okkur. Við sjáum okkur hafa þann nauðsynlegan styrk svo að aðgerðir okkar 
séu teknar alvarlega. Við erum að undirbúa okkur meira og meira til að vinna störf sem bera 
mikla ábyrgð “. (SME í upplýsingatækni, ES) 

Sumar konur tilgreindu að skortur á mismunun sé frekar réttur fyrir konur sem eru ríkjandi 

kvenna, annars hindra engin sérstök öfl starfsemi kvenna í atvinnulífinu. Þessi nálgun gerir það 

að verkum að ójafn hlutur heimilisstörfanna tilheyrir einkalífinu sem ætti ekki að telja sem hluti af 

efnahagslegum ójöfnuði. 

 

6.2. Skýringar og ástæður mismunarins 

Flestir viðmælendur voru tilbúnir að íhuga að leita að mögulegum skýringum á kynjamun í 

frumkvöðlaheiminum. Við höfum safnað saman algengustu skoðunum á eftirfarandi hátt: 

6.2.1. Eiginleikar kvenna, gildi þeirra og félagsmótun 

Vinsælasta skýringin á muninum á mismunandi stöðum kvenna og karla í frumkvöðlaheiminum 

tengdist muninum á persónuleika þeirra, hvort sem þeir voru líffræðilegir eða félagslegir. 

Munurinn sem mest var nefndur var eftirfarandi: 

 konur eru tilfinningaríkar, einkennast af sveiflukenndu skapi og eru hvatvísari. Sumir 

viðmælendur bættu við að þetta hafi ekki haft áhrif á ákvarðanatöku þeirra, heldur bætt 

skilning þeirra og samskipti við starfsmenn sína (húsgagnaframleiðsla, 

fjölskyldufyrirtæki, HU); 

 konur hafa minni skilning á tæknilegum upplýsingum; 

 konur hafa minna þróað nethæfileika og vilja til að taka þátt í viðburðum (fulltrúi 

frumkvöðlasamtaka kvenna, Austurríki); Konur hafa einnig minna þroskaða færni 

(sérfræðingur, ákvörðunaraðili, DE) 

 konur hugsa og tala á annan hátt um fyrirtækjarekstur sinn (ráðgjafi, Austurríki), 

 konur fá færri hugmyndir og eru síður móttækilegar fyrir gagnrýni (menntastarfsemi, 

Austurríki); 

 konur hafa lítið sjálfstraust (sérfræðingur, Ungverjaland, frumkvöðull, Rúmenía). 

Eiginleikar eins og sjálfstraust og hugreki er karlmönnun eðlislægt (ráðgjöf, IS); 

 það er enginn munur á einkennum og persónuleika, heldur á væntingum til  

frumkvöðlastarfsins: „frumkvöðlastarf snýst alltaf um að græða peninga fyrir karla, þetta 

er ekki svo skýrt fyrir konur, miklum tíma er eytt í það“ (sérfræðingur, Ungverjaland). 

„Konur vinna minna miðað og miða hægt“ (sérfræðingur og ákvörðunaraðili, DE); 

 Sjálfir hvatarnir til að stofna fyrirtæki eru ólíkir körlum og konum. T.d.  kreppir um miðjan 

aldur hefur tilhneigingu til að ýta konur til frumkvöðlastarfsemi (séð sem nýtt upphaf 

ferilsins) er gert ráð fyrir að karlar þéni enn meira til að skapa stöðugu lífi fyrir sína 

fjölskyldur, þannig eru líklegri „til að vera í íkornahjólinu“ (þjálfari, sjálfstætt starfandi, 

Ungverjaland). Eins og þátttakendur í austurríska rýnihópaviðtalinu orðuðu það: á 
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meðan markmið karla er „að breyta bankareikningum sínum“, stefna konur frumkvöðlar 

að „breyta samfélaginu”, 

 konur eru þrautseigari og ef þær upplifa mismunun verða þær enn ákveðnari í að ná 

markmiðum sínum (markaðssetning, HU); 

 konur leita að öryggi og forðast að taka áhættu; minna þróuð mjúk færni (expert, 

decision maker, DE); 

 á meðan karlar er “more outgoing, standing in the front line and having less trouble, 

presenting themselves and their ideas in front of possible investors or other audiences”, 

þá eru konur “more idealistic and less self-conscious in their decisions” (Austurríki, 

þátttakandi í rýnihóp); 

 á sama tíma, á meðan karlkyns frumkvöðlum er best lýst sem “Millenial Start-Uppers”, 

þá líkist kven frumkvöðullinn helst “traditional stereotype of the self-sacrificing woman”. 

Þrátt fyrir að sumar skoðanirnar hafi „ásaka fórnarlambið“ lag, þá er flókið spurningin um 

líffræðilegan og / eða félagstengdan mismun “ sbr. eftirfarandi tilvitnun: 

“Women have more organizational and empathic capacities than men, which leads us to 
create a good work environment, which is essential in order to make a company successful. 
We also have more capacity for dialogue than men, which helps to resolve conflicts". (SME 
in IT, ES) 

6.2.2. Hin tvöfalda byrði 

Eitt helsta takmarkið við jafnrétti í félags- og efnahagslífi almennt er ójafn hlutur umönnunar og 

heimilisstörf milli karla og karla. Félagsfræðilega hugmyndin um „tvöfalda byrði“ endurspeglar að 

þrátt fyrir að atvinnumál kvenna hafi aukist verulega á undanförnum árum er að mestu leyti 

ósýnilegt og ólaunað heimilis- og umönnunarstarf talið vera verkefni kvenna. Í Austurríki, til 

dæmis, þó að sumir feður hafi byrjað að taka meira þátt í lífi barna sinna, þá er það samt 

vandamál að flestar konur þurfa að velja á milli starfsferils og fjölskyldu (stórt fyrirtæki, menntun, 

Austurríki). Þrátt fyrir nýlegar efnilegar tilhneigingar til að endurskoða hefðbundin hlutverk, nota 

karlmenn aðeins sjaldan „papa mánuði“ jafnvel í Austurríki (large company, education, Austria). 

Þessi ójöfunuður veldur röð vandamála sem oft eru óséð.. Til dæmis er konum yfirleitt ófært um 

að mæta á tengslaviðburði sem eru skipulagðir að kvöldi til ef þær eiga börn, eða jafnvel 

eigendur kvenfyrirtækja telja að þegar kvenstarfsmenn þeirra verði barnshafandi „taði“ þau 

þeim, þar sem erfitt er að stjórna slíkum málum (stór menntastofnun, Austurríki). 

Kvenfrumkvöðlar sem vilja eignast börn geta lent í vanda vegna fæðingarorlofs. Lengri 

fæðingarorlof getur haft áhrif á framtíð fyrirtækjanna og það er ein ástæða þess að kvenkyns 

eftirmenn í fjölskyldufyrirtækjum eru líklegir til að gefa stöðum sínum annað hvort til bræðra 

sinna eða eiginmanns (iðnaðarfyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki, Ungverjaland). Að hafa fulla 

starfsferil í heimi vinnu sem metur langan tíma sem viðmiðun réttrar ákvörðunar:  

"Women are much more limited compared to men. It is clearly seen in courses, conferences, 
meetings ..., because quite often schedules make impossible to attend if you are a woman. 
It is true that women have entered the labour market, but the family burden remains the 
same. This makes the task of running a successful business even more difficult". (services 
SME, ES) 
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6.2.3. Sérkenni kvenna sem frumkvöðlar, ólíkar stjórnunaraðferðir 

Ef persóna er sá eiginleiki sem einkennir persónuleika, að mestu ósýnilega fyrir umhverfið, er 

hegðun sýnilegt lag samfélagslegrar tilvistar okkar, hvernig maður hegðar sér og tengist öðru 

fólki. Auðvitað getur maður best ímyndað sér hegðun sem grundvallaða á persónuleika. Í 

rannsókninni lendum við á því að konur sem frumkvöðlar hafa tilhneigingu til að hegða sér á 

annan hátt og stjórna fyrirtækinu á ákveðinn hátt. Þetta er talið önnur tegund ástæða fyrir 

misrétti kynjanna í frumkvöðlastarfi. 

Þessir þættir eru eftirfarandi: 

 fleiri karlar taka þátt í viðburðum sem eru skipulagðir til að styðja við frumkvöðlastarf og 

sniðnir að fjárfestingum. Einn viðmælandi fullyrðir að varla sé hægt að finna konur 

meðal fjárfesta og hún telur að ástæðan sé sú að karlar hafi meira sjálfstraust, þori að 

mistakast og jafnvel gera grín að því. Konur fara minna á þessa viðburði (90% 

þátttakenda eru karlar). Karlkyns fjárfestar hafa tilhneigingu til að fjármagna verkefni 

karla, segir fulltrúi frumkvöðlasamtaka kvenna frá Austurríki. Konur eru ólíklegri til að 

mæta á netviðburði ásamt körlum vegna þess að þetta er litið á „kraftspil“ milli eigenda 

stærri fyrirtækja (sérfræðingur, fulltrúi félags kvenfrumkvöðla, Ungverjaland); 

 Aðgreining atvinnugreina er einnig talin ein afleiðinganna fyrir mismunandi viðhorf til 

frumkvöðla. Aðgreining atvinnugreina þýðir samþjöppun kvenna í eigu 

umönnunargeirans og ýmis konar félagsleg frumkvöðlastarf. Karlar eru aftur á móti 

einbeittir í STEM-tengdum fyrirtækjum eða í sprotafyrirtækjum (women’s entrepreneurial 

organisation representative, Austria). Þetta þýðir líka að konur hafa tilhneigingu til að 

velja atvinnugreinar eða starfssvið sem eru minna arðbær, þar sem þær hafa minni 

áhuga á peningum og meira af félagslegum málum: “fylling þessara þarfa leiðir til minni 

arðsemi (sérfræðingur, fulltrúi félags kvenfrumkvöðla, Ungverjaland); 

 konur hugsa meira um áhrifin, gildin og minna um peningana (fulltrúi félags 

kvenfrumkvöðla, Austurríki); 

 konur hafa tilhneigingu til að fresta stofnun fyrirtækis vegna þess að þær leitast við 

stöðugleika í upphafi starfsferils síns. Að vera starfsmaður tryggir þeim fæðingarorlof, 

en meðan þær eru sjálfstætt starfandi geta þær ekki haft þá vissu (fulltrúi félags 

kvenfrumkvöðla, Austurríki); 

 væntingar karlkyns og kvenlegra athafnamanna eru einnig ólíkar, en erfitt er að alhæfa. 

Konur sjást raunsærri, þær hafa tilhneigingu til að hugsa svæðisbundið (einbeita sér 

þannig að staðbundnum mörkuðum), reyna að tryggja öryggi og á sama tíma vanmeta 

þeir eigin möguleika. En karlar „fara fyrir stóra“: þeir hafa stærri framtíðarsýn (sem er 

ekki alltaf sjálfbær, en samt!). Karlar hafa tilhneigingu til að hugsa á heimsvísu frá fyrsta 

degi. Meðal sprotafyrirtækja er þetta hugarfar mjög mikilvægt: þetta ákvarðar hvernig þú 

býrð til þjónustu þína og vöru þína. Flestar konur hafa tilhneigingu til að fara í 

frumkvöðlastarfsemi með sérstakt markmið: að græða sjálf. Á fyrstu stigum hugsa þeir 
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sjaldan um að stofna fyrirtæki með fullt af starfsmönnum. Menn, þvert á móti, jafnvel þó 

þeir hafi ekki stofnað fyrirtækið enn eru nú þegar að leita að fjárfestum og spyrja stöðugt 

um fjármuni (sérfræðiingur, Vín, Austurríki). 

6.2.4. Samhengi og áhrifaþættir 

Þriðji flokkur skýringa snýst um félagslega, efnahagslega og hugmyndafræðilega þætti sem 

móta möguleika kvenna og karla í frumkvöðlaheiminum. Sumir þessara þátta tengjast 

mismunun, aðrir eru upprunnar frá þeim stofnunum sem skipta sköpum í starfi athafnamanna. 

6.2.4.1 Hlutverk menntunar sem hvati til frumkvöðlastarfsemi kvenna 

Menntun talin vera úrelt, hún stuðlar að bóklegri þekkingu í stað frumkvöðlahugsunar (samtök 

kvenfrumkvöðla, Austurríki). Í háskólum eru nánast engin námskeið í frumkvöðlastarfi: jafnvel þó 

að einhver tækifæri séu til staðar (styrkir, fjárhagsstuðningur, eins dags námskeið), þá er það 

ekki í nægum mæli til að móta og breyta hugarfari, viðhorfi til áhættur og frumkvöðlastarfs (stór 

menntastofunun, Austurríki). Austurrískur sérfræðingur fullyrðir að nú séu um 190.000 

nemendur í háskólum í Vínarborg en aðeins 2% allra námskrár veiti amk hluta af 

frumkvöðlastarfi.. Hann er stoltur af því að University of Veterinary Medicine sé sá fyrsti í 

Vínarborg til að gera námskeið í frumkvöðlastarfsemi að skyldunámskeiði fyrir alla nemendur 

(Founders’ centre, háskóli í Vínarborg). 

Skortur á verklegri menntun í háskólanámi er auðvitað óháður kyni en það hefur áhrif á listnám 

frekar þar sem konur hafa tilhneigingu til að mynda meirihluta. Háskólum almennt tekst ekki að 

búa nemendur undir sjálfstætt starf. 

6.2.4.2 Mismunun & og félagsleg og kynbundin norm breytast mjög hægt 

Félagsnorm sem stjórna hegðun og væntingum fólks gera ólíkar kröfur til karl og til kvenna. 

Þetta, ásamt mismunun, gerir konum erfiðara fyrir að ná árangri í frumkvöðlastarfi: 

“Women are continuously told that they cannot manage and run a business alone, still they 
want to start an entrepreneurship, only a few of them are bored housewives…” 
(representative of a women entrepreneurs’ association, Hungary) 
 

Nokkur viðtöl voru þar sem konur ræddu um fundi og samningaviðræður þar sem karlkyns 

fundarmenn gerðu tilraun til að sýna fram á yfirburði sýna:  

„[…] The gentleman there became very professional and used professional terms, he 
thought  I would not understand what he was saying, the antidote to this was that I went into 
those professional details he might not understand and he did not hear earlier. So in that 
situation it happened that he started to use professional jargon and then I also started to use 
my jargon of plastic industry, so I succeeded in this. So this could be taught”. Now she does 
not feel any form of discrimination as she learned how to handle the difficult situations. 
(CEO, industry, Hungary) 
 

Kvenkyns framkvæmdastjóri upplifði mismunun frá samstarfsaðilum sínum því hún var kona, 

og þegar lítið var til þessa að vera hennar þar væri til að fylla kynjakvóta (léttur iðnður, 

fjölskyldufyrirtæki, Ungverjaland): 

“I've already had a situation when […] a professional discussion was held at a conference, 
and at the end someone came to me to ask me to participate on a round-table discussion 
because there would be a conference in a month and there is no woman participant yet. And 
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then I said okay, but I would be much happier if they asked me to participate because I’m an 
expert of that field. So, I'm faced with this.” 

Félagslegar væntingar - frá fjölskyldu, skóla, kennarum, ráðningaskrifstofum – eiga það til að 

„þrýsta“ konum í átt að „kvenlegum“ störfum og starfssviðum (landslagsarkitekt, Þýskaland). 

6.2.4.3 Aðgangur að fjármagni 

Karlkyns fjárfestar eru líklegri til að fjárfesta í yrirtækjum undir forystu karla, þar sem þeir sjá 

sjálfan sig fyrir sér í ungum frumkvöðlum. Að auki eru karlkyns frumkvöðlar opnari fyrir því að 

sækjast eftir slíkri fjármögnun (Ráðhús Vínarborgar, Austurríki). Viðmælendur lögðu einnig 

áherslu á hættuna á því að viðskiptavinir greiði minni gjöld fyrir kvenkyns þjónustuaðila en karla 

(landslagsarkitekt, Þýskaland) 

“Entrepreneurship requires more contribution from women than from men.” (landscape 

architect, DE) 
 

Heimur frumkvöðla og upphafsstéttar er mjög karlmannlegur, en það er enn frekar lögð áhersla 

á stuðningsáætlun sem karlar sóttu í meirihluta. “Greinin er karllæg.” (ráðgjöf, Austurríki) 

6.2.4.4 Lítill stuðningur 

Lítill stuðningur við jafnrétti kvenna á öllum stigum samfélagsins (skólar, ríkið) (sérfræðingur, 

Ungverjaland) magnast svo upp vegna skorts á stuðningu frá fjölskyludmeðlimum og vinum 

(fulltrúi samtaka kvenfrumkvöðla, Ungverjaland) 

“Even today, it is completely natural to say that women should stay in the kitchen and raise 
the children. I don’t think a man would be asked by his father that ‘my son, when will you 
have a proper job?’ (in case he wants to start a small business). Women, on the contrary, 
are often asked such questions. So, many of them do not even start the business.” 
(representative of a women entrepreneurs’ association, Hungary) 

 

 

7. Stuðningsaðgerðir fyrir framsækna og virka kvenkyns 
frumkvöðla 

Í þessum kafla eru dregin saman mikilvægustu stuðningsáætlanir fyrir kvenkyns frumkvöðla sem 

fundust í löndunum sem litið var til í rannsókninni. Fyrst leggjum við áherslu á reynslu sem 

konurnar hafa safnað saman, síðan á þær árangursríkustu aðferðir sem fram komu í viðtölum 

við sérfræðinga. 

7.1. Reynsla kvenfrumkvöðla af stuðningsaðgerðum 

Eftirtaldin tilvik voru talin dæmi um árangursríka starfshætti eða verkefni af viðmælendum okkar:  

7.1.1. Austurríki 

1) Stuðningsáætlun fyrir stofnun nýrra fyrirtækja, í boði við austurískan háskóla: 

 námsefni: söluræður, gerð viðskiptaáætlunar; 

 afar karllægt, mikil áhersla á tæknigreinar og heim nýsköpunar. 
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2) Fjármögnun frá borgaryfirvöldum Vínarborgar: aðgengi erfitt, en “við hefðum aldrei 

komið fyrirtækinu af stað án þessarar fjármögnunar”. 

7.1.2. Ungverjaland 

1) Reglulegur (mánaðarleg) stuðningur sem hvetur unga frumkvöðla áfram, óháð kyni. 

2) Óbein áhrif hvatnings til frumkvöðlastarfsemi: nemendasamtök sem bjóða upp á 

fyrirlestra og tengslaviðburði, mikilvægasta stuðningsnetið fyrir unga frumkvöðla. 

3) “Dobbantó” verkefnið (stökkbrettið) í boði hjá félagasamtökum sem styðja við 

frumkvöðlastarf, með áherslu á aðstoð við konur við að hefja sinn viðskiptaferil. 

7.1.3. Ísland 

1) Viðmælandi tók þátt í hópi sem var skipulagður af jafningjum, kvenfrumkvöðlum, í formi 

stuðningshóps: hún hefur reynt að nálgast net íslenskra kvenkyns frumkvöðla og sótt 

viðburð á vegum þeirra. Upplifunin var frekar dauf, henni fannst umhverfið ekki vera mjög 

opið og stuðningsríkt og ítrekaði aftur mikilvægi tengsla í íslensku samfélagi. Enn fremur 

nefndi hún gloppu eða ójafnvægi í stuðningsneti fyrir frumkvöðla. Stundum var litið svo á að 

hún væri of hæf til þátttöku, en á sama tíma skorti hana samt tilfinnanlega stuðning 

2) Styrkáætlanir fyrir frumkvöðla á Íslandi 

3) Ýmsir viðskiptahraðlar, samkeppnir og vinnustofur; 

4) Viðskiptafræðinám; 

5) Sjóðir sem styrkja sér í lagi konur, og veita fjármögnun. 

6) Viðskiptahraðall í smíðum fyrir tónlist og aðrar skapandi greinar; 

7) FKA (Félag kvenna í atvinnurekstri). Þegar hún tók eftir skorti á fulltrúi yngri kvenna í því 

félagi var hún ein af þeim sem höfðu frumkvæði að því að stofna “FKA Framtíð”, nefnd 

innan FKA sem leggur áherslu á málefni ungra kvenna í atvinnurekstri á Íslandi. Þessi nefnd 

miðar að því að veita konum persónulega leiðbeiningar, aðgang að vinnustofum og hjálpa 

þeim að byggja upp faglegt net. 

8) Íslenskir og Evrópskri þróunarsjóðir. Hún telur þau hjálpleg en hefur beina athyglinni frá 

íslensku sjóðunum þar sem henni finnst nálgun þeirra vera of þröng og kannski beint í 

ranga átt. 

7.1.4. Þýskaland 

1) Starfsgreinafélög, t.d. Arkítektafélag sem veitir stuðning við gerð viðskiptaáætlana: 

 fagfélög eins og sú sem um miðlara er að aðstoða frumkvöðla á frumstigi: hún þarf 

að greiða árlegt félagsgjald og fær viðeigandi stuðning, t.d. lögfræðiráðgjöf, fréttir af 

fjármálageiranum. Sama félag veitti fyrstu þjálfun til að hefja viðskipti sem miðlari. 

Þessi aðild býður upp á ákveðið öryggi. 

2) Tengslanet og félög ungs fólks (ekki endilega kvenfrumkvöðla): þessi félög er hægt að 

nota til að komast í samband við mögulega viðskiptavini og til að fá innblástur til að þróa 

viðskiptahugmyndir. 
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7.1.5. Spánn 

Á Spáni hafa næstum allar konur sem reka eigin fyrirtæki tekið þátt í einhvers konar þjálfun sem 

beinist að ungum eða konum frumkvöðlum, t.d..: 

1) Meðeigandi í fyrirtæki sem starfar í byggingargeiranum hafði tekið þátt og er þakklát fyrir 

fjölbreytta þjálfun á sviði frumkvöðlastarfsemi. 

2) Þegar stofnað var til fyrirtækisins treysti annar frumkvöðull á CADE (Andalusian Center for 

Entrepreneurship) frá Vejer de la Frontera (Cadiz hérað) "Þau hugsuðu afar vel um okkur 

og þökk sé þeim þá reyndist þetta okkur auðvelt". Jafnvel nú til dags sækir hún þjálfun þar 

eins oft og hún getur. 

"In that sense I had to train myself later. In some cases in private institutions and paying 
and, in other cases, through some free formative program of public institutions”. (education 
provider & consulting, ES) 

3) Nokkur fyrirtæki voru stofnuð með „atvinnuleysissjóðunum sem svöruðu mér eins og ég 

bjóst við í einni greiðslu og ég fékk frumkvöðlastyrk frá sveitarfélaginu". 

 

7.2. Reynsla sérfræðinga af stuðningsaðgerðum 

Í rannsóknum okkar gátu sérfræðingar boðið upp á mismunandi reynslu og sjónarhorn varðandi 

frumkvöðlaforrit sem þegar voru til. Hér á eftir skráum við þau eftir löndum. 

7.2.1. Austurríki 

Female Founders, samtök sem styðja kvenkyns frumkvöðla í Austurríki 

 starf viðmælandans: “hanna námskeið og námsleiðir, læra nýja hluti, mynda tengsl 

milli kvenna, skipuleggja viðburði og halda utan um vettvang fyrir konur sem hafa 

stofnað eigin fyrirtæk”. Skipuleggja tengslaviðburði, vinnustofur með áherslu á færni í 

stað þekkingar, skapa tækifæri, rými fyrir konur, rými fyrir þetta viðfangsefni; 

 félag sem spratt frá Founders’ Centre og styður við háskólanema. 

Austrian Angel Investors’ Association 

 “Angelina project”: konur fá tækifæri til að fjárfesta minni fjárhæðir, að fjárfesta yfirleitt 

og þær fá aðgang að fjármagni. 

Founders’ centres eða Gründungszentrum við háskóla í Vínarborg 

 interviewee’s job: efling frumkvöðlastarf eftir ólíkum námsleiðum; 

 þau bjóða upp á alls kyns hæfileikasmiðjur (td sköpunargáfu og hönnun, 

frásagnargáfu, hugmyndakynningu, líkan fyrir striga striga), fjármálaskóla (hvernig þú 

getur fjármagnað viðskiptahugmynd þína) osfrv. Það sem þeir eru ekki að gera er 

ræktun eða viðskipti hröðun. Á þremur árum „Stofnaðarmiðstöð“ við viðskipta- og 

hagfræðideild Háskólans í Vín, hafa þau hýst um 10.000 nemendur í 350-400 

viðburðum. 
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 blandaðir hópar (“Founders´ centre” við Háskólann í Vín, viðskipta- og hagfræðideild); 

 flaggskip þeirra (The Entrepreneurship Avenue) er röð viðburða fyrir frumkvöðla, sem 

samanstendur af vinnustofum (pitching your idea, building up teams etc.) við fjölmarga 

háskóla. Í ár (2018) vinna þau með 1500 nemendum frá 17 háskólum. (“Founders´ 

centre” við Háskólann í Vín, viðskipta- og hagfræðideild). 

 Female Founder Talks (til að bregðast við of lítilli þátttöku kvenna í viðskiptalífinu): 

vekja umtal, skapa fyrirmyndir, 99% áheyrenda: konur (“Founders´centre” við 

Háskólann í Vín, viðskipta- og hagfræðideild). 

“Austrian female founders project at the university”2: the start-up scene is “very testosterone-
driven. It is all about who is bigger and who is stronger and who is better; and I think, and 
what I have also found in the Austrian female founders report is that this is not something 
that is very appealing to many women to play by these rules. So frankly, that is a specific 
field and I think the boys shall play in their sandpit to some extent”. (“Founders´centre” at 
the Vienna University of Business and Economics) 

 

 Nálgun byggð á gögnum: framkvæmd eigin rannsókna og einnig notaðar fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstöður (t.d. GUESSS) (“Founders´ centre” a við Háskólann í Vín, 

viðskipta- og hagfræðideild). 

Official business promotion agency: 

 almennt verkefni stofnunarinnar: að efla núverandi fyrirtæki, þekkingarflutning (ókeypis 

ráðgjöf fyrir fólk sem hugsar um að hefja rekstur sinn, eiga í tæknilegum erfiðleikum). 

Að auki skipuleggja þeir vitundarviðburði, vinnustofur, netviðburði osfrv. Þeir vinna náið 

með háskólum til að skapa meiri vitund fyrir nemendur svo að þeir sjái líka 

frumkvöðlastarf sem starfsferil. Þeir þróa einnig þróunarverkefni í þéttbýli sem taka þátt 

í eins mörgum hagsmunaaðilum og mögulegt er til að ýta fram nýstárlegri persónu 

Vínarborgar. Þriðja megin stoð þeirra er fjármögnun: þeir hafa 30 milljónir evra á ári til 

nýsköpunarverkefna á mismunandi sviðum. (Vínarborg) 

 flestar námsleiðir þeirra taka tillit til kyns: þau hafa aukafjármagn til kvenkyns verkefna 

og einnig fyrir kvenkyns undirleidd fyrirtæki („Frauenbonus“). Þeir hafa einnig sérstakar 

útköll fyrir konur, t.d. Fempower styrkir í upplýsingatækni, vegna verkefna sem 

eingöngu eru leidd af konum eða verkefnum sem beinast að konum (t.d. verkefnum í 

gervigreind sem beinast að hlutdrægni kynjanna). (Borgaryfirvöld, Vínarborg). Jákvæð 

áhrif á starfsferil í kjölfar “Frauenbonus”. Þau bjóða upp á stuðning við konur á fyrstu 

stigum frumkvöðlastarfsemi. 

 verkefni um sprotafyrirtæki fyrir konur eingöngu: það felur í sér mánaðarlangt 

undirbúningstímabil fyrir konurnar sem fylgt er eftir samsvörun milli reynds 

athafnamanns (karls eða kvenkyns) og konu sem er að fara að stofna fyrirtæki. Síðan 

eru þeir með mánaðarlega fundi þar sem þeir ræða ýmis málefni sem tengjast 

viðskiptum. (Borgaryfirvöld Vínarborgar) 

                                                      
2 Sjá: http://www.wtz-ost.at/wp-content/uploads/2016/12/Report_Female_Founders_16.pdf 
(15.02.2019) 

http://www.wtz-ost.at/wp-content/uploads/2016/12/Report_Female_Founders_16.pdf
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 “Future jobs fair”: verkefni sem beinist að börnum og sýnir ólíkar fyrirmyndir með ólíkan 

bakgrunn (Borgaryfirvöld Vínarborgar). 

7.2.2. Ungverjaland 

Þjálfunaráætlanir í boði sem greidd þjónusta fyrir konur (byggt á sérfræðiviðtölum). Þeim má 

skipta í þrjá megin þætti: 

1) Að byggja upp samfélag: hóparnir starfa sem sjálfshjálparhópar, félagar þeirra hittast oft 

eftir æfingatímabilin, vekja sjálfsvitund, þróa samskiptahæfileika, veita talsmenn fyrir jafnrétti 

kvenna til að gera þátttakendur meðvitaðri um aðstæður og tækifæri kvenna í viðskiptalífinu. 

Þessar æfingar eru ekki aðeins leið til að fræða konur heldur einnig til að styðja þær. 

2) Bjóða upp á þjálfun í “hard knowledge”: fjármál, viðskiptaáætlanir. 

3) Félagsmótun fyrir frumkvöðlahlutverkið: hvað þýðir það að vera frumkvöðull, áhættur, 

lausnir, áætlanir. 

Programmes organised by a representative organisation of Hungarian female entrepreneurs: 

1) ‘Open Day’: er mánaðarlegur viðburður, hver sem er getur tekið þátt, en aðallega koma 

konur. Reyndum athafnamönnum og ýmsum fagaðilum er boðið að halda óformlega 

fyrirlestra um mismunandi efni (þ.e .: skattareglur, markaðssetningu á Facebook, 

höfundarrétt, GDPR, málefni sem sérstaklega eiga við konur, svo sem hvernig hægt er að 

viðhalda meiri þægindi þegar þau tengjast netkerfi). Það er líka viðburður fyrir net, sem er 

sérstaklega mikilvægur, því eins og viðmælandi sagði, eru margir atburðir í viðskiptalífinu 

aðallega heimsóttir af körlum, þó að þeir séu ekki tilkynntir sem aðeins karlar. Konurnar 

athafnamenn sem áður voru á „opnum dögum“ deila stöðugt reynslu sinni af því að taka þátt 

í svona viðburði í viðskiptalífinu. Þeir segja að þessi tækifæri snúist ekki um að afla eða 

miðla þekkingu heldur snúist um menn sem taka þátt í valdaleikjum. Að auki mæta konur 

ekki í stórum fjölda þessara viðburða vegna þess að þessir atburðir eru ekki hannaðir fyrir 

litla athafnamenn eins og meirihluti kvenna er. 

2) Þáttaka í stórum alþjóðlegum verkefnum með öðrum ungverskum félagasamtökum. 

3) Þjálfunar verkefni fyrir núverandi og verðandi kvenfrumkvöðla: fyrir þátttakendur með 

fjölbreyttan bakgrunn, á mismunandi stigum viðskiptastarfsemi sinnar. Helstu markmið og 

athafnir: 

a) “hard knowledge”: að skrifa viðskiptaáætlun; 

b) valdefling kvenna: aðstæður kvenna í samfélaginu og styrkja sjálfsmynd þeirra sem 

frumkvöðla (e.g. þess var getið að margar konur sem koma úr sveitinni vinna í 

fjölskyldufyrirtæki sínu. Oft kemur í ljós að þeir reka fyrirtækið þó þeir telji sig ekki 

vera frumkvöðla. Þeir segja oft að þær hjálpi eiginmanni sínum sem er ‘raunverulegi 

frumkvöðullinn’.) 
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7.2.3.  Þýskaland 

1) Samtök á staðnum eru stærsta samtök Þýskalands: „Félag ungra athafnamanna og 

leiðtoga“ með mjög mikið orðspor á svæðinu. Almenn nálgun þeirra er eftirfarandi: nokkur forrit 

eru sett af stað til að skapa stofnmenningu í háskólum. Einnig aðlagaðir nokkrir háskólar 

námskrár til að bjóða upp á málstofur fyrir stofnendur. Markmið þeirra eru eftirfarandi:  

 Þróun persónuleika með miðlun upplýsinga og reynslu og ábyrgð; 

 Virk þátttaka í byggðaþróun og efnahagslegum áhrifum þess; 

 Að stuðla að skilningi á frumkvöðlahugsun á almannafæri. 

Meðal helstu verkefna þeirra og viðburða má nefna Nótt menntunar, Menntaátta og 

Viðskiptavettvangur. Þótt fyrstu tvö séu lögð áhersla á að efla starfsmenntun, er 

viðskiptamiðstöðin einbeittari til að styðja við frumkvöðlastarf. Sá atburður byrjar með 

grunnræðum og er fylgt eftir með óformlegu netkerfi. Almennt stuðla samtökin að nýstárlegu 

frumkvöðlastarfi. Þeir ráðfæra sig við stofnendur og arftaka núverandi fyrirtækja og efla 

sjálfstætt starf. Styrkleiki stuðningsins fer eftir meðlimum sveitarfélagsins. Viðmælandi 

viðurkennir að stuðningurinn sé meira gefinn með netum en með einstökum aðgerðum. Samt 

sem áður er netið unnið mikið. Meðal meðlima sinna er hlutur kvenna mjög lítill (sem 

endurspeglar þýskan veruleika) og það eru engin sérstök forrit sem eru tileinkuð konum 

(athafnamenn) (viðskiptaengill og leiðtogi félagasamtaka sem styður ungt frumkvöðlastarf og 

forystu, Þýskaland). 

2) Stuðningur stjórnvalda við konur, til að þær komist í hærri stöður í atvinnulífinu: 

 Samstarf milli svæða við þróun verkefna til stuðnings kvenna. Sérstaklega hefur hún 

áhuga á símenntun og hjálpar háskólum að þróa námskeið fyrir fyrrverandi námsmenn 

og viðskiptamenn (stjórnandi, Þýskaland) 

 Hinn sérfræðingurinn vinnur að konum til að halda áfram námsárangri í starfi sínu, hvort 

sem sem prófessor í framtíðinni eða - meira máli fyrir iFempower - sem stofnendur. 

Hugtakið er sérstaklega athyglisvert þar sem kennsluáætlun er hrint í framkvæmd. Í 

samvinnu við fagmenntaðan leiðbeinanda er stuðningsmaðurinn studdur í faglegri og 

persónulegri þroska hennar. Annað verkefni sem nú stendur yfir er: “Today at the 

university – tomorrow’s entrepreneur”. 

3) Baden-Württemberg styrkir um þessar mundir 17 háskóla sem vinna að stuðningi við 

stofnun nýrra fyrirtækja. Samkeppni sem nefnist “Academic Seed Accelerator Program Baden-

Württemberg” skiptir einnig máli í þessum efnum. 

4) ESF-Verkefni er hafið, og ber það heitið “Promotion of young female scientists”. Það veitir 

markþjálfun, þjálfun, kennslu, rannsóknastöður fyrir fleiri konur í stjórnunarstöðum í vísindum og 

viðskiptum (ekki sérstaklega til að verða frumkvöðull, en þetta er kynntur valkostur). 

5) Fjölmargir viðburðir vegna sprotafyrirtækja í Baden-Württemberg árið 2019. 

6) Junior Chamber (stjórnarmaður & sjálfstæður atvinnurekandi í fjármálageiranum, DE). 
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8. Ráðleggingar til að fjölga tækifærum kvenfrumkvöðla 

Síðasti kafli rannsóknarskýrslunnar fjallar um að draga saman hugsanir viðmælenda varðandi 

mögulegar og hugsanlega gagnlegar leiðir til að auka og bæta aðgengi kvenna að 

frumkvöðlastarfi. Hugmyndirnar sem fylgja þessum kafla eru byggðar á reynslu kvenna af 

frumkvöðlum og sérfræðingum og einnig á skoðunum þeirra varðandi hlutverk kvenna í 

samfélaginu og efnahagslegu lífi. Fyrst munum við ræða um hvernig samfélag almennt og 

stofnanir þess ættu að leggja sitt af mörkum til að skapa breytingar og í síðasta hlutanum 

leggjum við áherslu á aðföng sem við fengum frá viðmælendum okkar varðandi þjálfun. 

8.1. Yfirlit 

Ekki er hægt að bæta stöðu kvenna í samfélaginu nema að það séu almennar stefnur sem 

takast á við helstu þætti sem skapa ókosti. Hins vegar, eins og við bentum á áðan, er 

mikilvægur þáttur meðal viðmælenda okkar, sérstaklega meðal kvenkyns frumkvöðla, sem sjá 

ekki kyn sem mikilvægan þátt og myndi mæla með kynblindri nálgun. Þeir halda því fram að það 

sé „ekkert að gera, þar sem engin sérstök vandamál eru sem konur þurfa að glíma við, það eru 

engir gallar“ (lyfjafyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki, Austurríki).  

 

„I do not feel the need to distinguish between male and female entrepreneurs so much. As a 
woman I am very pleased not to see myself differently, male and female entrepreneurs are 
the same for me, so I do not feel good if I am treated differently just because I am a woman. 
And the same applies for the management, thanks God they [at the management] have 
accepted me, so I do not feel [being a woman at management] any advantage or 
disadvantage. I find it good that we are equal.” (HU, woman in her thirties, rural area, large 
enterprise) 
 
 

Að sama skapi hélt annar viðmælandi því fram að hún trúði ekki á kvóta, einungis á færni og 

þekkingu. Annað en að hún hafði enga aðra lausn nema sveigjanleika og áætlun B (stórt 

fyrirtæki, menntun, Austurríki). Þess vegna höfðu margir frumkvöðlarnir, sem við ræddum við, 

engar raunverulegar hugsanir varðandi lausnir, nema „[m] aybe, hún leggur fram, maður gerir 

upphaf þegar maður er mjög ungur eða bíður þar til börnin hennar eru nógu stór svo að móðir 

hefur meiri tíma fyrir sína hluti. “(stórt fyrirtæki, menntun, Austurríki). Að síðustu, eins og 

íslenskur frumkvöðull orðaði, voru engar sérstakar áætlanir fyrir konur nauðsynlegar, 

sérstaklega ekki fjárhagslegur stuðningur, vegna þess að konur voru áhættusæknari en karlar 

(framleiðslu, IS). 

Viðmælandi benti á skort á þörf fyrir forrit sérstaklega hönnuð fyrir konur (viðskiptaengill og 

leiðtogi félagasamtaka sem styður ungt frumkvöðlastarf og forystu, Þýskaland) en spænskur 

frumkvöðull lagði áherslu á nauðsyn heildrænnar aðferða:  

“the issue of supporting women must be addressed from a global point of view, in all 
aspects: educational, cultural, institutional, social, economic... concrete actions in the field of 
support to the businesswoman implemented till now do not improve their real possibilities, 
as much, put them in contact". (marketing, ES) 
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8.2. Breytt samfélagsnorm 

Margir viðmælenda okkar viðurkenndu að hægt væri að ná árangursríku frumkvöðlastarfi án 

almennra umbreytinga sem, fyrir utan stofnanirnar, myndu einnig takast á við gildi og félagsleg 

viðmið sem móta líf okkar. Breytingar ættu að koma til framkvæmda bæði frá og með neðst upp 

og ofan þar sem önnur virkar ekki án þess að hin miði að því að breyta gömlum viðmiðum og 

mannvirkjum.. 

“If men dared to be more emotional and women dared to be bold and dare, and “fuck it up”, 
it would benefit everybody.” (women’s entrepreneurial organisation representative, Austria) 

8.3. Breytingar á formlegu og óformlegu námi 

Þó að í fyrri kafla þegar við lögðum áherslu á erfiðleika við að móta frumkvöðlaferil kvenna 

töldum við aðeins (skortur á áhrifum) æðri menntunar, miðað við mjög fræðilegt eðli þess, 

leggjum við hér einnig áherslu á hlutverk formlegrar og óformlegrar menntunar við að senda 

tvöfalda staðla gagnvart strákum og stelpur. Þannig er þessum kafla varið til ábendinga um 

hvernig eigi að breyta menntun almennt þannig að það myndi stuðla að frumkvöðlastarfi og í 

öðru lagi að takast á við kynjaskekkju sína. 

Í fyrsta lagi, eins og margir viðmælendur töldu, ætti að skipta um gömlu námskrárnar til að efla 

hugarfar frumkvöðla. „Konur eru vanar að spila það á öruggan hátt og ber að hvetja þær til að 

vera djarfar“. Þess vegna er mikilvægt að vera ekki of varinn við stelpur og hvetja aðeins 

strákana til að taka áhættu (fulltrúi frumkvöðlasamtaka kvenna, Austurríki). Breytingar á 

hugarfari ættu að byrja snemma, þegar í skóla (eða jafnvel áður, á leikskóla), til að hvetja til 

sköpunar hjá báðum kynjum (stórfyrirtæki, Portúgal). Til að gera það ætti að endurbæta 

menntun kennara, kennara í framtíðinni ætti að kenna um virkari hópa, sjálfsvitund: 

"Girls should be better informed from the very beginning in education. I really had the 
vocation since I was a child when I saw my father with his company, but if in education you 
were given a course on how to be an entrepreneur and be able to start your own business, I 
think that the economy would grow more and in a better way". (construction SME, ES) 

Á háskólastigi væri lykilatriði að fela frumkvöðla- og hagnýt færni, ekki aðeins upplýsingar í 

námskrár háskólans. En svo aftur, þá þarf að hefja hlutina miklu fyrr (psychologist & expert, 

Austria). 

"The education sector is crucial in our lives, since what we are tomorrow will depend on our 
training. We must close barriers between men and women and try to live in a cordial world 
full of opportunities for all. When there is a woman who wants to be what she proposes, 
there should be no obstacles anywhere. Not for being a woman you should be relegated to 
the background. And that is achieved by instilling values from the childhood and from the 
school, institutes and universities”. (SME in IT, ES) 
 
"I think it is important, but we have to start at the base, for our daughters. They have to be 
aware that we are equal and that they should not set limits, that they must fight for what they 
want to do and that they are also capable. They must be brave and believe in themselves. 
What is done now I do not think it's wrong, I just think it's not enough. The problem starts 
from primary education". (technology SME, ES) 
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8.4. Breyttir innviðir 

Ríkjandi skoðun meðal viðmælenda okkar, sérstaklega meðal frumkvöðla, var að 

einstaklingurinn hafði stórt hlutverk í að ná tilteknum markmiðum eða ekki. Þeir þyrftu að vera 

þrautseigir, þróa góðar áætlanir um jafnvægi milli vinnu og lífs og taka góðar ákvarðanir. En við 

fundum líka fyrir konum og sérfræðingum sem viðurkenndu hlutverk samfélagsins og stofnunar 

þess í því að hvetja eða takmarka tilraunir kvenna til að ná árangri í viðskiptalífinu. Þess vegna 

tökum við saman eftirfarandi mikilvægu ábendingar sem gerðar voru varðandi 

skipulagsbreytingar - samfélagslega. 

Samfélagið í heild ætti að auka aðgengi kvenna að betri efnahagsstöðum með bættum 

innviðum og aðstöðu fyrir umönnun barna (sérfræðingur og ákvörðunaraðili, DE) og með því að 

veita aðstoð og þjónustu við umönnunarverkefni: fyrir fólk í umsjá aðskilinna, einhleypra kvenna 

eða þeirra án stuðnings fjölskyldunnar sem getur hjálpað til við að sættast (ráðgjöf í HR, ES). 

Einnig myndi sveigjanleg atvinnuform gagnast konum, svo sem innanríkisráðuneytinu og 

fjarvinnslukerfinu (consulting in HR, ES). 

8.5. Stefna stjórnvalda og þjónustu frjálsra félagasamtaka 

Samkvæmt rannsókn okkar í Austurríki og á Spáni (framtíðinni) er kvenkyns frumkvöðlum boðið 

styrki (t.d. „Frauenbonus“). Á sömu sömu nótum myndu viðmælendur frá Rúmeníu benda 

rúmenska ríkinu til að veita kvenfrumkvöðlum skattalækkanir. 

Konur (og einnig karlkyns) athafnamenn á fyrstu stigum starfsferilsins eru í mikilli þörf fyrir 

upplýsingar varðandi ákvæði, skatta, tryggingar. Þess vegna væri staðbundið eða 

svæðisbundið net frumkvöðla metið mikils, hvort sem það er eingöngu fyrir konur eða ekki 

(Rúmenía).  

8.6. Ráðleggingar um þróun náms og þjálfunar á sviði 
frumkvöðlahæfni 

Bæði kvenkyns athafnamenn og sérfræðingar voru beðnir um að deila 
hugmyndum sínum og ábendingum varðandi stefnu og áætlanir til að takast á við 
misrétti kynjanna í frumkvöðlastarfi. Skoðanirnar, sem fram komu, voru frá „engri 
stefnu“ til „að undirbúa eða hvetja konur eingöngu“. Hægt er að flokka skoðunum 
um fullnægjandi stefnu á eftirfarandi vegu: 
1) Að veita kvenkyns frumkvöðlum leiðsögn með meira sýnileika í gegnum 
vegasýningar með fjölbreyttum þátttakendum, sjónvarpsþáttum með fyrirmyndum. 
Betri framsetning kvenna (jafnvel byggð á kvóta) getur gert slíkar ferðir 
eftirsóknarverðari fyrir ungar konur. 
2) Að umbreyta háskólaumhverfi í meira frumkvöðlastofnandi loftslagi til að hvetja 
nemendur til að stofna fyrirtæki. Að auki, til að styðja við sjálfbæra frumkvæði, svo 
að nemendur geti stjórnað þeim sjálfum, með stöðugum breytingum. “the university 

students are at the safe age of starting their business, as they do not have much to lose. 
Our task at higher educational institutions is to create the safe place for them and 
encourage them to do so.” 

 

1) Handleiðsla undir yfirskriftinni: “þú getur ekki orðið það sem þú sérð ekki”. 

Eftirfarandi verkfæri eru talin gagnlegust: persónuleg tenging við starfandi frumkvöðla, 

stuðningnet hugsanlegra leiðbeinenda (e. mentors):  
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“Especially in the phase of founding a business, a good network is VERY helpful. Getting to 
know supporters/mentors and to activate them for these roles I regard as an important 
strategy. There are many possibilities of addressing interesting people. Be it blogging, be it 
other valuable offers… There are no limits to imagination.” (coach, Austria) 

 

2) Starfsnám hjá fyrirtæki með svipaðan prófíl og það sem hann eða hún ætlar sér að 

stofna. Markmiðið ætti að vera að kynnast sem best öllum störfum og viðfangsefnum 

sem fengist er við innan fyrirtækisins. 

3) Viðburðir til tenglamyndunar til að mynda bæði óformleg og fagleg tengsl. 

Hér á eftir tökum við saman mikilvægustu hugmyndirnar. Fyrst tökum við fyrir aðferðir sem eru 

óháðar kyni nemanda (e. gender neutral), síðan þjálfun eingöngu fyrir konur, sem fylgt er eftir 

með kennslu í kynjablönduðum hópum, svokölluð tveggja þrepa áætlun. Gerð er grein fyrir þeim 

rökum og hugmyndum sem að baki námskránni liggja.  

8.6.1. Tillögur að mótun og innihaldi náms 

Sérfræðingar leggja til að gerður sé greinarmunur á “kennslu UM frumkvöðlastarfsemi” og 

“kennslu FYRIR frumkvöðlastarfsemi”. Sú síðari  

“is all about skills and “throwing students into cold water”. They have to have an own idea, 
find out what questions they need to answer, where to look for answers and how to deal with 
the answers in order to evaluate whether an idea can be built into a business model and 
whether the business model is feasible enough etc.”. (Founders’ Center, Vienna) 

Báðar nálganir eru ganglegar, því þær færa nemendum skýra sýn á það hvað felst í því að 

koma á fót fyrirtæki og hvernig á að komast af sem frumkvöðull. 

8.6.2. Þjálfun og kennsla óháð kyni 

Í mörgum viðtölum var mikið fjallað um viðunandi og gagnlegt frumkvöðlaforrit. Fólk þróaði breitt 

úrval af hugsunum og hugmyndum um hugsjón forrit sem gætu hugsanlega hvatt til þátttöku 

kvenna í frumkvöðlastarfi. Hins vegar voru klofningarnar einnig djúpar: Sumir héldu því fram að 

miðað við alvarlega ókosti ætti að miða konur við sérstök forrit, aðrir myndu mæla með því að 

hanna námskeið fyrir bæði karla og konur. 

Þegar þeir voru spurðir um hvaða námskeið og þjálfun þeir hefðu talið gagnlegar þegar þeir 

voru frumkvöðull í atvinnurekstri hefðu flestir svarendur kosið hlutlausar þjálfanir. Þessi 

hugmynd byggist á þeirri sannfæringu að menn og konur eigi að meðhöndla og mennta jafnt.  

„Why should we be trained differently than men? I don't see the point now. […], We are not 
different from men, we may do something differently or approach things differently, but we 
have the same abilities, so we should be taught just like men, this way we will be well 
prepared. But this can be refuted, however, this is in my mind now” (CEO, light industry, 

Hungary) 

 

Að þeirra mati ætti að beina þessum áætlunum til ungra athafnamanna, bjóða þeim stuðning, 

mögulega koma í veg fyrir að þær mistakist og benda til flutningsleiðar. Besta lausnin er sú að 

skipuleggja slíkar áætlanir í háskólum. Þetta væri sérstaklega mikilvægt í löndum þar sem 

almennt er erfitt að stofna fyrirtæki (eins og Ungverjaland, eins og viðmælandi sagði).  
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"They would be very good, although there should be more information for small 
entrepreneurs and for those who want to know how to start their business". (construction 
SME, ES) 
"The continued support for entrepreneurial projects, both in the business definition part and 
in the launching part, is fundamental for the projects to be turn into realities. Also the 
economic support. But I think it is not necessary to distinguish between men and women in 
these programs". (opinber þjónustu, Spánn) 

Hvað varðar hugsanlegt innihald þeirra gerðu viðmælendur eftirfarandi tillögur: 

 Hvetja til notkunnar nýrrar tækni (menntageirinn, Spánn), 

 practical entrepreneurial, financial and marketing skills. The practical module should 

include: 

a) sértæk þekking á atvinnugreininni sem ætlunin er að hasla sér völl innan 

(umönnunargeirinn, Ísland); 

b) markaðsmál og áætlanagerð, svo þátttakandinn geti lært að selja vörur/þjónusut, t.d. 

hvaða skilaboð og hvaða samskiptastefna er vænleg fyrir viðkomandi markað; 

c) stefnumiðuð hönnun vöru/þjónustu, staðfærsla vöru, neytendamiðuð áætlanagerð; 

d) hvernig skal greiða og meðhöndla skatta; 

e) tungumálakunnátta & hvernig skal náð inn á alþjóðlega markaði; 

f) námskeið í fjármálum: bókfærsla, launabókhald, helstu lög og reglur er varða rekstur 

g) hvernig má sækja fjármagn: áhættufjárfestar, viðskiptaenglar (tæknifyrirtæki, Ísland), 

Offer information and advice on the possibility of opting for financing with advantageous 

conditions through a microcredit without endorsements, as well as accompanying those 

who request it". (education provision, ES) 

 

 sjálfsþekking til að byggja upp sjálfstraust og öðlast mjúkan og stjórnunarhæfileika: 

Sálfræðin og sjálfsþekkingin ætti að innihalda: 

a) starfsþjálfun sem gæti hjálpað þátttakendum að kortleggja styrkleika og veikleika, 

b) sálfræði til að bæta skilning frumkvöðulsins á starfsmönnum sínum, 

c) mjúkir hæfileikar og stjórnunarfærni (samskiptatækni, samningatækni), 

d) diplómatísk færni, myndun tengsla, 

e) framsetning, kynningar, samskipti. 

 

 verklegar einingar með áherslu á bestu starfshætti og þurfa verkleg verkefni. Þessi eining 

ætti að innihalda: 

a) bestu dæmin: til að sýna hvaða leikarar eru á markaðnum, 

b) kynna athafnamenn sem geta miðlað af eigin reynslu um frumkvöðlaheiminn; 

c) hagnýt verkefni, þar sem þeir unnu með raunverulegar og núverandi sviðsmyndir í boði 

fyrirtækjanna sjálfra. 

Að auki ættu þessi forrit að skapa eða veita aðgang að skipulögðum, miðlægum skipulögðum 

kerfum fyrir útboðsumsóknir fyrir frumkvöðla, sem veita almenningi aðgang að upplýsingum um 

þessi tækifæri (þjálfari, sjálfstætt starfandi, Ungverjaland). 



FRUMKVÖÐLAKONUR Í EVRÓPU  ifempower IO1 
  

56 
 

Undirgerð kynhlutlausra námskeiða er sú sem boðið er upp á innan háskóla eða sem hluti af 

námskrá háskólanáms. Háskólum ætti að vera sérstakt hlutverk að efla hugarfar frumkvöðla, 

bæði meðal kennara og vísindamanna annars vegar og nemenda hins vegar. Nánara samstarf 

háskóla við atvinnulíf og atvinnulíf, sem þýðir meira annað hvort hagnýt vísindi, sameiginleg 

verkefni eða tvöföld menntun, myndi styrkja frumkvöðlaþekkingu - eða að minnsta kosti stuðla 

að skilningi á hagkerfinu. Þetta gæti skapað áhuga til að taka meira djúpt þátt í viðskiptum. 

Háskólar ættu einnig að aðstoða unga vísindamenn við að mæta í rannsóknarþörf sinni í 

atvinnulífinu. Sérstaklega vegna þess að „kvenvísindamenn leita að ferli í vísindum en aðeins 

5% nemenda eru í vísindastörfum. Frumkvöðlastarfsemi væri efnilegur valkostur. “(Sérfræðingur 

og ákvörðunaraðili, DE) 

Sérfræðingur Vínar stofnendamiðstöðvarinnar mælti með því að líta ekki á háskólanema sem 

einhæfan, einsleitan hóp heldur einkenndust af fjölbreyttum áhugamálum og áhugasvæðum. 

Hann mælti með því að háskólar legðu fram einstaklingsbundinn stuðning við framtíðar 

athafnamenn. Almenn þjónusta væri ekki nægilega hjálpleg. Jákvætt dæmi var að finna í 

Tækniháskólanum í München með samstarfsstofnuninni UnternehmerTum 

(www.unternehmertum.de) þar sem það bauð nemendum, vísindamönnum og frumkvöðlum að 

stofna einstaka grunngerð til að byggja upp viðskipti sín: alhliða hæfi frá upphafsfræi af 

hugmynd að vaxtarstiginu). (landslagsarkitekt, DE) 

Ennfremur ættu háskólar að búa til innviði til að styðja stofnendur, t.d. núverandi aðstaða eins 

og rannsóknarstofur, skrifstofur fyrir tækniflutning eða nýja aðstöðu eins og ræktunarstöðvar 

fyrir viðskipti eða stofnstöðvar í boði. Fulltrúar þeirra geta verið þjálfarar eða leiðbeinendur 

(landslagsarkitekt, DE). 

8.6.3. Nám, hannað sérstaklega fyrir konur 

Meðal viðmælenda okkar bentum við á námskeið og námskeið sem einvörðungu beinast að 

konum. Þær líta svo á að konur hafi sérstakar þarfir, takist á við sérstakar samfélagslegar 

áskoranir og engu að síður geri það þeim þægilegra að spyrja spurninga án þess að skammast 

sín. Þessi öryggistilfinning hvetur þá til að taka á málefnum sem jafnvægi milli vinnu og lífs, 

tilfinningalegra vandamála og svo framvegis. Einn viðmælenda okkar orðaði það á eftirfarandi 

hátt: 

“It is important to provide women-only trainings, because women automatically start to 
behave as their assigned societal role requires it when men are involved in a group: 
“trainings are much more efficient when only women are involved in them”. (expert, 
Hungary) 

Slíkar áætlanir fyrir konur eingöngu ættu að fjalla um eftirfarandi efni: 

 Hagnýt hagfræðileg og lagaleg þekking: samið um fjármuni og verð;  

a) fjárhagsleg þekking: hvernig á að sækja um fjármögnun og koma hugmyndum 

þínum fyrir fjárfesta og kenna aðferðir til að gera fyrirtæki arðbært. 

“Sometimes they [women entrepreneurs] are surprised that an entrepreneurship is about 
making money, therefore we talk a lot about money and ask them to think over how they 
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are going to make money, when they will start making money and who will pay them, 
what will be the amount of money they will ask for their production or service.” 
(representative of a women entrepreneur’s association, Hungary) 
 

b) sérstök þjálfun í kvennatengdum lagareglum. Þetta gæti falið í sér réttindi 

kvenkyns starfsmanna varðandi fæðingarorlof; 

c) mjúk færni: hvernig konur ættu að nota „tilfinningahyggju“ sína á skynsamlegan 

hátt í karlaheiminum (sprotafyrirtæki), hvað á að klæðast, hvernig á að halda í 

hendur og fætur o.s.frv. Ennfremur ætti að kenna þeim að vera hugrakkur, 

hvernig á að vera ekta, ekki að reyna að líkja eftir einhverjum öðrum, hvernig 

eigi að takast á við aðstæður þar sem karlkyns vinnufélagar eða 

samningafélagar reyna að sýna hvers kyns samstöðu karlmanna, hvernig á að 

vera sjálfstraust, hvernig á að eiga samskipti á áhrifaríkan hátt, hvernig á að 

setja sér markmið og vera fús til að læra nýja hluti, hvernig eigi að semja um og 

stjórna vinnuhópi, tímastjórnun, hvernig á að hvetja starfsmenn, hvernig á að 

koma í veg fyrir útbruna. 

 vitundarvakning á aðstæðum þeirra (bágstöddum) til að gera þeim kleift að takast á við 

erfiðleika. Tilviksrannsóknir til að sýna dæmi. 

Að auki, á námskeiðunum ætti að bjóða konum frumkvöðlum eftirfarandi þjónustu: 

 networking events: stuðningsaðgerðir fyrir sprotafyrirtæki ættu að fela í sér net til að finna 

samstarfsaðila, fjárfesta osfrv .; samfélagsbygging: sjálfshjálparhópar 

 teamwork, project work. 

Besta þjálfunin er sú sem er einstaklingsmiðuð: 

"They are totally necessary. I would propose to delimit the contents according to the level of 
company and professionalization. Adapt schedules and improve quality, as well as bring 
new concepts, methodologies and content". (services SME, ES) 

8.6.4. Kynjablandaðir hópar í námi 

Fylgjendur blandaðra hópa halda því fram að það sé gagnvirkt að aðskilja konur frá körlum í 

menntun vegna þess að það miðlar líka röngum skilaboðum: Í frumkvöðulífi eru fjölbreytt lið 

(hvað varðar aga, þjóðerni, kyn o.s.frv.) Einn af lyklunum að velgengni (Stofnendur 'Mið Vín).  

 

“It is important to have people with a sparkle in their eye, who have an idea, want to go for it 
and who see these programmes as a great opportunity to take the next steps. They motivate 
the others” (Founders’ Centre Vienna). 

 

Varðandi það hlutverk sem menntageirinn ætti að hafa í því að styðja við konur frumkvöðla, 

telur hann að „þjálfun kvenna á sama stigi og karlar ættu að vera í forgangi, svo og hvers konar 

starfsemi sem framkvæmd er á stofnanastigi sem miðar að því að styrkja kona, svo að hún fái 

nægt öryggi til að fara út í viðskiptalífið með sömu tækjum og karl og með sama öryggi og 
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sannfæringu um að vera ekki annars flokks borgarar, heldur búa yfir sömu möguleikum og karl 

og því fær um að keppa í þeim heimi “. (fræðsluaðili, ES) 

8.6.5. Tveggja þrepa fyrirkomulag: fyrst aðeins konur, síðan 
blandaðir hópar 

Sérstaklega áhugaverð ábending kom fram af sérfræðingi. Hún telur að raunveruleg þörf sé á 

eingöngu fyrir konur vegna þess að í þessum atburðum geta konur talað frjálsara. Þeir geta lært 

hvernig á að tala saman og þá geta þeir farið út úr hlífðarbólunni. Hún undirstrikar að þetta er 

forstig og örugglega ekki lokamarkmið þeirra. En í ljósi þess að konur hafa tilhneigingu til að 

hafa lægra sjálfstraust og hafa tilhneigingu til að gagnrýna sig harðari, geta þær í þessum 

verndarhringum lært að rödd þeirra skiptir máli og gæti fengið hugrekki til að halda áfram 

(Stofnismiðstöðin Vín). 
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Niðurstöður 
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9. Niðurstöður 

 

Rannsóknin var gerð í sjö samstarfslöndum ifempower með það að markmiði að veita 

verkefnahópnum reynslulýsingar og félagsfræðilegan skilning á stöðu frumkvöðlakvenna, 

tækifærum og félagslegum aðstæðum. Þannig þjónar rannsóknarskýrsla þessi sem 

útgangspunktur, lýsing á nýjustu námskeiðunum sem sérfræðingar okkar þróa fyrir 

háskólanema sem þróaðar verða. Í þessari greiningu var markmið okkar tvíþætt, að kanna bæði 

staðreyndir og viðhorf. Annars vegar reyndum við að sýna fram á einkenni og reynslu 

kvenfrumkvöðla og hins vegar að skilja hvernig þær skynjuðu sjálfar sig, og það félagslega og 

efnahagslega umhverfi sem þær starfa í. Skoðanir þeirra voru grundvöllur skoðana þeirra og 

væntinga varðandi fullnægjandi þjálfunar- og stuðningsáætlanir. 

Flestar konur athafnamenn sem tóku þátt í úrtakinu voru mjög menntaðir sem augljóslega var 

ekki hægt að alhæfa með tölfræðilegum hætti. Margir þeirra sem ekki brautskráðust frá háskóla 

með efnahagslegan prófíl höfðu ákveðið að skrá sig í framhaldsnám og aðrar tegundir 

námskeiða sem tilraun til að læra sérstaka þekkingu og færni sem notuð er í viðskiptalífinu. 

Aftur á móti voru konur sem alist höfðu upp í fjölskyldum sem eiga fjölskyldufyrirtæki, valið í einn 

eða annan gráðu ákvarðað af áformum hennar um að ganga í eða ekki fjölskyldufyrirtækið. 

Þrátt fyrir að kvenkyns athafnamenn sem voru í úrtakinu væru ekki tölfræðilega tákn fyrir 

kvenkyns frumkvöðlastarf, voru fyrirtækin í eigu viðmælenda í flestum tilvikum frekar lítil og 

starfræktu venjulega á staðbundnum mörkuðum. 

Hvatning kvenna til að taka þátt í atvinnulífinu var frá tækifæri til nauðsynjar, sú fyrsta meðal 

annars óskin um að þróa áhugamál í atvinnurekstur, nýta sér markaðsmöguleika en síðast 

vísaði til skorts á sveigjanleika á vinnumarkaði eða vanhæfni til að gegna báðum hlutverkum - 

sem móðir og sem starfsmenn - með fullnægjandi hætti. Meðal áskorana sem upp komu í 

gegnum starfsferil sinn lögðu konur athafnamenn áherslu á vandamál sem tengjast jafnvægi 

milli vinnu og lífs, aðgengi að fjármálum og skorti á fyrirmyndum. Af stuðningsformunum nefndu 

þær konur metnar mestar leiðbeiningar og persónulega eða fjölskylduaðstoð. 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að veita okkur góð dæmi um stuðningsáætlanir sem beint 

er að kvenkyns frumkvöðlum, lögðu viðmælendur áherslu á námsbrautir sem almennt beindust 

að háskólanemum og konum sérstaklega, styrkjaáætlunum, svo og leiðbeiningum. Á svipaðan 

hátt buðu þeir upp hugsunum sínum um nauðsynlegar æfingar, í þeim efnum héldu sumar 

einungis fyrir konur, aðrar fyrir blandaða hópa eða tvímenninga námskeið til að skapa vinalegt 

umhverfi fyrir konur til að ræða viðkvæm mál, en á sama tíma að búa þá undir erfiðleika í 

raunverulegu viðskiptalífi. 
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