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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á milli eftirspurnar eftir þekkingu á 

sviðum innan iðnaðarverkfræði hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi og námsframboði í 

iðnaðarverkfræði við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla 

Íslands (IVT-deild HÍ). Notast var við spurningalista sem útbúinn var af samstarfsaðilum 

innan Industrial Engineering Standards in Europe (IESE). Þessi listi var þýddur yfir á 

íslensku. Við rannsóknina var notast við megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í forprófun á spurningalista þar sem tekin voru viðtöl 

við átta einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum og skilningur þeirra á spurningunum kannaður. 

Spurningalistinn var aðlagaður út frá athugasemdum eftir forprófun. Megindlegi hluti 

rannsóknarinnar fól í sér að senda spurningalistann til 100 einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum 

á Íslandi. Niðurstöður könnunarinnar voru síðan bornar saman við námsframboð IVT-

deildar HÍ. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að í forprófun á spurningalista virtist skilningur 

þátttakenda á spurningalistanum góður. Þátttakendur áttu þó í vandræðum með einstök 

hugtök, þá helst sviðið umhverfismál. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar má greina 

að þátttakendur töldu að þekking á stjórnun og mannlegum þáttum væri mikilvægust á 

sviðum iðnaðarverkfræði en þekking á aðgerðagreiningu ekki eins mikilvæg. Þegar 

niðurstöður könnunarinnar voru bornar saman við námsframboð IVT-deildar HÍ er meiri 

eftirspurn eftir þekkingu á sviði nýsköpunar og tækni, mannlegum þáttum og 

umhverfismálum en námsframboð. Á móti er meiri kennsla á sviðum aðgerðagreiningar og 

framleiðsluferla hjá IVT-deild HÍ en iðnaður á Íslandi sækist eftir. Meiri áhersla er lögð á 

nýsköpun og tækni ásamt mannlegum þáttum innan hugverkaiðnaðar en hjá öðrum 

atvinnugreinum. Í senn er minni áhersla lögð á umhverfismál og framleiðsluferli.  



 

Abstract 

The aim of this study is to investigate whether there is a gap between demand and supply 

of knowledge in areas of industrial engineering within industry in Iceland and courses at 

the Faculty of Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science 

(IVT-faculty) of the University of Iceland. Questionnaire was made by partnership group of 

Industrial Engineering Standards in Europe (IESE). Questionnaire was translated from 

English to Icelandic. Quantitative and qualitative research method was used within this 

research. Qualitative research method were used when pretesting were done on eight 

people. Quantitative research method were used by sending the questionnaire to 100 

individuals working within industrial companies in Iceland. Conclusion of the 

questionnaire was then measured against the courses at the IVT-faculty. 

Result in pretesting is that participants understood most of the questions but had some 

problems with understanding all the terms, especially the in environment and sustainability 

area. Result of the questionnaire show that management systems and human factor 

engineering are the most important but operation research the least. When result of the 

questionnaire is measured with the courses at IVT-faculty then there is more demand after 

knowledge for innovation and technology, human factor engineering and environment and 

sustainability. Then again there is more supply then demand for knowledge of operation 

research and manufacturing system engineering than the industry in Iceland needs. There is 

less emphasis on environment and sustainability and manufacturing system engineering in 

software industry than other industries but more emphasis on innovation and technology 

and human factor engineering.  
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deila með mér hugsunum sínum í þágu rannsóknarinnar auk þess öllum þeim 

einstaklingum sem tóku sér tíma til að svara spurningalistanum. 

Ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning og umburðalyndi við rannsóknarvinnuna. Síðast 

en ekki síst fær eiginmaður minn Jónas Þorkelsson þakkir fyrir skilning og hvatningu 

meðan á verkefninu stóð. 

Þessi rannsókn er hluti af verkefni sem nefnist Industrial Engineering Standards in Europe 

(IESE) þar sem verið er að rannsaka í iðnaðarverkfræði í sex evrópskum löndum. 

Rannsóknin er unnin í samstarfi við Samtök iðnaðarins og er verkefnið styrkt af þeim. 

Mannheim í september 2011, 

Engilráð Ósk Einarsdóttir 
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1 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á milli eftirspurnar eftir þekkingu á 

sviðum innan iðnaðarverkfræði hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi og námsframboði í 

iðnaðarverkfræði við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar Háskóla 

Íslands (IVT-deild HÍ). Til að ná þessu markmiði var spurningalisti útbúinn af 

samstarfsaðilum Industrial Engineering Standards in Europe (IESE) og hann þýddur á 

íslensku. Spurningalistinn var forprófaður og aðlagaður að athugasemdum áður en hann var 

sendur á 100 einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Niðurstöður könnunarinnar voru 

bornar saman við námsframboð í iðnaðarverkfræði IVT-deildar HÍ og greint frá mun á 

milli eftirspurnar iðnfyrirtækja á Íslandi og námsframboðs. Námsframboð var mælt í ECTS 

einingum og mat á eftirspurn byggt á huglægum svörum þátttakenda sem svöruðu 

könnuninni.  

Í þessum kafla er greint frá öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar á mun milli háskóla 

og iðnaðar. Greint er frá tilgangi og markmiði rannsóknar, aðferðafræðinni við gerð 

rannsóknar er lýst og sett er fram ein rannsóknarspurning með þremur undirflokkum. 

1.1 Sögulegt yfirlit 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis þar sem bent hefur verið á mun sem er á milli 

þekkingar sem iðnaðurinn þarfnast og menntunar sem háskólar bjóða upp á. Flestar 

rannsóknirnar hafa þó aðeins skilgreint í hverju þessi munur liggur. Þær hafa greint frá 

breytingum sem hafa orðið á iðnaði og háskólum í gegnum árin en megindlegar rannsóknir 

hafa ekki verið gerðar, þar sem tölfræðilegar niðurstöður eru birtar. Í þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið (Rudzajs o.fl., 2010; Zaky og El-Faham, 1998) eru lagðar fram 

tillögur um hvernig hægt sé að minnka mun á milli þess sem kennt er í háskólum og þarfa 

iðnaðarins. Meðal annars með því að auka samstarf á milli iðnaðar og háskóla með góðum 

tengslum á sviði rannsókna og þróunar. Það sem skilur þessa rannsókn frá hinum er könnun 

sem gerð er á meðal iðnfyrirtækja. Þar tilgreina starfsmenn iðnfyrirtækja hvaða þekking 

þeim finnst skipta máli innan fyrirtækisins á sviðum iðnaðarverkfræði. Einnig eru 

niðurstöðurnar bornar saman við námsframboð IVT-deildar HÍ og þannig er hægt að sjá 

hvar munurinn liggur tölfræðilega.  

Erlendar rannsóknir hafa greint frá því að menntunarkerfi landa sé oft byggt á félagslegum 

og mannlegum þáttum auk sögulegrar þróunar í stað þess sem iðnaðurinn þarfnast á líðandi 

stundu (Zaky og El-Faham, 1998). Þetta leiðir til þess að með árunum myndast munur á 

milli þess sem kennt er í háskólum og þess sem atvinnulífið þarfnast. Þróuð lönd með 

hátækniiðnað gera sér grein fyrir því að ef munurinn verður ekki minnkaður þá getur 

niðurstaðan orðið skaðleg bæði fyrir háskóla og atvinnulíf.  
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Rudzajs, Peņicina, Strazdiņa og Kirikova (2010) hjá Tækniháskólanum í Riga bentu á að 

megin ástæða þessa munar milli iðnaðar og háskóla er sú að iðnaðurinn sækist eftir 

starfsfólki með sérhæfingu en háskólar bjóða ekki ávallt upp á kennslu í þessari sömu 

sérhæfni. Ef háskólar fylgja ekki þeirri stöðugu tækniþróun sem á sér stað þá myndast bil 

milli þeirra og iðnaðarins. Báðar rannsóknir sem nefndar voru hér að ofan sýna fram á að 

munur er á milli háskóla og iðnaðar og svipaðar tillögur eru gerðar í báðum þessum 

rannsóknum til að minnka muninn milli háskóla og atvinnulífs. Fyrst og fremst þarf að 

viðurkenna að þarfir atvinnulífsins hafa breyst og bjóða þarf upp á menntun sem þörf er á í 

nútímaþjóðfélagi, t.d. samskiptahæfni, virkni starfsmanna og þekking á viðskiptum. Ekki 

nægir að leggja áherslu á tækniþekkingu. Þegar búið er að viðurkenna breyttar þarfir þarf 

að finna lausnir til að minnka muninn. Báðar rannsóknirnar telja að til að minnka muninn á 

milli háskóla og iðnaðar þurfa einstaklingar innan iðnfyrirtækja að meta kennsluefni og 

taka þátt í námsáætlunargerð. Iðnaðurinn þarf að veita háskólum upplýsingar um 

breytingar, þannig er háskólinn upplýstur um komandi breytingar með fyrirvara. Hvetja 

þarf til samráðs og samstarfs á milli háskóla og atvinnulífsins, m.a. með 

samstarfsverkefnum, reglulegum námskeiðum og stuðningi (Rudzajs o.fl., 2010; Zaky og 

El-Faham, 1998). 

 

Samstarf er á milli fimm verkfræði- og viðskiptaháskóla í Ontario-fylki Kanada sem kallast 

The Advanced Design & Manufacturing Institute (ADMI). Verkefnið felur í sér að boðið er 

upp á nám þar sem nemendur útskrifast með meistaragráðu í hönnunar- og 

framleiðsluverkfræði. Þessir skólar eru; McMaster University, Queen's University, The 

University of Toronto, The University of Waterloo og The University of Western Ontario. 

Námið er hannað fyrir fólk í vinnu sem vill bæta við sig gráðu, eins konar endurmenntun. 

Hugmyndir að stofnun ADMI komu frá prófessorum við véla- og iðnaðarverkfræðideild 

við The University of Toronto. Það var samhljómur um stofnun ADMI hjá prófessorum í 

hinum skólunum fjórum. ADMI verkefninu var ýtt af stað þegar skoðaður var munur á 

milli háskóla og iðnaðar. Iðnfyrirtækjum þóttu útskrifaðir verkfræðingar ekki hafa nægilega 

þekkingu á sviði þess sem nútíma iðnaður sækist eftir, helst á sviðum vöru- og 

ferlahönnunar, framleiðslustjórnunar, stjórnunar og tækni. Aukin eftirspurn er eftir 

verkfræðingum sem hafa hæfni til að setja saman nútíma viðskiptahætti með færni á sviði 

hönnunar og framleiðsluferla ásamt þekkingu á síbreytilegri tækni. Munurinn á milli þarfa 

iðnaðarins og þekkingarinnar sem ný og nýlega útskrifaðir nemendur höfðu var greindur 

með viðtölum og könnunum og í framhaldi var námsefnið ákveðið. Það miðar að því að 

mennta hæfa verkfræðinga með kunnáttu sem iðnfyrirtækin sækjast eftir. Í hverju 

námskeiði er einn prófessor frá samstarfsháskólunum sem leiðir námskeiðir. Leiðtogi 

námskeiðsins setur saman fræðsluhóp sem samanstendur af einum eða fleirum prófessorum 

frá öðrum samstarfsháskólunum ásamt gestafyrirlesurum frá iðnfyrirtækjum. Þannig geta 

kennarar stuðlað að því að kennslan sé ávallt í takt við þarfir iðnaðarins. Árið 2001 var 

fyrsta námskeiðið kennt hjá ADMI. Árið 2004 voru fulltrúar frá meira en 100 

iðnfyrirtækjum þátttakendur í ADMI (Heaslip, 2004).  

 

Guðrún Geirsdóttir (2004) dósent við kennaradeild HÍ rannsakaði hvað mótar hugmyndir 

háskólakennara um skipulag náms og kennslu. Einstakar deildir HÍ sjá um skipan náms og 

framboð námsleiða. Síðan fjalla ráðgefandi námsnefndir um námsleiðir og þær settar fram í 

kennsluskrá HÍ. Það fellur oft í hlut kennara að skipuleggja einstök námskeið og saman 

myndar þetta tvennt námskrá HÍ. Kennarar ákveða hvað sé fræðilega mikilvægt fyrir 

nemendur að læra. Út frá þeim markmiðum skipuleggja þeir kennsluna.  
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Rannsóknaraðferð Guðrúnar byggir á þátttökuathugunum og viðtölum við fimm kennara 

við véla- og iðnaðarverkfræðiskor HÍ haustið 2002. Rannsókn hennar leiddi í ljós að 

kennarar telja sig einráða um skipulag námskeiða sem þeir kenna. Þeir sinna námskrárgerð 

að mestu einir þar sem þeir eru einu sérfræðingarnir á sínu sérsviði. Það er auk þess ekki 

hluti stofnanahefðar að kennarar beri saman bækur sínar og ræði aðrar ákvarðanir. 

Kennarar greindu frá því að í grunnnámi er þekking fræðigreinarinnar eins og hún birtist í 

skipulagi námskeiða, þ.e. hún er stöðluð og eins um allan heim. Námsbækur ráða skipulagi 

námskeiða. Auk þess spegla kennarar kennsluna í námskeiðslýsingum erlenda háskóla. Á 

meistarastigi fá kennarar meiri svigrúm í námskrárgerð og þar taka þeir meira mið af eigin 

sérþekkingu, starfsreynslu og séríslenskum aðstæðum. Hugmyndir kennara um nám og 

kennslu sækja þeir í eigin námsreynslu. Þeir taka jafnframt til fyrirmyndar ákveðna kennara 

á námsárum. Reynsla af starfsvettfangi hefur auk þess áhrif á kennsluna. Í flestum tilvikum 

er námið í heild ekki skoðað. Einn viðmælandi Guðrúnar greindir frá því að hann hefði 

bent á að kennarar þyrftu að fara í öll námskeiðin í grunnnáminu til að átta sig á 

markmiðum þeirra og hvort þau styðji framhaldsnámskeið. Kennarar ræða óformlega eða 

spjalla um námskrárgerð. Kennarar við véla- og iðnaðarverkfræðiskor sögðu Guðrúnu að 

til að verða góður verkfræðingur þurfi nemendur ekki aðeins að hafa góða þekkingu á 

grunngreinum heldur sé mikilvægt að þeir gæti nýtt sér þekkinguna til að takast á við og 

leysa verkfræðileg vandamál. Lausnin sé lykilatriðið, ekki sé nóg að greina hlutina heldur 

þurfi að skilja vandamálið og leysa það (Guðrún Geirsdóttir, 2004).  

1.2 Tilgangur og gildi rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á námsframboði á sviðum innan 

iðnaðarverkfræði IVT-deildar HÍ og eftirspurnar iðnfyrirtækja á Íslandi eftir þekkingu á 

þessum sviðum. Rannsókninni er ætlað að veita skýra greiningu á því hvar munurinn milli 

námsframboðs og eftirspurnar á sviðum innan iðnaðarverkfræði liggur. Rannsóknin verði 

stjórnendum og kennurum IVT-deildar HÍ vonandi gott hjálpartæki þegar námsframboð við 

deildina er ákveðið. 

Rannsóknir samstarfsaðila IESE hafa leitt í ljós að kennsla á sviðum iðnaðarverkfræði er 

breytileg milli skóla innan IESE og áherslur misjafnar milli sviða þeirra. Í sumum skólum 

er engin kennsla á ákveðnum sviðum innan iðnaðarverkfræði en í öðrum skólum er áhersla 

á sama svið mikil. Það leiðir í ljós að breyta þarf áherslum á sviðum þessara skóla ef 

stefnan hjá IESE er að hafa kennslu milli skólanna svipaða. Fróðlegt er því að greina frá 

því í þessari rannsókn hvernig IVT-deild HÍ stendur að vígi við kennslu sviða innan 

iðnaðarverkfræði miðað við aðra skóla innan Evrópu. 

Á síðustu 10-15 árum hefur starfsemi á sviði nýsköpunar og tækni orðið mikilvægari vegna 

langtíma áhrifa hraðrar tækniþróunar og þrýstings til að auka framleiðni og samkeppni á 

heimsmarkaði. Íslenskt atvinnulíf hefur ekki aðeins þróast vegna mikillar tækniþróunar á 

síðustu árum heldur hafa breytingar einnig orðið á íslenskum iðnaði vegna 

efnahagskreppunnar. Mannvirkjaiðnaður og byggingariðnaður hafa dregist saman til muna 

en um leið hefur hugverkaiðnaður aukist, þar eru megin áherslur lagðar á nýsköpun og 

tækni. Hugverkaiðnaður nemur um 20% af heildarútflutningi landsins árið 2010 (Samtök 

iðnaðarins, 2010). Með þessari rannsókn verður greint hvort IVT-deild HÍ hafi náð að 

fylgja þróun íslensks efnahagslífs.  
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Samningar hafa verið gerðir gegnum tíðina á milli IVT-deildar HÍ og iðnfyrirtækja á Íslandi 

og er þeim ætlað að stuðla að samvinnu og efla samstöðu þeirra á milli (Háskóli Íslands, 

2010e). Ekki hefur verið kannað hvort IVT-deild HÍ uppfylli þarfir íslensks atvinnulífs 

hvað þekkingu varðar á sviðum innan iðnaðarverkfræði þó samningar séu til staðar. 

Þessi rannsókn er mikilvæg á sviðum iðnaðarverkfræði vegna þess að hún er sú fyrsta sem 

greinir frá eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði hjá iðnfyrirtækjum á 

Íslandi. Einnig er hún mikilvæg þar sem hægt verður að sýna fram á mun á kennslu á 

sviðum iðnaðarverkfræði milli Evrópu landa. 

Rannsóknin mun einnig gefa stjórnendum IVT-deildar HÍ skýra mynd af eftirspurn 

iðnfyrirtækja sem mun nýtast þeim þegar námsframboð á sviðum iðnaðarverkfræði er sett 

saman. Vandasamt getur verið að útbúa skilvirkt námsframboð og því er mikilvægt að hægt 

sé að styðjast við þarfir iðnaðarins hverju sinni. 

1.3 Aðferðafræði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var upplýsingum aflað um mun sem er á milli 

námsframboðs í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ og eftirspurnar eftir þekkingu á þeim 

sviðum hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Fylgt var aðferðafræði sem þróast hefur í eigindlegum 

og megindlegum rannsóknum. Eigindleg rannsóknaraðferð, einnig nefnd túlkunarstefna, er 

safn aðferða sem miða að því að lýsa og skilja merkingu. Megindleg rannsóknaraðferð 

miðar að því að félagslegur veruleiki er skoðaður með mælingum og skrám með tölum (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005). Spurningalistinn sem sendur var út til þátttakenda var útfærður af 

samstarfsaðilum IESE en þýddur á íslensku. Eigindlega rannsóknaraðferðin fólst í því að 

forprófun var gerð á spurningalista þar sem átta viðtöl voru tekin við einstaklinga hjá 

iðnfyrirtækjum á Íslandi. Listinn var aðlagaður að athugasemdum sem gerðar voru í 

forprófun listans. Megindlega rannsóknaraðferðin fólst í því að spurningalisti var sendur út 

á 100 einstaklinga sem starfa hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi og unnið var úr tölfræðilegum 

niðurstöðum könnunarinnar. Niðurstöður könnunarinnar voru síðan bornar saman við 

námsframboð IVT-deildar HÍ á kennslu í iðnaðarverkfræði og greint hvort munur væri á 

milli námsframboðs og eftirspurnar. 

Spurningalistinn er settur fram á eftirfarandi hátt; í inngangi spurningalistans voru tvær 

spurningar um fyrirtækið, innan hvaða atvinnugreinar fyrirtækið væri og hve margir 

störfuðu hjá fyrirtækinu. Í kaflanum iðnaðarverkfræði voru tvær spurningar, hvort 

einstaklingurinn þekkti til iðnaðarverkfræði og hvort hann hefði áhuga á iðnaðarverkfræði. 

Næstu sex hlutar spurningalistans voru um sex svið og undirflokka þeirra í 

iðnaðarverkfræði út frá skilgreiningum IESE samstarfsaðila. Að lokum var spurt hvaða 

aðra þekkingu þátttakandanum fannst skipta máli fyrir hag fyrirtækisins og hvaða 

menntunargráður skiptu mestu máli innan fyrirtækisins.  
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1.4 Markmið rannsóknar og 
rannsóknarspurning 

Markmiðið með rannsókninni er að leita svara við því hvort munur sé á námsframboði á 

kennslu sviða iðnaðarverkfræði IVT-deildar HÍ og eftirspurnar iðnfyrirtækja á Íslandi eftir 

þekkingu á þessum sviðum. Leiðin að því marki var m.a. að kanna námsframboð IVT-

deildar HÍ á sviðum iðnaðarverkfræði, útbúa spurningalista og greina niðurstöður hans.  

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst í því að greina muninn á kennslu sviða í 

iðnaðarverkfræði og þekkingar sem iðnfyrirtæki sækjast eftir hjá starfsmönnum sínum. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar sýnir hún stjórnendum og 

kennurum IVT-deildar HÍ á hvaða svið þeir ættu helst að leggja áherslur á í kennslu við 

iðnaðarverkfræði. Hins vegar veitir hún samstarfskólum IESE upplýsingar um áherslur á 

sviðum iðnaðarverkfræði í íslenskum iðnaði. 

Áður en spurningalistinn var sendur á þátttakendur var hann forprófaður á átta 

einstaklingum hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi til að greina hvort meginhugtök hans væru skýr 

eða hvort einhver vafaatriði lægju fyrir. Leitað var svara við því hvort gera þyrfti breytingar 

á spurningalistanum á grundvelli þess að markhópur hans gæti svarað honum auðveldlega 

án þess að einhver hugtök eða skilgreiningar myndu vefjast fyrir þátttakendum. 

Sett var fram ein rannsóknarspurning:  

Á hvaða sviðum innan iðnaðarverkfræði liggur munur milli námsframboðs í 

iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands og eftirspurnar hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi? 

a. Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði breytileg eftir því innan 

hvaða atvinnugreina iðnfyrirtækið er?  

b. Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði breytileg eftir stærð 

iðnfyrirtækja? 

c. Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði breytileg eftir stærð og 

innan hvaða atvinnugreina iðnfyrirtækið er?  

Rannsóknaspurningin er höfð að leiðarljósi í gegnum rannsóknina. Hún er hugsuð sem 

tilgáta og verður því ekki prófuð formlega. 
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1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í kafla 2 er greint frá iðnaðarverkfræði við Háskóla Ísland. Í þeim kafla er m.a. gerð skil á 

iðnaðarverkfræði og kennslu við IVT-deild HÍ. Umfjöllun um iðnaðarverkfræði þótti vera 

mikilvægur bakgrunnur í rannsókninni til að gefa innsýn í það innan hvaða aðferðafræða 

iðnaðarverkfræði liggur. Auk þess að greina frá því hvernig European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) einingafjöldi sem í boði er í kennslu við IVT-deild HÍ 

skiptist á milli sex sviða iðnaðarverkfræði. Kafli 3 fjallar um iðnað á Íslandi þar sem greint 

er frá starfsemi Samtaka iðnaðarins ásamt því að kynntir eru til sögunnar þeir 

starfsgreinahópar sem boðið er upp á sem valmöguleikar í spurningalista. Í kafla 4 er greint 

frá IESE samstarfsverkinu þar sem sagt er frá markmiðum verkefnisins og kennsla borin 

saman á milli skóla innan Evrópu. Kafli 5 fjallar um forprófun spurningalistans þar sem 

greint er frá þeirri aðferðafræði sem notast er við við gerð forprófunar ásamt niðurstöðum. Í 

kafla 6 er greint frá niðurstöðum spurningalistans og eru niðurstöður greindar eftir stærð 

fyrirtækja og atvinnugreina. Í kafla 7 er námsframboð IVT-deildar HÍ á sviðum 

iðnaðarverkfræði borið saman við eftirspurn iðnfyrirtækja á Íslandi eftir þekkingu á sviðum 

iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunarinnar. Í kafla 8 er rannsóknaspurningunni 

svarað og í kafla 9 er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, takmörkun hennar auk 

frekari rannsókna. 
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2 Verkfræði við Háskóla Íslands 

Verkfræðingafélag Íslands ályktaði í byrjun seinni heimstyrjaldarinnar að rétt væri að hefja 

kennslu í verkfræði til „lokaprófs“ við Háskóla Íslands. Verkfræðideildin var stofnuð árið 

1942 en þá var aðeins boðið upp á kennslu í byggingarverkfræði. Námið var sniðið eftir 

náminu í Danmörku en það var kennt til fyrrihlutaprófs á Íslandi (Háskóli Íslands, 2009a). 

Samningur var gerður við Tækniháskólann í Kaupmannahöfn um að nemendur lykju 

náminu þar. Námið tók þrjú ár en árið 1970 lengdist námið í fjögur ár til lokaprófs í 

byggingar-, véla- og rafmagnsverkfræði við samnefndar skorir. Það uppfyllti kröfur 

iðnaðarráðuneytisins til að bera starfsheitið verkfræðingur. Árið 1989 var boðið upp á 

framhaldsnám til meistaraprófs að lokaprófi loknu. Árið 1994 var heiti skora breytt í; 

umhverfis- og byggingarverkfræðiskor, véla- og iðnaðarverkfræðiskor og rafmagns- og 

tölvuverkfræðiskor. Í stað þess að nemendur útskrifuðust með heitið „lokapróf í verkfræði“ 

var því breytt í „Candidatus Scientiarum í verkfræði“. Árið 1997 var gerð sú breyting að 

tekið var upp þriggja ára BS nám og tveggja ára MS nám. Til að fá starfsheitið 

verkfræðingur þurfa nemendur nú að klára MS nám (Háskóli Íslands, 2009b). Á árunum 

2000-2002 fluttist tölvunarfræðiskor frá raunvísindadeild til verkfræðideildarinnar og 

námsleiðum fjölgað (Háskóli Íslands, 2006). Í dag, árið 2011, heitir sviðið Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið og skiptist í sex deildir: Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 

tölvunarfræðideild, Jarðvísindadeild, Líf- og umhverfisvísindadeild, Rafmagns- og 

tölvuverkfræðideild, Raunvísindadeild og Umhverfis- og byggingarverkfræðideild. 

Námsleiðir eru 17 talsins (Háskóli Íslands, e.d.5).  

Í þessum kafla er iðnaðarverkfræði skilgreind, greint er frá stofnun IVT-deildar HÍ og 

hvernig kennslu er háttað við deildina. Að lokum er greint frá fjölda útskrifaðra nemenda. 

2.1 Skilgreining á iðnaðarverkfræði 

Skilgreiningar á iðnaðarverkfræði eru margar. Þegar þær eru skoðaðar má í flestum 

tilvikum greina að iðnaðarverkfræði er nám innan verkfræðinnar sem snýst um hagræðingu 

á kerfum og leitast eftir skilvirkari framleiðslu á vörum. Hér fyrir neðan má lesa þrjár 

skilgreiningar á iðnaðarverkfræði.  

„Institute of Industrial Engineerings“ skilgreinir iðnaðarverkfræði á eftirfarandi hátt í 

íslenskri þýðingu: 

„Iðnaðarverkfræði er sú tegund verkfræði sem snýr að hagræðingu eða bestun á kerfum eða 

ferlum. Kerfin sem til skoðunar eru geta m.a. samanstaðið af fólki, fjármunum, þekkingu, 

upplýsingum, tækjabúnaði eða orku. Það byggir á sérhæfðri þekkingu og færni í 

stærðfræði, eðlisfræði og félagsvísindum (Institute of Industrial Engineers, e.d.). 

 

http://www.hi.is/verkfraedi_og_natturuvisindasvid_deildir/umhverfis_og_byggingarverkfraedideild/adal/forsida
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Á heimasíðu Háskóla Íslands segir eftirfarandi um iðnaðarverkfræði: 

„Iðnaðarverkfræðin skoðar uppbyggingu framleiðslu- og þjónustufyrirtækja og stöðugar 

umbætur í starfsemi þeirra. Segja má að iðnaðarverkfræðin snúist um að skoða kerfi sem 

samanstanda m.a. af fólki, tækjabúnaði, flutningaleiðum, orku, ferlum, fjármunum, 

þekkingu og upplýsingum“ (Háskóli Íslands, 2010d). 

„The Free dictonary“ skilgreinir iðnaðarverkfræði á eftirfarandi hátt í íslenskri þýðingu:  

„Iðnaðarverkfræði er grein í verkfræði sem er umhugað um skilvirkari framleiðslu á 

iðnaðarvörum sem hefur áhrif á þætti eins og hönnun, stjórnun á efnum, orku og 

samþættingu starfsmanna innan kerfisins“ (The Free Dictonary, 2011a). 

2.2 Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 
tölvunarfræðideild Háskóla Íslands 

Eins og komið hefur fram þá tilheyrir Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 

tölvunarfræðideild (IVT-deild) Verkfræði- og náttúruvísindasviði HÍ. Námsleiðir eru sex í 

grunnnámi en sjö í framhaldsnámi (Háskóli Íslands, e.d.5). Árið 2000 var í fyrsta sinn 

boðið upp á iðnaðarverkfræði sem sérstaka námsbraut innan véla- og 

iðnaðarverkfræðiskorar. Námið við iðnaðarverkfræði er lagt þannig fram að á fyrsta ári er 

nemendum kennt það sama og nemendum í vélaverkfræði. Á öðru ári breytist 

námsframboðið þannig að nemandi sem skráður er í iðnaðarverkfræði velur önnur fög en sá 

sem er í vélaverkfræði.  

Árið 2000 störfuðu þrír kennarar við iðnaðarverkfræðiskor, þeir voru Páll Jensson 

prófessor, Pétur K. Maack prófessor og Lárus Elíasson lektor. Lárus var aðeins ráðinn 

tímabundið þar til Birna Pála Kristinsdóttir prófessor tók til starfa 1. júlí 2000 

(Morgunblaðið, Iðnaðarverkfræði sem BS-námsbraut, 2000). Páll Jensson prófessor er 

iðnaðarverkfræðingur að mennt og sérsvið hans eru aðgerðarannsóknir og hagnýting þeirra 

(Háskóli Íslands, e.d.3). Pétur K. Maack prófessor er rekstrarverkfræðingur með 

meistarapróf í vélaverkfræði. Hann er m.a. frumkvöðull í kennslu í gæðastjórnun (Vísir, 

Pétur K. Maack skipaður flugmálastjóri, 2006). Lárus Elíasson lektor er vélaverkfræðingur 

að mennt og Birna Pála Kristinsdóttir prófessor í iðnaðarverkfræði og hefur sérhæft sig í 

aðgerðarannsóknum og bestun (Morgunblaðið, Breytingar hjá Háskóla Íslands, 2000). 

Núna, árið 2011, eru starfandi 22 fastir kennarar við IVT-deild HÍ, þar af eru 13 á sviði 

véla- og iðnaðarverkfræði og 9 undir tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði. Forseti IVT-

deildar HÍ er Ólafur Pétur Pálsson og varaforseti er Tómas Philip Rúnarsson en hann er 

einnig námsbrautarstjóri í iðnaðarverkfræði (Háskóli Íslands, 2011g). 

 

http://www.thefreedictionary.com/industrial+engineer
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2.3 Kennsla í iðnaðarverkfræði við Háskóla 
Íslands 

Til að hefja nám við IVT-deild Háskóli Íslands þarf umsækjandi að hafa lokið stúdentsprófi 

eða sambærilegri menntun (Háskóli Íslands, 2011e). Deildin bíður upp á 180 ECTS eininga 

BS nám þar sem nemendur útskrifast með BS gráðu í iðnaðarverkfræði. Allar einingar eru 

taldar í ECTS. Skyldunámskeið eru alls 156 einingar, 24 einingar eru val og þar af eiga 12 

einingar að vera skilgreindar sem verkfræðieiningar en leyfilegt er að taka 12 einingar á 

öðrum sviðum. Námið fer fram með þrenns konar hætti; í formi fyrirlestra, í dæma-, 

umræðu-, eða æfingartímum og verklegar æfingar (Háskóli Íslands, 2010a og 2010d). 

Einingarnar skiptast þannig; 102 einingar af undirstöðuatriðum í verkfræði, 6 einingar af 

grunnþáttum í iðnaðarverkfræði, t.d. rekstrarfræði, 24 einingar framleiðsluferli, 24 einingar 

stjórnun, 18 einingar aðgerðagreining og 6 einingar nýsköpun og tækni. Undirstöðuatriði í 

verkfræði skiptast svo í 30 einingar stærðfræði, 12 einingar eðlisfræði, 12 einingar tölfræði, 

12 einingar tölvunarfræði og 36 einingar í verkfræðilegum undirgreinum t.d. rafeindafræði, 

varmafræði og aflfræði. Þessi skipting á milli eininga byggir Páll Jensson prófessor á 

ýmsum forsendum, m.a. skyldunámskeiðum og dæmigerðu vali nemenda á valfögum (Páll 

Jensson, munnleg heimild, 9. maí 2011b). Háskóli Íslands bíður einnig upp á 120 eininga 

meistaranám og 180 eininga doktorsnám. Ljúka þarf BS prófi í iðnaðarverkfræði til að 

hægt sé að innritast í nám til meistaraprófs. Meðaleinkunn þarf að vera að minnsta kosti 6 í 

grunnnámi. Þeir sem lokið hafa BS gráðu í raunvísindum eða sambærilegu prófi geta 

einnig sótt um inngöngu í meistaranám, deildin metur inngöngubeiðni þeirra (Háskóli 

Íslands, 2011d). Meistaranámið getur verið 90 einingar í námskeiðum og 30 eininga 

rannsóknarverkefni eða 60 einingar í námskeiðum og 60 eininga rannsóknarverkefni. 

Skyldunámskeið eru 30 einingar og samtals er hægt að velja um 67,5 einingar í 

valnámskeiðum. Kennsla fer fram í formi fyrirlestra og hópverkefna þar sem tekist er á við 

raunveruleg viðfangsefni í tengslum við fyrirtæki og stofnanir (Háskóli Íslands, 2010b). 

Þessar 120 einingar skiptast niður í 36 einingar stjórnun, 42 einingar aðgerðagreining, 6 

einingar nýsköpun og tækni, 6 einingar umhverfismál, 24 einingar framleiðsluferli og 6 

einingar mannlegir þættir. Líkt og með skiptingu BS eininga þá er þetta mat Páls Jenssonar 

prófessors miðað við skyldunámskeið, val nemenda á valfögum og skiptingu eininga í 

meistaraverkefnum (Páll Jensson, munnleg heimild, 9. maí 2011b). Meistaranámið veitir 

aðgang að doktorsnámi. Doktorsnámið er 30 einingar í námskeiðum og 180 eininga 

rannsóknarverkefni. Námskeiðin eru framhaldsnámskeið sem valin eru í samráði við 

umsjónarkennara (Háskóli Íslands, 2010c). Fjöldi ECTS eininga til BS gráðu og MS gráðu 

í iðnaðarverkfræði eru því samtals 300. Skipting eininga og prósentu þeirra má sjá í töflu 

2.1 hér að neðan. 
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Tafla 2.1 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði, með undirstöðuatriðum. 

Svið innan 

iðnaðarverkfræði 

Framboð menntunar 

(ECTS) 

Framboð menntunar (%) 

Undirstöðuatriði í verkfræði 102 34% 

Grunnþættir í 

iðnaðarverkfræði 

6 2% 

Aðgerðagreining 60 20% 

Stjórnun 60 20% 

Nýsköpun og tækni 12 4% 

Umhverfismál 6 2% 

Framleiðsluferli 48 16% 

Mannlegir þættir 6 2% 

 

Samtals 

 

300 

 

100% 

   

 

Eins og sjá má í töflu 2.1 hér að ofan þá er meira en þriðjungur námskeiða í 

iðnaðarverkfræði hjá IVT-deild HÍ um undirstöðuatriði í verkfræði. Í töflu 2.2 hér að neðan 

er greint frá einingafjölda ef aðeins er tekið mið af einingunum sem kenndar eru á sviðum 

iðnaðarverkfræði. 

Tafla 2.2 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði, án undirstöðuatriða. 

Svið innan 

iðnaðarverkfræði 

Framboð menntunar 

(ECTS) 

Framboð menntunar (%) 

Aðgerðagreining 60 31% 

Stjórnun 60 31% 

Nýsköpun og tækni 12 6% 

Umhverfismál 6 3% 

Framleiðsluferli 48 25% 

Mannlegir þættir 6 3% 

 

Samtals 

 

192 

 

100% 

   

 

Á töflu 2.2 sést að þegar fjölda eininga sem kenndar eru á þessum sex sviðum 

iðnaðarverkfræðinnar er skipt upp er megin áherslan lögð á þrjú svið, samtals 87% af öllu 

námsframboðinu. Þessi svið eru aðgerðagreining, stjórnun og framleiðsluferli. Hin þrjú 

sviðin fá aðeins 13% af heildar námsframboði. Má því greina að lögð er megin áhersla á 

kennslu á sviðum stjórnunar, aðgerðagreiningu og framleiðsluferli en grunnþekking er 

aðeins kennd á sviði nýsköpunar og tækni, umhverfismála og mannlegra þátta.  
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2.4 Útskrifaðir nemendur úr iðnaðarverkfræði 
við Háskóla Íslands 

Frá árinu 1991 til febrúar 2011 hafa u.þ.b. 150 kandídatar útskrifast með BS gráðu í véla- 

og iðnaðarverkfræði. Frá 2001 til febrúar 2011 hafa útskrifast rúmlega 200 kandídatar með 

BS gráðu í iðnaðarverkfræði (Háskóli Íslands, 2011a). Á árunum 1974 til 2001 höfðu 322 

kandídatar útskrifast með Cand.Scient. próf í véla- og iðnaðarverkfræði (Háskóli Íslands, 

2011b). Um 40 kandídatar útskrifuðust með meistarapróf í véla- og iðnaðarverkfræði frá 

árinu 1991 til febrúar 2011 og rúmlega 60 með meistarapróf í iðnaðarverkfræði frá árinu 

2001 til febrúar 2011 (Háskóli Íslands, 2011f). Rannsakanda var greint frá því að frá 

upphafi til febrúar 2011 hefur a.m.k. tveir einstaklingar útskrifast með doktorspróf í 

iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands (Páll Jensson, munnleg heimild, 2011c). Þessir 

einstaklingar eru þó skráðir með doktorspróf í vélaverkfræði samkvæmt tölfræðilegum 

heimildum Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2011c). 

2.5 Samantekt 

Byrjað var á því að segja sögu verkfræðideildar Háskóla Ísland, stofnun deildarinnar og 

þróun hennar frá því að einungis var boðið upp á nám í byggingarverkfræði til þess að nú er 

boðið upp á 17 námsleiðir sem ljúka með því að nemendur útskrifast með starfsheiti. 

Hugtakið iðnaðarverkfræði var skilgreint og því lýst hvernig iðnaðarverkfræði er 

frábrugðin öðrum greinum verkfræðinnar. Í ljós kom að margar skilgreiningar eru á 

hugtakinu iðnaðarverkfræði. Fjallað var um hvenær fyrst var boðið upp á nám í 

iðnaðarverkfræði sem sér námsbraut við HÍ og þá aðila sem komu fyrstir að stofnun 

hennar. Greint var frá kennslu í iðnaðarverkfræði og hvernig henni er háttað ásamt því 

hvernig námið er lagt upp. Einnig var einingafjöldi tekinn saman sem er í boði hjá IVT-

deild HÍ og þeim skipt upp í þau sex svið sem eru innan iðnaðarverkfræðinnar samkvæmt 

skilgreiningu IESE. Þá var greint frá fjölda nemenda sem hafa útskrifast með BS gráðu, 

MS gráðu, doktorsgráðu og Cand.Scient. próf úr iðnaðarverkfræði.  
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3 Iðnaður á Íslandi 

Iðnaður er einn af undirstöðuatvinnugreinum íslensks atvinnulífs. Heildarvægi iðnaðar í 

verðmætasköpun atvinnugreina, þ.e.a.s. hvaða einstaka atvinnugreinar greiða fyrir 

framleiðsluþættina sem notaðir eru, hefur dregist saman úr 25% í 20% síðan 

efnahagskreppan reið yfir. Helsta skýringin er sú að orðið hefur mikill samdráttur í 

byggingariðnaði og mannvirkjagerð. Til lengri tíma litið má þó búast við að vægi hans nái 

aftur upp í 25% ( Samtök iðnaðarins, 2010).  

 

Í þessum kafla er iðnaður skilgreindur. Greint er frá Samtökum iðnaðarins, stofnun 

samtakanna, markmiðum, fimm starfsgreinahópum innan þeirra og að lokum sérstöðu 

atvinnulífs á Íslandi. 

 

3.1 Skilgreining á iðnaði 

Margvíslegar skilgreiningar á iðnaði hafa verið settar fram. Í flestum tilvikum er talað um 

iðnað sem framleiðslu eða vinnslu á hlutum eða þjónustu, hvort sem hluturinn er hráefni, 

samsett eða fullbúin vara. 

 

The Free dictonary skilgreinir iðnað á eftirfarandi hátt í íslenskri þýðingu:  

 

„Iðnaður er skipulögð atvinnustarfsemi sem tengist framleiðslu, samsetningu og vinnslu 

hráefna eða bygginga. Varan og þjónustan er unnin af fólki til að bæta verðgildi hennar“ 

(The Free Dictonary, 2011b).  

3.2 Samtök iðnaðarins 

Samtök iðnaðarins voru stofnuð þann 24. september 1993 en þá voru sex samtök í iðnaði 

sameinuð undir þessu nafni. Auk Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands 

iðnaðarmanna stóðu Félag íslenska prentiðnaðarins, Verktakasamband Íslands, Samband 

málm- og skipasmiðja og Meistara- og verktakasamband byggingamanna að stofnun SI. 

Samtökin tóku síðan formlega til starfa 1. janúar 1994 (Samtök iðnaðarins, 2007). Í dag, 

árið 2011, eru starfsmenn SI 16 talsins, framkvæmdastjóri SI er Orri Hauksson. Markmið 

SI eru m.a. að auka áhrif iðnaðar í þjóðfélaginu og vinna að því að betrumbæta 

starfsskilyrði íslenskra iðnfyrirtækja. Samtökin leggja áherslu á vöruþróun, 

markaðsstarfsemi og menntun stjórnenda og starfsmanna í fyrirtækjunum (Samtök 

iðnaðarins, e.d.7, e.d.8).  

http://www.si.is/media/pdf/islenskur-idnadur/2010-12-serrit.pdf
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Innan Samtaka iðnaðarins eru um 1000 iðnfyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda. 

Starfandi starfsgreinahópar eru 15 sem eru heilbrigðistækniiðnaður, húsgagnaiðnaður, 

líftækni, mannvirkjagerð, matvælaiðnaður, málmiðnaður, prentiðnaður, sprotafyrirtæki, 

stóriðja, upplýsingatækni, leikjaiðnaður, græn tækni, hljóðvers- og upptökumenn, 

þjónustuiðnaður og ýmis annar iðnaður (Samtök iðnaðarins, e.d.1, e.d.6, e.d.10). Greint 

verður nánar frá fimm af þessum 15 starfsgreinahópum í næsta kafla, 3.3. SI vinna í nánu 

samráði við fyrirtæki að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum. Annars vegar eru einstök 

fyrirtæki og starfsgreinahópar þjónustaðir og hins vegar er þjónustan þverfagleg, s.s. í 

gæðamálum, menntamálum og markaðs- og kynningarmálum (Samtök iðnaðarins, e.d.11). 

Meginhlutverk SI eru 10 talsins: 

1. Þjóna íslenskum iðnaði og gæta hagsmuna hans á innlendum og erlendum vettvangi. 

2. Hafa áhrif á stefnu stjórnvalda, fjármálastofnana, opinberra stofnana og annarra 

sem tengjast starfsemi iðnaðarins með það að markmiði að íslenskum fyrirtækjum 

verði búin starfsaðstaða sem gerir þau samkeppnishæf á innlendum og erlendum 

mörkuðum, án hindrana og með arðbærum hætti. 

3. Fylgjast vel með alþjóðlegri samningagerð á vegum opinberra aðila og aðstoða þá 

við að meta þætti slíkra samninga sem varða hagsmuni iðnaðarins hér á landi og 

erlendis. 

4. Eiga samstarf við hliðstæð samtök erlendis og vera aðilar að alþjóðasamtökum 

þeirra til þess að fylgjast betur með og hafa áhrif á þróun atvinnulífs, starfsskilyrði 

og viðskipti á alþjóðavettvangi. 

5. Leggja áherslu á að menntun starfsfólks og stjórnenda í iðnaði sé eins góð og kostur 

er og að hún stuðli að eðlilegri tækniþróun og falli að þörfum hans. 

6. Stuðla að félagslegum, faglegum og efnahagslegum framförum í iðnaði með 

upplýsinga- og fræðslustarfsemi meðal félaga sinna, m.a. um breytingar og túlkun 

á lögum og reglum sem snerta iðnaðinn hér á landi og á alþjóðavettvangi. 

Samtökin veita félagsmönnum sínum margvíslega fag- og sérfræðiþjónustu, m.a. á 

sviði markaðsmála, nýsköpunar, gæðamála og framleiðslu með útgáfu fræðsluefnis 

og kynningar- og fræðslufundum. 

7. Vinna að viðskipta- og hagrannsóknum til þess að fylgjast með starfsskilyrðum 

iðnaðarins og með samanburði við aðrar greinar atvinnulífsins innanlands og 

erlendis. 

8. Gæta hagsmuna iðnaðarins við kjarasamningsgerð Samtaka atvinnulífsins. 

9. Vera málsvari félagsaðila út á við og álykta fyrir þá varðandi mál sem varða 

hagsmuni þeirra og opinbera umfjöllun. 

10. Vinna að almennri kynningu á íslenskum iðnaði og hvetja með aðgerðum sínum 

almenning og opinbera aðila til þess að nýta innlenda framleiðslu að öðru jöfnu. 

(Samtök iðnaðarins, e.d.2). 
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3.3 Starfsgreinahópar  

Eins og greint var frá hér í kaflanum á undan eru 15 starfsgreinahópar innan Samtaka 

iðnaðarins. Hér að neðan verður aðeins greint frá fimm þeirra. Í spurningalistanum sem 

lagður var fyrir þátttakendur, sjá viðauka D, var lögð fram spurningin innan hvað iðnaðar 

fyrirtækið væri. Gefnir voru sex valmöguleikar; hugverkaiðnaður, matvælaiðnaður, 

mannvirkjaiðnaður, stóriðja, þjónustuiðnaður og annað. Því er aðeins gerð nánari útlistun á 

fimm starfsgreinahópum hér fyrir neðan og framtíðarsýn þeirra. 

 

Hugverkaiðnaður: Um 10.000 Íslendingar starfa innan hugverkaiðnaðarins. Hann spannar 

vítt svið tækni- og hugverkagreina. Störf innan hugverkaiðnaðarins eru fjölbreytileg og má 

þar nefna heilbrigðistækni, leikjaiðnaður, upplýsingatækni o.fl. Útflutningur á sviði 

hugverkaiðnaðar nam um 20% af heildarútflutningi landsins árið 2009. Ársveltan nam 150 

milljörðum króna innanlands en 200 milljörðum erlendis (Jón Ágúst Þorsteinsson, 2010). 

Gerð var rannsókn í janúar 2011 af SI þar sem spurt var um fyrirætlanir stjórnenda til að 

fjölga störfum í framtíðinni og væntingar manna í hugverkaiðnaðinum. Rannsóknin gaf til 

kynna að í innlendum iðnfyrirtækjum sé þörf á 11% fjölgun tæknimenntaðs háskólafólks 

næstu 12 mánuði (Skúli Helgason, 2011). Búist er við að árið 2013 munu útflutningstekjur 

í hugverkaiðnaði aukast um 30 til 50 milljarða miðað við árið 2009. Hugverkaiðnaðurinn 

hefur vaxið hvað hraðast af öllum iðnaði en við fall fjármálakerfisins og hrun íslensku 

krónunnar hafa útflutningsgreinarnar orðið samkeppnishæfari á erlendum mörkuðum (Jón 

Ágúst Þorsteinsson, 2010). 

 

Matvælaiðnaður: Á árinu 2010 störfuðu í matvælaiðnaði um 4.000 manns og er hann einn 

af stærstu undirgreinum iðnaðarins. Af heildarútflutningi landsins árið 2009 var 

matvælaiðnaðurinn 30%. Fyrirtæki í matvælaiðnaði hjá Samtökum iðnaðarins eru um 90 

talsins. Aðgerðir sem skilað hafa mestu í eflingu íslensks matvælaiðnaðar á þessari öld er 

stóraukin áhersla á nýsköpun og þróunarstarf. Þrátt fyrir efnahagskreppuna og verðbólgu 

hefur ekki orðið samdráttur í matvælaiðnaði að raungildi undanfarin ár, helst er það talið 

vegna hagræðinga, stöðugra nýsköpunar og vöruþróunar (Samtök iðnaðarins, e.d.4). 

 

Mannvirkjaiðnaður: Starfsemi byggingariðnaðarins hefur dregist saman frá árinu 2007 til 

2010. Á árinu 2010 var talið að um 7.000-8.000 manns starfaði í greininni. Þegar best lét, 

árið 2007, störfuðu þar um 18.000 manns (Samtök iðnaðarins, 2010). Sagt hefur verið að 

með hverju starfi í mannvirkjagerð fylgi tvö önnur í öðrum atvinnugreinum eins og 

framleiðslu, verslun og þjónustu. Íslenskur mannvirkjaiðnaður hefur skapað sér sérstöðu í 

heiminum í hönnun mannvirkja fyrir veðurfars- og náttúruaðstæður sem skapast á 

norðlægum slóðum, s.s. séraðstæður á borð við jarðskjálfta, umhleypinga, mikið vindálag, 

slagregn og snjó (Samtök iðnaðarins, e.d.3) 

 

Stóriðja: Á fyrstu 10 mánuðum ársins 2010 skilaði ál tæpum 40% af vöruútflutningi og 

tæpum 27% af heildarútflutningstekjum Íslands en var 25% árið 2009 (Samtök iðnaðarins, 

2010). 42 ár eru síðan framleiðsla á áli hófst á Íslandi. Frá 1995-2009 áttfaldaðist 

útflutningur á áli, úr 100.000 í 800.000 tonn sem er 2% af árlegri framleiðslu áls í 

heiminum. Árið 2020 er talið að þörfin í heiminum verði komin úr 40 milljónum tonna í 60 

milljónir tonna. Öflugur raforkuiðnaður er á Íslandi vegna stóriðju sem veltir um 90 

milljörðum króna (Samtök iðnaðarins, 2009, e.d.9). 
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Þjónustuiðnaður: Því miður er ekki hægt að veita sambærilegar tölur á við aðra 

starfsgreinahópa hvað þjónustuiðnaðinn varðar þar sem tölulegar upplýsingar liggja ekki 

fyrir. 

3.4 Sérstaða atvinnulífs á Íslandi 

Davíð Lúðvíksson forstöðumaður stefnumótunar og nýsköpunar greindi frá sérstöðu 

atvinnulífs á Íslandi (munnleg heimild, 2011). Davíð benti á að sérstaða Íslands hvað iðnað 

varðar, miðað við önnur lönd, er helst sjávarútvegur, virkjanir og álframleiðsla. Einnig má 

nefna fjölda hugverkafyrirtækja í tengslum við heilbrigðiskerfið, afþreyingariðnað s.s. í 

leikjaiðnaði, ýmiss konar tæknifyrirtæki í tengslum við matvælavinnslu, sjávarútveg, orku- 

og stóriðju. Önnur sérstaða er að íslenska hagkerfið byggir að verulegu leiti á útflutningi. 

Útflutningur knýr hagkerfið og hleypir blóði í efnahagslífið en heildarverðmæti útflutnings 

árið 2009 var 781 milljarður íslenskra króna að meðtöldum óreglulegum liðum s.s. 

endurútflutningi á fólksbílum og jarðvinnuvélum. Án þessara óreglulegu liða er 

útflutningur Íslendinga 748 milljarðar íslenskra króna og skiptist á fjórar megin stoðir sem 

eru; ferðaþjónusta og samgöngur með um 25,5%, stóriðja með um 25,0%, matvælaiðnaður 

með um 29,5% og hugverkaiðnaður 19,9%. Til að geta boðið upp á varanleg störf fyrir 

fólkið í landinu þurfa ofangreindar greinar að vaxa eins hratt og kostur er á komandi árum.  

 

Davíð greindi einnig frá því að stóriðjan, matvælaiðnaðurinn og ferðaþjónustan nýta 

náttúruauðlindir landsins. Auðlindir væru takmarkaðar og mikill ágreiningur væri á 

pólitískum vettvangi um hvernig, hvenær og á hvaða grundvelli eigi að nýta þessar 

auðlindir. Ísland geti búist við aukningu í ferðamannaiðnaði en hann getur ekki einn og sér 

komið af stað þeim vexti í útflutningi sem þörf er á. Hugverkaiðnaður aftur á móti sé 

óháður náttúruauðlindum landsins en í því felast bæði tækifæri og ógnanir. 

Hugverkaiðnaður geti orðið ein af meginstoðum hagvaxtar, útflutnings og uppspretta vel 

launaðra starfa og getur varðað veginn til endurreisnar og bættra lífskjara á Íslandi á 

komandi árum. Meginforsendan hér á landi sé að það ríki stöðugleiki í efnahagslífinu og að 

Ísland sé hluti af alþjóðlegu, opnu og heilbrigðu viðskiptaumhverfi sem byggir á þekkingu, 

gæðum og samfélagslegri ábyrgð. Í dag, árið 2011, stendur hugverkaiðnaður á Íslandi undir 

um 20% af útflutningstekjum landsins.  

3.5 Samantekt 

Í fyrstu var greint frá hugtakinu iðnaður. Iðnaður skilgreindur þegar framleiðsla á sér stað 

til að auka virði vöru hvort sem varan er hráefni eða tilbúin vara. Hlutverk Samtaka 

iðnaðarins er margvíslegt. Fyrst og fremst þjóna þau hagsmunum iðnfyrirtækja sem starfa 

hérlendis og erlendis. Starfsgreinahóparnir fimm sem greint er nánar frá í kaflanum eru þeir 

valmöguleikar sem í boði voru þegar spurt var innan hvaða iðnaðar fyrirtækið starfaði í 

spurningalistanum sem sendur var á markhóp. Þessir fimm hópar eiga stærstan hluta í 

heildarútflutningi Íslands. Að lokum var greint frá sérstöðu atvinnulífs á Íslandi. 
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4 Industrial Engineering Standards in 
Europe 

Meistaraverkefni þetta er hluti af verkefni sem nefnist „Industrial Engineering Standards in 

Europe“ (IESE). Þar er kennsla í iðnaðarverkfræði rannsökuð í sex skólum innan Evrópu. 

Helmingur skólanna eru háskólar en hinir eru einkaaðilar sem bjóða menntun í 

iðnaðarverkfræði. Skólarnir sex eru í Danmörku, Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð, Írlandi og 

Íslandi (Industrial Engineering Standards in Europe, 2010b). 

Í þessum kafla er greint frá markmiðum IESE, borið saman námsframboð í 

iðnaðarverkfræði milli skólanna sex og borið saman námsframboð á Íslandi við meðaltal 

allra samstarfsaðila IESE.  

4.1 Markmið Industrial Engineering Standards 
in Europe 

Skólarnir sex sem eru í samstarfi og mynda IESE eru VOAA Industrial Engineering 

skólinn í Veenenfall Hollandi, The International Industrial Consult IIC AG skólinn í 

Frankfurt Þýskalandi, Háskóli Íslands, Continuing Professional Development í Álaborg 

Danmörku, The Institute of Industrial Engineering í Waterford Írlandi og The Royal 

Institute of Technology í Stokkhólmi Svíþjóð (Industrial engineering standards in Europe, 

2010a). Markmið IESE eru tvö, annars vegar að bera saman kennslu í iðnaðarverkfræði á 

milli landanna þar sem undirstöðuatriði við kennslu í verkfræði eru greind við kennslu í 

iðnaðarverkfræði ásamt helstu sviðum innan iðnaðarverkfræði. Það er gert með samanburði 

á ECTS einingum á milli landanna sex. Hins vegar er markmiðið að meta þarfir og kröfur 

til iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækjum í þessum löndum með því að notast við spurningalista. 

Það mun byggja á evrópska prófgráðukerfinu European Qualification Framework (EQF). 

Áhrif verkefnisins mun síðan verða leiðarvísir fyrir samhæfingu í iðnaðarverkfræði 

(Industrial Engineering Standards in Europe , 2010b).  

4.2 Greining menntunar milli skóla í Evrópu 

Venn mynd á sviðum iðnaðarverkfræði hefur verið notað í fjölda áratuga. Það hefur verið 

viðurkennt sem iðnaðarstaðall í Evrópu og í háskólum í Bandaríkjunum (Industrial 

Engineering Standards in Europe, 2011). Samstarfsaðilar IESE tóku þá ákvörðun að nota 

þetta líkan til að bera saman fjölda ECTS eininga sviða í iðnaðarverkfræði á milli skóla. 

Eins og sjá má á mynd 4.1 þá skiptist kennsla annars vegar í undirstöðuatriði í verkfræði og 

hins vegar fjögur meginsvið iðnaðarverkfræðinnar. Þau eru stjórnun, mannlegir þættir, 

framleiðsluferli og aðgerðagreining. Innan þessara sviða eru undirflokkar.  
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Mynd 4.1 Staðlað Venn mynd á sviðum iðnaðarverkfræði (Industrial Engineering 

Standards in Europe, 2011). 

Í miðju myndarinnar eru undirstöðuatriði í verkfræði (e. IE base) sem eru sameiginleg 

öllum verkfræðigreinum; stærðfræði, eðlisfræði, aflfræði, hönnun, burðarþol o.fl. Hin 

fjögur sviðin tengjast svo undirstöðuatriðunum. Stjórnun (e. Management Systems) felur í 

sér ferli og aðferðir sem notaðar eru til að tryggja að fyrirtæki uppfylli öll verkefni sem þau 

þurfa til að ná markmiðum sínum með skilvirkum hætti. Aðgerðargreining (e. Operation 

Research) er grein af hagnýtri stærðfræði sem notar stærðfræðileg líkön, tölfræði og 

reiknirit til að finna góða lausn eða bestu lausnina á erfiðum vandamálum. Með 

mannlegum þáttum (e. Human Factors Engineering) er átt við hönnun á kerfum, ferlum og 

vinnuumhverfi til auðvelda notkun einstaklinga og betrumbæta áreiðanleika. 

Framleiðsluferli (e. Manufacturing Systems Engineering) felur í sér aðferðir sem eru 

notaðar til að skipuleggja og stýra framleiðslu.  

Við greiningu á kennslu iðnaðarverkfræði í löndunum sex kom í ljós að samstarfsaðilum 

IESE fannst mynd 4.1 ekki endurspegla nægilega vel kennsluna miðað við nútíma 

námsáætlanir í iðnaðarverkfræði. Að þeirra mati vantaði tvö svið á myndina; nýsköpun og 

tækni og umhverfismál. Auk þess fannst þeim þurfa að bæta við undirflokk í 

undirstöðuatriðum í verkfræði sem greinir frá grunnþáttum við kennslu í iðnaðarverkfræði 

(e. IE fundamentals) t.d. rekstarfræði, sjá mynd 4.2 hér að neðan. Umhverfismál (e. 

Environment/Sustainability) taka á öllum víddum sem snerta umhverfið, m.a. orkunotkun, 

orkunýtni bygginga, vernd á umhverfinu og fleiri þáttum. Nýsköpun og tækni (e. 

Innovation and Technology) er að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem og endurbæta það 

sem áður var til. Nýsköpun getur átt við framleiðsluferli, sölu- eða markaðssetningu, 

upplýsingatækni, stjórnunaraðferð eða skipulag innan fyrirtækis (Industrial Engineering 

Standards in Europe, 2011). 
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Mynd 4.2 IESE Venn mynd á sviðum iðnaðarverkfræði (Industrial Engineering Standards in 

Europe, 2011). 

Kennsluáætlun skólanna sex innan IESE var skráð og borin saman við IESE myndina. 

Námsframboðið var skráð í ECTS einingum. Prósentugildi var fundið út frá heildarfjölda 

ECTS eininga sem kenndar voru í hverjum skóla. Í töflu 4.1 hér að neðan má greina 

mismunandi áherslur skólanna (Industrial Engineering Standards in Europe, 2011). 

Tafla 4.1 Kennsla sviða milli skóla í Evrópu út frá ECTS einingum. 

 Írland Danmörk Svíþjóð Ísland Holland Þýskaland Meðaltal 

Undirstöðu-

atriði í verkfræði 

22% 40% 37% 34% 6% 0% 23% 

Grunnþættir í 

iðnaðarverkfræði 

15% 13% 13% 2% 19% 10% 12% 

Aðgerðagreining 0% 13% 8% 20% 5% 0% 8% 

Stjórnun 25% 3% 15% 20% 40% 29% 22% 

Nýsköpun og 

tækni 

0% 13% 0% 4% 0% 12% 5% 

Umhverfismál 19% 0% 8% 2% 0% 0% 5% 

Framleiðsluferli 17% 12% 15% 16% 30% 49% 23% 

Mannlegir þættir 2% 6% 4% 2% 0% 0% 2% 

        

(Páll Jensson, 2011a). 

Eins og sjá má á töflu 4.1 hér að ofan er námsframboð í þessum sex skólum mjög ólík. 

Þegar meðaltalið er skoðað sést að atriðum sen snýr að mannlegum þáttum fá lægstan 

forgang af öllum sviðunum í flestum skólunum. Nýsköpun og tækni ásamt 

umhverfismálum fá einnig lágan forgang. Kennsla í nýsköpun og tækni er aðeins í þremur 

af sex skólum, í Danmörku, í Þýskaland og á Ísland. Sama má segja um umhverfismál en 

19% af allri kennslu á Írlandi er umhverfismál en einnig eru umhverfismál kennd í Svíþjóð 

og á Íslandi. Framleiðsluferli og stjórnun fá hæsta meðaltalið.  
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Minnst er kennt af framleiðsluferli í Danmörku en mest í Þýskalandi 49%. Í Hollandi er 

40% námsefnisins stjórnun en aðeins 3% í Danmörku. Kennsla í aðgerðagreiningu fær 

mesta vægið á Íslandi en engin kennsla er á sviði aðgerðagreiningu á Írlandi eða í 

Þýskalandi.  

Mikill breytileiki er á milli sviðanna sex ásamt kennslu í undirstöðuatriðum verkfræðinnar, 

sérstaklega í þeim tveim flokkum sem IESE bættu við Venn líkanið, nýsköpun og tækni og 

umhverfismál. Með því að greina einstakar námsáætlanir og bera þær saman við skólana 

sex hafa samstarfsaðilar IESE greint frá því að umfang námsáætlana þarf að stækka til að 

fela í sér viðbótar svið og þekkingu. Nákvæmar breytur vegna viðbótar á námsáætlun 

skólanna verður að gera með tilliti til þess sem iðnaðurinn þarfnast og vill. Það er annað 

markmið IESE samstarfsverkefnisins.  

4.3 Kennsla í iðnaðarverkfræði við Háskóla 
Íslands miðað við meðaltal skóla í Evrópu 

Á myndinni hér fyrir neðan er búið að setja skiptingu ECTS eininga við 

kennslu við IVT-deild HÍ í Venn líkanið.  

Mynd 4.3 Venn mynd kennslu í iðnaðarverkfræði við HÍ. 

Ef borin er saman kennsla á Íslandi við meðaltal annarra landa og sviða þeirra þá kemur í 

ljós að kennsla í iðnaðarverkfræði við HÍ er ávallt undir meðaltalinu nema hvað varðar 

undirstöðu atriði í verkfræði og aðgerðagreiningu. Meðaltal kennslu í undirstöðuatriðum 

verkfræði er 23% en IVT-deild HÍ kennir 34%. Meðaltal kennslu í aðgerðagreiningu er 8% 

en 20% á Íslandi. Af öllum þjóðunum er minnst kennt á Íslandi af grunnþáttum 

iðnaðarverkfræði eða 2%, meðaltalið er 12%. Ísland kemur næst allra þjóða hvað meðaltal 

kennslu í stjórnun varðar eða 20%, aðeins 2% frá meðaltalinu. Það sama á við um 

nýsköpun og tækni. Meðaltal umhverfismála er aðeins 5% og við IVT-deild HÍ er kennt 

2%. 7% munur er á kennslu IVT-deildar HÍ og meðaltalinu á kennslu í framleiðsluferli. 

Kennsla í atriðum sem snýr að mannlegum þáttum við IVT-deild HÍ er jöfn meðtalinu eða 

2%. Því má greina að stærsti munurinn á milli kennslu við IVT-deild HÍ og meðaltali 

kennslu landanna sex er kennsla í aðgerðagreiningu. Svo grunnþættir í iðnaðarverkfræði og 

undirstöðuatriðum í verkfræði ásamt framleiðsluferli. Önnur svið eru nálægt meðaltalinu. 
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4.4 Samantekt 

Markmið skólanna sex sem starfa í Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi, Írlandi, Hollandi og 

Íslandi eru tvö. Annars vegar að bera saman kennsluframboð í skólunum og hins vegar 

meta þarfir og kröfur fyrirtækja til iðnaðarverkfræði í löndunum sex. Venn mynd greinir frá 

fjórum sviðum innan iðnaðarverkfræði þar sem undirstöðuatriði í verkfræði tengjast öllum 

sviðunum. Þessi svið eru aðgerðagreining, stjórnun, framleiðsluferli og mannlegir þættir. 

Samstarfsaðilar IESE töldu Venn myndin ekki endurspegla nægilega vel nútímakennslu í 

iðnaðarverkfræði og bættu því við tveimur sviðum, umhverfismálum og nýsköpun og 

tækni. Auk þess bættu þeir flokknum grunnþættir við iðnaðarverkfræði. Þegar 

kennsluframboð milli skólanna sex er borið saman má greina að munur er á kennslu milli 

landanna. Sum þeirra eru langt fyrir ofan eða langt fyrir neðan meðaltal sumra sviðanna 

sex. Á Íslandi er aðgerðagreining með mesta kennsluframboði en bæði á Írlandi og í 

Þýskalandi er ekkert námsframboð á þessu sviði. Holland kennir hvað mest í stjórnun af 

öllum skólunum en Danmörk minnst. Á Írlandi, í Svíþjóð og í Hollandi er ekkert 

námsframboð á sviði nýsköpunar og tækni en það er hæst í Danmörku. Í Þýskalandi, í 

Hollandi og í Danmörku er ekkert námsframboð í umhverfismálum en 19% á Írlandi. Mest 

vegur framleiðsluferli í Þýskalandi en minnst í Danmörku. Mannlegir þættir fá minnsta 

vægið eða aðeins 2% meðatal. Kennsluframboð á Íslandi var nálægt meðaltalinu í flestum 

sviðum nema í aðgerðagreiningu, þar sem munurinn var 12% yfir meðaltalinu en 7% undir 

meðaltalinu á sviði framleiðsluferlis. 
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5 Forprófun spurningalistans 

Markmiðið með forprófun á spurningalistanum er að kanna hvort þátttakendur forprófunar 

skilji meginhugtök listans og hvort einhver vafaatriði séu. Leitað er svara við því hvort gera 

þurfi breytingar á spurningalistanum á grundvelli þess að markhópur hans muni geta svarað 

honum auðveldlega án þess að einhver hugtök eða skilgreiningar vefjist fyrir þátttakendum. 

Á grundvelli niðurstaðna er atriðum breytt innan spurningalistans. Þetta fyrsta skref er 

grundvöllur megindlegra rannsóknar á mælingarfræðilegum eiginleikum listans.  

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði forprófunar, þátttakendum hennar, mælitæki og 

hvernig forprófun var framkvæmd. Greint er frá niðurstöðum forprófunar ásamt þeim 

breytingum sem gerðar voru á spurningalista eftir athugasemdir þátttakenda. 

5.1 Aðferð og þátttakendur forprófunar 

Notast var við eigindlegar aðferðir við forprófun á spurningalistanum. Aðferðafræðina að 

baki eigindlegum rannsóknum má rekja til hugmynda og kenninga félagsvísindamanna. 

Lögð er áhersla á að einstaklingurinn túlki veruleikann. Ýmsar nálganir eru notaðar innan 

eigindlegra rannsókna en þátttökuathugun og opin viðtöl eru hins vegar mest notuð, í sitt 

hvoru lagi eða saman. Markmið slíkra viðtala er að öðlast skilning á viðhorfum, upplifun 

og aðstæðum viðmælenda með þeirra eigin orðum, þar sem hver og einn getur verið með 

eigin rök. Útkoma eigindlegra rannsókna er ekki tölulegur samanburður heldur hugtök sem 

lýsa hvað sé sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005; Kvale, S., 2009). 

Síðustu ár hefur aukin áhersla verið lögð á forprófanir. Grunnhugmyndir eru þær að áður en 

spurningalisti er lagður fyrir þátttakendur eru prófanir gerðar á listanum til að athuga hvort 

einstaklingar skilji spurningarnar. Hvort þeir geti lesið og skilið spurningarnar og hvort þeir 

geti framkvæmt verkefnið sem farið er fram á (Fowler, 1995). Það er hægt að notast við 

þrjár aðferðir við einstaklingsviðtöl. Fyrsta aðferðin er sú að viðtöl eru tekin þar sem 

þátttakendur segja upphátt hvað þeir hugsa þegar þeir lesa spurningarnar og greina upphátt 

hvað þeir hugsa þegar þeir ákveða hverju þeir eiga að svara. Þannig getur rannsakandinn 

séð hvernig spurningin er skilin og hvernig svarið er myndað í huga þátttakanda. Ókostir 

við þessa tegund viðtala er að sumir eiga erfiðara en aðrir að tjá hvað þeir hugsa. Einnig 

getur verið erfiðara fyrir þann sem tekur viðtölin að komast að niðurstöðum. Önnur og 

þriðja aðferðin er frekar notuð við einstaklingsviðtöl. Í báðum aðferðum, aðferðum tvö og 

þrjú, er viðmælandi spurður um spurningarnar og svör hans.  
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Algeng tækni er að: 

1. Biðja þátttakanda að umorða skilning sinn á spurningunni. 

2. Spyrja þátttakanda að skilgreina hugtök. 

3. Útskýra fyrir þátttakanda ef hann er óviss um spurninguna eða hún veldur 

einhverjum ruglingi.  

4. Spyrja þátttakanda hve öruggur hann er með svar sitt. 

5. Ef val er á mörgum svörum við spurningunni, skal spyrja þátttakanda um 

ákvörðunarferli svarins.  

(Fowler, 1995). 

Annars vegar getur rannsakandi spurt viðmælendur út í hverja spurningu, lið fyrir lið, eða 

farið í gegnum allt viðtalið og spurt spurninga í lokin. Kosturinn við fyrri aðferðina er að 

um leið og þátttakendur hafa svaraði spurningunni geta þeir greint frá því hvað fór í 

gegnum huga þeirra. Hins vegar getur það brotið upp viðtalið og sambandið sem myndast á 

milli spurninga. Þegar þátttakendur eru beðnir um að fara aftur að spurningunum eftir að 

hafa svarað þá geta þeir lýst skilningi sínum á spurningunum og skýrt svörin nánar. 

Auðvitað eru líkur á að það sé ekki nákvæmlega það sama og þeir hugsuðu strax í upphafi 

(Fowler, 1995). 

Við val á þátttakendum þarf að hafa í huga að þeir hafi svipaða þekkingu á efninu og þeir 

sem taka munu þátt í lokakönnuninni (Fowler, 1995). Hafa þarf í huga þegar rannsókn af 

þessu tagi er gerð að rannsakandi gæti þess að þátttakendur skaðist ekki af þátttöku í 

rannsókninni, hvorki andlega né líkamlega. Huga þarf að því að trúnaðar sé gætt ásamt því 

að sjá til þess að þátttakendum líði vel meðan á rannsókninni stendur. Einnig þarf að fá 

samþykki fyrir þátttöku (Bogdan, 2007). Afla skal upplýsts samþykkis þátttakenda, m.a. 

greina frá tilgangi rannsóknar, lengd og framkvæmd (Háskóli Íslands, e.d.4).  

Áður en spurningalistinn var gerður og sendur út á markhópinn völdu Davíð Lúðvíksson 

forstöðumaður stefnumótunar og nýsköpunar hjá SI og Páll Jensson prófessor einstaklinga 

innan iðnfyrirtækja til að svara spurningarlistanum í einstaklingsviðtölum. Viðtökur um 

beiðni um viðtöl voru góðar. Sendar voru ellefu beiðnir um viðtöl og tóku átta 

einstaklingar þátt í forprófun. Af þeim voru sex karlar og tvær konur. Sex 

framkvæmdastjórar yfir öllu fyrirtækinu eða ákveðnu sviði, einn forstjóri og einn sem var 

titlaður rannsóknarstjóri. Þátttakendur störfuðu hjá 5-500 manna iðnfyrirtækjum, ef aðeins 

er tekinn saman fjöldi starfsmanna á Íslandi. Þátttakendur voru upplýstir í viðtölum um 

markmið og tilgang spurningalistans og fyllsta trúnaðar var gætt. Nokkrir viðmælenda 

spurðu nánar um rannsóknina og var fúslega veitt svör við þeim spurningum.  
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5.2 Mælitæki og framkvæmd forprófunar 

Þar sem rannsakandi er sjálft rannsóknartækið í eigindlegum rannsóknum, eins og 

forprófanir sem gerðar eru með einstaklingsviðtölum, er mikilvægt að hann sé meðvitaður 

um stöðu sína gagnvart efninu. Hann má því ekki blanda skoðunum sínum, viðhorfum eða 

fyrirfram gefnum hugmyndum um efnið þegar forprófunin er gerð (Bogdan, 2007).  

Notast var við spurningalista sem samstarfsaðilar IESE gerðu. Þau sex svið sem kynnt voru 

í kafla 4 voru megin áherslur listans. Samstarfsaðilar IESE tóku þá ákvörðun að spyrjast 

ekki fyrir um bakrunn einstaklinga eins og kyn, aldur, menntun, starfsaldur o.fl. Frekar var 

einblínt á þekkingu og áhuga einstaklinga á iðnaðarverkfræði ásamt sviðum og 

undirflokkum sem kennd eru innan iðnaðarverkfræði. Spurningar voru þýddar yfir á 

íslensku og umorðaðar ásamt því að nýjum spurningum var bætt við.  

Ólafur Pétur Pálsson deildarforstjóri IVT-deildar HÍ og Tómas Philip Rúnarsson 

varadeildarforstjóri IVT-deildar HÍ lásu spurningalistann yfir efnislega og gerðu 

athugasemdir. Fanney Þórsdóttir lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands las spurningarnar 

yfir með tilliti til aðferðafræði og orðalags. Eftir að hafa tekið tillit til athugasemda var 

listinn forprófaður á þátttakendum. 

Framkvæmd forprófunar fór þannig fram að vinna við rannsóknina hófst í desember 2010 

og fóru einstaklingsviðtölin fram í janúar 2011. Fengu þátttakendur spurningalistann 

sendan í tölvupósti nokkrum dögum áður en viðtölin fóru fram, sjá viðauka A. Allir 

þátttakendur fengu eins fyrirmæli. Að auki var þeim tjáð að þeir væru að taka þátt í 

forprófun á spurningalistanum og að meginmarkmið væri að athuga skilning á spurningum, 

hvort eitthvað mætti betur fara. Viðtölin fóru öll fram á vinnustað þátttakenda. Flestir voru 

búnir að svara spurningunum áður en viðtölin fóru fram. Sumir höfðu ekki svarað öllum 

spurningunum þar sem þeir vildu vera vissir um hvað átt væri við í þeim tilvikum. 

Rannsakandi hafði annað eintak hjá sér þar sem athugasemdir þeirra voru skráðar. Farið var 

yfir hverja spurningu fyrir sig. Spurt var um skilning þeirra á spurningunni, hvort 

svarmöguleikarnir væri góðir og hvort þeim fyndist eitthvað vantar á spurningalistann. 

Spurningar rannsakanda miðuðu að því að leiða ekki þátttakendur að ákveðnu svari heldur 

að svara merkingu einstakra spurninga eftir að þátttakendur hefðu svarað til um skilning 

sinn á efninu. Þetta var gert til að skekkja ekki niðurstöður. Spurningalista má sjá í heild 

sinni í viðauka B. 

5.3 Niðurstöður forprófunar 

Greining gagnanna fór að hluta til fram samhliða viðtölunum. Í heildina voru niðurstöður 

jákvæðar. Allir þátttakendur voru sammála að ekki hefði tekið langan tíma að svara 

spurningalistanum, um 10 mínútur. Þátttakendum fannst í heildina litið spurningarnar 

greina vel iðnaðarverkfræði. Þeim fannst þó sumar spurningarnar fjalla um 

iðnaðarverkfræði í víðari samhengi en aðrar. Fljótlega fannst þó rannsakanda hann fá sömu 

viðbrögð frá þátttakendum, þ.e.a.s. sami skilningurinn eða gagnrýni var á spurningarnar. 

Því fannst rannsakanda ekki þurfa fleiri þátttakendur í forprófunina. Hér fyrir neðan má sjá 

svör þátttakenda miðað við kaflaskiptingu spurningalistans. 
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5.3.1 Inngangur 

Einn viðmælenda benti rannsakanda á að þar sem SI tæki saman lista yfir markhóp þá hefði 

fyrsta spurningin í inngangi ekkert gildi, þar sem allir þátttakendur störfuðu hjá 

iðnfyrirtæki. Því var tekin sú ákvörðun að breyta fyrstu spurningunni, sjá viðauka D. 

Iðnaðurinn var flokkaður í undirflokka og spurt var: Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið? Í 

stað þess að spyrja: Innan hvaða atvinnugreinar er fyrirtækið?  

Í annarri spurningu í inngangi var spurt um fjölda starfsmanna hjá iðnfyrirtækinu. Einn 

þátttakenda sem starfar hjá fyrirtæki sem hefur fáa starfsmenn benti á að valmöguleikinn 1-

50 manns væri of stór miðað við stærðir smærri fyrirtækja á Íslandi. SI voru sammála því 

og bentu á að það störfuðu aðeins 1-10 manns hjá mörgum iðnfyrirtækjum á Íslandi. Því 

var ákveðið að notast við SMEs skilgreiningu yfir stærð fyrirtækja sem European 

Commission notast við.  

SMEs er skammstöfun fyrir „micro“, „small“ og „medium“ stærð á fyrirtækjum. Fyrirtæki 

með 1-10 starfsmenn er „micro“ fyrirtæki. Þar sem starfsmenn eru 10-50 er „small“ 

fyrirtæki, 50-250 starfsmenn er „medium“ fyrirtæki og fleiri en 250 starfsmenn er „large“ 

fyrirtæki (European Comission Enterprise and Industry, 2011). Aftast við spurninguna 

bætti rannsakandi einnig við á Íslandi þar sem þátttakendur spurðu hvort þessi listi ætti 

ekki einungis við á Íslandi. Starfsemi fyrirtækja nokkurra þátttakenda er einnig erlendis. 

Tafla 5.1 Dreifing svara um fjölda starfsmanna. 

Hve margir starfa hjá 

fyrirtækinu? 

Fjöldi svara 

1-50 2 

50-100 0 

100-250 0 

fleiri en 250 6 

  

Samtals 8 

  

 

Í töflu 5.1 hér að ofan má sjá dreifingu svara um fjölda starfsmanna. Tveir þátttakendur 

störfuðu hjá fyrirtæki þar sem starfsmannafjöldi var 1-50 en sex þátttakendur störfuðu hjá 

fyrirtækjum með yfir 250 starfsmenn. Dreifingin var því ekki mikil hvað varðar fjölda 

starfsmanna hjá einstaklingum sem valdir voru fyrir einstaklingsviðtölin 

5.3.2 Iðnaðarverkfræði 

Í kaflanum iðnaðarverkfræði var bætt við athugasemd eftir fyrstu spurningu. Þar var greint 

frá því að ef þátttakendur þekktu ekki til iðnaðarverkfræði þá væri könnuninni lokið. Allir 

nema einn þátttakandi sögðust þekkja vel til iðnaðarverkfræði. Einn þátttakandi 

forprófunarinnar taldi að það vantaði valmöguleikann já, nokkuð við þessa spurningu. 

Ákveðið var að bæta þeim valmöguleika við til að samræma svarmöguleika í spurningum. 
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Tafla 5.2 Dreifing svara um þekkingu þátttakenda til iðnaðarverkfræði. 

Þekkir þú til 

iðnaðarverkfræði 

Fjöldi svara 

Nei 0 

Já, lítillega 1 

Já, vel 7 

Samtals 8 

  

 

Í töflu 5.2 hér að ofan má sjá dreifingu svara um þekkingu þátttakenda til iðnaðarverkfræði. 

Aðeins einn þátttakandi taldi sig þekkja lítillega til iðnaðarverkfræði. Þetta kom alls ekki á 

óvart enda voru þátttakendur forprófunar valdir þannig að þeir þekktu til iðnaðarverkfræði.  

Tafla 5.3 Dreifing svara um áhuga þátttakenda til iðnaðarverkfræði. 

Hve mikinn áhuga 

hefur þú á 

iðnaðarverkfræði 

Fjöldi svara 

Engan áhuga 0 

Lítinn áhuga 0 

Nokkurn áhuga 1 

Mikinn áhuga 7 

  

Samtals 8 

  

 

Í töflu 5.3 hér að ofan má sjá dreifingu svara um áhuga þátttakenda til iðnaðarverkfræði. 

Sjö töldu sig hafa mikinn áhuga á iðnaðarverkfræði og einn nokkurn áhuga. 

Engar athugasemdir komu fram hvað varðar skiptinguna á sviðunum sex innan 

iðnaðarverkfræðinnar. Bentu þátttakendur m.a. á að þeim fyndist gott að hafa sviðin sex 

listuð upp til að geta gert sér grein fyrir því hvað koma skal í spurningalistanum. Ákveðið 

var að bæta ensku heitunum á sviðunum sex við í hverjum kafla fyrir sig en ekki aðeins í 

upptalningunni. Sumum viðmælendum fannst betra að hafa ensku heitin fyrir aftan þar sem 

þeir notast yfirleitt við ensku heitin við vinnu. 

5.3.3 Stjórnun 

Stjórnun er vítt hugtak og hægt að skýra á marga vegu. Ekki voru allir þátttakendur 

ánægðir með lýsinguna á stjórnun. Þegar undirflokkar stjórnunar voru skoðaðir kom 

greinilega fram um hvernig stjórnun var spurt um. Allir þátttakendurnir voru sammála að 

undirflokkarnir væru góðir og engar nánari skýringar þyrfti um þá. Þáttakendur hjá stærri 

fyrirtækjunum höfðu þó áhyggjur af því að allir myndu svara skiptir miklu máli í þessum 

flokki. Þegar rannsakandi benti á að fyrirtækin væru einnig smærri þá skiptu þessir 

þátttakendur um skoðun.  
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Tafla 5.4 Dreifing svara um stjórnun. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Stjórnun 0 0 1 1 6 0 8 

        

        

Tafla 5.5 Dreifing svara um undirflokka stjórnunar. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Mannauðsstjórnun 1 0 1 0 6 0 8 

Stjórnun upplýsingakerfa 0 1 0 2 5 0 8 

Verkefnastjórnun 0 0 0 3 5 0 8 

Gæðastjórnun 0 1 0 1 6 0 8 

Samningastjórnun  0 0 2 2 4 0 8 

Vörustjórnun 1 0 1 1 5 0 8 

        

Samtals 2 2 4 9 31  48 

        

 

Í töflu 5.4 og 5.5 hér að ofan má sjá dreifingu svara um sviðið stjórnun og undirflokka. 

Allir þátttakendur töldu sviðið stjórnun skipta máli og sex svöruðu að stjórnun skipti miklu 

máli. Hvað varðar undirflokkana þá töldu þátttakendur að undirflokkarnir skiptu máli. 

Mannauðsstjórnun og vörustjórnun voru einu undirflokkarnir þar sem valmöguleikinn 

skiptir engu máli var notaður. Sex þátttakendur töldu mannauðsstjórnun og gæðastjórnun 

skipta miklu máli. Verkefnastjórnun var eini undirflokkurinn sem allir þátttakendur töldu 

að skipti talsverðu máli eða miklu máli. Skilningur þátttakenda á öllum undirflokkunum var 

skýr. 

5.3.4 Framleiðsluferli 

Tveir þátttakendur bentu á að þeir hafi ekki verið vissir hvort verið væri að tala um 

framleiðsluferli fyrirtækis eða vörur sem útbúnar væru fyrir viðskiptavini. Meðal annars 

benti annar þeirra á að framleiðsluferlið sjálft skipti ekki miklu máli hjá fyrirtækinu. Aftur 

á móti skipti miklu máli að vörurnar þeirra bæti framleiðsluferlið fyrir fyrirtækið sem 

verslar af þeim. Því var ákveðið að bæta við athugasemdinni, Hér er átt við ferli þíns 

fyrirtækis en ekki vöruferli viðskiptavinar. Einnig var ákveðið að bæta við enskum heitum 

á undirflokkunum í sviga, fyrir aftan íslensku heitin, þar sem stundum væri notast við 

ensku heitin hjá fyrirtækinu. 
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Tafla 5.6 Dreifing svara um framleiðsluferli. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Framleiðsluferli 1 0 0 1 6 0 8 

        

 

Tafla 5.7 Dreifing svara um undirflokka framleiðsluferlis. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Framleiðslukerfi 0 0 1 1 5 0 7 

Framleiðslustýring 0 0 1 0 6 0 7 

Birgðastýring 0 0 1 1 5 0 7 

Viðhaldsstýring 0 0 1 0 6 0 7 

Sjálfvirkni  0 0 2 3 2 0 7 

        

Samtals 0 0 6 5 24 0 35 

        

 

Í töflum 5.6 og 5.7 hér að ofan má sjá dreifingu svara um sviðið framleiðsluferli. Einn 

þátttakandi sagði að framleiðsluferli skipti engu máli í fyrirtækinu, því svaraði hann ekki 

spurningum um undirflokka. Þannig að aðeins sjö þátttakendur svöruðu spurningum um 

undirflokka framleiðsluferlis en ekki átta. Allir þátttakendur sögðu að undirflokkar 

framleiðsluferlis skipti máli, talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu. 

5.3.5 Aðgerðagreining 

Bætt var við athugasemdinni, Hér er átt við ferli þíns fyrirtækis en ekki vöruferli 

viðskiptavinar þar sem þátttakendur voru ekki vissir hvort verið væri að tala um 

aðgerðagreiningu fyrirtækisins eða vöruferli viðskiptavinarins. Einnig fannst sumum 

þátttakendum undirflokkurinn hermun og bestun vera þröngur valkostur þar sem ekki er 

notast við þá í eins miklu mæli og t.d. í verkefnastjórnun á sviði stjórnunar. 

Tafla 5.8 Dreifing svara um aðgerðagreiningu. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Aðgerðagreining 1 2 1 1 3 0 8 
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Tafla 5.9 Dreifing svara um undirflokka aðgerðagreiningar. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Líkanagerð 

almennt 

0 1 2 2 2 0 7 

Hermun 1 1 3 2 0 0 7 

Bestun 0 1 2 3 1 0 7 

Tölfræði 0 0 0 2 5 0 7 

        

Samtals 1 3 7 9 8 0 28 

        

 

Í töflu 5.8 og 5.9 hér að ofan má sjá dreifingu svara um sviðið aðgerðagreiningu og 

undirflokka þess. Mjög misjöfn dreifing var á svörunum um hve miklu máli 

aðgerðagreining skipti fyrir fyrirtækið og einn þátttakandi svaraði að aðgerðagreining skipti 

engu máli og svaraði því ekki spurningum um undirflokka þess. Þegar svör við 

undirflokkun eru skoðuð var dreifingin einnig misjöfn. Enginn taldi að hermun skipti miklu 

máli en allir töldu að tölfræði skipti talsverðu eða miklu máli.  

5.3.6 Umhverfismál 

Þátttakendur áttu einna erfiðast með sviðið umhverfismál, auk þess hafði rannsakandinn 

litla þekkingu á umhverfismálum. Þátttakandi benti m.a. á að fyrsti undirflokkurinn væri sá 

sami og sjálft sviðið, umhverfismál. Þátttakendur stoppuðu við báða undirflokkana, 

orkunýtni og orkujafnvægi. Þeir vissu ekki muninn á þeim eða héldu að orkujafnvægi væri 

hluti af orkunýtni. Sumir þátttakendur bentu á að þeim fyndist betra að komið væri með 

dæmi um hvað hver og einn undirflokkur stæði fyrir. 

Breytingar voru gerðar á skýringu um umhverfismál, síðast undirflokkurinn orkujafnvægi 

var tekinn út ásamt því að nöfnum var breytt á öllum eftirstandandi undirflokkum. Þetta var 

allt gert í samráðum við Brynhildi Davíðsdóttur dósent í umhverfis- og auðlindafræðum 

við félagsvísindasvið HÍ sem taldi óþarft að koma með dæmi um hvern undirflokk. Einnig 

geta dæmi gert spurningu leiðandi og því er mælt gegn því. 

Tafla 5.10 Dreifing svara um umhverfismál. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Umhverfismál 1 1 3 1 2 0 8 
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Tafla 5.11 Dreifing svara um undirflokka umhverfismála. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

a. Umhverfismál 0 1 2 1 3 0 7 

b. Orkunýtni 1 1 2 0 3 0 7 

c. Sjálfbærni 0 2 3 0 2 0 7 

d. Orkujafnvægi 1 1 1 1 1 2 7 

        

Samtals 2 5 8 2 9 2 28 

        

 

Í töflu 5.10 og 5.11 hér að ofan má sjá dreifingu svara um svið umhverfismála og 

undirflokka þess. Einn þátttakandi svaraði að umhverfismál skipti engu máli hjá 

fyrirtækinu og svaraði því ekki spurningum undirflokkanna. Eins og sjá má á dreifingu 

svara við spurningum undirflokka umhverfismála þá töldu flestir þá skipta máli eða skipta 

miklu máli. Eins og fram kom fyrr hér í kaflanum áttu þátttakendur erfiðast með 

undirflokka þessa sviðs. Miklar breytingar voru því gerðar á nöfnum undirflokka og 

skýringu á umhverfismálum almennt. Í viðauka D er greint frá spurningalistanum eftir 

breytingar. 

5.3.7 Nýsköpun og tækni 

Mjög misjafnar skoðanir komu frá þátttakendum hvað varðar sviðið nýsköpun og tækni. 

Sumum fannst undirflokkurinn nýsköpun og lífsferill vera mun víðari undirflokkur en hinir 

sem voru sérhæfðari. Sumir þátttakendur töldu að skipta ætti nýsköpunarferli og lífsferli í 

tvær spurningar þar sem þetta væri ekki sami hluturinn og þá bæta jafnvel markaðsferli við. 

Aðrir töldu að nýsköpunarferli og lífsferill þyrftu að vera saman í einni spurningu. Tekin 

var sú ákvörðun að breyta fyrsta undirflokknum úr nýsköpun og lífsferill og tala aðeins um 

nýsköpunarferli. Páll Jensson prófessor greindi einnig frá því að aðrir undirflokkar væru 

kenndir við HÍ og því var ákveðið að láta undirflokka standa eins og þeir voru lagðir fram. 

Tafla 5.12 Dreifing svara um nýsköpun og tækni. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Nýsköpun og 

tækni 

0 0 1 0 7 0 8 
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Tafla 5.13 Dreifing svara um undirflokka nýsköpunar og tækni. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

a. Nýsköpun og 

lífsferill 

0 0 0 1 7 0 8 

b. Örtækni 3 4  1 0 0 8 

c. Líftækni 2 2 2 1 1 0 8 

d. Orkutækni 2 2 2 1 1 0 8 

        

Samtals 7 8 4 4 9 0 32 

        

 

Í töflu 5.12 og 5.13 hér að ofan má sjá dreifingu svara um svið nýsköpunar og tækni. Sjö 

þáttakendur töldu nýsköpun og tækni skipta miklu máli og sömu þátttakendur töldu 

undirflokkinn nýsköpun og lífsferill skipta miklu máli fyrir fyrirtækið. Aftur á móti má sjá 

að meirihlutinn taldi örtækni, líftækni og orkutækni skipta litlu eða engu máli fyrir 

fyrirtækið. Einn þátttakandi taldi að líftækni og orkutækni skipti miklu máli fyrir fyrirtækið. 

5.3.8 Mannlegir þættir 

Nokkrir þátttakendur skildu ekki almennilega hver munurinn væri á undirflokkunum og 

báðu þeir þá rannsakanda um dæmi. Rannsakandi bað þá einstaklinga að skoða ensku 

heitin og eftir að þeir svöruðu þá gaf rannsakandi þátttakendum dæmi. Það var gert til að 

leiða ekki þátttakendur að ákveðnu svari áður en þeir svöruðu spurningunni sjálfir. Helsta 

gagnrýnin á þessu sviði var að sumir þátttakendur fannst vanta að spurt væri um 

öryggismál og bentu á mikilvægi þessa flokks. Ákveðið var að bæta því við undirflokknum 

öryggismál á vinnustað við spurningalistann, sjá viðauka D. 

Tafla 5.14 Dreifing svara um mannlega þætti. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

Mannlegir þættir   1 2 5  8 

        

 

 

 

 

 



 

31 

Tafla 5.15 Dreifing svara um undirflokka mannlegra þátta. 

 Skiptir 

engu 

máli 

Skiptir 

litlu 

máli 

Skiptir 

máli 

Skiptir 

talsverðu 

máli 

Skiptir 

miklu 

máli 

Veit 

ekki 

Samtals 

a. Vinnuvistfræði 0 2 0 2 4 0 8 

b. Notendaviðmót 0 1 1 1 5 0 8 

c. Atferlisfræði 0 1 0 3 4 0 8 

        

Samtals 0 4 1 6 13 0 24 

        

 

Í töflu 5.14 og 5.15 hér að ofan má sjá dreifingu svara um sviðið mannlegir þættir. Öllum 

þátttakendum fannst mannlegir þættir skipta máli og töldu fimm að það skipti miklu máli. 

Flestir þátttakenda töldu að undirflokkarnir skiptu miklu máli eða talsverðu máli og enginn 

þátttakandi taldi að undirflokkarnir skiptu engu máli. 

5.3.9 Önnur þekking 

Hér gátu þátttakendur valið fleiri en einn möguleika. Engum þátttakenda fannst eitthvað 

athugavert við spurninguna né fannst þeim að bæta þyrfti við einhverjum svarmöguleika. 

Einn þátttakandi benti þó á að betra væri að spyrja um vægi þekkingar til að sjá betur hvaða 

þekking skipti fyrirtækin mestu máli. Ákveðið var að hafa sömu valmöguleika og í öðrum 

spurningum, skiptir engu máli, skiptir litlu máli, skiptir máli, skiptir talsverðu máli og 

skiptir miklu máli, þar sem þátttakendur gæti gefið hverri þekkingu fyrir sig ákveðið vægi 

og þannig væri hægt að meta hvaða þekking skipti mestu máli hjá þátttakendum. Einnig var 

ákveðið að bæta við valmöguleikanum hönnunarkunnáttu, sjá viðauka D. 

Tafla 5.16 Dreifing svara um aðra þekkingu. 

 Fjöldi svara 

Fjármálakunnátta 5 

Forystukunnátta 2 

Kennslukunnátta 0 

Samskiptakunnátta 8 

Veit ekki 0 

  

 

Í töflu 5.16 hér að ofan má sjá dreifingu svara um aðra þekkingu starfsmanna fyrirtækisins 

sem fyrirtækið óskar eftir. Í viðtölum við þátttakendur tók rannsakandi strax eftir því að 

öllum fannst skipta mestu máli að hafa góða samskiptakunnáttu. Grunnur í 

fjármálakunnáttu skipti einnig miklu máli. Eins töldu tveir þátttakendur að forystukunnátta 

skipti miklu máli. Tveir þátttakendur töldu einnig mikilvægt fyrir iðnaðarverkfræðinga að 

hafa þekkingu á sviði markaðsfræði og tækni. 
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5.3.10 Menntunargráða 

Viðmælendur völdu ýmist einn eða tvo valmöguleika. Misjafnt var eftir stærð fyrirtækja 

hvort þátttakendur töldu doktorsgráðu eða BS gráðu mikilvæga innan þeirra fyrirtækis. 

Allir þátttakendur töldu að MS gráða skipti fyrirtækið máli. Þeir þátttakendur sem störfuðu 

hjá fyrirtækjum með færri en 250 starfsmenn vildu frekar starfsfólk með BS gráðu. 

Fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn sögðust frekar ráða til sín einstaklinga með 

doktorsgráðu. Sumir þátttakendur töldu það ekki kost að vera með doktorsgráðu þar sem 

þeir starfsmenn hefðu sértæka þekkingu. Þeir sömu töldu einnig að BS gráðan væri ekki 

alltaf næg menntun. 

Eins og í spurningunni um aðra þekkingu þá var ákveðið að þátttakendur fengu tækifæri til 

að gefa sama vægi og í öðrum spurningum, skiptir engu máli, skiptir litlu máli, skiptir máli, 

skiptir talsverðu máli og skiptir miklu máli, þannig væri hægt að meta hvaða 

menntunargráða skipti mestu máli og hver minnst. 

Tafla 5.17 Dreifing svara um menntunargráðu. 

 Fjöldi svara 

BS 3 

MS 8 

Doktorsgráða 1 

  

 

Í töflu 5.17 hér að ofan má sjá dreifingu svara um menntunargráðu. Allir þátttakendur töldu 

að MS menntunargráðan væri gráðan sem þeir leituðu helst eftir hjá starfsfólki sínu, þrír 

nefndu einnig BS gráðu og einn doktorsgráðu. Ekki var spurt um menntunargráðu 

einstaklinga í viðtölum en hugsanlega getur verið að þeir einstaklingar sem eru sjálfir með 

doktorsgráðu velji doktorsgráðu og þeir sem eru með BS gráðu velji frekar BS gráðu en t.d. 

doktorsgráðu. 

5.4 Samantekt 

Forprófun var gerð á spurningalista áður en hann var sendur á markhóp. Forprófun var gerð 

með einstaklingsviðtölum við átta einstaklinga sem starfa í iðnfyrirtækjum á Íslandi. 

Spurningalisti var sendur á einstaklingana nokkrum dögum áður en viðtölin fóru fram. 

Þannig gátu þátttakendur yfirfarið spurningalistann eða svarað spurningum áður en viðtölin 

fóru fram. Í viðtölunum var farið yfir svör þátttakanda lið fyrir lið og þeir spurðir um 

skilning þeirra, auk þess að skýra svör sín.  

Hvað skilning þátttakenda varðar þá voru allir sammála að sviðin sex sem 

iðnaðarverkfræði skiptist í væru vel skilgreind. Þátttakendur áttu hvað erfiðast með að 

svara undirflokkum á sviði umhverfismála. Breytingar voru gerðar á undirflokkum á því 

sviði, nöfnum var breytt og undirflokknum orkujafnvægi var sleppt. Á sviði 

aðgerðagreiningar og framleiðsluferlis var athugasemd bætt við undirflokkana. Þar var 

útskýrt að spurningarnar ættu við framleiðsluferli fyrirtækisins en ekki hjá vörum 

viðskiptavinarins.  
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Undirflokknum öryggismál á vinnustað á sviði mannlegra þátta var bætt við, þar sem sá 

undirflokkur var talinn mikilvægur hjá mörgum þátttakendum iðnfyrirtækjanna. Breytingar 

voru gerðar á spurningum um aðra þekkingu og menntunargráðu þar sem sömu 

valmöguleikarnir á sviðum og undirflokkum iðnaðarverkfræði voru settir fram; skiptir engu 

máli, skiptir litlu máli, skiptir máli, skiptir talsverðu máli og skiptir miklu máli. Þannig 

gátu þátttakendur greint hvaða menntunargráða og önnur þekking skipti mestu máli og 

minnstu máli hjá iðnfyrirtækinu. 

Þegar svör þátttakenda við sviðin sex innan iðnaðarverkfræði eru skoðuð má greina að allir 

þátttakendur töldu að stjórnun skipti máli, talsverðu máli eða miklu máli. Aðeins einn 

þátttakandi sagði að framleiðsluferli skipti fyrirtækið engu máli, aðrir talsverðu eða miklu 

máli. Dreifing þátttakenda á sviði aðgerðagreiningar var mikil þar sem þrír töldu að 

aðgerðagreining skipti engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu en fimm sögðu að hún skipti 

máli, talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu. Dreifing svara þátttakenda á sviði 

umhverfismála var einnig talsverð þar sem tveir töldu að umhverfismál skipti engu eða litlu 

máli hjá fyrirtækinu en sex töldu að hún skipti máli, talsverðu máli eða miklu máli. Sjö 

þátttakendur töldu að nýsköpun og tækni skiptu miklu máli hjá fyrirtækinu og einn sagði að 

nýsköpun og tækni skipti máli. Hvað varðar svið mannlegra þáttar þá töldu allir 

þátttakendur að sviðið skipti máli, talsverðu máli eða miklu máli, þar af voru fimm sem 

sögðu að sviðið skipti miklu máli. Allir þátttakendur töldu að samskiptakunnátta skipti 

máli, fimm fjármálakunnátta og tveir forystukunnátta. Allir þátttakendur töldu að MS 

gráðan skipti máli hjá fyrirtækinu, þrír BS gráðan en aðeins einn doktorsgráðan.  
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6 Hönnun og greining spurningalista 

Markmið spurningalistans er að afla upplýsinga frá iðnfyrirtækjum sem síðan má nýta til að 

betrumbæta nám, bæði til að viðhalda gæðum þess og tryggja góða samkeppnisstöðu. Með 

því að afla þessarar þekkingar getur IVT-deild HÍ brugðist fljótt við og komið til móts við 

atvinnulífið auk þess að bæta þekkingu innan þeirra sviða sem á vantar. Um leið væri hægt 

að draga úr kennslu á þeim sviðum sem atvinnulífið telur óþarfa. 

Við hönnun spurningalistans var bæði notast við frumgögn og önnur fyrirliggjandi gögn. 

Eins og greint var frá í kafla 4 þá var spurningalistinn mótaður hjá samstarfsaðilum IESE. 

Spurningalistinn var síðan þýddur úr ensku yfir á íslensku auk þess sem gerð var forprófun. 

Eftir forprófun spurningalistans var farið yfir athugasemdir þátttakenda og spurningalistinn 

lagaður að þeim breytingum sem taldar voru þarfar.  

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði, þátttakendum, mælitæki, framkvæmd og 

úrvinnslu á spurningalista. Greint er frá niðurstöðum könnunarinnar ásamt því að 

niðurstöður eru skoðar út frá atvinnugreinum iðnfyrirtækja, stærð iðnfyrirtækja og að 

lokum eftir atvinnugreinum og stærð iðnfyrirtækja. 

6.1 Aðferð og þátttakendur spurningalista 

Eins og greint var frá í kafla 5.2 þá var notast við eigindlega aðferð við forprófun 

spurningalistans. Þegar búið var að betrumbæta spurningalistann og hann tilbúinn fyrir 

markhóp var notast við megindlegar rannsóknir. Aðferðafræðin að baki megindlegum 

rannsóknum er að náttúruvísindum er beitt á viðfangsefni félagsvísinda sem tengd eru 

raunspeki. Þau fræði leggja áherslu á að til séu félagslegar staðreyndir og veruleiki sem 

unnt sé að afla. Megindlegar rannsóknir prófa tilgátur eða kenningar og aðferðir 

tölfræðinnar við greiningu gagna. Megindlegar aðferðir eru notaðar til að fá yfirlit um 

tiltekin svið og er netkönnun m.a. skilgreind sem megindleg rannsóknaraðferð (Háskóli 

Íslands, e.d.1; Kvale, 2009).  

Úrtaksstærð endanlegs spurningalista var 100 einstaklingar sem starfa hjá iðnfyrirtækjum á 

öllu landinu. Til að fá sem áreiðanlegastar heimildir, hvað efni spurningalistans varðar, þá 

var þýðið 50 stærstu iðnfyrirtækin á Íslandi og 50 sprotafyrirtæki sem skráð eru hjá 

Samtökum iðnaðarins. Leitast var eftir að sem flestir svarendur þekktu til eða hefðu áhuga 

á iðnaðarverkfræði annars hefði þátttöku þeirra verið sjálfkrafa lokið. Ef spurningalistinn 

hefði verið sendur á slembiúrtak hefði hættan verið sú að of margir hefðu ekki svarað 

spurningalistanum þar sem þeir hefðu ekki þekkingu til að greina hvað af sviðum 

iðnaðarverkfræði skipti fyrirtækið máli.  
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Þegar talað er um sprotafyrirtæki er átt við fyrirtæki sem eru sprottin upp úr rannsókna- eða 

þróunarverkefnum einstaklinga, þróunarhópum, háskólum, rannsóknarstofnunum eða 

öðrum fyrirtækjum. Sprotafyrirtæki byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni eða öðru nýnæmi 

(Samtök iðnaðarins, e.d.5). Fyrirtæki hættir að teljast sprotafyrirtæki þegar það hefur verið 

skráð í kauphöll sem tæknifyrirtæki eða náð árlegri veltu sem nemur einum milljarði 

íslenskra króna (Morgunblaðið, Hvað eru sprotafyrirtæki?, 2007). Davíð Lúðvíksson 

forstöðumaður stefnumótunar og nýsköpunar hjá SI greindi frá því að margir 

iðnaðarverkfræðingar eða starfsmenn með þekkingu á iðnaðarverkfræði störfuðu í 

sprotafyrirtækjum og því væri gott að nýta það sem þýði rannsóknarinnar. Auk þess unnu 

margir í stórum fyrirtækjum þar sem í flestum tilvikum væri einhver eða einhverjir 

iðnaðarverkfræðingar starfandi.  

Þann 2. febrúar 2011 var tilbúinn listi yfir framkvæmdastjóra sprotafyrirtækja og 

mannauðsstjóra stærri fyrirtækja hjá Davíð Lúðvíkssyni forstöðumanni stefnumótunar og 

nýsköpunar hjá SI. Sendur var tölvupóstur á framkvæmda- og mannauðsstjóra, sjá viðauka 

C. Þeir voru beðnir um að áframsenda spurningarlistann til starfsmanns fyrirtækisins með 

þekkingu á iðnaðarverkfræði sem væri fús að svara spurningalistanum, ef þeir sjálfir hefðu 

ekki þekkinguna. Hvert fyrirtæki fékk sitt ákveðna númer og þannig var haldið utan um 

hvaða fyrirtæki hefðu þegar svarað.  

6.2 Mælitæki, framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Póstlisti markhóps lá fyrir og því einfalt að leggja könnunina fyrir á netinu. Útsending 

spurningalista með þessum hætti, þ.e. að senda tölvupóst á einstaklinga innan iðnfyrirtækja, 

er skilvirk og áhrifarík leið í nútíma samfélagi. Svarhlutfall í þessu tilviki var vel 

viðunandi. Með netviðmóti er framkvæmdin auðveld eftir að undirbúningur hefur farið 

fram. Gagnasöfnun getur tekið skemmri tíma auk þess sem auðvelt er að ítreka svörun 

(Háskóli Íslands, e.d.2).  

Haft var samband við framkvæmda- og mannauðsstjóra iðnfyrirtækja með tölvupósti þann 

4. febrúar 2011. Tilgangur rannsóknarinnar var útskýrður í tölvupósti, sjá viðauka C. 

Einnig var hægt að hafa samband við rannsakanda með tölvupósti eða símleiðis ef 

þátttakendur vildu afla sér meiri upplýsinga eða hefðu einhverjar spurningar varðandi 

rannsóknina. Af þeim 100 sem fengu listann sendan voru aðeins 16 einstaklingar sem 

höfðu svarað könnuninni þann 9. febrúar 2011. Fljótlega var ýtt á eftir svörun þeirra 

iðnfyrirtækja sem ekki höfðu enn svarað. 40 einstaklingar höfðu svarað könnuninni þann 

28. febrúar 2011. Þá sendi Páll Jensson prófessor við IVT-deild HÍ ítrekun á þau 60 

fyrirtæki sem enn höfðu ekki svarað. Þegar könnuninni var síðan lokað mánudaginn 7. 

mars 2011 höfðu 51 einstaklingar tekið þátt í netkönnuninni af þeim 100 sem fengu 

tölvupóst. Svarthlutfallið var því 51%. Af þessu svarhlutfalli voru 49% starfsmenn 

sprotafyrirtækja og 51% starfsmenn hjá stórum fyrirtækjum, skiptingin var því frekar jöfn á 

milli þýðisins. Það er vert að taka fram að ekki svöruðu allir þátttakendur öllum 

spurningunum. Spurningalistinn var settur þannig fram að ef viðkomandi þekkir ekki til 

iðnaðarverkfræði eða hafi engan áhuga á iðnaðarverkfræði var könnuninni sjálfkrafa lokið. 

Einnig ef viðkomandi svaraði að ákveðin svið skiptu engu máli innan fyrirtækisins þá var 

undirflokkum þess sviðs sleppt.  

 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1154251
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6.3 Greining spurningalistans  

Í þessum kafla er gerð greining á spurningalistanum og svörun þátttakenda. Teknir eru 

saman valmöguleikarnir fimm; skiptir engu máli, skiptir litlu máli, skiptir máli, skiptir 

talsverðu máli og skiptir miklu máli og þeim skipt niður í tvo flokka. Annars vegar eru 

tekin saman svör þátttakenda við valmöguleikunum skiptir engu máli og skiptir litlu máli 

og kallað <skiptir máli. Hins vegar eru tekin saman svör þátttakenda við valmöguleikunum 

skiptir máli, skiptir talsverðu máli og skiptir miklu máli og kallað >= skiptir máli. Myndir 

með niðurstöðum allra spurninga má sjá í viðauka F og í viðauka E er greint frá 

niðurstöðum könnunarinnar. 

Í spurningu eitt var spurt um númer fyrirtækisins. Því er byrjað á greiningu spurningalistans 

á spurningu tvö. 

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið? 31,4% þátttakenda svöruðu að fyrirtækið væri innan 

hugverkaiðnaðar, 19,6% að fyrirtækið væri innan matvælaiðnaðar, 11,8% svöruðu að 

fyrirtækið væri innan þjónustuiðnaðar, 9,8% innan mannvirkjaiðnaðar, 7,8% innan stóriðju 

en 19,6% sögðu að fyrirtækið væri undir öðrum skilgreindum iðnaði. Má nefna að í annað 

þá svöruðu þrír þátttakendur að fyrirtækið væri starfandi innan líftækniiðnaðar, fimm að 

fyrirtækið væri framleiðslufyrirtæki en einnig var nefnt að fyrirtækið væri innan 

heilbrigðistækniiðnaðar, efnaiðnaðar og veiðafæraiðnaðar svo eitthvað sé nefnt. 

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu? 33,3% svarenda sögðu að 10-50 manns störfuðu hjá 

iðnfyrirtækinu á Íslandi, 29,4% sögðust hafa fleiri en 250 starfsmenn, 21,6% svöruðu 50-

250 manns en fæstir eða 15,7% svöruðu 1-10 manns. 

Þekkir þú til iðnaðarverkfræði? 9,8% svarenda sögðu að þeir þekktu ekki til 

iðnaðarverkfræði og sjálfkrafa svöruðu þeir ekki fleiri spurningum í könnuninni. Því voru 

90,2% svarenda sem þekktu til iðnaðarverkfræði, þar af þekktu 39,2% mikið til 

iðnaðarverkfræði. 

Hve mikinn áhuga hefur þú á iðnaðarverkfræði? Einn einstaklingur svaraði að hann hefði 

engan áhuga á iðnaðarverkfræði og svaraði því ekki fleiri spurningum í þessari könnun. Því 

voru 98,0% svarenda sem höfðu einhvern áhuga á iðnaðarverkfræði, þar af 41,2% sem 

höfðu mikinn áhuga á iðnaðarverkfræði. 

Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki? Afgerandi niðurstaða fékkst við 

spurningu sex, sjá mynd 6.1 fyrir neðan. Allir 46 þátttakendur sem svöruðu spurningunni 

sögðu að stjórnun skipti máli. 
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Mynd 6.1 Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki? 

87,0% svöruðu að stjórnun skiptir miklu máli. Því má áætla að þessi þáttur skiptir miklu 

máli hjá öllum fyrirtækjum, sama í hvaða iðnaði fyrirtækið starfar eða hve margir 

starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu. Benda þessar niðurstöður til þess að eftirspurn eftir 

þekkingu starfsmanna á sviði stjórnunar er mikil innan iðnfyrirtækja á Íslandi. Því er 

áhersla á að stjórnun sé kennd í iðnaðarverkfræði. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki? Gæðastjórnun 

og verkefnastjórnun skipta hvað mestu máli hjá þátttakendum. 97,8% svöruðu að þessir 

undirflokkar skiptu máli, skiptu talsverðu máli eða miklu máli. Stjórnun upplýsingakerfa 

fékk 95,5% vægi, svo mannauðsstjórnun með 89,1%, samningastjórnun 80,4% og loks 

vörustjórnun 77,3%. Fimm þátttakendur svöruðu að aðrir undirflokkar skiptu máli og 

svöruðu m.a. tveir að stjórnun sölu- og markaðsmála skiptu máli. Hinir þrír svöruðu 

umhverfisstjórnun, sala og innkaupastjórnun. Þessar niðurstöður eru afgerandi. Áherslur 

eru miklar hjá iðnfyrirtækjum að starfsfólkið hafi þekkingu á þessum undirflokkum, þá 

sérstaklega verkefnastjórnun og gæðastjórnun. Því má áætla að námsframboð í 

iðnaðarverkfræði ætti að samsvara til þessara undirflokka. Leggja þarf meiri áherslu á 

kennslu í sumum undirflokkum stjórnunar en öðrum, s.s. að meiri áhersla verði lögð á 

verkaefnastjórnun og gæðastjórnun en minni áhersla á vörustjórnun  

Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki? 73,9% þátttakenda töldu að 

framleiðsluferli skipti máli, skipti talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu, sjá mynd 

6.2 hér að neðan.  
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Mynd 6.2 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki? 

Af þeim 73,9% töldu 63,0% að framleiðsluferli skipti miklu máli hjá fyrirtækinu. 26,1% 

töldu að framleiðsluferli skipti engu eða litlu máli og af þeim voru 15,2% þátttakenda sem 

sögðu að framleiðsluferli skipti engu máli fyrir fyrirtækið og svöruðu því ekki spurningum 

um undirflokka þessa sviðs. Það má áætla að framleiðsluferli sé mikilvægur þáttur hjá 

iðnfyrirtækjum á Íslandi en sum iðnfyrirtæki notast ekki við þekkingu á þessu sviði.  

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi undirflokkar framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki? Yfir 

70% þátttakenda svöruðu að allir undirflokkarnir skiptu máli. Minnsta vægið fékk 

viðhaldskerfi, 73,7% og næst á eftir því var sjálfvirkni, 76,3%. 81,6% sögðu að 

birgðastýring skiptir máli, 84,2% framleiðslukerfi en mesta vægið fékk framleiðslustýring 

86,8%. Tveir þátttakendur skrifuðu við annað, annar sagði hugbúnaðarferli og hinn 

afhendingaferli. Má því telja að allir þessi undirflokkar séu mikilvægir en þekking á sviði 

viðhaldskerfis og sjálfvirkni er þó ekki eins mikilvæg í iðnfyrirtækjum og þekking annarra 

undirflokka. 

Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki? 75,6% þeirra sem svöruðu 

spurningu níu sögðu að aðgerðagreining skiptir máli, talsverðu máli eða miklu máli, sjá 

mynd 6.3 hér að neðan.  

 

Mynd 6.3 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki? 
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22,2% sögðu að aðgerðagreining skipti engu eða litlu máli, sjá mynd 6.3. 40% svarenda 

sögðu að aðgerðagreining skipti talsverðu máli innan fyrirtækisins og 20% sögðu að sú 

þekking skipti miklu máli. Bendir þessi útkoma til þess að aðgerðagreining skipti talsverðu 

máli hjá nærri helmingi þátttakenda en skipti ekki jafn miklu máli og stjórnun og 

framleiðsluferli. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki? Að 

mati svarenda þá skipti tölfræðin mestu máli af undirflokkum aðgerðagreiningar þar sem 

87,5% sögðu að hún skipti máli, skipti talsverðu eða miklu máli. Þar af töldu 50% að hún 

skipti miklu máli fyrir fyrirtækið. 35,0% töldu hins vegar að hermun skipti engu eða litlu 

máli hjá fyrirtækinu. 72,5% og 75,0% töldu að bestun og almenn líkanagerð skiptu máli. 

Af þessu má álykta að þekking á sviði tölfræði er mikilvægust hjá starfsfólki iðnfyrirtækja 

á Íslandi en hermun hvað minnst. Leggja ætti því áherslu á kennslu á sviði tölfræði.  

Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki? Flestir sem svöruðu könnuninni 

sögðu að umhverfismálin skiptu miklu máli, talsverðu eða skiptu máli hjá sínu fyrirtæki 

eða um 84,1%, sjá mynd 6.4. 

 

Mynd 6.4 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki? 

Af þeim 84,1% sem töldu að þekking á sviði umhverfismála skipti máli hjá þeirra fyrirtæki 

töldu 38,6% þátttakenda að umhverfismál skiptu miklu máli. Þessar niðurstöður greina frá 

mikilvægi þekkingu starfsmanna á umhverfismálum innan fyrirtækisins og að áhersla er 

mikil hjá sumum fyrirtækjum. Benda þessar niðurstöður á mikilvægi umhverfismála hjá 

iðnfyrirtækjum og hve mikilvægt er að starfsmenn hafi góða þekkingu á þessu sviði. Þegar 

þessar niðurstöður eru bornar saman við aðra undirflokka fá undirflokkarnir á sviði 

umhverfismála hærra vægi en allir undirflokkar aðgerðagreiningu, að tölfræði 

undanskilinni. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismál hjá þínu fyrirtæki? Allir 

undirflokkar umhverfismála skiptu máli að sögn svarenda könnunarinnar eða yfir 80%. Er 

það meira vægi en undirflokkarnir samningastjórnun og vörustjórnun á sviði stjórnunar. 

Tveir þátttakendur greindu frá því að „waste management“ og umhverfisvottanir skiptu 

einnig máli. Miðað við þessar niðurstöður ætti að leggja meiri áherslu á kennslu á svið 

umhverfismála og undirflokka þess en gert er við IVT-deild HÍ núna árið 2011.  
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Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki? 97,8,% greindu frá því að 

nýsköpun og tækni skiptu máli, talsverðu máli og miklu máli hjá fyrirtækinu. Aðeins einn 

þátttakandi greindi frá því að nýsköpun og tækni skiptu litlu máli, sjá mynd 6.5 hér fyrir 

neðan. 

 

Mynd 6.5 Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki? 

79.1% svarenda sögðu að nýsköpun og tækni skipti miklu máli hvað menntun varðar á 

sviði iðnaðarverkfræðinga og 14% að það skipti talsverðu máli. Áhersla á þekkingu á þessu 

sviði hjá fyrirtækjunum er mjög mikil og er nánast jafn mikilvæg og þekking á sviði 

stjórnunar.  

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki? 

Þegar skoðaðir eru undirflokkar nýsköpun og tækni hafa þátttakendur aðeins greint frá 

mikilvægi þekkingar á nýsköpunarferli en ekki öðrum undirflokkum. Mikill munur var á 

svarhlutfalli á undirflokkum nýsköpunar og tækni. Nýsköpunarferlið skoraði hátt og sögðu 

90,7% þátttakenda að það skipti máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli, þar af 

60,5% að það skipti miklu máli. Aftur á móti töldu 74,4% þátttakenda að örtækni skipti 

engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu og 67,4% að líftækni skipti engu eða litlu máli. 

Orkutækni fékk meira vægi en bæði örtækni og líftækni en 60,5% töldu að undirflokkurinn 

skipti máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli hjá fyrirtækinu. Tveir þátttakendur 

greindu frá því að aðrir flokkar skiptu máli, annar söluaðferðir og hinn markaðstækni. 

Þessar niðurstöður benda á að þó að nýsköpun og tækni skipti máli hjá fyrirtækinu þá er 

það helst nýsköpunarferlið sjálft sem iðnfyrirtækin leggja mikla áherslu á að starfsmenn 

hafi þekkingu á. Aðrir undirflokkar skiptu minna máli og jafnvel engu máli, nema þá fyrir 

iðnfyrirtæki sem eru starfandi á sviði líftækni, örtækni eða orkutækni. Leggja ætti því 

mesta áherslu á kennslu í nýsköpunarferlinu en hvað minnsta á kennslu í örtækni.  

Hve miklu máli skiptir mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki? Líkt og með sviðið stjórnun þá 

töldu allir þátttakendur spurningalistans að mannlegir þættir skiptu máli, skiptu talsverðu 

máli eða skiptu miklu máli hjá fyrirtækinu, sjá mynd 6.6 hér að neðan. 
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Mynd 6.6 Hve miklu máli skiptir mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki? 

48,8% þátttakenda töldu að mannlegir þættir skiptu miklu máli og 37,2% skiptu talsverðu 

máli. Má því álykta að gríðarlega mikilvægt er að starfsmenn fyrirtækjanna hafi þekkingu á 

mannlegum þáttum.  

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar mannlegra þátta hjá þínu fyrirtæki? 

Undirflokkar á sviðum mannlegra þátta skoraði þó lægra en undirflokkar stjórnunar þó að 

allir undirflokkarnir fengu yfir 70% vægi. 90,7% þátttakenda sögðu að notendaviðmót 

skipti máli, skipti talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu. Öryggismál og 

vinnuvistfræði fengu jafn mikið vægi þar sem 83,7% þátttakenda töldu að þekking á 

þessum undirflokkum skipti máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli hjá 

fyrirtækinu. Atferlisfræði skoraði lægst og töldu 72,1% þátttakenda að hún skipti máli, 

skipti talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu. Það sem skrifað var í annað var m.a. 

að mannlegi þátturinn væri sá þáttur sem ekki væri hægt að koma fyrir í kerfum eða læra í 

verkfræði. Má af þessum niðurstöðum telja að mikilvægt er fyrir starfsmenn fyrirtækja að 

hafa þekkingu á mannlegum þáttum og undirflokkum þess. Þá helst þekkingu á 

notendaviðmóti en síst atferlisfræði.  

Hve miklu máli skiptir önnur þekking við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Þegar þátttakendur voru spurðir hve miklu máli 

önnur þekking skiptir til að skapa betri starfsmann töldu þeir að samskiptakunnáttan skipti 

hvað mestu máli ásamt forystukunnáttu eða 100%. Kennslukunnátta kemur næst á eftir og 

töldu 90,7% að hún skipti miklu máli, talsverðu máli eða skipti máli, síðan 

hönnunarkunnátta 88,4% og loks fjármálakunnátta 86,0%. Þessar niðurstöður koma á óvart 

þar sem við forprófun spurningalistans töldu allir þátttakendur að fjármálakunnáttan kæmi 

næst á eftir samskiptakunnáttu í mikilvægi og enginn taldi kennslukunnáttu vera 

mikilvæga. Í aðra þekkingu bentu þátttakendur m.a. á tungumálakunnáttu, hæfni að læra, 

leysa vandamál og reynsla væri mikilvæg. Bendir þetta til þess að kunnátta á öllum þessum 

fimm sviðum skiptir máli hjá iðnfyrirtækjum. Fyrirtæki sækjast einna helst eftir 

starfsmönnum með góða samskiptakunnáttu og forystukunnáttu. Leggja þarf því fyrst og 

fremst áherslu á kennslu í þessum efnum í iðnaðarverkfræði.  
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Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu? 

86,0% og 88,4% töldu BS gráðu og MS gráðu skipta máli, talsverðu máli eða miklu máli 

hvað menntunargráðu í iðnaðarverkfræði varðar. 58,1% þátttakenda töldu að doktorsgráða 

skipti engu eða litlu máli innan fyrirtækisins. Kemur þessi niðurstaða ekki á óvart miðað 

við skoðun viðmælenda við forprófun á spurningalistanum en margir þeirra töldu 

doktorsgráðu skipti minnstu máli. 

6.4 Greining spurningalistans eftir 
atvinnugreinum iðnfyrirtækja 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum spurningalistans út frá atvinnugreinum. 

Atvinnugreinunum er skipt í þrennt: Hugverkaiðnaður er einn flokkur, matvæla,- 

mannvirkja- og stóriðnaður annar, framvegis nefndur MMS og þriðji flokkurinn er 

þjónustuiðnaður og annað, framvegis nefndur ÞA. Greint var frá því í kafla 6.3 að allir 

þátttakendur mannlegra þátta og stjórnunar töldu sviðin skipta máli, skipta talsverðu máli 

eða miklu máli hjá fyrirtækinu, ásamt nýsköpun og tækni nema einn þátttakandi taldi svo 

ekki vera. Því var talið óþarfi að greina frá þeim niðurstöðum í þessum kafla. Myndir með 

niðurstöðum allra spurninga eftir atvinnugreinum má sjá í viðauka H. 

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið, skipt eftir atvinnugreinum? 31,4% þátttakenda svöruðu 

að fyrirtækið væri innan hugverkaiðnaðar, 37,3% að fyrirtækið væri innan MMS iðnaðar, 

31,4% sögðu að fyrirtækið væri innan ÞA iðnaðar.  

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu, skipt eftir atvinnugreinum? Þegar skoðuð er skipting á 

milli atvinnugreina og fjölda starfsfólks var helmingur þátttakenda innan hugverkaiðnaðar 

starfandi hjá fyrirtæki með 10-50 starfsmenn. Flestir innan MMS iðnaðar svöruðu að þeir 

störfuðu hjá fyrirtæki með yfir 250 starfsmenn eða 42,1% og flestir innan ÞA iðnaðar eða 

37,5% sögðust starfa í fyrirtæki þar sem starfa 50-250 manns. 

Þekkir þú til iðnaðarverkfræði, skipt eftir atvinnugreinum? 18,8% svarenda innan 

hugverkaiðnaðar sögðu að þeir þekktu ekki til iðnaðarverkfræði og 10,5% innan MMS 

iðnaðar. Sjálfkrafa svöruðu þeir ekki fleiri spurningum í könnuninni. 56,3% svarenda innan 

hugverkaiðnaðar þekktu mikið til iðnaðarverkfræði og 36,8% innan MMS iðnaðar. Allir 

svarenda innan ÞA þekktu til iðnaðarverkfræði en aðeins 25,0% mikið. 

Hve mikinn áhuga hefur þú á iðnaðarverkfræði, skipt eftir atvinnugreinum? Einn 

einstaklingur svaraði að hann hefði engan áhuga á iðnaðarverkfræði og starfar hann innan 

hugverkaiðnaðar. 43,8% innan hugverkaiðnaðar höfðu mikinn áhuga á iðnaðarverkfræði, 

47,4% innan MMS iðnaðar og 31% innan ÞA iðnaðar. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir 

atvinnugreinum? Eins og greint var frá í kafla 6.3 þá töldu allir þátttakendur að sviðið 

stjórnun skipti máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli hjá fyrirtækinu. Þegar svör 

þátttakenda um undirflokka stjórnunar eru skoðuð eftir atvinnugreinum má greina að 

aðeins einn undirflokkur fékk 100% vægi innan hugverkaiðnaðar, það er verkefnastjórnun. 

Samningastjórnun fékk meira vægi innan hugverkaiðnaðar en innan MMS og ÞA iðnaðar, 

eða 84,6%. 
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Aðrir undirflokkar innan hugverkaiðnaðar fengu minna vægi en innan MMS og ÞA 

iðnaðar, vörustjórnun fékk hvað minnst vægi, 53,8%. Verkefnastjórnun og gæðastjórnun 

voru þeir tveir undirflokkar sem fengu 100% vægi innan MMS, en samningastjórnun fékk 

minnsta vægið eða 76,5%. Mannauðsstjórnun, stjórnun upplýsingakerfa og gæðastjórnun 

fengu öll 100% vægi innan ÞA og hinir undirflokkarnir yfir 80% vægi.  

Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir atvinnugreinum? 

Hugverkaiðnaðurinn sker sig út miðað við MMS og ÞA þegar sviðið framleiðsluferli er 

skoðað, sjá mynd 6.7 hér fyrir neðan. 

 

Mynd 6.7 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt upp í 

atvinnugreinar? 

Aðeins 38,5% þátttakenda innan hugverkaiðnaðar töldu að þekking á sviði framleiðsluferlis 

skipti máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli hjá fyrirtækinu. Hins vegar töldu 

88,2% innan MMS og 87,5% innan ÞA að þekking á sviði framleiðsluferlis skipti máli hjá 

fyrirtækinu. Benda þessar niðurstöður að þekking á sviði framleiðsluferlis er ekki mikilvæg 

innan hugverkaiðnaðar. Innan MMS og ÞA iðnaðar er mikilvægt að starfsmenn hafi 

þekkingu á þessu sviði. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt 

eftir atvinnugreinum? Hugverkaiðnaðurinn sker sig út frá MMS og ÞA iðnaði hvað varðar 

undirflokka í framleiðsluferli. Allir undirflokkarnir voru taldir skipta máli hjá 75%-100% 

þátttakendum innan MMS og ÞA iðnaðar. Allir undirflokkarnir hjá þátttakendum innan 

hugverkaiðnaðar fengu minna en 75%. 

Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir atvinnugreinum? 

Munur á milli eftirspurnar á þekkingu á sviði aðgerðagreiningar á milli atvinnugreina er 

ekki eins mikill og þekking á sviði framleiðsluferlis, sjá mynd 6.8 hér fyrir neðan. 
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Mynd 6.8 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt upp í 

atvinnugreinar? 

Hugverkaiðnaðurinn telur þó að þekking á sviði aðgerðagreiningar skipti hvað minnstu 

máli miðað við aðra atvinnuflokka. 66,7% innan hugverkaiðnaðar töldu að þekking á sviði 

aðgerðagreiningar skipti máli, skipti talsverðu máli og skipti miklu máli og 75,0% innan 

ÞA. Mest skipti þekking á sviði aðgerðagreiningar innan MMS iðnaðar máli eða 82,4%. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu fyrirtæki, skipt 

eftir atvinnugreinum? Þegar niðurstöður undirflokka í aðgerðagreiningu er skoðað má 

greina að tölfræði skiptir hvað mestu máli innan allra flokkanna þriggja. Mest fær tölfræðin 

innan ÞA iðnaðar, 92,9%, 88,9% þátttakenda innan hugverkaiðnaðar og minnst innan 

MMS iðnaðar, 82,4%. Hermun fær minnst allra undirflokka hjá öllum atvinnugreinum. 

Aðeins 52,9% þátttakenda innan MMS iðnaðar töldu að hermun skipti máli, 66,7% innan 

hugverkaiðnaðar og 71,4% innan ÞA iðnaðar. Aðrir undirflokkar voru á bilinu 64,7%-

85,7%, þátttakendur töldu að þeir skiptu máli. 

Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir atvinnugreinum? Allir 

þátttakendur innan MMS iðnaðar sögðu umhverfismál skipta máli, skipta talsverðu máli 

eða skipta miklu máli hjá fyrirtækinu, 81,3% innan ÞA en minnst innan hugverkaiðnaðar 

eða 63,6%, sjá mynd 6.9 hér fyrir neðan. 

 

Mynd 6.9 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt upp í 

atvinnugreinar? 
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Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki, skipt 

eftir atvinnugreinum? 80% þátttakenda innan ÞA iðnaðar töldu að undirflokkarnir þrír 

skiptu máli hjá fyrirtækinu en 94,1% innan MMS iðnaðar. 87,5% innan hugverkaiðnaðar 

töldu umhverfisstjórnun skipta máli hjá fyrirtækinu en 62,5% að stjórnun orkunotkunar og 

vistvæn tækni skiptu máli.  

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, 

skipt eftir atvinnugreinum? Í kafla 6.3, svaraði aðeins einn þátttakandi að nýsköpun og 

tækni skiptu fyrirtækið litlu máli. Allir þátttakendur innan hugverkaiðnaðar töldu að 

þekking á sviði nýsköpunarferlis skipti máli hjá fyrirtækinu. Aðrir undirflokkar fengu mjög 

lítið vægi eða 9,1%-27,3%. 81,3% þátttakenda innan MMS iðnaðar sögðu að 

nýsköpunarferlið skipti máli eða jafn mikið vægi og orkutækni. Aðeins 12,5% og 31,3% 

töldu að þekking á sviði örtækni og líftækni skiptu fyrirtækið máli. Nýsköpunarferlið fékk 

93,8% vægi innan ÞA iðnaðar. Næst á eftir var orkutækni með 62,5%. Örtækni fékk hærra 

vægi innan ÞA iðnaðar en innan MMS iðnaðar og hugverkaiðnaði, 37,5%, en líftækni 

minna eða 25%.  

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu fyrirtæki, 

skipt eftir atvinnugreinum? Í kafla 6.3 var greint frá því að allir þátttakendur töldu að 

mannlegir þættir skiptu máli, skiptu talsverðu máli eða skiptu miklu máli. Þátttakendur 

innan hugverkaiðnaðar sögðu að notendaviðmót skipti 100% máli, þátttakendur innan 

MMS töldu að öryggismál á vinnustað skipti 100% máli en þátttakendur innan ÞA iðnaðar 

sögðu að vinnuvistfræði og notendaviðmót skipti 93,8% máli. Þessar niðurstöður koma alls 

ekki á óvart þar sem lagðar eru misjafnar áherslur á mannlega þætti, það fer eftir því innan 

hvaða iðnaðar fyrirtækið starfar. 

Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins, skipt eftir atvinnugreinum? Svipuð útkoma var á 

svörun milli atvinnugreina hve miklu máli önnur kunnátta skipti máli. Forystukunnátta og 

samskiptakunnátta fengu 100% hjá öllum þátttakendum innan atvinnugreina. Innan 

hugverkaiðnaðar fékk hönnunarkunnátta einnig 100% vægi en minnsta vægið hjá MMS og 

ÞA iðnaðar. Fjármálakunnátta fékk 93,8% vægi hjá MMS og ÞA iðnaðar en minnsta vægi 

hjá hugverkaiðnaði, aðeins 63,6%. Kennslukunnátta fékk 93,8% vægi hjá MMS og ÞA 

iðnaðar en 81,8% innan hugverkaiðnaðar. 

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu, 

skipt eftir atvinnugreinum? Yfir 80% allra þátttakenda töldu að BS og MS gráða skiptu 

máli, skiptu talsverðu máli eða skiptu miklu máli. Minnsta vægi fékk doktorsgráðan innan 

MMS iðnaðar þar sem 75% töldu hana skipta litlu sem engu máli en 45,5% innan 

hugverkaiðnaðar og 50% innan ÞA iðnaðar. 
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6.5 Greining spurningalistans eftir stærð 
iðnfyrirtækja 

Eins og í kafla 6.4 hér að ofan þá verður í þessum kafla greint frá niðurstöðum 

spurningalista eftir stærð fyrirtækja. Fyrirtækjum var skipt í tvennt. Annars vegar fyrirtæki 

með minna eða jafnt og 50 starfsmenn, <=50 starfsmenn og hins vegar stærri eða jafnt og 

50 starfsmenn, >=50 starfsmenn. 49% þátttakenda störfuðu hjá fyrirtækjum með færri en 

50 starfsmenn og 51% hjá fyrirtækjum með fleiri en 50 starfsmenn. Greint var frá því í 

kafla 6.3 að allir þátttakendur mannlegra þátta og stjórnunar töldu sviðin skipta máli, skipta 

talsverðu máli eða miklu máli hjá fyrirtækinu, ásamt nýsköpun og tækni nema einn 

þátttakandi taldi svo ekki vera. Því var talið óþarfi að greina frá þeim niðurstöðum í 

þessum kafla. Myndir með öllum niðurstöðum, skipt eftir stærð fyrirtækja má sjá í viðauka 

G.  

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið, skipt eftir stærð fyrirtækja? Flestir þátttakendur sem 

störfuðu hjá fyrirtæki með færri en 50 starfsmenn voru innan hugverkaiðnaðarins og flestir 

þátttakendur með fleiri en 50 starfsmenn voru innan matvælaiðnaðarins. Um helmingur 

þátttakenda spurningalistans voru starfsmenn hjá sprotafyrirtækjum þar sem starfsemi 

fyrirtækisins er vanalega sprottin frá einstaklingum eða smáum hópum. Af því má áætla að 

svarhlutfall þátttakenda sem starfa hjá færri en 50 starfsmönnum fylgi niðurstöðum 

hugverkaiðnaðar. 

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu, skipt eftir stærð fyrirtækja? Helmingur þátttakenda 

smærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar. Flest stærri fyrirtækjanna starfa innan 

matvælaiðnaðar. 

Þekkir þú til iðnaðarverkfræði, skipt eftir stærð fyrirtækja? 84% svarenda smærri 

fyrirtækja sögðu að þeir þekktu til iðnaðarverkfræði, þar af sögðu 32% að þeir þekktu 

mikið til iðnaðarverkfræði. 96,2% svarenda stærri fyrirtækja sögðu að þeir þekktu til 

iðnaðarverkfræði, þar af sögðu 46,2% að þeir þekktu mikið til iðnaðarverkfræði.  

Hve mikinn áhuga hefur þú á iðnaðarverkfræði, skipt eftir stærð fyrirtækja? Einn 

einstaklingur svaraði að hann hefði engan áhuga á iðnaðarverkfræði og starfar hann hjá 

smáu fyrirtæki. 57,7% þátttakenda hjá stærri fyrirtækjum höfðu mikinn áhuga á 

iðnaðarverkfræði en 24,0% hjá smærri fyrirtækjum. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir 

stærð fyrirtækja? Gæðastjórnun skiptir hvað mestu máli fyrir smærri fyrirtækin þar sem 

allir þátttakendur innan hópsins töldu að gæðastjórnun skipti máli. Að sama leyti fékk 

verkefnastjórnun hjá stærri fyrirtækjunum 100% vægi. Vörustjórnun og samningastjórnun 

fengu minnsta vægið hjá báðum flokkum, 75,0% og 76,2% hjá smærri fyrirtækjum en 

79,2% og 84,0% hjá stærri fyrirtækjunum. Mesti munurinn er á milli mannauðsstjórnar eða 

um 15%.  

Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir stærð fyrirtækja? 30% 

munur er á svörum þátttakenda eftir stærð fyrirtækja hvort framleiðsluferli skipti máli, 

skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli, sjá mynd 6.10 hér að neðan. 
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Mynd 6.10 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í stærð 

fyrirtækja? 

88% svarenda telja framleiðsluferli skipta máli, skipta talsverðu máli eða miklu máli hjá 

fyrirtækjum með 50 eða fleiri starfsmenn en aðeins 57,1% hjá fyrirtækjum með 50 eða 

færri starfsmenn. Þessar niðurstöður benda einnig á að þar sem þátttakendur smærri 

fyrirtækja eru margir innan hugverkaiðnaðar þá fylgja þessar niðurstöður að hluta til 

niðurstöðunum sem sjá má á mynd 6.7. Þar töldu þátttakendur innan hugverkaiðnaðar að 

framleiðsluferli skipti minna máli en þátttakendur innan MMS og ÞA. Af þessu má greina 

að stærri fyrirtækin leggi meiri áherslu á þekkingu á sviði framleiðsluferlis en smærri 

fyrirtæki. 

Hve miklu máli skipta undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir stærð 

fyrirtækja? 60,0%-73,3% þátttakenda smærri fyrirtækja töldu að undirflokkar í 

framleiðsluferli skiptu máli en 78,3%-100% þátttakenda stærri fyrirtækja. Sjálfvirkni var 

talin skipta hvað mestu máli smærri fyrirtækja en viðhaldskerfi hvað minnstu. Sjálfvirkni 

skipti hvað minnstu máli hjá þátttakendum stærri fyrirtækja þar sem 78,3% töldu að 

sjálfvirkni skipti máli en allir þátttakendur stærri fyrirtækja töldu að framleiðslustýring 

skipti máli hjá fyrirtækinu. Því var mikill mismunur á svarhlutfalli þátttakenda hvað 

undirflokka framleiðsluferlis varðar, hvort um væri að ræða að þátttakendur störfuðu hjá 

smærri eða stærri fyrirtækjum.  

Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir stærð fyrirtækja? 

Aðeins 8% munur er á milli svarhlutfalls smærri og stærri fyrirtækjanna þegar skoðað er 

hve miklu máli aðgerðagreining skiptir fyrirtæki, sjá mynd 6.11 hér að neðan. 
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Mynd 6.11 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í stærð 

fyrirtækja? 

80% þátttakenda hjá smærri fyrirtækjum töldu að þekking á sviði aðgerðagreiningar skipti 

máli, skipti talsverðu máli eða skipti miklu máli innan fyrirtækisins en 72% hjá stærri 

fyrirtækjum. Smærri fyrirtækin leggja því meiri áherslu á þekkingu á sviði 

aðgerðagreiningar en stærri fyrirtækin.  

Hve miklu máli skiptir undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir stærð 

fyrirtækja? Tölfræði skipti mestu máli hjá þátttakendum, bæði hjá smærri og stærri 

fyrirtækjum. 95,7% þátttakenda stærri fyrirtækja töldu að tölfræði skipti máli en 76,5% 

þátttakenda smærri fyrirtækja. Hermun skipti hvað minnstu máli hjá þátttakendum, 58,8% 

smærri fyrirtækja töldu að hermun skipti máli en 65,2% þátttakenda hjá stærri fyrirtækjum. 

70,6% þátttakenda smærri fyrirtækja töldu að almenn líkanagerð skipti máli hjá fyrirtækinu 

og 64,7% að bestun skipti máli. 78,3% þátttakendur hjá stærri fyrirtækjum töldu að bestun 

og almenn líkanagerð skipti máli hjá fyrirtækinu 

Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt eftir stærð fyrirtækja? 

Þekking á sviði umhverfismála skiptir jafn miklu máli hjá smærri og stærri fyrirtækjum, sjá 

mynd 6.12 hér að neðan. 

 

Mynd 6.12 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í stærð 

fyrirtækja? 
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Um 84% þátttakenda töldu að umhverfismál skiptu fyrirtækið máli og því um 16% 

þátttakenda sem töldu sviðið skipta engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu. Áhersla á þekkingu 

á sviði umhverfismála hjá smærri og stærri fyrirtækjum er því mikil. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki, skipt 

eftir stærð fyrirtækja? Allir undirflokkar fengu 87,5% vægi þátttakenda hjá stærri 

fyrirtækjum. 75% þátttakenda smærri fyrirtækja töldu vistvæn tækni og stjórnun 

orkunotkunar skipta máli, skipta talsverðu máli eða miklu máli og 87,5% 

umhverfisstjórnun. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, 

skipt eftir stærð fyrirtækja? Aðeins einn þátttakandi sagði að sviðið nýsköpun og tækni 

skipti litlu máli hjá fyrirtækinu og því er aðeins greint frá niðurstöðum undirflokka þess. 

Lítill munur er á milli svara þátttakenda miðað við stærð fyrirtækja hvað nýsköpunarferli 

varðar en 88,9% telja það skipta máli, talsverðu máli eða miklu máli hjá smærri 

fyrirtækjum en 92,0% hjá þeim stærri. Örtækni fékk lítið vægi hjá báðum flokkum eða 

27,8% hjá smærri fyrirtækjunum og 16% hjá þeim stærri. Líftækni fékk einnig lítið vægi 

eða 28,0% hjá báðum flokkum. Orkutækni skiptir meiri máli hjá stærri fyrirtækjunum en 

þeim smærri, 68,0% á móti 50,0%. 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu fyrirtæki, 

skipt eftir stærð fyrirtækja? Allir þátttakendur töldu að sviðið mannlegir þættir skiptu máli 

hjá fyrirtækinu, eins og sýnt er á mynd 6.6. Þegar undirflokkar þess eru skoðaðir, út frá 

stærð fyrirtækja, má greina talsverðan mun á milli svarhlutfalls smærri fyrirtækja og stærri 

fyrirtækja. Allir undirflokkar fengu yfir 80% vægi hjá stærri fyrirtækjunum. Aðeins 

undirflokkurinn notendaviðmót fékk yfir 80% vægi hjá þeim smærri. Munur var um 20% 

milli undirflokkanna vinnuvistfræði og atferlisfræði en 10% á milli öryggismála á 

vinnustað. 

Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins, skipt eftir stærð fyrirtækja? Samskiptakunnátta 

og forystukunnátta fengu 100% vægi hjá báðum flokkum. 33,3% munur er á mikilvægi 

fjármálakunnáttu á milli stærri og smærri fyrirtækja þar sem sú kunnátta fékk minnsta 

vægið hjá smærri fyrirtækjunum af öllum undirflokkunum eða 66,7% á móti 100% vægi 

hjá stærri fyrirtækjunum. Hönnunarkunnátta fékk 94,4% vægi hjá smærri fyrirtækjunum en 

minnsta vægið af undirflokkum hjá stærri fyrirtækjunum eða 84,0%. Kennslukunnátta fékk 

6,4% meira vægi hjá smærri fyrirtækjunum en þeim stærri eða 94,4% á móti 88,0%. 

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu 

skipt eftir stærð fyrirtækja? Ekki er mikill munur á svörun stærri og smærri fyrirtækja 

þegar spurt er um menntunargráðu starfsmanna fyrirtækja, helst hvað doktorsgráðuna 

varðar. MS gráðan fær sama vægi, 88,0% og 88,9%, hjá stærri og smærri fyrirtækjum. BS 

gráðan fær 4,9% meira vægi hjá smærri fyrirtækjunum eða 88,9% á móti 84,0%. Aðeins 

helmingur þátttakenda smærri fyrirtækja töldu doktorsgráðuna skipta litlu eða engu máli og 

enn fleiri stærri fyrirtækja eða 64,0%. Þessar niðurstöður koma talsvert á óvart þar sem 

viðmælendur í forprófunum greindu frá því að doktorsgráðan myndi skipti meira máli hjá 

stærri fyrirtækjum en þeim smærri. 
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6.6 Greining spurningalistans eftir 
atvinnugreinum og stærð iðnfyrirtækja 

Að lokum er greint frá niðurstöðum spurningalistans eftir atvinnugreinum og stærð 

fyrirtækja. Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum á hverju sviði, fyrir utan stjórnun og 

mannlega þætti þar sem allir þátttakendur töldu að stjórnun, mannlegir þættir og nýsköpun 

og tækni skiptu máli, skiptu talsverðu máli eða miklu máli, sjá kafla 6.3. Einnig er greint 

frá niðurstöðum þátttakenda þegar spurt var hvaða önnur þekking skipti máli og hvaða 

menntunargráða skipti máli hjá fyrirtækinu. Eins og áður er atvinnugreinunum skipt í 

þrennt: Hugverkaiðnaður er einn flokkur, matvæla,- mannvirkja- og stóriðnaður annar, 

framvegis nefndur MMS og þriðji flokkurinn er þjónustuiðnaður og annað, framvegis 

nefndur ÞA. Fyrirtækjum var skipt í tvennt. Annars vegar fyrirtæki með minna eða jafnt og 

50 starfsmenn, <=50 starfsmenn og hins vegar stærri eða jafnt og 50 starfsmenn, >=50 

starfsmenn. Allar niðurstöður eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja má sjá í heild sinni í 

viðauka I og J.  

 

Mynd 6.13 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og <=50 starfsmenn? 

 

Mynd 6.14 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og >=50 starfsmenn? 
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Á myndunum 6.13 og 6.14 hér að ofan má greina að hugverkaiðnaðurinn sker sig út frá 

MMS og ÞA iðnaðar. Aðeins 30,0% þátttakenda sem starfa hjá smærri fyrirtækjum innan 

hugverkaiðnaðar telja framleiðsluferlið skipta máli, skipta talsverðu máli eða skipta miklu 

máli hjá fyrirtækinu en 66,7% hjá stærri fyrirtækjum. Framleiðsluferli vega örlítið meira 

hjá smærri fyrirtækjunum innan ÞA iðnaðar en þeim stærri eða 85,7% á móti 83,3% en 

öfugt hjá MMS iðnaðar. Þar vegur framleiðsluferlið hæst af öllum atvinnugreinum eða 

91,7% hjá stærri fyrirtækjunum og 80,0% hjá smærri fyrirtækjum. 

 

Mynd 6.15 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og <=50 starfsmenn? 

 

Mynd 6.16 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og >=50 starfsmenn? 

Svarhlutfall spurningarinnar hve miklu máli aðgerðagreining skipti fyrirtæki þátttakenda 

var misjafnt, sjá myndir 6.15 og 6.16. Það fór eftir því við hvaða atvinnugrein þátttakendur 

störfuðu og stærð fyrirtækjanna. Hjá smærri fyrirtækjum innan hugverkaiðnaðar töldu 

77,8% að aðgerðagreining skipti máli, skipti talsverðu eða miklu máli en aðeins 33,3% 

stærri fyrirtækja innan sama geira. Eins munaði rúmlega 30% á milli svarhlutfalls innan 

MMS iðnaðar. Mesti munur var svo innan ÞA iðnaðar þar sem allir þátttakendur smærri 

fyrirtækjanna töldu aðgerðagreiningu skipta máli, talsverðu máli eða miklu máli en aðeins 

helmingur hjá stærri fyrirtækjum. 
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Mynd 6.17 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og <=50 starfsmenn? 

 

Mynd 6.18 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í 

atvinnugreinar og >=50 starfsmenn? 

Aðeins hugverkaiðnaðurinn sker sig úr hvað niðurstöður þátttakenda varðar sem starfa hjá 

stærri fyrirtækjum, sjá myndir 6.17 og 6.18. Þar töldu 66,7% hjá stærri fyrirtækjum að 

umhverfismál skiptu engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu en 25,0% hjá smærri 

fyrirtækjunum. Allir þátttakendur innan MMS iðnaðar svöruðu að umhverfismál skiptu 

máli, skiptu talsverðu máli eða skiptu miklu máli. 10% meira vægi fengu umhverfismál hjá 

smærri fyrirtækjum innan ÞA iðnaðar en hjá þeim stærri eða 85,7% á móti 75,0%. 

Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, skipt niður í atvinnugreinar 

og stærð fyrirtækja? Eins og greint var frá í fyrri köflum þá var aðeins einn þátttakandi sem 

svaraði að nýsköpun skipti engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu, sá var hjá smærri fyrirtæki 

innan MMS iðnaðar. Nýsköpun og tækni fékk því 100% vægi hjá öðrum þátttakendum. 
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Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins, hugverkaiðnaður? Það má helst greina mun á 

fjármálakunnáttu milli smærri og stærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar. Allir 

þátttakendur sem svöruðu spurningalistanum og starfa hjá smærri fyrirtækjum töldu að 

forystukunnátta, hönnunarkunnátta og samskiptakunnátta skipti máli, talsverðu máli eða 

miklu máli. Allir þátttakendur stærri fyrirtækja töldu að undirflokkarnir skiptu máli, 

talsverðu máli eða miklu máli nema kennslukunnáttan sem fékk 66,7% vægi. 

Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins, MMS? Líkt og hjá hugverkaiðnaðnum fékk 

fjármálakunnáttan minna vægi hjá MMS iðnaðar þátttakendum smærri fyrirtækja en þeim 

stærri eða 75,0% á móti 100%. Aftur á móti fékk hönnunarkunnátta og kennslukunnátta 

100% vægi þátttakenda smærri fyrirtækja en 75,0% og 91,7% hjá þátttakendum sem starfa 

hjá stærri fyrirtækjum. Samskiptakunnátta og forystukunnátta fengu 100% vægi hjá báðum 

stærðum fyrirtækja. 

Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins, ÞA? Munur er á vægi fjármálakunnáttu og 

kennslukunnáttu á milli stærða fyrirtækja innan ÞA iðnaðar. Fjármálakunnátta fékk minna 

vægi hjá þátttakendum smærri fyrirtækja eða 71,4% á móti 100% hjá þátttakendum stærri 

fyrirtækja. Samskiptakunnátta og forystukunnátta fékk 100% vægi hjá smærri og stærri 

fyrirtækjum. Kennslukunnátta fékk minna vægi hjá stærri fyrirtækjunum eða 83,3% á móti 

100% hjá þeim smærri.  

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu, 

hugverkaiðnaður? Allar þrjár gráðurnar innan iðnaðarverkfræði fá meira vægi hjá smærri 

fyrirtækjum innan hugverkaiðnaðar en þeim stærri. Einn þriðji þátttakenda stærri fyrirtækja 

taldi sig ekki vita hve miklu máli menntunargráðurnar höfðu fyrir fyrirtækið. Allir 

þátttakendur smærri fyrirtækjanna innan hugverkaiðnaðarins töldu MS gráðuna skipta máli, 

skipta talsverðu eða miklu máli. Næst á eftir kom BS gráðan með 87,5% vægi og að lokum 

doktorsgráða með 50% vægi. Hjá stærri fyrirtækjunum fengu BS gráðan og MS gráðan 

jafnt vægi eða 66,7% en doktorsgráðan aðeins 33,3% vægi. 

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu, 

MMS? BS gráðan fær 100% vægi hjá þátttakendum sem starfa hjá smærri fyrirtækjum 

innan MMS iðnaðar en MS gráðan fær 100% vægi stærri fyrirtækja. Doktorsgráðan fékk 

aðeins 50,0% vægi hjá smærri fyrirtækjunum en 83,3% þátttakenda þeirra stærri sögðu 

gráðuna skipta fyrirtækið engu eða litlu máli. 

Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá fyrirtækinu, 

ÞA? Jöfn niðurstaða var á milli þátttakenda sem störfuðu hjá smærri eða stærri fyrirtækjum 

innan ÞA iðnaðar. 10,7% munur er á vægi BS gráðu þar sem gráðan fékk meira vægi 

þátttakenda smærri fyrirtækja eða 85,7% á móti 75,0%. Jafnt vægi fékk MS gráðan hjá 

stærri og smærri fyrirtækjum eða 75,0%. 57,1% hjá smærri fyrirtækjum innan ÞA iðnaðar 

sögðu doktorsgráðuna skipta engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu og 58% hjá stærri 

fyrirtækjum.  
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6.7 Samantekt 

Markmið spurningalistans var að kanna eftirspurn iðnfyrirtækja á Íslandi á þekkingu á 

sviðum iðnaðarverkfræði. Markhópurinn var valinn með því að senda spurningarlistann á 

100 einstaklinga sem starfa hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi sem þekktu til sviða innan 

iðnaðarverkfræði og undirflokka þeirra. Þannig næðist til þeirra aðila sem höfðu þekkingu 

á iðnaðarverkfræði og gætu svarað spurningalistanum fyrir hönd fyrirtækisins. Svarhlutfall 

netkönnunar var 51%. Af þeim sem svöruðu könnuninni störfuðu 49% þátttakenda hjá 

sprotafyrirtækjum á Íslandi og 51% þátttakenda hjá stærstu iðnfyrirtækjum á Íslandi.  

90,2% þátttakenda töldu sig þekkja til iðnaðarverkfræði og 98,0% þátttakenda sögðust hafa 

áhuga á iðnaðarverkfræði. Má því áætla að þátttakendur spurningalistans hefðu flestir góða 

yfirsýn yfir það hve miklu máli þekking á sviðum iðnaðarverkfræði og undirflokkum þeirra 

skipti fyrir starfsemi fyrirtækjanna og gæfu því góða svörun. Allir þátttakendur 

spurningalistans töldu að stjórnun og mannlegir þættir skiptu fyrirtækin máli. Allir töldu 

nýsköpun og tækni skipta fyrirtækið máli fyrir utan einn þátttakanda. Út frá þessum 

niðurstöðum má því áætla að öll þessi svið vega jafn mikið hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi og 

leggja ætti jafnmikla áherslu á þau hvað kennslu varðar. Þekking á sviði umhverfismála 

skiptir máli hjá yfir 80% þátttakenda sem svöruðu spurningalistanum, því næst kom 

aðgerðagreining með rétt rúmlega 75% og framleiðsluferli fékk minnsta vægið af 

sviðunum sex eða um 74%. Þegar spurt var hvaða önnur þekking skipti máli til að efla 

starfsmann á sviði iðnaðarverkfræði og auka þannig hag fyrirtækisins kom í ljós að 

þátttakendum þótti öll þekking skipta máli, vægi þeirra var meira en 80%. MS gráðan var 

talin vega hvað hæst þegar spurt var hve miklu máli menntunargráða í iðnaðarverkfræði 

skipti fyrirtækið, 2% meira en BS gráðan. Yfir helmingur þátttakenda töldu að 

doktorsgráðan skipti fyrirtækið engu eða litlu máli. 

Hugverkaiðnaðurinn sker sig hvað mest úr þegar skoðaðar eru niðurstöður spurningalista 

eftir atvinnugreinum. Á sviði framleiðsluferlis töldu yfir 60% þátttakenda innan 

hugverkaiðnaðar að sviðið skipti engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu en yfir 80% 

þátttakenda innan MMS og ÞA iðnaðar töldu sviðið skipta fyrirtækið máli. 

Aðgerðagreining og umhverfismál fengu minnsta vægið hjá þátttakendum innan 

hugverkaiðnaðar. Þar töldu rúmlega 60% þátttakenda að sviðin skiptu máli. Yfir 80% 

þátttakendur innan MMS iðnaðar töldu að aðgerðagreining skipti máli og allir þátttakendur 

að umhverfismál skipti máli. Innan ÞA iðnaðar töldu 75,0% þátttakenda að 

aðgerðagreining skipti máli og rétt rúmlega 80% að umhverfismál skiptu máli. Hvað aðra 

þekkingu varðar má greina mismunandi áherslur iðnfyrirtækja eftir því innan hvaða 

atvinnugreina fyrirtækið starfar. BS gráðan og MS gráðan í iðnaðarverkfræði er talin 

mikilvæg hjá öllum þátttakendum. 75% þátttakenda innan MMS taldi að doktorsgráðan 

skipti engu eða litlu máli, 50% þátttakenda innan ÞA og 45% þátttakenda innan 

hugverkaiðnaðar.  
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Þegar niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar út frá stærð fyrirtækja má sjá að helsti 

munurinn liggur á sviði framleiðsluferlis þar sem 88,0% þátttakenda hjá fyrirtækjum með 

yfir 50 starfsmenn telja að framleiðsluferli skipti máli, talsverðu máli eða miklu máli en 

aðeins 57,1% þátttakenda sem starfa hjá smærri fyrirtækjum. Niðurstöður á sviði 

aðgerðagreiningar voru öfugar við niðurstöður framleiðsluferlis þar sem 80,0% þátttakenda 

hjá smærri fyrirtækjum töldu að aðgerðagreining skipti fyrirtækið máli en færri hjá stærri 

fyrirtækjum, 72,0%. Umhverfismál skiptu jafn miklu máli hjá smærri og stærri fyrirtækjum 

eða 84,2% og 84,0%. Hvað aðra þekkingu varðar þá fékk fjármálakunnátta minna vægi og 

hönnunarkunnátta meira vægi hjá smærri fyrirtækjum. Þetta fylgir niðurstöðum 

hugverkaiðnaðar. Niðurstöður voru líkar þegar kom að menntunargráðu í iðnaðarverkfræði, 

hvort sem þátttakendur spurningalistans störfuðu hjá smærri eða stærri fyrirtækjum. BS 

gráðan fékk þó meira vægi hjá smærri fyrirtækjum, einnig doktorsgráðan. 

Þegar niðurstöðum spurningarlistans er skipt upp í atvinnugreinar og stærð fyrirtækja sést 

hvað hugverkaiðnaðurinn sker sig út. Mikill munur er á svarhlutfalli stærri og smærri 

fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar á sviði framleiðsluferlis. 70,0% þátttakenda smærri 

fyrirtækja töldu að þekking á sviðinu skipti fyrirtækið engu eða litlu máli en rúmlega 30% 

stærri fyrirtækja. Yfir 80% þátttakenda innan MMS og ÞA iðnaðar töldu að framleiðsluferli 

skipti fyrirtækið máli hjá smærri og stærri fyrirtækjum. Niðurstöður aðgerðagreiningar 

voru öfugar við niðurstöður framleiðsluferlis. 67% þátttakenda stærri fyrirtækja innan 

hugverkaiðnaðar töldu að aðgerðagreining skipti fyrirtækið engu eða litlu máli en 22,2% 

hjá þeim smærri. Allir þátttakendur innan smærri fyrirtækja ÞA iðnaðar sögðu að 

aðgerðagreining skipti fyrirtækið máli en aðeins helmingur sem starfar hjá stærri 

fyrirtækjum. Yfir 90% þátttakenda stærri fyrirtækja innan MMS iðnaðar sögðu að 

aðgerðagreining skipti fyrirtækið máli en aðeins 60,0% hjá þeim smærri. Allir þátttakendur 

innan MMS iðnaðar sögðu umhverfismál skipti fyrirtækið máli. Vægi umhverfismála 

lækkar um 10% innan ÞA iðnaðar á milli stærða fyrirtækja en rúmlega 80% þátttakenda ÞA 

töldu umhverfismál skipta smærri fyrirtækin máli en rúmlega 70% hjá þeim stærri. 

Rúmlega 70% innan smærri fyrirtækja hugverkaiðnaðar sögðu umhverfismál skipta 

fyrirtækið máli en aðeins rúmlega 30% hjá þeim stærri. Koma þessar niðurstöður á sviði 

umhverfismála nokkuð á óvart þar sem ætla má að stærri fyrirtækin leggi meiri áherslu á 

umhverfismál, einmitt vegna stærðar þeirra og því þarf að leggja meiri áherslu á nýtingu 

aðfanga. Fjármálakunnátta fékk minna vægi innan hugverkaiðnaðar en annars iðnaðar. 

Hönnunarkunnáttan fékk minna vægi innan MMS og ÞA iðnaðar en innan 

hugverkaiðnaðar. Menntunargráðan skiptir fyrirtækin mismiklu máli, allt fer það eftir stærð 

fyrirtækja og innan hvaða atvinnugreina þau starfa. 
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7 Munur milli eftirspurnar og 
námsframboðs í iðnaðarverkfræði við 
Háskóla Íslands 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum könnunarinnar, þ.e. samanburður á 

námsframboði í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ og eftirspurn iðnfyrirtækja á Íslandi.  

Eins og fram kom í kafla 2 þá þurfa nemendur að stunda 180 ECTS eininga nám við IVT-

deild HÍ til að öðlast BS gráðu í iðnaðarverkfræði. Til þess að öðlast MS gráðu þarf 

nemandi 120 ECTS einingar til viðbótar. Fjöldi ECTS eininga fyrir BS og MS gráðu í 

iðnaðarverkfræði er því 300. Í töflum 2.1 og 2.2 var greint frá því hvernig ECTS einingum 

er skipt niður í sex svið innan iðnaðarverkfræði út frá skilgreiningum IESE. Eins og kom 

fram í kafla 2 þá er skipting ECTS eininga á milli sviða í iðnaðarverkfræði við IVT-deild 

HÍ byggt á mati Páls Jenssonar prófessors en mat hans byggir m.a. á skyldueiningum og 

vali nemenda, þ.e. valfögum og skiptingu eininga í meistaraverkefnum á sviðum 

iðnaðarverkfræði. 

Í töflu 2.1 má greina að meira en þriðjungur alls námsefnis í iðnaðarverkfræði við IVT-

deild HÍ eru undirstöðugreinar verkfræði eins og stærðfræði og eðlisfræði. Ef einungis er 

tekið mið af þeim einingum sem kenndar eru á sviðunum sex, sjá töflu 2.2, þá er megin 

áhersla lögð á þrjú svið; aðgerðagreiningu 31%, stjórnun 31% og framleiðsluferli 25%. Hin 

sviðin þrjú hafa aðeins 13% námsframboðs. Þessi svið eru: Nýsköpun og tækni 6%, 

umhverfismál 3% og mannlegir þættir 3%.  

Mat á eftirspurn iðnfyrirtækja á Íslandi er byggt á huglægum svörum þátttakenda sem 

svöruðu könnuninni. Tekinn var saman fjöldi þátttakenda sem svaraði valmöguleikunum 

að eftirfarandi svið skiptu talsverðu máli eða skiptu miklu máli innan fyrirtækisins og deilt 

í heildarfjölda svara. Mat á eftirspurn var síðan fundið með því að deila hlutfallinu á hverju 

sviði með heildar summu hlutfalls allra sviðanna sex. Í viðauka K má sjá töflur með 

útreikningum og niðurstöðum eftirspurnar.  
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Mynd 7.1 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ. 

Eftirspurnin eftir þekkingu á sviðunum sex er eins konar hringur þar sem allir þættirnir fá 

nokkuð svipað vægi og teljast frekar eða mjög mikilvægir. Dreifing eftirspurnar á milli 

sviða er frekar jöfn eða frá bilinu 13%-20%. Þó má greina að umhverfismál og 

aðgerðagreining fá minna vægi en önnur svið. Námsframboð er aftur á móti misjafnt á milli 

sviða í iðnaðarverkfræði. Tafla 7.1 hér að neðan greinir muninn milli eftirspurnar og 

námsframboðs. 

Tafla 7.1 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs. 

 Munur 

Aðgerðagreining 18% 

Stjórnun 11% 

Nýsköpun og tækni -14% 

Umhverfismál -10% 

Framleiðsluferli 10% 

Mannlegir þættir -15% 

  

 

Í töflu 7.1 má sjá að námsframboð er meira en eftirspurn á sviði framleiðsluferlis, 

stjórnunar og aðgerðagreiningar. Eftirspurn er meiri en námsframboð á þremur sviðum, 

mestur var munurinn á mannlegum þáttum, síðan nýsköpun og tækni og loks 

umhverfismálum.  
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7.1 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs 
í iðnaðarverkfræði Háskóla Íslands eftir 
atvinnugreinum iðnfyrirtækja 

Tekin var saman fjöldi svara þátttakenda eftir atvinnugreinum þar sem þeim var skipt niður 

í þrjá flokka, líkt og í kafla 6.4. Hugverkaiðnaður er einn flokkur, matvæla,- mannvirkja- 

og stóriðnaður annar, framvegis nefndur MMS og þriðji flokkurinn er þjónustuiðnaður og 

annað, framvegis nefndur ÞA. Í viðauka K má sjá töflur með útreikningum um eftirspurn 

þátttakenda könnunarinnar. 

Á myndunum hér fyrir neðan má greina eftirspurn og námsframboð eftir atvinnugreinum. 

 

Mynd 7.2 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum, 

hugverkaiðnaður. 

 

Mynd 7.3 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum, 

MMS. 
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Mynd 7.4 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum, ÞA. 

Eftirspurn innan hugverkaiðnaðar er á bilinu 3-26%, eftirspurn innan MMS iðnaðar er á 

bilinu 13-18% og eftirspurn innan ÞA iðnaðar er á bilinu 12-21%. Út frá þessum myndum 

má greina að eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði innan hugverkaiðnaðar sker sig út frá 

MMS og ÞA. Mun minni áhersla er á umhverfismál og framleiðsluferli hjá fyrirtækjum 

innan hugverkaiðnaðar en innan MMS og ÞA iðnaðar. Í senn er meiri áhersla lögð á 

nýsköpun og tækni og mannlega þætti. Umhverfismál og stjórnun innan MMS iðnaðar 

þóttu vega mest en aðgerðagreining minnst. Líkt og innan MMS þá þótti stjórnun vega 

hæst innan ÞA en aðgerðagreining minnst. Munur á milli atvinnuflokkana þriggja miðað 

við námsframboð á ECTS einingu í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ má greina í töflu 

7.2 hér að neðan. 

Tafla 7.2 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs, eftir atvinnugreinum iðnfyrirtækja. 

 Hugverkaiðnaður MMS ÞA 

Aðgerðagreining 16% 19% 20% 

Stjórnun 10% 13% 10% 

Nýsköpun og tækni -19% -11% -13% 

Umhverfismál -2% -15% -10% 

Framleiðsluferli 15% 9% 7% 

Mannlegir þættir -20% -14% -14% 

    

 

Sjá má á töflunni hér að ofan að munurinn milli eftirspurnar og námsframboðs er misjafn 

eftir atvinnugreinum. Innan hugverkaiðnaðar er bilið mest á sviði mannlegra þáttar og 

nýsköpunar og tækni en innan MMS og ÞA iðnaðar er munurinn mestur á sviði 

aðgerðagreiningar. Þegar munurinn er skoðaður á milli atvinnugreina má sjá að munurinn 

er hvað mestur milli hugverkaiðnaðar og MMS iðnaðar. Á sviði umhverfismála er 

munurinn 13% og 8% á sviði nýsköpunar og tækni. Mesti munur á milli hugverkaiðnaðar 

og ÞA iðnaðar er á sviði framleiðsluferlis, 8%. Mesti munur á milli ÞA iðnaðar og MMS er 

á sviði umhverfismála, 5%.  



 

60 

 

7.2 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs 
í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands eftir 
stærð iðnfyrirtækja 

Tekinn var saman fjöldi svara þátttakenda eftir stærð fyrirtækja, líkt og í kafla 6.5. Annars 

vegar fyrirtæki með 50 eða færri starfsmenn, <= 50 starfsmenn og hins vegar 50 eða fleiri 

starfsmenn, >= 50 starfsmenn. Fjöldi svara þeirra sem þóttu eftirfarandi svið skipta 

fyrirtækið talsverðu eða miklu máli var tekinn út og eftirspurn metin út frá heildar svörun 

þátttakenda hjá hverjum flokki fyrir sig, sjá töflur í viðauka K. 

Á myndunum hér fyrir neðan má greina muninn milli eftirspurnar og námsframboðs í 

iðnaðarverkfræði við IVT-deild út frá stærð fyrirtækja. 

 

Mynd 7.5 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir stærð fyrirtækja, 

<=50 starfsmenn. 

 

Mynd 7.6 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir stærð fyrirtækja, 

>=50 starfsmenn. 
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Eftirspurn eftir stærð fyrirtækja er á bilinu 12-21% hjá smærri fyrirtækjum og 11-20% hjá 

þeim stærri. Eftirspurnin er því svipuð á milli stærð fyrirtækja. Helst má greina mun á 

eftirspurn eftir þekkingu á sviði framleiðsluferlis þar sem stærri fyrirtækin telja 

framleiðsluferli skipta meira máli en smærri fyrirtækin. Einnig má greina að stærri 

fyrirtækin leggja minni áherslu á þekkingu á sviði aðgerðagreiningar en smærri fyrirtækin. 

Áhugavert er að sjá að áhersla á svið umhverfismála á milli stærri og smærri fyrirtækja 

hefur ekki aukist en aðeins er 2% munur á milli eftirspurn þeirra. Tafla 7.3 greinir frá mun 

á milli námsframboðs og eftirspurnar eftir stærð fyrirtækja. 

Tafla 7.3 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs eftir stærð iðnfyrirtækja. 

 <= 50 starfsmenn >= 50 starfsmenn 

Aðgerðagreining 16% 20% 

Stjórnun 11% 11% 

Nýsköpun og tækni -15% -13% 

Umhverfismál -9% -11% 

Framleiðsluferli 13% 7% 

Mannlegir þættir -16% -15% 

   

 

Munurinn milli eftirspurnar og námsframboðs er svipaður milli stærða fyrirtækja. Þegar 

munurinn er skoðaður á milli stærð fyrirtækja þá má greina að mesti munur er á sviði 

framleiðsluferlis, 6% og aðgerðagreiningu, 4%.  

7.3 Munur milli eftirspurnar og námsframboðs 
í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands eftir 
stærð og atvinnugreinum iðnfyrirtækja 

Þegar svör þátttakenda eru flokkuð eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja má greina 

svörin enn betur. Skipting flokkanna er sú sama og áður. Atvinnugreinarnar skiptast í 

hugverkaiðnað, MMS og ÞA iðnað. Stærð fyrirtækjanna í 50 starfsmenn eða færri, <=50 

starfsmenn og 50 starfsmenn eða fleiri, >=50 starfsmenn. Í viðauka K má sjá töflur þar sem 

greint er frá eftirspurn þátttakenda út frá niðurstöðum könnunarinnar.  
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Mynd 7.7 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, hugverkaiðnaður <=50 starfsmenn. 

 

Mynd 7.8 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, hugverkaiðnaður >=50 starfsmenn. 

Á þessum tveim myndum hér að ofan, mynd 7.7 og 7.8, má greinilega sjá muninn milli 

eftirspurnar innan hugverkaiðnaðar og námsframboðs IVT-deildar HÍ. Í senn má sjá þær 

mismunandi áherslur sem lagðar eru á þekkingu á þessi svið eftir stærð fyrirtækja. 

Eftirspurn smærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar er á bilinu 6-26% en hjá stærri 

fyrirtækjum 0-25%. Eftirspurn á sviðum umhverfismála er 6% hjá smærri fyrirtækjum en 

engin hjá stærri fyrirtækjum. Eftirspurn eftir framleiðsluferli er aðeins 8% hjá smærri 

fyrirtækjunum en 17% hjá stærri fyrirtækjum. Á móti snýst eftirspurnin við þegar 

aðgerðagreining er skoðuð, hún er 8% hjá stærri fyrirtækjunum en 17% hjá smærri 

fyrirtækjum. Eftirspurn eftir þekkingu á hinum þremur sviðum iðnaðarverkfræði er svipuð 

milli stærða fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar. 
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Mynd 7.9 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, MMS <=50 starfsmenn. 

 

Mynd 7.10 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, MMS >=50 starfsmenn. 

Myndir 7.9 og 7.10 hér að ofan eru mjög líkar enda aðeins örlítill munur á eftirspurn eftir 

þekkingu á sviðum hvort um sé að ræða iðnfyrirtæki innan MMS iðnaðar með fleiri en 50 

starfsmenn eða færri en 50 starfsmenn. Öll sviðin sex eru talin mikilvæg innan MMS 

iðnfyrirtækja, 12-19% eftirspurn.  
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Mynd 7.11 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, ÞA <=50 starfsmenn. 

 

Mynd 7.12 Eftirspurn og námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ eftir atvinnugreinum og 

stærð, ÞA >=50 starfsmenn. 

Hvort um sé að ræða stærri eða smærri fyrirtæki innan ÞA iðnaðar þá er eftirspurnar 

misjöfn, þó síst hvað framleiðsluferli varðar. Öll sviðin eru talin mikilvæg innan ÞA 

iðnaðar smærri fyrirtækja og er eftirspurnin á bilinu 14-20% eins og sést á mynd 7.11. Á 

mynd 7.12, þar sem greinir frá stærri fyrirtækjum innan ÞA iðnaðar, er eftirspurnin 9-22%. 

Eftirspurn eftir þekkingu á aðgerðagreiningu og umhverfismálum er meiri hjá smærri 

fyrirtækjum en þeim stærri. Meiri áhersla er lögð á þekkingu í nýsköpun og tækni hjá stærri 

fyrirtækjunum en hjá þeim smærri. Önnur svið hafa svipaða eftirspurn eftir stærð 

fyrirtækja. Muninn á milli eftirspurnar og námsframboðs á ECTS einingum í 

iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ má sjá á töflum 7.4 og 7.5 hér að neðan.  
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Tafla 7.4 Munur á milli eftirspurnar og námsframboðs eftir atvinnugreinum og stærð 

iðnfyrirtækja,<= 50 starfsmenn.  

 Hugverkaiðnaður MMS ÞA 

Aðgerðagreining 14% 17% 17% 

Stjórnun 11% 12% 11% 

Nýsköpun og tækni -19% -11% -11% 

Umhverfismál -3% -16% -11% 

Framleiðsluferli 17% 11% 8% 

Mannlegir þættir -19% -14% -14% 

    

 

Munurinn er í senn minnstur og mestur innan hugverkaiðnaðarins hjá smærri fyrirtækjum, 

19% á sviði nýsköpunar og tækni og mannlega þátta en 3% á sviði umhverfismála. Þegar 

munurinn er skoðaður á milli atvinnugreina má sjá að hann er mestur á sviði 

umhverfismála, 13%, milli hugverkaiðnaðar og MMS iðnaðar. Næst mesti munurinn er 9% 

á sviði framleiðsluferlis innan hugverkaiðnaðar og ÞA iðnaðar. Mesti munurinn milli MMS 

og ÞA iðnaðar er á sviði umhverfismála, 5% en annars er munurinn svipaður.  

Tafla 7.5 Munur á milli eftirspurnar og námsframboðs eftir atvinnugreinum og stærð 

iðnfyrirtækja, >= 50 starfsmenn. 

 Hugverkaiðnaður MMS ÞA 

Aðgerðagreining 23% 19% 22% 

Stjórnun 6% 13% 9% 

Nýsköpun og tækni -19% -11% -16% 

Umhverfismál 3% -15% -8% 

Framleiðsluferli 8% 8% 6% 

Mannlegir þættir -22% -14% -14% 

    

 

Í töflu 7.5 má greina að munurinn er mestur innan hugverkaiðnaðar, þar er munurinn 19-

23% á þrem sviðum iðnaðarverkfræðinnar en á hinum þremur sviðunum undir 10%. Helst 

má sjá mikinn mun milli atvinnugreina á sviði umhverfismála, 18% á milli MMS iðnaðar 

og hugverkaiðnaðar. Næst mesti munurinn er á sviði mannlegra þátta, 8%. Mesti munur 

milli MMS og ÞA iðnaðar er á sviði umhverfismála, 7%.  

Þegar töflur 7.4 og 7.5 eru bornar saman má sjá að munur á milli eftirspurnar hjá stærri 

fyrirtækjunum og þeim smærri er misjafn. Munurinn á milli námsframboðs IVT-deildar HÍ 

og eftirspurnar er meiri á öllum sviðum stærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar en þeim 

smærri, nema á sviði framleiðsluferlis og stjórnunar. Munurinn á sviði framleiðsluferlis er 

9% meiri hjá smærri fyrirtækjum en þeim stærri en öfugt hvað varðar aðgerðagreiningu. 

Munurinn er svipaður á milli stærri og smærri fyrirtækja innan MMS iðnaðar. Munur á 

stærð fyrirtækja innan ÞA iðnaðar er aðeins á sviði aðgerðagreiningar og nýsköpunar og 

tækni, 5% meira vægi hjá stærri fyrirtækjum en þeim smærri.  
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7.4 Samantekt 

Þrjú af sex sviðum iðnaðarverkfræðinnar, sem samstarsaðilar IESE verkefnisins greindu 

frá, fá 87% af námsframboði í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ. Framleiðsluferli og 

stjórnun fá hvort fyrir sig rúm 30% námsframboðs IVT-deildar HÍ og aðgerðagreining 

25%. Þau svið sem fá aðeins 13% af allri kennslu á sviðunum sex eru umhverfismál, 

mannlegir þættir og nýsköpun og tækni. Þegar þessar tölur eru bornar saman við 

niðurstöður könnunarinnar, þar sem svör þátttakenda sem töldu þessi svið skipta talsverðu 

eða miklu máli eru tekin saman, má greina að munur er á milli eftirspurnar og 

námsframboðs IVT-deildar HÍ á öllum sviðum iðnaðarverkfræðinnar. Á þeim sviðum sem 

námsframboðið er hvað mest er það of mikið miðað við eftirspurn iðnfyrirtækjanna, þá 

helst á sviði aðgerðagreiningu. Á sama máta er námsframboðið hvað minnst á þeim sviðum 

sem eftirspurn iðnfyrirtækjanna er hvað hæst. Eftirspurn eftir öllum sviðum 

iðnaðarverkfræði er því jöfn eða á bilinu 13% til 20%.  

Þegar skoðaður er munur á milli námframboðs IVT-deildar HÍ og eftirspurnar innan 

hugverkaiðnaðar má greina að munurinn er ýmist meiri eða minni en innan MMS og ÞA 

iðnaðar. Innan hugverkaiðnaðar er bilið mest á sviði mannlegra þátta og nýsköpunar og 

tækni en innan MMS og ÞA iðnaðar er munurinn mestur á sviði aðgerðagreiningar. Þegar 

munurinn er skoðaður á milli atvinnugreina má sjá að hann er hvað mestur milli 

hugverkaiðnaðar og MMS iðnaðar. Á sviði umhverfismála er munurinn 13% og 8% á sviði 

nýsköpunar og tækni. Mesti munur á milli hugverkaiðnaðar og ÞA iðnaðar er á sviði 

framleiðsluferlis, 8%. Mesti munur á milli ÞA og MMS iðnaðar er á sviði umhverfismála, 

5%.  

Hvort sem um var að ræða fyrirtæki með 50 eða færri starfsmenn eða fyrirtæki með fleiri 

en 50 starfsmenn kom í ljós að munurinn á milli eftirspurnar og námsframboðs er til staðar 

á öllum sviðum, munurinn er um 11-20%. Mesti munurinn var 6% á milli stærða 

fyrirtækja, því má aðeins sjá greinamun á þessum tveimur flokkum. 

Þegar svör þátttakenda iðnfyrirtækja eru flokkuð út frá atvinnugreinum og stærð fyrirtækja 

má greina að hugverkaiðnaðurinn sker sig úr nánast á öllum sviðum. Munurinn er í senn 

minnstur og mestur innan hugverkaiðnaðarins hjá smærri fyrirtækjum, 19% á sviði 

nýsköpunar og tækni og mannlega þátta en 3% á sviði umhverfismála. Munurinn á milli 

námsframboðs IVT-deildar HÍ og eftirspurnar er meiri á öllum sviðum stærri fyrirtækja 

innan hugverkaiðnaðar en þeim smærri, nema á sviði framleiðsluferlis og stjórnunar. 

Mestur munur er á milli hugverkaiðnaðar og MMS iðnaðar á sviði umhverfismála. Næst á 

eftir umhverfismálum var mestur munur á sviði framleiðsluferlis innan hugverkaiðnaðar og 

ÞA iðnaðar hjá smærri fyrirtækjum. Mesti munur milli MMS og ÞA iðnaðar er á sviði 

umhverfismála hjá stærri fyrirtækjum. 



 

67 

8 Umræða 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður fræðilega kaflans ræddar og rannsóknarspurningunni 

svarað, sjá kafla 1.4. Rannsakandi hafði að markmiði við rannsóknina að greina mun milli 

eftirspurnar og námsframboðs á sviðum iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ. Til að ná fram 

þessu markmiði var eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði greind með 

niðurstöðum könnunar sem send var út á einstaklinga sem starfa hjá iðnfyrirtækjum á 

Íslandi. 

Ýmsar breytingar hafa orðið hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi síðustu tíu ár. Miklar 

tækninýjungar hafa átt sér stað á síðustu árum og nýjar lausnir og ný tækni eru sífellt að 

koma á markaðinn. Iðnfyrirtækin þurfa því að vera fljót að aðlagast nýjungum og öðrum 

áherslum. Eftir að kreppan reið yfir Ísland í kjölfar bankahrunsins hefur iðnaðurinn á 

Íslandi breyst til muna. Mikill samdráttur hefur orðið í byggingariðnaði og mannvirkjagerð 

og því hefur iðnaður dregist saman um 5% á árinu 2009. Í senn hefur hugverkaiðnaður eflst 

þar sem efnahagskreppur hafa alltaf verið mikilvæg uppspretta nýrra hugmynda. Auk þess 

var í lok ársins 2009 samþykkt lög um stuðning við nýsköpun í fyrirtækjum (Samtök 

iðnaðarins, 2010). Viðmælendur sem rannsakandi talaði við við gerð forprófunar 

spurningalistans voru sammála um að miklar breytingar hefðu orðið í íslenskum iðnaði 

síðasta áratug og hafa áherslur aukist á önnur svið innan iðnaðarverkfræði. Á öðrum 

sviðum hafa áherslur minnkað. 

Eins og greint var frá í kafla 1.1 þá gerði Guðrún Geirsdóttir (2004) rannsókn um það hvað 

mótar hugmyndir háskólakennara um skipulag náms og kennslu. Rannsóknaraðferð hennar 

byggði á þátttökuathugunum og viðtölum við fimm kennara við iðnaðar- og 

vélaverkfræðiskor HÍ haustið 2002. Greindi Guðrún m.a. frá því að kennarar við véla- og 

iðnaðarverkfræðiskor HÍ byggðu námsefnið sitt að mestu leyti á kennslubókum sem 

kenndar eru við erlenda skóla. Því er námsefni við IVT-deild HÍ ekki endilega byggt á 

þörfum iðnaðarins á Íslandi hverju sinni. 

Að mati viðmælenda við forprófun spurningalistans mátti greina að almennur skilningur á 

spurningalistanum var góður, auk þess höfðu þátttakendur sama skilning á 

spurningalistanum. Í svörum viðmælenda kemur fram að þeim fannst sviðin sex innan 

iðnaðarverkfræði vera vel skilgreind og undirflokkarnir einnig. Rannsakandi tók eftir því 

að eftir því sem fleiri viðtöl voru tekin fengust sömu athugasemdir hjá þátttakendum sem 

svöruðu spurningalistanum. Nokkrar breytingar voru gerðar á spurningalista eftir að 

forprófun á listanum fór fram, þá helst á sviði umhverfismála. 
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8.1 Á hvaða sviðum innan iðnaðarverkfræði 
liggur munur á milli námsframboðs í 
iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands og 
eftirspurnar hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi? 

Munurinn milli námsframboðs IVT-deildar HÍ og eftirspurnar iðnfyrirtækja er á öllum 

sviðunum sex í iðnaðarverkfræði. Eins og kom fram í kafla 2 þá eru megin áherslur í 

kennslu við IVT-deild HÍ lagðar á þrjú svið iðnaðarverkfræði; stjórnun, aðgerðagreiningu 

og framleiðsluferli. Með þessu fyrirkomulagi er vissulega verið að stuðla að því að 

nemendur í iðnaðarverkfræði hafi góða þekkingu á þessum sviðum og að þeir standi sig vel 

í þeim þegar út í atvinnulífið er komið. Þátttakendur könnunarinnar töldu að þekking á 

stjórnun og mannlegum þáttum skiptu hvað mestu máli hjá iðnfyrirtækjum en 

framleiðsluferli og aðgerðagreining hvað minnst. Í ljósi þessara niðurstaða, að tvö af þrem 

helstu sviðum sem kennd eru við IVT-deild HÍ fái minnsta vægi þátttakenda, má greina að 

leggja ætti meiri áherslur á önnur svið.  

Dreifing eftirspurnar á milli sviða er frekar jöfn eða frá bilinu 13-20%. Þó má greina að 

umhverfismál og aðgerðagreining fá minna vægi en önnur svið. Mesti munurinn milli 

eftirspurnar og námsframboðs liggur á sviði aðgerðagreiningar eða 18%. l4% munur er á 

eftirspurn og námsframboði á sviði nýsköpunar og tækni, 11% á sviði stjórnunar, 10% á 

sviði umhverfismála og framleiðsluferlis. Það er því ekki hægt að segja að núgildandi 

fyrirkomulag námsframboðs við IVT-deild HÍ uppfylli þarfir iðnfyrirtækja á Íslandi hvað 

eftirspurn á sviðum iðnaðarverkfræði varðar. Leggja þarf meiri áherslu á þekkingu á sviði 

mannlegra þátta, nýsköpunar og tækni ásamt umhverfismálum. Í senn er því hægt að 

minnka kennslu á sviði framleiðsluferlis og stjórnunar en mest þó aðgerðagreiningu.  

8.1.1 Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði 
breytileg eftir því innan hvaða atvinnugreina iðnfyrirtækið 
er?  

Eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði er breytileg eftir því innan hvaða 

iðnaðar fyrirtækið starfar. Hugverkaiðnaðurinn sker sig verulega úr frá MMS og ÞA 

iðnfyrirtækjum þar sem áherslurnar eru ekki þær sömu milli atvinnugreina. Í niðurstöðum 

spurningalistans töldu aðeins 38,5% þátttakenda innan hugverkaiðnaðar að framleiðsluferli 

skipti miklu máli, talsverðu máli eða skipti máli á móti 88,2% innan MMS og 87,5% innan 

ÞA iðnaðar. Aðgerðagreining skipti einnig hvað minnsta máli hjá þátttakendum innan 

hugaverkaiðnaðar þar sem aðeins 66,7% töldu að sviðið skipti miklu máli, skipti talsverðu 

máli eða skipti máli, næst kom ÞA iðnaður með 75,0% og loks MMS iðnaður með 82,4%. 

Umhverfismál skiptu alla þátttakendur innan MMS iðnaðar miklu máli, talsverðu máli eða 

skipti máli, 81,3% þátttakenda innan ÞA iðnaðar en aðeins 63,6% þátttakenda innan 

hugverkaiðnaðarins. Mannlegir þættir, stjórnun og nýsköpun og tækni skiptu alla 

þátttakendur máli. Aðeins einn innan MMS iðnaðar taldi að þekking á sviði nýsköpunar og 

tækni skipti fyrirtækið litlu eða engu máli.  
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Eftirspurn innan hugverkaiðnaðar er á bilinu 3-26%, 13-18% innan MMS iðnaðar og 12-

21% innan ÞA iðnaðar. Munur á milli námsframboðs í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ 

er á bilinu 2-20% á sviði hugverkaiðnaðar, 9-19% á sviði MMS iðnaðar og 7-20% á sviði 

ÞA iðnaðar. Munurinn er minnstur á sviði framleiðsluferlis innan MMS og ÞA iðnaðar og 

mestur á sviði aðgerðagreiningar. Munurinn er minnstur á sviði umhverfismála innan 

hugverkaiðnaðar en mestur á sviði mannlegra þátta. MMS og ÞA iðnaður eru með mjög 

svipaðar niðurstöður og mesti munurinn á milli iðnaðar var á sviði umhverfismála, 5%. 

Mestur er munurinn á milli atvinnugreina á sviði umhverfismála, 13% á milli 

hugverkaiðnaðar og MMS iðnaðar. Mesti munurinn á milli hugverkaiðnaðar og ÞA iðnaðar 

er á sviði framleiðsluferlis, 8%.  

8.1.2 Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði 
breytileg eftir stærð iðnfyrirtækja? 

Eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði er ekki breytileg eftir stærð 

iðnfyrirtækja. Svipaðar niðurstöður fengust í niðurstöðum könnunarinnar hvort um var að 

ræða smærri eða stærri fyrirtæki. Aðgerðagreining fær minna vægi innan stærri fyrirtækja 

en þeirra smærri en á móti fær framleiðsluferli meira vægi hjá stærri fyrirtækjum en þeim 

smærri. Önnur svið fengu svipaðar niðurstöður í spurningalistanum hvað mikilvægi þeirra 

varðar. 

Eftirspurn smærri fyrirtækja er á bilinu 12-21% og stærri fyrirtækja 11-20%. Þegar 

skoðaður er munur milli eftirspurnar og námsframboðs á sviðum iðnaðarverkfræði við 

IVT-deild HÍ má sjá að munur á milli námsframboðs og eftirspurn smærri fyrirtækja var 9-

16% og stærri fyrirtækja 7-20%. Mesti munurinn á milli stærri og smærri fyrirtækja er 6% 

á sviði framleiðsluferlis og síðan aðgerðagreiningu, 4%. Munur á milli námsframboðs IVT-

deildar HÍ og eftirspurnar er því frekar jöfn hvort sem um er að ræða smærri eða stærri 

fyrirtæki.  

8.1.3 Er eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði 
breytileg eftir stærð og innan hvaða atvinnugreina 
iðnfyrirtækið er?  

Eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði er breytileg eftir stærð fyrirtækja og 

innan hvaða iðnaðar fyrirtækið starfar. Niðurstöður hugaverkaiðnaðar skera sig úr 

niðurstöðum MMS og ÞA iðnaðar. Munur er á niðurstöðum hugverkaiðnaðar eftir því 

hvort þátttakendur starfa hjá smærri eða stærri fyrirtækjum. 70% þátttakenda sem starfa hjá 

smærri fyrirtækjum töldu að framleiðsluferli skipti engu eða litlu máli hjá fyrirtækinu á 

móti 33,3% hjá þeim stærri.  

Öfugt við framleiðsluferli þá skipti aðgerðagreining 22,2% þátttakenda sem starfa hjá 

smærri fyrirtækjum engu eða litlu máli en aðeins 66,7% þátttakenda hjá stærri fyrirtækjum. 

Umhverfismál fengu einnig misjafnt vægi innan hugverkaiðnaðar eftir því hvort 

þátttakendur störfuðu hjá smærri eða stærri fyrirtækjum. 75% þátttakenda hjá smærri 

fyrirtækjum innan hugverkaiðnaðar töldu að umhverfismál skiptu máli, talsverðu máli eða 

miklu máli en aðeins 33,3% hjá þeim stærri. Helsti munurinn innan ÞA iðnaðar var sá að 

allir þátttakendur spurningalistans innan ÞA iðnaðar sem störfuðu hjá smærri fyrirtækjum 

töldu aðgerðagreiningu skipta miklu máli en aðeins 50% þátttakenda stærri fyrirtækja. 
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85% þátttakendur smærri fyrirtækja innan ÞA iðnaðar töldu að þekking á sviði 

umhverfismála skipti fyrirtækið máli en 10% færri hjá stærri fyrirtækjunum. Þátttakendur 

innan MMS iðnaðar gáfu nánast sömu svörun, sama hvort þeir störfuðu hjá smærri eða 

stærri fyrirtækjum.  

Eftirspurn smærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar er á bilinu 6-26% en hjá stærri 

fyrirtækjum 0-25%. Öll sviðin sex eru talin mikilvæg innan MMS iðnfyrirtækja, 12-19% 

eftirspurn. Eftirspurn ÞA smærri fyrirtækja er á bilinu 14-20% en hjá stærri fyrirtækjum ÞA 

er eftirspurnin 9-22%. Munur milli eftirspurnar og námsframboðs IVT-deild HÍ var því 

ýmist lítill eða mikill innan hugverkaiðnaðar, það fór eftir því hvort um smærri eða stærri 

fyrirtæki innan hugverkaiðnaðar væri að ræða. Munurinn var á bilinu 3-19% hjá smærri 

fyrirtækjum innan hugverkaiðnaðar en 3-23% hjá stærri fyrirtækjum. Mestur var munurinn 

á sviði aðgerðagreiningar og mannlegra þátta. Innan MMS iðnaðar var munur á milli 

eftirspurnar og námsframboðs IVT-deildar HÍ 11-17% hjá smærri fyrirtækjum og 8-19% 

hjá stærri fyrirtækjum. Munurinn var lítill milli stærð fyrirtækja innan MMS iðnaðar. Innan 

ÞA iðnaðar var munur á milli eftirspurnar og námsframboðs IVT-deildar HÍ 8-17% hjá 

smærri fyrirtækjum og 6-22% hjá stærri fyrirtækjum. Mestur var munurinn 5% á sviði 

stjórnunar. Eftirspurn innan hugverkaiðnaðar er því ekki aðeins misjöfn eftir því hvort um 

er að ræða stærri eða smærri fyrirtæki heldur er hún einnig ólík þeirri eftirspurn sem er eftir 

þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði innan MMS og ÞA iðnaðar. Mesti munurinn á milli 

atvinnugreina er á sviði umhverfismála stærri fyrirtækja innan hugverkaiðnaðar og MMS 

iðnaðar, munurinn er 18%. 
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9 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við því hvort munur væri á námsframboði í 

iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ og eftirspurn eftir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði 

hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Leiðin að svörum við því var m.a. farin með því að taka viðtöl 

við átta einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Auk þess var netkönnun send til 100 

einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Þar voru lagðar fram spurningar um mikilvægi 

sviða innan iðnaðarverkfræði og undirflokka þess. Niðurstöður könnunar voru bornar 

saman við námsframboð í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ og þannig var hægt að greina 

hvort mikill munur væri á milli námsframboðs IVT-deilar HÍ og eftirspurnar á þekkingu á 

sviðum iðnaðarverkfræði. Eins og greint hefur verið frá í kafla 8, þá er munur á milli 

námsframboðs IVT-deildar og eftirspurnar hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi og það á öllum sex 

sviðum iðnaðarverkfræði.  

Breytingarnar sem hafa orðið í heiminum og á Íslandi síðustu ár hafa verið miklar, t.d. hafa 

orðið miklar áherslubreytingar hjá iðnfyrirtækjum. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur og 

kennara IVT-deildar HÍ að átta sig á þeim breytingum sem eiga sér stað á hverjum tíma. 

Tryggja þarf að námskeið sem kennd eru við deildina fylgi eftir þeim breytingum sem eiga 

sér stað bæði hérlendis og erlendis. 

Með tilkomu veraldarvefsins hafa einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir átt mun auðveldara 

að eiga samskipti sín á milli. Með auknum samskiptum og auðveldari samskiptaleiðum 

geta skólar nú borið saman kennslu á ýmsum sviðum og samræma þá þætti sem þeir telja 

mikilvæga. Kostirnir við aukin samskipti og samvinnu milli skóla eru þeir að nú er hægt að 

bjóða upp á kennslu á fleiri sviðum þar sem kennarar hvers skóla geta auðveldlega veitt 

upplýsingar um þekkingu sína og kennsluhætti. Auk þess er nú hægt að bjóða upp á 

fjarkennslu í gegnum veraldarvefinn þar sem vefmyndavélar eru notaðar. Þannig geta 

kennarar kennt á milli skóla og milli landa.  

Í niðurstöðum könnunarinnar fékk nýsköpun og tækni hátt vægi hjá þátttakendum. Eins og 

áður hefur komið fram þá er oftar lögð meiri áhersla á nýsköpun og tækni þegar 

efnahagskreppa gengur yfir. Hugsanlega hefðu niðurstöður könnunarinnar verið aðrar ef 

spurningakönnunin hefði verið lögð fram fyrir hrun bankanna á Íslandi. Yfir 80% 

þátttakenda innan hugverkaiðnaðar störfuðu hjá sprotafyrirtækjum. Þetta gæti orsakað það 

af hverju nýsköpun og tækni fékk eins hátt vægi í þessum spurningalista eins og raun bar 

vitni. Telja má að þekking á sviði nýsköpunar og tækni hér á landi og í heiminum öllum, 

skipti miklu máli og því þarf IVT-deild HÍ að einblína á að auka kennslu á þessu sviði.  

Mikilvægi umhverfismála hafa aukist til muna á síðustu árum þar sem einstaklingar og 

fyrirtæki gera sér sífellt betur grein fyrir því hvað umhverfismál skipta umheiminn miklu 

máli. Má þar m.a. nefna að grænt bókhald er nýlegt hugtak hjá flestum íslenskum 

iðnfyrirtækjum, þó hafa nokkur fyrirtæki nýtt sér það til margra ára. Með ári hverju huga 

fleiri fyrirtæki að þessum málum. Að mati rannsakanda er mikilvægt að fyrirtæki hugi að 

umhverfismálum.  
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Orðið umhverfismál hefur verið ákveðið tískuorð hjá fyrirtækjum á síðustu árum. Hvort að 

umhverfismál hjá fyrirtækjum þátttakenda skipti fyrirtækið í raun máli, hvort þátttakendur 

vilji að umhverfismál skipti máli eða að þeir hafi jafnvel oft heyrt talað um mikilvægi 

umhverfismála er annað mál. 

Samstarf milli íslenska iðnaðarins og IVT-deildar HÍ hefur staðið í mörg ár. IVT-deild HÍ 

hefur m.a. lagt sig fram við að fá til sín gestakennara sem starfa hjá iðnfyrirtækjum á 

Íslandi. Auk þess hefur fjöldi nemenda við deildina unnið lokaverkefni sín í samstarfi við 

íslensk iðnfyrirtæki. Ekki hefur þó verið kannað hvort þau fyrirtæki sem eru í samstarfi við 

deildina finnist nemendur hafi þekkingu á þeim sviðum sem lokaverkefni fyrirtækisins 

byggir á. Það er álit rannsakanda að stuðla þurfi að reglulegum fundum með aðilum 

iðnfyrirtækja og kennurum IVT-deildar þar sem farið er yfir markmið kennslu og ræddar 

þær breytingar sem eiga sér stað hjá iðnfyrirtækjum. Þannig er hægt að stuðla að því að 

báðir aðilar séu upplýstir um það hvað hver stofnun vinnur að. Þannig má einnig minnka 

muninn milli eftirspurnar og námsframboðs á sviðum iðnaðarverkfræði.  

Spurningar vakna líka um það hvort þessi mikla áhersla sem lögð er á aðgerðagreiningu og 

framleiðsluferli hjá IVT-deild HÍ sé vegna þess að kennarar sem starfa við deildina séu 

sjálfir menntaðir á því sviði? Tveir af þrem kennurum sem störfuðu við 

iðnaðarverkfræðiskor HÍ, þegar boðið var fyrst upp á iðnaðarverkfræði sem sér námsgrein 

árið 2000, höfðu sérmenntun í aðgerðagreiningu. Hugsanlega hefur því áhersla verið á 

kennslu í þeim efnum og núna árið 2011 er ekki búið að yfirfara námsefnið með tilliti til 

þarfa iðnaðarins.  

9.1 Takmarkanir 

Þrátt fyrir að hafa unnið eftir ábendingum Fowler (1995) um forprófanir spurningalista 

voru nokkur atriði sem mögulega hefði verið hægt að útfæra betur. Hagnýt gildi 

forprófunnar felast m.a. í því að fá fram hugmyndir og sýn þessara einstaklinga á sviðum 

iðnaðarverkfræði. Eins og áður hefur komið fram var markmið við val á einstaklingum 

forprófunar að ná til aðila sem þekktu til iðnaðarverkfræði og voru einstaklingar valdir af 

Páli Jenssyni prófessor og Davíð Lúðvíkssyni forstöðumanni stefnumótunar og nýsköpunar 

hjá SI. Hópurinn samanstóð af einstaklingum sem þekktu til Páls Jenssonar eða Davíðs 

Lúðvíkssonar. Mögulegt er að ef tekið hefði verið slembiúrtak af lista framkvæmdastjóra 

hefði fengist breiðari bakgrunnur og þeirra sýn á sviðum iðnaðarverkfræði. Það var þó 

ákveðinn kostur því þeir höfðu allir þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði og gátu þess 

vegna greint frá því hvað þeim fannst þurfa að aðlaga í spurningalistanum m.t.t. 

iðnaðarverkfræði. Viðtölin voru í formi spurninga og svara. Sum viðtölin hefðu mögulega 

mátt vara lengur þ.e.a.s. að rannskandi hefði gjarnan viljað fá lengri tíma til að spyrja 

viðmælendur nánar út í sýn hans á iðnaðarverkfræði. Reynt var eftir fremsta megni að ná 

fram þeim lykilatriðum sem komu fram í viðtölunum. Einnig var tekið tillit til þeirra 

athugasemda sem þar voru gerðar.  
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Samstarfsaðilar IESE verkefnisins tóku þá ákvörðum að spyrjast ekki fyrir um 

bakgrunnsupplýsingar þátttakenda spurningalista t.d. aldur, kyn, menntun o.s.frv. Það hefði 

verið áhugavert að spyrja um kyn þátttakenda, þannig hefði verið hægt að sjá mismunandi 

svörun eftir kyni. Einnig hefði verið áhugavert að spyrja um menntun þátttakenda, hvort 

þeir væru menntaðir verkfræðingar og ef svo hvernig verkfræðingar. Þannig hefði verið 

hægt að greina strax hvort að þátttakandi hefði þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði sem 

hefði verið hægt að bera saman við svör verkfræðinga sem svöruðu könnuninni innan IESE 

skólanna. 

Hafa þarf í huga að ályktanir eru teknar af svörun þátttakenda spurningalista þegar borið er 

saman eftirspurn þeirra og námsframboði í iðnaðarverkfræði við IVT-deildar HÍ. Vel megi 

hugsast að þátttakendur spurningalistans greini að allt sé mikilvægt, eins og einn 

viðmælandi forprófunar greindi frá. Þegar niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar má þó 

greina að svo virðist ekki vera þegar niðurstöður eru skiptar niður í stærð fyrirtækja eða 

atvinnugreinum. Þar sést að þátttakendur greina t.d. að umhverfismál og aðgerðagreining sé 

ekki eins mikilvæg svið og önnur. Þar sem þetta er huglægt mat einstaklinga þá er 

möguleiki á að þeir þátttakendur sem eru sjálfir menntaðir með BS gráðu gætu talið að sú 

gráða sé mikilvægari en aðrar gráðu og að stjórnendur gætu talið að sviði stjórnun skipta 

meira máli en önnur svið.  

Fyrirvari er á því þegar námsframboð í iðnaðarverkfræði við IVT-deild HÍ er mælt og skipt 

niður á svið iðnaðarverkfræði þar sem aðeins einn aðili metur einingafjölda. Páll Jensson 

prófessor byggði mat sitt á einingafjölda miðað við námskeið, vali nemenda á valfögum og 

skiptingu eininga í meistaraverkefnum. 

9.2 Frekari rannsóknir 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að bera saman megin niðurstöður sem 

fengust í þessari rannsókn og niðurstöður sem fengust í rannsóknum annarra samstarfaðila 

IESE. Þannig væri hægt að bera saman þarfir iðnaðarins í löndunum sex. Í nokkrum 

háskólum í Kanada hefur það reynst vel að bjóða upp á kennslu í verkfræði þar sem megin 

áhersla er lögð á að aðlaga námsframboð að þörfum iðnaðarins (Heaslip, 2004). Því er 

áhugavert að sjá hvort samstarfsaðilum IESE muni ganga jafn vel að bjóða upp á 

námsframboð í skólunum með því markmiði að þörfum iðnaðarins sé fylgt eftir hvað 

þekkingu á sviðum iðnaðarverkfræði varðar. 

Einnig gæti verið áhugavert að kanna hvort nemendur sem lagt hafa stund á nám við IVT-

deild HÍ hafi frekar sérmenntað sig á sviðum stjórnunar, aðgerðagreiningu eða 

framleiðsluferli þar sem mikil áhersla er lögð á þessi svið við deildina.  
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Viðauki A- Tölvupóstur vegna 
forprófunar 

Góðan daginn, 

 

Við erum tveir nemendur í iðnaðarverkfræði sem erum að vinna að meistaraverkefni okkar 

við Háskóla Íslands. Meistaraverkefnið er unnið í samstarfi við Samtök Iðnaðarins. 

Aðalleiðbeinandi okkar er Páll Jensson prófessor í iðnaðarverkfræði við HÍ og 

samstarfsmenn hjá SI eru Davíð Lúðvíksson og Ingi Bogi Bogason. 

 

Í meistaraverkefninu erum við að rannsaka hvort og þá hversu mikið bil sé á milli kennslu í 

iðnaðarverkfræði við HÍ og þess sem íslenska atvinnulífið telur sig þurfa. Niðurstöðurnar 

verða notaðar í stefnumótun um þróun kennslu í iðnaðarverkfræði við HÍ. Jafnframt verða 

niðurstöðurnar 

framlag til samstarfsverkefnis milli 6 Evrópulanda þar sem markmiðið er að skilgreina 

evrópskan staðal um góða kennslu í iðnaðarverkfræði. Við stefnum á að senda 

spurningalista til 100 fyrirtækja til að greina hvað íslenska atvinnulífið er að sækjast eftir 

hvað varðar menntun á sviði iðnaðarverkfræði og kanna hvort það er eitthvað sem vantar 

eða er ofaukið við kennslu við Háskóla Íslands. 

 

Til þess að setja upp og fullklára þessa spurningalista langar okkur að biðja um aðstoð 

þína, en Davíð hjá SI benti mér á að hafa samband við þig. Hún felst í því að þú hittir mig 

einu sinni og ég spyr opinna spurninga um kennslu í iðnaðarverkefræði og þá þekkingu 

sem þið leitist eftir í fyrirtækinu. Ásamt því að fara yfir ákveðna þætti tengda því hvað þú 

sem stjórnandi leitar eftir þ.a.m. menntun, eiginleika o.s.frv.  Út frá þeim svörum er 

spurningalisti þróaður. 

 

Viðtal tekur að hámarki 20 mínútur. 

 

Það myndi hafa mikla þýðingu fyrir okkur ef þú getur tekið þér tíma til að 

aðstoða okkur . 

 

Við vildum hafa þetta með smá fyrirvara og vildum þá gjarnan festa tíma 

með þér í janúar, nánar tiltekið 13, 14 eða 18 janúar. 

 

Með fyrirfram þökk og kveðju. 

 

Virðingarfyllst, 

 Engilráð Ósk Einarsdóttir ( <mailto: engilrad@hi.is >  gsm 869-9320) 

https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=engilrad@hi.is
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Viðauki B- Spurningalisti forprófunar 

 

   

Fylgibréf 

Við erum tveir nemendur í iðnaðarverkfræði sem erum að vinna að meistaraverkefni okkar 

við Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er að skilgreina góða kennslu í 

iðnaðarverkfræði. Verkefnið fellst í að rannsaka hvort bil, og þá hversu mikið bil er á milli 

kennslu í iðnaðarverkfræði við HÍ og þess sem íslenska atvinnulífið telur sig þurfa. 

Niðurstöðurnar væri meðal annars hægt að nota í stefnumótun um þróun kennslu í 

iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands. Meistaraverkefnið er unnið í samstarfi við Samtök 

Iðnaðarins. Aðalleiðbeinandi okkar er Páll Jensson prófessor í iðnaðarverkfræði við HÍ. 

Samstarfsmenn hjá SI eru Davíð Lúðvíksson og Ingi Bogi Bogason. 

MS-verkefni okkar er hluti af verkefni sem nefnist Industrial Engineering Standards in 

Europe (IESE) en þar er verið að rannsaka og samræma kennslu í iðnaðarverkfræði í sex 

ESB-löndum.  

Spurningalisti verður sendur til 100 íslenskra fyrirtækja. Þar á að greina eftir hverju 

íslenskt atvinnulíf sækist hvað varðar menntun á sviði iðnaðarverkfræði. Einnig verður 

kannað hvort eitthvað vanti upp á eða er ofaukið í kennslu við Háskóla Íslands.  

Með þátttöku þinni veitir þú mikilvægar upplýsingar um þá kennslu og færni sem þú óskar 

eftir að sjá í iðnaðarverkfræði. 

Samskonar könnun er einnig verið að gera á Írlandi og Hollandi. Í framtíðinni verður hún 

líka gerð í Þýskalandi, Danmörku og Svíþjóð.  

Farið verður með öll svör sem trúnaðargögn.  

Takk fyrir að taka þátt! 

________________________________ 

Engilráð Ósk Einarsdóttir 

_________________________________ 

Sara Elísabet Svansdóttir 
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Inngangur 

Vinsamlegast hafið í huga að spurningarnar miða að þörfum fyrirtækis þíns fyrir 

þekkingu á sviði iðnaðarverkfræði.  

 

Innan hvaða atvinnugreinar er fyrirtækið?  

o  Iðnaður  

o  Veitur 

o  Þjónusta, þar með talið flutningar 

o  Opinber þjónusta 

o  Fjármálaþjónusta 

o  Heilbrigðisþjónusta 

o  Annað, og þá hvaða 

_____________________________ 

 

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu?  

o 1-50 manns 

o 50-100 manns 

o 100-250 manns 

o fleiri en 250 manns 

 

Iðnaðarverkfræði 

Iðnaðarverkfræði er sú tegund verkfræði sem snýst um hagræðingu eða bestun á 

kerfum eða ferlum. Kerfin sem til skoðunar eru geta meðal annars samanstaðið af 

fólki, fjármunum, þekkingu, upplýsingum, tækjabúnaði eða orku. Sjá til dæmis 

skilgreiningu á ensku á vefsíðunni www.iienet.org.  

 

1. Þekkir þú til iðnaðarverkfræði?  

o  Nei 

o  Já, lítillega 

o  Já, vel 

 

2. Hve mikinn áhuga hefur þú á iðnaðarverkfræði?  

o  Engan áhuga  

o  Lítinn áhuga       

o  Nokkurn áhuga 

o  Mikinn áhuga 

 

Athugið: Ef svarið er „Engan áhuga“ þá er könnuninni lokið. 

 

Í könnuninni er spurt út í svið iðnaðarverkfræðinnar þar sem stutt skýring er gerð á hverju 

sviði fyrir sig áður en spurningar eru lagðar fram. Hvert svið hefur svo undirflokka. Sviðin 

eru eftirfarandi: 

- Stjórnun (e. Management Systems)  

- Framleiðsluferli (e. Manufacturing systems engineering ) 

- Aðgerðagreining (e. Operational research) 

- Umhverfismál (e. Environment and Sustainability) 

- Nýsköpun og tækni (e. Innovation and Technology)  

- Mannlegir þættir (e. Human Factors Engineering) 

http://www.iienet.org/
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Stjórnun 

Stjórnun felur í sér ferli og aðferðir sem notaðar eru til að tryggja að fyrirtæki 

uppfylli öll verkefni sem þarf til að ná markmiðum sínum með skilvirkum hætti.  

         

3. Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki?  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 4 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 

 

4. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?  

 

a. Mannauðsstjórnun (e. Human Resource Management) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Stjórnun upplýsingakerfa (e. Management Information System) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Verkefnastjórnun (e. Project Management)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

d. Gæðastjórnun (e. Quality Management) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

e. Samningastjórnun (e. Contract Managemen)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

f. Vörustjórnun (Supply Chain Management)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 
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Framleiðsluferli 

Framleiðsluferli felur í sér aðferðir sem eru notaðar eru til að skipuleggja og stýra 

framleiðslu. Framleiðsluferli felur m.a. í sér hugtök eins og  samsetningu og 

lotuframleiðslu , sveigjanleg framleiðslukerfi, (lean manufacturing), vinnuferli,  

(just in time manufacturing) og fjöldaframleiðslu.  

 

5.Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki? 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 6 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 

 

6. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu 

fyrirtæki?  

 

a. Framleiðslukerfi (e. Production Systems)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Framleiðslustýring (e. Production Management)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Birgðastýring (e. Inventory Control)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

d. Viðhaldskerfi (e. Maintenance Systems)  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

e. Sjálfvirkni (e. Automation Technology Systems) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 
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Aðgerðagreining 

Aðgerðargreining er grein af hagnýttri stærðfræði sem notar stærðfræðileg líkön, 

tölfræði og reiknirit til að finna bestu lausn eða góða lausn á erfiðum vandamálum.   

 

7. Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki?  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 8 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 

 

8. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu 

fyrirtæki? 

 

a. Líkanagerð almennt (e. Modelling): 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Hermun (e. Simulation): 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Bestun (e. Optimisation): 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

d. Tölfræði (e. Statistics): 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Umhverfismál  

Umhverfisfræði er þverfaglegt fræðisvið sem byggir á notkun á verkfræði og 

raunvísindum, og fjallar m.a. um orkunýtingu, sjálfbærni og orkujafnvægi til að 

bæta orkunýtingu bygginga og ferla. 

 

9.  Hve miklu máli skiptir umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á 

sviði iðnaðarverkfræðinga? 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 
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Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 10 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 

 

10. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu 

fyrirtæki? 

 

a. Umhverfismál (e. Environmental management) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Orkunýtni(e. Energy management) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Sjálfbærni (e. Sustainability/Green technologies) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

d. Orkujafnvægi (e. Energy balance) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Nýsköpun og tækni  

Nýsköpun er að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem og endurbæta það sem er til áður. 

Nýsköpun getur átt við framleiðsluferli,  sölu- eða markaðssetningu, 

upplýsingatækni, stjórnunaraðferð eða skipulag innan fyrirtækis.  Aðeins er þó talað 

um nýsköpun ef hugmynd eða endurbót hefur verið hrint í framkvæmd og afurð, 

ferli eða aðferð er hrint úr vör innan fyrirtækis.  

 

11 Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar 

menntun á sviði iðnaðarverkfræðinga? 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 12 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 
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12. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu 

fyrirtæki? 

 

a. Nýsköpunarferli og lífsferill (e. Innovation process and life cycle) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Örtækni (e. Nano technolog) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Líftækni (e. Bio technology) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

d. Orkutækni (e. Energy technology) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Mannlegir þættir 

Með mannlegum þáttum er átt við að tekið er tillit til mannlegrar getu og 

takmarkana við hönnun á vörum, ferlum, kerfum og vinnuumhverfi.  Þættina er 

hægt að nota í hönnun á öllum kerfum með mannlega tengingu, þar á meðal í hönnun 

á vélbúnaðar- og hugbúnaðarkerfum. Þannig er möguleiki á að einfalda notkun, bæta 

frammistöðu og áreiðanleika en um leið fækkar villum, minnka álag og fækka 

framleiðslugöllum. Mannlegir þættir er sú fræðigrein sem tengir manninn við tækni. 

 

13. Hve miklu máli skipta mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun 

á sviði iðnaðarverkfræðinga? 

  

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

Athugið: Ef svarið er „Skiptir engu máli“ hér að ofan þá skal sleppa spurningu 14 og fara í 

næstu spurningu á eftir. 
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14. Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu 

fyrirtæki? 

 

a. Vinnuvistfræði (e. Ergonomics) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

b. Notendaviðmót (e. Human interface) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

c. Atferlisfræði (e. Behavioural Science) 

Skiptir Skiptir Skiptir       Skiptir   Skiptir  Veit ekki 

engu máli litlu máli     máli  talsverðu máli miklu máli    
0  0  0  0         0          0 

 

15. Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði 

iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins?  

Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika. 

 

0 Fjármálakunnátta 

0 Forystukunnátta 

0 Kennslukunnátta 

0 Samskiptakunnátta 

0 Veit ekki 

0 Önnur kunnátta, og þá hvaða 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

16. Hvaða menntunargráðu í verkfræði  væri æskilegast að  einstaklingur hefði til að starfa  

hjá fyrirtækinu? 

Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika. 

 

0 B.Sc gráðu 

0 M.Sc gráðu 

0 Doktorsgráðu 
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Viðauki C- Tölvupóstur vegna 
spurningalista 

 

Góðan daginn, 

 

Við erum tveir nemendur í iðnaðarverkfræði sem eru að vinna að meistaraverkefni okkar 

við Háskóla Íslands. Meistaraverkefnið er unnið í samstarfi við Samtök Iðnaðarins. 

Aðalleiðbeinandi okkar er Páll Jensson prófessor í iðnaðarverkfræði við HÍ og 

samstarfsmaður hjá SI er Davíð Lúðvíksson. 

 

Í meistaraverkefninu er  rannsakað hvort og þá hversu mikið bil sé á milli kennslu í 

iðnaðarverkfræði við HÍ og þess sem íslenska atvinnulífið telur sig þurfa. Niðurstöðurnar er 

svo hægt að nota í stefnumótun um þróun kennslu í iðnaðarverkfræði við HÍ. Jafnframt 

verða niðurstöðurnar framlag til samstarfsverkefnis milli sex  Evrópulanda þar sem 

markmiðið er að skilgreina evrópskan staðal um góða kennslu í iðnaðarverkfræði. 

 

Við erum með spurningalista sem sendur er til 100 einstaklinga sem starfa í iðnfyrirtækjum 

á Íslandi. Langar okkur að athuga hvort það sé möguleiki á því að þú getir bent okkur á, eða 

áframsent póstinn á, einn starfsmann í þínu fyriræki sem þekkir til iðnaðarverkfræði? 

 

Linkurinn að könnuninni er http://www.surveymonkey.com/s/BKD9WVC og númer 

fyrirtækisins er 000X 

 

Spurningalistinn ætti ekki að taka meira en 10 mínútur. 

 

Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda, farið verður 

með öll gögn sem trúnaðarmál. 

 

Með kveðju og von um jákvæð viðbrögð 

 

Ef það eru einhverjar spurningar þá endilega hafðu samband, engilrad@hi.is 

eða 869-9320 

 

Engilráð Ósk og Sara Elísabet 

 

http://www.surveymonkey.com/s/BKD9WVC#_blank
https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=engilrad@hi.is
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Viðauki D- Spurningalisti til 
þátttakenda 
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Viðauki E- Niðurstöður könnunar í 
vefviðmóti 
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Viðauki F- Stöplarit með niðurstöðum 
könnunar 
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Viðauki G- Stöplarit með niðurstöðum 
könnunar, stærð iðnfyrirtækja 
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Viðauki H- Stöplarit með niðurstöðum 
könnunar, eftir atvinnugreinum 
iðnfyrirtækja 
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Viðauki I- Stöplarit með niðurstöðum 
könnunar, atvinnugreinar og <= 50 
starfsmenn iðnfyrirtækja 
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Viðauki J- Stöplarit með niðurstöðum 
könnunar, atvinnugreinar og >= 50 
starfsmenn iðnfyrirtækja 
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Viðauki K- Eftirspurn sviða í 
iðnaðarverkfræði við HÍ út frá 
niðurstöðum könnunar 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði við HÍ út frá niðurstöðum könnunar. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 27 45 60% 13% 

Stjórnun 43 46 93% 20% 

Nýsköpun og tækni 40 43 93% 20% 

Umhverfismál 28 44 64% 14% 

Framleiðsluferli 33 46 72% 15% 

Mannlegir þættir 37 43 86% 18% 

     

Samtals 208 267 468% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum, hugverkaiðnaður. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 7 12 58% 15% 

Stjórnun 11 13 85% 22% 

Nýsköpun og tækni 11 11 100% 26% 

Umhverfismál 2 11 18% 5% 

Framleiðsluferli 5 13 38% 10% 

Mannlegir þættir 10 11 91% 23% 

     

Samtals 46 71 391% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum, MMS. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 11 17 65% 13% 

Stjórnun 16 17 94% 18% 

Nýsköpun og tækni 14 16 88% 17% 

Umhverfismál 16 17 94% 18% 

Framleiðsluferli 14 17 82% 16% 

Mannlegir þættir 14 16 88% 17% 

     

Samtals 85 100 510% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum, ÞA. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 9 16 56% 12% 

Stjórnun 16 16 100% 21% 

Nýsköpun og tækni 15 16 94% 19% 

Umhverfismál 10 16 63% 13% 

Framleiðsluferli 14 16 88% 18% 

Mannlegir þættir 13 16 81% 17% 

     

Samtals 77 96 481% 100% 
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Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir stærð fyrirtækja, <=50 starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 13 20 65% 15% 

Stjórnun 18 21 86% 20% 

Nýsköpun og tækni 16 18 89% 21% 

Umhverfismál 10 19 53% 12% 

Framleiðsluferli 11 21 52% 12% 

Mannlegir þættir 15 18 83% 19% 

     

Samtals 83 117 428% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir stærð fyrirtækja, >=50 starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 14 25 56% 11% 

Stjórnun 25 25 100% 20% 

Nýsköpun og tækni 24 25 96% 19% 

Umhverfismál 18 25 72% 14% 

Framleiðsluferli 22 25 88% 18% 

Mannlegir þættir 22 25 88% 18% 

     

Samtals 125 150 500% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, hugverkaiðnaður 

<=50 starfsmenn 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 6 9 67% 17% 

Stjórnun 8 10 80% 21% 

Nýsköpun og tækni 8 8 100% 26% 

Umhverfismál 2 8 25% 6% 

Framleiðsluferli 3 10 30% 8% 

Mannlegir þættir 7 8 88% 22% 

     

Samtals 34 53 389% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, hugverkaiðnaður 

>=50 starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 1 3 33% 8% 

Stjórnun 3 3 100% 25% 

Nýsköpun og tækni 3 3 100% 25% 

Umhverfismál 0 3 0% 0% 

Framleiðsluferli 2 3 67% 17% 

Mannlegir þættir 3 3 100% 25% 

     

Samtals 12 18 400% 100% 
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Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, MMS <=50 

starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 3 5 60% 14% 

Stjórnun 4 5 80% 19% 

Nýsköpun og tækni 3 4 75% 17% 

Umhverfismál 4 5 80% 19% 

Framleiðsluferli 3 5 60% 14% 

Mannlegir þættir 3 4 75% 17% 

     

Samtals 20 28 430% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, MMS >=50 

starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 8 12 67% 12% 

Stjórnun 12 12 100% 18% 

Nýsköpun og tækni 11 12 92% 17% 

Umhverfismál 12 12 100% 18% 

Framleiðsluferli 11 12 92% 17% 

Mannlegir þættir 11 12 92% 17% 

     

Samtals 65 72 542% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, ÞA <=50 

starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 5 7 71% 14% 

Stjórnun 7 7 100% 20% 

Nýsköpun og tækni 6 7 86% 17% 

Umhverfismál 5 7 71% 14% 

Framleiðsluferli 6 7 86% 17% 

Mannlegir þættir 6 7 86% 17% 

     

Samtals 35 42 500% 100% 

     

 

Eftirspurn sviða í iðnaðarverkfræði út frá niðurstöðum könnunar eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja, ÞA >=50 

starfsmenn. 

 Fjöldi svara >=skiptir 

talsverðu máli 

Heildarfjöldi svara  Hlutfall Eftirspurn  

Aðgerðagreining 5 12 42% 9% 

Stjórnun 12 12 100% 22% 

Nýsköpun og tækni 12 12 100% 22% 

Umhverfismál 6 12 50% 11% 

Framleiðsluferli 10 12 83% 19% 

Mannlegir þættir 9 12 75% 17% 

     

Samtals 54 72 450% 100% 

     

 


