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Útdráttur
Árið 2010 var hleypt af stokkunum samstarfsverkefni í sex Evrópulöndum: Danmörku,
Þýskalandi, Íslandi, Írlandi, Hollandi og Svíþjóð sem nefnist Industrial Engineering
Standards in Europe (IESE) Markmiðið með verkefninu var að samræma kennslu í
iðnaðarverkfræði í löndunum sex. Tvö meistaraverkefni í iðnaðarverkfræði við Háskóla
Íslands voru mótuð út frá samstarfsverkefni þessu. Hið fyrra unnið af Engilráð Ósk
Einarsdóttur, snerist um að skilgreina góða kennslu í iðnaðarverkfræði. Hið síðara er
rannsóknarverkefni unnið af undirritaðri þar sem viðhorf þriggja Evrópulanda til
iðnaðarverkfræði voru borin saman. Í þessari rannsókn voru notaðar niðurstöður úr
spurningalistum sem lagðir höfðu verið fram í löndunum þremur vegna IESE verkefnisins.
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna mun á viðhorfi sérfræðinga þriggja
Evrópulanda til iðnaðarverkfræði. Spurningalisti var sendur til 100 einstaklinga sem starfa
í iðnfyrirtækjum á Íslandi. Samskonar könnun var einnig gerð á Írlandi og Hollandi. Í
framtíðinni verður hún líka gerð í Þýskalandi, Danmörku og Svíþjóð. Könnunin var
nafnlaus og ekki var hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þátttakendur voru 51 á
Íslandi, 60 á Írlandi og 33 í Hollandi.
Fervikagreiningu og Kruskal - Wallis prófi var beitt á svör við spurningalistanum til að
bera saman meðaltöl landanna. Til þess var notast við tölfræðiforritið R. Niðurstöðurnar
voru þær að marktækur munur var á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands til stjórnunar
almennt, aðgerðagreiningar, undirflokka nýsköpunar og tækni almennt og mannlegra þátta
almennt. Ekki var þó martækur munur á viðhorfi til undirflokka stjórnunar,
framleiðsluferla, nýsköpunar og tækni almennt, umhverfismála almennt og undirflokka
mannlegra þátta.

Abstract
In 2010 a collaborative project named Industrial Engineering Standards in Europe (IESE)
was started in six European countries: Denmark, Germany, Iceland, Ireland, the
Netherlands and Sweden. The goal of the project was to coordinate education in industrial
engineering in the six countries. Two Masters degree programs in Industrial Engineering at
the University of Iceland were created out of this project. The first was completed by
Engilráð Ósk Einarsdóttir, which focused on identifying positive teaching in industrial
engineering. The second research project, carried out here, compared the views of three
European countries on industrial engineering. This study used the results of questionnaires
that had been given out in the three participating IESE countries.
The purpose of this study was to examine differences in attitudes of industrial engineering
experts in these three European countries. Questionnaires were sent to 100 individuals that
work in Icelandic industries. Similar surveys were also conducted in Ireland and
Netherlands, and in the future will also be performed in Germany, Denmark and Sweden.
The survey was anonymous and the results could not be attributed to individual
participants' responses. Participants numbered 51 in Iceland, 60 in Ireland, and 33 in the
Netherlands.
The Kruskal-Wallis test and Analysis of Variance were applied to the responses of the
questionnaire and compared to national averages. For this analysis, the statistical software
R and Matlab were used. The findings showed that there are significant differences in
attitudes in Iceland, Ireland and the Netherlands regarding management, operational
analysis, human resources and various sub-categories of innovation and technology. There
were, however, few differences in attitudes regarding production processes, innovation and
technology, environment and various sub-categories of management and human factors.

Ritgerð þessa tileinka ég föður mínum heitnum, Svani Þór Vilhjálmssyni.
Mikilmenni, húmoristi og minn besti vinur.
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1 Inngangur
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur er á viðhorfi Evrópulandanna Íslands,
Írlands og Hollands til iðnaðarverkfræði. Í því augnamiði 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. Hið sama var gert í hinum
löndunum tveimur, Írlandi og Hollandi. Niðurstöður landanna þriggja voru svo notaðar til
að meta viðhorf þeirra til iðnaðarverkfræði. Einsþátta fervikagreiningu var beitt á
spurningalistana þrjá til að bera saman viðhorf landanna þriggja til iðnaðarverkfræði, sem
og Kruskal - Wallis prófi.
Námsframboð var mælt í ECTS einingum og mat á eftirspurn byggt á svörum þátttakenda
sem svöruðu könnuninn en þau byggðu á huglægu mati þeirra.

1.1 Tilgangur og gildi rannsóknar
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna mun á viðhorfi þriggja Evrópulanda til
iðnaðarverkfræði. Rannsókninni er ætlað að veita skýra greiningu á því hvar munurinn
milli viðhorfa þessara þriggja Evrópulanda liggur.
Ra n n só k n ir sa ms t ar f sa ð ila IE SE ha fa lei tt í lj ó s að ke n n s la í gre i n u m
ið n að ar v er k fr æð i er b r e yt il e g á mi ll i s kó la i n n an IE SE o g á her sl ur m isj a fna r á
mi l li s v ið a þeir r a. Í s u mu m s k ó l u m er e n gi n k en n s la á á k v eð n u m gr ei n u m i n na n
ið n að a r v er k fr æð i e n í ö ð r u m s kó l u m er á h er sla á sö mu gre i n mi k i l. E f s te fna n hj á
IESE er að ha fa ke n n sl u mil li s kó la n na s v ip að a er lj ó s t að b re yt a þar f á her s l u m á
gre i n u m þ es sa r a s kó l a . Fr ó ð l e gt er þ ví að gr ei na frá þ v í h ve r ni g I V T -d ei ld HÍ
st e nd ur að v í gi við ke n n sl u gre i na i n na n ið n að arv er k fr æð i mi ð að við að ra s kó la
in n a n E vr ó p u . 1

Rannsókn þessi er mikilvæg á sviðum iðnaðarverkfræði þar sem hún er sú fyrsta sem
greinir frá muninum á viðhorfum á Írlandi, Hollandi og Íslandi til iðnaðarverkfræði. Gildi
verkefnisins er því ótvírætt fyrir ITV-deild HÍ þegar kemur að vali á námsframboði við
deildina.
Á sama hátt er gildi verkefnisins mikilvægt erlendis þar sem greint er frá muninum á
kennslu í iðnaðarverkfræði á milli landa ásamt þeim mismun á viðhorfi atvinnulífsins í
þessum löndum til iðnaðarverkfræði. Þetta verkefni yrði því hagnýtt fyrir verkfræðideildir
bæði hérlendis og erlendis.

1

Engilráð Ósk Einarsdóttir, 2011:3
1

1.2 Aðferðafræði
Við framkvæmd rannsóknarinnar var unnið úr niðurstöðum spurningalista sem Engilráð
Ósk Einarsdóttir útbjó í meistaraverkefninu „Námsframboð í iðnaðarverkfræði við Háskóla
Íslands borið saman við þarfir atvinnulífsins“ frá árinu 2011.
Við ge r ð sp u r ni n ga li s ta n s se m r a n nsó k n i n va r b yg g ð á var fyl g t e ft ir að fer ð a fr æð i
se m þ r ó a st h e f ur í ei gi nd le g u m o g me g i nd l e g u m r a n nsó k n u m. Ei gi nd le g
ran n só k n ar að fer ð , e i n ni g n e f nd t úl k u n ar ste fn a, er sa fn að ferð a se m mi ð a að þ ví að
l ýs a o g s k ilj a mer ki n g u nið u r s tað na . Me g i nd l e g ran n só k n arað ferð mið a r að þ v í að
fé la g sl e g ur ver u le i ki e r s ko ð að ur me ð mæ l i n g u m o g s krá m með tö lu m (J ó n
G u n nar B er nb ur g, 2 0 0 5 ) . Sp ur ni n g al i sti n n s e m se nd ur var ú t t il þá tt t ak e nd a var
út fæ rð ur a f s a ms tar f sað il u m IE SE e n þ ýd d ur á í s le n s k u. Ei gi nd le ga
ran n só k n ar að fer ð i n fó ls t í þ ví að fo rp ró fu n var gerð á sp ur ni n g al i sta þa r se m á tta
við tö l vo r u te k i n v ið ei n sta k li n g a hj á ið n fyr irt æ kj u m á Í sla nd i. Li st i n n var
að la gað u r að at h u ga s e md u m s e m gerð ar vo r u í fo rp ró fu n li s ta n s. Me gi nd le ga
ran n só k n ar að fer ð i n fó l s t í þ v í að sp ur n i n ga li st i var se nd ur út á 1 0 0 ei n st a kl i n ga
se m s tar fa hj á ið n f yr ir t æ kj u m á Í sl a nd i o g u n nið úr tö l fr æð i le g u m n i ð ur stö ð u m
kö n n u nar i n nar . 2

Einsþátta fervikagreiningu var beitt á gögnin sem og Kruskal - Wallis prófi fyrir stikalausa
einsþátta fervikagreiningu. Og einnig tveggja þátta fervikagreiningu. Þetta var gert fyrir
löndin þrjú og þannig var hægt að bera saman viðhorf landanna þriggja til
iðnaðarverkfræði.
Sp ur ni n g al is ti n n va r b yg g ð ur up p með þe i m h æt ti að í i n n ga n g i
vo r u t v ær
sp ur ni n g ar u m v ið ko ma nd i f yr irt æ k i, i n na n h va ð a at vi n n u gr ei na r fyr irt æ kið v ær i
o g h ve ma r gir stö r f uð u hj á þ ví. U m i ð n að ar ver k fr æð i vo r u t v ær sp ur ni n gar , h vo rt
ei n sta k li n g ur i n n þ e k kt i ti l ið nað ar v er k fr æð i o g h vo rt ha n n h e fð i á h u g a á
ið n að ar v er k fr æð i. N æ s t u s e x hl u tar sp ur ni n g ali s ta n s vo r u u m se x s v ið o g
u nd ir flo k ka þ eir r a í ið n að ar ver k fr æð i ú t frá s ki lg rei n i n g u m sa ms t ar fsað ila IE SE .
Að lo k u m v ar sp ur t h v a ð a ö n n u r þe k ki n g þ át tt a ka nd a n u m fa n n s t s k ip t a má li fyrir
ha g f yr ir tæ k i si n s o g h vað a me n n t u nar grá ð ur s kip t u me s t u m áli i n na n
fyr irt æ k is i n s. 3

Í rannsókninni var tölfræðileg úrvinnsla unnin með forritinum R og Matlab og fór
gagnaöflun fram veturinn 2011-2012. Kosturinn við að nota R og Matlab er sá að auðvelt
er að bera saman breytur og hvort marktækni er á milli þeirra. Leitast var við að hafa
spurningalistann jákvæðan og ótvíræðan.

1.3 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning
Markmiðið með rannsókninni var að leita svara við því hvort munur sé á viðhorfi til
iðnaðarverkfræði í Evrópulöndunum þremur, Íslandi, Írlandi og Hollandi. Leiðin að því
marki var m.a. að greina niðurstöður spurningalista sem lagður var fram í löndunum
þremur með tölfræðilegum aðferðum og bera þær saman innbyrðis.

2
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2

Engilráð Ósk Einarsdóttir, 2011: 4
Engilráð Ósk Einarsdóttir, 20111: 4

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst í því að greina muninn á viðhorfi þriggja Evópulanda
til iðnaðarverkfræði. Annars vegar sýnir hún stjórnendum og kennurum IVT-deildar HÍ á
hvaða sviði deildin liggur í samanburði við önnur lönd. Hins vegar veitir hún
samstarfskólum IESE upplýsingar um áherslu á sviðum iðnaðarverkfræði við HÍ.
Rannsóknarspurningin sem höfð var að leiðarljósi við rannsókina var eftirfarandi:
Hver er munur á viðhorfi til iðnaðarverkfræði í Evrópulöndunum Íslandi, Írlandi og
Hollandi?
Rannsóknarspurningin er höfð að leiðarljósi í gegnum rannsóknina.

1.4 Uppbygging ritgerðar
Í öðrum kafla er fjallað um IESE samstarfsverkefnið. Þar er sagt frá markmiðum
verkefnisins og greint frá samanburði á kennslu í skólum innan Evrópu. Í þriðja kafla er
kennslu í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands, Háskólann í Hollandi og Háskólann á
Írlandi gerð skil. Námið á Íslandi er borið saman við iðnaðarverkfræði á Írlandi og í
Hollandi. Umfjöllun um iðnaðarverkfræði þótti vera mikilvægur liður til að gefa innsýn í
hvaða aðferðafræði iðnaðarverkfræði innifelur. Í fjórða kafla er greint frá uppbyggingu og
hönnun spurningalistanna í löndunum þremur. Greint er frá muninum á þeim og hvernig
úrvinnslu á þeim var háttað í Excel og R. Fimmti kafli fjallar um niðurstöður
gagnagreiningarinnar eftir löndum. Munur á viðhorfi landanna til iðnaðarverkfræði er
skoðaður með tölfræðiprófi, fervikagreiningu. Í sjötta kafla er fjallað um niðurstöður
rannsóknarinnar, takmörkun hennar og í sjöunda kafla eru lokaorðin.
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2 Industrial Engineering Standards in
Europe
Meistaraverkefni þetta er unnið út frá verkefni sem nefnist „Industrial Engineering
Standards in Europe“ (IESE). Þar er kennsla í iðnaðarverkfræði könnuð í sex skólum innan
Evrópu. Helmingur skólanna eru ríkisreknir háskólar en hinir einkaaðilar sem bjóða
menntun í iðnaðarverkfræði. Skólarnir sex eru í Danmörku, Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð,
Írlandi og á Íslandi (Industrial Engineering Standards in Europe, 2010b).
Í þessum kafla er greint frá markmiðum IESE og námsframboð í iðnaðarverkfræði borið
saman milli skólanna þriggja.

2.1 Markmið Industrial Engineering Standards
in Europe
Skólarnir sex sem eru í samstarfi og mynda Industrial Engineering Standards in Europe
(IESE) eru Háskóli Íslands, VOAA Industrial Engineering skólinn í Veenenfall, Hollandi,
The Institute of Industrial Engineering í Waterford, Írlandi, Continuing Professional
Development í Álaborg, Danmörku, The International Industrial Consult IIC AG skólinn í
Frankfurt, Þýskalandi og loks The Royal Institute of Technology í Stokkhólmi, Svíþjóð
(Industrial Engineering Standards in Europe, 2010a). Hér er fjallað einungis um þá þrjá
fyrst nefndu. Markmið IESE eru tvö. Í fyrsta lagi að bera saman kennslu í iðnaðarverkfræði
í löndunum þar sem undirstöðuatriði við kennslu í iðnaðarverkfræði eru greind ásamt
helstu sviðum innan iðnaðarverkfræði. Það er gert með samanburði á ECTS einingum á
milli landanna sex. Í öðru lagi er markmiðið að meta þarfir og kröfur til iðnaðarverkfræði
hjá fyrirtækjum í þessum löndum með því að notast við spurningalista sem byggir á
evrópska prófgráðukerfinu, European Qualification Framework (EQF). Munu niðurstöður
verkefnisins gagnast sem leiðarvísir að samhæfingu í iðnaðarverkfræði (Industrial
Engineering Standards in Europe, 2010b).

2.2 Greining iðnaðarverkfræðimenntunar milli
skóla í Evrópu
Á mynd 2.1 má sjá skematískt útlit (Venn-mynd) af helstu þáttum í námi í
iðnaðarverkfræði sem hafa verið viðurkenndir sem iðnaðarstaðall í Evrópu og í háskólum í
Bandaríkjunum (Industrial Engineering Standards in Europe, 2011). Samstarfsaðilar IESE
ákváðu að nota þetta líkan til að bera saman námsframboð iðnaðarverkfræði í löndunum á
milli skóla. Eins og sjá má á myndinni þá skiptist kennsla annars vegar í undirstöðuatriði í
verkfræði og hins vegar í fjögur meginsvið iðnaðarverkfræðinnar. Þau eru stjórnun,
mannlegir þættir, framleiðsluferli og aðgerðagreining. Síðan eru undirflokkar innan þessara
greina.
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Mynd 2.1 Stöðluð Venn mynd af sviðum iðnaðarverkfræði
Fyrir miðju myndar eru undirstöðuatriði í verkfræði (e. IE base) sem eru sameiginleg öllum
verkfræðigreinum, þ.e. stærðfræði, eðlisfræði, aflfræði, hönnun og burðarþol, svo eitthvað
sé nefnt. Hin fjögur sviðin tengjast undirstöðuatriðunum. Stjórnun (e. Management
Systems) felur í sér ferli og aðferðir sem notaðar eru til að tryggja að fyrirtæki leysi vel af
hendi þau verkefni sem þarf til að ná markmiðum á skilvirkan hátt. Aðgerðagreining (e.
Operations Research) er grein af hagnýtri stærðfræði sem notar stærðfræðileg líkön,
tölfræði og reiknirit til að finna góða eða bestu lausn á erfiðum vandamálum. Mannlegir
þættir (e. Human Factors Engineering) er grein innan iðnaðarverkfræðinnar þar sem
viðfangsefnið er hönnun á kerfum, ferlum og vinnuumhverfi til að auðvelda notkun á þeim
og aukinn áreiðanleiki. Framleiðsluferli (e. Manufacturing Systems Engineering) felur í sér
aðferðir við að skipuleggja og stýra framleiðslu.
Samstarfsaðilum IESE fannst mynd 2.1 ekki vera nógu lýsandi fyrir kennslu í
iðnaðarverkfræði í skólunum sex miðað við nýjustu námsáætlanir í iðnaðarverkfræði. Að
þeirra mati vantaði tvö svið á myndina, Nýsköpun og tækni annars vegar og Umhverfismál
hins vegar. Einnig fannst þeim þurfa að bæta við undirflokki í Undirstöðuatriðum í
verkfræði sem greinir frá grunnþáttum við kennslu í iðnaðarverkfræði, t.d. rekstrarfræði.
Því var endurbætt Venn- mynd lögð fram, sjá mynd 2.2.
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Mynd 2.2 IESE Venn- mynd af sviðum iðnaðarverkfræði
Umhverfismál (e. Environment/Sustainability) taka á þeim þáttum sem snerta umhverfið.
Nýsköpun og tækni (e. Innovation and Technology) fjallar um nýsköpun sem og að
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).
Kennsluáætlanir skólanna þriggja innan IESE voru skráðar og bornar saman við IESE
Venn-myndina að framan. Námsframboðið var skráð í ECTS einingum. Prósentugildi var
fundið út frá heildarfjölda ECTS eininga sem kenndar voru í hverjum skóla. Í töflu 2.1 má
sjá mismunandi áherslur skólanna þriggja sem til athugunar eru í þessari ritgerð.
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Tafla 2.1

Kennsla sviða milli skólanna þriggja í Evrópu út frá ECTS einingum.
(Industrial Engineering Standards in Europe, 2011).
Írland

Undirstöðuatriði í verkfræði
Grunnþættir í iðnaðarverkfræði
Aðgerðagreining
Stjórnun
Nýsköpun og tækni
Umhverfismál
Framleiðsluferli
Mannlegir þættir
(*) Páll Jensson, 2011a)

22%
15%
0%
25%
0%
19%
17%
2%

Ísland *)
34%
2%
20%
20%
4%
2%
16%
2%

Holland
6%
19%
5%
40%
0%
0%
30%
0%

Meðaltal
21%
12%
8%
28%
1%
7%
21%
1%

Mynd 2.3 Kennsla sviða í skólunum þremur út frá ECTS einingum. (Páll Jensson, 2011a)
Eins og sjá má í töflu 2.1 og á mynd 2.3 er námsframboð í skólunum þremur um margt
ólíkt. Þegar meðaltalið er skoðað sést að atriði sem snúa að mannlegum þáttum fá lægstan
forgang í skólunum þremur. Eins fá nýsköpun og tækni ásamt umhverfismálum lágan
forgang að Írlandi undanskildu og eru þau ekki kennd í Hollandi. Framleiðsluferli og
stjórnun fá hæsta meðaltalið. Í Hollandi er 40% námsefnis stjórnun en aðeins 20% á Íslandi
og 25% á Írlandi. Á Íslandi fær kennsla í aðgerðagreiningu mesta vægið en engin kennsla
er á sviði aðgerðagreiningar á Írlandi.

8

2.3 Samantekt
Markmið skólanna sex sem starfa í Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi, Írlandi, Hollandi og
Íslandi með könnuninni eru tvö. Annars vegar að bera saman kennsluframboð í skólunum
og hins vegar að 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 myndina ekki
endurspegla nægilega vel núverandi kennslu 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 þriggja er borið
saman má greina að munur er á námsframboði milli landanna. Sum þeirra eru langt fyrir
ofan eða langt fyrir neðan meðaltal sumra sviðanna sex. Á Íslandi er aðgerðagreining með
mesta kennsluframboðið en á Írlandi er ekkert námsframboð á þessu sviði. Holland kennir
hvað mest í stjórnun af skólunum þremur. Á Írlandi og í Hollandi er ekkert námsframboð á
sviði nýsköpunar og tækni. Í Hollandi er ekkert námsframboð í umhverfismálum en 19% á
Írlandi. Mest vega framleiðsluferli í Hollandi en minnst á Íslandi. Mannlegir þættir fá
minnsta vægið eða aðeins 2% af heildinni.
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3 Iðnaðarverkfræði
Í þessum kafla er iðnaðarverkfræði skilgreind. Greint er frá stofnun IVT-deildar HÍ og
hvernig kennslu er háttað við deildina. Einnig er greint frá fyrirkomulagi
iðnaðarverkfræðikennslu á Írlandi og Hollandi. Að lokum eru námsleiðirnar í löndunum
þremur bornar saman.

3.1 Skilgreining á iðnaðarverkfræði
Engilráð Ósk Einarsdóttir tók saman þrjár skilgreiningar á iðnaðarverkfræði í
meistararitgerð sinni, „Námsframboð í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands borið saman
við þarfir iðnfyrirtækja á Íslandi“ og þegar þær eru skoðaðar má í flestum tilvikum greina
að iðnaðarverkfræði er grein innan verkfræðinnar sem snýst um hagræðingu á kerfum og
leitað er eftir skilvirkari framleiðslu á vörum.
„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. Byggt er á sérhæfðri þekkingu og færni í
stærðfræði, eðlisfræði og félagsvísindum (Institute of Industrial Engineers, e.d.).
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, 2010c).
„The Free Dictionary“ 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 Dictionary, 2011a)

3.2 Kennsla í iðnaðarverkfræði við Háskóla
Íslands
„Árið 2000 var í fyrsta sinn boðið upp á iðnaðarverkfræði sem sérstaka námsbraut innan
véla- og iðnaðarverkfræðiskorar. Fyrsta ár náms við iðnaðarverkfræði er sameiginlegt með
námi í vélaverkfræði. Á öðru ári breytist námsframboðið þannig að nemandi sem er
skráður í iðnaðarverkfræði velur önnur fög en nemandi í vélaverkfræði.“ (Engilráð Ósk
Einarsdóttir, 2012)
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Árið 2012 voru starfandi 22 fastir kennarar við IVT-deild HÍ, þar af 13 á sviði véla- og
iðnaðarverkfræði og 9 í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði. Forseti IVT-deildar HÍ er
Ólafur Pétur Pálsson og varaforseti er Kristján Jónasson (Háskóli Íslands, 2011d).
T il að h e fj a n á m við I VT -d e ild Há s kó la Í s la n d s þar f u ms æ kj a nd i að ha fa lo k ið
st úd e nt sp r ó f i eð a sa mb ær i le gr i me n nt u n (H ás k ó li Ís la nd s, 2 0 1 1 c ). De i ld i n b ý ð u r
up p á 1 8 0 E CT S e i ni n g a B S n á m þar se m ne m end ur út s kri fa st me ð B S gráð u í
ið n að ar v er k fr æð i ( Há s k ó li Í sla nd s, 2 0 1 0 a o g 2 0 1 0 c) . Ei n i n gar nar s kip ta st þa n n i g;
1 0 2 ei ni n gar a f u nd ir s tö ð uatr ið u m í ver k fræð i, 6 ei ni n g ar a f gr u n n þá tt u m í
ið n að ar v er k fr æð i, t.d . r ek s tr ar fr æð i, 2 4 e i ni n gar fra ml eið s l u fer li, 2 4 ei ni n g ar
stj ó r n u n, 1 8 ei n i n gar að ger ð a gr ei n i n g o g 6 ei n i n gar n ýs k ö p u n o g t æ k ni.
U nd ir stö ð u atr ið i í v er k fr æð i s k ip t as t s vo í 3 0 ei ni n ga r s t ærð fr æð i, 1 2 ei ni n ga r
eð li s fr æð i, 1 2 ei n i n gar tö l fr æð i, 1 2 e i ni n ga r tö l v u nar fr æð i o g 3 6 ei ni n g ar í
ver k fr æð il e g u m u nd ir gr ei n u m, t .d . ra fe i nd a fr æ ð i, v ar ma fr æð i o g a fl fr æð i . Þ es s a
s kip ti n g u á mi l li e i ni n g a b yg g ir P ál l J e n s so n p r ó fe s so r á ý ms u m fo rs e n d u m, m.a.
s k yld u n á ms k eið u m o g d æ mi g erð u va li ne m end a á va l fö g u m (P ál l J en s so n ,
mu n n l e g h ei mi ld , 9 . ma í 2 0 1 1 b ). Há s kó l i Í sl a nd s b ýð ur ei n n i g up p á 1 2 0 ei n i n ga
me i st ar a ná m o g 1 8 0 ei n in g a d o k to r s ná m. Lj ú k a þ ar f B S p ró fi í ið nað ar ver k fr æð i
til að h æ gt sé að i n nr it a st í ná m ti l me i sta rap ró fs e n þ eir se m h a fa lo kið B S gráð u
í ra u n v ís i nd u m eð a sa mb ær il e g u p ró fi ge t a ei n n i g só tt u m i n n gö n g u í
me i st ar a ná m, d ei ld i n me t ur i n n gö n g ub eið n i þe irra ( Há s kó li Í sl a nd s, 2 0 1 1 b ).
Þ es sar 1 2 0 ei n i n gar ti l me i star ap ró fs s k ip t as t nið ur í 3 6 ei n i n gar st j ó rn u n, 4 2
ei ni n g ar að g er ð a gr e i ni n g, 6 ei n i n gar n ýs k ö p u n o g t æ k ni, 6 ei n i n gar u m h ver fi s má l,
2 4 ei ni n g ar fr a mle ið sl u f er li o g 6 e i ni n ga r ma n n l eg ir þ æt ti r. Lí kt o g með s kip ti n g u
B S ei n i n ga þá e r þe tta ma t P ál s J e n s so nar p ró fes so r s mið að við s k yld u ná ms k e ið ,
va l n e me nd a á v al fö g u m o g s k ip t i n g u ei n i n ga í mei st ara ve r ke fn u m (P áll J e n s so n,
mu n n l e g he i mi ld , 9 . ma í 2 0 1 1 b ). Me i star a ná mi ð ve it ir að ga n g að d o kto rs n á mi.
Do kto r s ná mi ð er 3 0 ei n in g ar í ná ms k e ið u m o g 1 8 0 ei ni n g a ra n n só k na rve r ke fni .
Ná ms k e ið i n er u fr a mh al d s ná ms k e ið s e m val i n e ru í sa mr áð i við u ms j ó n a rk e n nara
(Há s kó l i Í sl a nd s, 2 0 1 0 b ) . Fj ö ld i E CT S e i ni n ga ti l B S gráð u o g M S gráð u í
ið n að ar v er k fr æð i er þ ví sa mt a ls 3 0 0 . 4

Tafla 3.1 sýnir námsframboð í iðnaðarverkfræði við HÍ, með undirstöðuatriðum. Sjá má að
engin áhersla er lögð á umhverfismál og mannlega þætti en mest áhersla lögð á stjórnun,
aðgerðagreiningu og framleiðsluferli. Á mynd 3.1 er svo Venn mynd af námsframboðinu
við HÍ.

4

Engilráð Ósk Einarsdóttir, 2011:9
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Tafla 3.1 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði við HÍ

Svið innan iðnaðarverkfræði
Undirstöðuatriði í verkfræði
Grunnþættir í iðnaðarverkfræði
Aðgerðagreining
Stjórnun
Nýsköpun og tækni
Umhverfismál
Framleiðsluferli
Mannlegir þættir
Samtals

Framboð menntunar
(ECTS)
102
6
18
24
6
0
24
0
180

Framboð menntunar
(%)
57%
3%
10%
13%
3%
0%
13%
0%
100%

Mynd 3.1 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði við HÍ
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3.3 Kennsla í iðnaðarverkfræði á Írlandi (The
Institute of Industrial Engineering í
Waterford, Írlandi)
Iðnaðarverkfræði á Írlandi er þekkt atvinnugrein sem hefur lagt mikið á vogarskálar við
þróun hins írska iðnaðargeira síðastliðin 40 ár. Stór hluti írska iðnaðarins er fjölþjóðlegur
og undir sterkum áhrifum frá bandarískum og þýskum iðnaði. Iðnaðarverkfræðin er studd
af írskri stofnun iðnaðarverkfræðinga (e. Irish Institute of Industrial Engineers) sem fyllir
nær 60 ár. Írska stofnunin er viðurkenndur holdgervingur hæfni í iðnaðarverkfræði sem er
möguleg vegna þriðja stigs (e. third level) stofnanna um gjörvallt Írland.
Stofnunin hefur tengsl og samkomulag um samvinnu við svipaðar stofnanir í öðrum
löndum. Í þágu meðlima gerðist stofnunin hluti af amerísku stofnun iðnaðarverkfræðinga
en hélt um leið stöðu sinni sem sjálfstæð eining í heimalandi sínu. Stofnunin er stofnaðili
Heimsbandalags framleiðnivísinda (e. World Confederation of Productivity Sciences).
Stofnunin er vel þekkt á Írlandi og nýtur þar virðingar ríkisstjórnar, annarra sambanda og
félaga og menntastofnana.
Iðnaðarverkfræði á Írlandi hefur þróast frá því að vera fag sem var takmarkað í kunnáttu og
innihélt takmarkað framboð verkfræðiaðferða yfir í fag sem nær yfir breitt svið kunnáttu
sem nýtist þjóðlegum og fjölþjóðlegum stofnunum af öllum stærðum og af öllum sviðum
atvinnugreina.
Hið breiða kunnáttubil felur í sér verksmiðjuskipulag, hermun, áætlanagerð, MRP kerfi,
verkefnastjórnun, hvatningu og sálfræði (e. motivation and psychology), iðnaðartengsl,
verkfræði stærðfræði, gæðastjórnun og auðlindafræði. Í nánustu framtíð er fyrirséð að
iðnaðarverkfræði á Írlandi taki einnig á leiðum að grænu hagkerfi. Nauðsynleg kunnátta í
þeim efnum mun vera orku- og úrgangsstjórnun, sjálfbærni og umhverfisstjórnun. Þessi
kunnátta mun breikka atvinnumöguleika iðnaðarverkfræðinga. Á Írlandi og í mörgum
öðrum löndum hafa straumlínustjörnun (e. lean) og six sigma fræðin þróast sem sér eining
innan iðnaðarverkfræðinnar. Straumlínustjórnun snýst í höfuðatriðum um að koma í veg
fyrir sóun. Þegar það er gert verða afköst og nýtni betri, gæði aukast og framleiðslutími
styttist. Six sigma er nafn á aðferð sem byggir á hefðbundnum aðferðum gæðastjórnunar
um stöðugar umbætur með því að skilgreina þarfir viðskiptavina, greiningu ferla og
innleiðingu mælinga á þeim (Brynhildur Bergþórsdóttir, 2003).
Þetta hefur leitt af sér hugtakið um „lean“ verkfræðinginn og hefur í sumum tilvikum
„rænt“ hlutverki iðnaðarverkfræðingsins, sem í augum sumra er álitinn gamaldags
(Industrial Engineering Standards in Europe, 2012).
Vettvangur iðnaðarverkfræðinga er aðallega í stórum, alþjóðlegum fyrirtækjum. Þeir hafa
gjarnan ráðgjafarhlutverk og starfa þvert á starfsemi stofnana eða fyrirtækja.
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Tafla 3.2 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði á Írlandi

Svið innan iðnaðarverkfræði
Undirstöðuatriði í verkfræði
Grunnþættir í iðnaðarverkfræði
Aðgerðagreining
Stjórnun
Nýsköpun og tækni
Umhverfismál
Framleiðsluferli
Mannlegir þættir
Samtals

Framboð menntunar Framboð menntunar
(ECTS)
(%)
40
22%
27
15%
0
0%
45
25%
0
0%
35
19%
30
17%
3
2%
180
100%

Í töflu 3.2 má sjá námsframboð í iðnaðarverkfræði á Írlandi. Þar er engin áhersla lögð á
aðgerðagreiningu, nýsköpun og tækni og mjög lítil, eða 2% á mannlega þætti. Mest áhersla
er hins vegar lögð á stjórnun, umhverfismál og framleiðsluferli. Á mynd 3.2 má svo sjá
námsframboðið á Venn mynd.

Mynd 3.2 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði á Írlandi
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3.4 Kennsla í iðnaðarverkfræði í Hollandi (VOAA
Industrial Engineering skólinn í Veenenfall)
Í Hollandi er iðnaðarverkfræðingurinn í stórum dráttum fenginn í eftirfarandi verkefni
(Industrial Engineering Standards in Europe, 2012):





að endurbæta núverandi rekstur,
að viðhalda samkeppnishæfni,
að nýta fyrirliggjandi burði fyrirtækis við sköpun nýs reksturs,
þegar þróa á ný svæði, en einnig við markaðs- og þróunarmál og framleiðslu.

Í Hollandi er þörfin mest á iðnaðarverkfræðingum í iðnaðarumhverfi en minna í
þjónustuiðnaði og heilbrigðisgeiranum. Ef þörf er fyrir verkfræðinga á þeim sviðum eru
þeir kallaðir „Process Improvement Consultants“ og „Process Improvement Engineers“. Í
grundvallaratriðum þurfa þeir að búa yfir sömu hæfni og iðnaðarverkfræðingar hér á landi.
Upphaflega var iðnaðarverkfræði starf sérfræðings. Í dag er þörfin á reynslumiklum
iðnaðarverkfræðingum ekki mikil í Hollandi þar sem almennt er ekki lengur litið á
iðnaðarverkfræðinginn sem sérfræðing. Undantekningin er í örfáum stórfyrirtækjum í
Hollandi og þá helst í bíla-, rafmagns- og vélaiðnaðinum.
Hins vegar er þörf fyrir aðferðir og tæki iðnaðarverkfræðingsins þegar kemur að
aðferðafræði, tímaáætlunum, samhæfingu og skipulagi og framleiðslustjórnun. Þetta á bæði
við um efri stjórnendastig og millistjórnendur og starfsmenn á gólfinu, til að mynda í
sjálfstæðum teymum. Með öðrum orðum fyrirfinnst þörfin á færni iðnaðarverkfræðinga
víða.

Tafla 3.3 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði í Hollandi

Svið innan iðnaðarverkfræði
Undirstöðuatriði í verkfræði
Grunnþættir í iðnaðarverkfræði
Aðgerðagreining
Stjórnun
Nýsköpun og tækni
Umhverfismál
Framleiðsluferli
Mannlegir þættir
Samtals

Framboð menntunar Framboð menntunar
(ECTS)
(%)
14
6%
46
19%
11
5%
96
40%
0
0%
0
0%
73
30%
0
0%
240
100%

Í töflu 3.3 má sjá námsframboð í iðnaðarverkfræði í Hollandi. Þar er langmest áhersla lögð
á stjórnun og framleiðsluferli en engin áhersla lögð á nýsköpun og tækni, umhverfismál og
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mannlega þætti. Þá er lítil áhersla lögð á aðgerðagreiningu og undirstöðuatriði í verkfræði.
Á mynd 3.3 má svo sjá námsframboðið í Hollandi á Venn mynd.

Mynd 3.3 Námsframboð ECTS eininga í iðnaðarverkfræði í Hollandi

3.5 Munur á iðnaðarverkfræði í löndunum
þremur
Hér að framan hefur staða iðnaðarverkfræði á Íslandi, Írlandi og í Hollandi verið reifuð.
Þónokkur munur er á skilgreiningu og innihaldi iðnaðarverkfræðináms í þessum þremur
löndum. Á Íslandi, við Háskóla Íslands, er mest áhersla lögð á stjórnun og
framleiðslugreiningu en minnst áhersla á umhverfismál og mannlega þætti. Á Írlandi er
lögð mest áhersla á stjórnun, umhverfismál og framleiðsluferli á meðan í Hollandi er lögð
langmest áhersla á stjórnun og framleiðsluferli.

3.6 Samantekt
Fjallað var um iðnaðarverkfræði og innihald hennar og því lýst hvernig iðnaðarverkfræði
er frábrugðin öðrum greinum verkfræðinnar. Þá varð ljóst að margar skilgreiningar eru á
hugtakinu iðnaðarverkfræði. Greint var frá kennslu í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands,
VOAA Industrial Engineering skólann í Veenenfall, Hollandi, The Institute of Industrial
Engineering í Waterford, Írlandi, háskólann á Írlandi og gefin mynd af innihaldi náms í
iðnaðarverkfræði í þessum löndum.
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4 Uppbygging og úrvinnsla
spurningalistans
Í þessari rannsókn var aflað upplýsinga um viðhorf þriggja landa til iðnaðarverkfræði og
hvort munur sé á viðhorfi í löndunum þremur, Íslandi, Írlandi og Hollandi. Notuð eru gögn
úr spurningalistum sem var útbúinn af samstarfsaðilum IESE. Á Íslandi var hann þýddur af
Engilráð Ósk Einarsdóttur á íslensku. Spurningalistinn var forprófaður á átta
einstaklingum. Eftir forprófun listans var hann aðlagaður að athugasemdum áður en hann
var sendur á 100 einstaklinga hjá iðnfyrirtækjum á Íslandi. Svipað verklag átti sér stað á
Írlandi og í Hollandi. Niðurstöður könnunar í hverju landi fyrir sig voru bornar saman á
milli landanna og var ANOVA greining notuð til að bera saman viðhorf landanna til
iðnaðarverkfræði.

4.1 Aðferðafræði
Það sem IESE verkefnið snerist um var að meta þarfir iðnaðarins til iðnaðarverkfræðinga í
samstarfslöndunum sex. Til að ná því markmiði var eftirfarandi aðferðafræði beitt.
Við myndun spurningalistans var byggt á ritgerð Dr. Thomas F Burgess, University of
Leeds, „A Guide to Industrial Surveys“ og notast við eftirfarandi ferli:








skilgreina rannsóknarspurningu,
skilgreina úrtak (e. population sample),
skilgreina aðferðafræði
hönnun á spurningalistanum,
forprófun spurningalistans,
spurningalisti settur fram,
tölfræðigreining á niðurstöðum.

Forprófun á spurningalista var framkvæmd á Írlandi á meðal nokkurra fyrirtækja.
Niðurstöðurnar úr þeirri forprófun leiddu til frekari mótunar á spurningalistanum. Hið
sama var gert í Hollandi og á Írlandi. Í framhaldi af því var frumkönnun (e. pilot survey)
lögð fram á Írlandi, Hollandi og á Íslandi. Niðurstaðan varð sú að bjóða upp á vefkönnun
þar sem vefforritið „Survey Monkey“ var notað. Forritið er byggt upp fyrir spurningalista
og sú skipun sett inn að hver og einn gæti opnað spurningalistann einu sinni.
Spurningalistinn (sjá viðauka) taldi 18 spurningar sem í stórum dráttum má skipta í fernt. Í
fyrsta lagi voru fjórar spurningar um bakgrunn þátttakenda þar sem spurt var um tegund
fyrirtækis, stærð fyrirtækis, þekkingu á iðnaðarverkfræði og áhuga á iðnaðarverkfræði. Í
öðru lagi voru 12 staðhæfingar um iðnaðarverkfræðinginn þar sem raða átti 8 tilteknum
atriðum úr kennslulíkani IESE með tilliti til mikilvægis í viðkomandi fyrirtæki. Í þriðja lagi
kannaði spurning 17 þá viðbótarkunnáttu sem iðnaðarverkfræðingurinn þyrfti til að auka
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hag sinn hjá fyrirtækinu. Í fjórða lagi var spurning 18 notuð til að komast að því hvaða
prófgráðu svarandi teldi þörf á að iðnaðarverkfræðingurinn hefði. Allar spurningarnar að
undanskildum bakgrunnsspurningunum og spurningum 17 og 18 voru á sex punkta kvarða
þar sem þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til fullyrðinga og segja hvort fullyrðingin:
Skipti engu máli (1), skipti litlu máli (2), skipti máli (3), skipti talsverðu máli (4), skipti
miklu máli (5) eða veit ekki (6).
Spurningalistanum var svarað af fulltrúum 60 fyrirtækja á Írlandi, 51 á Íslandi og 33 í
Hollandi. Þetta gefur um það bil 46% svarhlutfall. Nákvæm greining á niðurstöðum
tölfræðigreiningarinnar er að finna í næsta kafla.

4.2 Úrvinnsla gagna
Gagnasöfnin voru hreinsuð til og samræmd. „Annað“ var tekið út, aðeins töluleg svör höfð
inni og allt þýtt á sama tungumál. Sameina þurfti niðurstöður Hollands í eitt skjal. Það var
nokkur handavinna því aðgangurinn að vefforritinu (Survey Monkey) var runninn út. Svör
við níu spurningum þurfti því að yfirfæra á númer og slá handvirkt inn í Excel. Auk þessa
voru nokkur minni háttar atriði sem vinna þurfti til að koma gögnum á rétt form og unnt
væri að færa gögnin inn í tölfræðiforritið R.
Spurning 17, „Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar hjá þér? Sjálfvirkni?“ var
ekki í hollenska spurningalistanum svo henni var bætt inn og þar var svarað auðu til að
spurningalistarnir væru samræmanlegir. Eins þurfti að bæta við spurningu 37 hjá Íslandi í
hollenska og írska listann: „Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum
þáttum hjá þínu fyrirtæki? Öryggismál á vinnustað“
Svörin veit ekki (6) og svörunum sem var sleppt fengu gildið 0 og ekki tekin með í
greiningunni.
Til að geta borið saman viðhorf landanna þurfti að koma gögnunum öllum saman. Voru
þau aðgreind með landi sínu. Niðurstöður Hollands fengur merkinguna „HOL“,
niðurstöður Írlands, merkinguna „IRL“ og niðurstöður Íslands, merkinguna „ISL“.
Borin voru saman viðhorf til allra yfirflokkana og allra undirflokkanna milli landanna með
dreifnigreiningu. Spurningum 17 og 37 var sleppt því þær voru ekki notaðar alls staðar.

4.3 Almennt um tölfræðina
4.3.1 Fervikagreining
Við tölfræðigreiningu á niðurstöðunum var beitt fervikagreiningu. Í henni er verið að
athuga hvort marktækur munur sé á milli meðaltala hópa sem hafa eins fervik. Hóparnir
geta verið tveir eða fleiri.
Í hefðbundinni einsþátta fervikagreiningu (Montgomery og Runger, 2007) kemur til greina
að byggja á tveimur líkönum. Í fyrsta lagi má setja líkanið fram sem
Yij = μ + αi +εij
og í öðru lagi sem
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Yij = μ i + εij
Þar sem
Yij = mæling númer j í hópi númer i, i = 1,2,...k, j = 1,2,...n
μ = meðaltal allra mælinga
αi = frávik í meðaltali í hópi i frá μ
μ i = μ + αi = meðaltal mælingu i
εij = skekkjuliður í mælingu j í hópi i.
Í fyrra tilvikinu er sett fram núlltilgátan:
H0 : α1 = α2 ...= αk = 0
og gagntilgátan:
H1 : αi ≠ 0 fyrir eitthvert i
Líkanið að ofan er fyrir einsþátta fervikagreiningu þar sem tilgangurinn er að kanna hvort
gera megi ráð fyrir því að αi = 0 fyrir öll i. Ef svo er hefur þátturinn ekki marktæk áhrif.
Með því að gera ráð fyrir því að εij gildin séu óháð og normaldreifð með meðaltal 0 og fast
fervik σ2 fæst hefðbundin fervikagreining.
Einsþáttar fervikagreining er einfaldasta tegund fervikagreiningar. Þá er verið að athuga
hvort flokkun hafi einhver áhrif á breytileika milli hópa. Þá er fjöldi einstaklinga í sýni
ekki endilega jafn milli hópa. Aðferðin er þannig að fyrst er heildarsumman (e. total sum
of squares) fundin með

þar sem

og y.. er summa allra staka

.

Breytileiki á milli hópa er gefinn með (ferningssummu vegna hópunar)

Breytileiki innan hópa með (ferningssummu innan hópa)

Ef breytileiki innan hópa (
) er lítill miðað við breytileika milli hópa (
líklega marktækur munur á milli hópa.

) er

21

Sem fyrr segir er gert ráð fyrir því að allir hópar hafi sama fervik, σ2. Til að kanna það má
nota núlltilgátuna
H0: σ21 =…= σ2k
á móti tilgátunni
H1: σ2i ≠ σ2j fyrir einhver i og j.
Prófstærðin er gefin með:

þar sem

og

H0 er ekki samþykkt ef

4.3.2 Kruskal - Wallis
Til er stikalaus (e. non parametric) aðferð sem beita má til þess að kanna H0 þar sem
einungis er gert ráð fyrir að εij hafi sömu samfelldu dreifingu fyrir alla hópa i = 1,2,...,k.
Aðferðin er kennd við Kruskal og Wallis (Montgomery og Runger, 2007) og er sætispróf
sem byggir á því að raða mælingum eftir vaxandi stærð og gefa þeim sætisgildi, Ri.
Kruskal - Wallis prófið er góður valkostur í einsþátta fervikagreiningu ef forsendur
hefðbundinnar fervikagreiningar þykja hæpnar.
Tilgáturnar eru sem fyrr
H0 : α1 = α2 ...= αk = 0
og gagntilgátan
H1 : αi ≠ 0 fyrir eitthvert i
Kruskal - Wallis prófstærðin mælir hversu langt Ri sætisgildin liggja frá (N+1)/2. Ef
munurinn er mikill er H0 hafnað. Prófstærðin er gefin með
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Þá eru notaðar töflur til þess að skera úr um hvort hafna eigi H0 eða ekki út frá fengnu gildi
á H. Stórt gildi á H þýðir að H0 er hafnað.
H0 er hafnað ef prófstærðin,

Öllum svörum er raðað í vaxandi röð og síðan er þeim gefin sætistalan Rij. Lægsta svarið
fær gildið 1, næst lægsta gildið 2 o.s.frv. Ef þátturinn hefur engin áhrif eiga svörin úr öllum
hópunum að raðast af handahófi. Reiknuð er út meðalsætistala, og heildarsætistala, Ri
fyrir hvern hóp. Ef H0 er rétt er væntanlegt gildi á

þar sem N er heildarfjöldi svara.

4.3.3 Tveggja þátta fervikagreining
Í hefðbundinni tveggja þátta fervikagreiningu (Montgomery og Runger, 2007) má setja
líkanið fram sem
Yijk = μ + αi +

j

+ (α )ij +εijk

Þar sem
Yijk = mæling númer ij í hópi númer k, i = 1,2,...a, j = 1,2,...b, k = 1,2...,n
μ = meðaltal allra mælinga
αi = frávik í meðaltali í hópi i frá μ
j

= frávik í meðaltali í hópi j frá μ

(α )ij = frávik í meðaltali í hópi i og j frá μ
εij = skekkjuliður í mælingu ij í hópi k.
Nú eru settar fram núlltilgáturnar og gagntilgáturnar:
1. H0 : α1 = α2 ...= αa = 0
H1 : αi ≠ 0 fyrir eitthvert i
2. H0 :

1

=

H1 :

j

≠ 0 fyrir eitthvert j

2

...=

b

=0
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3. H0 : (α )11 = (α )12 ...= (α )ab = 0
H1 : (α )ij ≠ 0 fyrir eitthvert ij

Líkanið að ofan er fyrir tveggja þátta fervikagreiningu þar sem tilgangurinn er að kanna
hvort gera megi ráð fyrir því að αi = 0 fyrir öll i, j = 0 fyrir öll j og (α )ij = 0. Ef svo er
hefur þátturinn ekki marktæk áhrif.
Með því að gera ráð fyrir því að εij gildin séu óháð og normaldreifð með meðaltal 0 og fast
fervik σ2 fæst hefðbundin fervikagreining.
Heildarsumman (e. total sum of squares) fundin með

þar sem y.. er summa allra staka

.

Breytileiki innan hópa með (ferningssummu innan hópa)

Ef breytileiki innan hópa (
) er lítill miðað við breytileika milli hópa (
líklega marktækur munur á milli hópa.
Prófstærðirnar eru gefnar með:

þar sem
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er

og

H0 er ekki samþykkt ef

4.3.4 Annað
Dreifing svara úr einsþátta fervikagreiningunni var einnig skoðuð með kassariti (e. Box
plot) í R. Kassariti er ætlað að sýna á skýran og einfaldan hátt hvernig dreifingu einstakra
breyta er háttað. Kassinn sjálfur gefur til kynna á milli hvaða tveggja tölugilda helmingur
mæligilda lendir. Í gegnum kassann liggur þykk lárétt lína sem sýnir hvar miðgildi
dreifingarinnar liggur; sé dreifing skekkt lendir þessi lína til hliðar við miðjan kassann. Út
frá kassanum liggja strik sem gefa til kynna hversu langt til hvorrar handar hinn helmingur
mæligildanna teygir sig. Þau gildi sem geta talist óvenjuleg fyrir safnið eru táknuð með
hring.
Enn fremur var multcompare fallið í Matlab notað til að skoða niðurstöðurnar úr tveggja
þátta fervikagreiningunni nánar (Mathworks, 2013).
Þegar gera á marga samanburði er hægt að gera annaðhvort fyrirframsamanburði (a priori)
eða eftirásamanburði (post hoc). Eftirásamanburður er tölfræðipróf sem prófar mun á
meðaltölum þegar búið er að skoða gögnin og gera dreifigreiningu. Marktækt F-próf bendir
til að það sé munur á meðaltölum í þeim hópi sem verið er að athuga en það gefur ekki til
kynna hvar þessi munur liggur. Til þess þarf að gera eftirásamanburð. Eftirásamanburði er
einmitt ætlað að leiða það í ljós hvar þessi munur liggur.
Það eru til mismunandi leiðir til að finna út hvaða meðaltöl eru frábrugðin og multcompare
fallið býður upp á Tukey HSD, Tukey‘s least, Bonferroni og Scheffé‘s. Í þessu tilviki var
notast við það fyrstnefna, Tukey HSD.
Tukey HSD (honestly significant difference) er eitt mest notaða prófið til þess að gera
eftirásamanburð. John W. Tukey þróaði prófið árið 1953 en prófið felur í sér paraðan
samanburð og ber saman öll hugsanleg pör meðaltala til þess að finna hvort það er munur á
einhverjum þeirra. Þegar gerðir eru margir samanburðir geta vandræði komið upp vegna
þess að líkur á því að höfnunarmistök af gerð 1 (Type 1 error) eigi sér stað aukast. Tukey
HSD prófið hefur þann kost að það heldur villutíðninni fyrir alla samanburðina föstum og
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kemur í veg fyrir uppsöfnun höfnunarmistaka. Þess vegna er Tukey HSD stundum talið
íhaldsamt próf. (Margrét Aðalheiður Hauksdóttir, 2003)
Að auki var notast við ksdensity fallið í Matlab. Það er notað til að finna kjarnamat á
fallinu og gefur vísbendingu um hversu vel normaldreifing passar við gögnin. Fyrir
einsþátta fervikagreininguna fengust þrjú gröf, eitt fyrir hvert land og fyrir tveggja þátta
fervikagreininguna fengust 12 gröf (3 lönd * 4 stærðir fyrirtækja). Blái ferillinn er
svokallað kjarnamat á þéttifalli út frá þeim gögnum sem eru skoðuð í hverjum flokki.
Græni ferillinn er normaldreifing sem styðst við staðalfrávik og fervik viðkomandi gagna. Í
lokin þarf að smella efst á grafið til að staðsetja titil á grafið.

Tafla 4.1: Flokkarnir sem voru greindir með fervikagreiningu í tölfræðiforritinu R

Flokkur
Stjórnun yfirspurning
Stjórnun undirspurningar
Framleiðsluferli yfirspurning
Framleiðsluferli undirspurningar
Aðgerðagrening yfirspurning
Aðgerðagreining undirspurningar
Umhverfismál yfirspurningar
Umhverfismál undirspurningar
Nýsköpun og tækni yfirspurning
Nýsköpun og tækni undirspurningar
Mannlegir þættir yfirspurning
Mannlegir þættir undirspurningar

ANOVA og Kruskal - Wallis
greining á spurningum
Q5
Q6 - Q11
Q12
Q13 - Q16
Q18
Q19 - Q22
Q23
Q24 - Q26
Q27
Q28 - Q31
Q32
Q33 - Q35

Tafla 4.1 sýnir flokkana sem voru greindir í tölfræðiforritinu R. Undirspurningarnar voru
greindar saman og yfirspurningarnar greindar sér á báti. Alls voru þetta því greiningar á
tólf hlutum. Eins og fyrr segir var n1 = 33 HOL, n2 = 60 IRL, n3 = 51 ISL, N = 144 .

4.4 Samantekt
Í kaflanum var farið yfir aðferðafræðina við úrvinnslu spurningalistans og almennt var
fjallað um tölfræðina sem notast var við í verkefninu.
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5 Munur á viðhorfi til
iðnaðarverkfræði á Íslandi, Írlandi
og Hollandi
Til að meta hvort munur er á viðhorfi eftir löndum var notast við einsþátta fervikagreiningu
(ANOVA) og Kruskal - Wallis próf.
R kóðinn framkvæmir ANOVA greiningar og Kruskal - Wallis próf á 12 liðum. Þannig eru
borin saman viðhorf til allra yfirspurninga og undirspurninga:
P<0,05: 95% öryggismörk og P<0,01 99% öryggismörk. Allt sem er yfir 0,05 er
ómarktækt.

Tafla 5.1: Niðurstöður úr ANOVA og Kruskal - Wallis greiningu í R.
Spurning
Stjórnun
yfirspurning
Stjórnun
undirspurningar
Framleiðsluferli
yfirspurning
Framleiðsluferli
undirspurningar
Aðgerðagreining
yfirspurning
Aðgerðagreining
undirspurningar
Umhverfismál
yfirspurning
Umhverfismál
undirspurningar
Nýsköpun og tækni
yfirspurning
Nýsköpun og tækni
undirspurningar
Mannlegir þættir
yfirspurning
Mannlegir þættir
undirspurningar

N

Df

SS

MS

F value

Pr(>F)

KW

p

129

2

26,697

13,3484

15,803

0,0000

32,1347

0,0000

113

2

60,66

30,329

2,3627

0,0989

4,5965

0,1004

126

2

5,288

2,644

1,5266

0,2213

4,5429

0,1032

111

2

2,77

1,3834

0,1057

0,8998

2,3465

0,3094

122

2

12,62

6,3101

4,1901

0,0174

7,7942

0,0203

107

2

81,36

40,681

3,1113

0,0487

5,8936

0,0525

123

2

0,183

0,09142

0,0615

0,9404

0,0381

0,9811

118

2

38,06

19,0283

2,5889

0,0794

7,1173

0,0285

122

2

18,637

9,3184

11,595

0,0000

23,1215

0,0000

114

2

29,38

14,688

1,1267

0,3277

1,7015

0,4271

122

2

14,843

7,4213

7,1846

0,0011

10,9857

0,0041

115

2

21,32

10,6591

1,7204

0,1837

3,7195

0,1557

Tafla 5.1 sýnir yfirlit yfir niðurstöðurnar sem fengust úr einsþátta fervikagreiningunni og
Kruskal - Wallis prófinu, hvort um sig. Feitletruð p gildi eru þau sem gefa marktækan mun
á viðhorfinu.
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Af þessu má þá sjá að fervikagreining og Kruskal - Wallis prófið gefa marktækan mun á
viðhorfi til stjórnunar almennt, aðgerðagreiningar almennt og undirflokka, nýsköpunar og
tækni almennt og mannlegra þátta almennt. Kruskal Wallis gefur svo marktækan mun á
viðhorfi landanna til undirflokka umhverfismála.
Nánari útlistun á niðurstöðunum má sjá í kafla 5.2.
Tafla 5.2: Meðaltal heildarskora eftir löndum

Kvarðar
Stjórnun
Framleiðsluferli
Aðgerðagreining
Umhverfismál
Nýsköpun og tækni
Mannlegir þættir

Holland

Írland

Ísland

24,34

24,37

25,90

16,07

16,33

15,97

14,71

12,56

13,85

11,07

12,26

11,15

12,43

12,20

11,25

11,79

10,93

10,71

Tafla 5.2 sýnir meðaltal heildarskora eftir löndunum þremur. Sjá má af henni að
marktækur munur var á heildarskori milli landa fyrir stjórnun og aðgerðagreiningu því
meðaltölin eru ólík þar.

5.1 Forsendan um normaldreifingu - einsþátta
fervikagreining
Fallið ksdensity í Matlab var notað til að kanna dreifingu gagnanna eftir flokkum. Fyrir
einsþátta fervikagreininguna fengust þrjú gröf, eitt fyrir hvert land. Blái ferillinn er
svokallað kjarnamat á þéttifalli út frá þeim gögnum sem greind eru í hverjum flokki. Græni
ferillinn er normaldreifing sem styðst við staðalfrávik og fervik viðkomandi gagna.
Niðurstaðan í heildina er sú að gögnin eru almennt ekki svo langt frá því að vera
normaldreifð. Þó eru tilvik þar sem þetta heldur ekki. Í einstaka tilviki sést ekki nema einn
ferill. Það er þegar gögnin hafa öll sama gildið. Þá er fervikið 0 og deilt með núlli í
normaldreifingarfallinu.
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Mynd 5.1: Stjórnun yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.2: Stjórnun undirspurningar eftir löndunum þremur.

Mynd 5.3: Framleiðsluferli yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.4: Framleiðsluferli undirspurningar eftir löndunum þremur.

Mynd 5.5: Aðgerðagreining yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.6: Aðgerðagreining undirspurningar eftir löndunum þremur.

Mynd 5.7: Umhverfismál yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.8: Umhverfismál undirspurningar eftir löndunum þremur.

Mynd 5.9: Nýsköpun og tækni yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.10: Nýsköpun og tækni undirspurningar eftir löndunum þremur.

Mynd 5.11: Mannlegir þættir yfirspurning eftir löndunum þremur.
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Mynd 5.12: Mannlegir þættir undirspurningar eftir löndunum þremur.

5.2 Niðurstöður fervikagreiningar og Kruskal Wallis
ANOVA greining sýnir að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Holland
almennt til stjórnunar, F(2,129) = 15,8, p<0,05. Kruskal - Wallis greining sýnir að það er
marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Holland almennt til stjórnunar, KW(2,129)
= 32,13, p<0,05.
ANOVA greining sýnir að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Holland
almennt til aðgerðagreiningar, F(2,122) = 4,2, p<0,05. Kruskal - Wallis greining sýnir að
það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands almennt til
aðgerðagreiningar, KW(2,122) = 7,79, p<0,05.
ANOVA greining sýnir að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands
til undirflokka aðgerðagreiningar, F(2,107) = 3,1, p<0,05. Kruskal - Wallis greining sýnir
að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands til undirflokka
aðgerðagreiningar, KW(2,107) = 5,90, p<0,05.
ANOVA greining sýnir að það er ekki marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og
Hollands almennt til undirflokka umhverfismála, F(2,118) = 2,6, p>0,05, svo núlltilgátunni
er ekki hafnað. P gildið er þó ekki nema 0,07 svo þetta er á mörkunum og í samræmi við
KW niðurstöðurnar, hvar p<0,05. Kruskal - Wallis greining sýnir að það er marktækur
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munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands almennt til undirflokka umhverfismála,
KW(2,118) = 7,12, p<0,05.
ANOVA greining sýnir að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands
almennt til nýsköpunar og tækni, F(2,122) = 11,6, p<0,01. Kruskal - Wallis greining sýnir
að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands almennt til nýsköpunar
og tækni, KW(2,122) = 23,12, p<0,01.
ANOVA greining sýnir að það er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Holland
almennt til mannlegra þátta, F(2,122) = 7,2, p<0,01. Kruskal - Wallis greining sýnir að það
er marktækur munur á viðhorfi Íslands, Írlands og Holland almennt til mannlegra þátta,
KW(2,122) = 10,99, p<0,01.
Ekki var marktækur munur á viðhorfi landanna til undirflokka stjórnunar, undirflokka
framleiðsluferla, almennt til umhverfisþátta, til undirflokka nýsköpunar og tækni og til
undirflokka mannlegra þátta.
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5.3 Kassarit – einsþátta fervikagreining
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Dreifing svara var einnig skoðuð með kassariti í R. Kassinn sjálfur gefur til kynna á milli
hvaða tveggja tölugilda, helmingur mæligilda lendir. Í gegnum kassann liggur þykk lárétt
lína sem sýnir hvar miðgildi dreifingarinnar liggur; sé dreifing skekkt lendir þessi lína til
hliðar við miðjan kassann. Út frá kassanum liggja strik sem gefa til kynna hversu langt til
hvorrar handar hinn helmingur mæligildanna teygir sig. Þau gildi sem geta talist óvenjuleg
fyrir safnið fá svo táknið hring.
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5.4 Forsendan um normaldreifingu - tveggja
þátta fervikagreining
Fallið ksdensity í Matlab var notað til að kanna dreifingu gagnanna eftir flokkum. Fyrir
tveggja þátta fervikagreininguna fengust 12 gröf (3 lönd * 4 stærðir fyrirtækja). Blái
ferillinn er svokallað kjarnamat á þéttifalli út frá þeim gögnum sem greind eru í hverjum
flokki. Græni ferillinn er normaldreifing sem styðst við staðalfrávik og fervik viðkomandi
gagna. Niðurstaðan í heildina er sú að gögnin eru almennt ekki svo langt frá því að vera
normaldreifð. Þó eru tilvik þar sem þetta heldur ekki. Í einstaka tilviki sést ekki nema einn
ferill. Það er þegar gögnin hafa öll sama gildið. Þá er fervikið 0 og deilt með núlli í
normaldreifingarfallinu.

Mynd 5.13: Stjórnun yfirspurning eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.14: Stjórnun undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.

Mynd 5.15: Framleiðsluferli yfirspurning eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.16: Framleiðsluferli undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.

Mynd 5.17: Aðgerðagreining yfirspurning eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.18: Aðgerðagreining undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.

Mynd 5.19: Umhverfismál yfirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.20: Umhverfismál undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.

Mynd 5.21: Nýsköpun og tækni yfirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.22: Nýsköpun og tækni undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum
þremur.

Mynd 5.23: Mannlegir þættir yfirspurning eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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Mynd 5.24: Mannlegir þættir undirspurningar eftir stærð fyrirtækis og löndunum þremur.
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5.5 Tveggja þátta fervikagreining
Mynd 5.25 hér fyrir neðan greinir frá stærð fyrirtækis þátttakenda spurningalistans eftir
löndunum þremur. Spurning 2 (Q2) var um stærð fyrirtækis: „Hve margir starfa hjá
fyrirtækinu?“ og voru svarmöguleikarnir, (1) 1-10 mjög lítið, (2) 10-50 lítið, (3) 50-250
meðalstórt og (4) >250 stórt. Sjá má að þátttakendur eru frekar jafndreifðir eftir stærðum
fyrirtækja.

Mynd 5.25 Stærð fyrirtækis þátttakanda (%)
Til að athuga hvort stærð fyrirtækis hafði áhrif á viðhorf landanna til iðnaðarverkfræði var
notast við tveggja þátta fervikagreiningu til að rannsaka það. Niðurstöðurnar má sjá í töflu
5.3 hér fyrir neðan.
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Tafla 5.3: Niðurstöður úr tveggja þátta fervikagreiningunni.
Spurning
Stjórnun
yfirspurning
Stjórnun
undirspurningar
Framleiðsluferli
yfirspurning
Framleiðsluferli
undirspurningar
Aðgerðagreining
yfirspurning
Aðgerðagreining
undirspurningar
Umhverfismál
yfirspurning
Umhverfismál
undirspurningar
Nýsköpun og tækni
yfirspurning
Nýsköpun og tækni
undirspurningar
Mannlegir þættir
yfirspurning
Mannlegir þættir
undirspurningar

F(Land)

p(Land)

F(Q2)

p(Q2)

F(Land*Q2)

p(Land*Q2)

11,8

0

1,9

0,1328

0,81

0,5677

2,67

0,0741

1,45

0,2319

2,24

0,0455

1,72

0,1838

2,6

0,0556

1,31

0,2561

0,31

0,7319

2,06

0,1102

2,49

0,0274

4,77

0,0103

0,13

0,9416

1,22

0,3002

4,06

0,0204

1,47

0,2262

1,06

0,3929

0,32

0,7249

0,86

0,4653

0,7

0,6534

2,69

0,0727

1,28

0,2852

1,2

0,3123

11,4

0

0,54

0,6563

0,6

0,7276

0,8

0,4523

0,9

0,4462

1,35

0,2434

4,91

0,0091

0,38

0,7658

0,67

0,6775

2,11

0,1262

5,01

0,0028

1,79

0,1085

Feitletruð p gildi í töflu 5.3 eru þau sem gefa marktækan mun á viðhorfinu. Sem fyrr er
núlltilgátunum hafnað þegar p>0,05. Sjá má því út frá töflunni að stærð fyrirtækis hefur
einungis áhrif á viðhorfið til framleiðsluferla almennt og til undirflokka mannlegra þátta
Einnig má sjá að það eru einungis marktæk víxláhrif á viðhorfi til.undirflokka stjórnunar
og til undirflokka framleiðsluferla.
Á sama hátt má sjá að það er marktækur munur á viðhorfi til undirflokka
aðgerðagreiningar, aðgerðagreiningar almennt, undirflokka umhverfismála og mannlegra
þátta almennt, milli landa en ekki eftir stærð fyrirtækja.
Einnig var skoðuð nánari tölfræði með multcompare í Matlab fyrir hvert tilvik. Ísland =
Land 1, Írland = Land 2 og Holland = Land 3. Þá kom út mynd eins og sú sem sýnd er á
mynd 5.26.
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Mynd 5.26 Munur á viðhorfi til stjórnunar almennt eftir bakgrunnsspurningu 2. Bláa línan
táknar mjög lítið fyrirtæki á Írlandi og rauðu línurnar tákna lítil, meðaltstór og stór
fyrirtæki á Íslandi.
Úr mynd 5.26 má sjá að lægsta gildið er í Írlandi (landi 2) og Q2 = 1 sem er marktækt
frábrugðið Q2 = 2,3 og 4 á Íslandi. Með öðrum orðum, viðhorf mjög lítilla fyrirtækja á
Írlandi er marktækt frábrugðið viðhorfi lítilla, meðalstórra og stórra fyrirtækja á Íslandi.
Það sama var endurtekið fyrir hina flokkana og voru niðurstöðurnar eftirfarandi.
Stjórnun undirspurningar: Það er marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi
og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi til undirflokka stjórnunar.
Framleiðsluferli yfirspurningar: Það er marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á
Íslandi og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi til framleiðsluferla almennt.
Framleiðsluferli undirspurningar: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi í
öllum tilvikum.
Aðgerðagreining yfirspurning: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi í
öllum tilvikum.
Aðgerðagreining undirspurningar: Það er marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á
Írlandi og stórra fyrirtækja á Hollandi til undirflokka aðgerðagreiningar.
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Umhverfismál yfirspurning: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi í öllum
tilvikum.
Umhverfismál undirspurningar: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi í
öllum tilvikum.
Nýsköpun og tækni yfirspurning: Það er marktækur munur á viðhorfi meðalstórra
fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á Íslandi til nýsköpunar og tækni almennt.
Nýsköpun og tækni undirspurningar: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi
í öllum tilvikum.
Mannlegir þættir yfirspurning: multcompare gaf engan marktækan mun á viðhorfi í
öllum tilvikum.
Mannlegir þættir undirspurningar: Það er marktækur munur á viðhorfi stórra fyrirtækja
á Írlandi og lítilla fyrirtækja á Írlandi til undirflokka mannlegra þátta.

Mynd 5.27: Munur á viðhorfi til undirflokka stjórnunar eftir bakgrunnsspurningu 2. Bláa
línan táknar lítil fyrirtæki á Írlandi og rauða línan meðalstór fyrirtæki á Íslandi.
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Mynd 5.28: Munur á viðhorfi til framleiðsluferla almennt eftir bakgrunnsspurningu 2.
Bláa línan táknar mjög lítil fyrirtæki á Íslandi og rauða línan táknar meðalstór fyrirtæki á
Íslandi.

Mynd 5.29: Munur á viðhorfi til undirflokka aðgerðagreiningar eftir bakgrunnsspurningu
2. Bláa línan táknar lítil fyrirtæki á Írlandi og rauða línan táknar stór fyrirtæki í Hollandi.
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Mynd 5.30: Munur á viðhorfi til nýsköpunar og tækni almennt, eftir bakgrunnsspurningu
2. Bláa línan táknar meðalstór fyrirtæki á Írlandi og rauða línan táknar stór fyrirtæki á
Íslandi.
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Mynd 5.31: Munur á viðhorfi til undirflokka mannlegra þátta, eftir bakgrunnsspurningu 2.
Bláa línan táknar stór fyrirtæki á Írlandi og rauða línan táknar lítil fyrirtæki á Írlandi.
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6 Samantekt og niðurstöður
Þegar niðurstöður tölfræðigreiningarinnar lágu fyrir var hægt að sjá marga áhugaverða
punkta. Tölfræðigreiningin sem var notuð gaf raunhæfar niðurstöður miðað við þær
forsendur sem gefnar voru í verkefninu. Erfitt var að greina samanburðinn dýpra en eftir
löndunum þremur vegna skorts á bakgrunnsspurningum en þrátt fyrir það fengust ýmsar
gagnlegar niðurstöður með greiningunni.

6.1 Niðurstöður
Til að meta hvort munur er á viðhorfi eftir löndum var notast við einsþátta fervikagreiningu
(ANOVA) og Kruskal - Wallis próf. Þar kom í ljós að búseta hefur áhrif á viðhorf til
stjórnunar almennt, aðgerðagreiningar almennt, undirflokka nýsköpunar og tækni almennt
og mannlegra þátta almennt. Að auki mátti sjá marktækan mun á viðhorfi landanna til
undirflokka umhverfismála með Kruskal - Wallis prófinu. Þó má nefna að í þeim flokki var
ANOVA prófið alveg á mörkunum hvað varðar marktækni, eða p=0,07.
Af þessu má sjá að Kruskal - Wallis prófið styður niðurstöður fervikagreiningarinnar sem
eykur við gæði tölfræðigreiningarinnar.
Tveggja þátta fervikagreining gaf þær niðurstöður að stærð fyrirtækis hefur einungis áhrif á
viðhorfið til framleiðsluferla almennt og til undirflokka mannlegra þátta. Með nánari
skoðun með multcompare fallinu í Matlab komu fleiri þættir í ljós:
Marktækur munur var á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og meðalstórra fyrirtækja á
Íslandi til undirflokka stjórnunar. Einnig var marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á
Íslandi og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi til framleiðsluferla almennt. Svo var marktækur
munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á Hollandi til undirflokka
aðgerðagreiningar og var viðhorf mjög lítilla fyrirtækja á Írlandi marktækt frábrugðið
viðhorfi lítilla, meðalstórra og stórra fyrirtækja á Íslandi
Marktækur munur var svo á viðhorfi meðalstórra fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á
Íslandi til nýsköpunar og tækni almennt og að lokum var marktækur munur á viðhorfi
stórra fyrirtækja á Írlandi og lítilla fyrirtækja á Írlandi til undirflokka mannlegra þátta.
Niðurstöður úr verkefninu eru þær að þörf er á að samræma kennsluaðferðir landanna en
þær endurspeglast í námsframboði landanna. Til að mynda er engin áhersla lögð á
umhverfismál og mannlega þætti við HÍ en mest áhersla lögð á stjórnun, aðgerðagreiningu
og framleiðsluferli. Á Írlandi er engin áhersla lögð á aðgerðagreiningu, nýsköpun og tækni
og mjög lítil, eða 2% á mannlega þætti. Mest áhersla er hins vegar lögð á stjórnun,
umhverfismál og framleiðsluferli. Í Hollandi er langmest áhersla lögð á stjórnun og
framleiðsluferli og engin áhersla lögð á nýsköpun og tækni, umhverfismál og mannlega
þætti. Þá er lítil áhersla lögð á aðgerðagreiningu og undirstöðuatriði í verkfræði.
Með því að samræma námsaðferðir landanna og skilgreiningu þeirra á iðnaðarverkfræði
fengju iðnaðarverkfræðingar ef til vill betri möguleika á að starfa erlendis.
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6.2 Munur milli landa
Marktækur munur var á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands til stjórnunar almennt,
aðgerðagreiningar, undirflokka nýsköpunar og tækni almennt og mannlegra þátta almennt.
Hins vegar var ekki martækur munur á viðhorfi til undirflokka stjórnunar, framleiðsluferla,
nýsköpunar og tækni almennt, umhverfismála almennt og undirflokka mannlegra þátta.
Marktækur munur var á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og meðalstórra fyrirtækja á
Íslandi til undirflokka stjórnunar. Einnig var marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á
Íslandi og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi til framleiðsluferla almennt. Svo var marktækur
munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á Hollandi til undirflokka
aðgerðagreiningar og var viðhorf mjög lítilla fyrirtækja á Írlandi marktækt frábrugðið
viðhorfi lítilla, meðalstórra og stórra fyrirtækja á Íslandi
Marktækur munur var svo á viðhorfi meðalstórra fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á
Íslandi til nýsköpunar og tækni almennt og að lokum var marktækur munur á viðhorfi
stórra fyrirtækja á Írlandi og lítilla fyrirtækja á Írlandi til undirflokka mannlegra þátta.
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7 Lokaorð
Viðfangsefni þessa verkefnis var að bera saman viðhorf þriggja Evrópulanda til
iðnaðarverkfræði. Rannsóknarspurningin var: Hver er munur á viðhorfi til
iðnaðarverkfræði í Evrópulöndunum Íslandi, Írlandi og Hollandi?
Markmiðið var að vinna tölfræðilega úrvinnslu á svörum við spurningalistum sem lagðir
voru fram í löndunum þremur. Þátttakendur komu úr iðnfyrirtækjum í löndunum þremur
og var þeim skipt upp í hópa eftir stærð fyrirtækis. Einsþátta fervikagreiningu (ANOVA)
var beitt á gögnin sem og Kruskal - Wallis prófi og var notast við tölfræðiforritið R.
Marktækar niðurstöður fengust út frá greiningunni og kom í ljós að greina mátti martækan
mun á viðhorfi þessara þriggja landa til fimm undirflokka iðnaðarverkfræðinnar.
Hinn marktæki munur var helstur á viðhorfi Íslands, Írlands og Hollands til stjórnunar
almennt, aðgerðagreiningar, undirflokka nýsköpunar og tækni almennt og mannlegra þátta
almennt. Ekki var martækur munur á viðhorfi til undirflokka stjórnunar, framleiðsluferla,
nýsköpunar og tækni almennt, umhverfismála almennt og undirflokka mannlegra þátta.
Þegar skoðuð var bakspurning 2: Af hvaða stærð er fyrirtækið þitt?” kom í ljós að
marktækur munur var á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og meðalstórra fyrirtækja á
Íslandi til undirflokka stjórnunar. Einnig var marktækur munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á
Íslandi og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi til framleiðsluferla almennt. Svo var marktækur
munur á viðhorfi lítilla fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á Hollandi til undirflokka
aðgerðagreiningar og var viðhorf mjög lítilla fyrirtækja á Írlandi marktækt frábrugðið
viðhorfi lítilla, meðalstórra og stórra fyrirtækja á Íslandi
Marktækur munur var svo á viðhorfi meðalstórra fyrirtækja á Írlandi og stórra fyrirtækja á
Íslandi til nýsköpunar og tækni almennt og að lokum var marktækur munur á viðhorfi
stórra fyrirtækja á Írlandi og lítilla fyrirtækja á Írlandi til undirflokka mannlegra þátta.
Draga má þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að búseta hafi áhrif á viðhorf
sérfræðinga til iðnaðarverkfræði og iðnaðarverkfræðimenntunar. Stærð fyrirtækis hefur að
auki áhrif á viðhorfið. Þá er frekar óljóst hvort aldur eða menntun spili stórt hlutverk í
viðhorfum. Allir sem voru teknir með í greiningunni þekktu til iðnaðarverkfræði.
Þar sem forsendan um normaldreifingu var uppfyllt í langflestum tilvikum var hægt að
notast við fervikagreiningu og þótti það besti kosturinn við tölfræðigreiningu á þessu
verkefni. Aðrar aðferðir voru þó einnig skoðaðar svo sem höfuðþáttagreining og kí-kvaðrat
próf en niðurstaðan var sú að fervikagreiningin hentaði þessum gögnum best. Til að
sannreyna niðurstöðurnar úr einsþátta fervikagreiningunni var svo notast við KruskalWallis prófið því það gerir ekki ráð fyrir normaldreifingu. Fengust sömu niðurstöður með
því prófi sem studdi niðurstöðurnar úr einsþátta fervikagreiningunni.
Áhugavert væri að greina mun viðhorfsins betur t.d. með því að hafa fleiri
bakgrunnsbreytur. Þannig mætti athuga hvort aldur eða kyn skipti máli í viðhorfinu til
iðnaðarverkfræði því námið hefur breyst með árunum.
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Viðauki
Spurningalisti Íslands
Q1

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið?

Q2

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu á Íslandi?

Q3 Þekkir þú til iðnaðarverkfræði?
lokið.

Athugið: Ef svarið er „Nei“ þá er könnuninni

Q4 Hve mikinn áhuga hefur þú á iðnaðarverkfræði?
áhuga“ þá er könnuninni lokið.

Athugið: Ef svarið er „Engan

Q5 Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er "skiptir

Q6 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Mannauðsstjórnun
Q7 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun upplýsingakerfa
Q8 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Verkefnastjórnun
Q9 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Gæðastjórnun
Q10 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Samningastjórnun
Q11 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Vörustjórnun
Q12 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er

Q13 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslukerfi
Q14 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslustýring
Q15 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Birgðastýring
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Q16 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Viðhaldskerfi
Q17 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Sjálfvirkni
Q18 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarið er

Q19 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Líkanagerð almennt
Q20 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Hermun
Q21 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Bestun
Q22 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Tölfræði
Q23 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á sviði
iðnaðarverkfræðinga?
Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q24 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Umhverfisstjórnun
Q25 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun orkunotkunar
Q26 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Vistvæn tækni
Q27 Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q28 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Nýsköpunarferli
Q29 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Örtækni
Q30 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Líftækni
Q31 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Orkutækni
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Q32 Hve miklu máli skipta mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q33 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Vinnuvistfræði
Q34 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Notendaviðmót
Q35 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Atferlisfræði
Q36 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Öryggismál á vinnustað
Q37 Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Fjármálakunnátta
Q38 Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Forystukunnátta
Q39 Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Hönnunarkunnátta
Q40 Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Kennslukunnátta
Q41 Hve miklu máli skiptir önnur kunnátta við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins? Samskiptakunnátta
Q42 Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá
fyrirtækinu? B.Sc. Gráða
Q43 Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá
fyrirtækinu? M.Sc. Gráða
Q44 Hve miklu máli skiptir eftirfarandi menntunargráða í iðnaðarverkfræði hjá
fyrirtækinu? Doktorsgráða
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Spurningalisti Írlands
Q1

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið?

Q2

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu á Írlandi?

Q3

Þekkir þú til iðnaðarverkfræði?

Q4

Hefur þú áhuga á iðnaðarvekfræði?

Q5 Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er "skiptir

Q6 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Mannauðsstjórnun
Q7 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun upplýsingakerfa
Q8 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Verkefnastjórnun
Q9 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Gæðastjórnun
Q10 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Samningastjórnun
Q11 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Vörustjórnun
Q12 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er

Q13 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslukerfi
Q14 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslustýring
Q15 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Birgðastýring
Q16 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Viðhaldskerfi
Q17 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Sjálfvirkni
Q18 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

64

Athugið: Ef svarið er

Q19 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Líkanagerð almennt
Q20 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Hermun
Q21 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Bestun
Q22 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Tölfræði
Q23 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á sviði
iðnaðarverkfræðinga?
Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q24 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Umhverfisstjórnun
Q25 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun orkunotkunar
Q26 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Vistvæn tækni
Q27 Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q28 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Nýsköpunarferli
Q29 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Örtækni
Q30 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Líftækni
Q31 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Orkutækni
Q32 Hve miklu máli skipta mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q33 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Vinnuvistfræði
Q34 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Notendaviðmót
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Q35 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Atferlisfræði
Q36 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Öryggismál á vinnustað (ÍRL var ekki spurt að þessu)
Q37 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Fjármálakunnátta
Q38 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Forystukunnátta
Q39 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Mentoring skills
Q40 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Training skills
Q41 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Samskiptakunnátta
Q42 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Teamwork skills
Q43 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? Tæknimenntun
Q44 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? B.Sc. Gráða
Q45 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? M.Sc. Gráða
Q46 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? Doktorsgráða
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Spurningalisti Hollands
Q1

Innan hvaða iðnaðar er fyrirtækið?

Q2

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu í Hollandi?

Q3

Þekkir þú til iðnaðarverkfræði?

Q4

Hefur þú áhuga á iðnaðarvekfræði?

Q5 Hve miklu máli skiptir stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er "skiptir

Q6 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Mannauðsstjórnun
Q7 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun upplýsingakerfa
Q8 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Verkefnastjórnun
Q9 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Gæðastjórnun
Q10 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Samningastjórnun
Q11 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í stjórnun hjá þínu fyrirtæki?
Vörustjórnun
Q12 Hve miklu máli skiptir framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarað er

Q13 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslukerfi
Q14 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Framleiðslustýring
Q15 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Birgðastýring
Q16 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Viðhaldskerfi
Q17 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í framleiðsluferli hjá þínu fyrirtæki?
Sjálfvirkni
Q18 Hve miklu máli skiptir aðgerðagreining hjá þínu fyrirtæki?
"skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum spurningum um þetta svið.

Athugið: Ef svarið er
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Q19 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Líkanagerð almennt
Q20 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Hermun
Q21 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Bestun
Q22 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í aðgerðagreiningu hjá þínu
fyrirtæki? Tölfræði
Q23 Hve miklu máli skipta umhverfismál hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á sviði
iðnaðarverkfræðinga?
Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q24 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Umhverfisstjórnun
Q25 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Stjórnun orkunotkunar
Q26 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í umhverfismálum hjá þínu fyrirtæki?
Vistvæn tækni
Q27 Hve miklu máli skiptir nýsköpun og tækni hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q28 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Nýsköpunarferli
Q29 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Örtækni
Q30 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Líftækni
Q31 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í nýsköpun og tækni hjá þínu
fyrirtæki? Orkutækni
Q32 Hve miklu máli skipta mannlegir þættir hjá þínu fyrirtæki, hvað varðar menntun á
sviði iðnaðarverkfræðinga? Athugið: Ef svarað er "skiptir engu máli" þá er sleppt öðrum
spurningum um þetta svið.
Q33 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Vinnuvistfræði
Q34 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Notendaviðmót
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Q35 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Atferlisfræði
Q36 Hve miklu máli skipta eftirfarandi undirflokkar í mannlegum þáttum hjá þínu
fyrirtæki? Öryggismál á vinnustað (HOL var ekki spurt að þessu)
Q37 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Fjármálakunnátta
Q38 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Forystukunnátta
Q39 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Mentoring skills
Q40 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Training skills
Q41 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Samskiptakunnátta
Q42 Hvaða önnur kunnátta skiptir máli við að skapa betri starfsmann á sviði
iðnaðarverkfræði fyrir hag fyrirtækisins - Teamwork skills
Q43 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? Tæknimenntun
Q44 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? B.Sc. Gráða
Q45 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? M.Sc. Gráða
Q46 Hvaða menntun þarf iðnaðarverkfræðingur að hafa til að koma til greina sem
starfsmaður hjá þínu fyrirtæki? Doktorsgráða
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