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Íslensk framleiðslufyrirtæki

Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um íslensk
framleiðslufyrirtæki?

Heimild: Gallup Apríl 2017. 



Íslenskar framleiðsluvörur
Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um íslenskar
framleiðsluvörur?

Heimild: Gallup Apríl 2017.



Viðhorf til íslenskra framleiðsluvara

Eldri aldurshópar jákvæðari en yngri

Á heildina litið, ert þú jákvæð(ur) eða

neikvæð(ur) gagnvart íslenskum

framleiðsluvörum?

Heimild: Gallup Apríl 2017.



Viðhorf til íslenskra framleiðslufyrirtækja

Eldri aldurshópar jákvæðari en yngri

Á heildina litið, ert þú jákvæð(ur) eða

neikvæð(ur) gagnvart íslenskum

framleiðslufyrirtækjum?

Heimild: Gallup Apríl 2017.



Uppruni og gæði skora hæst 

Samfélagslega ábyrg og frumleg skorar lægra

Heimild: Gallup Apríl 2017.



Framleiðsluiðnaður drifinn áfram af nýsköpun

Ríkið þarf að gera betur í að hvetja til R& Þ og nýsköpunar
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Útgjöld framleiðsluiðnaðar til
rannsókna- og þróunar

M.kr. (v.ás) Hlutfall af tekjum (h.ás)

• Háþróuð framleiðslutækni lykillinn að
samkeppnishæfni í framtíðinni að mati
stjórnenda framleiðslufyrirtækja í 
heiminum.

• Lönd sem eru leiðandi í framleiðslu
eru í stöðugri nýsköpun og fjárfestingu
í rannsóknum og þróun (R&Þ).

• Framlag til R&Þ er almennt ekki hátt
hér á landi í alþjóðlegum samanburði.

• Ríkið þarf að leggja meira til í þessu
efni beint og óbeint með hvötum fyrir
atvinnulífið. 

• Um helmingur (47%) fyrirtækja í 
framleiðsluiðnaðir hér á landi stundaði
nýsköpun á tímabilinu 2014-2016. Það
hlutfall viljum við sjá hækka. 



Einfaldari verkferlar og 

framboð skilað skilvirkni í 

framleiðslu

Vöruþróun og nýsköpun

SI kannaði hvernig vöruþróun 

og nýsköpun fyrirtæki stunda 

og hvaða áhrif það hefur á 

fyrirtæki.

Bætir 

samkeppnishæfni 

fyrirtækisins 

Hefur bætt undirliggjandi 

rekstur og afkomu

Aukið traust og ánægðari 

viðskiptavinir

Nýjar vörur, bættar 

framleiðsluaðferðir og  

hráefnissparnaður

Nýsköpun og þróun er 

undirstaða alls vaxtar 

hjá fyrirtækinu

Hefur aukið framleiðslu-

magn og aukið vinnsluvirði 

hverrar einingar

Heimild: Könnun meðal aðildarfyrirtækja SI 2017.



Framtíðin

Skil milli framleiðslu og þjónustu minnka

• Þjónusta í framleiðslu eru gæði sem auka virði

• Stuttur afhendingartími í hröðum heimi

• Aðstaða til að bregðast við breytingum

• Aðlögunarhæfni og þekking á þörfum síns heimafólks 



Hvað segir fólkið á götunni ?

Mynd: Rán Flygenring.




