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• IRIS Rannsóknagátt fyrir Ísland
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o Ágúst Hjörtur Ingþórsson, forstöðumaður Rannís

• Þekking í þágu samfélags: Áhrif rannsókna á Íslandi – Pallborðsumræður
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o Kristján Leósson, formaður dómnefndar, gerir grein fyrir störfum dómnefndar.

o Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs afhendir verðlaunin.
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Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Setning Rannsóknaþings



RANNSÓKNAÞING 2022
HÁSKÓLA-, IÐNAÐAR- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ



Þekking í þágu samfélags
- áhrif rannsókna á Íslandi

NÝSKÖPUN
HUGVIT

ÞEKKING



LYKILLINN AÐ BÆTTUM LÍFSGÆÐUM
OG FLEIRI TÆKIFÆRUM ER AÐ 
HUGVITIÐ VERÐI   
ÚTFLUTNINGSGREIN ÞJÓÐARINNAR

STÆRSTA





Heildarútgjöld til R&Þ hafa 
aldrei verið hærra hlutfall 
af vergri landsframleiðslu.

Hlutfall þekkingar-fyrirtækja í 
hagkerfinu hefur stóraukist.

Útflutningstekjur af 
hugverkaiðnaði hafa
nær tvöfaldast frá 2018.

Hugvits- og þekkingargreinar nú ein af 
fjórum meginstoðum efnahagslífsins.



Opinn aðgangur að 
rannsóknum og vísindum.

Efling vísindarannsókna, 
vísindamenntunar og 

tækniþróunar í landinu í því 
skyni að treysta stoðir 

íslenskrar menningar og
auka samkeppnishæfni 

atvinnulífsins. 
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Áhrifamat Rannsóknasjóðs

Dr. Katrín Frímannsdóttir
Stefnu- og gæðastjóri Háskóla Íslands



MAT Á ÁHRIFUM
RANNSÓKNASJÓÐS
ÚTHLUTANIR 2011-2015

KATRÍN FRÍMANNSDÓTTIR, PHD

FRÓÐI JÓNSSON, MS



FRAMKVÆMD

• FRAMKVÆMDASTJÓRN

• FRAMKVÆMDASTJÓRI

• KATRÍN FRÍMANNSDÓTTIR, PHD 

• SÉRFRÆÐINGUR

• FRÓÐI G JÓNSSON, MS

• AÐSTOÐ

• PHIL WYNN, PHD GÆÐARÁÐ ÍSLENSKRA HÁSKÓLA

• SIGURÐUR ÓLI SIGURÐSSON, PHD GÆÐARÁÐ ÍSLENSKRA 

HÁSKÓLA



TILGANGUR 
MATS

MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ ÓSKAÐI EFTIR 

AÐ MATIÐ LEGÐI ÁHERSLU Á:

• MYNSTUR ÚTHLUTANA

• ÁHRIF Á UMSÓKNIR UM AÐRA STYRKI

• VÍSINDALEGAR AFURÐIR

• ÁHRIF Á MENNTUN OG ÞJÁLFUN VÍSINDAFÓLKS

• SAMFÉLAGSLEG-, MENNINGARLEG OG HAGFRÆÐILEG 

ÁHRIF



AÐFERÐIR

• TÍMABIL

• STYRKJUM ÚTHLUTAÐ 2011-2015 

• FYRIRLIGGJANDI GÖGN

• RANNÍS

• MATSKERFI OPINBERRA HÁSKÓLA

• HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

• ORCID

• GOOGLE SCHOLAR

• NÝ GÖGN

• KÖNNUN 

• 66% ÞÁTTTAKA

• EINKA VIÐTÖL

• 18 STYRKÞEGAR

• 6 FULLTRÚAR FYRIRTÆKJA



VISTKERFI RANNSÓKNA

Styrkur er 
veittur

Framkvæmd
rannsóknar

Afurðir
Rannsókna
hugmynd
vaknar

Rannsókna-

teymi
stofnuð

Styrk
umsókn
skrifuð

Eldri rannsóknir

Lestur greina

Töflu fundir

Hádegis spjall

Ráðstefnur

Kaffi spjall

Deild

Svið

Vinnustaður

Innanlands

Alþjóða

Verkefnisstjóri(ar)

Rannsókna teymi

Ráðning nema

Skipuleggja rannsókn

Skipuleggja viðfangsefni

Rannsóknarferli

Safna gögnum

Greinar birtar

Kynningar á ráðstenfum

Viðtöl

Útskrift MA og PhD nemenda



VISTKERFI RANNSÓKNA

Styrkur er 
EKKI veittur
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Endurskrifa

Sækja um aftur hjá RSJ

Sækja um í öðrum sjóðum

Rannsókna hugmyndin deyr
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ÁRANGURSHLUTFALL
SAMANBURÐUR MILLI 
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ÁRANGURSHLUTFALL
NÁTTÚRUVÍSINDI VS. 
FÉLAGS- OG
HUGVÍSINDI
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ÁNÆGJA MEÐ
SAMSKIPTI VIÐ

RANNÍS



ÁHRIF Á 
VÍSINDI
GREINING 
Á ÚTGÁFU

• ÚRTAK

• VÍSINDAFÓLK SEM SÓTTI UM STYRK HJÁ RANNSÓKNASJÓÐI 

2011–2015

• RITRÝNDAR GREINAR

• HALDAST STÖÐUGAR

• TILVITNANIR Í STYRKHAFA

• AUKAST JAFNT YFIR ÁRIN

• HVORKI HÆGT AÐ EINANGRA STYRKINN SJÁLFAN NÉ 

AFURÐIR HANS FRÁ ÖÐRUM STYRKJUM



ÁHRIF Á 
MENNTUN OG 
ÞJÁLFUN 
VÍSINDAFÓLKS

U.þ.b. 100 nemendur
eru í þjálfun á ári hverju
innan verkefna sem
Rannsóknasjóður styrkir

Vegna skorts á 
gögnum er ekki hægt 
að rekja 
starfsvettvang f.v. 
nemenda



ÁHRIF RSJ Á
VÍSINDAFÓLK

Interviewee
Scientists

Impact on scientists

7 “Now that I have been a scientist for quite awhile it has become more and 
more important to me to be able to train a new generation of scientists, in 
addition to keeping me young and sharp, but these young people have so 
much to choose from in their lives and we have to be able to get them 
excited about science.”

11 “The opportunity that the grant has given me is to publish a lot of my own 
research which would not happen without a grant, and that has opened 
up opportunities abroad for both international research and networking in 
general [...] That networking is incredibly important in my field.”

14 “Of course this has had an impact on me as a scientist, I became a scientist 
later in life and my first IRF grant was a big deal, and of course it changes 
the push to academic advancement as the grants really count. People start 
paying more attention to your work both here in Iceland and abroad.”

17 “I have been in this for a very long time and my first grant had a major 
impact on my ability to do research but now that I have grants from NIH, 
DoD, and Europe the IRF has much smaller impact. it’s just not that much 
money in comparison to the others, but for a young scientist an IRF grant 
changes everything.”



ÁHRIF Á
FYRIRTÆKI

Interviewee
Companies

Impact on society - importance of Icelandic Universities

1 “We compete with the other companies in Iceland who need to hire 
individuals with scientific backgrounds and the competition can be at times 
pretty intense.”

2 “We could not exist without graduates from Icelandic Universities, we need 
scientists to exist.”

3 “We recruit heavily from STEM departments at Icelandic universities. We 
try almost everything to recruit them to us but the competition from other 
Icelandic companies is fierce.”

4 “We rely on graduates from Icelandic universities to work in our company, 
they are our workforce.”



ÁHRIF RSJ Á
SAMFÉLAGIÐ

Interviewee
companies

Impact on society - trainees as potential employees

1 “We need individuals who have knowledge in chemistry and biochemical 
engineering, and they come from the universities.

2 “Almost everyone in our company has a University degree but more than 
80% are at the BSc level but we are at the point of needing to hire MSc 
and even PhD level individuals. But it’s not just the degree we look for, 
we need individuals who are able and willing to retrain and learn new 
things. Technology changes fast and the science behind what we do is 
constantly changing.”

3 “We started out by importing scientists for our company but in later 
years we prefer to hire Icelandic graduates as the likelihood of them 
staying with us is a lot greater than the foreigners. Almost all of our staff 
in the labs are Icelandic and actually of our staff Icelanders are about 
90%. ”



ÁHRIF RANNSÓKNASJÓÐS Á SAMFÉLAGIÐ

• INNVIÐIR

• MENNTAKERFI

• HEILBRIGÐISKERFI

• VEGAKERFI

• VEITUR

• SPROTAFYRIRTÆKI

• NÝJAR HUGMYNDIR

• NÝJAR ÚTFÆRSLUR

• FYRIRTÆKI

• INNLEND OG ERLEND FYRIRTÆKI

• ÞEKKING

• FÉLAGSVÍSINDI

• HUGVÍSINDI

• SAGA

• VINNUAFL

• MENNTAÐ VÍSINDAFÓLK

• ÞJÁLFAÐ VÍSINDAFÓLK

• MENNTUN

• GRUNNSKÓLAR

• FRAMHALDSSKÓLAR

• HÁSKÓLAR



NIÐURSTÖÐUR

Umsóknum hefur farið
fjölgandi og er 

árangurhlutfall um 20%

Þeir sem ekki fá styrk
eru mjög líklegir að

sækja um aftur

Vegna skorts á
áreiðanlegum gögnum
er ekki hægt að leggja

nákvæmt mat á
vísindalegar afurðir

Doktors- og
mastersnemendur njóta
góðs af styrkjum og um 
100 einstaklingar eru í

þjálfun á ári hverju
innan verkefna RSJ

Vegna skorts á áreiðanlegum gögnum
var ekki hægt að meta tölfræðileg

áhrif styrkja en vísindafólk telja
rannsóknasjóð vera undirstöðu

velgengni í rannsóknum, sérstaklega
hjá ungu vísindafólki



NIÐURSTÖÐUR

• MIKLAR LÍKUR ERU Á AÐ FJÁRMAGN FRÁ RANNSÓKNASJÓÐI HAFI ÁHRIF Á

• UPPBYGGINGU HÁTÆKNIFYRIRTÆKJA

• VIÐHALDI HÁTÆKNIFYRIRTÆKJA

• MÖGULEIKA Á RANNSÓKNUM HJÁ HÁSKÓLUM

• MENNTUN OG ÞJÁLFUN VÍSINDAFÓLKS

• MÖGULEIKA TIL ALÞJÓÐLEGRAR SAMVINNU



ÞAKKIR

• RÁÐUNEYTI

• GÆÐARÁÐ

• RANNÍS

• HÍ

• HR

• VIÐMÆLENDUR

• ALLIR ÞÁTTTAKENDUR
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IRIS Rannsóknagátt fyrir Ísland

Sara Stef. Hildardóttir
Verkefnastjóri rannsóknaþjónustu og opins aðgangs 

hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni



Sara Stef. Hildardóttir
Verkefnastjóri IRIS 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn



Vísinda- og 
tæknistefna 
2020-2022



Innleiðing og

þróun á notkun

PURE kerfisins

á Íslandi

Er mikilvæg fyrir:

• rannsóknir sem unnar eru á Íslandi

• vinnu við rannsóknarmat háskólanna

• vinnu við fjárveitingar til rannsókna

• þróun mælikvarða til að mæta markmiðum

• stefnumörkun stjórnvalda og stofnana

• í alþjóðlegu samstarfi um rannsóknir



Hvað felur IRIS í sér?

• Með upplýsingakerfinu PURE má í fyrsta sinn sækja á einn stað heildrænt 

yfirlit og upplýsingar um rannsóknarafurðir ólíkra stofnana á Íslandi. 

• Kerfið er bókfræðilegt yfirlit um magn og gæði vísindarannsókna þvert á 

landið og byggir á alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum sem tekur tillit til 

mismunandi hefða fræðasviða. 

• Með kerfinu er hægt að skrá upplýsingar um rannsóknarafurðir, 

rannsóknarstyrki og -verkefni, birtingar, einkaleyfi og fleira auk þess 

sem hægt er að keyra út tölfræði starfseminnar fyrir einstaklinga og 

hópa, deildir og svið, stofnanir eða landið allt í heild sinni.  



Umfang og virkni PURE 





WAYF auðkenningarkerfi 



Rannsakandinn 





Kerfið í heild sinni 



Hlutverk euroCRIS er að stuðla að 

samvinnu og þekkingarmiðlun þvert 

á samfélag rannsóknarupplýsinga og 

stuðla að samþættingu 

rannsóknarupplýsinga með CERIF 

staðlinum, Common European 

Research Information Format.

Vinnuhópur euroCRIS um 

svæðisbundnar rannsóknargáttir og

einstakra landa hefur vinnu um 

mánaðamótin næstu

Ráðgjafanefnd um rannsóknarmat 

(Research Evaluation Advisory

Board) er undirnefnd stjórnar 

Gæðaráðs háskólanna, sem hefur 

það hlutverk að styðja við þá vinnu 

sem felur í sér mat á rannsóknum í 

háskólunum og leggja til leiðir til 

að meta árangur og áhrif 

rannsókna í framtíðinni í samræmi 

við bestu alþjóðlega starfsvenjur.

OpenAIRE er stöðluð aðferð við 

upplýsingasöfnun um 

rannsóknarupplýsingar sem á 

að tryggja varanlega, opna og 

fræðilega samskiptainnviði til 

að styðja við evrópskar 

rannsóknir auk þess að styðja 

við útgáfu, uppbyggingu innviða 

og eftirlit með Open Science

Common European Research

Information Format (CERIF) er 

yfirgripsmikið upplýsingalíkan fyrir 

svið vísindarannsókna. Henni er 

ætlað að styðja við skipti á 

rannsóknarupplýsingum milli og við 

CRIS.

Meðal annarra notkunartilvika eru 

OpenAIRE leiðbeiningar fyrir CRIS 

stjórnendur byggðar á því.

Samstarf sem tengist verkefninu beint 



Innleiðingaráætlun 2023 



Áskoranir

Skortur á stefnu stjórnvalda 
um opin vísindi 

Hefur áhrif á: 

• stöðlun upplýsingasöfnunar og úrvinnslu milli 

stofnana

• tækifæri til þátttöku í erlendu samstarfi

• tækifæri til að sækja í erlenda sjóði 

• almannafé sem veitt er til rannsókna 

• almannafé sem á að tryggja aðgengi að 

rannsóknarniðurstöðum 

bera saman læknisfræði og heimspeki 



Ávinningur

• Stöðlun upplýsingasöfnunar og úrvinnslu þeirra (rannsóknir 

um rannsóknir) 

• Sýnileiki Íslands, stofnanir, svið, hópa/verkefni og 

einstaklinga 

• Yfirsýn um rannsóknarsamstarf  

• Rekjanleiki almannafés sem veitt er í rannsóknir 

• Þróun og notkun mælikvarða um samfélagsleg áhrif 

rannsókna 

• Stjórnvöld og stofnanir geta byggt stefnur og sýn á 

upplýstum ákvörðunum úr IRIS 



Umgjörðin sem vantar – úr stefnu Vísinda- og tækniráðs 



Þrjú meginatriði

1. Það er komið heildstætt og gott upplýsingakerfi 

2. Það er mikil vinna framundan hjá mörgum aðilum til að tryggja að 

samræmd gögn séu sett inn þannig að IRIS skili sem mestu

3. Það þarf skýra stefnu stjórnvalda um opin vísindi

Sara Stef. Hildardóttir 
Verkefnastjóri IRIS og opinna vísinda 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
IRIS@landsbokasafn.is
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o Sara Stef. Hildardóttir, verkefnastjóri rannsóknarþjónustu og opins aðgangs hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni

• Stuðningur við hugvitssamfélagið

o Ágúst Hjörtur Ingþórsson, forstöðumaður Rannís

• Þekking í þágu samfélags: Áhrif rannsókna á Íslandi – Pallborðsumræður

o Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs

o Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
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Fundarstjóri: Ágúst Hjörtur Ingþórsson, forstöðumaður Rannís



Stuðningur við hugvitssamfélagið

Ágúst Hjörtur Ingþórsson
Forstöðumaður Rannís



Fjárhagslegur stuðningur
• Opinber fjárfesting í hugvitssamfélaginu hefur aukist verulega á 

síðustu árum

• Stefna Vísinda- og tækniráðs

• Viðbrögð stjórnvalda við heimsfaraldrinum

• Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að tímabundnar Covid hækkanir verði að 

mestu gerðar varanlegar 

• Fjárfestingar fyrirtækja í rannsóknum og þróun hafa einnig aukist 

verulega

• Verulegur opinber stuðningur við menntun og menningu sem er 

grunnur að hugvitssamfélaginu 

• Samþætting á stefnum og ólíkum stuðningi



Fjárhagslegur stuðningur
• Opinber fjárfesting í hugvitssamfélaginu hefur aukist verulega á 

síðustu árum

• Stefna Vísinda- og tækniráðs

• Viðbrögð stjórnvalda við heimfaraldrinum

• Fjárfestingar fyrirtækja í rannsóknum og þróun hafa einnig aukist 

verulega
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Þróun fjárveitinga rannsókna- og nýsköpunarsjóða

Rannsóknasjóður Innviðasjóður Tækniþróunarsjóður Markáætlanir

Nýsköpunarsj. námsmanna Starfslaunasj. fræðimanna Loftslagssjóður Skattfrádráttur r&n



Alþjóðlegt samstarf
• Umfangsmikið evrópskt og norrænt samstarf fjármagnað af 

stjórnvöldum og stuðningur á einum stað hjá Rannís

• Aukið umfang á þátttöku frá 2021

• Stærri og fleiri ESB áætlanir

• Tvöföldun á umfangi á síðasta sjö ára tímabili og stefnum að því 

sama á yfirstandandi tímabili 2021-2027

• Ísland er vinsælt – notum það!

• Nærri 9.000 háskólanemar og kennarar komu 2014-2020 á meðan um 

4.000 fóru frá Íslandi

• Umfang hugvitsins sem við fáum aðgang að er margfalt 

verðmætara en sem nemur styrkjunum



Annar stuðningur
• Gera góða stöðu og góðan árangur sýnilegan

• Áhrifamesta vísindakona Evrópu!

• Ofarlega í alþjóðlegum samanburði

• Gera  vísindi og nýsköpun eftirsóknarverð fyrir ungt fólk

• Okkur vantar (miklu) fleira fólk í STEAM greinarnar

• Gera Ísland eftirsóknarvert fyrir erlenda sérfræðinga

• Skattafsláttur ... líka fyrir Íslendinga sem hafa dvalið erlendis í 5 ár

• Fjölga erlendum gráðunemum og veita þeim atvinnuleyfi

• Reykjavík Science City

• Gera hugvitið sýnilegt – rannsóknir og nýsköpun sérstaklega







Mikilvægt að verðlauna það sem vel er gert

Ágúst Hjörtur Ingþórsson
Forstöðumaður Rannís



Endurmat á mati á rannsóknum?
• Að mati Science Europe og European University Association er 

þörf á umbótum á mati á rannsóknum

• Agreement on Reforming Research Assessment:
• “Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in 

accordance with the needs of nature of the research

• Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which 

peer review in central, supported by responsible use of qualitative 

indicators

• Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and 

publication-based metrics, in particular inappropriate uses of journal 

impact Factor and h-index

• Avoid the use of rankings of research organisations in research 

assessment”
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Þekking í þágu samfélags: Áhrif rannsókna á Íslandi 

Margrét Helga Ögmundsdóttir
Dósent á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands

Bjarni Diðrik Sigurðsson
Prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands

Dr. Katrín Frímannsdóttir
Stefnu- og gæðastjóri Háskóla Íslands

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Katrín Jakobsdóttir
Forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs

Pallborðsumræður
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Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs

Katrín Jakobsdóttir
Forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs

Kristján Leósson
Formaður dómnefndar



Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs

Katrín Jakobsdóttir
Forsætisráðherra og formaður Vísinda- og tækniráðs

Kristján Leósson
Formaður dómnefndar


