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Formáli 

Þetta er 12 eininga lokaverkefni til B.S.-prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um áhrif upplýsingatækni nýjunga. Litið verður til tækifæra og ógnana 

fyrirtækja í sambandi við hana. Tækifærin og ógnanirnar eru unnar út frá kenningum 

fræðimanna líkt og Karl Marx og Erik Brynjolfsson.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Ársæll Valfells og þakka ég honum fyrir þann stuðning 

og ábendingar sem hann gaf við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka foreldrum og 

vinum fyrir skilning og stuðning við gerð verkefnisins.  
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Útdráttur 

Tæknin er lykillinn að flestum breytingum samfélagsins. Allt frá hjólinu að tölvunni hafa 

tækninýjungar verið búnar til í einum tilgangi, að létta á vinnuframlagi mannsins. Nú 

stöndum við hinsvegar á tímamótum sem flestir hafa ekki áttað sig á, við erum að 

nálgast þann raunveruleika að vélar og gervigreind muni taka framúr manninum á 

ýmsum sviðum. Þetta er hin svokallaða tæknivæðing 21. aldarinnar. Þetta verkefni lítur 

til upplýsingatækni nýjunga tæknivæðingar 21. aldarinnar. 

Ef þessar tækninýjungar eru skoðaðar út frá fyrirtækjum sjáum við ýmislegt, þá eru 

þær notaðar til að stytta og einfalda ferli viðskipta, lækka kostnað og í kjölfarið auka 

hagnað. Einnig veita þær fyrirtækjum enn meiri innsýn, ekki bara í sína eigin 

framleiðsluferla, heldur einnig kauphegðun og neyslumynstur viðskiptavina. Þess vegna 

ættu fyrirtæki að notfæra sér þær nýjungar sem fylgja upplýsingatækninni. Þau þurfa að 

gera sér grein fyrir nýjungunum, til að heltast ekki úr lestinni, þar sem fyrirtæki 

framtíðarinnar verða skilvirkari, hraðari og vélrænni. Þessu fylgja einnig ógnanir sem 

eiga við þegar aukin áhrif fjármagns er á framleiðni og þ.a.l. minnka notagildi 

vinnuaflsins. Það myndar áhugaverðar staðreyndir um hagkerfi okkar líkt og í fyrsta 

skipti eru tengslin milli aukinnar framleiðni og notagildi vinnuaflsins brotin. Mesta 

ógnun stafar því af þeirri þróun.  

Þetta verkefni er unnið í þeim tilgangi að hjálpa fyrirtækjum að skilja um hvað 

tæknivæðingin snýst og átta sig á þeim tækifærum og ógnunum sem liggja að baki 

hennar. Þessi tækifæri og ógnanir eru byggðar á kenningum fræðimanna líkt og Karl 

Marx og Erik Brynjolfsson. Litið verður aðeins til upplýsingatækni nýjunga í tengingu við 

tæknivæðingu 21. aldarinnar.  
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Inngangur 

Tæknin hefur alltaf verið mikill orsaka valdur í sögu mannsins. Allt frá plógnum, hjólinu, 

gufuvélinni og tölvunni hefur tæknin verið búin til í einum tilgangi og það að létta á einn 

eða annan hátt á vinnuframlagi mannsins. Andrew McAfee tekur fram í Tedx fyrirlestri 

sínum að þegar litið er til velmegunar og fólksfjölda í heiminum og það sem fyrst hrinti 

því í gang var tæknin. Hans gögn sína að það var í raun ekki nein stórveldi heimsins eins 

og rómarveldi eða upptaka sérstakra trúarbragða heldur var það gufuvélin og 

iðnbyltingin sem létu hjól velmegunar og fólksfjölgunar snúast (Tedx, 2012). Tæknin 

hefur alltaf, í gegnum árin, aukið ákveðna eiginleika fyrirtækja. Brynjolfsson & McAfee 

(2014) segja að tæknin hefur alltaf aukið framleiðni, skilvirkni og arðsemi fyrirtækja ef 

rétt er farið með hana. Þeir halda því þá fram að með réttum aðferðum og áherslum er 

hægt að ná miklum verðmætum fyrir fyrirtæki út úr tæknivæðingu 21. aldarinnar. 

Hinsvegar eins og Brynjolfsson og McAfee lofa tæknivæðingunni, og þá sérstaklega 

upplýsingatækni hluta hennar, þá kemur hún ekki hnökra laus. Í fyrsta skipti í sögunni 

erum við að sjá aftenginu á milli notagildis vinnuafls og framleiðni fyrirtækja. Þar sem 

framleiðni hagkerfisins og hagnaður fyrirtækja er í sögulegu hámarki í samanburði við 

GDP og hafa laun og hlutfall vinnuafls á GDP aldrei verið lægri. Þessi tölulegu gögn er því 

hægt að tengja við mörg rit Karl Marx. Engels og Karl Marx komu með þá útskýringu að 

við komu iðnbyltingarinnar var manninum skipt í tvær megin stéttir, verkalýðinn og 

borgararstéttina. Þetta kom fram í þeirra riti The Communist Manifesto sem kom út árið 

1848. Það rit og fleiri eftir Karl Marx gefa ákveðna mynd af tækniframförum iðnbyltingar 

hennar og samband milli fjármagns og vinnuafls. Einnig í samanburði við tölulegar 

upplýsingar sem Brynjolfsson & McAfee gáfu út er gott að líta til fræðirits Karl Marx, 

Capital. Þar fjallar hann um að á endanum mun hlutfall framleiðni og hagnaðar færast 

sem mest frá vinnuaflinu og yfir til fjármagnsins (e. capital). Því er nauðsynlegt þegar 

skoðuð eru áhrif tækninnar á fyrirtæki og samfélög að líta til Karl Marx sem 

upphafspunkt þeirra umræðu. Hans kenningar verða svo bornar sama við kenningar 

nútíma fræðimanna líkt og Erik Brynjolfsson. 
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Við stöndum á vendipunkti nýrrar tæknibyltingar, svokallaðri tæknivæðingu 21. 

aldarinnar. Brynjolfsson & McAfee telja þetta verða tæknibyltingu sem mun geta haft 

mun meiri áhrif á manninn en allar byltingarnar sem koma haft á undan. Þetta verkefni 

er gert í þeim tilgangi að hjálpa fyrirtækjum að skilja út á hvað tæknivæðingin gengur og 

átta sig á þeim tækifærum og ógnunum sem liggja að baki hennar. Þessi tækifæri og 

ógnanir eru byggðar á kenningum fræðimanna líkt og Karl Marx og Erik Brynjolfsson. 

Litið verður aðeins til upplýsingatækninar og nýjunga á því sviði í tengingu við 

tæknivæðingu 21. aldarinnar. Því þegar ritað er um tæknivæðingu 21. aldarinnar er í 

flestum tilvikum verið að beina augum að upplýsingatækni hluta hennar. Uppbygging 

verkefnisins er því sú að fyrst verða tekin söguleg áhrif tækninnar og svo næst litið til 

kenninga um áhrif hennar. Upplýsingatækni nýjungar 21. aldarinnar verða svo teknar 

fyrir í lokin og tækifærin og ógnanirnar sem fylgja þeim. 
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1 Áhrif Tækninnar í gegnum sögu mannkyns. 

Til að átta sig á núverandi ástandi og skilja áhrif tækninar á ákveðnar byltingar 

mannkynssögunar er gott að líta aftur í tímann. Þessi hluti mun fjalla um mikilvægi 

tækninnar á mannkynið í gegnum sögu þess. Hvernig tæknin hefur hjálpað manninum 

að komast í gegnum erfiðustu hindranir þess og að því sem það er í dag. Þetta er ekki 

djúpköfun inn í málefni sögunar. Mikilvægt er þó að líta til hennar í grófum dráttum til 

að geta áttað sig betur á þeim vendipunkti sem við stöndum á í dag og hvaða hlutverki 

tæknin gegnir. Litið verður á tvær af mikilvægustu byltingum mannkynssögunnar og 

hvaða hlutverki tæknin lék. Þessar byltingar eru hin svokallaða landbúnaðarbylting á 

fornöld og iðnbylting 18. aldar. Með yfirliti yfir söguna er því hægt að læra ýmislegt og 

átta sig á ákveðnum áhrifum sem tæknin hefur haft á mannkynssöguna.  

1.1 Landbúnaðarbyltingin (e. Neolithic Revolution) 

Nú skulum við líta aftur í tímann eða um það bil 10.000 til 15.000 ár. Við erum stödd á 

fornöld við upphaf svokallaðrar landbúnaðar byltingu mannsins (e. Neolithic/agriculture 

revolution). Weisdorf (2005) segir að þessi landbúnaðar bylting er ein mikilvægasta 

bylting sem mannkynið hefur farið í gegnum. Fyrir þennan tíma var maðurinn lifandi í 

litlum samfélögum sem voru við það allan daginn að veiða og safna mat. Allir dagar, allt 

þeirra líf, snérist um það eitt að veiða eða safna sér til matar. Þetta breytist allt 

hinsvegar þegar maðurinn fór að rækta bæði dýr og plöntur. Af hverju maðurinn tók upp 

á þessu á þessum tíma er mikið rætt um milli fræðimanna, þessi ritgerð er ekki að fara 

kafa í þær útskýringar eða vangaveltur.  Hinsvegar eru áhrif þessarar byltingar líklega 

upphafið sem hafði mest langvarandi áhrif á mannkynið. Enn í dag er allur matur sem 

við fáum kominn frá landbúnaði. Þó ekki mikið af vinnuafli né fjármagi (e. capital) sé 

varið í þetta í dag hefur þetta haft ótrúlega langvarandi áhrif. Til að útskýra það nánar þá 

skulum við líta til hvað landbúnaðurinn gaf okkur. Landbúnaðurinn leysti fólk úr fjötrum 

þess að þurfa að einbeita sér að einu og aðeins einu starfi allan daginn. Fólk fékk því 

meiri tíma til að gera eitthvað annað en bara vera á veiðum. Margir fóru að vinna við að 

sjá um landbúnaðinn, vinna á ökrum og við skepnurnar en það voru hinir sem breyttu 

öllu (Weisdorf, 2005). Þegar matur eða fæða var til í umfram magni þá fór fólk að 
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einbeita sér að öðru. Fólk var orðið frjálst við að einbeita sér að uppbyggingu þekkingar 

og tækni. Diamond (1999) segir að við þetta urðu til fræðimenn og hugvitsmenn (e. 

inventors). Þessi bylting þróaði ekki bara fræðimenn og hugvitsmenn heldur einnig 

pólitíkusa, kónga og embættismenn. Þeir urðu til þegar lítil samfélög fóru að eigna sér 

sitt eigið landsvæði og svo þegar fólk fór að eiga sambönd við önnur slík samfélög. Eins 

og við vitum í gegnum söguna eiga ekki öll samfélög samleið og við það myndast óreiða, 

stríð o.s.frv. (Diamond, 1999). Ef þessi ritgerð væri um tækifæri og ógnanir 

tækni/landbúnaðarvæðingar fornaldar þá myndi þetta vera ein af ógnunum. Við skulum 

frekar  einblína á það góða sem kom frá þessari byltingu.  

Það sem kom frá þessari byltingu voru hinar ýmsu tækninýjungar. Eins og minnst var 

á þegar matur var til í umfram magni gat fólk farið að sérhæfa sig í einhverju öðru en 

landbúnaði. Landbúnaðurinn heldur uppi fræði- og hugvitsmönnunum. Þegar búrækt og 

tamning dýra byrjaði fór maðurinn að geta ferðast lengra og með meira, það þýddi 

frekari tengsl við önnur samfélög. Einnig fór fólk að geta bakað, mulið korn og unnið 

með allskyns vefnað. Allskyns vinna með málma líkt og gull, silfur og kopar. Ekki má svo 

gleyma því mikilvægasta sem var fyrir framþróun mannsins sem er hjólið. Það er talið að 

það hafi komið upp á svipuðum tíma eftir landbúnaðarbyltinguna. Þessi bylting varð því 

til þess framleiðni jókst sem ýtir undir fólksfjölgun og þar af leiðandi fer fólk úr litlum 

samfélögum yfir í þjóðfélög/siðmenningu (e. civilizations) (Britannica, 2016a).  

Landbúnaðarbyltingin er þar af leiðandi í raun óumflýjanlegur partur af upprisu 

nútíma þjóðfélags með því að leggja grunn að iðnbyltingunni og viðvarandi hagvöxt. 

Byltingin gerði það með því að ýta undir sérhæfingu fyrir utan landbúnað líkt og 

Diamond (1999) segir. Þá er vert að nefna sem dæmi höfðingja, iðnaðarmenn, 

vísindamenn og presta sem allir kröfðust nýjunga eins og ritaðs máls, málmsmíði, 

borgarskipulags og vísindalegra meginreglna. Þessar nýjungar voru undirstöðu atriði og 

nauðsynjar fyrir iðnbyltingu 18. aldar (Weisdorf, 2005). 
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1.2 Malthus Gildran og leiðin úr henni 

Áður en mannkynið gat komist áfram sinna leiða þurfti það að yfirstíga eina hindrun 

enn, hina svokölluð Malthusain-gildru. 

Malthusian-gildra (e. trap) kom frá enska klerknum og fræðimanninum Thomas 

Robert Malthus (1766-1834). Malthus ritaði fræðirit árið 1798 sem bar heitið „An Essay 

on the Principle of Population“ sem fjallar um eiginleika íbúafjölda (e. population) og 

hvernig það hefur áhrif á framtíðar afrek samfélagsins. Skilgreiningin á Malthusian 

gildrunni er nokkuð einföld. Malthus hélt því fram að fólksfjölgun fylgdi svokölluðum 

veldisvísi (e. Exponential) skala en landbúnaður línulegum skala. Myndi því, með 

tímanum, fólksfjölgun fara yfir mörk þess sem samfélag getur framleitt af mat. Það væri 

því ekki nægur matur fyrir alla íbúa þess samfélags. Fólk þarf þar af leiðandi að neyta 

minni matar og, með tímanum, mun íbúum fækka aftur. Þannig er hin svokallaða gildra, 

að við gætum aldrei fjölgað okkur um of þar sem geta okkar til að uppskera og sá mat er 

ekki í samanburði við fólksfjölgunina. (Malthus, 1798).  

Til að skilja þetta almennilega er hægt að líta til I.P.A.T jöfnunnar. Harich (2011) færir 

rök fyrir notkun I.P.A.T jöfnunnar og segir eftirfarandi:  I stendur fyrir heildar áhrif fólks á 

umhverfið, P fyrir fólksfjölda, A fyrir velmegun sem er skilgreind sem neysla hvers 

neytanda og T fyrir tækni eða áhrif hverrar einingar af neyslu. Gildran myndast við það 

að halda I nær hámarki með ákveðinni samsetningu af P.A.T þáttunum. Fólksfjöldi (P) 

getur aldrei farið upp nema velmegun (A) eða (T) fari niður. Hámarksfjöldi fólks (P) er því 

alltaf fylgjandi þáttum A og T. Sem dæmi getum við litið á nýja tækni í t.d. landbúnaði. 

Þetta lækkar T því það eru lægri umhverifsáhrif við hverja einingu af neyslu, en þetta 

hækkar þar að leiðandi A þar sem velmegun eða neysla hvers neytanda hækkar, fólk 

hefur því meira á milli handanna og fólksfjölgun hefst. P hækkar því þangað til að 

samsetning allra þáttana P.A.T eru jafnar I. Við þetta ætti fólksfjölgun aldrei að fara yfir 

hámarks gildi jöfnunnar. Hinsvegar er það einmitt á þeim punkti sem gildran verður 

skaðleg. Mannfólkið slakar ekki á bremsum fólksfjölgunar ef velmegun er há og því 

hækkar P með tímanum. En raunin er sú að samkvæmt þessari jöfnu mun A lækka því að  

P * A * T getur aldrei verið hærra en I nema í skamman tíma. Velmegun (A) fellur 

þangað til að neysla á hvers einstakling er komin að hungur mörkum. Það loks setur 

bremsur á fólksfjölgunina (P). Velmegun (A) endar því á sama stað og það byrjaði á og 
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fólksfjöldi (P) hefur hækkað aðeins. Þetta sýnir að á þessum tíma að þrátt fyrir 

tækninýjungar varð velmegun fólks ekki betri til langs tíma og fólksfjölgun lítil. Þetta er 

því skilgreingin á gildru Malthus sem var ráðandi allt frá steinöld. (Harich, 2011).  

Kenning Malthus fjallaði því um í grófum dráttum samkvæmt Kögel & Prskawetz 

(2001) að þrátt fyrir aukna framleiðni í t.d. landbúnaði skilar lítilli fólksfjölgun og engra 

betri lífsgæða til langs tíma. Þetta átti mjög vel við tíma Maltheusar.  Á  þessum tíma 

hafði verið hæg fólksfjölgun og lítill sem engin hækkun á tekjum fyrir hvern einstakling 

(e. per capita income) og fólksfjölgunin hafði neikvæð áhrif á þessa tekju aukningu.  

Hinsvegar til að losna úr fjötrum gildru Malthus þurfti hjálp iðnbyltingarinnar. 

Iðnbyltingin kom í veg fyrir að fólksfjölgun hafði áhrif á tekjur hvers einstaklings. Þessi 

aukna fólksfjölgun og aukin innkoma á hvern einstakling var í raun lausn úr fjötrum 

gildru Maltheusar (Kögel & Prskawetz, 2001). 

1.3 Iðnbylting 18. aldar  

Í fyrsta skipti í sögu mannsins fóru lífskjör venjulegs fólks að aukast til muna. Einnig á 

þessum tíma fór framleiðni og fólksfjölgun upp úr öllu valdi. Eins og áður var nefnt var 

það þetta sem kom okkur út úr hinni svokölluðu Malthus- gildru. Iðnbyltingin var því í 

fyrsta skipti að auka lífskjör ekki aðeins elítu landa heldur sem breiðustum hópi fólks. 

Hinsvegar er því líka haldið fram að þetta hafi ýtt undir ójöfnuð milli ríkja í seinni tíma 

(Lucas Jr., 1998). Þetta er eitthvað sem hagfræðingar, sagnfræðingar og aðrir 

fræðimenn hafa þrætt um og rætt sín á milli. Höfundur þessa verkefnis treystir sér ekki 

til að fara út í djúpar umræður um það málefni. Því skulum við halda okkur við hlutverk 

tækninnar í iðnbyltingunni. 

Iðnbyltingin var sá vendipunktur sem hrynti af stað umbreytingu hagkerfis heimsins. 

Það fór  frá því að vera landbúnaðar/handiðnaðar hagkerfi í hagkerfi þar sem iðnaður (e. 

Industry) og vélræn framleiðsla var ríkjandi. Landes (1969) segir að  þessi bylting átti sér 

stað á 18. öld í Bretlandi sem breyddist síðan út til annarra Evrópuríkja og vestur um 

höf. Þessi bylting gjörbreytti, á tveimur mannsæfum, hvernig samfélagi hinn vestrænni 

maður bjó í og hvernig sambönd hann hafði við fólk út um allan heim. Iðnbyltingin hefði 

ekki orðið að veruleika án ákveðinnar tæknivæðingar samfélagsins. Þeirri tæknivæðingu 

má skipta niður í þrjá hluta; (1) Það var þegar vélræn tæki koma í stað fyrir færni 
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mennsks vinnuafls. (2) Mikill styrkur/kraftur (e. power) véla tók við sæti manns og dýra 

styrk/krafti. (3) Mikil framför í því að sækja og flytja hráefni (e. raw material) sérstaklega 

málm og annað notað í t.d. málmsmíði og efnafræðilegum iðnaði (Landes, 1969).    

1.3.1 Áhrif Tæknibreytinga á Iðnbyltinguna 

Við komu iðnbyltingarinnar segir Overton (1996) að orðið hafi að sjálfsögðu miklar 

tæknibreytingar sem komu fram á sjónarsviðið. Ef við lítum til landbúnaðar í Bretlandi 

þá kom inn ýmis tækni sem jók framleiðni hvers manns starfandi við landbúnað. Við 

þetta þurftu færri að vinna við landbúnað eins og töluleg gögn sýna. Ef við lítum til 

tölulegra gagna sem Max (2016) tók saman sjáum við hversu stór hluti vinnuafls vann 

við landbúnað frá árinu 1300 til ársins 2012. Við greiningu þeirra gagna sjáum við að árið 

1400 var 57% alls vinnuafls í Bretlandi að vinna við landbúnað, þetta fer svo snögglega 

niður í kringum 1600-1700 og til ársins 2012. Árið 2012 er það aðeins 1,2% alls vinnuafls.  

Útskýringin á þessu gífurlega falli á hluta vinnuafls má rekja til tæknivæðingar 

landbúnaðarins sem var að koma upp á yfirborðið á þessum tíma. Þessi tæknivæðing 

hjálpaði Bretunum að uppskera mun meira á landsvæði sem þeir höfðu nú þegar. Þar 

með jókst framleiðni á hvern akur gífurlega (Overton, 1996).  

Með aukinni framleiðni landbúnaðar varð til umfram magn af mat og þar að leiðandi 

gat breskur landbúnaður haldið uppi fleira fólki. Við þetta fór fólksfjölgunin á flug. Þegar 

færri og færri þurftu að vinna við landbúnað fór fólk að flytjast til borganna. Mcdowall 

(1989) heldur því fram þar sem fólk fór að búa í borgum þurfti það nú að vinna fyrir 

matnum sínum. Það þurfti að skapa innkomu til að geta átt í sig og á. Áður fyrr gerði fólk 

þetta sjálft með því að rækta sinn eigin mat og sauma sín eigin föt. Þessi eftirspurn varð 

til þess að nú var tækifæri til að selja fleiri og fleiri vörur. Flest þetta fólk varð svo 

vinnuaflið sem var undistaða framboðs þessara framleiðlsu. (McDowall, 1989).   

Til að svara þessari eftirspurn sem varð kom fram nýtt iðnvætt skipulag. Landes 

(1969) færir rök fyrir því að stærð framleiðslu einingarinnar varð stærra þar sem vélar og 

orka (e. power) tóku yfir það sem fólk gerði áður í vinnustofum á sínum heimilum. Þetta 

voru myllurnar og verksmiðjurnar sem spruttu upp út um allt. Í þessum verksmiðjum 

kom fram það verkskipulag hagkerfisins sem við þekkjum í dag. Þar sem vinnuveitandi sá 

ekki aðeins um það að ráða inn vinnuafl og selja vöruna heldur sá einnig um að koma 

með fjármagn í vélar og stjórnun þeirra. Á hinum endanum stóð verkamaðurinn sem átti 



14 

ekki lengur tækifæri að eiga né stjórna framleiðslutækinu (e. means of production). Það 

sem bindur vinnuveitandan og verkalýðinn saman er það hagfræðilega samband launa, 

stjórnunar og aga. Verksmiðju aginn (e. discpiline) var eitthvað sem heimurinn hafði 

aldrei séð áður þar sem fólk var látið vinna daginn inn og út við slæmar aðstæður. Þetta 

hinsvegar hafði þann kost að ýta undir enn frekari tæknivæðingu, því með stjórnun 

vinnuafls kemur fram sá möguleiki að hægt var að hagræða vinnuaflinu. Þetta þýddi að 

sérhæfing framleiðslutækninnar varð ýtt framar en gat komið fram í framleiðslu heima 

hjá fólki. Hagræðing með staðsetningu manna og véla varð líka til þessa að mikil 

breyting varð á uppstillingu, skipulagi og stjórnun verksmiðja. Við þessa hagræðingu 

varð til þessi færibanda vinna sem við þekkjum í dag. Allar þessar verksmiðjur urðu samt 

ekki til upp úr þurru enda þurfti til að koma þeim á stokkinn ákveðinnar 

tækni/vélvæðingar iðnaðar. (Landes, 1969). 

Í byrjun 18. aldar höfðu ýmsar einfaldar vélar þegar verið fundnar upp fyrir mjög 

einföld störf. Þær gátu búið til mikið af einföldum vörum fljótlega og á ódýran máta svo 

að fjöldaframleiðsla var möguleg í fyrsta skipti. Hver vél hafði eitt sérstakt starf og 

þaðan kom í fyrsta skipti fram ákveðin starfsgreinaskipting (e. division of labour). 

Mcdowall (1989) nefnir nokkrar mikilvægar tækninýjungar sem höfðu áhrif á 

iðnbyltinguna er vert að nefna textíl iðnaðinn. Mikil eftirspurn var eftir Breskum 

herbúningum, búnaði og vopnum og til að svara henni þurfti að finna betri leiðir til 

framleiðslu. Þar að leiðandi voru nýjar vélar búnar til s.s. vélar sem sáu um vefnað. Þá 

komu fram vélar sem gátu unnið starf margra rokka (e. spinners) í einu. Þetta leiddi til 

gífurlegrar framleiðslu aukningar eins og augljóst er. Hinsvegar var vefnaðurinn 

tímafrekasti partur í bómullar framleiðslu. Þá kom fram árið 1785 öflug vél fyrir vefnað 

sem umbreyti mótun fatnaðar/klæðis (e. clothmaking). Þessi vél varð til þess að þessi 

iðnaður færðist inn í verksmiðjur og eins og nefnt var áður gilda þar önnur gildi og reglur 

en í heimavinnustofu. Þetta leiddi hinsvegar einnig til mikils atvinnuleysis hjá 

vefnaðarmönnum um tíma þar sem ódýrt, óþjálfað vinnuafl gat komið í stað reyndra 

lærðra vefnaðarmanna (Mcdowall, 1989).  Við þessa tækninýjung spratt upp hópur 

vefnaðarmanna sem voru kallaðir Luddites. Þessir vefnaðarmenn hér með kallaðir 

Luddites voru þeir sem tóku sig saman og fóru að eyðileggja vélarnar sem voru gerðar til 

að auka framleiðni í vefiðnaðinum. Á þriggja mánaða tímabili höfðu þeir eyðilagt allt að 

þúsund slíkra véla. Þessi borgaralega óhlýðni leiddi til að aðrir iðnaðarmenn í sömu 
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stöðu tóku einnig til sambærilegra aðgerða. Á þriggja ára tímabili segir Yost (2011) að 

það varð mikið um hryðjuverk gegn iðnaði í Bretlandi. Þetta leiddi til þess að verksmiðju 

eigendur réðu til sín sérstaka lögregluþjóna til að verja vélar sínar. Á endanum varð það 

sett í landslög að þetta væri brot gegn ríkinu sem leiddi til að margir Luddites voru 

sendir ævilangt til Ástralíu og sumir aflífaðir. Þetta hugtak um Luddites mun vera 

mikilvægur punktur í að átta sig á ógnunum og tækifærum tæknivæðingar 21. aldarinnar 

þarf því lesandi að hafa það í huga síðar í verkefninu. Luddites minna okkur á að tækni 

breytingar eru ekki alltaf hnökralausar (Yost, 2011). 

Brynjolfsson & McAfee (2014) segja að stærsta tækniframför iðnbyltingarinnar vera 

án efa gufuvélin. McDowall (1989) útskýrir það frekar og segir að gufuvélin komi fram 

þegar varð mikil eftirspurn eftir eldsneyti til að búa til stál og járn. Eins og nefnt var fyrir 

ofan var gífurleg eftispurn eftir breskum búningum, búnaði og vopnum. Þessi búnaður 

og vopn voru úr járni og stáli sem útskýrir eftirspurnina eftir því. Til að framleiða stál eða 

járn þarf mikinn hita og að brenna timbur framleiðir ekki nógu mikinn hita til að vinna 

með járnið nógu vel. Þar koma kolin inn sem í raun mætti segja vera tákn fyrir bresku 

iðnbyltinguna. Bretar höfðu margar kolanámur en vandræðin voru þau að þegar grafið 

var djúpt í jörðu fylltust þær oftast nær af vatni. Þetta skapaði mikla hættu fyrir 

verkamenn og einnig var ekki lengur hægt að nota slíkar námur. Þá kemur gufuvélin inn, 

gufuvélin var fyrst og fremst notuð í upphafi til að dæla vatni uppúr námunum. 

Brynjolfsson & McAfee (2014) segja svo að hjólin á tækniframförum iðnbyltingarinnar 

fóru að snúast þegar James Watt fór að vinna við og lagfæra slíkar vélar. Hann tekur 

eftir miklu færi á umbreytingu vélanna og býr til fyrstu hreyfanlegu gufuvélina. Flestar ef 

ekki allar gufuvélar voru staðsettar við námur og því var þetta mikil framför. Með 

notkun á hreyfanlegu gufuvélinni og aukinni framleiðslu á járni og stáli fóru að koma 

fram ýmsar tækninýjungar. Þar ber að nefna gufuknúin skip og lestar sem gjörbreyttu 

flutningsmáta ekki einungis vara heldur einnig ferðamáta fólks (McDowall, 1989). 

Til að taka þetta saman um iðnbyltinguna markar hún mikilvægt skref í þróun 

mannsins. Það skref er í átt að stuðla að aukinni kaupsýslu, iðnaði, meiri auðæfum, 

vörum, auðugum borgum, kaupsýslumönnum og síðast en ekki síst gífurlegri tækni 

framför (Landes, 1969). Listinn er alls ekki tæmandi þar sem iðnbylting er eitthvað sem 

hundruðir ef ekki þúsundir bóka og greina hafa verið skrifaðar um áhrif og mikilvægi 
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hennar. Þetta var aðeins innlit í sögu hennar til að skilja og átta sig á sumum áhrifum 

tækninnar og hvernig tækninýjungar geta haft á samfélög og hagkerfi. Iðnbyltingin og 

þær tækninýjungar sem komu upp ýttu undir enn frekari tækninýjungar líkt og rafmagn, 

sprengihreyfillinn (e. internal combustion engine) og svona mætti lengi telja áfram. 

Iðnbyltingin var því fyrsta skrefið í átt að miklum tækniframförum mannsins (Ted, 2013). 
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2 Karl Marx og hans kenningar um áhrif tækninnar 

Karl Heinrich Marx fæddist þann 5. maí árið 1818 í Þýskalandi. Hann var spekingur, 

hagfræðingur, félagsfræðingur og blaðamaður. Hann er frægastur fyrir sínar kenningar 

um samfélagið, hagfræði og pólitík. Þeir sem fylgja hans hugsun og kenningum í dag falla 

undir svokallað Marxisma. Karl Marx er samt líklega þekktastur fyrir að vera einn af 

upphafsmönnum Kommúnismans með ritinu sínu „The Communist Manifesto“. Karl 

Marx ritaði mikið um átök milli stétta og hin slæmu áhrif kapítalismans á samfélög. Til 

að skilja áhrif tækninnar á skipulag fyrirtækja og hagkerfisins í heild eru mörg rit Karl 

Marx mikilvægur upphafspunktur þeirrar umræðu. (Mehring, 1962).  

2.1  The Communist Manifesto, Fragment on Machines og Capital.       

Hugleiðingar fræðimanna í kringum þessi þrjú rit Karl Marx 

The Communist Manifesto fjallar í grunninn um átök milli tveggja stétta. Þetta voru átök 

milli hinna svokölluðu Bourgeoisie og Proletarians. Bourgeoisie stendur fyrir 

borgarastéttina eða Kapítalista og Proletarian fyrir öreiga eða verkalýðinn. Bourgeoisie 

er skilgreint af Karl Marx sem þeir sem eiga og stjórna framleiðslutækinu (e. means of 

production) (Engels & Marx, 1848). Minnst var á þetta í fyrri köflum þar sem Landes 

(1969) talaði um breytingar sem urðu í iðnbyltingunni. Nýtt skipulag hagkerfisins var að 

koma í ljós þar sem einstaklingum var skipt í tvær megin stéttir, þeir sem réðu yfir 

framleiðslutækjunum og þeir sem unnu við þær. Þetta eru stéttir Bourgeoisie og 

Proletarians. Marx taldi það að kapítalíska stéttin myndi alltaf hagnýta vinnnuaflið inn 

að beini. Með því meinar hann að vinnan sem var gerð var seld á hærra verði en hún var 

metin, t.d. einstaklingur í vinnu í verksmiðju fær tvö pund fyrir að búa til eina vöru en 

hún síðan seld á fimm pund. Með þessu skapast framlegð sem fer í vasa kapítalistans og 

er því búinn að skapa sér tekjur (British Library, á.á.).  

Karl Marx spáði því að kapítalisminn myndi falla á endanum og umbreytast yfir í 

kommúnisma. Hugmyndir hans voru að kapítalisminn hafði í raun innra með sér galla 

sem myndu leiða til hruns hans. Marx útskýrði hvernig ríkidæmi kapítalismans eða 

Bourgeoisie þurfa undirstétt, sem sagt verkalýðinn eða Proletarians. Með endalausri 

hagnýtingu neðri stéttarinnar myndi það skapa mikla óánægju innan hennar. Því myndi 

hún á endanum gera uppreisn gegn þeirri efri. Þetta myndi leiða til falls kapítalismans og 
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nýtt stéttar laust samfélag myndi rísa úr ösku kapítalismans (British Library, á.á.) Líkt og 

Mason (2015) talar um í bók sinni PostCapitalism að Marx gerði sér einnig grein fyrir því 

að undirstaða hagnaðar er framleiðni. Hinsvegar er tilhneiging innan kapítalismans að 

koma vélum inn í stað fyrir vinnuafl. Ástæðan fyrir því var einfaldlega til að auka 

framleiðni. Með aukinni eyðslu fjármagns í vélar, hráefni og aðra ótengda hluti við 

vinnuafl er verið að minnka notagildi vinnuaflsins til að skapa hagnað (Marx, 1867).   Nú 

skulum við líta til greinar Karl Marx (1858) sem bar heitið Fragment on Machines. Þessi 

grein fjallaði um í grófum dráttum um áhrif véla á iðnað. Þar koma fram undirstöður 

fyrir rökum um að með aukinni vélvæðingu væri verið að ýta undir meiri framleiðni og 

þ.a.l. taka frá fólkinu tækifærið til að geta skapað sér launa út frá vinnu. Hinsvegar aðal 

málið sem ég vil taka frá þessu er hans kenning um vélina sem gat enst að eilífu. Hann 

trúði því að ef vél gæti verið starfandi að eilífu þá myndi hún í raun minnka notagildi 

vinnuaflsins, eins og minnst var á áður. Þá myndi þessi vél í sínu starfi eða verki í raun 

ekki bæta neinu virði við vöru út frá vinnuafli (e. labour value). Til að átta sig á þessu 

orðalagi þarf að líta til kenningar um vinnuaflið sem á ensku heitir „The Labour-Theory“. 

Hún fjallar um, í grófum dráttum, að efnahagslegt verðmæti vöru eða þjónustu er byggt 

á hversu miklu samfélags- og nauðsynlegu vinnuafli þurfti til að skapa vöruna eða 

þjónustuna. Þetta kemur í staðinn fyrir það að verðsetja vöru eftir notagildi hennar eða 

ánægju sem neytandi fær frá henni (Wood, 1993).  Karl Marx hélt því þá fram að vél sem 

myndi í raun geta enst að eilífu myndi ekki bara minnka notagildi vinnuaflsins heldur 

einnig minnka þetta efnahagslega verðmæti sem vinnuafls kenningin setur fram. Karl 

Marx taldi því að því lengur sem vél gat starfað, og í þessu dæmi að eilífu, myndi 

vinnuafls virði við gerð vöru fara niður og nálgast núllið. Því ætti raunverð vöru og 

þjónustu verða næstum því, ef ekki alveg, núll í samanburði við vinnuafls kenninguna 

(Marx, 1858). Mason (2015) tekur undir þessi orð Marx og kemur með athyglisverðan 

punkt. Þessi punktur á við um upplýsingatækni og að forrit eru í raun þessi „vél“ sem 

Marx talaði um. Með því á hann við að forrit í raun ganga endalaust, það er ekkert sem 

stoppar þau að vinna til eilífðar. Því lengi sem við höfum tölvur og rafmagn er ekkert að 

fara stöðva forrit í keyrslu. Annar punktur sem er hægt að tengja við þetta kemur frá 

Brynjolfsson & McAfee (2014) þar sem þeir tala um að öll upplýsingatækni forrit eru 

þannig að fyrst er ákveðinn fastur kostnaður við framleiðslu þeirra. Hinsvegar þegar 

forritið er fullklárað er ekkert mál að búa til milljónir eintaka af sama forritinu, 
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nákvæmlega eins, án hnökra og fyrir næstum engan pening. Þá er jaðarkostnaður orðinn 

næstum núll sem þýðir að framleiða eina einingu af vöru til viðbótar er næstum ókeypis. 

Þetta er eitthvað sem aldrei hefur komið fram áður í framleiðslu ferli og áhrif þess geta 

orðið ótrúleg. Áhugavert lesefni um það er t.d. í bók eftir Jeremy Rifkin (2014) „The Zero 

Marginal Cost Society“. En þetta sýnir að þessi vél sem gat gengið af eilífu sé í raun 

upplýsingatækninn, eða forritin þar á bakvið.  

2.2 Erik Brynjolfsson og hans kenningar í tengingu við kenningar Karl 

Marx 

Erik Brynjolfsson er prófessor við MIT Sloan School of Management og hans rannsóknir 

byggja fyrst og fremst á áhrifum upplýsingatækni á fyrirtæki. Til að koma því frá mér 

strax og svala forvitni lesenda þá, já, hann er af íslenskum ættum eins og nafnið hans 

ber til kynna. Þetta kom fram í viðtali sem var tekið við hann í Morgunblaðinu árið 1994 

(Símtalið er við..., 1994). Brynjolfsson hefur mikið rannsakað áhrif upplýsingatækni og 

tölvuvæðingar á fyrirtæki. Má þar taka dæmi um rannsókn sem hann gerði ásamt Lorin 

Hitt árið 2003 um þessi áhrif. Þau sýndu að með tölvuvæðingu juku fyrirtæki framleiðni 

og framleiðslu til lengri tíma (fimm til sjö ára) fimm sinnum meira en fyrsta árið þegar 

tölvuvæðingin var tekin í gildi. Rannsóknin benti til að það tekur tíma að átta sig á 

tækifærunum sem gætu stafað af nýrri tæknivæðingu (Brynjolfsson & Hitt, 2003). 

Höfundur ætlar hinsvegar að taka saman nokkrar kenningar sem hafa komið frá 

Brynjolfsson og hans samstarfsfélögum. Bæði bókinni Second Machine Age og önnur 

fræðirit, fyrirlestrar og kenningar sem hann hefur lagt upp með. Þetta ætlar höfundur 

svo að tengja við hugmyndir Karl Marx.  

Fyrst er að líta til opins bréfs sem Brynjolfsson o.fl. rituðu um upplýsingatækni 

hagkerfisins. Þar kemur fram að upplýsingatækni eða stafræn nýsköpun er að umbreyta 

hagkerfinu rétt eins og gufuvélin og rafmagnið. Eins og tækninn sem kom á undan er 

tölvan og upplýsingatækninn í raun vélar mikilla velmegunar. Tækniframför á bæði 

forritum, vélum og netkerfum eru að hafa gífurleg áhrif á okkar líf (Bass, 2015). Í þessu 

bréfi koma fram töluleg gögn sem Brynjolfsson & McAfee (2014) hafa minnst mikið á í 

bók sinni. Þetta snýr að því að þó að tækninýjungar fyrri byltinga, líkt og gufuvélin, hafi 

hún ýtt undir aukningu á eftirspurn eftir vinnuafli, langvarandi störf og launa vexti, þá er 
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annað á könnuni núna. Þeir segja að síðastliðin 20 ár hefur prósenta af lands tekjum 

sem er borguð út sem laun lækkað gífurlega í Bandaríkjunum. Þeir segja að útvistun (e. 

outsourcing) starfa, að senda störf í hagkerfi þar sem hægt er að borga minni laun til 

vinnuafls ýtti undir þetta vissulega líkt og hnattvæðingin. Hinsvegar finnst þeim vert að 

taka fram að á okkar tímum er heimurinn tengdur á veg sem hann hefur aldrei verið 

áður. Tengdur í gegnum upplýsingatækni og tölvukerfi. Þetta er af völdum gífurlegrar 

tæknivæðingar innan upplýsingatækni geirans (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Ef við 

lítum aftur til opna bréfsins trúa þeir því að þessi stafræna bylting sé að koma með og 

búa til áður óséð tæki og tól. Þessi tæki og tól eiga að geta ýtt undir mikinn vöxt í 

hagkerfinu, aukið frekari framleiðni fyrirtækja og bætt heiminn. Hinsvegar þarf að 

byggja upp nýjar reglur og lög til að eiga við þetta óséða afl.(Bass,2015). Mason (2015) 

segir að í raun sé þetta hin óendnanlega vél Marx. Tölvutæk forrit eru náttúrulega 

óendanleg í rauninni, þau verða aldrei ónýt eins og vél t.d. sem með tímanum mun 

eyðileggjast. Þegar forrit er fullklárað er ekkert að fara stoppa það að geta keyrt að 

eilífu. Auðvitað er hægt að uppfæra þau en í grunninn eru þá á þann veg að þau endast 

að eilífu, svo lengi sem við höfum tölvurnar (Mason, 2015).  

Þessi vél Marx (1858) eins og áður hefur verið tekið fram er vél sem á að endast 

endalaust. Ef hún endist endalaust minnkar hún vinnuafls virði af verði vöru og þ.a.l. 

draga verð hennar niður í núll. Hinsvegar á að vera hægt að framleiða vöruna áfram og 

þar sem vélin er skilvirkari en maðurinn mun framleiðni þ.a.l. aukast. Þetta er sem sagt 

vara og/eða þjónusta sem er næstum því frí ef ekki alveg ókeypis og framleiðni og 

framleiðsla á henni er gífurleg.  Mason (2015) telur að þetta sé í raun 

upplýsingatækninn. Höfundur tekur undir þennan punkt og til að fá enn betri skilning á 

honum skulum við líta til kenninga og hugmynda Brynjolfsson nánar. Við þurfum að 

setja upp okkar gagna gleraugu og rýna svolítið í tölfræði dagsins í dag sem Brynjolfsson 

& McAfee (2014) drógu meðal annars upp í sinni bók. Þeir tóku fram að framleiðni 

hagkerfisins er í góðum gír og á uppleið, hinsvegar er partur vinnuafls af hagkerfinu að 

fara minnkandi. Þá er verið að meina að það eru færri störf sem eru unnin af manninum. 

Töluleg gögn sýna að laun þeirra sem nú eru í vinnu, hafa í raun ekki hækkað heldur í 

besta falli staðið í stað en í flestum tilfellum lækkað. Í erindi sem Andrew McAfee hélt 

fyrir Zeitgeist, komu fram ýmsir punktar sem höfundi finnst mikilvægir til að taka þetta 

saman. Þar sýnir hann fram á, með tölulegum gögnum, að við sjáum miklar breytingar á 
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virði fjármagns á GDP og launa. Eftir 2008 hefur prósenta launa af GDP verið á mikilli 

niðurleið og hagnaður fyrirtækja á gífurlegri uppleið, bilið þarna á milli er nú meira en 

nokkurn tímann áður í sögunni (ZeitgestMinds, 2015). Þetta sýnir að þrátt fyrir minnkun 

á raunvirði eða notagildi vinnuafls getur framleiðni og hagnaður farið upp. Brynjolfsson 

& McAfee (2014) tala um að upplýsingatækninn og tækniframfarirnar sem er að eiga sér 

stað sé eitt af meginvöldum þess.  

Marx (1858) eins og áður taldi að við myndum á endanum fá næstum því allar vörur 

fríar út frá því ef við hefðum vélar sem myndu endast endalaust. Við erum nú þegar 

farin að sjá svoleiðis vörur og þjónustu út um allt. Brynjolfsson tekur nokkur góð dæmi 

um það í TED (2013) fyrirlestri sínum. Þar tók hann dæmi um Wikipedia, Google, 

Facebook, Skype, Twitter og TED fyrirlestrar. Fyrir aðeins 15 árum hefði höfundur ekki 

getað séð fyrirlestur eftir einn af mestu fræðimönnum upplýsingatækninnar í dag 

sitjandi heima hjá sér. Til að sjá slíkan fyrirlestur á þeim tíma hefði maður þurft að fara í 

ráðstefnusalinn, borga sig inn og þar með hlusta. Í dag er þetta ókeypis, ekki bara fyrir 

mig og þig heldur alla sem hafa aðgang að Internetinu. Þarna erum við komin með, 

tæknilega séð, vöru sem kostaði á einum tímapunkti eitthvað en er nú ókeypis og öllum 

frjálst að skoða. Wikipedia er annað gott dæmi um þetta. Í viðtali við Harvard Business 

Review kemur Brynjolfsson með gott dæmi um Britannica. Hér áður fyrr ef þú ætlaðir að 

fletta í alfræðiriti þurftir þú að eiga Britannica safnið sem kom í mörgum bindum eða 

hafa aðgang að bókasafni. Nú ertu með alfræðibókina í snjallsímanum þínum þér að 

kostnaðarlausu. Annað dæmi sem Brynjolfsson kom með úr TED fyrirlestri sínum var 

hvernig tónlistarheimurinn er búinn að breytast. Hann tekur fram að efnahagslegar tölur 

sýna að tónlistariðnaðurinn sé að minnka, hann er sem sagt að skila minna inn á GDP. 

Hinsvegar er raunin sú að aldrei áður hefur verið til jafn mikið af tónlist og aðgengi að 

henni hefur aldrei verið einfaldara. Þetta er allt út af upplýsingatækninni, þegar er búið 

að stafræna gögn og setja inn í forrit er næstum ókeypis að fjölda framleiða vörur. En af 

hverju sýna þá GDP tölur að tónlistariðnaðurinn fari minnkandi? Jú, því að í dag er 

tónlist mest megnis ókeypis í gegnum Internetið og allt sem er ókeypis er ekki skráð sem 

GDP. Þannig að allt sem þú færð ókeypis á netinu líkt og Facebook, Twitter og Skype 

kemur ekki fram í neinum GDP útreikningum (TED, 2013). Brynjolfsson & McAfee (2014) 

koma þá með þá staðreynd að nú geta vörur verið ókeypis, tafarlausar (e. instant), og 
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fullkomnar. Eitthvað sem hefur aldrei komið upp áður þegar talað er um vöru eða 

þjónustu.  

Brynjolfsson & McAfee (2014) taka þetta saman um þessa tækinvæðingu 21. 

aldarinnar og af hverju hún er mikilvæg og hvað sker hana út frá öðrum. Höfundur tekur 

undir þau orð og vill skerpa á þeim betur.  Fyrst og fremst eins og talað hefur verið um 

er það þessi aðgerð að stafræna allar vörur eða vinnu. Með því að stafræna vörur og 

vinnur er hægt að framleiða milljónir af sömu vörunni eða forritinu næstum að 

kostnaðarlausu. Þegar talað er um næstum engan kostnað þá útskýrir Mason (2015) það 

vel.  Það er smávægilegur kostnaður sem fer í það að borga fyrir pláss á hörðum diskum 

og Internet tenginguna. Þetta er það sem sker byltinguna, sem við lifum við núna, frá 

þeim sem hafa rutt sér leið í gegnum lífið hér áður fyrr líkt og iðnbyltingin. Brynjolfsson 

& McAfee (2014) taka það einnig fram að það sem sker þessa byltingu úr er hraðinn á 

henni. Hversu hratt tæknibreytingarnar eru að gerast. Þær fylgja ákveðnum veldisvísis 

vexti eða skala. Þetta snýst að svokölluðu Moore‘s law (Grifantini, 2009). Nánari 

útskýringar á Moore‘s law eru neðar í verkefninu. Þriðji og síðasti hlutinn sem 

Brynjolfsson & McAfee (2014) telja vera mikilvægan í þessari byltingu er samtenging eða 

möguleikinn á að byggja upp tækni ofan á aðra. Þá er eru þeir að meina t.d. eins og 

Facebook forrit eru byggð ofan á Facebook sem er byggt ofan á Internetið sem er byggt 

á veraldarvefnum. Sem sagt flestar tækninýjungar bjóða upp á það að hægt sé að byggja 

ofan á þær. Þetta þrennt, yfirfærsla yfir á stafrænt form, veldisvísisvöxtur og uppbygging 

mynda þessa gífurlegu tækniframför sem við munum fara í gegnum á 21. öldinni.  

Margir fræðimenn líkt og Ford (2015), Brynjolfsson & McAfee (2014) taka fram að 

machine learning eða hæfileiki tölva til að læra sé eitthvað sem mun skipta miklu máli. 

Við erum nú að sjá tölvur læra sjálfar. Í dag eru búið að prófa að láta tölvur spila gamla 

ATARI tölvuleiki líkt og Space Invaders og Pong. Einu skilyrðin sem tölvunni var gefið var 

að það átti að reyna ná stigaskorinu sem hæst. Henni var ekki kennt hvernig það ætti að 

spila leikinn bara hvert markimiðið var. Í dag er þessi tölva eða þetta forrit orðið það 

besta í öllum þessum leikjum. Það er því engin manneskja sem getur gert þetta jafn vel 

og tölvan (Antonoglou, o.fl, 2015). Nánari útskýringar á notagildi gervigreindar í síðari 

kafla verkefnisins. Til að taka undir orð Brynjolfsson & McAfee (2014) og Ford (2015) þá 

er AI eða gervigreind eitthvað sem mun gjörbreyta okkar lífi. Með innleiðingu machine 
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learning eða lærdóms getu vélarinnar munu mörg störf falla undir þann hatt að verða 

opin fyrir sjálfvæðingu. Því betri og skilvirkari sem þessi tækni verður því einfaldara 

verður að taka yfir störf mikils vinnuafls þar sem flest vinna í dag er á stafrænu formi 

fyrir. Þetta er það sem Mason (2015) talar um og það sem höfundur tekur mjög vel 

undir vera í raun vélin sem Marx (1858) fjallaði um í sínu riti. Vélin sem gat enst 

endalaust, vélin sem átti að létta á vinnuframlagi mannsins til muna og lækka kostnað á 

næstum öllu nálægt núllinu.  

Þetta verkefni verður byggt því upp þannig að hér að fyrst kemur stutt skilgreining á 

hugtakinu fyrirtæki og fyrir neðan koma fjórir mikilvægir eiginleikar tæknivæðingar 21. 

aldarinnar. Þetta verkefni snýst um upplýsingatækni hluta þessarar tæknibyltingar og 

ekkert verður farið í vélmennin eða t.d. sjálf akandi bíla sem eru að koma fram. Þrátt 

fyrir að Ford (2015) taki fram að þetta séu mikilvægir hlutir fyrir okkar framtíð og 

tæknivæðingu 21. aldarinnar höfðar þetta verkefni bara til upplýsingatækninar. Litið 

verður því á Moore‘s law, Big Data, Internet of Things og síðast en ekki síst gervigreind 

og lærdóm vélanna (e. machine-learning). Tekið verður svo saman í lok verkefnisins 

tækifæri og ógnanir sem stafa af þessari upplýsingatækni nýjungum tæknivæðingu 21. 

aldarinnar. Þá verður litið mest til tækifæra og ógnana fyrirtækja. Þessi tækifæri og 

ógnanir verða byggðar á þessum kafla um kenningar um áhrif tækninnar á samfélagið.  
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3 Útskýring á Hugtakinu Fyrirtæki 

Að nota orðið fyrirtæki hefur mismunandi meiningu hvort sem það er meðal 

hagfræðinga eða almennings. Til að útskýra nánar hvað hugtakið fyrirtæki stendur fyrir 

verður litið til rits Ronald Coase (1937) „The Nature of the firm“ sem var þýtt yfir á 

íslensku af Þorbergi Þórssyni og ber heitið „Um eðli fyrirtækja“. Coase (1937). Þar segir 

að ástæðan fyrir því að fyrirtæki spretta upp sé vegna hás viðskiptakostnaðar sem 

myndast á markaði. Við það að stofna svokallað fyrirtæki er hægt að lækka þann 

kostnað þar sem hann fer í raun fram allur innan dyra í fyrirtækinu.  Það er því hægt að 

spara markaðskostnað með því að koma ákveðnu skipulagi á og fela ákveðnum aðilum 

stjórn á framleiðsluþáttum. Annað dæmi er um þegar ríkisvaldið fer að hafa afskipti af 

mörkuðum t.d. með skattalagningu. Þessi skattlagning myndi enda á viðskiptum innan 

markaðarins en ekki á samskonar viðskiptum innan fyrirtækja. Þetta stuðlar að tilkomu 

fyrirtækja í sérhæfðu viðskiptahagkerfi segir Coase. Stærð fyrirtækis ræðst því af því 

hversu mikið af viðskiptum það hefur innra með sér sem áður fyrr var gert í gegnum 

markaðinn. Því meiri viðskipti sem sleppa við að fara í gegnum hinn almenna markað, 

því stærra er fyrirtækið skilgreint. Fyrirtæki spretta því upp vegna þess að stunda 

viðskipti á almennum markaði er mjög kostnaðarsamt með miklum samningskostnaði 

o.s.frv. Fyrirtækin taka því yfir allan þennan kostnað með því að mynda skipulag milli 

stjórnenda og vinnuafls. Stærð fyrirtækis er svo ákveðinn þegar jafnvægi er fundið á 

milli kostnaðar innan fyrirtækis og tekna þess. Því stærra sem fyrirtækið verður er það 

dýrara í rekstri og erfiðara að ná út úr því sem hagkvæmustu skilvirkni. Þessi skilgreining 

Coase ætti að veita nánari útskýringu hvað fyrirtæki stendur fyrir í þessu verkefni 

(Coase,1937). 
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4 Upplýsingatækni nýjungar 21. aldarinnar. Mikilvægi, kostir og 

gallar þeirra 

Þegar litið er á þessar tvær byltingar fyrri ára mannkyns líkt og var gert í fyrri hluta 

sjáum við eitt megin atriði. Það er að öll þessi tæknivæðing breytti heiminum og setti 

mannfólkið á braut sem enginn gat áætlað. Við stöndum í dag á upphafspunkti annarrar 

slíkrar byltingar. Við stöndum á stað þar sem vélar og gervigreind munu brátt taka 

framúr mannlegri getu í ýmsum verkum. Líkt og vélar iðnvæðingarinnar urðu til þess að 

eftirspurn eftir vinnuframlagi mannsins minnkaði gerist það sama þegar gervigreind 

minnkar eftirspurn eftir „greindar“ vinnu mannsins. En hvernig er þessi bylting öðruvísi 

en hinar? Þessi hluti mun snúast um hvernig nýjasta tækni er u.þ.b. að breyta 

heiminum, hvernig við vinnum og hugsum um vinnu. Hvernig fyrirtæki munu geta nýtt 

sér þessa þróun til að verða skilvirkari, ódýrari og arðbærari. Hinsvegar fylgja þessu 

einnig ákveðnar ógnanir sem verða teknar saman í lokinn. Þessi hluti verkefnisins snýst 

því um að útskýra hvaða tækninýjungar fyrirtæki þurfa að vita af og hvernig þau skulu 

notfæra sér þær, hvað það skilar þeim og með hvaða kostnaði. Því verður skipulag 

hlutans þannig að fyrst koma nýjungar í tækni svo tækifærin við notkun þeirra og að 

lokum ógnanir. Hver undirkafli sem fjallar um nýja tækni mun þar af leiðandi fjalla um 

hvað hún er, af hverju hún er mikilvæg og svo að lokum kostir hennar og/eða gallar. 

Þetta ætti því að geta hjálpað stjórnendum fyrirtækja að átta sig á tækifærum og 

ógnunum sem liggja að baki upplýsingatækni nýjunga 21. aldarinnar.  Teknar verða fyrir  

tækninýjungar líkt og gervigreind. Einnig verður litið til hugtaka líkt og Moore‘s law, Big 

Data og Internet of Things. Öll þessi tækni og hugtök eru efni þúsunda bóka og greina. 

Þetta verkefni stiklar því á stóru í kynningu þessara hugtaka og tækninýjunga. Hinsvegar 

er kafað nógu djúpt til að fyrirtæki geti áttað sig á þeim tækifærum og ógnunum sem 

gætu legið að baki þeirra.  
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4.1 Moore‘s Law 

Stóra spurningin er sú af hverju er þessi tækni sem er að koma út í dag eitthvað 

mikilvægari en aðrar sem hafa komið á undan? Hvað er það sem er að koma tækninni í 

dag svona hratt áfram? Til að skilja þetta betur þarf að þekkja lögmál sem á ensku er 

kallað Moore‘s law. Lögmálið kemur frá manni sem ber nafnið Gordon Moore. Moore 

var einn af stofnendum Intel. Moore spáði því árið 1965 að fjöldi transistora (orð úr 

rafeindafræði) á tölvukubb (e. computer chip) myndu tvöfaldast hvert ár en breytti síðan 

spá sinni árið 1975 og sagði á átjan mánuðum. Þrátt fyrir tvöföldunn á afköstum myndi 

verða á átján mánuðum hélt því hann einnig fram að þeir mundu halda sama 

verði(Grifantini, 2009). Moore hélt því fram að þessi tvöföldunn myndi leiða til 

tækninýjunga líkt og heimilistölvurnar, sjálfvirk stýring fyrir bíla og flytjanleg persónuleg 

samskipta tæki. Sagan hefur sannað þetta lögmál og er það enn í gildi í dag. Til að átta 

sig á þessu lögmáli þurfum við að skilja hvað svokallaður veldisvísis vöxtur er (e. 

exponential growth). Í raun er heilinn okkar ekki góður í að átta sig á langvarandi 

veldisvísis vexti. Við vanmetum í raun hversu háar tölurnar geta orðið (Brynjolfsson & 

Macafee, 2014). Til að átta okkur á hversu gífurlegur veldisvísis vöxtur er skulum við líta 

til ágætis dæmisögu sem Ray Kurzweil kom með í tengingu við sögu taflsins. 

Förum nú aftur í tímann og staðsetjum okkur í höll keisara í Asíu. Þar er klár 

hugvitsmaður að kynna og sína herkænskuleikinn Skák fyrir keisarnum. Keisarinn sem er 

hæst ánægður með útfærslu leiksins spyr hvað hann vilji fá í staðinn fyrir þennan 

frábæra leik. Hugvitsmaðurinn biður aðeins um eitt, það eru hrísgrjón fyrir sig og sína 

fjölskyldu. Keisarinn er ánægður með auðmýkt hugvitsmannsins og býður honum að 

nefna hvaða magn af hrísgrjónum sem er. Hugvitsmaðurinn biður því um að fá eitt korn 

á fyrsta reit taflborðsins og svo verður það tvöfaldað eftir hvern reit. Semsagt á fyrsta 

reit er eitt hrísgrjón á næsta koma tvö, á þann þriðja koma fjögur og svo framvegis. Nú 

spyr ég þig kæri lesandi myndir þú taka þessu boði? Prófaðu að ímynda þér hversu mörg 

hrísgrjón í lok dags hugvitsmaðurinn ætti. Það ætti að hjálpa þér að skilja hversu erfitt 

maðurinn á með að skilja langvarandi veldisvísis vöxt. Nú tekur Keisarinn þessu boði og 

biður þræla sína að byrja setja á borðið. Eftir tólf reiti hlær keisarinn innra með sér þar 

sem grjónin eru ekki einu sinni nógu mörg til að fylla skál. Hinsvegar þegar hann er 

búinn að láta fylla helming taflborðsins og er kominn á 33. reit verður keisarinn æfur. Því 
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nú er hann að horfa á fjóra milljarða af grjónum. Við þetta segir sagan að 

hugvitsmaðurinn sé afhöfðaður fyrir að plata keisarann. Hinsvegar er það ekki mikilvægi 

partur sögunar heldur er það hversu mikill veldisvísis vöxtur er (Nunez, 2016).   

Þetta myndi því enda sem 264-1 =18.446.774.073.709.551.615 hrísgrjón. Þetta 

myndar fjall af hrísgrjónum hærra en Everest. Þessi dæmisaga ætti því að hjálpa okkur 

að átta okkur á hversu gígantískar tölur geta orðið í langvarandi veldisvísis vexti. Þrátt 

fyrir að við áttum okkur á háu tölum sem myndast á fyrsta helming taflborðsins er það 

ekki fyrr en tölurnar fara upp í billjónir, trilljónir og kvadrilljónir sem við förum að tapa 

skilningi á þeim. Af hverju er seinni helmingur taflborðsins miklvægur í skilningi okkar á 

Moore‘s lögmálinu og tæknibreytingum? Jú, því að fræðimenn telja okkur vera komin 

yfir á seinni helming taflborðsins. Höfum verið þar síðan 2006 halda sumir fram. Þetta er 

ekki hundrað prósent nákvæmni en við erum stödd á tímamótum þar sem við erum að 

fara sjá tæknina verða hraðvirkari og hraðvirkari. Þessir útreikningar eru bara hér til að 

undirstrika hversu mikilvægt hugtakið um veldisvísis vöxt er. Þessi vöxtur leiðir á 

endanum til gífurlegra tækniframfara sem við erum að sjá núna því við erum stödd á 

seinni helmingi taflborðsins. Nú fyrst á fólk erfitt með að fylgjast með líkt og keisarinn í 

dæmisögunni hér að ofan. Til að taka undir orð Brynjolfssonar og McAfee‘s er ekki verið 

að halda fram að enginn uppfining hafi fylgt þessum svokallaða veldisvísis vexti. 

Gufuvélin er gott dæmi um það eftir að James Watt byrjaði að uppfæra hana að hún fór 

að þróast á þessum skala. Hinsvegar tók það ekki tvö ár fyrir hverja tvöföldun heldur 

nokkra tugi ára. Á tíma gufuvélarinnar fór hún aðeins upp þrjá eða fjóra reiti á 

taflborðinu á 200 ára tíma sínum. Það hefði því tekið gufuvélina árþúsund að komast inn 

á seinni helming taflborðsins (Brynjolfsson & McAfee, 2014).  

Það er því ljóst að mikið af tölvutengdum hlutum líkt og niðurhals hraða, stærð 

minnis, hraði örgjörva hagkvæmni orkunotkunar, og þar fram eftir götunum hafa verið 

að þróast á veldisvísis skala lengi. Til að átta okkur betur skulum við líta til bókagagnrýni 

Lanchester (2015) á bókinni Second Machine Age. Lítum aftur til ársins 1996. Þetta ár 

bjó bandaríski herinn til ofurtölvu sem bar nafnið ASCI Red. Þessi ofurtölva var sú 

öflugasta og hraðvirkasta í heiminum á þessum tíma. Hún var á stærð við tennisvöll og 

gat unnið úr svokölluðum 1,8 teraflops. Þessi ofurtölva var notuð til reikna út flóknar 

eftirlíkingar um hvernig kjarnorkusprengjur höguðu sér. Ef við förum svo til ársins 2006 



28 

þá kemur út sambærileg tölva en bara betri. Þessi tölva gat ekki bara reiknað út hvernig 

kjarnorkusprengjur höguðu sér heldur gat hún einnig sýnt flóknar 3-D myndir af því og í 

rauntíma. Að öllum líkindum, kæri lesandi, hefur þú prófað slíka tölvu. Þetta er tölvan 

Playstation 3 sem er til á allmörgum heimilum. Til að átta sig betur á þessu skulum við 

líta á muninn á þessum tveimur tölvum. ASCI Red þurfti jafn mikið rafmagn og 800 hús 

og kostaði 55 milljónir bandaríkjadala. Playstation 3 þegar hún kom út kostaði í kringum 

500 dollara og þarf ekki meira rafmagn en aðrir hlutir heimilisins. Því hefur þessi tölva, 

sem var gerð af einu auðugasta ríki heims á sínum tíma, ekkert orðin merkilegri en 

venjuleg leikjatölva sem margir óskuðu sér árið 2006, a.m.k. í reiknigetu. Moore‘s 

lögmálið er því sér á báti þar sem aldrei áður hefur orðið jafn mikil framför í reikni- eða 

afkastagetu eins tækis á jafn stuttum tíma í sögu mannkyns (Lanchester, 2015).  

4.2 Big Data  

Enn í dag er ekki komið sér íslenskt orð yfir Big Data sem er lauslega þýtt yfir í 

gagnagnótt eða gríðargögn. Þrátt fyrir ágæti þessara orða mun höfundur hinsvegar 

halda sig við enska heiti hugtaksins. 

Í okkar heimi í dag er verið að skapa gífurlegt magn af gögnum. Fyrirtæki fanga 

billjónir af bitum (e. bytes) af upplýsingum um birgja, viðskiptavini og framkvæmdarferli 

sitt. Milljónir af nettengdum skynjurum eru einnig að koma inn í heiminn í tæki líkt og 

snjallsíma og bílar sem búa til og senda frá sér ógrynni af upplýsingum. Þetta er hið 

svokallaða Internet of Things sem er talað um í næsta kafla.  Öll þessi gagnasöfnun ber 

nafnið Big Data. Big Data er því í raun bara gríðarstórt haf af upplýsingum sem er hægt 

að sækja, safna saman, vinna með,  geyma og rannsaka. Big Data í dag er lykilþáttur í 

hverri einustu atvinnugrein og í virkni efnahags heimsins. Líkt eins og mannauður og 

bein efni eru tengd við nýsköpun, vöxt og efnahagsstarfsemi heimsins er Big Data 

enginn undantekning (Brown o.fl., 2011)   

Þegar fyrirtæki ætla að fara notfæra sér Big Data þarf það að átta sig á hvað það vill 

fá út úr því. Hvað gæti komið úr greiningu gagnanna sem gæti veitt fyrirtækinu 

samkeppnisforskot. Verslanir gætu vilja fá að vita þróun kaupa viðskiptavina í rauntíma 

á meðan framleiðendur vilja fá upplýsingar um efnisskort og gæðastjórnunar mælingar. 

Þegar fyrirtæki átta sig á því hvað þau gætu grætt á notkun Big Data er fyrst rétti tíminn 
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til að fara skoða það. Þegar fyrirtæki hefur áttað sig á notkunargildi þess fyrir sig þarf 

það að setja upp ákveðin gagnasöfnunar forrit til að greina gögnin. Fyrst og fremst þarf 

að þýða gögnin yfir á lesanlegt form sem er hægt að greina. Þessi gögn eru svo greind 

með öðrum forritum, að ætla að gera það í höndunum er hvorki skilvirkt né hagstætt. 

Big Data Analytics forrit geta hjálpað fyrirtækjum að lesa úr gögnunum og með þeim spá 

fyrir um framtíð ýmissa þátta bæði í framleiðsluferli og/eða kauphegðun viðskiptavina. 

Þessir spádómar eru byggðir úr öllu þessu hafi af gögnum sem hefur skapast innan 

fyrirtækisins (Beasly, 2015).  

Ef hugtakið Big Data og notkunargildi þess er enn að flækjast fyrir þér skulum við líta 

til tveggja dæma um notkun Big Data. Fyrst skulum við líta til notkunar á Big Data í 

sambandi við framleiðslu og svo markaðssetningu. UPS notfærði sér aðferðafræði Big 

Data með því að setja skynjara í allan sinn bílaflota. Skynjararnir tóku ekki bara niður 

Gps hnit heldur einnig hversu hratt bíllinn keyrði, hversu oft hann stoppaði og notkun 

öryggisbeltisins svo dæmi séu tekin. Öll þessi gögn voru síðan tekin saman og rýnt var í 

þau. Með því að skoða staðsetningar upplýsingar bílana í samtengingu við skynjara 

tengdan við eldsneytisnotkun komst UPS að því að miklu væri hægt að breyta. Með 

niðurstöðu gagnanna gátu UPS skipulagt ferðir flota síns betur. Það skilaði sér í því að 

eldsneytis kostnaður minnkaði um 317 milljón lítra og gat UPS tekið 136 milljónir 

kílómetra af ferðum bíla sinna. Næst skulum við líta til markaðssetningar. Gagnanotkun 

hefur alltaf verið mikilvæg í markaðsstarfi en nú er enn meira til af gögnum en nokkurn 

tímann áður. Hótelakeðja í Bretlandi tekur saman öll gögn um sína gesti sem eiga 

klúbbkort. Taka niður upplýsingar um hvernig þau ferðast, yfir helgar, eitt, í pörum eða 

fjölskyldan öll. Þetta er svo sem ekkert nýtt þar sem mörg fyrirtæki gera þetta í dag. 

Hinsvegar hefur þessi hótelakeðja tekið í notkun ákveðið kerfi sem getur tekið við öllum 

upplýsingum um sína þjónustu í gegnum samfélagsmiðla og annað. Með upplýsingum 

frá því og klúbbkortinu var sett ný markaðsherferð í gang. Áður fyrr þegar 

markaðsherferðir fóru í gang hjá fyrirtækinu voru 15 mismunandi markaðssetningar 

skilaboð sem voru notuð. Sem sagt mismunandi skilaboð til að ná til mismunandi 

neytenda. Hinsvegar með notkun Big Data gat þetta fyrirtæki búið til 1552 mismunandi 

markaðssetningar skilaboð. Þessi herferð hefur skila 35% betri árangri en 

auglýsingaherferðir síðari ára (Michael & Rosenbush, 2013).  
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Big Data er samt ekki fullkomið því fylgja ákveðnir kvillar, þá aðallega félagslegir. 

Félagslegi kvillinn snýst um friðhelgi einkalífsins segir Ford (2015). Þegar er verið að 

safna miklum upplýsingum um þig, þína netnotkun, notkunargildi hluta og kaupmynstur, 

getur Big Data dregið fram nákvæma greiningu á þínum áhugamálum, venjum, hefðum 

og einnig breytingum á þeim. Target Inc, verslunarkeðja sem er staðsett í Bandaríkjum 

notar einmittt Big Data til m.a.l. að geta áttað sig á kaupmynstri viðskiptavina. Með 

þeim gögnum gátu þeir svo auglýst til hvers og eins viðskitpavinar út frá hans kaup 

hegðun. Líkt og Amazon og aðrar netsíður gera með sínum „Suggested buys for you“. 

Einstaklingurinn fór yfir gagnasöfnun fyrirtækisins og komst að því að ákveðin 

samsetning vörukaupa hjá kvenfólki benti til þess að þær væru orðnar óléttar. Komið 

var því á nýrri reglu í gagnasafninu að þegar þessi kaupsamsetning kom upp myndi 

senda auglýsingar til þeirra af vörum tengdum barnsburði. Þetta byrjaði svona snemma í 

barnsburðar ferlinum hjá kvenfólki að þegar auglýsingarnar komu heim voru þær jafnvel 

ekki búnar að segja sínum nánustu frá því að þær voru óléttar. Þarna var Big Data í raun 

komið dýpra inn í persónulíf kvennanna en flestir vilja að farið sé. (Ford, 2015) 

Vandamálið við Big Data er því eins og Ford (2015) segir, þessi uppsöfnun persónu 

upplýsinga. Margir eru hræddir við þetta að einhversstaðar í einhverjum gagnagrunni er 

til ógrynni af upplýsingum um sig, sína hegðun, neyslumynstur og venjur. Það hefur 

komið upp áður að brotist sé inn í slíka gagnagrunna og upplýsingum stolið um fólk. Því 

þurfa fyrirtæki að verja sig gegn því með dulkóðun og öðrum slíkum aðferðum (Conniff, 

2011). 

Stafræn gögn eru því núna allstaðar, í hverjum iðnaði, í hverju hagkerfi, í hverju 

fyrirtæki og hverjum notenda af upplýsingatækni. Umræðu efnið um Big Data var á 

einum tímapunkti aðeins umræðuefni Big Data „nörda“ en nú er það viðeigandi fyrir 

stjórnendur allra fyrirtækja. Þetta er ekki bara eitthvað sem mun nýtast stjórnendum 

heldur einnig viðskiptavinum með betri og hnitmiðaðri þjónustu eða vöru. Möguleikinn 

á því að geyma, sameina, og djúpgreina gögn hefur aldrei verið aðgengilegra eða 

ódýrara. Aldrei fyrr hafa verið til jafn hraðvirkar tölvur með nógu stór geymslu svæði. En 

með hjálp skýsins (e. cloud computing) geta fyrirtæki núna unnið með og geymt þetta 

gífurlega magn af gögnum. Moore‘s law hefur ekki bara gert þessa tækni aðgengilegri og 

skilvirkari heldur einnig ódýrari. Big Data er því lykilhugtak sem öll fyrirtæki þurfa að 

þekkja. Næsti kafli fjallar um Internet of Things sem er að fara ýta undir enn meiri 
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gagnasöfnun og víkka notkunargildi Big Data (Jungwoo, 2016).   

 

4.3 Internet of Things (IOT) 

Internet of Things eða Internet hlutana á íslensku er hugtak líkt og Big Data sem allir 

stjórnendur ættu að hafa heyrt um. Ef fyrirtæki ætlar sér að vera arðbært til lengri tíma 

á okkar tímum þarf það að fylgjast grannt með flestum tækninýjungum, Internet of 

Things er enginn undantekning. En hvað er Internet of Things eða Internet hlutana? Líkt 

og tölvuvæðing (e. digitalization) breytti því hvernig fyrirtæki stunda viðskipti mun IOT 

gera slíkt hið sama. Fleisch o.fl (2014) segja að Internet of Things mun sameina 

tölvuvædda heiminn við efnisheiminn. Hugmyndin er því sú að efnisheimur atómanna 

mun tengjast við tölvuvædda heim bitanna. Mennirnir hafa alltaf verið brúin á milli 

þessara tveggja heima. Nú á þetta eftir að breytast þar sem það eru reiðhjól, hillur í 

búðum, vöruhús eða eldhúsið þitt sem mun tengjast beint við Internetið. Þarna erum 

við því búin að sameina efnisheiminn við þann tölvuvædda. IOT er því í grunninn að 

settir eru skynjarar eða tölvukubbar í öll tæki heimsins. Þessi tæki síðan tengjast við 

Internetið og senda þangað gögn um notkun, endingartíma o.s.frv. Þannig er búið að 

búa til grundvöll fyrir því að allir hlutir heimsins geta „talað saman“ (Fleisch & 

Weinberger & Wortmann, 2014). 

Því er spáð að efnahagsleg áhrif IOT verði gífurleg. Sem dæmi spáir IDC því að 

markaðurinn fyrir IOT verði í kringum 7,1 milljarð bandaríkjadala árið 2020. General 

Electric spáir því að IOT verði allt að $15 miljarðar af heildar GDP heimsins árið 2030. Því 

er IOT eitthvað sem öll fyrirtæki ættu að átta sig á og notfæra sér (Andonova & Hajjat & 

Milne & Weinberg, 2015).  

Til að útskýra þetta ferli á myndrænan hátt frá neytanda til framleiðanda er gott að 

líta til útskýringar IBM á hugtakinu. Eins og minnst var á áður snýst þetta í grófum 

dráttum um að tengja hluti við Internetið með skynjurum. En hvernig notfærum við 

okkur þetta? Þetta byrjar allt í hlutunum sem með hjálp skynjarana senda gögn til 

ákveðins IOT stýrikerfis. Þetta stýrikerfi vinnur síðan með, flokkar, tekur saman og 

útskýrir gögnin fyrir öðrum forritum, líkt og er gert með Big Data. Þessi gögn eru notuð 

til að finna út t.d. hvað mætti laga í framleiðsluferli eða bilanatíðni hluta svo einhver 
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dæmi séu tekin. Tökum einfalt dæmi frá IBM að þú sért í langferðalagi á einkabílnum. 

Allt í einu kemur vélarljósið í bílnum þínum, þú veist því að þú þarft að fara koma þér á 

verkstæði til að sjá hvað er að. Þú getur ekki vitað hér hvort að þetta sé alvarleg bilun 

eða ekki. Segjum sem svo að skynjarinn sem setti vélarljósið í gang á bílnum þínum sjái 

um bremsuborða bílsins. Þessi skynjari væri því einn af mörgum sem yfirfara bílinn þinn í 

rauntíma og gefa upplýsingar stanslaust í stýrikerfi IOT í bílnum. Þarna eru því allir hlutar 

bílsins að tala saman. Stýrikerfið tekur þetta svo allt saman, flokkar og greinir þau og 

sendir aðeins þau mikilvægu gögn til þín og heildar skýkerfis IOT. Bíllinn þinn er því ekki 

aðeins inn í þessu stýrikerfi heldur hundruðir þúsunda annarra bíla líkt og þínum. Þannig 

er búið að búa til söguleg gögn um alla bíla eins og þinn. Hér kemur partur 

bílaframleiðandans inn, hann er búinn að setja ákveðnar reglur á sitt IOT stýrikerfi. 

Þannig að þegar þinn bíll sendir bilunarboð frá bremsuborðum bílsins þá fara ákveðnir 

ferlar í gang. Sem dæmi gætir þú þá fengið sent beint í símann hvað er að bílnum, hvar 

næsti viðgerðaraðili er o.s.frv. Þarna veit framleiðandinn hvað er að, í hvaða bíl og á 

hvaða tíma. Ef þetta myndi svo koma upp í mörgum öðrum bílum í þessu IOT stýrikerfi 

framleiðandans gætu þeir fundið út nákvæmari ástæðu bilananna. Voru allir 

bremsuborðarnir framleiddir á sama tíma, sömu verksmiðju eða sama færibandi? Þessar 

spurningar hjálpa því framleiðandanum að koma í veg fyrir sambærilegar bilanir og þar 

með bæta sína gæðastjórnun. Með þessu geta líka fyrirtæki fylgst með öllum sína 

bílaflota, hvernig hann hagar sér og hvaða bilanir eða hnökrar geta komið upp. Með 

þeim upplýsingum er hægt að breyta framleiðsluferli, hönnun og aukið öryggi bílsins. Til 

að taka þetta saman þá gefur þetta framleiðandanum betri straumlínulagaða stjórnun 

(e. Streamlined management), betri og öruggari bílar fara frá verksmiðjunni og síðast en 

ekki síst að þú getur komist aftur í bílinn á skemmri tíma og keyrt um á öruggara 

farartæki. Þetta miðast allt út frá hinu svokallaða Internet of Things (IBM Think 

Academy, 2015). 

Það fylgja því Internet of Things ýmis tækifæri bæði fyrir fyrirtæki og neytendur. 

Fyrirtæki eiga að notfæra sér þetta til að auka gagnasöfnun, auðvelda rauntíma 

viðbrögð, eftirfylgni og stjórnun einstakra hluta eins og til dæmis í bíl. Tökum niður 

nokkur fleiri dæmi um notkun IOT frá riti Andonova o.fl (2015). Þessi gagnasöfnun 

hjálpar okkur við að taka mun skilvirkari og betri aðgerðir í rauntíma. Sem dæmi má þá 

nefna að endurbirgjun á vöruhúsum eða hillum í matvöruverslun. Annað dæmi væri sem 
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markaðsstjóri fyrirtækis gæti notað sér er rauntíma umferð í gegnum vöruverslun. Þá 

getur hann eða hún séð hvert fólk fer innan verslunarinnar, hvaðan það kom og hvert 

það fer. Þessar upplýsingar getur stjórnandinn notað til að raða mun skilvirkara í hillur 

sett vörur í hillur þar sem mesta umferð fólks er yfir daginn o.s.frv (Andonova o.fl., 

2015). 

Næst skulum við líta til raundæmis á notkun IOT til að auka framleiðni og skilvirkni 

framleiðslu fyrirtækis. Fyrirtækið Stanley Black & Decker Inc er núna sett undir smásjá 

og eru þessar tölur fengnar frá rannsókn CISCO á félaginu. Þetta er fyrirtæki sem 

framleiðir allskyns vörur eins og t.d. iðnaðarvélar líkt og borvélar o.s.frv. Í stuttu máli 

notfærðu þeir sér IOT lausn í sínu framleiðsluferli. Þessi upptaka á IOT lausn bætti 

ýmislegt innan ferilsins. Sem dæmi má nefna varð árangur almenns tækjabúnaðar  (e. 

Overall Equipment effectiveness, OEE) allt að 24% betri. Því varð búnaður í 

framleiðsluferlinu 24% skilvirkari en áður. Ástæða þess var að rauntíma skilaboð voru að 

koma til stjórnenda um ákveðna flöskuhálsa sem gátu myndast í ferlinu. IOT veitti þeim 

líka meira innsæi í birgðarstöðu sína og hvað þurfti mikið að hafa á lager á hverjum degi. 

Við þetta gátu þeir lækkað kostnað við birgðageymslu. Með skynjurum sem voru settar í 

hvern part skilaði þetta sér líka í betri þjónustu til viðskiptavinar sem gat séð mun 

nákvæmara hvar sín pöntun var í framleiðsluferlinu. Ekki jók þetta eingöngu skilvirkni 

framleiðsluferilsins sjálfs heldur gátu þeir einnig aukið skilvirkni/árangur starfsfólks um 

10%. Ástæðan fyrir því var betri yfirsýn yfir alla vinnutíma hvers verks og aukinn árangur 

almenns tækjabúnaðar ýtti undir og opnaði nýjar dyr fyrir skipulag vinnuaflsins innan 

verksmiðjurnar.  Hagnýting vinnuaflsins fór því frá 80% í 90% (Cisco, 2014).  

Internet of Things ber því með sér ýmsa kosti. Hinsvegar, eins og með allt annað þá 

fylgja þessu ákveðnir gallar sem Andonova o.fl (2015) draga fram. Mest umrædda 

vandamálið við að setja skynjara í neytendavöru sem skoðar hegðun/neyslumynstur 

neytandans er hversu langt er gengið inn á fólk. Í öðrum orðum er fólk mis ánægt með 

hversu mikið af gögnum þetta skapar um það til notkunnar hjá fyrirtæki. Aðrir ókostir 

eða ógnanir sem fylgja þessu er gagnasöfnunin sjálf. Því meiri gagnasöfnun sem er gerð 

því meira pláss þarf að nota og mun meiri vinnsluhraða tölva til að vinna úr því. Nú í dag 

er eitthvað í kringum 4 zettabit (1021 bit) og því er spáð að það verði 40 zettabit af 

gögnum árið 2020. Ný tækni og reiknirit til að vinna úr þessum gögnum eiga enn eftir að 
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koma út til að geta svarað þessari aukningu. Eignarhlutur gagnanna mun einnig verða 

vandamál. Þetta hefur verið vandamál fyrirtækja með t.d. samfélagsmiðla. Þetta er 

ógnun sem gæti staðið fyrir fyrirtæki þar sem barátta um að eigna sér gögn geti átt sér 

stað (Andonova o.fl., 2015)  

Þessi kafli um Internet of Things er alls ekki tæmandi. Kostir þess eru mun meiri en 

gert er grein fyrir hér. Í þessum kafla var aðeins tekið fram hvað IOT er, hverjir kostir 

þess geta verið og mikilvægi þess. Hvert fyrirtæki þarf að átta sig á því sjálft hvað IOT 

hefur uppá að bjóða fyrir sig. Þetta er bara létt kynning á viðfangsefninu sem er eins og 

flest annað í þessu verkefni, umræðuefni margra bóka, fræðigreina og skýrslna. 

4.4 Gervigreind 

Gervigreindin, eins og var minnst á í kafla um kenningarnar, er líklega sú mikilvægasta 

upplýsingatækni nýjung 21. aldarinnar. Líkt og Brynjolfsson & McAfee (2014) taka fram 

er flest í heiminum í dag orðið stafrænt þ.á.m. störf og því er þetta allt á tölvutæku 

formi. Það þýðir að gervigreind mun geta tekið yfir gífurlegt magn starfa. Lærdómsgeta 

gervigreindarinnar eða lærdómur tölvanna (e. machine learning) eins og Antonoglou 

o.fl. (2015) er nýtt fyrirbæri sem er mikilvægt í umræðu um gervigreind. Geta tölvanna 

að læra hluti hafa alltaf verið á þann veg að þú þurfir að gefa þeim fullt af skilyrðum til 

að vinna eftir. Í dag þarf það ekki, eina sem þú þarft að gera er að láta gervigreindina fá 

að vita eitt markmið. Líkt og Antonoglou, ofl (2015) gerðu með því að kenna gervigreind 

að spila tölvuleiki með því að segja þeim aðeins að reyna hækka stigaskorið sem er sýnt 

á skjánum. Engar reglur, kænska né aðferðir til að spila leikinn voru kenndar. Þetta var 

eitthvað sem gervigreindin varð að átta sig á sjálf. Fyrst gekk það illa en eftir ákveðinn 

tíma er gervigreindin orðin betri en allar manneskjur sem hafa spilað þessa leiki. Þetta 

sýnir að með enn meiri þróun gervigreindar sem eins og allar tækninýjungar fylgja 

Moore‘s lögmálinu þá mun ekki líða á löngu þar sem við getum fengið gervigreind til að 

gera ýmis stafræn störf fyrir lágan kostnað (Ford, 2015).  

Fyrst til að sýna hversu mikið gervigreindin getur í raun og veru skulum við líta til 

tveggja verkþátta sem hafa í gegnum tíðina alltaf þurft mennskt vinnuafl til að gera. Vert 

er að taka fram þetta er ekki tæmandi listi bara tvö lítil dæmi til að sína notagildi 

gervigreindar. Lítum til túlkunar eða þýðingar úr einu tungumáli yfir í annað. Hitt dæmið 
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sem ég vil minnast á að ef þú vilt fá ritaða greinargerð út frá tölulegum gögnum líkt og 

ársreikningum eða ársfjórðungsuppgjöri höfum við alltaf þurft mennskt vinnuafl til að 

gera það. Í dag er þetta breytt, gervigreindin er að taka yfir þessi störf. Þetta eru bæði 

störf sem við höfum þurft sérhæft og þjálfað vinnuafl til að gera (Brynjolfsson & McAfee, 

2015). Eins og við öll ættum að þekkja er gervigreindin eða forritið Google Translate að 

gefa okkur þýðingu frá einu tungumáli yfir í annað. Þetta hefur aldrei áður verið hægt í 

sögu mannsins nema með hjálp mjög sérhæfðs vinnuafls sem er búið að sérhæfa sig í 

túlkun. Þú getur ekki aðeins skrifað inn í Google translate í dag heldur getur þú einnig 

talað við það. Gervigreindin á bak við þetta skilar því bæði rituðu og töluðu máli og 

getur þýtt íslensku yfir á fjölda tungumála (Google, á.á). Næst skulum við líta til 

gervigreindar sem heitir Quill. Quill er forrit eða gervigreind sem tekur töluleg gögn líkt 

og ársreikninga eða í raun bara hvaða gagnasafn sem er. Quill skilar svo greinargerð um 

þetta í fullkomnu bundnu máli. Fyrirtæki geta síðan gefið þessari gervigreind nokkrar 

reglur til að fylgja eins og hvað er mikilvægast að vita og hvað þarf að leggja áherslu á. 

Því skilar svo gervigreindin með greinargerð sinni í bundnu máli (Narrative Science, á.á). 

Brynjolfsson & McAfee (2014) taka fram, að þú kæri lesandi, hefur líklega lesið a.m.k. 

eina slíka greinargerð ef þú átt það til að skoða erlendar fréttasíður og lítur yfir 

ársfjórðungsuppgjör fyrirtækja sem dæmi. Quill og aðrar svipaðar gervigreindir skrifa 

líka gífurlegt magn af íþróttafréttum sem eru byggðar á tölulegum gögnum frá leikjum. 

Einn af stjórnendum Quill gervigreindarinnar tók fram í viðtali við The Guardian að 

margar greinar innan Forbes.com koma frá þeim. Þá sérstaklega þær sem eiga að spá 

fyrir um hvernig ársfjórðungs uppgjör ákveðinna fyrirtækja verði. Hinsvegar kemur 

stjórnandinn með góðan punkt varðandi gagnasöfnun fyrirtækja með IOT og Big Data. 

Með samtenginu þessarar gervigreindar og tækninnar sem hefur verið rætt um í kafla 

hér að ofan. þá myndir þú geta fengið persónulega greinargerð á öllum þínum 

innkaupum, neyslumynstrum og hegðun. Þú gætir fengið að sjá hvað betur mætti fara 

eins og hvort að ákveðin verslun myndi henta þér betur og spara þér pening eða hvernig 

betur þú gætir hagrætt heima hjá þér. Eða eins og þú myndir heimfæra þetta yfir til 

fyrirtækis og þau geta fengið út nákvæmna greinargerð útúr Big Data og IOT frá sínu 

ferli. Kæmu þar strax út góðar upplýsingar um hvað mætti lagfæra, hvar er hægt að 

lækka kostnað o.s.frv. þarft ekki að ráða inn starfsmann bara kaupa eitt lítið forrit. 

Möguleikarnir eru í raun endalausir. Hver myndi ekki vilja fá nákvæma útskýringu á hvað 
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maður sjálfur gæti bætt í sínu lífi út frá gögnum sem maður framleiðir líkt og með IOT 

(Eudes, 2014).  

Nú er vert að líta inn um dyr fyrirtækja í dag til að fá enn meiri tilfinningu fyrir 

notagildi gervigreindar. Fyrst skulum við líta til einhvers sem margir myndu fyrir fimm til 

tíu árum telja vera óhugsandi. Í dag er gervigreind titluð sem stjórnarmaður í stóru 

fjárfestinga fyrirtæki erlendis. Þessi gervigreind er alveg eins og aðrir stjórnarmenn með 

atkvæðisrétt. Þessi gervigreind heitir Vital og gefur ráðleggingar varðandi fjárfestingu á 

fyrirtækjum. Það fer í gegnum gífurlega mikil gögn um fyrirtæki og skilar út ákveðinni 

niðurstöðu um þau. Þetta hjálpar því fyrirtækinu að notfæra sér ekki bara gervigreind til 

að auka samkeppnisforskot sitt heldur einnig Big Data. Þarna gefur gervigreindin 

nákvæma útskýringu á sínum ráðleggingum í gegnum gífurlega vinnslu með gögn úr Big 

Data umhverfinu (Algorithm..., 2014).   

Gervigreindin er oft notuð til að lesa í gegnum gífurlegt magn af gögnum sem 

myndast með Big Data. Eins og áður var tekið fram að láta einstakling vinna við að gera 

það er bæði óskilvirkara og kostnaðarmeira en að láta gervigreind gera það (Beasly, 

2015).  Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að átta sig á að Gervigreind er mikilvæg tækni í því 

samhengi að ná að kreista sem mest virði útúr Big Data. Tökum eitt dæmi úr grein eftir 

Jose & Pyle (2015) þar sem þau tala um bankastarfsemi með notkun gervigreindar. 

Þeirra rannsókn leiddi í ljós að þegar bankar tóku upp gervigreind í stað fyrir gömul 

tölfræði módel þá fóru hjól skilvirkninnar að snúast. Þetta skilaði þeim tíu prósent 

aukningu á sölu af nýrri vöru, tuttugu prósent sparnað í eyðslu fjármagns, tuttugu 

prósent aukningu í peninga söfnuna (e. cash collection). Bankarnir hafa náð þessari 

skilvirkni með því að nota tillögur gervigreindarinnar sem býr til ráðleggingar um hvernig 

eigi að koma að hverjum og einum viðskiptavini. Þá í samanburði við hans sögu og 

annað. Þetta hefur því einnig hjálpað bankanum að spá fyrir um framtíðina og sjá 

hvenær einhver væri líklegur til að hætta versla ákveðna þjónustu, lenda á vanskilaskrá 

og hvernig er best að takast á við það (Jose & Pyle, 2015).  

Gervigreind í dag er enn tiltölulega dýr eins og gervigreindin DeepMind sem sigraði 

nýverið leik í GO kostaði Google $400 milljónir (A game changin...2016). Hinsvegar eins 

og Ford (2015) og Brynjolfsson & McAfee (2014) tala um fylgir Gervigreind einnig 

Moore‘s law. Þess vegna við þurfum ekki að bíða lengi eftir því að gervigreindir verði 
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jafn notendavænar og ódýrar eins og heimilistölvan. Í dag er verið að nota þessa tækni 

gífurlega mikið í þróunar starfi bæði innan Google og IBM. Brynjolfsson & McAfee 

(2014) draga upp gott dæmi um gervigreind í samtengingu við ofurtölvuna sem var 

sköpuð af IBM og heitir Watson. Fyrst var hún notuð til að vinna frægan bandarískan 

spurningaleik Jeopardy. Þar sem fólk þarf að svara spurningum sem erfitt er að skilja. 

Þær eru oftast settar upp eins og gátur. Því þurfti Watson að læra að skilja ekki bara 

venjulegt talað mál heldur flókið og óskýrt orðalag og í raun læra að lesa á milli línanna. 

Eftir stuttan tíma af æfingum fór Watson að verða betri og betri, í dag er Watson mun 

betri en allir menn heimsins í þessum leik. Það er ekki aðal málið draga Brynjolfsson & 

McAfee (2014) fram heldur er það að eftir að Watson var búinn að gjörsigra 

spurningaleikinn fór hann að sækja um störf víðsvegar um heim. Watson gat nú unnið í 

símaverum og svarað spurningum fyrir fyrirtæki. En það er tvennt sem er merkilegt í 

samhengi við Watson til að skilja betur hversu mikil áhrif gervigreind getur haft á 

samfélagið. Þrátt fyrir að vera ofurtölva er hún keyrð á forriti gervigreindar. Með 

tímanum ef Moore‘s law heldur áfram að reynast rétt mun hún verða ódýrari og 

skilvirkari. Líkt og með dæmið um ASCI-RED ofurtölvuna árið 1996 sem árið 2006 var 

orðinn verri en einföld leikjatölva (Lanchester, 2015). Watson hefur í dag farið í 

læknaskóla. Hann er nú að vinna með læknum að hlusta á greiningar sjúklinga á sínum 

kvillum og gefa læknum líklega niðurstöðu út frá útskýringum sjúklinga (Friedman, 

2014). Brynjolfsson & McAfee (2014) halda því fram að Watson sé betri en allir læknar 

dagsins í dag að greina sjúklinga á fyrsta stigi. Þar sem það er ekki fræðilegur möguleiki 

fyrir lækna í dag að kunna alla kvilla líkamans utan að, sjúkrasögu allra sem hafa stigið 

inn á sjúkrahús og hvernig lyf virka með tilliti til sjúklinga og annarra lyfja. Watson hefur 

tök á þessu öllu. Hann getur leitað uppi í öllu gagnasafni heimsins með læknisskjölum og 

fundið ákveðin mynstur í því í samanburði við útskýringar sjúklings. Skoðað sjúkrasögu 

sjúklings, fjölskyldu og ættmenna. Með allar þessar upplýsingar kemur Watson svo með 

hvað hann telur vera líklegan kvilla sjúklings. Enn í dag er það læknirinn sem tekur loka 

ákvörðun um greiningu en Watson er nú orðin framlenging af þekkingu læknisins. 

Brynjolfsson & McAfee (2014) sjá því að jafnvel í framtíðinni verður þetta læknirinn 

okkar, gervigreind sem skilur ekki bara læknissögu okkar heldur allra í heiminum í 

gegnum söguna.  
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Gervigreind hefur því gífurlega kosti fyrir fyrirtæki. Þegar gervigreindin verður ódýrari 

og aðgengilegri fyrir öll fyrirtæki munum við líklega sjá mikla sprengju í notkun 

gervigreindar. Í Tedx (2012) fyrirlestri sínum kom Andrew McAfee með nokkra punkta 

sem vert er að skoða. Eftir fjármálakrísu 2008 hafa töluleg gögn sýnt að fyrirtæki hafa 

aldrei áður eytt jafn miklu fjármagni í forrit og tölvutækan búnað. Þetta þýðir að mun 

meira mikilvægi og notkun er sett á herðar þessarar tækni. Það sem fyrirtækin eru ekki 

að gera það er að ráða fólk, ekki í jafn miklu vægi og áður. McAfee telur því að gögnin 

sýna að framleiðni sem kemur út frá vinnuafli er að minnka. Hann endurtekur það sem 

höfundur hefur sagt áður að IBM Watson og gervigreindir að ef þau eru að fara fylgja 

Moore‘s law skalanum líkt og öll  tölvutæk tækni þá erum við að fara sjá gífurlegar 

breytingar. Því eftir aðeins sex ár verða þeir ekki bara tvisvar sinnum eða fjórum sinnum 

betri en þau eru í dag, heldur 16 sinnum betri (TedX Talks, 2012). Brynjolfsson & McAfee 

(2014) og Ford (2015) taka því allir undir einn punkt, að í framtíðinni munum við verða 

með hagkerfi sem skilar okkur gífurlegri framleiðni og hluti vinnuaflsins af þeirri 

framleiðni verður mjög lítill. Þeir telja að eftir nokkur ár þegar gervigreindir eru farnar 

að geta séð fyrir flestum stafrænum störfum í gegnum machine learning og gervigreind 

þá er þetta bæði stærsta tækifæri mannsins og líklega sú mesta ógnun ef ekki er rétt 

haldið á spöðunum. Nánar um tækifærin og ógnanir í sértilgreinum köflum að neðan.  
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5  Tækifæri og ógnanir upplýsingatækni nýjunga 21. aldarinnar 

Þessi kafli er með þann eina tilgang að taka saman tækifærin og ógnanir tækninnar sem 

hefur verið rætt hér að ofan. Til að skilja betur hver tækifærin og ógnanirnar eru þarf að 

líta á þær með kenningar um áhrif tækninar á samfélög sem hafa komið fram. Teknar 

voru saman nokkrar kenningar hér í efri köflum og eru tækifærin og ógnanirnar sem hér 

birtast að neðan myndaðar með kenningarnar að leiðarljósi. Þessi tækifæri og ógnanir 

eru aðallega fyrir fyrirtæki og notagildi þeirra á tækninni. Það verður ekki litið til 

tækifæra og ógnana beint fyrir neytendur eða mannfólkið yfir höfuð. Þetta er því byggt 

upp fyrir fyrirtæki og þeirra stjórnendur til að átta sig á tækifærum og ógnunum 

upplýsingatækni nýjunga 21. aldarinnar.  

 

5.1 Tækifæri  

Það fyrsta sem fyrirtæki þurfa að átta sig í við þessa tæknivæðingu 21. aldarinnar er að 

falla ekki í gryfju fyrirtækja þegar rafmagnið tók við af gufuvélinni.  Brynjolfsson tekur 

fram í Ted fyrirlestri sínum að þegar verksmiðjur voru rafvæddar fyrir 120 árum varð 

engin aukin framleiðni í fyrstu. Það var ekki fyrr en eftir þrjátíu ár sem eitthvað fór að 

breytast. Þrjátíu ár, segir Brynjolfsson, vera tíminn sem tekur heilan árgang af 

stjórnendum að láta af störfum. Það var því ekki fyrr en nýir stjórnendur komu inn með 

aðrar áherslur fóru hjól framleiðninnar að snúast. Stjórnendur í dag þurfa því að átta sig 

á því fyrst og fremst að það er ekki bara nóg að byrja notfæra sér tæknina heldur þarf að 

átta sig á þeim tækifærum sem liggja að baki þeirra. Það gæti þurft að umbreyta ýmsum 

viðskiptamódelum eða aðferðum til að ná sem mestu úr þeim. Stjórnendur þurfa því að 

hafa það á bakvið eyrað þegar innleiða á tækni 21. aldarinnar. Líkt og þegar rafmagnið 

tók við af gufuvélinni mun Big Data sem dæmi taka við af gömlum tölfræði módelum 

(Ted, 2015).  Þetta kemur einnig fram í rannsókn Brynjolfsson & Hitt (2003) þar sem við 

komu tölvuvæðingar að framleiðni jókst um muna við upptöku nýrrar tækni. Lítum nú til 

hvar tækifærin liggja með aðkomu tækninýjunganna sem var talað um í fyrri kafla, Big 

Data, IOT og Gervigreindar.   
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Big Data, eins og áður sagði, er þegar öllum upplýsingum sem fyrirtæki búa til og eru 

sett saman. Þá er verið að meina öll gögn, hvort sem það er netsíðu umferð, 

músarsmellir á heimasíðum, neyslumynstur eða kauphegðun neytenda og gögn frá 

öllum ferlum framleiðsluferilsins (Brown o.fl., 2011). Fyrirtæki ættu því að nýta sér Big 

Data til að skilja ekki aðeins viðskiptavini sína betur og þeirra neyslumynstur og 

kauphegðun heldur einnig sína eigin verkferla. Mikilvægt fyrir fyritæki er því að átta sig á 

þeim spám sem koma út frá Big Data og taka ákvarðanir byggðar á þeim. Hvort sem það 

er að breyta vöru eða framleiðsluferli. Líkt og Brynjolfsson & McAfee (2014) og Ford 

(2015) taka fram getur Big Data því skilað gríðarlegum ávinningi fyrir fyrirtæki þar sem 

það mun kynnast sínum viðskiptavinum og sínu eigin ferlum mun betur og ættu að 

notfæra sér þá þekkingu til að ná samkeppnisforskoti.    

Líkt og Fleisch o.fl. (2014) taka fram er Internet of Things eða Internet hlutanna 

mikilvæg nýjung sem fyrirtæki og stofnanir þurfa að átta sig á. IOT og góð stjórnun á Big 

Data mun skapa fyrirtæki nýja innsýn ekki bara í kauphegðun og neyslumynstur 

viðskiptavina sinna heldur einnig hvað má betur fara í sínu eigin framleiðsluferli. 

Fyrirtæki ættu því að nýta sér þetta líkt og dæmið um Stanley Black & Decker gaf til 

kynna og kynnast framleiðsluferli sínu á mun nánari grundvelli. Sem dæmi að finna 

flöskuhálsa í framleiðslu, breyta skipulagi og þ.a.l. auka framleiðni. Grein Andonova o.fl. 

tók fram að stærð IOT verði gífurleg á næst komandi árum þar sem skynjarar verða 

settir í flestar ef ekki allar vörur. Því verður markaðsvirði IOT 7 milljarðar bandaríkjadala 

árið 2020. General Electric spáir því svo að árið 2030 verður IOT orðið allt að $15 

milljarðar af heildar GDP heimsins. Því er IOT gífurlega mikilvæg tækni sem öll fyrirtæki 

ættu að notfæra sér.  

Brynjolfsson & McAfee (2014) færa rök fyrir því að gervigreind og lærdóms hæfileiki 

tölvana sé eitt af mikilvægustu uppfinningum samtímans. Með þeim erum við að skapa 

vél sem mun margfalda hugargetu mannsins. Þar sem gervigreindir eru að sýna að þær 

eru mun fljótari að læra nýja hluti og þ.a.l. taka framúr hugargetu mannsins. Líkt eins og 

vélarnar sem tóku við og margfölduðu styrkleika mannsins með vélrænum "vöðvum" er 

gervigreindin að skjótast langt fram úr hugar getu mannsins. Sú staðreynd að vélar eru 

farnar að verða í raun gáfaðri en maðurinn á ýmsum sviðum getur reynst gífurlegt 

tækifæri fyrir fyrirtæki. Til að sanna þann punkt hvernig gervigreind er að taka fram úr 
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manninum er gott að líta til keppni milli gervigreindar og heimsmeistara í borðspilinu 

"Go". Frétt sem fjallaði um þennan leik í The Economist kemur fram hugmynd hversu 

langt á undan hugarafli mannsins gervigreindin getur verið. Leikurinn "GO" er 

aldagamall og eru ákveðnar kænsku aðferðir sem hafa verið fundnar upp af manninum 

við að spila hann. Hinsvegar kom gervigreind lýsendum keppninnar í opna skjöldu með 

furðulegum hreyfingum innan borðsins. Þær litu illa út í fyrstu en á endanum sigraði 

gervigreindin út frá þeim hreyfingum. Gervigreindin var því búin að sjá nýja kænsku við 

að spila spilið. Eitthvað sem manninum hefur aldrei, í þúsund ára sögu spilsins, dottið í 

hug (A game..., 2016). Þetta sýnir okkur að gervigreindin er að taka fram úr manninum í 

„hugsun“.  

Tækifærin sem fylgja gervigreindinni eru því gífurlegir þar sem gervigreindin getur 

fært okkur dýpri og betri skilning á heiminum í kringum okkur. Hinsvegar kemur 

Brynjolfsson með áhugaverðan punkt. Hann minnist á þegar Deep Blue ofurtölvan og 

gervigreindin sigraði í fyrsta skipti heimsmeistara í tafli. Eftir það hafa tölvur alltaf verið 

betri en við í skák, jafnvel smáforrit í símanum þínum getur verið stillt þannig að það 

vinnur hvaða heimsmeistara sem er. Punkturinn sem Brynjolfsson kom með var 

hinsvegar áhugaverður um samvinnu gervigreindar og mannsins. Í dag eru haldin mót í 

skák þar sem gervigreind og lið af mönnum vinna saman. Það sem er athyglisvert við 

það að sá sem stendur uppi sem sigurvegari oftast í þeim keppnum er ekki besta 

gervigreindin og þaul reyndasta liðið í tafli, heldur er það lið sem skilur betur hvernig 

menn og gervigreind vinna saman. Samvinna þeirra beggja, sem sagt gervigreindar og 

liðsins er betri en allar bestu gervigreindar tölvur í dag og allir heimsmeistarar. Því segir 

Brynjolfsson að mikilvægt er að fólk átti sig á því að samvinna mannsins og tölvunnar er 

skilvirkara heldur en gervigreindin og maðurin einn og sér (Ted, 2013). Þetta er eitthvað 

sem fyrirtæki þurfa að átta sig á að samvinna milli gervigreindar og mannsins getur 

skilað meiri skilvirkni heldur en þær einar og sér. Fyrirtæki þurfa því að stilla sínum 

viðskiptamódelum upp þannig sem ýtir undir samvinnu beggja liða. Autor (2014) skrifaði 

grein um nákvæmlega þetta módel. Að þrátt fyrir að gervigreindin getur gefið 

fyrirtækjum mikið og aukið skilvirkni er samvinna vel menntaðra einstaklinga og 

gervigreindar mun skilvirkara.  Fyrirtæki mega því ekki keyra blint áfram á aðeins krafts 

gervigreindar þótt að það auki vissulega skilvirkni þá getur góð samvinna skilað enn betri 

árangri.  
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Nú skulum við líta til tækifæranna með kenningar fyrri kafla til hliðsjónar. Eins og 

Marx (1858) talaði um vélina sem myndi endast að elífu eru margir líkt og Mason (2014) 

sem telja að upplýsingatæknin sé sú vél. Enda eru forrit þegar þau eru búin til raunvirk 

og starfhæf að eilífu á meðan tölvan er enn í notkun. Marx (1858) spáði því að með 

þessari vél ættum við að sjá mun meiri skilvirkni og framleiðni. Brynjolfsson & McAfee 

(2014) sýna það með dæmum sem hafa verið tekin fyrir í fyrri köflum með t.d. 

gervigreind. Hinsvegar minnkar þetta þörf fyrir mikið vinnuafl í framleiðslu og er það eitt 

af aðal ógnunum upplýsingatækni nýjunga 21. aldarinnar, meira um það í kaflanum um 

ógnanir. Tækifærin liggja því í samvinnu véla og mannsins til að auka enn fremur 

skilvirkni og framleiðni heldur en sitthvort eitt og sér. Í viðtali segir Brynjolfsson að það 

séu gífurleg tækifæri í því að finna nýjar leiðir til að auka samvinnu okkar og 

gervigreindar. Brynjolfsson bætir við í endann að þetta snúist því um að keppast með 

vélunum ekki gegn þeim (Bernstein & Raman, 2015).  

5.2 Ógnanir 

Þrátt fyrir ágæti upplýsingatækni nýjunga 21. aldarinnar eru þær ekki hnökralausar. Þótt 

að þær geti aukið skilvirkni, arðsemi og framleiðni fyrirtækja til muna er vert að líta á 

nokkrar ógnanir sem stafa af tæknivæðingunni. Eins og Engels & Marx (1848) færðu rök 

fyrir í The Communist Manifesto að verkalýðurinn myndi á endanum gera uppreisn gegn 

borgarastéttinni eða kapítalistunum. Það sem fær verkalýðinn til uppreisnar er ekki bara 

sú endalausa hagnýting vinnuaflsins heldur einnig þegar fleiri og fleiri vélar taka yfir 

framleiðsluferlið og mikið vinnuafl er látið hætta störum. Þetta var það sem Engels & 

Marx (1848) héldu fram að myndi gerast á endanum og þ.a.l. mynda kommúnisma. En 

eins og við vitum þá hefur alltaf komið inn nýr iðnaður líkt og með verksmiðjurnar sem 

fóru að spretta upp út um allt í iðnbyltingunni og eftirspurn eftir vinnuafli varð gífurleg 

(McDowall, 1989). Spurning er því sú af hverju er þetta öðruvísi núna? Hvað er það sem 

sker þessa tæknivæðingu svona frá t.d. tæknivæðingu iðnbyltingarinnar? Í viðtali sínu 

við Harvard Business Review sýna Brynjolfsson & McAfee það með tölulegum gögnum. 

Þeir taka fram að það sem sker þessa tæknivæðingu frá þeim fyrri er að við erum að sjá í 

fyrsta skipti framleiðni í heiminum hækka gífurlega á meðan prósenta vinnuafls 

minnkar. Þá erum við að sjá hvernig vinnuafl og framleiðni eru að missa samband sín á 

milli. Einnig draga þeir fram að í fyrsta skipti er hagnaður fyrirtækja að hækka en eins og 
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áður sagði prósenta vinnuafls að minnka og laun í raun að lækka. Miðgildi launa 

vinnuafls hafa verið að minnka síðastliðin ár. Það er megin munurinn á þessu. 

Brynjolfsson & McAfee (2014) taka það einnig fram að þó kaka hagkerfisins (e. Economic 

Pie) sé að stækka að sökum aukinnar framleiðni og hagnaðar þá er ekkert hagfræði 

lögmál sem segir að allir þurfa að fá sína sneið af kökunni. Þeir telja þetta því vera 

grundvallar atriði fyrir ógnunum tæknivæðingar 21. aldarinnar. Brynjolfsson & Mcafee 

segja enn fremur að nú sé rangt að líta bara á köku hagkerfisins og hvort hún stækki eða 

ekki og spá fyrir um hlutfall vinnuafls á markaði. Því að nú er ekkert samband þarna á 

milli, þetta kalla þeir The Great Decoupling sem mætti þýða yfir á íslensku sem hin mikla 

aftengin. Þetta er líklega stærsta ógnin sem ekki bara fyrirtæki þurfa að líta til heldur 

heimurinn í heild sinni.  

Gott dæmi um hvernig með minna vinnuafli hefur verið skapaður meiri auður með 

notkun upplýsingatækni skulum við líta til Kodak. Brynjolfsson & McAfee (2014) taka 

dæmið um Kodak þar sem það var fyrirtæki sem sá um að selja myndavélar, framköllun 

mynda og allt sem tengist myndatöku Það var að hjálpa fólki að deila myndum úr sínu 

lífi. Kodak hafði í vinnu hjá sér þegar best lét 145.300 manns. Þetta var rótgróið fyrirtæki 

út um allan heim sem aflaði tekna fyrir 145.300 manns. Þetta hjálpaði mörgum 

fjölskyldum að eiga í sig og á og var fyrirtækið starfrækt í 132 ár. Hinsvegar í dag er það 

gjaldþrota og ekki starfrækt í dag. Það sem Kodak fylgdi ekki eftir var upplýsingatækni 

þróunin. Sambærilegt forrit upplýsingatækninnar í dag er Instagram. Rétt áður en Kodak 

varð gjaldþrota var Instagram selt til Facebook á einn milljarð bandaríkjadala (Ford, 

2015). Þrátt fyrir gífurlega aukningu í framleiðni á myndum og markaðurinn fyrir 

ljósmyndir hefur aldrei verið stærri varð rótgrónasta og stærsta fyrirtæki síðari ára í 

þeim iðnaði gjaldþrota. Það var vegna þess að eins og áður sagði fylgdi það ekki 

tækniþróuninni. En til að útskýra þann punkt að framleiðni og hagnaður getur verið 

aukinn þrátt fyrir mun minna af mennsku vinnuafli er við störf skulum við líta aðeins 

betur á Instagram. Instagram þegar það var selt til Facebook á 1 milljarð bandaríkja dala 

voru starfandi þar þrettán manns, það gerir u.þ.b. 77 milljónir bandaríkja dala á hvern 

starfsmann. Með þessu dæmi sjáum við að með hjálp upplýsingatækninnar getur 

fyrirtæki sem notfærir sér 145.300 starfsmenn orðið gjaldþrota á tíma þar sem aldrei 

hafa verið framleiddar og deilt fleira af ljósmyndum. Fyrirtæki þurfa því að átta sig á 
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hvaða tæknivæðingar eru í gangi í sínum geira og ekki halda of fast í gömlu módelin til 

að heltast ekki úr lestinni (Brynjolfsson & McAfee, 2014).  

Þessi mikla aftengin framleiðni og mennsks vinnuafls mun því líklega ýta undir reiði 

verkalýðsins líkt og Engels & Marx (1848) spáðu fyrir um. Fyrirtæki þurfa því að öllum 

líkindum að fara líta til ógnana sem gætu stafað af Luddites. Luddites eins og áður var 

tekið fram í verkefninu eru þeir sem eru á móti tæknivæðingu. Líkt og 

vefnaðarmennirnir í iðnbyltingunni risu gegn vélunum gætum við séð lík dæmi fara að 

spretta upp á okkar tímum (Yost, 2011). Hinsvegar eins og Yost (2011) tekur fram að 

þrátt fyrir endalausa baráttu vefnaðarmannana við að eyðileggja vélar og gera uppreisn 

gegn auðvaldinu skilaði það litlu sem engu. Það er lítið sem ekkert sem getur stoppað 

tæknivæðingu 21. aldarinnar þar sem fyrirtæki munu alltaf notfæra sér nýja tækni til að 

auka framleiðni. Einnig munu neytendur reyna að finna sér ódýrustu og þægilegustu 

vöru eða þjónustu. Tökum Uber sem dæmi, Uber er fyrirtæki sem er búið til í kringum 

svokallað deilihagkerfi. Þetta er smáforrit sem fólk skráir sig inn annað hvort sem 

bílstjóra eða farþega. Ef þig vantar far þá skráir þú þig inn og forritið finnur bílstjóra sem 

er sendur til þín. Leigubílstjórar eru ekki ánægðir með þessa þróun og hafa þeir 

mótmælt út um allan heim vegna komu eins smáforrits. Í frétt The Guardian kemur fram 

að síðast í febrúar 2016 hafi helstu götum London verið lokað vegna mótmæla 

leigubílstjóra. Það mætti því segja að við séum byrjuð að sjá Luddites spretta upp nú 

þegar (Black-cab..., 2016). Annað dæmi um Luddites nútímans fara fram í gegnum netið. 

Big Data og IOT eru auðvitað nettengd kerfi og innihalda gífurlegt magn af upplýsingum 

um fyrirtæki og neytendur. Nútíma Luddites myndu þá líklega gera árás gegn þessari 

tækni í gegnum netið eða á tölvutæku formi með vírusum og spilliforritum (e. 

malware).Því þurfa fyrirtæki að verjast gegn slíku með aukinni dulkóðun og 

öryggisráðstöfunum (Conniff, 2011).  Líkt og Andonova o.fl. (2014) taka fram í sinni grein 

er það sem neytendur óttast mest er að ráðist verður að gögnum um þau sem hefur 

verið safnað af Big Data og IOT. Það er friðhelgi einkalífsins sem fólk hræðist mest að 

verði ráðist inn á og þurfa fyrirtæki því að átta sig á því og reyna koma í veg fyrir að 

hægt sé að brjótast inn í gagnabanka þeirra. Því er Luddites ógn sem fyrirtæki þurfa átta 

sig á og þurfa að gera varúðarrástafanir gegn þeim og hættunum sem fylgja þeim. 
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Brynjolfsson & McAfee taka fram í viðtali sínu við Harvard Business Review að þessi 

tæknivæðing myndar líka svokallað Winner take all markets. Þá eru þeir að meina að 

það myndast ákveðnar súperstjörnur innan hvers markaðar sem domínerar þann iðnað. 

Þar sem upplýsingatæknin, eins og áður hefur verið tekið fram, ber lítinn sem engan 

jaðarkostnað. Þegar fyrirtæki geta gert fullkomið afrit af sínum vörum og þau geta verið 

send hvert sem er í heiminum í gegnum netið. Þetta er eitthvað sem aldrei hefur verið 

hægt með vörur eða þjónustu áður. Þeir taka einnig fram í bók sinni The Second 

Machine Age að þegar forrit er komið á markað, sem virkar líkt og TurboTax sem sér um 

skattaframtal, er nauðsynlegt að átta sig á einu. Ef það gerir sína vinnu vel sem er í 

þessu tilviki skattaframtal er erfitt að koma inn á markað gegn þeim. Ef fólk er sátt með 

eitt slíkt forrit er erfitt að fara í samkeppni við það því að nú geta fyrirtæki ekki búið sér 

til samkeppnis forskot með lækkun á jaðarkostnaði. Það gæti, jú, haft vöruna sína á 

lægra verði og vonast til að fólk komi yfir. Hinsvegar er það ekki jafn líklegt og hér áður 

fyrr þar sem þú gast lækkað verð gífurlega því þú gast haldið framleiðslukostnaði niðri. Í 

dag er næstum því enginn framleiðslukostnaður í því að búa til auka eintak af vöru. 

Þetta veldur því að það verða ríkjandi súperstjörnur á mörkuðum sem erfitt er að keppa 

við (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Fyrirtæki þurfa því að átta sig á því að taka 

tækifærum sem bjóðast, að koma með nýjungar á markað sem fyrst og reyna ná 

súperstjörnu sætinu.  

Önnur ógnunin sem fyrirtæki þurfa að átta sig á er sú að tækniþróunin er gífurlega ör 

þökk sé Moore‘s law. Það er orðið fullt starf næstum því bara að fylgjast með hvað er 

það nýjasta í heiminum í dag. Meira að segja höfundur, þrátt fyrir mikinn áhuga á slíku, á 

oft erfitt með að fylgjast með þessari öru þróun. Fyrirtæki þurfa því líkt og LeVine (2016) 

nefnir að passa sig að falla ekki í gryfju Nokia eða eins og Brynjolfsson & McAfee (2014) 

minnast á Kodak. LeVine (2016) segir frá Nokia þar sem árið 2007 voru þeir risinn á 

markaði farsíma. Þeir litu svo á að það væri lítill sem enginn möguleiki að einhver gæti 

bolað þeim úr topp sætinu. Hinsvegar í júní sama ár kemur Steve Jobs út með fyrsta 

Iphone-inn. Sjö árum síðar var Nokia, sem var einu sinni verðmetið á hálfa billjón 

bandaríkja dala, selt yfir til Microsoft á sjö milljarða sem er minna en þrjú prósent af 

fyrra verðmati. En hvað er það sem skellti Nokia? Það var tæknin, Nokia fylgdist ekki 

nógu vel með örri þróun tækninnar og varð því að lúta í lægri hlut gegn risum líkt og 

Apple og Samsung (Levine, 2016). Sama má segja um Kodak sem, eins og áður var nefnt, 
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skapaði störf fyrir allt að 145.000 manns og varð starfrækt í meira en hundrað ár. Þar 

sem fyrirtækið fylgdi ekki tækniþróun upplýsingatækninnar varð það gjaldþrota 

(Brynjolfsson & McAfee). Fyrirtæki verða því að fylgjast með tækniþróun síns geira og 

fylgja henni. Ef einstaka fyrirtæki gera það ekki mun samkeppnis aðilinn gera það og ef 

fyrirtæki ætla verða samkeppnishæf á tímum 21. aldarinnar er mikilvægt að heltast ekki 

úr lestinni líkt og Nokia eða Kodak.  

Það sem margir fræðimenn líkt og Ford (2015),  Brynjolfsson & Mcafee (2014) og 

Rotman (2016) benda á er mesta ógnun þessarar tæknivæðingar minna notagildi 

mennsks vinnuafls. Eins og gögn Brynjolfsson & Mcafee (2014) er sýnt fram á það að 

þrátt fyrir aukna framleiðni og skilvirkni fyrirtækja helst það ekki lengur í hendur við 

hlutfall mennsks vinnuafls í heiminum. Það þarf ekki jafn mikið fólk við vinnu þrátt fyrir 

að nú lifum við á tímum þar sem við erum með enn meira magn af vöru og þjónustu en 

áður fyrr. Þetta er helsta ógnunin eins og tekið hefur verið fram áður, eitthvað sem Karl 

Marx talaði um á sínum tíma. Hann taldi að þetta yrði í raun fall hins kapítalíska kerfis. 

Mason (2014) í bók sinni PostCapitalism eins og nafni bókarinnar gefur til kynna er 

sammála honum. Í bók sinni Capital talar Karl Marx um tvo megin hluti sem hafa áhrif á 

framleiðslu og er það fjármagn (e. captial) og vinnuafl. Hann hélt því fram að fjármagn 

myndi taka stærri og stærri hluta framleiðslunnar af vinnuaflinu líkt og hefur verið rætt 

áður hér í verkefninu (Marx, 1867). Í dag sýnir tölfræðin okkur sem Brynjolfsson & 

Mcafee (2014) að í fyrsta skipti er hagnaður og framleiðni fyrirtækja að aukast og 

notagildi vinnuafls fer minnkandi. Þetta þýðir að enn meira er að fara til fjármagns 

frekar en vinnuafls. Þetta er að gerast í fyrsta skipti í sögunni sem bilið milli þessara 

tveggja þátta er svona mikið. Því er Karl Marx og hans kenning úr Capital ekki svo vitlaus. 

Þetta sýnir okkur að hagkerfið er að breytast mikið. Stóra spurning er því sú hvað verður 

um allt þetta vinnuafl? Hvert á það að fara og hvað á það að gera. Það er gífurleg ógnun 

ekki bara fyrir samfélagið heldur einnig fyrirtæki. Fyrirtæki þurfa að átta sig á því að það 

er ekki endalaust hægt að auka framleiðni fjármagnsins og breyta engu í okkar hagkerfi. 

Ford (2015) tekur undir eina lausn til að svara öllu þessu atvinnuleysi og er það með 

svokölluðum borgaralaunum. Brynjolfsson & McAfee (2014) taka hinsvegar undir 

hugmyndir margra hagfræðinga líkt og Milton Friedman um svo kallaðan neikvæðan 

tekjuskatt. Höfundur þessa verkefnis ætlar ekki út í útskýringar á þeim pælingum heldur 

er þetta aðeins til að skerpa á fyrirtækjum að þau þurfa að átta sig á þessari ógn. Það 
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þarf að breyta einhverju í hagkerfi kapítalismans til að svara þessum áhrifum tækninnar. 

Höfundur tekur undir orð Brynjolfsson að ekki eigi að reyna setja hindranir eða bremsur 

á tækninýjungar sem eru að koma út heldur eigum við að reyna vinna með henni. En 

eins kemur fram í viðtali Bernstein & Raman (2015) við Brynjolfsson og McAfee minna 

þeir á að fyrirtæki ættu ekki bara að einblína á að reyna koma vélum inn fyrir allt sitt 

vinnuafl heldur reyna finna leiðir til að auka samvinnu á milli gervigreindar og mennsks 

vinnuafls. Það mun skila enn meiri skilvirkni, framleiðni og þ.a.l. hagnaði.  

Mig langar að enda þennan kafla á einni tilvitnun sem kemur frá Brynjolfsson og 

McAfee (2014) sem er á þessa leið: „Technology is not destiny, we shape our destiny“. 

Þetta á við að við ráðum ferðinni hvert við förum með þessum tækninýjungum, við 

getum breytt okkar kerfum til að það komi öllum til góða ekki bara eigendum 

fjármagnsins. Þetta verkefni var gert í þeim tilgangi að hjálpa fyrirtækjum að átta sig á 

tækifærum og ógnun þessarar tæknibyltingar og hvernig er best að bregðast við henni. 
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Niðurstöður 

Líkt og Landes (1969) hélt fram að tæknivæðingunni í iðnbyltingunni væri hægt að skipta 

niður í þrjá megin hluta er gott að setja það í samhengi við upplýsingatækni nýjungar 21. 

aldarinnar. Þessir þrír hlutar eru: (1) Vélræn tæki koma í stað færni mennsks vinnuafls. 

(2) Mikill styrkur/kraftur (e. power) véla tók við af krafti vinnuaflsins. (3) Mikil framför í 

því að sækja og flytja hráefni. Lítum nú til tæknivæðingar okkar tíma og sjáum hvort að 

sagan a.m.k. rímí ekki örlítið. (1) Vélræn (upplýsingatækni forrit) koma í stað færni 

mennsks vinnuafls. (2) Mikil styrkur/kraftur gervigreindar tekur við af hugarafli 

mannsins. (3) Mikil framför í því að sækja og flytja hráefni. Þessa framför sjáum við þar 

sem upplýsingatækni og gögn sem hún skapar er í raun hráefni gervigreindarinnar til að 

skapa virði. Við getum núna flutt þessi gögn á ljóshraða í gegnum Internetið. Því sjáum 

við að áhrif tækninnar á iðnbyltinguna og áhrif tækni 21. aldarinnar eru lík. Hinsvegar er 

þetta verkefni gert til að skapa mynd af tækifærum og ógnunum fyrirtækja við notkun 

þessara tæknivæðingar. Hún fyrst og fremst eins og verkefnið sýnir að skila fyrirtækjum 

mun meiri skilvirkni, framleiðni, hagnaðar og minnkar í leiðinni hlutfalls vinnuaflsins í 

þeirri framleiðslu. Big Data, IOT og Gervigreindin geta hjálpa fyrirtækjum að átta sig 

betur á sínum framleiðsluferlum með mun meiri nákvæmni og þ.a.l. geta komið í veg 

fyrir ýmsa flöskuhálsa framleiðslu. Ekki bara geta fyrirtæki núna kynnst sér og sínum 

ferlum betur heldur einnig viðskiptavina sinna. Með aukinni gagnasöfnun er verið að 

skapa upplýsingar sem aldrei hafa verið hægt að sjá áður. Þá er það um notagildi og 

neyslumynstur einstaklinga á einstaka vörum (Brown o.fl., 2011).  Líkt og Brynjolfsson & 

McAfee (2014) halda fram að ef rétt er haldið á spöðunum og fyrirtæki átta sig á 

tækifærum þessarar tæknivæðingar erum við að fara sjá gífurlega aukningu í framleiðni 

og skilvirkni fyrirtækja. Þá sérstaklega eins og Brynjolfsson heldur fram með samvinnu 

bæði gervigreindar og mannsins sem samkvæmt hans kenningum á að skila mun meiri 

skilvirkni en þau ein og sér.  

Það fylgja þessu hinsvegar einnig ógnanir sem fyrirtæki verða að átta sig á. Líkt og 

þegar þau skapa gífurlegt magn af gögnum um bæði sjálfan sig og neytendur þarf að 

varast ýmislegt. Fyrirtæki þurfa að átta sig á þau eru með gífurlega viðkvæm gögn í 
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höndunum sem geta sýnt fram á neytendahegðun alveg niður á hvern einstakling. Því 

þurfa fyrirtækin að koma upp ákveðnum vörnum í gagnabönkum sínum og koma í veg 

fyrir „uppreins“ Luddites með töluvírusum og spilliforritum (Conniff, 2011). Fyrst og 

fremst er það samt ógnunin sem Karl Marx (1867) spáði fyrir um í bók sinni Capital. Það 

er þegar fjármagnið er að taka yfir framleiðni og arðsemi vinnuaflsins yfir til sín. Þetta 

hafa Brynjolfsson & McAfee (2014) sýnt fram á með tölulegum gögnum að er í raun að 

gerast. Það er því stærsta ógnun fyrrtækja þetta minna notagildi vinnuaflsins í 

framleiðslu. Það þurfa að verða ákveðnar breytingar í okkar kapítalíska umhverfi svo að 

við getum ráðið við þessar tæknibreytingar. Þetta er eitthvað sem Ford (2014), Mandes 

(2015) og Brynjolfsson & McAfee eru allir sammála um. Því þurfum við öll að hugsa til 

þessara tæknibreytinga og áhrif þeirra á vinnuaflið. Brynjolfsson & McAfee (2014) telja 

að fólk þarf að finna leið til að keppa með vélunum ekki á móti þeim. Karl Marx og hans 

kenningar um baráttu fjármagns og vinnuafls er því að koma fram að fullum þunga nú í 

dag. Hefur Karl Marx því allan tíman haft rétt fyrir sér  ekki bara með komu vélarinnar 

sem endist endalaust og hina eilífu baráttu fjármagns og vinnuafls.  Stöndum við á enda 

kapítalismans eins og Karl Marx hélt fram? Það er erfitt að segja því ef námið hefur 

kennt mér eitthvað þá er það að það er mjög erfitt að spá fyrir um framtíðina. 

Sérstaklega þegar við erum að tala um eitthvað jafn flókið eins og hagkerfi heimsins eða 

uppbyggingu og skipulag fyrirtækja. Rétt eins og Malthus hélt því fram að við myndum 

öll deyja úr hungri þá vitum við ekki hvaða breytingar mannkynið mun fara í gegnum í 

framtíðinni. Ef sagan hefur kennt okkur eitthvað um hagfræðilega hugsun er það að við 

ættum að búast við óvæntum hlutum sem brjóta upp okkar núverandi kerfi. Rétt eins og 

Malthus gat ekki séð iðnbyltinguna fyrir og að við öll værum á lífi í dag (Crash Course, 

2015). 
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Umræður 

Það sem við þurfum að átta okkur á er fyrst og fremst að þetta verkefni er ekki með 

tæmandi lista yfir þau tækifæri og ógnanir sem stafa af tæknivæðingu 21. aldarinnar. 

Þetta verkefni lítur aðeins til upplýsingatækni hluta þessarar tæknivæðingar. Það var 

ekki litið til m.a. sjálfakandi bíla og vélmenna sem eru einnig að minnka notagildi 

vinnuaflsins og auka framleiðni fjármagnsins. Þar myndast sömu tækifæri og ógnanir 

fyrir fyrirtæki og samfélagið. Hinsvegar er þetta verkefni aðeins að líta til 

upplýsingatækni hluta tæknivæðingarinnar. Fyrirtæki þurfa því að átta sig á því að það 

er meira en bara ný upplýsingatækni sem er að koma inn á markað sem gætu skilað 

þeim meiri arðsemi, skilvirkni og framleiðni.  

Það hefði einnig verið hægt að afmarka spurningu verkefnisins mun meira með 

því að t.d. segja Tækifæri og ógnanir fyrirtækja innan sjávarútvegs til að taka dæmi. Þá 

væri hægt að afmarka þetta mjög og taka aðeins dæmi innan sjávarútvegs um notkun 

upplýsingatækni. Hinsvegar fannst höfundi þessi víða spurningum um tækifæri og 

ógnanir fyrirtækja vera mikilvæg og vel gerleg til að svara sem 12-ETCS eininga verkefni.  

 Höfundur hefði getað litið dýpra í efnahagskenningar sem koma fram í ritum Karl 

Marx og tengt þær við nútíma efnahags kenninga líkt og Thomas Piketty og bók hans 

Capital in the Twenty-first Century.  Brynjolfsson tekur samtenginu þar á milli sem dæmi 

í sumum af sínum ritum og fyrirlestrum. Áhugaverðar kenningar sem liggja þar að baki. 

Verkefni sem fjallar um það og frekari áhrif sem tæknivæðing hefur á efnahag heimsins 

væri líklega betur gert sem hluti af Masters- eða Doktors prófi. Höfundur stefnir í 

Copenhagen Business School í mastersnám í upplýsingatækni og stjórnun hennar. Því 

gæti þetta verið áhugavert umræðuefni í því námsferli.  

 Þetta verkefni er hinsvegar nauðsynlegt þar sem fyrirtæki og efnahagurinn þarf 

að átta sig á þeim tækifærum og ógnunum sem stafa af upplýsingatækni hluta 

tæknivæðingarinnar. Höfundur er ánægður með niðurstöðu verkefnisins og vonar að 

þrátt fyrir að það líti ekki til allra hluta tæknivæðingu 21. aldarinnar og að sérstökum 

iðnaði að verkefnið geti hjálpað stjórnendum fyrirtækja að átta sig á tækifærum og 

ógnunum upplýsingatækni nýjunga.
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