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Útdráttur 
Rannsókn þessi var gerð í þeim tilgangi að kanna tækifæri aukinnar notkunar á 

gervigreind í íslensku atvinnulífi. Könnun var lögð fyrir fyrirtæki úr hinum ýmsu 

atvinnugreinum landsins og var athugað hvort þau væru nú þegar að nýta sér 

gervigreind, annars vegar í hugbúnaði sem þau væru að þróa og/eða selja og hins 

vegar í eigin starfsemi. Einnig var kannað í hvaða atvinnugreinum helstu tækifærin 

liggja og hverjar framtíðarhorfur næstu ára eru í notkun háþróaðrar sjálfvirkni. 

Niðurstöðurnar sýndu að nokkur fyrirtæki á Íslandi eru nú þegar að nýta sér háþróaða 

sjálfvirkni sem gervigreind í starfsemi sinni en einnig eru einhver fyrirtæki að þróa 

og/eða selja hugbúnað sem byggir á þessari tækni. Framtíðarmöguleikar 

gervigreindar virðast nokkuð miklir og sáu þátttakendur tækifæri til notkunar 

sjálfvirkni bæði í starfi og einkalífi. Með rannsókninni kom í ljós að tækifæri til 

nýtingar gervigreindar og annarar sjálfvirkni finnst í flestum atvinnugreinum og 

Íslendingar virðast vera meðvitaðir um þá þróun sem er að eiga sér stað á þessu sviði.	
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Inngangur 
Gervigreind (AI) er rannsóknar- og þróunarsvið þar sem þróuð er tækni og tæki til að 

framkvæma það sem kalla mætti greinda hegðun, verkefni sem alla jafna myndu krefjast greindar 

ef manneskja framkvæmdi þau. Greind, hvort sem hún er talin gervi eða ekki, er ekki með 

nákvæma skilgreiningu en ýmis virkni og hegðun telst greind þegar menn og dýr eru annars 

vegar. Hlutir eins og sjón, heyrn, lærdómur, notkun áhalda, ákvarðanatökur, getgátur og rökræða 

eru allt þættir sem teljast til greindar. Gervigreind leitast við að fá vélar eða tölvur til að 

framkvæma þessa sömu virkni, þó ekki endilega á sama hátt og hjá manninum. Fyrir mörgum er 

gervigreind eitthvað sem sést oftar en ekki í vísindaskáldskap, til að mynda vélmenni og önnur 

tæki sem fær eru um að framkvæma margvíslega virkni mannsins. Það er þó mikilvægt að hafa í 

huga að markmið gervigreindar er ekki að líkja eftir líffræðilegri greind. Markmiðið er að fá tæki 

til þess að hugsa eða haga sér á greindan hátt óháð því hvort innri reikningsaðgerðir séu þær 

sömu og í fólki (Nau, 2009). 

 Í gegnum tíðina hefur farið að bera á aukinni notkun gervigreindar en öruggt er að segja að 

náðst hafi athyglisverður árangur á ýmsum sviðum. Þar má nefna kerfi, notað af bönkum og 

verðbréfamörkuðum, sem byggt er á vélrænu námi (e. machine learning) og leitar af 

sviksamlegum viðskiptum og lætur starfsfólk vita af grunsamlegri starfsemi. Auk þess eru 

nokkrar leitarvélar sem notast við vélrænt nám til þess að vinna úr og flokka gögn af vefnum 

(Nau, 2009). Með gervigreind sem þessari eru ferlar sjálfvirknivæddir og er þar af leiðandi verið 

að auðvelda manninum ýmis störf. Sjálfvirkni einblínir á hraða, framleiðni, gæði og áreiðanleika 

með áherslu á sjálfstæði (Goldberg, 2011). Þar sem gervigreind fæst við að gera vélar 

sjálfstæðari og sjálfvirkari verður í þessari ritgerð litið á gervigreind einfaldlega sem háþróaða 

sjálfvirkni. 

 Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvar tækifæri til aukinnar notkunar 

gervigreindar í íslensku atvinnulífi liggja ásamt því að greina þær ógnanir sem standa í vegi fyrir 

því. Samkvæmt þeim gögnum sem finnast hefur rannsókn sem þessi ekki verið gerð áður og því 

má segja að verið sé að rýna inn í framtíð gervigreindar á Íslandi. Ljóst er að möguleikar á 

aukinni gervigreind er að finna í viðskiptagreind (e. business intelligence, BI) en það eru kerfi 

sem sjá um að breyta gögnum fyrirtækja í verðmætar upplýsingar („Automating the intelligence 

of business intelligence, e.d.). Nú þegar hafa nokkur slík kerfi litið dagsins ljós, til að mynda 

IBM Watson, en það er þó mjög nýtt á nálinni og því engin gögn til um það hvort fyrirtæki á 



	 2	

Íslandi séu búin að taka það í notkun. Ef litið er til íslensks hugbúnaðar þá er vitað um eina lausn 

sem byggir á gervigreind og gefur fyrirtækjum upplýsingar í rauntíma. Þetta er nýtt kerfi sem 

nefnist Activity Stream og hefur aðeins verið tekið í notkun í örfáum fyrirtækjum, aðallega 

erlendis. 	

 Mikilvægt er að skoða nýsköpun og tækniumhverfið á Íslandi samhliða umfjöllun um 

gervigreind. Samkvæmt Evrópusambandinu er Ísland nokkuð framarlega hvað varðar nýsköpun 

en er þó ekki meðal þeirra þjóða sem sýnt hafa framúrskarandi árangur á sviði nýsköpunar 

(European Union, 2015). Undanfarin ár hefur fjárfesting í nýsköpun, aðallega á sviði hugbúnaðar 

og tækni, aukist gríðarlega. Ýmislegt hefur haft áhrif á þessar breytingar en þar eiga auknar 

tækniframfarir stóran þátt ásamt tilkomu snjalltækja og annarra áhrifaþátta. Nám í tölvunarfræði 

hefur aukist mjög á undanförnum árum og ef marka má þau takmörkuðu haggögn sem finnast er 

nýsköpunar- og tæknigeirinn í mikilli sókn. Samkvæmt fyrirtækjatölfræði Hagstofunnar hefur 

vöxtur upplýsingatækni (UT) verið meiri en í öðrum greinum en fyrirtækjum í greininni fjölgaði 

um 55 milli 2012 og 2014. Samhliða þessari aukningu jukust tekjur um tæpa 22 milljarða króna 

(Arion banki, 2016). Þrátt fyrir þetta eru þessar greinar, nýsköpun og UT, lítill hluti af 

hagkerfinu enn sem komið er. Tækniframfarir eru hinsvegar svo hraðar að ekkert stendur í vegi 

fyrir Íslendingum að taka þátt og ýta undir nýjan grundvöll til verðmætasköpunar.	

Tækifæri er að þó að finna í ýmsum atvinnugreinum og möguleikar á sjálfvirkni ferla eru 

miklir. Í nýrri rannsókn frá Oxford Martin School kemur fram að nánast helmingur allra starfa í 

Bandaríkjunum gætu orðið tölvuvædd. Starfsmenn yrðu því ekki nauðsynlegir lengur þar sem 

störfin yrðu sjálfvirk (Frey, Osborne og Holmes, 2016). Með þessari rannsókn er leitast við að 

finna hvar þessa möguleika er að finna í atvinnulífinu á Íslandi og því verður lögð fram ein 

rannsóknarspurning og þrjár undirspurningar sem leitað verður svara við. Til þess að svara 

þessum spurningum var gerð rannsókn meðal fyrirtækja á Íslandi úr hinum ýmsu starfsgreinum 

atvinnulífsins. Eftirfarandi rannsóknarspurningar hljóða svo:	

● Eru tækifæri til aukinnar notkunar á gervigreind í íslensku atvinnulífi? 

○ Eru einhverjir nú þegar að nýta sér sjálfvirkni sem gervigreind? 

○ Í hvaða atvinnugreinum eru möguleikar á nýtingu gervigreindar? 

○ Hverjar eru framtíðarhorfur næstu ára í notkun gervigreindar? 
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1. Gervigreind sem háþróuð sjálfvirkni 
	

1.1 Iðnbyltingin og upphaf sjálfvirkni 

Síðustu tvo til þrjá áratugi hafa miklar breytingar átt sér stað í heiminum. Atvinnulíf hefur breyst 

töluvert og ný tækni rutt sér til rúms. Fyrir tilstilli upplýsingatækninnar hafa lífskjör og 

starfshættir breyst en um leið hafa skapast ómæld ný tækifæri (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005). Það má þó spyrja sig hvers vegna ný tækni sé að kalla fram einstakt 

umbreytingarskeið nú um stundir þegar svipað skeið átti sér stað með iðnbyltingunni á 18. öld 

fram á 19. öld. Ný tækni kom fram á sjónarsviðið með tilkomu gufuknúinna véla sem jók 

framleiðni til muna með sjálfvirkni.  Eitt af fyrstu verkefnum þessara gufuvéla var að dæla vatni 

úr kolanámum sem getur talist fullkomið dæmi um einfalda sjálfvirkni (Sverrir Jakobsson, 2005). 

Er þróunin á síðustu misserum því ekki bara viðvarandi framþróun iðnaðarkapítalismans? Í 

bókinni Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag er þessari spurningu svarað á þann hátt að tæknin 

kunni að vera ný en afleiðingarnar geti verið af svipuðum toga. Þar sem hraði breytinganna er 

meiri nú en á tímum iðnaðarkapítalismans er hægt að tala um sérstakt umbreytingarskeið (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Með tilkomu mikillar þróunar í tölvu- og upplýsingatækni hefur Ísland færst úr því að 

vera iðnríki í það að verða þekkingarsamfélag. Þessar breytingar fela í sér að þekking fær stærra 

hlutverk sem framleiðsluþáttur í samanburði við almennt vinnuafl og náttúruauðlindir (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Við búum í samfélagi þar sem upplýsingar fást 

jafnhratt og þær berast og úrvinnsla úr upplýsingunum er gríðarlega mikilvæg (Castells og 

Himanen, 2002). Upplýsingatækni hefur verið nýtt í mjög mörgum atvinnugreinum, þá aðallega 

tengdum þjónustu í tengslum við fyrirtæki og atvinnulíf, og hafa þessar greinar vaxið ört 

undanfarin 25 ár. (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005).  

Seinustu 100 árin hefur mannkynið verið að nýta sér tækni sem kemur í stað vöðva meðal 

annars til þess að taka upp þyngri og stærri hluti og hefur tæknin leyst marga líkamlega verkþætti 

af hólmi. Ýmis tæki og tól hafa verið þróuð til þess að auka getu heilans og er reiknivélin einfalt 

dæmi um sjálfvirknitól sem hefur aukið getu okkar í stærðfræði. Þar á eftir færðist þróunin út í að 

sjálfvirkja hluti sem voru einhæfir (LeBlanc, 2015). Raunin er sú að þetta hefur gerst áður, en 

fyrir um 200 árum síðan starfaði 90% mannkyns við landbúnaðarstörf. Nú til dags vinnur 
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hinsvegar aðeins 2% mannkyns við landbúnað. Það sama mun gerast á næstu 40 árum í fleiri 

atvinnugreinum vegna þess að tæknin er að þróast gífurlega hratt (LeBlanc, 2015). 

 Ray Kurzweil, rithöfundur og tölvunarfræðingur, sagði „við ofmetum yfirleitt þær 

breytingar sem munu eiga sér stað á næstu tveimur árum og vanmetum þær breytingar sem munu 

eiga sér stað á næstu 10 árum“. Hann telur ástæðuna vera veldisvöxtinn (e. exponential growth) 

ef hugsað er út frá lögum Moore’s (e. Moore’s law) að tæknin tvöfaldist á hverju ári (Kurzweil, 

2001; LeBlanc, 2015). Moore’s law er kenning sem Ameríkaninn Gordon E. Moore setti fram 

árið 1965 um að fjöldi smára (e. transistor) á hverjum tölvukubbi tvöfaldist árlega („Moore’s 

law“, 2016). 

LeBlanc, AI rannsakandi, segir að snjallsímarnir sem við höfum í dag séu öflugri heldur 

en allar tölvur sem við notuðum fyrir 50 árum síðan samanlagt (LeBlanc, 2015). Það sýnir að 

tölvur eru að verða hraðvirkari með ári hverju en einnig eru þær að verða ódýrari. Þá er áætlað að 

eftir 25 ár muni verða hægt að koma fyrir tölvu, jafn öflugri og þeirri sem er í snjallsímum 

nútímans, í blóðfrumum og er rétt hægt að ímynda sér möguleikana með þeirri tækni (LeBlanc, 

2015). Gervigreind er orðinn raunverulegur tæknikostur í atvinnurekstri meðal annars vegna 

framfara á öllum sviðum tölvutækni, bæði vélbúnaðar og hugbúnaðar, svo og tölvunetum. 

Reikna má með að næstu ár og áratugi muni hröðun tækniframfara halda áfram en sú þróun 

tvöfaldast á eins til tveggja ára fresti eins og staðan er í dag (Kurzweil 2001; LeBlanc 2015). 

Gervigreindartækni er ekki bara tækni sem hjálpar við atvinnurekstur heldur hjálpar hún líka 

atvinnurekstrinum að þróast. Það þýðir að íslensk fyrirtæki verða að halda í við þekkinguna, 

ellegar eiga á hættu að dragast ekki einungis aftur úr öðrum þekkingarfyrirtækjum heldur líka að 

þróast hægar, sem eykur enn frekar á hættuna um að dragast aftur úr.  

1.2 Hvað er gervigreind? 

Allt frá fyrstu dögum tölvunarfræðinnar, eða í kringum 1943 þegar Warren S. McCulloch og 

Walter H. Pitts gáfu út greinina A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity þar 

sem möguleikar gervitauganets voru ræddir, hefur mannkynið ímyndað sér vélar sem gætu 

framkvæmt störf manna og jafnvel farið fram úr getu mannkynsins í því að leysa vandamál - 

greindar vélar (Fogel, 2006).	

Gervigreind (e. artificial intelligence) er hæfni stafrænnar tölvu (e. digital computer) eða 

tölvustjórnaðs vélmennis til að framkvæma verkefni sem eru oft tengd við vitsmunaverur 
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(„Artificial intelligence (AI)“, 2016). Hugtakið gervigreind er oft notað í verkefnum til þess að 

þróa kerfi sem eru útbúin með vitsmunalegum ferlum sem eru einkennandi fyrir manneskjur, svo 

sem getu til þess að taka ákvarðanir byggðar á skynsemi eða rökum, að uppgötva þýðingu 

einhvers, að alhæfa eða læra af fyrri reynslu („Artificial intelligence (AI)“, 2016). Náttúruleg 

greind er margslungið fyrirbæri og að sama skapi hafa margar skilgreiningar á gervigreind verið 

settar fram. 	

Gervigreindarsviðið fæst við að auka sjálfvirkni véla, gera þær sjálfstæðari, og má því 

segja að gervigreind sé einfaldlega sjálfvirkni en aukin sjálfvirkni og sjálfstæði kallar á aukna 

greind (Kristinn R. Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg 

heimild, viðtal, 31. mars 2016). Samkvæmt skilgreiningu íslensku orðabókarinnar er sjálfvirkni 

það að vera sjálfvirkur, sem getur átt við um vél eða tæki sem vinnur fyrirfram ákveðin verk 

undir stjórn sérstaks vélbúnaðar (Mörður Árnason, 2002). Sú tækni sem er til umfjöllunar í 

þessari ritgerð og tengist aðallega hugbúnaði má flokka sem háþróaða sjálfvirkni. Í stað þess að 

taka á öllum sviðum gervigreindar og sjálfvirkni verður fjallað um þrenns konar sjálfvirkni sem 

hefur sprottið úr gervigreindarrannsóknum. Þetta eru sérþekkingarkerfi (e. expert systems), 

vélrænt nám (e. machine learning) og djúpnám (e. deep learning).	

1.3 Viðskiptagreind og háþróuð sjálfvirkni 

Undanfarna tvo áratugi hefur mikil og hröð þróun átt sér stað í heimi tækninnar en „þróun í 

tölvutækni og gagnavinnslu hefur gert fyrirtækjum kleift að safna saman og geyma gríðarlegt 

magn af gögnum og ítarlegum upplýsingum um rekstur sinn og viðskipti“ (Árni Claessen, 2015). 

Til þess að greina þessi gögn notast fyrirtæki í auknum mæli við viðskiptagreindartól (e. business 

intelligence tools) en tilgangur þeirra er að hjálpa til við betri ákvarðanatöku stjórnenda hjá 

fyrirtækjum. Viðskiptagreind (BI) gerir öllum starfsmönnum fyrirtækis kleift að hreinsa, 

samræma, greina og birta gögn hvar sem er, hvenær sem er, hvernig sem er og fyrir hverja sem 

er eftir efni og aðstæðum hverju sinni (Ragnhildur Konráðsdóttir, 2016b). Með 

viðskiptagreindartólum eru verðmætar upplýsingar búnar til úr þeim rafrænu gögnum sem 

fyrirtækin búa yfir til þess að styðja við réttar og tímanlegar ákvarðanatökur (Ranjan, 2008).	

 Það eru þó ekki allir sammála um að viðskiptagreind sé rétta orðið yfir þessi forrit þar sem 

flest þeirra innihalda nánast enga raunverulega greind (e. intelligence). Benjamín Sigursteinsson, 

sérfræðingur í viðskiptagreindarlausnum og einn af stofnendum Miracle, vill meina að 
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viðskiptarannsóknir væri betra orð þar sem BI vísi almennt til þess að safna saman gögnum, 

greina þau og setja upplýsingarnar fram. Hann talar um að orðið intelligence þýði því ekki greind 

í þessu tilfelli heldur frekar rannsóknir (Benjamín Sigursteinsson, 2008).	

 Mikið úrval BI kerfa er í boði á markaðnum í dag en þau vinsælustu á Íslandi eru meðal 

annars IBM Cognos Insight, Sap Business Objects, Microsoft BI og Qlik (Ragnhildur 

Konráðsdóttir, 2016a). Í flestum 

þessara kerfa er lítil sem engin 

sjálfvirkni. Þær aðgerðir sem eru 

sjálfvirknivæddar eru tölfræði- 

greiningar í framenda kerfanna en 

fyrir utan það eru þessi kerfi ekki 

gædd miklum gervigreindar 

möguleikum. Sumir framleiðendur 

viðskiptagreindar- verkfæra búa aftur 

á móti margir hverjir líka til 

bakenda, sem sér um að dæla 

gögnum frá einum stað til annars, þar 

sem boðið er uppá mun fágaðri tölfræði 

möguleika. Gögnin eru þá auðguð í gagnagrunni með spám og flokkun af ýmsum toga. Af þeim 

framleiðendum sem hanna bakenda sína á þennan hátt má nefna Microsoft, SAP, IBM og Qlik 

(Hinrik Jósafat Atlason, BI ráðgjafi og stofnandi Selika, munnleg heimild, viðtal, 14. apríl 2016). 

Google Analytics er greiningarverkfæri sem notað er á netinu þar sem Google býður 

notendum að elta (e. track) og greina umferð á vefsíðum. Google Analytics leyfir notendum 

þannig að gera meira heldur en að mæla aðeins sölu og viðskipti eins og venjuleg BI forrit gera. 

Notendur, þá aðallega fyrirtæki, geta fengið innsýn inn í það hver skoðun viðskiptavina er á 

heimasíðunni þeirra þegar þeir heimsækja hana og hvernig hægt er að fá þá til að heimsækja 

síðuna aftur („Google Analytics solutions“, e.d.).	

Activity Stream er ný íslensk lausn sem hjálpar fyrirtækjum að ná hámarksvirði úr 

gögnunum sínum en kerfið keyrir á rauntímagögnum sem gefa lifandi sýn af öllu sem gerist í 

fyrirtækinu. Activity Stream er í senn atburðaannáll og grunnur að flókinni atburðagreiningu og 

tölfræðiúrvinnslu en kerfið bætir rekstrargreind þvert ofan á hefðbundinn viðskiptahugbúnað. 

Mynd 1. Mælaborð í IBM Cognos Insight  
([Ótitluð ljósmynd af mælaborði], e.d., mynd 1)	
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Starfsmenn og stjórnendur fá þannig ábendingar á réttum tíma þegar það þarf að bregðast við 

þeim og nýta upplýsingarnar með bestum hætti. Starfsmaður gæti til að mynda fengið 

tilkynningu ef viðskiptavinur er að gera eitthvað grunsamlegt og væri því hægt að bregðast við 

með viðeigandi hætti á réttum tíma. Einnig gerir Activity Stream fyrirtækjum kleift að gera 

margskonar greiningar á rekstri þess ásamt því að gera ýmisskonar neytendagreiningar. Þannig er 

hægt að sjá hvað viðskiptavinirnir eru að kaupa, hversu mikið og hvernig tilhneiging þeirra er við 

kaup. Með kerfinu er því hægt að ná betur til neytandans á rauntíma. Activity Stream byggir að 

hluta til á gervigreind og gæti því talist háþróað BI kerfi. (Helgi Páll Helgason, forstöðumaður 

rekstrargreininga Activity Stream, munnleg heimild, viðtal, 5. apríl 2016). 	

1.3.1 Takmarkanir viðskiptagreindarkerfa 

Með tilkomu BI kerfa fóru fyrirtæki að geta unnið úr miklu magni af gögnum og greint 

þau á tiltölulega auðveldan og þægilegan hátt. Notandi kerfisins sækir gögnin úr grunni og fær 

fljótt til baka skýrslur, mælaborð eða önnur sjónræn gögn. Vandamálið er hinsvegar að margir 

notendur eiga í vandræðum með að safna saman réttu niðurstöðunum sem eiga að hjálpa til við 

ákvarðanatöku. Ástæðan er sú að notandinn þarf að spyrja réttu spurninganna ásamt því að birta 

réttan hluta af gögnunum (e. slice) og stýra framsetningu þeirra (e. dice). Þar sem gagnamagn 

fyrirtækja er oft á tíðum gífurlegt eykst flækjustigið og notendur furða sig því á hvaða spurninga 

þeir ættu að vera að spyrja. Að auki framleiða BI kerfin svo margar greiningar og óunnin gögn 

að erfitt er að átta sig á hvað af þessu raunverulega gagnast fyrirtækinu („Automating the 

intelligence of business intelligence, e.d.). 	

1.3.2 Er sjálfvirkni lausnin að betri viðskiptagreindarkerfum? 

Sjálfvirkni með gervigreind getur leyst fyrrnefnd vandamál viðskiptagreindarkerfa. BI 

hugbúnaður ætti að vita hvaða spurningar eigi að spyrja og finna þegar í stað verðmæt gögn án 

mennskrar fyrirhafnar. Gervigreind getur séð um þetta með því að sjálfvirknivæða rökfræði og 

rökhugsun kerfisins sem sér um að uppgötva og skilja gögnin. BI hugbúnaðurinn gæti því litið á 

alla möguleika gagnanna, ekki aðeins það sem notandinn hugsar sér eða hefur tíma til að gera 

(„Automating the intelligence of business intelligence, e.d.). 	

 Þegar uppgötvun kerfisins er orðin sjálfvirk fær notandinn meiri innsýn í gögn kerfisins, 

þ.e. þau gögn sem skipta máli. Google notast til að mynda við PageRank reiknirit til þess að birta 

þær vefsíður sem þykja viðeigandi og mikilvægar. Á sama hátt gætu BI kerfi sem byggja á 
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sjálfvirkni raðað þeim gögnum sem beðið er um eftir mikilvægi og skilað þeim til notandans. 

Með sjálfvirkni ættu kerfin einnig að geta greint sambönd milli gagna og verður því útkoman til 

notandans enn skilvirkari en áður („Automating the intelligence of business intelligence, e.d.).	

 Þau BI kerfi sem notast er við í dag geta búið til tilkomumiklar skýrslur og mælaborð en 

geta þó ekki lesið úr þeim. Notandinn þarf því alltaf að lesa úr þessum gögnum og er sá 

möguleiki til staðar að hann rangtúlki gögnin. Með sjálfvirkni gæti hugbúnaðurinn ráðið fram úr 

gögnunum og skilað til notandans á skiljanlegu máli. Tilgangur grafa, mælaborða og annarra 

myndrænna framsetninga verður því ekki lengur að aðstoða notandann við greiningar heldur til 

þess að sýna staðreyndir. Á þennan hátt mun notandinn ekki þarfnast neinnar þjálfunar eða 

þekkingar á gögnum til þess að taka upplýstar ákvarðanir. Kerfið sér um að skila öllum 

greiningum til notandans í rauntíma og er því alltaf tryggt að notandinn fái nýjustu upplýsingar í 

hendurnar (Fatima Orozco, e.d.).	

 BI kerfi sem byggja á háþróaðri sjálfvirkni leysa því mörg vandamál þeirra BI kerfa sem 

notast er við í dag. Möguleiki á mannlegum mistökum dettur út en notendavillur geta meðal 

annars stafað af einföldun á forsendum, ónákvæmri túlkun, hlutdrægu vali, gamaldags viðhorfum 

og persónulegum skoðunum. Sjálfvirkni með gervigreind útilokar þessa þætti og gerir því 

notandanum kleift að taka betri ákvarðanir byggðar á betri upplýsingum. Sá tími sem fer í að 

greina gögn hverfur og getur notandinn frekar eytt tíma sínum í að taka góðar og mikilvægar 

ákvarðanir fyrir fyrirtæki sitt („Automating the intelligence of business intelligence, e.d.).	
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2. Íslenskt hagkerfi og atvinnulíf 
Innan Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) eru 100 aðildarríki en íslenska hagkerfið 

er það minnsta þar á meðal (Seðlabanki Íslands, 2014). Helsta ástæða þess að hagkerfið er svona 

lítið er vegna þess hve lítil þjóðin er, en tæplega 330 þúsund manns búa á Íslandi í dag (Hagstofa 

Íslands, 2015d). Þrátt fyrir að vera lítið þjóðfélag hefur Ísland allt það sem nútíma velferðarríki 

hefur en það er aðgengi að alhliða heilbrigðisþjónustu, menntun og önnur félagsleg málefni 

(Seðlabanki Íslands, 2014). 	

2.1 Hagkerfið 

Verg landsframleiðsla á mann er oft notuð til þess að fá ákveðna vísbendingu um 

efnahagslega afkomu og meðalstöðu lífskjara eða efnahagslega velferð. „Verg landsframleiðsla 

er mælikvarði á verðmæti endanlegra vöru og þjónustu sem framleidd er af tilteknu landi á 

ákveðnu tímabili“ (OECD, 2014). Verg landsframleiðsla á Íslandi var rúm 40 þúsund 

bandaríkjadala á íbúa árið 2013 sem telst mjög gott þar sem meðaltalið í OECD var tæp 38 

þúsund bandaríkjadala sama ár (OECD, 2015). Verg landsframleiðsla er hærri í nágrannaríkjum 

okkar, Danmörku, Noregi og Svíþjóð en Ísland heldur sér samt sem áður fyrir ofan meðaltalið í 

Evrópu (Seðlabanki Íslands, 2014).	

Eins og í mörgum öðrum þróuðum hagkerfum eru þjónustugreinar stærsti þátturinn af 

íslenskri atvinnustarfsemi sem svaraði til ¾ af vergri landsframleiðslu árið 2013. 

Sjávarútvegurinn var um það bil 10,5% af vergri landsframleiðslu árið 2013 og helst sem ein af 

mikilvægustu uppsprettum útflutningstekna (Seðlabanki Íslands, 2014). Í skýrslu Hagstofunnar 

er atvinnugreinum landsins skipt niður í þrjá hluta, þ.e. landbúnaður og fiskveiðar, iðngreinar og 

þjónustugreinar. Starfsmenn í landbúnaði og fiskveiðum er áberandi lág prósenta af heildarfjölda 

starfsmanna á Íslandi. Hins vegar eru þjónustugreinar að ná yfir 76,4% af öllum starfsmönnum 

landsins og vert að skoða þessar greinar aðeins nánar. Í umtalaðri skýrslu kemur einnig fram að 

gert sé ráð fyrir níu undirflokkum í þjónustugeiranum. Verslanir og viðgerðarþjónustu eru stærsti 

parturinn í þeim flokk, en þar á eftir fylgja einnig fasteigna- og viðskiptaþjónusta, 

fræðslustarfsemi og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Hagstofa Íslands, 2015c). Samkvæmt 

Landshögum 2015 hefur atvinnuleysi farið minnkandi undanfarin fimm ár og árið 2014 var 

atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu að meðaltali 5,4% en 4,1% utan höfuðborgarsvæðisins  sem 

er töluvert lægra en meðaltal atvinnuleysis innan OECD ríkjanna (OECD, 2015).	
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Tæknilegi þátturinn í þjónustuiðnaðinum, þá einkum hugbúnaðargeirinn, hefur aukist í 

fjölbreytileika og vaxið gríðarlega síðustu 10 ár. Hérlendis eru um fimmtíu virk fyrirtæki af 

öllum stærðum og gerðum í hugbúnaðarstarfsemi. Þau sérhæfa sig meðal annars í læknisfræði, 

upplýsinga- og fjarskiptatækni, tölvuleikjum, skipulagningu og rekstrarstjórnunarkerfum. Flest 

fyrirtæki sem eru í þessari starfsemi eru einnig að stunda útflutningsstarfsemi vegna þess hve 

lítill markaðurinn er hér á landi (Seðlabanki Íslands, 2014). Nú til dags er mikilvægt að geta 

nálgast þær upplýsingar sem leitað er að þar sem mikil upplýsingaþörf ríkir hjá fólki. Þetta þarf 

að geta gerst hvar sem er og hvenær sem er (Castells og Himanen, 2002). Nýr markaður hefur 

myndast fyrir upplýsingatækni þar sem ný kynslóð og ný tækni hefur komið til sögunnar. Með 

auknum tækniframförum og nettengingu nánast hvar sem er í heiminum má sjá gríðarlega 

aukningu á fjárfestingu í nýsköpun og þá sérstaklega á sviði hugbúnaðar og ýmiss konar tækni 

(Arion banki, 2016).       	

2.2 Hugbúnaðargeirinn á Íslandi 

Á Íslandi eru fjölmörg hugbúnaðarfyrirtæki starfandi og eftir því sem upplýsingatæknigeirinn 

(UT) vex fjölgar þeim stöðugt (Bjarni Ólafsson, 2014). Samkvæmt tölum Hagstofunnar fjölgaði 

fyrirtækjum sem starfa við hugbúnaðargerð og útgáfu, gagnavinnslu, hýsingu, rekstur tölvukerfa 

og aðra þjónustustarfsemi um 26% á árunum 2008 til 2013. Fyrirtækjum í hugbúnaðargerð 

fjölgaði um 29% á sama tíma en fjölgunin var hinsvegar hlutfallslega mest í starfsemi vefgátta,  

úr 12 í 49 eða um rúm 300% á tímabili (Bjarni Ólafsson, 2014).	

 Þar sem mikill vöxtur hefur verið í hugbúnaðar- og upplýsingatæknigeiranum undanfarin 

ár hefur eftirspurn eftir útskrifuðum tölvunarfræðingum haldist í hönd við þessa þróun. Árið 

2014 var orðinn skortur á tölvunarfræðingum og hugbúnaðarsérfræðingum en gert er ráð fyrir að 

útskrifa þurfi um 1000 manns á ári til þess að anna eftirspurn greinarinnar (Karl Sigurðsson, 

2014). Í rannsókn sem unnin var árið 2014 og kannar í hvaða starfsgreinum vænta megi vaxtar 

næstu 10 ár kemur fram að stöðug eftirspurn verði eftir fólki með tölvunarfræðimenntun. 

Eftirspurnin mun fylgja hraðri þróun tölvu- og upplýsingatækni þar sem gert er ráð fyrir að 

mikill vöxtur verði áfram. Gert er ráð fyrir mikilli eftirspurn í fleiri starfsgreinum á næstu árum, 

þá aðallega sérfræðistörfum, skrifstofustörfum og þjónustu-, umönnunar- og sölustörfum. Að 

auki er talið líklegt að aukning verði í stjórnendastörfum lítilla fyrirtækja vegna uppgangs í 

ferðaþjónustu (Karl Sigurðsson, 2014).	
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 Eftir þá niðursveiflu sem hrjáð hefur mörg ríki á síðustu árum hefur verið litið svo á að 

upplýsingatæknigeirinn verði í lykilhlutverki við að efla hagvöxt og tryggja samkeppnishæfni 

landa (Vilhjálmur Jens Árnason, 2012). Það sem einkennir þennan iðnað er nýsköpun og 

framleiðni og getur hann því eflt sjálfan sig og aðra atvinnuvegi á sama tíma þar sem margar 

greinar nýta hugbúnað eða vélbúnað án þess að framleiða hann. Þrátt fyrir efnahagserfiðleika á 

ýmsum sviðum í kjölfar niðursveiflunnar hefur upplýsingatækniiðnaðurinn verið að eflast, bæði 

á heimsvísu og hér á landi. Gjaldeyrishöft, mannekla og skattar torvelda hinsvegar getu 

fyrirtækja í þessum geira á Íslandi til að vaxa (Vilhjálmur Jens Árnason, 2012). 	
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3. Nýsköpun og tækni 
Íslendingar eru nýjungagjarnir, framsæknir og fljótir að temja sér nýjar hugmyndir og tækni 

(Svafa Grönfeldt o.fl., 2008). Nýsköpun er þó ekki aðeins að skapa eitthvað nýtt heldur einnig að 

endurbæta það sem þegar er til staðar (Andri Heiðar Kristinsson, 2007). Samkvæmt Kristni R. 

Þórissyni, dósent í tölvunarfræði, stofnanda Vitvélastofnunar Íslands og meðstofnanda 

Gervigreindarseturs Háskólans í Reykjavík, er upplýsingatækni hraðast vaxandi iðngreinin og 

sjálfvirkni gervigreind örast vaxandi tæknin innan upplýsingatækni (Kristinn R. Þórisson, dósent 

við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2016). Því er 

mikilvægt að skoða hver staða Íslands er varðandi nýsköpun þegar skoða á stöðu og 

vaxtarmöguleika Íslands í sjálfvirkni.	

3.1 Hverjar eru forsendur nýsköpunar? 

Þekkingarsamfélag er samfélag þar sem samskipti, upplýsingar og þjónusta eru ráðandi þættir. 

Helsta uppspretta hagvaxtar og nýsköpunar er þekking og er hún forsenda öflugs og framsækins 

atvinnulífs (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Í skýrslu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins kemur fram að öll samfélög geti orðið að þekkingarsamfélögum 

svo lengi sem menningarlegar forsendur leyfa. Í sömu skýrslu er tekið fram að flæði þekkingar á 

milli fyrirtækja, rannsóknarstofnana, samfélags og háskóla sé forsenda skilvirkrar nýsköpunar en 

gott samskiptanet þarf að vera á milli allra þessara þekkingarsetra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010).	

         Menntun og aukin þekking er lykilþáttur þekkingarsamfélagsins en vel menntað fólk er 

undirstaða nýsköpunar, ásamt nægilegu fjármagni, framtakssemi og sköpunargáfu (Castells og 

Himanen, 2002). Alls eru 34% 

Íslendinga á aldrinum 25 til 64 ára 

með háskólamenntun en að jafnaði 

eru um 32% íbúa í aðildarríkjum 

OECD með háskólamenntun 

(Rannsóknir, þróun og nýsköpun á 

Íslandi, 2014).  

 
Mynd 2. Fjöldi brautskráðra háskólanema 2005-2013  

(Hagstofa Íslands, 2015a)	
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Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur fjöldi brautskráðra nemenda úr framhaldsskólum og 

háskólum aukist undanfarin ár. Eins og sjá má á mynd tvö útskrifuðust tæplega 3.000 manns úr 

háskóla árið 2005 en árið 2013 útskrifuðust tæplega 4.000 manns (Hagstofa Íslands, 2015a). Út 

frá þessum tölum má því sjá að á þessum níu árum hefur ásókn í háskóla greinilega aukist. Í 

þessu samhengi má því skoða hvort nýsköpun hafi aukist á Íslandi í takt við aukið menntunarstig 

Íslendinga.	

Nýsköpunarmiðstöð Íslands er með á sínum snærum styrkáætlun sem nefnist Átak til 

atvinnusköpunar. Þessi styrkur er ætlaður til nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða starfandi 

frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtækja 

(Átak til atvinnusköpunar, e.d.). Á 

mynd þrjú má sjá fjölda umsókna milli 

ára en árið 2009 var áberandi mikil 

aukning í umsóknum um styrkinn en á 

árunum þar á eftir fer þeim þó 

fækkandi. Í samanburði við mynd tvö, 

þar sem má sjá aukningu í 

brautskráningu háskólanema á 

síðastliðnum árum, er ekki aukning í 

umsóknum um umræddan styrk. Út frá þessum samanburði er því er ekki hægt að ætla að 

nýsköpun hafi aukist í takt við aukið menntunarstig Íslendinga.	

3.2 Hver er staða nýsköpunar á Íslandi? 

Árið 2012 voru framlög ríkisins í fjárlögum til rannsókna og þróunar (R&Þ) tæplega 20 

milljarðar króna og um 21 milljarður króna árið 2013 á verðlagi 2014. Af þessu fé taka háskólar 

landsins um 45% en opinberar stofnanir um 26%. R&Þ ýtir undir aukna þekkingu með skapandi 

störfum og er þessi þekkingarforði nýttur til nýmælis (Rannsóknir, þróun og nýsköpun á Íslandi, 

2014). Útgjöld til R&D voru þó hæst meðal fyrirtækja, alls 57% árið 2014. Hjá 

háskólastofnunum voru þau 37% en 8% hjá öðrum opinberum stofnunum (Hagstofa Íslands, 

2015ab).	

Á hverju ári gefur Evrópusambandið út skýrsluna Innovation Union Scoreboard þar sem 

nýsköpunargeta nokkurra landa er rannsökuð, þar á meðal Íslands. Mælikvarðarnir sem notaðir 

Mynd 3. Fjöldi umsókna um nýsköpunarstyrkinn Átak til 
atvinnusköpunar 2005-2013 



	 14	

(„Uppbygging Innovation Union Scoreboard“, 2014, mynd 1)	

eru í rannsókninni eru 25 og flokkast í þrjú þrep og átta undirflokka eins og sjá má á mynd 

fjögur. Yfirflokkarnir eru forsendur fyrir nýsköpun (e. enablers), starfsemi fyrirtækja (e. firm 

activities) og afköst og áhrif (e. outputs). Í skýrslu ársins 2015 kemur fram að Ísland sé í flokki 

fylgiþjóða (e. innovation follower) þegar kemur að nýsköpun. Ísland fylgir því á eftir 

úrvalsþjóðum (e. innovation leaders) en það eru þær þjóðir sem hafa sýnt framúrskarandi árangur 

í nýsköpunarmálum (European Union, 2015). 

	

 

Styrkur Íslands er einna mestur í samstarfi opinberra- og einkaaðila um birtingar 

vísindagreina og í alþjóðlegu samstarfi um birtingar á vísindagreinum. Veikleikar Íslands í 

nýsköpunarstarfi eru hinsvegar útflutningur á meðal- og hátækniafurðum, hönnunarvernd, sala á 

nýsköpunarafurðum og útskrift á nemendum með doktorsgráðu (European Union, 2015). Ef 

árangur Íslands er skoðaður nánar má sjá að „þeir þættir sem Ísland ber af tengjast fremur 

forsendum nýsköpunar en sjálfri nýsköpuninni” (Rannís, 2014). Árangur Íslands tengist að mestu 

leyti samstarfi um birtingar og að fyrirtæki séu í samstarfi um nýsköpun. Ísland þyrfti að bæta 

Mynd 4. Uppbygging Innovation Union Scoreboard  
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árangur sinn þegar kemur að sjálfri nýsköpuninni og útflutningi hennar þar sem efnahagsleg áhrif 

nýsköpunar eru fremur lítil á Íslandi. Það er ekki nóg að koma vel út á nokkrum mælikvörðum á 

meðan aðrir mælast lágir. Ísland þyrfti að bæta árangurinn í heild sinni ef stefnt er að því að 

skapa meiri afkomu af nýsköpunarafurðum (Rannís, 2014).	

 Samkvæmt skýrslu 

Evrópusambandsins óx 

árangur nýsköpunar í 

landinu stöðugt til ársins 

2009 en fór hrakandi 

eftir það. Þetta má 

aðallega rekja til þess að 

færri umsóknir um 

einkaleyfi bárust auk þess sem færri  

sóttu um evrópuvörumerki (e. community trade mark). Árangur Íslands er þó á uppleið en árið 

2015 fór Ísland úr 12. sæti upp í 10. sætið og því má ætla að nýsköpun hafi aukist. Á mynd fimm 

má sjá stöðu Íslands miðað við önnur lönd en á myndinni má einnig má sjá að Ísland er fyrir ofan 

meðaltal 28 landa Evrópusambandsins (ESB-28). Ísland stendur sig betur í flestum 

nýsköpunarmálum en þau lönd sem eru í Evrópusambandinu. Miðað við hin Norðurlöndin þá er 

Ísland nokkuð eftir á en Svíþjóð er í öðru sæti listans, Danmörk í því þriðja og Finnland í því 

fjórða. Þessi þrjú lönd eru öll úrvalsþjóðir og eru því komin töluvert lengra en Ísland varðandi 

nýsköpun. Noregur stendur sig hinsvegar verst af Norðurlandaþjóðunum og er í 17. sæti 

(European Union, 2015). 	

Á Íslandi eru starfræktar nokkrar nýsköpunarstöðvar og frumkvöðlasetur en einnig er að 

finna hina ýmsu sjóði sem veita styrki til nýsköpunarverkefna. Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið en hlutverk þeirra er að efla og styrkja 

framgang nýrra hugmynda í atvinnulífinu og hvetja til nýsköpunar („Um Nýsköpunarmiðstöð“, 

e.d.). Einnig er að finna Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, Rannís og Icelandic Startups en öll eiga 

þessi samtök það sameiginlegt að ýta undir og efla nýsköpun á Íslandi. Einnig er lögð áhersla á 

mikið og gott samstarf við bæði atvinnulífið og háskóla landsins til að ná sem mestum árangri í 

R&Þ. („Um sjóðinn“, e.d.; „Um Rannís“, e.d.; „Icelandicstartups“, e.d.).	

Mynd 5. Árangur nýsköpunar í Evrópu  
(European Commission, 2015, mynd 26)	
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3.3 Upplýsingatækni á Íslandi 

Upplýsingatækni er nokkuð vítt svið en á yfirleitt við um það þegar viðeigandi tækni er beitt við 

gagnavinnslu með aðstoð tækninnar („Hvað er upplýsingatækni“, e.d.). Fjárfestingar í íslenskum 

sprotafyrirtækjum hafa verið að aukast verulega miðað við undanfarin ár og eru það aðallega 

upplýsingatæknifyrirtæki sem verið er að fjárfesta í („The 2015 Icelandic Funding Analysis“, 

2016). Á UT messunni 2016, ráðstefnu um helstu nýjungar og tíðindi í 

upplýsingatæknigeiranum, kom fram að á síðustu sex árum væru útflutningstekjur af tækni- og 

hugverkaiðnaði búnar að aukast um 81%. Þetta er gríðarleg aukning sem má að mestu leyti rekja 

til framleiðsluaukningu í UT bæði hér á landi og erlendis. Ný tækni hefur því verið stór partur af 

framleiðsluaukningu og auknum hagvexti í heiminum í dag. Einnig kom fram að velta í UT væri 

búin að aukast um 60% frá árinu 2010 en í öðrum greinum hefur veltan verið í kringum 32%. 

Framlag UT sem hlutfall af vergri landsframleiðslu hefur að auki farið úr 2,3% árið 2010 upp í 

4% árið 2014 („2/3 af framleiðsluaukningu“, 2016).	

Samtök upplýsingatæknifyrirtækja (SUT) er öflugur starfsgreinahópur innan Samtaka 

iðnaðarins og er tilgangur hans að 

„þróa og kynna UT fyrirtæki 

þannig að UT verði einn 

áhugaverðasti iðnaður landsins“ 

(Samtök upplýsingatæknifyrirtækja 

[SUT], 2016). Samtökin skipta UT 

niður í tvo flokka en þeir eru UT-

framleiðsla og UT-þjónusta. UT-

framleiðslan skiptist í 

hugbúnaðargerð og ráðgjöf og 

kallast þetta yfirleitt 

hugbúnaðariðnaður. UT-þjónustan 

er hinsvegar heildverslun, síma- 

og fjarskiptaþjónusta en flestöll 

fyrirtæki innan SUT starfa í 

hugbúnaðariðnaði (Vilhjálmur Jens Árnason, 2012). Í lok árs 2015 voru tæplega 60 UT fyrirtæki 

innan samtakanna en þessi fyrirtæki eru misstór og starfa á fjölbreyttum vettvangi 

Mynd 6. Yfirlit yfir frammistöðu Íslands í tæknimálum 
(World Economic Forum, 2015, mynd 1)	
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upplýsingatækniiðnaðar. Samkvæmt skýrslu SUT nam velta UT árið 2014 85 milljörðum króna 

og áætlað var að hún yrði 100 milljarðar króna árið 2015. Einnig kemur fram að alls 4.500 

manns hafi starfað í UT árið 2014 og má gera ráð fyrir fjölgun í geiranum á næstu árum (SUT, 

2016).	

Alþjóðlegu samtökin World Economic Forum gefa út á hverju ári samanburðarskýrslu, 

Global Information Technology Report, milli 143 landa sem tekur á rúmlega sextíu þáttum. 

Meðal þessara þátta er styrkur upplýsingatækniumhverfisins (e. network readiness index) en 

Ísland er í 19. sæti á þessum lista í skýrslu ársins 2015. Á mynd sex má sjá hvernig Ísland stóð 

sig í yfirflokkunum tíu. Besta frammistaðan reyndist vera í flokknum uppbygging og stafrænt 

efni (e. infrastructure and digital content) sem tekur meðal annars á rafmagnsframleiðslu 

landsins, umfangs farsímakerfisins og öryggi internetsins. Ísland stóð sig einnig vel í flokkunum 

viðráðanleiki (e. affordability) og notkun einstaklingsins (e. individual usage).  Singapore er í 

forystu listans en Finnland, Svíþjóð og Noregur koma sterk á eftir sem sýnir að Norðurlöndin eru 

framarlega hvað varðar upplýsingatækni í heiminum (Dutta, Geiger og Lanvin, 2015).	
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4.  Hver er staða rannsókna á sviði háþróaðrar sjálfvirkni? 
Til að svara þessari spurningu má líta á nokkra flokka sjálfvirkni og gervigreindar. Við höfum 

valið fjóra flokka til að nota við tilraun okkar til að svara spurningunni sem þessi ritgerð fjallar 

um, það er, hverjir framtíðarmöguleikar gervigreindar eru á næstu árum og hvernig Ísland 

stendur að vígi að nýta sér þá tækni í þróun markaðsvara og þjónustu. Einnig er vert að líta á 

rannsóknir á þessum sviðum, bæði hagnýtar og grunnrannsóknir, en eins og er eru tvö 

rannsóknarsetur hér á landi sem helga sig þessu viðfangsefni, bæði tengd Háskólanum í 

Reykjavík. Segja má með nokkurri vissu að þótt rannsóknir á gervigreind og sjálfvirkni megi 

finna annars staðar hér á landi er þungamiðju þeirra að finna í þessum tveimur setrum. 

Gervigreindarflokkarnir sem við höfum valið eru: sérþekkingarkerfi, vélrænt nám, djúpnám og 

rannsóknir á sviði gervigreindar á Íslandi. 	

4.1 Sérþekkingarkerfi  

Sérþekkingarkerfi er kerfi sem forritað er af eða með hjálp frá sérfræðingum á ákveðnu sviði. 

Hvert kerfi býr þannig yfir ákveðinni sérþekkingu (e. domain)  sem það notar til að leysa 

vandamál og svara spurningum varðandi sviðið. Kerfið getur þá hermt eftir ákvarðanatökuferli 

og ástæðum sérfræðingana til þess að 

framleiða niðurstöður sem eru 

sambærilegar niðurstöðum þeirra 

(Ginsberg, 1993). Þetta gæti til 

dæmis verið læknir sem deilir allri 

sinni þekkingu um læknisfræði með 

forritara sem sér um að forrita allar 

þær upplýsingar inn í ákveðna vél. 

Þess konar vélar hafa verið þekktar frá 

því árið 1960 þegar fyrsta sérþekkingarkerfið, DENDRAL, var þróað í Stanford (Luger, 2002).  

Það sem aftrar flestum sérþekkingarkerfum er skortur á sveigjanleika við að leysa 

vandamál (e. problem solving) og erfiðleikarnir við það að keyra mikið magn af kóða. 

Augljósasta leiðin til þess að leysa þessi vandamál er að fá kerfin til þess að læra sjálf, annað 

hvort af reynslu, samlíkingu (e. analogy) og dæmum eða með því að „segja þeim“ hvað þau eigi 

að gera. 	

Mynd 7. Sérþekkingarkerfi  
(„Artificial intellgence - expert systems“, e.d., mynd 1) 



	 19	

4.2 Vélrænt nám  

Vélrænt nám snýst um að láta tölvur læra aðgerðir út frá dæmum. Aðgerðirnar geta til að mynda 

verið að gera einhvers konar spár eða að þekkja hluti á myndum.  Nákvæmni niðurstaðna er 

mæld út frá því hversu vel tiltekin aðgerð endurspeglar réttu aðgerðirnar sem notaðar voru sem 

viðmið í „kennslunni“ (Marsland, 2009). Hægt er að skilgreina vélrænt nám sem mengi af 

aðferðum sem geta sjálfkrafa greint mynstur í gögnum og notað svo lærðu afhjúpuðu mynstrin 

(e. uncovered patterns)  til þess að spá fyrir framtíðargögnum eða til þess að framkvæma aðrar 

tegundir af ákvarðanatöku undir óvissu (Murphy, 2012). Gervitauganet (e. artificial neural nets, 

ANN) er algeng aðferð við vélrænt nám sem spratt úr hugmyndum manna í sálfræði, 

taugavísindum og líffræði. Aðrar aðferðir til vélræns náms nýta hugmyndir úr tölfræði, 

stærðfræði og eðlisfræði (Marsland, 2009). 	

Nýtt tímabil er að hefjast, tímabil gagnanna (e. big data) en í vélrænu námi er oft þörf á 

gífurlegu magni gagna. Þetta tímabil endurspeglast til að mynda í mikilli gagnaleit almennings á 

internetinu en framkvæmdar eru um 3,5 milljarðar leita á hverjum degi í gegnum Google 

leitarvélina („Internet live stats“, e.d.). Vélrænt nám býður upp á sjálfvirkari leiðir á greiningu 

gagna sem er sífellt auðveldara vegna þess hversu mikið notkun stafrænnar tækni hefur aukist  

(Kristinn R. Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg heimild, 

viðtal, 31. mars 2016).	

IBM Watson er vitsmunalegt kerfi (e. cognitive system) sem unnið er út frá vélrænu 

námi. Nýtt samstarf verður milli tölvunnar og mannsins þar sem Watson bætir sérfræðiþekkingu 

fólks auk þess sem það hraðar henni (IBM, 2015). Til eru fimm tegundir Watson kerfa en þau 

eru IBM Watson Engagement Advisor, Watson Discovery Advisor, Watson for Oncology, 

Watson Explorer og Watson for Clinical Trial Matching („What is Watson?“, e.d.). Watson for 

Oncology á að geta komist að og greint ýmis læknisfræðileg gögn sjúklinga sem læknar hafa 

hingað til ekki náð að greina. Á þennan hátt getur Watson því flýtt fyrir greiningum ýmissa 

sjúkdóma en kerfið á til að mynda að geta greint krabbamein („IBM Watson Health“, e.d.). IBM 

heldur því fram að Watson sé betri en hver annar læknir þegar kemur að greiningu sjúkdóma og 

að notkun kerfisins geti dregið úr kostnaði við heilbrigðiskerfið. Watson er þó enn mjög nýtt 

kerfi svo erfitt er að segja til um hver sparnaðurinn yrði eða hvort hann sé yfirhöfuð til staðar 

(Steadman, 2013).	
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IBM hefur ekki gefið út ítarlegar lýsingar á því hvernig Watson er unnið eða út frá hvaða 

rannsóknarstefnu, annað en að þeir notast við vélrænt nám og forrit sem skilur talað mál (e. 

language processing) til þess að greina óskipuð gögn (e. unstructured data) („What is Watson?“, 

e.d.). Watson kerfið vakti mikla athygli, þá sérstaklega í hátækniiðnaðinum, þegar það vann í 

spurningaleiknum Jeopardy árið 

2011. Jeopardy er spurningaþáttur í 

Bandaríkjunum sem fer fram á 

töluðu máli og spurningarnar 

spanna breytt svið af almennri 

þekkingu. Þátturinn er vel þekktur 

sem skemmtiþáttur fyrir gáfaða og 

snögga þátttakendur („The deepQA 

research team“, e.d.). Þátttaka 

Watson í Jeopardy þættinum  

var með bestu auglýsingum sem IBM gat fengið fyrir kerfið. Þetta sýndi fram á að Watson er 

fljótari en manneskja að komast í gegnum mikið magn af bæði óskipuðum og skipuðum gögnum. 

Stuttu seinna fór IBM að kynna á hvaða máta hægt væri að nota Watson en fyrsta atvinnugreinin 

sem þeir buðu upp á notkun Watson var í heilbrigðisþjónustunni.  

Markmið IBM var þó að einskorða sig ekki aðeins við heilbrigðisþjónustuna heldur líta 

til fleiri atvinnugreina. Allar þær atvinnugreinar sem reiða sig á mikið magn af gögnum, 

óskipuðum eða ekki, gæti Watson innbyrt, skilið og greint hraðar heldur en maðurinn. IBM gerði 

ráð fyrir að heilbrigðisþjónustan væri upphafspunktur Watson en bankarnir, tryggingar og 

fjarskiptafyrirtæki væru allt atvinnugreinar sem þeir sæju mikla möguleika fyrir Watson kerfið 

(Best, 2013). Eins og áður hefur verið nefnt hafa fleiri tegundir Watson verið gefnar út en 

Watson Explorer sérhæfir sig í að rannsaka, greina og túlka upplýsingar til þess að ná betri 

árangri í viðskiptum. Með aðstoð Watson Explorer geta stjórnendur tekið betri og öruggari 

ákvarðanir með meiri skilning á þeim upplýsingum sem þeir hafa („IBM Watson explorer“, e.d.).	

Út frá þeim gögnum sem finnast um Watson er erfitt að segja til um hvort það sé 

byltingarkennt kerfi á markaðnum en þó er hægt að fullyrða að Watson sé í minnsta lagi nýtt og 

háþróað greiningartól. Watson er þó byltingarkennt á þann hátt að það greinir talað mál á mjög 

Mynd 8. IBM Watson í Jeopardy spurningaþættinum  
(„IBM	Watson	defeated“,	2013,	mynd	1)	
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góðan hátt og greinir mikið magn af óskipuðum gögnum (Kristinn R. Þórisson, dósent við 

tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 18. apríl 2016).	

4.3 Djúpnám 

Djúpnám er heldur nýleg rannsóknarstefna í vélrænu námi sem hefur verið kynnt með því 

markmiði að færa vélrænt nám nær einu af sínum upphaflegu markmiðum, gervigreind, og 

byggir á gervitauganetum (Gulcehre, 2015). Djúpnám er mjög vinsæl þróunarleið í flokki 

gervigreindar og vegna mikillar þróunar undanfarið eru upplýsingar mjög fljótar að verða úreltar 

(Murphy, 2012). Hugbúnaður sem nýtir sér djúpnám reynir að herma eftir lögum af taugum í 

mannsheilanum. Hugbúnaðurinn lærir, á mjög raunverulegan hátt, að þekkja mynstur í 

stafrænum framsetningum á hljóði, myndum og öðrum gögnum (Hof, 2013).	

Undanfarin ár hafa fyrirtæki eins og Google, Apple og IBM verið að draga til sín og 

kaupa upp sprotafyrirtæki og rannsóknarmenn með sérþekkingu í djúpnámi. Fyrir hinn almenna 

notanda þýðir þetta hugbúnaður sem er betri að leita í myndum, skilja betur talaðar skipanir og 

getur þýtt texta á ýmis tungumál (Jones, 2014). Google er til að mynda að notast við djúpnám í 

raddleitarforriti (e. voice search) sínu sem er að finna í Android stýrikerfinu. Þar eru notuð mörg 

lög af taugafrumum sem býður upp á nákvæmari þjálfun á mörgum frábrugðum hljóðum. Þá 

getur kerfið þekkt hljóðbúta á áreiðanlegri hátt, sérstaklega í háværu umhverfi eins og 

neðanjarðarlestum. Þar sem kerfið er líklegra til þess að skilja réttu fyrirspurnina, þá er líklegra 

að svarið við fyrirspurninni verði rétt (Hof, 2013). 	

Google Brain er gervitauganet með 1000 tölvum sem eru forritaðar 
til þess að skoða og flokka stafræn gögn. Fyrir þremur árum síðan 
tóku rannsakendur í leynilegu rannsóknarstofunni Google X í 
Kaliforníu 10 milljónir stillimynda af YouTube myndböndum og 
gáfu Google Brain þær allar.  Eftir að hafa skoðað mynstur í þrjá 
daga hafði Google Brain fundið þrjá ákveðna flokka sem 
endurtóku sig hvað mest: mannsandlit, mannslíkamar og kettir. 
Þetta voru ákveðin kennileiti um endurvakningu djúpnáms. (Jones, 
2014)	

Google Brain er með eina milljón gervi taugafrumna og einn milljarð af 

gervitaugatengingum sem er tíu sinnum stærra heldur en öll önnur tauganet sem hafa verið 

fundin upp með djúpnámi (Jones, 2014). Google hefur einnig þróað smáforritið Google Photos 
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sem er hugsað sem geymsla fyrir myndir en forritið hleður sjálfkrafa öllum myndum og 

myndskeiðum úr tækinu sem forritið er í, yfir í forritið. Það sem gerir forritið sérstaklega snjallt 

er að Google Photos notar djúpnám til þess að greina myndirnar og getur notandinn leitað að 

myndum eftir flokk. Til dæmis gæti notandi leitað að myndum af hundum með því að slá „dog“ í 

leitargluggann á forritinu og forritið finnur sjálft allar myndir með hundum á. Sömuleiðis getur 

notandinn fundið allar myndir af sjálfum sér eða öðrum einstaklingum með sömu aðferð 

(„Google Photos“, e.d.). 

Facebook hefur einnig þróað andlitsgreiningar (e. facial recognition) með djúpnámi og 

kalla þeir þennan hugbúnað DeepFace. Þessi hugbúnaður getur nú þekkt fólk á myndum eins vel 

og manneskjur gera. DeepFace getur sagt til um hvort sama manneskjan sé á tveimur 

mismunandi myndum með 97% 

nákvæmni. Þetta er framkvæmt með því 

að greina andlit, breyta þeim í 

þrívíddarmódel, fá svo kerfið til þess að 

þekkja andlitið út frá mismunandi 

sjónarhornum og í öðruvísi birtu en 

flestar aðrar myndir af einstaklingnum í 

gegnum níu laga djúpt gervitauganet. 

Rannsóknarteymi Facebook þjálfaði 

kerfið á kennileitis gagnasetti (e. dataset) 

úr fjórum milljónum andlitsmynda sem 

tilheyra meira en 4000 kennileitum (Taigman, 

Yang, Ranzato og Wolf, 2014). Facebook 

hefur svo verið að deila þekkingu sinni um djúpnám frítt með almenningi til þess að ýta undir 

þróun djúpnáms í heiminum (Novet, 2015).  

Apple hefur einnig verið að nýta sér djúpnám við raddleit svipað og Google. Apple 

skilgreinir þá tækni sem aðstoðarkonu snjallsímaeigandans og ber hún nafnið Siri (Jones, 2014). 

Notandi snjallsímans getur talað við Siri eins og við annað fólk og hún hjálpar notandanum að 

gera ýmsa hluti, eins og að senda smáskilaboð, hringja símtöl og panta borð á veitingastað („iOS 

- Siri – Apple“, 2016).  Activity Stream, sem nefnt var í kafla 1.3, byggir einnig á djúpnámi og 

þá helst mynsturgreiningu svipað og Facebook og Google gera í andlitsgreiningum (Helgi Páll 

Mynd 9. Útskýring á DeepFace djúpnámi  
(Taigman,	Yang,	Ranzato	og	Wolf,	2014,	mynd	1)	
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Helgason, forstöðumaður rekstrargreininga Activity Stream, munnleg heimild, viðtal, 5. apríl 

2016).  

4.4 Rannsóknir á sviði gervigreindar á Íslandi 

Undanfarin ár hefur farið að bera meira á umfjöllun um gervigreind á Íslandi. Í grein tímaritsins 

H+ frá árinu 2013 kemur fram að R&Þ í gervigreind var nánast engin árið 2005 og almenningur 

á Íslandi vissi yfir höfuð ekki hvað gervigreind væri. Á þessum tíma var gervigreind aðallega 

sýnileg í verslunargeiranum, á meðal heilbrigðis- og menntastofnana til að mynda, og voru 

forritin nokkuð einföld en þó hagnýt. Meðal þeirra fyrirtækja sem byrjuð voru að nýta 

gervigreind í starfsemi sinni var stoðtækjaframleiðandinn Össur. Árið 2005 voru þeir byrjaðir að 

nýta háþróaðan gervigreindar hugbúnað við vöruhönnun ásamt því að nýta sjálfvirkni í nokkrum 

vörum. Matvælatæknifyrirtækið Marel var einnig byrjað að þróa og framleiða búnað og kerfi til 

matvinnslu sem voru að einhverju leiti byggð á sjálfvirkni og þjarkakerfum (e. robotic systems) 

(Goertzel, 2012).	

Tilkoma gervigreindar sem meiriháttar rannsóknarsvið á Íslandi má rekja til stofnunar 

rannsóknarsetra á sviði gervigreindar en þau eru Gervigreindarsetur Háskólans í Reykjavík 

(CADIA) og Samtök Íslands um gervigreind og vitvísindi (ISIR), bæði stofnuð árið 2005. 

Gervigreindarsetrið stundar rannsóknir á ýmsum sviðum gervigreindar ásamt því að stuðla að 

notkun gervigreindar í íslensku atvinnulífi (Gervigreindarsetur Háskólans Í Reykjavík, e.d.). 

Gervigreindarsetrið hefur afrekað ýmislegt áhugavert en meðal þess er samstarf við HONDA þar 

sem þróaður var hugbúnaður fyrir ASIMO vélmennið en það var eitt þróaðasta vélmenni heims 

árið 2007 (Goertzel, 2012).	

Vitvélastofnun Íslands (IIIM) var svo stofnuð árið 2010 og stundar stofnunin fyrst og 

fremst rannsóknir á gervigreind og hermilíkönum. „Markmið stofnunarinnar er að brúa bilið 

milli háskóla og atvinnuvegar, auka flæði þekkingar, fólks og hugmynda, og styrkja 

þekkingargrunn Íslands á þessum mikilvægu hátæknisviðum. Vitvélastofnun Íslands, sem er 

sjálfseignarstofnun, er samstarfsverkefni ýmissa einstaklinga, fyrirtækja og opinberra stofnana“ 

(Vitvélastofnun Íslands stofnuð, 2010). Enn sem komið er eru Gervigreindarsetur HR og 

Vitvélastofnun Íslands einu hóparnir sem þróa og rannsaka sjálfvirkni og gervigreind sérstaklega. 	
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4.5 Evrópskur samanburður  

Ísland er ágætlega statt þegar kemur að upplýsingatækni eins og skýrslan Global Information 

Technology Report gefur til kynna (Dutta, Geiger og Lanvin, 2015). Hlutfall fyrirtækja með 

starfandi UT sérfræðing á Íslandi var 27% árið 2012. Í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir er 

þetta nokkuð gott þar sem meðaltalið er rétt tæplega 24%. Af Norðurlöndunum stendur Finnland 

sig best þar sem 33% fyrirtækja eru með starfandi UT sérfræðing en Svíþjóð sig verst með 22% 

og er því undir meðaltalinu (Hagstofa Íslands, 2012b). Starf UT sérfræðinga er nokkuð fjölbreytt 

en yfirleitt hanna þeir, reka eða viðhalda tæknivörum. Þeir geta verið sérfræðingar í 

viðskiptagreind en slík forrit innihalda oft á tíðum einhverja gervigreind eða sjálfvirkni 

(„Information Technology Specialist: Job Description and Requirements“, e.d.).	

Netnotkun er einna mest á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd en hlutfall nettengdra 

heimila á Íslandi var 96% árið 2014 eins og sjá má á mynd tíu. Þetta er langhæsta hlutfall sem 

mælist í Evrópu en meðaltal Evrópusambandsins er 81%. Ísland deilir fyrsta sætinu með 

Mynd 10. Hlutfall nettengdra heimila í Evrópu árið 2014  

(Hagstofa Íslands, 2015e) 
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Lúxemborg og Hollandi en Noregur og Danmörk koma fast á eftir þar sem hlutfall nettengdra 

heimila er 93% (Hagstofa Íslands, 2015e). 	

 Eins og kom fram í kafla 4.4 eru aðeins tvö rannsóknarsetur á sviði gervigreindar starfrækt 

á Íslandi, Gervigreindarsetur Háskólans í Reykjavík og  Vitvélastofnun Íslands. Staða Íslands á 

þessu rannsóknarsviði miðað við önnur lönd er gríðarlega flókinn samanburður en til þess að fá 

einhverja hugmynd um hver hún er þarf að skoða það fjármagn sem farið hefur í þessar 

rannsóknir. Fram kemur í bæklingi CADIA frá árinu 2008 að styrkir sem fóru til stofnunarinnar á 

árunum 2005-2008 numu rúmlega 150 milljóna íslenskra króna (Center for analysis and design 

of intelligent agents [CADIA], 2008). Samkvæmt Kristni R. Þórissyni, einum af tveimur 

stofnendum CADIA og IIIM, má áætla að rannsóknir í gervigreind á Íslandi á árunum 2005-2015 

hafi verið um þrír milljarðar íslenskra króna, gróflega áætlað, eða um 300 milljónir íslenskra 

króna á ári (Kristinn R. Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg 

heimild, viðtal, 22. apríl 2016). Í samanburði má skoða árlegt fjármagn þýska 

rannsóknarsetursins German Research Center for Artificial Intelligence til rannsókna á sviði 

gervigreindar en það er rúmlega 5 milljarðar íslenskra króna ár hvert (German research center for 

artificial intelligence, 2015). Ef aðeins er litið á fjármagn í þessum samanburði er hægt að draga 

þá ályktun að Ísland sé nokkuð langt eftir á í rannsóknum á sviði gervigreindar.	

 Það er þó nauðsynlegt að skoða fleiri þætti en fjármagn í samanburði sem þessum og má 

þar nefna árangur CADIA á þessu sviði. CADIA er eina rannsóknarsetrið í heiminum sem unnið 

hefur alþjóðlegu keppnina General Game Playing þrisvar sinnum og hefur einnig hlotið hin virtu 

Kurzweil verðlaun tvisvar sinnum fyrir “bestu hugmyndina” á alþjóðlegri ráðstefnu um alhliða 

greind (Steunebrink, Koutník, Thórisson, Nivel og Schmidhuber, 2013; „CadiaPlayer“, 2012). 

CADIA hefur einnig tekið þátt í rannsóknum sem hlotið hafa titilinn “10 mikilvægustu 

rannsóknir ársins” fyrir AI rannsókn af Science Magazine, einu fremsta vísindariti heims 

(CADIA, 2008). Miðað við þennan árangur er hægt að túlka það svo að Ísland sé ekki langt á 

eftir fremstu rannsóknarsetrum heims á sviði gervigreindar. Magn rannsóknanna og breidd er 

hinsvegar mjög lítil samanber fjármagnið sem úthlutað er, enda er kostnaður við 

gervigreindarrannsóknir fyrst og fremst launakostnaður. Breidd og magn rannsókna ræðst þar af 

leiðandi af því hversu margir rannsakendur starfa við hvert viðfangsefni hverju sinni (Kristinn R. 

Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 22. apríl 

2016). 
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5. SVÓT greining 
SVÓT greining (e. SWOT analysis) er greiningaraðferð þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir 

og tækifæri ákveðins vettvangs eru kortlögð til þess að meta eðli rekstrarumhverfis (Mullins, 

2010). Styrkleikar og veikleikar snúa að innri þáttum vettvangsins en ógnanir og tækifæri að 

þeim ytri. Vettvangurinn getur ýmist verið fyrirtæki, atvinnugrein, stofnun eða jafnvel ákveðið 

svæði. SVÓT greiningin er hjálpleg við ýmsar aðstæður, til að mynda breytingarstjórnun og 

skipulagningu, en þó ber að varast að líta aðeins á niðurstöðu hennar. Greininguna ætti að skoða í 

víðara samhengi eða sem hluta af þróunarferli (Árni og Kristín, e.d.).	

 Tilgangur SVÓT greiningarinnar er að kanna hverjir styrkleikar og veikleikar vettvangsins 

eru til þess að hægt sé að vinna markvisst að því að útrýma veikleikum en viðhalda styrkleikum. 

Einnig þarf að finna aðlaðandi tækifæri í umhverfinu sem gætu orðið fyrirtækinu til framdráttar 

en reyna að halda ógnunum í lágmarki. Styrkleikar og veikleikar eru þættir í innra umhverfi 

vettvangsins sem hægt er að breyta. Þetta eru þættir eins og innri geta, auðlindir, reynsla, 

þekking og annað sem getur hjálpað fyrirtækjum innan hugbúnaðargeirans að ná markmiðum 

sínum eða hamlað frammistöðu þeirra. Ógnir og tækifæri eru hins vegar þættir í ytra umhverfinu 

sem erfitt er að fá breytt en þetta eru þættir eins og lög, reglur og samkeppni. Tækifæri eru 

hagstæðir þættir sem fyrirtæki gætu nýtt sér til framdráttar á meðan ógnanir eru óhagstæðar 

áskoranir á frammistöðu (Kotler og Armstrong, 2010). 	

Í þessari SVÓT greiningu verða styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri greind við 

aukna nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í íslensku atvinnulífi. Helstu atriðin verða dregin saman í 

SVÓT töflu til þess að fá betri yfirsýn yfir aðalatriðin en það er mat höfunda að neðangreindir 

þættir séu mikilvægastir. Þess má geta að atriðunum er ekki raðað í forgangsröð heldur er um 

hreina upptalningu að ræða. 	
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Tafla 1. SVÓT greining 

Styrkleikar	

❖ Stöðug tækniþróun	

❖ Aukið framboð af vel menntuðu fólki 	

❖ Nýjungagirni	

❖ Samkeppni um forystu í tækniþróun	

❖ Minnkun kostnaðar vinnuafls	

❖ Stytting verkferla	

❖ Einföldun verkferla	

Veikleikar	

❖ Hræðsla við gervigreind 

❖ Lítil þekking á gervigreind 

❖ Íhaldssemi 

❖ Lítið fjármagn 

❖ Lítill markaður 

❖ Lítil reynsla 

❖ Kostnaður við innleiðingu 

❖ Vantraust til tækni 

Tækifæri	

❖ Samkeppnisforskot 

❖ Bætt þjónusta 

❖ Betri greiningar við ákvarðanatöku 

❖ Aukinn áhugi fyrirtækja 

❖ Vaxandi markaður 

❖ Aukin notkun BI kerfa 

❖ Sjálfvirknivæðing ferla 

Ógnanir	

❖ Lagaleg áhrif	

❖ Pólitísk áhrif 

❖ Efnahagsleg áhrif 

❖ Umhverfisleg áhrif 

❖ Félags- og menningarleg áhrif 

❖ Tæknileg áhrif 

❖ Aukið atvinnuleysi 
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6. PEST greining 
PEST greiningar eru gerðar til þess að greina þætti í ytra umhverfinu sem gætu haft áhrif á 

aðgerðir ákveðinnar starfsemi eða fyrirtækis. Þeir fjórir þættir sem skoðaðir eru með PEST 

greiningu sýna fram á ógnir og tækifæri í ytra umhverfinu en þetta eru pólitískir þættir (e. 

political), efnahagslegir þættir (e. economic), félags- og menningarlegir þættir (e. social) og 

tæknilegir þættir (e. techonological) (Wood, 2004; Pestle Analysis: Strategy skills, 2013). 	

	

6.1 Pólitískir þættir 

Stjórnmálalegt umhverfi fjallar um viðhorf ríkisstjórnar hvað varðar starfsemi, neytendavernd, 

umhverfið, skattamál, viðskiptahömlur, samfélagsumbætur (e. societal reforms)  sem og byrði 

skrifræðis og spillingar.  Það er alltaf gott að fylgjast vel með breytingum í stjórnmálalegu 

umhverfi því þrátt fyrir að stjórnmálastefnan í ríkinu sé stöðug gætu alltaf einhverjar breytingar 

átt sér stað sem hafa áhrif á starfsemina (Pestle Analysis, 2013). Það sem er rannsakendum efst í 

huga við greiningu á pólitískum þáttum er eftirfarandi: 

	

	

Mynd 11. Ytra umhverfi við nýtingu á háþróaðir sjálfvirkni í atvinnulífinu 



	 29	

● Atvinnu- og rekstrarlög 

● Viðskiptahömlur eða umbætur  

● Reglugerðir skatta 

● Skattalög 

● Neytendavernd 

● Lagarammar 

● Samkeppnislög 

	

Það sem skiptir hvað mestu máli er varðar pólitíska þætti fyrir nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í 

íslensku atvinnulífi eru neytendalög, atvinnu- og rekstrarlög og viðskiptahömlur eða umbætur. 

Mikilvægt er að starfsemin fylgi lögum og reglum í samfélaginu og eru það helst ofangreind 

atriði sem þarf að huga sérstaklega að í þessari atvinnugrein. 	

6.2 Efnahagslegir þættir 

Efnahagslegir þættir taka á hlutum eins og hugsanlegum breytingum á verðbólgu í hagkerfinu, 

sköttum, vöxtum, vörugjöldum, gengi gjaldmiðla og viðskiptareglum (e. trading regulations). 

Þegar hagkvæmni efnahagslegra þátta á markaði er skoðuð þarf að hafa í huga vandamál eins og 

getu til láns eða fjárfestinga (Pestle Analysis, 2013). Eftirfarandi listi gerir grein fyrir því hverju 

þarf að huga að við greiningu á efnahagslegum þáttum.	

	

● Verðbólga 

● Launakostnaður 

● Framboð af þekkingu og kunnátta 

● Fjármál og lánstraust 

● Starfshættir og vinnubrögð 

● Hnattvæðing 

	

Það sem skiptir hvað mestu máli er varðar efnahagslega þætti fyrir aukna nýtingu háþróaðrar 

sjálfvirkni í íslensku atvinnulífi er hnattvæðing, fjármál og lánstraust. Hnattvæðingin hefur 

gríðarleg áhrif á þróun atvinnulífsins á Íslandi en eins og fram hefur komið fylgja Íslendingar vel 

eftir þeirri þróun sem á sér stað annars staðar í heiminum. Fjármál og lánstraust fyrirtækja í 
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íslensku atvinnulífi segir til um hvort að fyrirtækin hafi hreinlega efni á því að nýta háþróaða 

sjálfvirkni. Ef flest öll fyrirtæki á markaði eru með lélegt lánstraust og lítið sem ekkert fjármagn 

eru horfur fyrir þessa nýtingu ekki góðar. 	

6.3 Félags- og menningarlegir þættir  

Félags- og menningarlegir þættir koma að ýmsum atriðum, eins og afstöðu og skoðunum 

viðskiptavina, menntun, tískusveiflum, trúarbrögðum og siðferðislegum atriðum (Pestle 

Analysis, 2013).  Eftirfarandi listi gerir grein fyrir því hverju þarf að huga að við greiningu á 

félags- og menningarlegum þáttum:	

	

● Afstaða og skoðanir viðskiptavina 

● Kauphegðun viðskiptavina 

● Menntun 

● Siðferðislegir þættir 

● Umfjöllun fjölmiðla 

● Skoðanir fólks á tækniþróun 

● Tíska í menntun og starfsferlum 

● Viðhorf starfsfólks 

● Stjórnunarstíll 

	

Afstaða og skoðanir viðskiptavina, umfjöllun fjölmiðla og skoðanir fólks á tækniþróun geta haft 

mjög mikil áhrif á framgengni þessarar þróunar þar sem almenningur á það til að hræðast 

tækniþróun. Einnig eiga fjölmiðlar það til að taka afstöðu með eða gegn ákveðnum skoðunum og 

ýkja hlutina sem getur haft slæm áhrif. Mikilvægt er því að upplýsa almenning vel um hvers 

konar tækni er verið að bjóða upp á. Það kemur engum í opna skjöldu að þegar um háþróaða 

tækni er að ræða þurfa menntaðir einstaklingar í þeirri grein að vera til staðar. Tíska í menntun 

og starfsferlum hefur því áhrif á framgengni hvað varðar nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í íslensku 

atvinnulífi. 	

6.4 Tæknilegir þættir 

Eins og fram hefur komið er tæknin stöðugt að þróast og er því mikilvægt að fyrirtæki og 

stofnanir fylgist vel með og taki þátt í tækninýjungum. Fyrirtæki sem halda ekki í við 
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tækniframfarir eru að bjóða öðrum fyrirtækjum tækifæri til innkomu á markað eða jafnvel 

forystuna á markaðnum. Dæmi um þetta eru farsímafyrirtækin Nokia og framleiðslufyrirtæki 

BlackBerry símana, sem voru bæði of lengi að bregðast við snjallsímavæðingunni. Það leiddi til 

þess að stórfyrirtækin Apple og Samsung tóku yfir markaðinn (Pestle Analysis, 2013).	

	

● Hraði breytinga 

● Rannsóknir og þróun (R&Þ) 

● Tæknilegar lagasetningar 

● Nýjungar 

● Skilvirk framleiðsla 

● Gæði og verð 

● Hugverkaréttindi 

● Leyfi og einkaleyfi 

● Nýsköpun 

	

Þau ytri áhrif sem gætu ógnað þessari starfsgrein hvað mest er hraði breytinga en tæknin er að 

þróast mjög hratt. Mikilvægt er því að fylgjast vel með allri samkeppni, innan- og utanlands svo 

starfsemin úreldist ekki. Tæknilegar lagasetningar geta einnig haft áhrif á starfsemina að því 

leitinu til að hún haldist lögleg og ávallt skal gæta siðferðis við notkun á lausna á sviði 

gervigreindar. Hugverkaréttindi eru mjög mikilvæg í þessum bransa og því mikilvægt að fá 

einkaleyfi fyrir nýjum hugmyndum.	
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7. Aðferðafræði 
Notast var við megindlegar aðferðir við rannsóknina. Megindlegar rannsóknir hafa það markmið 

að mæla og bera saman athafnir, einkenni og viðhorf einstaklinga og hópa með tölulegum hætti. 

Úr flokki megindlegrar aðferðafræði var notast við spurningalista í þessari rannsókn (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). 	

7.1 Þátttakendur 

Markmiðið rannsóknarinnar var að ná til þátttakenda í sem flestum atvinnugreinum landsins og 

til þeirra sem þekktu til viðfangsefnisins og eru með góða innsýn í starfsemi fyrirtækis síns. Gert 

var ráð fyrir að þeir gætu því bent á tækifæri til sjálfvirkni innan fyrirtækisins. Könnunin var 

send á einn aðila, í flestum tilfellum stjórnanda UT deildar, hjá hverju fyrirtæki sem beðinn var 

um að svara fyrir hönd fyrirtækisins. Könnunin var send á 80 fyrirtæki en þátttakendur voru alls 

19 og var svarhlutfallið því 24%. Einn þátttakandi hætti hinsvegar í miðri könnun og svaraði 

þeim spurningum sem hann sleppti gegnum tölvupóst. Þá voru alls 58% svarenda sem sögðust 

starfa hjá fyrirtæki með undir 100 starfsmenn. Hinsvegar voru 26% fyrirtækjanna með allt frá 

100 til 550 starfsmenn. Aðeins þrjú stór fyrirtæki svöruðu könnuninni en starfsmannafjöldi 

tveggja þeirra var annarsvegar um 2.500 manns og hinsvegar 4.500 manns. 	

Aldur fyrirtækjanna var misjafn en 53% þeirra voru stofnuð eftir árið 2000 og teljast því 

sem frekar ný fyrirtæki. Þau fyrirtæki sem stofnuð voru fyrir árið 2000 voru 47% þátttakenda og 

voru það allt gömul og rótgróin fyrirtæki. Þátttakendur komu úr hinum ýmsu atvinnugreinum 

landsins, allt frá opinberum stofnunum til hugbúnaðarfyrirtækja. Í ljós kom að starfsmannafjöldi 

þeirra fyrirtækja sem stofnuð voru eftir árið 2000 var lægri en 100 manns. Gera má því ráð fyrir 

að einhver þessara fyrirtækja séu nýsköpunarfyrirtæki sem eiga mögulega eftir að stækka í 

framtíðinni. 	

Þýði rannsóknarinnar voru öll starfandi fyrirtæki á íslenskum markaði. Við val á 

þátttakendum rannsóknarinnar var stuðst við hentugleikaúrtak þar sem leitast var eftir því að 

þátttakendur þekktu til viðfangsefnisins. Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmið 

rannsóknar er að álykta tengsl milli breytna. Einnig tekur aðferðin styttri tíma en margar aðrar 

úrtaksaðferðir og er tiltölulega ódýr (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 	
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7.2 Mælitæki 

Í könnuninni var notast við nafnkvarðaspurningar (e. nominal scale), raðkvarðaspurningar (e. 

ordinal scale) og opnar spurningar. Spurningalistann er að finna í heild sinni í viðauka A. Notast 

var við Google Forms til þess að útbúa könnunina og safna gögnum. Allir þátttakendur fengu 

sama spurningalistann sendan en hann samanstóð af 15 spurningum, þar af þremur 

bakgrunnsspurningum. Í byrjun voru þátttakendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og 

netföng rannsakenda gefin upp ef einhverjar spurningar myndu vakna meðal þátttakenda. Einnig 

var þátttakendum gerð grein fyrir því að í þessari rannsókn væri talað um gervigreind sem 

háþróaða sjálfvirkni.	

 Í fyrstu spurningu könnunarinnar voru þátttakendur spurðir að því hvort fyrirtækið sem 

þeir störfuðu hjá væri að þróa og/eða selja hugbúnað. Ef þessari spurningu var svarað neitandi þá 

færðist þátttakandinn yfir á sjöttu spurningu en þeir sem svöruðu játandi fóru beint yfir í næstu 

spurningu. Þar var spurt hvort einhverskonar gervigreind eða háþróuð sjálfvirkni væri nýtt í þeim 

hugbúnaði. Ef þeirri spurningu var svarað neitandi fór þátttakandi sjálfkrafa yfir á spurningu sex. 

Ef þessari spurningu var hinsvegar svarað játandi var þátttakandi næst spurður hvaða hlutverki sú 

sjálfvirkni gegni. Í fjórðu spurningu var þátttakandinn beðinn um að merkja við á skalanum einn 

til fimm hversu þróuð sú sjálfvirkni væri. Á þessum kvarða stóð talan einn fyrir einfalda 

sjálfvirkni en talan fimm fyrir fullkomna sjálfvirkni. Þar næst, í fimmtu spurningu, voru þau 

fyrirtæki sem sögðust þróa og/eða selja hugbúnað sem notast við gervigreind spurð í hvaða 

atvinnugreinum helsta eftirspurnin væri eftir slíkum hugbúnaði. 	

 Spurningu sex þurftu allir þátttakendur að svara, óháð fyrstu fimm spurningunum. Þar voru 

þátttakendur spurðir hvort fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá væri að nýta sér gervigreind eða 

háþróaða sjálfvirkni í starfsemi sinni. Ef þessari spurningu var svarað neitandi hoppaði 

þátttakandinn yfir eina spurningu. Ef henni var hinsvegar svarað játandi var sjöundu spurningu 

svarað næst þar sem spurt var hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegni. Í spurningu átta voru allir 

þátttakendur spurðir hvort þeir sæju tækifæri til notkunar gervigreindar í fyrirtækinu sem þeir 

störfuðu hjá. Ef þeir sáu tækifæri voru þeir spurðir hvar þau tækifæri liggja en ef ekki fóru 

þátttakendur beint yfir í tíundu spurningu þar sem spurt var hvort þátttakendur sæju fram á að 

sjálfvirkni myndi nýtast þeim í náinni framtíð. Þeir sem svöruðu játandi voru spurðir að hvaða 

leyti sú sjálfvirkni myndi gagnast þeim.	
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 Undir lokin voru settar fram þrjár bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um fyrirtækið 

sem þátttakandinn svaraði fyrir en ekki um bakgrunn sjálfs einstaklingsins. Allar þrjár 

spurningarnar voru opnar spurningar en í þeirri fyrstu var spurt um fjölda starfsfólks 

fyrirtækisins. Þar á eftir var spurt hvaða ár fyrirtækið var stofnað og sú seinasta sneri að því 

hvaða atvinnugrein fyrirtækið starfar í. Í lokin var opin spurning þar sem þátttakendum var boðið 

að bæta einhverju við könnunina.	

7.3 Framkvæmd 

Könnunin var send út rafrænt með tölvupósti ásamt því að hafa verið sett inn á þrjá 

fyrirtækjahópa á Facebook á vegum Samtaka Iðnaðarins. Til að byrja með var útbúinn listi yfir 

ýmis fyrirtæki úr mismunandi atvinnugreinum og netfang eins starfsmanns hvers fyrirtækis 

fundið. Við val á þátttakanda var leitað að þeim einstaklingi innan hvers fyrirtækis sem líklegur 

væri til að þekkja til viðfangsefnisins. Í flestum tilfellum reyndist það vera stjórnandi UT deilda. 

Könnunin var send út í fyrsta skipti þann 18. mars 2016 og stóð opin til 21. apríl 2016. Reynt var 

að hafa könnunina einfalda og ekki of langa til þess að auka líkur á því að þátttakendur myndu 

klára könnunina ásamt því að ýta undir betri svörun. Í tölvupóstinum sem sendur var út fylgdi 

lýsing á rannsókninni og slóð á könnunina. Þátttakendum var tilkynnt að þeir væru ekki 

skyldugir til þess að svara könnuninni í heild sinni né einstaka spurningum. Einnig var þeim bent 

á að ekki væri hægt að rekja einstaka svör til einstaklinga og farið væri með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál. Netföng rannsakenda fylgdu með og þátttakendur beðnir um að hafa samband 

ef einhverjar spurningar myndu vakna upp. 	

 Fyrsta ítrekun var send út á alla þátttakendur þann 1. apríl en þar sem nafnleynd ríkti í 

könnuninni var ekki hægt að sjá hvaða aðilar höfðu svarað. Þeim sem höfðu svarað var því 

þakkað fyrir þátttökuna og rannsakendur báðust afsökunar á ítrekuninni en jafnframt voru þeir 

sem ekki höfðu svarað beðnir um að taka þátt. Eftir fyrstu ítrekun fengust aðeins þrjú svör til 

viðbótar svo brugðið var á það ráð að hafa samband við Samtök Iðnaðarins og sáu þau um að 

senda könnunina út á Facebook hópa sem þeir stjórna. Á sama tíma, þann 15. apríl, var ítrekun 

tvö send út á þau fyrirtæki sem voru á lista rannsakenda. Könnuninni var svo lokað þann 21. 

apríl og stóð svörunin þá í 19 þátttakendum.	
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8. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Úr könnuninni fengust 19 svör og 

komu þátttakendur úr mismunandi starfsgreinum atvinnulífsins. Í viðauka B má sjá 

niðurstöðurnar í heild sinni. Í byrjun voru þátttakendur  spurðir hvort fyrirtækin sem þeir 

störfuðu hjá væru að selja og/eða þróa hugbúnað. Alls 79% þátttakenda svöruðu því játandi en 

21% neitandi. Þeir sem svöruðu þessari spurningu játandi, alls 15 þátttakendur, voru spurðir að 

því hvort notast væri við einhverskonar gervigreind (háþróaða sjálfvirkni) í þeim hugbúnaði en 

40% þeirra þátttakanda sögðust gera það.  

Þessi 40% hópur, eða 6 aðilar, sem sögðust nýta háþróaða sjálfvirkni í sínum hugbúnaði 

var svo spurður hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegndi og voru svörin mjög misjöfn. Eitt 

fyrirtækið sagðist nýta háþróaða sjálfvirkni til þess að svara spurningalistum svipuðum og 

þessum sem við lögðum fyrir, annað fyrirtæki sagðist nýta sjálfvirknina til þess að greina lyf, þ.e. 

töflur og hylki og það þriðja sagðist nýta sjálfvirkni í endurmati á hæfni eða gengi nemenda í 

skólastofunni. Önnur svör voru nýting háþróaðrar sjálfvirkni í tölvuleikjum, greiningu mynda og 

í framleiðslubúnaði. Þá voru þeir spurðir hversu þróuð þessi sjálfvirkni væri á skalanum einn upp 

í fimm, þar sem einn er einföld sjálfvirkni en fimm fullkomin sjálfvirkni. Eins og sjá má á mynd 

12 er nokkuð mikil dreifing á því hve þróaða þátttakendur telja þá sjálfvirkni. 	

	
Mynd 12. Hversu þróuð er sú sjálfvirkni?  

 

 

(N=6) 
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Þessi sami hópur var svo spurður í hvaða atvinnugreinum helsta eftirspurnin væri eftir 

hugbúnaði sem nýtir sér háþróaða sjálfvirkni. Helmingur þessa svarenda sagði að tækifæri til 

aukinnar sjálfvirkni væri að finna í öllum atvinnugreinum sem auka vilji framleiðni. Hinn 

helmingurinn var nákvæmari og gaf hugmyndir um nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í 

fjármálakerfum, matvælaframleiðslu og í heilbrigðiskerfinu, þá aðallega tengt lyfjagjöfum.  

 Sjöttu spurningu svöruðu síðan allir þátttakendur, óháð svörum úr fyrstu tveimur 

spurningunum. Sú spurning hljóðaði svo: „Er fyrirtækið sem þú starfar hjá að nýta sér 

gervigreind í starfsemi sinni?“. Eins og sjá má mynd 13 sögðust 5,3% þátttakenda ekki vita það, 

tæplega 74% svöruðu því neitandi og 21% játandi. Þeir sem svöruðu sjöttu spurningu játandi, alls 

14 þátttakendur, voru spurðir hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegndi. Samkvæmt svörum 

þátttakenda er sú sjálfvirkni notuð við ráðningar, til þess að einfalda greiðslukerfi, stýra 

vélbúnaði og til þess að þekkja lyf, þ.e. töflur og hylki. 	

Spurningu sjö svöruðu allir þátttakendur og voru þeir spurðir hvort þeir sæju tækifæri til 

notkunar gervigreind (sjálfvirkni) í fyrirtækinu sem þeir störfuðu hjá. Enginn þátttakandi svaraði 

þessari spurningu neitandi en um 22,2% þátttakenda sögðust ekki vita það. Alls 77,8% 

þátttakenda sögðust þá sjá tækifæri til þess. Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningu sjö játandi 

Mynd 13. Er fyrirtækið sem þú starfar hjá að nýta sér gervigreind í starfsemi sinni?  

(N=19) 
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voru spurðir hvar þeir sæju þessi tækifæri helst liggja. Alls 14 svör komu út úr þeirri spurningu 

og voru þau öll mismunandi. Flestir þátttakendur sáu nokkur tækifæri fyrir notkun gervigreindar 

en einn þeirra sagði þessar upplýsingar leynilegar og vildi ekki deila með rannsakendum. Sjá má 

niðurstöðu spurningar sjö á mynd 14.  

	

Hvar	liggja	þau	tækifæri?	

• Í því að þekkja betur lyf	

• Endurmat á nemendum, í greiðslukerfum, við val á efni, við aðstoð og greiningu á ferli 
(e. trend) nemenda	

• Til ákvarðanatöku, fyrirbyggjandi viðhalds og til þess að spá fyrir um þróun tiltekinna 
þátta í umhverfinu	

• Sjálfvirkja flokkun á textastrengjum og öðrum breytum sem óþarfi er að nota 
mannshönd í	

• Við kjúklingavinnslu, vatnshreinsun og fylgni matvöru í gegnum allt ferlið til neytenda	

• Við kælingu á matvörum	

• Við að finna og greina umfjöllun um fyrirtæki og menn á vefnum og á 
samfélagsmiðlum	

• Við bókhaldsvinnu, yfirlit og pantanir	

• Sjálfvirk skráning móttekinna og sendra erinda í tölvupósti	

• Í sjálfvirkum greiningum og svörun umsókna sem byggjast á gervitauganetum	

• Láta hugbúnað byggðan á sjálfvirkni spá fyrir um inntak notanda	

• Við kennslu á búnað hjá viðskiptavinum	

• Við greiningu á hegðun til þess að koma í veg fyrir svik	
 

Mynd 14. Hvar liggja þau tækifæri?  

	

Eins og sjá má á myndinni voru svör þátttakenda misjöfn eins og þau voru mörg. 

Athyglisvert er að sjá að einn þátttakandinn sá tækifæri til sjálfvirkni við ákvarðanatöku og 

myndi viðskiptagreindarkerfi byggt á sjálfvirkni geta gagnast honum. Annar þátttakandi sagðist 

(N=14) 
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sjá tækifæri til sjálfvirkni í greiningum og svörun umsókna sem byggjast á gervitauganetum auk 

þess sem hugmynd um sjálfvirkni við greiningu á hegðun til þess að koma í veg fyrir svik kom 

fram. Í tilfellum allra þessara þátttakenda myndi nýja, íslenska lausnin Activity Stream gagnast 

þeim. Með því gætu þeir fengið greiningar í rauntíma fyrir ákvarðanatökur og fylgst með 

grunsamlegum viðskiptum til þess að koma í veg fyrir svik. 

  

 

Allir þátttakendur voru svo spurðir hvort þeir teldu að gervigreind myndi nýtast þeim í 

náinni framtíð. Aðeins einn þátttakandi eða 5,6% svaraði því neitandi, 11,1% þátttakenda 

sögðust ekki vita það og 83,3% svöruðu játandi eins og sjá má á mynd 15. Þeir þátttakendur sem 

svöruðu spurningunni játandi, alls 15 manns, voru þá spurðir að hvaða leyti þeir teldu að 

gervigreind myndi nýtast þeim. Sá fyrsti svaraði í því að þekkja betur lyf af ýmsu tagi, annar 

þátttakandinn sá fyrir sér nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni við einföldun á verkferlum, sá þriðji til 

þess að taka inn háþróaða og sjálfvirka gagnaflokkun sem væri framkvæmd af tölvu frekar en 

manneskju en sá fjórði við samgöngur og fleira. Fimmti þátttakandinn sá fyrir sér nýtingu 

háþróaðrar sjálfvirkni við þróun á nákvæmum lausnum, sjötti þátttakandinn sá fyrir sér nýtingu í 

alls kyns græjum og tólum í daglegu lífi sem og við vinnslu textagagna en sá sjöundi sá nýtingu 

Mynd 15. Telur þú að gervigreind geti nýst þér í náinni framtíð? 

(N=18) 
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fyrir sér með spálíkönum í rekstri og ráðgjöf til viðskiptavina. Fleiri svör voru nýting sjálfvirkni 

við að leysa verkefni sem mannfólkið treystir sér ekki í, til að mynda í hættulegu umhverfi. 

Einnig voru tillögur um að nýta háþróaða sjálfvirkni við að einfalda og flýta fyrir ýmsum ferlum, 

sjálfvirkja greiningar í ýmsum kerfum og notast við sjálfvirkni í rekstrar- og atburðagreiningum. 

Þátttakendur sáu einnig fyrir sér tækifæri sjálfvirkni við ýmis dagleg störf, bæði í vinnu og 

einkalífi, við ákvarðanatöku sem byggist á reynslu eða fyrri ákvörðunum eða einfaldlega í 

hugbúnaði. Aðeins einn þátttakandi sagðist ekki vita að hvaða leyti gervigreind gæti nýst honum 

í náinni framtíð.  

Seinustu þrjár spurningarnar í könnuninni voru bakgrunnsspurningar sem ræddar voru 

stuttlega í kafla 7.1. Fyrsta spurningin sneri að fjölda starfsfólks í því fyrirtæki sem þátttakandinn 

starfar hjá. Þar kom í ljós að meira en helmingur svarenda starfaði hjá fyrirtæki með færri en 100 

starfsmenn. Fimm starfsmenn starfa hjá meðalstórum fyrirtækjum með milli 100 og 550 

starfsmenn en aðeins þrír hjá stórum fyrirtækjum með yfir 550 starfsmenn. Þegar spurt var út í 

aldur fyrirtækjanna sem þátttakendur starfa hjá kom í ljós að 52,6% af fyrirtækjunum voru 

stofnuð eftir árið 2000. Þau fyrirtæki sem stofnuð voru fyrir árið 2000 voru mörg hver búin að 

vera lengi starfandi. Til að mynda voru tvö fyrirtæki sem stóðu uppúr með langan starfsaldur en 

voru stofnuð árin 1914 og 1915. Meðalaldur fyrirtækjanna var reiknaður út og er hann 25,5 ár.	

Í síðustu bakgrunnsspurningunni var þátttakandinn spurður í hvaða atvinnugrein 

fyrirtækið sem hann starfar hjá sérhæfir sig í. Einstaklingarnir sögðu að fyrirtækin sérhæfðu sig í 

eftirfarandi greinum: gervigreind, hugbúnaðar og vélbúnaðarþróun fyrir heilbrigðisgeirann, 

mennta- og heilbrigðisvísindum, upplýsingatækni, opinber stofnun, tæknilausnum fyrir 

matvælavinnslu, kælitækni, markaðsrannsóknum, ráðgjöf og hönnun, orkugeiranum, 

stoðtækjaframleiðslu, stjórnsýslu, tryggingastarfsemi, líftækni framleiðslu, viðskiptagreind, 

framleiðslufyrirtæki, viðskiptahugbúnaði fyrir allar atvinnugreinar og greiðslumiðlun. Eins og 

sjá má tókst það markmið að fá svörun úr hinum ýmsu atvinnugreinum. 	

Seinasta spurningin í könnuninni sneri að því hvort þátttakandi vildi bæta einhverju við 

könnunina. Flestir neituðu því en nokkrir þátttakendur sögðust hlakka til komandi tíma og að 

fylgjast með rannsóknarvinnu okkar. Einn þátttakandi bætti því við að í fyrirtækinu sem hann 

starfaði hjá væri notast við relluvélar til að greina hegðun þó ekki væri það gervigreind sem slík. 

Hann tók það fram að það væri ástæðan fyrir því að hann hefði svarað nei í spurningum um 

gervigreind þar sem það megi deila um það hvort þetta teljist sem gervigreind eða ekki. 	
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9. Umræða 
Í upphafi var lagt upp með eina rannsóknarspurningu og þrjár undirspurningar sem leitast verður 

eftir að svara. Könnunin samanstóð af 15 spurningum og verða gerð skil á niðurstöðum hennar. Í 

þessum kafla verða niðurstöður ræddar og bornar saman við fræðin.	

9.1 Eru einhver fyrirtæki nú þegar að nýta sér sjálfvirkni sem gervigreind?  

Fyrsta undirspurningin sem rannsakendur reyndu að fá svör við tekur á því hverjir eru nú þegar 

að nýta sér gervigreind á íslenskum markaði. Til að fá svör við þessari spurningu var byrjað  á að 

athuga hversu stór hluti þátttakenda væri að selja og/eða þróa hugbúnað. Í ljós kom að 79% 

þátttakenda, alls 15 manns, svöruðu þeirri spurningu játandi. Ástæðuna mætti rekja til þess að 

hentugleikaúrtakið sem rannsakendur notuðust við innihélt vísvitandi nokkur fyrirtæki sem væru 

líkleg til þess að fylgja framförum tækniþróunar. Niðurstöður þessarar spurningar gætu einnig 

tengst því að UT geirinn er að vaxa gríðarlega og því er fyrirtækjum sem sérhæfa sig í 

hugbúnaðargerð að fjölga (Bjarni Ólafsson, 2014). Þessi 79% þátttakenda sem svöruðu 

spurningunni játandi voru þá spurðir hvort þeir notuðust við einhvers konar gervigreind eða 

háþróaða sjálfvirkni í þeim hugbúnaði sem þeir væru að selja og/eða þróa. Þar af voru 40% 

þátttakenda, alls sex manns, sem svöruðu því játandi. 	

Þessi 40% voru þá spurð hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegndi og hversu þróuð hún væri. 

Þau svör sem fengust við hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegndi benda til þess að fyrirtækin gætu 

verið að nýta sér vélrænt nám og líklega einhvers konar djúpnám. Einn þátttakandinn sagðist 

nýta háþróaða sjálfvirkni til þess að greina myndir, það gæti verið eitthvað svipað og DeepFace 

og Google Photos eru að gera. Sá aðili mat þessa sjálfvirkni vera nánast fullkomna, á stigi fjögur 

af fimm til fullkominnar sjálfvirkni. Annar þátttakandi sagði að fyrirtækið væri að nýta háþróaða 

sjálfvirkni til þess að þekkja lyf, þ.e. töflur og hylki og bendir það til þess að sá hugbúnaður gæti 

verið sérþekkingarkerfi. Sá þátttakandi mat þá sjálfvirkni einnig á fjórða stigi af fimm, þ.e. 

nánast fullkomna. Önnur svör gáfu til kynna að háþróuð sjálfvirkni væri nýtt í textagreiningu, við 

greiningu á framleiðslubúnaði og í tölvuleikjum. Rannsakendur spurðu einnig alla þátttakendur 

hvort fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá væri að nýta sér gervigreind eða háþróaða sjálfvirkni í 

starfsemi sinni. Aðeins 21,1% þátttakenda sögðust vera að nýta háþróaða sjálfvirkni í starfsemi 

sinni nú þegar en einn þátttakandinn sagðist ekki vita það. Þeir þátttakendur sem sögðust vera að 

nýta þessa tækni í starfsemi sinni voru þá spurðir hvaða hlutverki sú sjálfvirkni gegnir og í ljós 
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kom að ekkert fyrirtæki er að nýta þessa tækni á sama hátt. Það sýnir fram á augljós tækifæri við 

aukna nýtingu á háþróaðri sjálfvirkni innan fyrirtækja í nánast öllum atvinnugreinum. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að einhver fyrirtæki á íslenskum markaði eru nú þegar byrjuð að nýta 

sér tækni gervigreindar bæði í starfsemi sinni og við þróun og eða sölu á hugbúnaði sínum.	

9.2 Í hvaða atvinnugreinum eru möguleikar á nýtingu gervigreindar? 

Önnur undirspurningin sem rannsakendur leituðu svara við, sneri að því í hvaða atvinnugreinum 

möguleikar á nýtingu gervigreindar væru. Til þess að fá svör við þessari spurningu spurðu 

rannsakendur alla þátttakendur hvort þeir sæju tækifæri til notkunar á gervigreind eða háþróaðri 

sjálfvirkni í fyrirtækinu sem þátttakandinn starfar hjá. Það var nokkuð sláandi að enginn 

þátttakandi svaraði þessari spurningu neitandi, en rúmlega 22% þátttakanda sagðist ekki vita það 

en vildu ekki útiloka það. Þetta gæti tengst því hversu mikil umfjöllun um gervigreind hefur 

verið í fjölmiðlum undanfarin tvö ár (Goertzel, 2012). 	

Allir þeir þátttakendur sem svöruðu fyrrnefndri spurningu játandi voru spurðir hvar þeir 

teldu að tækifærin væri helst að finna. Svörin voru mjög mismunandi sem sýnir fram á hversu 

mörg tækifæri eru fyrir notkun gervigreindar í íslensku atvinnulífi. Í ljós kom að flestir 

þátttakendur sjá mikil tækifæri við nýtingu á háþróaðri sjálfvirkni í ýmsum atvinnugreinum, til 

að mynda við textagreiningu. Aðrir sjá tækifæri við framleiðslu en einnig sáu þátttakendur 

tækifæri við nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í bókhaldsvinnu og pöntunum. Einn þátttakandi kom 

með þá hugmynd að hægt væri að nýta slíka tækni við greiningu á hegðun til þess að koma í veg 

fyrir svik, sem gæti til að mynda nýst vel í bankaviðskiptum, sérstaklega hvað varðar 

grunsamlegar millifærslur. Önnur svör bentu til nýtingar á sjálfvirkni bæði við umsóknir og 

innantóm samskipti við viðskiptavini eins og birgja.  Út frá þessum niðurstöðum má sjá að flestir 

þátttakendur eru sammála því að hægt sé að nýta háþróaða sjálfvirkni sem gervigreind innan þess 

fyrirtækis sem þeir starfa hjá og að miklir möguleikar eru á því að innleiða frekari sjálfvirkni í 

atvinnulífinu. Þá kom í ljós að hægt væri að nýta slíka tækni í flest öllum starfsgreinum í íslensku 

atvinnulífi.	

9.3 Hverjar eru framtíðarhorfur næstu ára í notkun gervigreindar? 

Þriðja undirspurningin í þessari rannsókn sem leitað var svara við er hverjar 

framtíðarhorfur næstu ára eru í notkun gervigreindar. Til þess að komast að því voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir teldu að gervigreind myndi nýtast þeim í náinni framtíð. Aðeins 
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einn þátttakandi svaraði þeirri spurningu neitandi og tveir sögðust ekki vita það, allir aðrir töldu 

það líklegt. Þetta gefur til kynna að Íslendingar eru vel upplýstir um tækifærin með nýtingu 

háþróaðrar sjálfvirkni. Það er þó erfitt að átta sig á því af hverju einn aðilinn sagðist ekki sjá 

fram á að gervigreind gæti nýst honum í komandi framtíð. Ástæðurnar geta verið margar, hann 

gæti til að mynda ekki séð fram á að tæknin verði komin á það stig að geta nýst honum, aukin 

sjálfvirkni gæti orðið of kostnaðarsöm eða jafnvel kærir hann sig ekki um sjálfvirkni í starfi sínu 

eða einkalífi. 	

Þeir þátttakendur sem sögðust hinsvegar sjá fram á að geta nýtt sér gervigreind í náinni 

framtíð voru spurðir að hvaða leyti þeir sæju fram á að nýta sér þessa tækni. Flestir þátttakendur 

tengdu nýtingu háþróaðrar sjálfvirkni í atvinnulífinu frekar en í einkalífi. Þá sáu flestir tækifæri 

til nýtingu við einföldun verkferla, við rekstrargreiningu og rekstrarráðgjöf. Einnig nefndi einn 

þátttakandinn að nýting á þessari tækni væri mjög hentug við ákvarðanatökur sem byggist á 

reynslu eða fyrri ákvörðunum en það er sú nýting sem rannsakendur sáu mestu tækifærin í. Það 

eru því augljóslega einhverjir meðvitaðir um kosti þess að innleiða BI kerfi sem byggist á 

gervigreind. Þátttakendur tóku einnig fram að þeir sæju tækifæri við nýtingu á slíkri tækni við 

gagnaflokkun og að leysa verkefni sem eru hættuleg fyrir mannfólk. Út frá þessum niðurstöðum 

sjáum við að fólk sér fram á að háþróuð sjálfvirkni geti vel nýst þeim á næstu árum sama hvort 

það verði í atvinnulífinu eða í einkalífi. Hugmyndir um notkun þessarar tækni birtast í hinum 

ýmsu atvinnugreinum og fólk virðist vera meðvitað um þær tækninýjungar sem eru í boði. 	

9.4 Niðurstöður SVÓT greiningar 

Eins og fram hefur komið notuðust rannsakendur við SVÓT greiningar til þess að kanna 

styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir á notkun háþróaðrar sjálfvirkni sem gervigreind í 

íslensku atvinnulífi. Út frá þeim greiningum sem gerðar voru má sjá að tækifærin og ógnanirnar 

eru jafnmargar. Helstu tækifærin við nýtingu slíkrar tækni eru samkeppnisforskot, betri 

greiningar við ákvarðanatöku og sjálfvirknivæðing ferla. Helstu ógnanirnar eru allt ytra 

umhverfið sem við ráðum ekki við og geta haft alls kyns áhrif. Styrkleikarnir eru töluverðir og 

veikleikarnir einnig nokkrir en ljóst er að mikil tækniþróun er að eiga sér stað um þessar mundir 

og telja rannsakendur það mikinn styrkleika. Einnig er aukið framboð af vel menntuðu fólki í 

samfélaginu sem ýtir undir tækniþróunina. Eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

mun tækni byggð á sjálfvirkni stytta og einfalda verkferla innan fyrirtækja og þeir þættir komu 
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einnig fram sem styrkleikar við nýtingu á háþróaðri sjálfvirkni í íslensku atvinnulífi. Veikleikar 

þess að auka nýtingu á þessari tækni eru aðallega þeir að það gæti verið kostnaðarsamt, fyrirtæki 

geta verið íhaldssöm og þau vantreyst tækni. Sá veikleiki sem gæti einnig haft mikil áhrif er 

hversu lítill íslenski markaðurinn er. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í þessari tækni, til að mynda 

Activity Stream, munu þess vegna frekar leita á erlendan markað þar sem fjárfestingageta 

fyrirtækja er meiri. Út frá SVÓT greiningunni má sjá að tækifæri fyrir nýtingu háþróaðrar 

sjálfvirkni í íslensku atvinnulífi eru til staðar (Seðlabanki Íslands, 2014). Markhópurinn eru þau 

fyrirtæki sem eru opin fyrir tækninýjungum, tilbúin til þess að eyða pening í slíkar fjárfestingar 

og vilja vera í forystu á samkeppnismarkaði.	
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10. Lokaorð 
Mikil umræða um gervigreind hefur átt sér stað í heiminum á undanförnum árum. Íslendingar 

voru nokkuð lengi að byrja að taka þátt í umræðunni en mikil breyting varð á því um og upp úr 

árið 2005, sem tengja má við stofnun fyrsta gervigreindarrannsóknarseturs á Íslandi, 

Gevigreindarsetur Háskólans í Reykjavík. Ekki hefur þó mikið verið rætt um nýtingu 

gervigreindar á Íslandi, þrátt fyrir mikla umfjöllun um viðfangsefnið á undanförnum árum. 	

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tækifæri til aukinnar notkunar á gervigreind á 

íslenskum markaði eru raunverulega til staðar. Íslensk fyrirtæki virðast hafa áhuga og eru 

meðvituð um nýtingu á háþróaðri sjálfvirkni. Niðurstöðurnar sýna einnig að fólk sem starfar á 

íslenskum vinnumarkaði gerir ráð fyrir að þessi tækni muni nýtast þeim til eigin hags á næstu 

árum. Einnig kom í ljós að nokkur íslensk fyrirtæki eru nú þegar að nýta sér háþróaða sjálfvirkni 

í starfsemi sinni eða í þeim hugbúnaði sem fyrirtækið er að þróa og/eða selja. Tækifærin virðast 

vera í flest öllum atvinnugreinum en til þess að geta nýtt sér þessa tækni þyrftu fyrirtækin að 

kynna sér þær lausnir sem í boði eru og gætu hentað þeirra starfsemi. Þrátt fyrir að fyrirtæki séu 

meðvituð um möguleika háþróaðrar sjálfvirkni virðast þau ekki vera að nýta þau tækifæri sem 

eru til staðar. Um leið og einhver fyrirtæki, annaðhvort hér á landi eða erlendis, fara að ná góðum 

árangri og auka samkeppnisforskot sitt með notkun háþróaðrar sjálfvirkni er líklegt að íslensk 

fyrirtæki muni fylgja eftir þeirri þróun og nýta þau tækifæri sem til staðar eru í auknum mæli.	
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Viðauki A 
Rannsókn þessi er unnin sem hluti af BSc. ritgerð af nemendum í viðskiptafræði með 

tölvunarfræði sem aukagrein í Háskólanum í Reykjavík. Með þessari könnun erum við að 

rannsaka möguleika gervigreindar í íslensku atvinnulífi. Með gervigreind er átt við háþróaða 

sjálfvirkni. Ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál. Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum, né 

spurningalistanum í heild. Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi könnunina, vinsamlegast 

hafðu samband við okkur í gegnum tölvupóst. 

Anna Dís Þorvaldsdóttir annadt13@ru.is 

Hafdís Bergsdóttir Sandholt hafdiss13@ru.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku, 

Anna Dís og Hafdís 

 

1. Er fyrirtæki þitt að þróa og/eða selja hugbúnað? 

☐ Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

 

2. Nýtið þið einhverskonar gervigreind (háþróaða sjálfvirkni) í þeim hugbúnaði? 

☐  Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

 

3. Hvaða hlutverki gegnir sú sjálfvirkni? Teldu upp allt sem við á. 

Svar: ________________________________________ 
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4. Hversu þróuð er sú sjálfvirkni?  

(Dæmi um einfalda gervigreind er sérsniðin leit og sjálfvikar þulur. Dæmi um meðalþróaða gervigreind 

eru sérsniðin machine learning algrím. Dæmi um fullkomna gervigreind eru sjálfkeyrandi bílar og 

sjálfstýrð vélmenni). 

  1 2 3 4 5 

Einföld ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Fullkomin 

 

5. Í hvaða atvinnugreinum er eftirspurnin helst eftir slíkum hugbúnaði? 

Svar: ________________________________________ 

 

6. Er fyrirtækið sem þú starfar hjá að nýta sér gervigreind (sjálfvirkni) í starfsemi sinni? 

☐  Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

 

7. Hvaða hlutverki gegnir sú sjálfvirkni? Teldu upp allt sem við á. 

Svar: ________________________________________ 

 

8. Sérð þú tækifæri til notkunar gervigreindar (sjálfvirkni) í fyrirtækinu? 

☐  Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

 

9. Hvar liggja þau tækifæri? Teldu upp allt sem við á. 

Svar: ________________________________________ 
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10. Telur þú að gervigreind (sjálfvirkni) geti nýst þér í náinni framtíð? 

☐  Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

 

11. Að hvaða leiti þá? 

Svar: ________________________________________ 

 

12. Hversu margir starfsmenn vinna í fyrirtækinu sem þú starfar hjá? 

Það þarf ekki að vera nákvæm tala, þetta er aðallega til þess að gefa okkur hugmynd um hversu 

stórt fyrirtækið er. 

Svar: ________________________________________ 

 

13. Hvaða ár var fyrirtækið sem þú starfar hjá stofnað? 

Svar: ________________________________________ 

 

14. Í hvaða atvinnugrein sérhæfir fyrirtækið sem þú starfar hjá sig í? 

Svar: ________________________________________ 

 

15. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 

Svar: ________________________________________ 
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Viðauki B 
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9. Hvar liggja þau tækifæri? 
	

• Í því að þekkja betur lyf	
• Endurmat á nemendum, í greiðslukerfum, við val á efni, við aðstoð og greiningu á ferli 

(e. trend) nemenda	
• Til ákvarðanatöku, fyrirbyggjandi viðhalds og til þess að spá fyrir um þróun tiltekinna 
þátta í umhverfinu	

• Sjálfvirkja flokkun á textastrengjum og öðrum breytum sem óþarfi er að nota 
mannshönd í	

• Við kjúklingavinnslu, vatnshreinsun og fylgni matvöru í gegnum allt ferlið til neytenda	
• Við kælingu á matvörum	
• Við að finna og greina umfjöllun um fyrirtæki og menn á vefnum og á 

samfélagsmiðlum	
• Við bókhaldsvinnu, yfirlit og pantanir	
• Sjálfvirk skráning móttekinna og sendra erinda í tölvupósti	
• Í sjálfvirkum greiningum og svörun umsókna sem byggjast á gervitauganetum	
• Láta hugbúnað byggðan á sjálfvirkni spá fyrir um inntak notanda	
• Við kennslu á búnað hjá viðskiptavinum	
• Við greiningu á hegðun til þess að koma í veg fyrir svik	

	
	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 61	

	
	
	
	 	
	
	
	

	 	
	
	



	 62	

13. Hvaða ár var fyrirtækið sem þú starfar hjá stofnað? 
	

• 2000 
• 2010 
• 2014 
• 1952 
• 1914 
• 2003 
• 2001 
• 2010 
• 1986 
• 2014 

• 2015 
• 1944 
• 2009 
• 2013 
• 1993 
• 1985 
• 2005 
• 1980 
• 1971 
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15. Er eitthvað að lokum sem þú villt bæta við? 
	

• Flott könnun! 
• Nei 
• Ekki annað en að við fylgjumst vel með þróun gervigreindar á Íslandi (og hvort/hvenær 

við getum byrjað að nýta okkur tæknina) 
• Gangi vel! 
• Áhugaverðir tímar framundan 
• Við notum relluvélar til að greina hegðun en ekki AI sem slíkt. Þess vegna svaraði ég nei 

í spurningum um gervigreind. Má deila um þetta en þið spurðuð sérstaklega um 
gervigreind (AI) 

 
	


