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Formáli 

Þessi ritgerð er hluti af BS námi í Viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Vægi hennar er 12 

ECTS-einingar og gilda þær sem hluti af 180 einingum BS námi. 

Viðmælendur mínir eru allir gríðarlega upptekið fólk og vil ég  þakka þeim kærlega fyrir 

að gefa sér tíma til að hitta mig og gerast þáttakendur í rannsókninni. 

Mig langar líka að þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir leiðbeinanda mínum fyrir 

trausta leiðsögn og góða ráðgjöf. Ekki síst fyrir að setja mér þröngan tímaramma sem 

reyndist mér afar vel. 

Einnig vil ég þakka því góða fólki í kringum mig fyrir yfirlestur og ráðleggingar á meðan 

skrifum stóð. Síðast en alls ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði 

og stuðning á meðan námi mínu stóð. Án þess stuðnings hefði ég aldrei getað klárað, 

hvorki þetta verkefni né námið í heild.  
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Útdráttur 

Tækninni hefur fleygt fram á undanförnum árum og áratugum. Sennilega er engin 

manneskja á þessari jarðarkringlu ósnortinn þeirri þróun. Að sama skapi hefur 

tækninotkun í þekkingarstjórnun aukist mikið. Fyrst um sinn í formi einfaldra 

viðskiptagreindakerfa sem keyrðu á einföldum skýrslugerðahugbúnaði. Forritin lásu 

fyrirframgreind gögn og birtu upplýsingar, oft á myndrænu formi. Þessar upplýsingar voru 

síðan teknar, metnar og oft á tíðum ákvarðanir byggðar á þeim mynstrum sem notandi 

sá.  Tækniþróunin heldur áfram, í dag getum við sagt að kominn sé næsta útgáfa 

viðskiptagreindar sem mötuð er gögnum og hugbúnaður sjálfur sér munstur í gögnum og 

birti notandanum. Þessi rannsókn spyr því spurningarinnar, er eitthvað sem stoppar okkur 

í að leyfa sjálfstæða ákvarðanatöku hugbúnaðarins, er óþarfi að  mannlegur breyskleiki  

vasist í ákvörðunartökunni?  

Markmið rannsóknarinnar er því að komast að hver upplifun íslenskra stjórnenda er af 

þróun viðskiptagreindar og sjá hversu meðvituð íslenskt viðskiptaumhverfi eru fyrir þeirri 

þróun sem á sér stað varðandi greiningu gagna. Eru fyrirtæki í meira mæli að taka 

ákvarðanir byggðar á innsæi eða tölulegum staðreyndum. 

Niðurstaða þessa verkefnis er að stjórnendur sjá greinilega mikla mögulega í þróun 

tækni, bæði til sparnaðar í rekstri en ekki síst til að auka samkeppnisstöðu sína. Almennt 

fannst viðmælendum fyrirtæki vera kominn ótrúlega stutt í notkun gagnadrifinnar 

ákvörðunartöku. Viðmælendum fannst hugbúnaður geta komið í stað manneskju í 

mörgum tilvikum en við værum bara ekki komin þangað að geta treyst gögnunum sem 

hugbúnaðurinn notar sem forsendu réttra ákvörðunar. 
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1. Inngangur 

Lengi hefur það verið ásetningur mannsins að öðlast þekkingu og dreifa henni. Fyrst um 

sinn í formi fyrirlestra og seinna í formi bóka. Skráning þekkingar er alda gömul hefð og 

hefur mannkynið lengi keppst við að afla sér hvað mestrar þekkingar. 

Nú á tímum tæknibyltingar er hugsanlegt að við tökum næstu skref í þekkingarleit 

okkar. Svo gæti farið að á allra næstu árum muni tölvur sjá um skráningu og túlkun gagna 

í stað mannfólks. Er þessi þróun nú þegar byrjuð að einhverju leiti. Flestir sem nota 

Internetið hafa tekið eftir því þegar þeir leita til dæmis  af hóteli í landi sem ætlunin er að 

fara til dynja allskonar auglýsingar á manni um aðra hluti sem hægt væri að gera í 

viðkomandi landi. Þetta er dæmi um að tölva hefur skráð niður þína leit af hóteli og í 

kjölfarið túlkað þær upplýsingar þannig að þú sért kominn í ákveðinn markhóp fólks sem 

ætlar að ferðast til þessa lands. Einfalt dæmi sem lýsir ágætlega þeim breytingum sem 

eru eiga sér stað. Tölva hefur skráð og meðtekið upplýsingar og í kjölfarið framkvæmt 

einhverja aðgerð, til eru fleiri dæmi úr okkar samtíma. Það eru til tölvur sem lesa í töluleg 

gögn og skrifa fjármálagreinar í erlend nettímarrit byggða á þessum gögnum (Miller, 2015 

). Afkastageta tölvna á sviði verðbréfaviðskipta hefur aukist töluvert. Þær notast við flókin 

reiknirit sem forsendur fyrir kaupum og sölum verðbréfa. Næstu skref tækniþróunar er 

sennilegast gervigreind. Tölva sem geta lært, meðtekið og túlkað upplýsingar og jafnvel 

tekið ákvarðanir byggðar á fyrri reynslu og eigin þekkingu. 

En ef tölvur geta farið að taka ákvarðanir er þá eitthvað sem stoppar okkur í því að 

hleypa þeim af stað í flóknar ákvörðunartöku innan fyrirtækja? Ákvörðunartökur sem 

hingað hafa byggst á innsæi og skarpskyggni notanda. 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hver upplifun stjórnenda er af þróun 

hugbúnaðar til ákvörðunartöku og sjá hversu meðvitað íslenskt viðskiptaumhverfi er fyrir 

þeirri þróun sem er að eiga sér stað varðandi greiningu gagna. Eru fyrirtæki í meira mæli 

að taka ákvarðanir byggðar á innsæi eða tölulegum staðreyndum? Getur hugbúnaður 

komið í stað manneskju? 
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Spurningin er því þríþætt, ,,Hver er upplifun stjórnenda í Íslenskum fyrirtækjum af 

þróun viðskiptagreindar, finnst þeim ákvarðanir í dag vera byggðar í meira mæli á 

raunverulegum gögnum og getur hugbúnaður tekið ákvörðun í stað manneskju?” 

Rannsakandi ákvað að beita eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem hún þótti henta 

best. Hér er um huglæga spurningunni sem gæti reynst erfitt að svara með einföldu já eða 

nei svari. Tekin voru fimm viðtöl við einstaklinga sem annaðhvort starfa hjá fyrirtækjum í 

hugbúnaðargerð eða voru starfandi í fyrirtæki sem notar þesskonar hugbúnað eða höfðu 

kynnt sér möguleikana sem í honum fælist. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir nokkrar skilgreiningar í þekkingarstjórnun, 

leitast verður við að útskýra hugtök sem eru ef til vill ekki á almannavitorði. Vegna eðlis 

rannsóknarinnar er nauðsynlegt að fara ofan í tæknilegar útskýringar á hugtökum eins og 

viðskiptagreind, rekstrargreind, gervigreind og gagnagnótt. Leitast er við að útskýra þessi 

hugtök á leikmannamáli þar sem þessar skilgreiningar eru forsenda þess að skilningur 

náist á efninu. Í fræðilega kaflanum eru þrír undirkaflar, fyrsti er almenn kynning á 

hugtakinu þekkingarstjórnun, annar er kynning á notkun á tækni í þekkingar og þriðji 

skoðar ákvörðunartökur út frá mismunandi sjónarhornum. Að fræðilega kaflanum 

loknum byrjar aðferðarfræði kaflinn, þar kemur fram hvernig rannsóknin var framkvæmd 

og hverjir þátttakendurnir voru. Því næst kemur niðurstöðukafli, þar er farið yfir 

niðurstöður úr viðtalsrannsókn. Að lokum er umræðukafli þar sem fræðileg nálgun 

ritgerðar verður borin saman við niðurstöður úr viðtalsrannsókn. 

Við gerð rannsóknarinnar kom það rannsakanda á óvart hversu stutt þróunin væri 

kominn. Helstu hindranir í áframhaldandi þróun hugbúnaðarins í dag væri ekki tæknileg 

geta í hugbúnaðargerð heldur gagnagæði fyrirtækja. Þrátt fyrir gagnagnóttar byltingu 

undanfarinna ára þá virðast fyrirtæki ekki vera kominn á þann stað að geta notast við 

þessi gögn. En forsenda þess að hugbúnaður eða manneskja taki ákvörðun er að 

sjálfsögðu gagnagæðin. Ákvörðun einstaklings eða tölvu verður aldrei betri en gögnin og 

forsendurnar sem ákvörðunin er byggð á.  
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2. Fræðilegur kafli 

2.1. Þekkingarstjórnun 

Þekkingarstjórnun er skilgreind sem ferlið að taka saman og dreifa þekkingu í 

skipulagsheildinni á árangursríkan máta. Önnur skilgreining á ferlinu er að árangursrík 

þekkingarstjórnun feli í  sér að meta mikilvægi upplýsinga, skrásetja þær og dreifa á rétta 

staði (Koenig, 2012). Í fræðimannasamfélaginu sem og í viðskiptalífinu er það almennt 

viðhorf að til að skapa sér samkeppnisstöðu og halda henni þurfa skipulagsheildir að nýta 

sér þekkingarstjórnun (Beckett, 2000). 

Viðskiptaorðabókin (e. Business dictionary) skilgreinir þekkingarstjórnun sem 

stefnumótandi ferli  hannað til að meta, skrá, flokka, virðisgreina og dreifa mikilvægum 

gögnum til að bæta samkeppnishæfni skipulagsheildarinnar. Árangur í þekkingarstjórnun 

byggist á tveimur atriðum. Annars vegar hversu vel gengur að skrásetja áþreifanlega (e. 

Explicit) upplýsingar og óáþreifanleg (e. tacit). Hinsvegar hvernig gengur að miðla þessum 

gögnum innan skipulagsheildarinnar (Business Dictionary, á.á). 

2.1.1. Peter Drucker og þekkingarstjórnun 

Peter F. Drucker lýsti hugtakinu fyrst árið 1988 í grein sinni ,,The coming of the new 

organization”. Þar spáir hann fyrir að á næstu 20 árum muni skipulagsheildir taka 

stakkaskiptum og snúi sér frá því að vera framleiðslufyrirtæki yfir í að vera 

þekkingarfyrirtæki. Gögn yrðu gagnslaus nema til kæmi starfsmaður með þekkingu og 

greindi þau. Þá fyrst yrðu gögn að upplýsingum og í þeim fælist virði fyrir fyrirtækið. 

Upplýsingatæknin hraðar greiningu gagna og taldi Drucker að það myndi leiða til færri 

millistjórnenda, færri starfsmanna með almenna þekkingu yfir í láréttara skipulag þar sem 

starfsmennirnir væru sérfræðingar. (Drucker, 1988). Síðar átti Drucker eftir að lýsa 

þekkingarstjórnun sem ,, samhæfingu og nýting á þekkingu og auðlindum 

skipulagsheildar, í því skyni að skapa ávinning og samkeppnisforskot” (Drucker, 1999). 

Það er ekki orðum aukið að segja að Drucker hafi verið sannspár. Næstu ár og áratugi 

áttu komu út óteljandi greinar, bækur og rannsóknir sem allar fjalla um þekkingarstjórnun 
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í einhverri mynd. Sem dæmi má nefna að ef slegið er upp orðinu þekkingarstjórnun (e. 

Knowledge management) á ensku í leitarvél bókavefsins Amazon.com koma upp tæplega 

18 þúsund titlar (Amazon,  á.á). 

2.1.2. Líftími þekkingar 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að skilja hvað þekkingarstjórnun gengur út á. Eitt þeirra 

líkana sem mikið hefur verið notað er líftími þekkingar (e. Knowledge liftime cycle) eða 

KLC líkanið. Það lýsir líftíma þekkingar og sambandi þess við dreifingu viskunnar eins og 

sjá má á mynd 1. Líftímalíkaninu er skipt í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn er uppgötvun, hún á 

sér oftast stað hjá einstakling sem óljós og ómótuð hugmynd. Einstaklingurinn ræðir 

þessa hugmynd við þá sem honum eru næstir og oft á tíðum nær það ekki lengra. Ef 

hugmyndin fær hljómgrunn er komið að næsta stigi þar sem hugmyndin er virkjuð (e. 

Mobilization). Hér er svo komið að fleiri fá aðgang að þekkingunni, ef um nýja aðferð í 

framleiðslu væri að ræða myndi hún vera prófuð og gagnrýnd. Ef þessi nýja þekking kemst 

í gegnum þetta ferli er hún kominn á þriðja sig sem er dreifing (e. Diffusion). Á þessu stigi 

er þekkingin kominn til fleiri aðila innan skipulagsheildarinnar og í raun öllum sem vilja  

nota hana. Að lokum er það  fjórða stig þekkingar sem er þegar hún verður almenn 

þekking (e. Commoditization). Þekkingin er orðin stöðluð og tekin sem sjálfsögðum hlut. 

Ef skilningur á líftíma og dreifingu þekkingar næst, þá fyrst er hægt að skoða 

þekkingarstjórnun á fræðilegan máta (Birkinshaw, 2002).  

 

Mynd 1: Líftími þekkingar 



 

13 

2.1.3. Mismunandi stefnur í þekkingarstjórnun 

Fræðimaðurinn Mark W. McElroy skiptir þekkingarstjórnunarfræðunum í tvo hluta í bók 

sinni ,,The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable 

Innovation”. Fyrst um sinn hafi þekkingarstjórnun verið framboðsdrifin. Þar á hann við að 

fræðin hafi snúist um að halda utan um og bæta núverandi getu skipulagsheildar. Hann 

bendir á  tvær möntrur í kringum þekkingarstjórnun taki þetta framboðsdrifna viðhorf vel 

saman; ,,þetta snýst allt um að skrásetja, túlka og deila virðismiklum upplýsingum” og 

,,þetta snýst allt um að skrá réttar upplýsingar og koma þeim til rétta fólksins”. Seinni 

bylgjan í þekkingarstjórununarfræðunum hafi verið eftirspurnardrifin, skipulagsheildin 

átti að vera drifin áfram af því að uppgötva nýja visku sem bætti samkeppnisstöðuna. 

McElroy leggur áherslu á að það sé ekki hægt að horfa á þekkingarstjórnun einungis út frá 

öðrum punktinum. Báðir séu þeir jafn mikilvægir. Bæði þekkingardreifing og 

þekkingaröflun eru hlutir sem huga þarf að við skoðun þekkingarstjórnunar (McElroy,  

á.á). 

Þrátt fyrir að hugtakið þekkingarstjórnun hafi orðið til fyrir um 30 árum þá hafa 

hugmyndir fræðimanna um hugtakið ekki verið þær sömu. Þrjár mismandi nálganir eru 

þar ráðandi (Choy, 2005).  

Fyrst má nefna þá nálgun á þekkingarstjórnun sem leggur áherslu á að skipulagsheildin 

sé samansafn af mismunandi fólki sem tekur mismunandi ákvarðanir. Litið er á fyrirtækið 

eða stofnunina sem vistkerfi (e. ecological) og hún rannsökuð sem slík. Litið er á að 

þekkingarvistkerfið samanstandi af fjórum hlutum; þekkingu, samfélaginu sem hefur 

þekkinguna, auðlindum skipulagsheildarinnar og ytri aðstæðum. Líkön sem greina þetta 

flókna vistkerfi ganga flest út á að  greina samspil þessara þátta við hvort annað (Chen, 

2010). 

Önnur nálgun á þekkingarstjórnun er í gegnum stjórnunar og skipulagsfræðin. 

Hugmyndafræðin byggir á því að hægt sé að hanna starfsemina þannig að hún ýti undir 

góða starfshætti í þekkingarstjórnun. Talið er að skipuritið, aðlögun tækni og menning 

fyrirtækja geti haft úrslitaáhrif á hvort fyrirtækið nái að skapa sér samkeppnishæfni með 

þekkingarstjórnun (Gold, 2001).  

Þriðja nálgunin og sú nálgun sem þessi ritgerð hyggst skoða þekkingarstjórnun út frá 

er tækni. Hér er ekki  litið á upplýsingatækni sem hjálpartól í þekkingarstjórnun heldur 
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sem drifkraft þekkingar. Meginmarkmið þekkingarstjórnunar hugbúnaðar  ( e. Knowledge 

management system) er að styðja við uppgötvun nýrra þekkingar, miðla þekkingu og 

auðvelda beitingu þekkingar í skipulagsheildinni (Alavi, 2001). 

2.2. Upplýsingatækni í þekkingarstjórnun 

2.2.1. Tækniþróun 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að útskýra aðeins þá tölvubyltingu sem hefur átt 

sér stað í heiminum á síðustu árum. Hvort sem litið er 10, 20 eða 30 ár aftur í tímann þá 

hefur orðið gríðarlegur vöxtur í gagnagetur (e. processing power) tölvunar.   Þegar orðið 

gagnageta er notað er átt við þann fjölda aðgerða sem tölvan getur framkvæmt á sama 

tíma (Kuck, 1978).  

Til er þekkt hugtak um þennan öra vöxt  gagnagetu, Moore´s Law eða Lögmál Moore. 

Hugtakið er nefnt eftir höfundi kenningarinnar, Gordon Moore. Hann setti fram 

kenninguna árið 1965. Lögmál hans segir að fjöldi tengipunkta (e. tranistors) örgjörva 

tölvu muni tvöfaldast á hverju ári, en örgjörvi tölvu stýrir að stórum hluta gagnagetu 

hennar. Árið 1970 endurskoðaði hann reyndar kenninguna og sagði að gagnagetan myndi 

tvöfaldast á 18 mánaða fresti. Moore hefur reynst sannspár að mestu leiti. Tölva hafði 

2300 tengipunkta árið 1965 en árið 2011 voru þeir orðnir 2,6 milljarður (Economist,  á.á). 

2.2.2. Þekkingarstjórnunar hugbúnaður 

Alavi og Leidner skilgreina þekkingarstjórnunarhugbúnað í nokkra flokka í grein sinni , 

Knowledge management and knowledge management systems”(Alavi, 2001).  

Tafla 1: Tegundur þekkingarhugbúnaðar 

FLOKKUN HUGBÚNAÐAR LÝSING 

SÉRFRÆÐINGAKERFI (E. EXPERT SYSTEM) Safn upplýsinga til uppflettinga fyrir t.d. 
starfsmann skipulagsheildar til að taka 
ákvarðanir sem hann hefur ekki þekkingu 
til að taka. 

HÓPAVINNUKERFI (E. GROUPWARE) Heldur utan um samstarf aðila t.d. úr 
ólíkum deildum. Hjálpar starfsfólki að 
vinna saman jafnvel án þess að hittast. 

SKJALAUMSÝSLU KERFI  

(E. DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) 

Heldur utan um rafræn skjöl fyrir 
skipulagsheildina, tekur öryggisafrit og 
sýnir mismunandi útgáfur skjala, t.d. 
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hvenær þeim hafi verið breytt. Auðveldar 
notendum að deila skjölum sín á milli. 

KERFI SEM STYÐUR VIÐ 

ÁKVÖRÐUNARTÖKU 

(E. DECISION SUPPORT SYSTEM) 

Hugbúnaður sem einfaldar flóknari 
ákvörðunartöku með því að takmarka 
valkosti þess sem velur. Hugbúnaður hefur 
þá reiknað út helstu breytur þannig að 
notandinn stendur uppi með einfaldari 
ákvörðun sem annars hefði verið og veit 
hvaða afleiðingar ákvarðanir hafa á 
mismunandi hagsmunaaðila. 

MIÐSTÝRT SKJALA OG  UMSÝSLUKERFI 

(E. DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 

Auðveldar skipulagsheildum að halda utan 
um gögn sem safnað hefur verið á 
mismunandi staði.  

SVIÐSMYNDAKERFI  

(E. SIMULATION SYSTEM) 

Hugbúnaður sem aðstoðar með 
sviðsmyndagreiningu til að sína þessar 
mögulegar niðurstöður út frá mismunandi 
ákvörðunartöku. 

 

Til að hugbúnaður virki sem skildi þarf hann að fá hrá gögn. Segja má að hugbúnaður taki 

þessi hráu gögn og breyti í upplýsingar sem notandinn skoðar og eftir það tekið upplýsta 

ákvörðun. Hugbúnaður eins og þessi sem hér var listaður upp í töflu 1 er notaður á 

hverjum degi í flestum fyrirtækjum. Hvort sem það er til að hanna nýja vörur, panta 

birgðir, sinna starfsmannamálum, umsýsla viðskiptasambanda o.s.frv. Allt eru þetta 

upplýsingar sem stjórnendur og starfsmenn skoða og taka út frá þeim upplýsta ákvörðun  

(Alavi, 2001).  

2.2.3. Viðskiptagreind  

Stór hluti af fjárfestingu í upplýsingatækni nú til dags felst í fjárfestingu svokallaðra 

Viðskiptagreindarkerfa (e. Business Intellegence) eða BI. Hér er um að ræða 

regnhlífahugatak margra tegunda hugbúnaða sem hannaðir eru með getu til að taka við 

gagnagnótt af innri og ytri gögnum og flokka þau niður. Notandinn getur síðan ráðskast 

með gögnin að vild. Með því að greina gögnin verða til upplýsingar um markaðinn sem 

viðkomandi skipulagsheild starfar á og starfsmönnum gefst kostur á að taka gagnadrifna 

ákvörðun í stað ákvörðunar byggða á innsæi (Bedard, 2016). 

 Í könnun sem gerð var árið 2016 af Dresner ráðgjafarstofunni á BI markaðnum og 

hvaða viðhorf stjórnendur hefðu til viðskiptagreindar kom margt athyglisvert í ljós. Þegar 

þátttakendur voru spurðir út í markmið innleiðingar BI sögðu 50% að afgerandi þátturinn 

væri betri ákvarðanataka, 40% til viðbótar sögðu það vera einn af mikilvægustu 
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rökstuðningurinn í innleiðingu BI. Athygli vekur að í sömu könnun voru viðmælendur 

spurðir út hver næstu skref væru í fjárfestingaþörf fyrirtækja er varðar tækni. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 40% aðspurðra töldu skýrslur langmikilvægasta þátt 

viðskiptagreindar meðan aðeins 4-5% töldu rekstrargreind  mikilvægasta (Bedard, 2016). 

2.2.4. Sérfræðingakerfi 

Sérfræðingakerfi hjálpa okkur að leysa flókinn vandamál og greina hvar leynist óþekktar 

breytur við ákvörðunartöku. Sérfræðingakerfin byggja öll á tveimur hlutum, 

þekkingarbrunni og rökhyggju. Hugsunin á bak við þesskonar kerfi er að þau hjálpi 

stjórnendum og öðru starfsfólki að taka ákvarðanir líkt og þau væru sérfræðingar í 

viðkomandi sviði, þannig að réttustu ákvarðanirnar séu ávallt teknar. Yfirleitt eru þau 

hönnuð á þann máta að notandinn skilgreinir vandamál á tilteknu sviði, tölvan spyr 

notandann um tilteknar aðstæður og bíður síðan upp á bestu lausnina eða lausnirnar. Til 

dæmis er algengt að sérfræðingarkerfi séu notuð við mat á fjárfestingakostum. Forritið er 

þá hannað með því markmiði að hámarka ávöxtun og spá fyrir um hugsanlega 

verðmyndun á markaði og hvaða skref væri skynsamlegt að taka. Sérfræðingakerfi hafa 

líka verið notuð í lækningum. Dæmi um það er kerfi sem hannað var til að greina 

brjóstakrabbamein. Áður hefði þurft rannsóknir úr sýnatöku en með nýja kerfinu var nóg 

að taka sneiðmynd af sjúkling og forritið greindi hvort um brjóstakrabbamein væri ræða 

með 98,7% vissu (Jacksson, 1986; Stone, 1995; Sheikhtaheri, 2014). 

2.2.5. Gervigreind og rekstrargreind 

Heimspekingurinn Marshall Mcluhan benti á að eins og bíllinn hefði verið framlenging á 

fótunum okkar væri tölvan framlenging heila okkar. Við það bílar komust í almannaeigu 

margfaldaðist sú vegalengd sem einstaklingur gat farið. Við nútíma tölvutækni 

margfaldast það gagnamagn sem hægt er að greina í einu. Þetta dregur okkur að 

gervigreind (e. Artificial intellegence) (McLuhan, 2005).  

En sá sem hannar gervigreind reynir að hanna kerfi sem hefur sömu einkenni og við 

tengjum við greind í mannlegri hegðun. Kann tungumál, lærir, færir rök og leysir 

vandamál. Viðfangsefnið er því í raun að hanna hugbúnað sem leysir verkefni sem áður 

voru í höndum manneskju vegna þess að hún hefði betri skilning á aðstæðum. Fyrst um 

sinn var gervigreind fjarlægt hugtak og þurfti að mata gervigreindina upplýsingum. Þróun 
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gervigreindar hefur leitt til þess að í dag lærir hún sjálf. Tölva getur semsagt lært hluti sem 

mannfólk hefur ekki kennt henni. Líkt og þegar iðnvélar tóku við af mönnum við einfaldari 

framleiðslustörf er líklegt að mörg af flóknari störfum verði unnin af tölvum og sum þeirra 

starfa hafa þegar tapast (Jacksson, 1986 ;Economist, 2016 ;McAfee, 2016 ).  

Munurinn á gervigreindarkerfi og sérfræðingakerfi er sá að í fyrrgreinda kerfinu þarf 

aðeins að tiltaka hvert markmiðið er. Annars vegar að hámarka hagnað, fylgjast með flökti 

á fjármálamörkuðum og útskýra það o.s.frv. Í sérfræðingakerfi þarf hinsvegar að gefa 

forritinu allar breytur til að kerfið getið reiknað út rétta ákvörðun.  Liggur því í augum uppi 

að gervigreindarkerfi gætu tekið inn breytur sem notandi sérfræðingakerfis hefði ekki 

hugsað út í (Dormehl, 2016).  

Rekstrargreind eða OI (e. Operational intellegence) er skilgreining á forriti sem eins og 

gervigreind, skoðar innri og ytri gögn sem það hefur aðgang að og getur sjálft metið og 

túlkað gögn og tilkynnt til réttra aðila allt eftir því sem við á. Á meðan almenn BI er að 

skoða söguleg gögn og nota mannshöndina til meðhöndlunar gagna, er OI að skoða 

söguleg gögn ásamt því að skoða rauntímagögn og dregur sjálft ályktanir út frá 

gögnunum. Símaver gæti þá til dæmis verið með OI sem greinir munstur í innhringdum 

símtölum og sér að það er eitthvað athugavert við að sjö aðilar í sömu götu er að hringja 

inn vegna bilunar. Eitthvað sem starfsmenn þjónustuvers ættu erfitt með að greina nema 

í sögulegum gögnum. OI gefur því fyrirtæki tæki og tól til að greina rauntímagögn hraðar 

og betur en áður hefur tíðkast (Stone, 2011). 

2.2.6. Gagnaöflun og gagnagæði 

Í kjölfar aukinnar áherslu á að nota upplýsingakerfi til að hjálpar við greiningu aðstæðna 

og taka réttar ákvarðanir, hefur átt sér stað ein mesta gagnasöfnun í sögu mannkyns. Talið 

er að á árunum 2013-14 hafi meira af gögnum verið skráð niður en síðustu árþúsundin á 

undan. En eins og fyrr segir má ekki rugla saman gagnasöfnun og þekkingu. Því aðeins ef 

gögnum er breytt í upplýsingar geta þær orðið að þekkingu. Aðeins lítið brot af þeim 

gögnum sem safnað er er breytt í upplýsingar. Þessi gagnasagnabyltin er yfirleitt kölluð 

Big data eða gagnagnótt eins og það hefur verið þýtt á Íslensku (Marr, 2015).  

Til að viðskiptakerfi hvort sem þau eru BI, AI eða OI virki þurfa gögnin að vera 

aðgengileg og lesanleg. Hvort sem um ræðir innri gögn fyrirtækis eða ytri gögn til dæmis 
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veðurfar að mannfjöldatölur. Í því felst helsta vandamál gagnagnóttarbyltingarinnar, þó 

svo gögnin séu til eru þau ekki alltaf á því formi sem forritin geta lesið eða aðgengileg á 

þeim tíma sem þörf er á (Katal, 2017).  

2.3. Ákvörðunartaka 

En nú mætti halda að í kjölfar allra þessara gagnsöfnunar og 

þekkingarstjórnunarhugbúnaðar að ávalt væru teknar réttar ákvarðanir. En eins og 

dæmin sanna eru teknar rangar ákvarðanir í skipulagsheildum á hverjum degi, oft frekar 

byggðar á innsæi en upplýsingum. Það mætti  því segja að rangar ákvarðanir séu teknar 

vegna skorts á þekkingu (Wiig, 1999).  

Þrátt fyrir allt treystum við enn manneskjum í stað tölvna við ákvörðunartöku. Bent 

hefur verið á að þetta sé í ósamræmi þar sem of margar ákvarðanir sem manneskjan tekur 

eru byggðar á innsæi en ekki staðreyndum.  (McAfee,  2010). 

Áætlað er að fullorðin manneskja taki um 35.000 ákvarðanir í dag. Allt frá því að ákveða 

í hvaða föt skal farið í, hvaða mat skal borðað, yfir í stærri ákvarðanir um fasteignakaup 

svo dæmi sé tekið (Hoomans, 2015). 

Hægt er að skilgreina ákvörðunarferlið í flokka þar sem munur hvers flokks er hvaða 

og hversu miklar upplýsingar eru teknar inn í ákvörðunarferlið. Sumar ákvarðanir eru 

endurteknar og geta því byggt á hvatvísi. Til dæmis ákvörðunin að kaupa mjólk, yfir í 

hvaða námsleið ætla ég að velja í háskóla. Ákvörðunarferlinu mætti lýsa á eftirfarandi 

máta. Manneskja stendur frammi fyrir ákvörðun. Valkostir eru metnir útfrá þeim breytum 

sem þær hafa og að lokum er ákvörðun tekin (Riedl, 2008).  Tafla 2 listar upp og útskýrir 

helstu leiðir sem eru farnar í ákvörðunartöku (Hoomans, 2015). 

Tafla 2: Leiðir til ákvörðunartöku og dæmi um notkun 

  

HVATVÍSI (E. IMPULSIVE) Tekur fyrsta valkostinn sem þér var sýndur 

FYLGNI (E. COMPLIANCE) Tekur þann valkost sem gleður sem flesta 

FÆRSLA (E. DELEGATING) Færir ákvörðunartökuna til annarra aðila 

KOMAST HJÁ (E. DEFLECTING) Reynir að komast hjá því að taka 
ákvörðun 
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VEGUN (E. BALANCING) Vegur og metur alla valkosti jafnt og 
tekur upplýsta ákvörðun 

FORGANGSRAÐA OG SPEGLA  
(E. PRIORITIZE AND REFLECT) 

Vegur og metur alla valkosti og leitar þér 
ráða hjá sérfræðingum á því sviði sem 
verið er að taka ákvörðun á. 

 

Ákvarðanir eru upphaf allra aðgerða hvort sem það er hjá okkur sjálfum eða í 

skipulagsheildum. Það liggur því í hlutarins eðli að skipulagsheildir vilja að stjórnendur og 

starfsfólk taki alltaf bestu ákvörðunina hverju sinni byggða á þekkingu og réttum 

upplýsingum, svokallaða gagnadrifna ákvörðun (Riedl, 2008). 

Í rannsókn sem gerð var árið 1970 voru 29 sálfræðingar með mikla reynslu beðnir um 

að skoða gögn 870 sjúklinga og meta á skalanum 0-11 hversu miklar líkur væru á því miðað 

við fyrirfram skilgreind einkenni að sjúklingurinn væri í geðrofi. Rannsakendur bjuggu 

einnig til reiknilíkan sem byggt var á líkindum útfrá þekktum einkennum geðrofa. 

Niðurstöður reiknilíkansins og sérfræðinganna voru borin saman og í ljós kom að 

reiknilíkaninu gekk betur að greina sjúklinga í 87% tilfella. Þegar valkostir sálfræðingana 

voru skoðaðir virtust þeir ekki sjálfir hafa farið eftir eigin breytum og gegn öllum rökum 

greint sjúklinga vitlaust (Goldberg, 1970). 

Eitt aðal vandamálið við ákvörðunartöku er að við greiningu flókinna aðstæðna, 

þurfum við að einfalda þær í huga okkar til að meta valkosti. Einstaklingur metur 

aðstæður svipaðar og hann hefur lent áður í og tekur ákvörðun út frá því. Við sjáum aðeins 

það sem er sameiginlegt með fortíðinni og nútíðinni en ekki það sem er á milli. Læknir 

skoðar roða í hálsi sjúklings, hann dæmir roðan sem svipaðan og hann hefur séð áður 

þegar um sýkingu var að ræða. Hættan er náttúrulega að læknirinn sjái ekki önnur 

einkenni sem bendi í aðra átt (Goldberg, 1970). 

2.3.1. Innsæi 

Skilgreina má innsæi sem leið einstaklings við að búa til tengingar milli atburða sem geta 

verið ótengdir, tökum dæmi. Leikmaður í fótboltaliði hefur skorað mark í hverjum einasta 

leik síðustu átta leikja. Fótboltaspekingur kemst á orði að viðkomandi sé ,,mjög heitur” 

þessa daganna. Síðan kemur það í ljós að í næstu átta leikjum skorar leikmaðurinn ekki. 

Hvað gerðist? Leikmaðurinn var aldrei heitur. Fótboltaspekingurinn tók afstöðu byggða á 

innsæi. Þar sem leikmaðurinn hafði verið góður í síðustu leikjum myndi hann viðhalda 
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góðu gengi í þeim næstu. Hann bjó til tengingar milli atburða sem voru ekki orsök og 

afleiðing. Hægt er að heimfæra þesskonar notkun á innsæi yfir á alla anga mannlegra 

aðstæðna. Hvort sem það er læknir á sjúkrahúsi, vísindamaður á tilraunastofu eða 

stjórnandi í fyrirtæki. Öll eigum við á hættu að sjá tengingar á milli atburða sem eru í raun 

ótengdir (Greer, 2005). 

Algeng ályktun þegar ákvörðunarferli einstaklings er skoðað, er að einstaklingur taki 

ákvörðun sem hámarki nytjar. Hámarki ánægju og lágmarki óþægindi. Þetta rökræna 

samband hefur mikið verið gagnrýnt á undanförnum árum og gera rannsakendur sér nú 

grein fyrir að við notum innsæi meira en áður var haldið. Í einni rannsókn voru 48 

nemendur beðnir um að spila leik í tölfræði. Tvær skálar voru lagðar fyrir framan 

einstaklingana, önnur stór og hin lítil. Í litlu skálinni voru tíu hlaupbaunir, níu hvítar og ein 

rauð. Í stóru skálinni voru 100 hlaupbaunir, af þeim voru um fimm til níu rauðar. Breytt 

var um magn nokkrum sinnum í tilrauninni. Nemendur þurftu að draga úr annarri hvorri 

skálinni og ef þau drægju rauða baun myndu þau græða einn dollara. Nemendum var gerð 

grein fyrir fjölda bauna og lit þeirra í hvert skipti. Í ljós kom að 82% nemenda völdu stóru 

skálina sem var með fleiri rauðum baunum í. Þrátt fyrir að líkindin væru minni, þar sem 

ávallt voru 10% líkur á því að fá rauða baun í litlu skálinni en aðeins 5-9% líkur í stóru 

(Denes-Raj, 1994).  

Í bókinni ,,How the migthy fall” fjallar James Collins um nokkur fyrirtæki sem eiga það 

öll sameiginlegt að hafa á einhverjum tímapunkti verið þau stærstu og bestu í sinni grein. 

Síðar hafi þau horfið á braut jafnskjótt og þau birtust. Aðeins voru fyrirtæki skoðuð sem 

urðu gjaldþrota í atvinnugrein sem var ekki í teljandi vandræðum á þeim tíma.  Í tengslum 

við skrif sín á bókinni bjó hann til fimm stiga kerfi til að greina hvenær hlutirnir byrja að 

fara úrskeiðis. En samkvæmt Collins getur fyrirtækið orðið gjaldþrota á hvaða tímapunkti 

sem er í ferlinu. Öll eiga þessi stig það sameiginlegt að eigendur, stjórnendur eða aðrir 

hluthafandi blindast í ákvörðum tengdum fyrirtækinu (Collins, 2009). 

– Stolt byggt á fyrri sigrum (e. Hubris born of success) 

a. Fyrirtækið hefur náð það góðum árángri að stjórnendur líta svo á að ekkert 

geti farið úrskeiðis. 

– Óöguð eftirspurn eftir fleiri sigrum (e. Undisciplined pursuit of more) 
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b. Stoltið úr stigi eitt er enn að blinda stjórnandan og hann leitar allra leiða til 

að stækka, græða meira, auka framleiðni en skoðar hlutina ekki út frá þeim 

ástæðum sem orsökuðu upprunalegu velgengni fyrirtækisins. 

– Afneitun á áhættu (e. Denial of risk and peril) 

c. Áhrif stiga eitt og tvö koma í ljós en stjórnandinn neitar að sjá áhættuna 

sem hann hefur skapað. Gögn eru skoðuð á hlutdrægan máta. 

– Grípur í hálmstrá ( e. Grasping for salvation) 

d. Ef ekkert hefur verið aðhafst vegna afleiðinga skrefa eitt til þrjú er það orðið 

á allra vitorði hver staða fyrirtækisins sé. Á þessu stigi eru margar leiðir 

færar til að bjarga fyrirtækinu. Sumum fyrirtækjum tekst það en öðrum 

ekki. 

– Endirinn (e. Capitulaion to irrelevance or death) 

e. Því lengur sem fyrirtæki halda sig á stigi 4 því meiri möguleiki er á því að 

þau nái stigi 5. Hér verða örlögin ekki flúin og röð slæmra ákvarðana leiða 

að hinu óumflýjanlega. 

(Collins, 2009). 
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3. Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðarfræði sem var notuð var við gerð þessarar 

ritgerðar. Hvernig upplýsingum var aflað, hvernig gögnin voru greind og flokkuð. 

3.1. Eigindleg aðferðarfræði 

Félagsvísindi bjóða upp á tvo yfirflokka í  rannsóknaraðferðum. Eigindlegar og megindlega 

rannsóknaraðferðir. Megindlegar styðjast við tölfræðilega greiningu gagna sem er þá 

annaðhvort aflað í til dæmis könnun eða notast við gögn sem þegar eru til staðar. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir snúa að því að lýsa upplifun og skilja reynslu fólks betur, 

oft með viðtölum.  Þannig byggja eigindlegar rannsóknaraðferðir á upplifun einstaklinga 

á því efni sem rannsakað er. Notuð er aðleiðsla (e. Induction) til að skoða raunveruleikan 

og setja fram kenningu byggða á honum.  Rannsakandi reynir að setja sig inn á hugarheim 

viðfangsefna  með þann tilgang að leiðarljósi að skilja upplifun viðfangsefna á 

rannsóknarefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) 

Hinsvegar snúa megindlegar rannsóknaraðferðir að mælanlegum tölum. Notast er við 

afleiðslu (e. Deduction) þar sem tilgáta er sett fram og hún prófuð. Sá sem rannsakar 

skoðar þá efni sem nú þegar er til staðar um efnið og byggir sína kenningu á þeim 

rannsóknum. Að lokum framkvæmir rannsakandi mælingu, oft í formi kannana, 

niðurstöðurnar eru lagðar við fyrri kenningu og hún  hrakin eða studd allt eftir því hvað 

niðurstöðurnar sína. Algengt er að notast við spurningalista sem mælitæki í megindlegum 

rannsóknum (Sigurlína, 2003). 

Hér eru um tvær rannsóknaraðferðir sem hafa sína kosti og galla. Eigindlega aðferðin 

gefur dýpri skilning en þar sem rannsóknin er takmörkuð við nokkra einstakling er erfitt 

að alhæfa kenningar sem eigi við um allt þýðið. Megindlega aðferðin byggir á tölulegum 

gögnum. Hægt er að safna gríðarlega miklu magni upplýsinga á tiltölulega skömmum tíma 

og þannig verður alhæfingargildið meira. Hinsvegar mætti segja að skilningurinn verðir 

ekki eins mikill. Í stærri rannsóknum er það algengt að notast sé við báðar aðferðir og 

þannig vega þær og bæta ókosti hvor annarra (Sigurlína, 2003) 

Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega aðferðarfræði. Taldi rannsakandi að sú 

aðferð myndi vera betur til þess fallinn að varpa skýrara ljósi á hugsunarhátt þeirra 

stjórnenda og frumkvöðla sem starfa í tæknidrifinni þekkingarstjórnun. 
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3.2. Þáttakendur rannsóknar 

Val á þáttakendum í þessa rannsókn reyndist erfiðari enn upphaflega var lagt upp með. 

Ætlunin var að nota svokallað snjóboltaúrtak þar sem rannsakandi byrjar á einum 

viðmælanda sem síðan vísar á þann næsta. Þetta reyndist ekki möguleiki þar sem 

erfiðlega gekk að fá viðmælendur til vísa á aðra. Aðferðin sem var endað með að nota var 

því hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi leitaði til viðmælenda sem reyndist auðveldara 

að nálgast í gegnum tengslanet. Fimm viðtöl voru tekin, þar af voru þrjú tekin við 

stjórnendur fyrirtækja sem stunda þekkingardrifna ákvörðunartöku. Þau voru Síminn, 

Etactica og Arion banki. Þau notast öll við einhverskonar viðskiptahugbúnað sem 

rannsakandi taldi að hentaði vel fyrir rannsóknina. Einnig var talað við þrjá aðila innan 

tveggja fyrirtækja sem starfa við hugbúnaðargerð í þessum geira. Fyrirtækin voru Qlik og 

Activity Stream. Fjöldi viðmælenda stóðst og uppfylltu þeir fyrrgreind skilyrði að vera þá 

annaðhvort notendur eða þróendur tækni í þekkingarstjórnun. 

Upplistun viðmælenda má finna í töflu þrjú. Athygli skal vakin á því að á listanum eru 

sex nöfn en viðtölin voru hinsvegar fimm. Það útskýrist af því að þegar haft var samband 

við Stefán Baxter vegna þessarar rannsóknar vildi hann hafa Helga Pál Helgason með sér 

í viðtalinu ef upp kæmu spurningar sem hann gæti ekki svarað. Helgi er doktor í 

Tölvunarfræði með áherslu á gervigreind. Hér eftir verður notast við fornöfn viðmælenda 

þegar vísað er í þá í þessari ritgerð. 

Tafla 3: Almennar upplýsingar um viðmælendur 

VIÐMÆLANDI FYRIRTÆKI STAÐA 

STEFÁN BAXTER Activity Stream Tæknistjóri (CTO) 

HELGI PÁLL HELGASON Activity Stream VP,Operational 
Intelligence 

HJÁLMAR GÍSLASON Qlik Vörustjóri 

TÓMAS INGASON Arion Banki Forstöðumaður 

Stafrænnar framtíðar 

HLYNUR GUÐMUNDSSON Síminn Forstöðumaður IT 

KRISTJÁN GUÐMUNDSSON Etactica Tæknistjóri (CTO) 
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3.3. Gagnasöfnun og gagnagreining 

Gagnasöfnunin fór þannig fram að rannsakandi hafði samband við alla viðmælendurna í 

gegnum tölvupóst þar sem þeim voru kynnt efni ritgerðar og óskað var eftir þeim sem 

viðmælendum (Sjá viðauka 1). Allir viðmælendur sem óskað var eftir tóku vel í beiðni um 

viðtal og í samráði við þá var fundinn tími sem hentuðu báðum. Viðtalstíminn spannaði 

frá 23. febrúar til 12. apríl. Það var lengri tími en upphaflega var gert ráð fyrir og eru orsök 

þess helst að erfitt reyndist að finna viðmælendur sem hentuðu vel fyrir viðfangsefnið. 

Fjögur viðtalanna fóru fram á vinnustað viðmælanda en eitt viðtalið þurfti að fara í 

gegnum netfund þar sem viðkomandi starfar erlendis.  

Viðtölin gengu misvel og höfðu viðmælendur mismikið að segja um umfjöllunarefnið. 

Tími viðtalanna varð því misjafn þrátt fyrir að sami spurningarlisti væru lagður fyrir 

viðmælendurna. Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælanda með 

upptökuforriti í tölvu rannsakanda. Öll viðtölin fóru fram í fundarherbergi að fráskyldu 

netfundinum. Í það skipti var rannsakandi í eldhúsinu heima hjá sér en viðmælandi á 

skrifstofu sinni.  

Rannsakandi studdist við viðtalsramma þar sem samdar voru 22 spurningar sem 

rannsakandi studdist við. Viðtölin áttu þó til að leiðast út í óformlegt spjall og 

viðtalsramminn aðeins notaður til stuðnings. Við lok hvers samtals var farið yfir 

viðtalsramman og athugað hvort eitthvað lægi út af borðinu. Reyndist þetta fyrirkomulag 

best til þess fallið að skapa skemmtilegar umræður í hverju viðtali. 

Við greiningu gagna voru öll viðtölin afrituð. Að lokinni afritun leitaðist rannsakandi 

eftir að finna sameiginleg og ólík sjónarmið viðmælenda innan viðtalsrammmans. Að því 

loknu var leitast við að finna svör við rannsóknarspurningunni. 
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4. Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar skiptast í 

meginpörtum í fimm meginkafla sem endurspegla að hluta þau þemu sem 

viðtalsramminn er byggður á.  

4.1. Sjálfvirkni 

Viðmælendurnir höfðu mismunandi skoðanir á gervigreind og hversu langt hún væri 

kominn. Skilgreining Hjálmars á gervigreind var að nota tölvu við ákvörðunartöku eða 

stinga upp á ákvörðun sem þú hefði annars haldið að manneskja myndi taka. Hann vildi 

ekki skilgreina gervigreind endilega sem tölvu lærdóm ( e. Machine learning) heldur gætu 

svokallaðir reikniritar talist sem gervigreind í hans skilgreiningu. Hjálmar vildi ekkert 

endilega skilgreina einungis gervigreind undir vél sem gæti lært af misstökum eða lært á 

aðstæður, eða eins og hann orðaði það: 

Það er voðalega lítið mál fyrir tölvu að segja, hvort tala sé stærri eða minni en 
milljón, það skilja allir að það er eitthvað sem tölva getur gert, en það að 
benda á að hérna uhh skoða röntgen mynd og að benda á að það séu 
yfirgnæfandi líkur á að þessi kona sé með brjóstakrabbamein er hinsvegar 
eitthvað sem fyrirfram búist við því að fólk er að gera. 

Stefáni fannst orðið gervigreind vera ofnotað í daglegu tali. Hann líkti orðinu 

gervigreind við notkun orðsins galdrar á miðöldum, ef manneskja skildi ekki hvað var að 

gerast á miðöldum var oft á tíðum öskrað galdrar. Um leið og farið var að skilja hvað væri 

að gerast var hluturinn kallaður eitthvað annað. Sama á við um gervigreind, um leið og 

fólk fer að skilja tæknina á bakvið þá heitir hún ekki lengur gervigreind heldur frekar 

reikniriti eða rekstrargreind svo dæmi sé tekið. Sem þá útskýrir betur virknina sem um 

ræðir. Stefán orðaði það svo: 

Undir gervigreind eru hlutir sem fólk skilur ekki ennþá, jú þetta er kista, en 
verkfærin í kistunni útskrifast úr kistunni um leið og hægt er að fara að kalla 
þau eitthvað annað. 

Helgi sagði að það mætti tala um gervigreind sem eitthvað sem beitt er á gögn. 

Gervigreind er þá eitthvað sem beitt er á gögn, gervigreindin skoðar þá gögnin og getur 

túlkað niðurstöðurnar eða tekið eigin skref í kjölfarið. 
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Fannar, Hlynur og Kristján skilgreindu á sama máta gervigreind, sem einhversskonar 

reiknirita sem lærir af hegðun eða gögnum sem flæddu í gegnum hann. Fannar tók 

sérstaklega fram að hann teldi reiknirita sem væri fastur, skoðaði til dæmis bara forsendur 

sem honum væru gefnar, gæti ekki talist gervigreind þar sem hann væri ekki sjálfur að 

taka breytingum nema af mannanna völdum. Ekkert fyrirtæki taldi sig vera að nota 

gervigreind eða geta farið að bjóða upp á gervigreind. Flestir væru þó að nýta sér 

einhversskonar sjálfvirkni eða væru með framtíðaráætlanir um það, að undanskyldum 

Símanum. 

Arion stofnsetti deild árið 2016 sem ber heitið Stafræn framtíð. Þessari deild var 

upplagt að koma bankanum inn í framtíðina hvað tæknilausnir varðar. En Fannar útskýrði 

hvernig þetta leit út fyrir honum áður en deildin Stafræn framtíð hóf störf: 

...það sem mér komst kannski mest á óvart komandi inn í banka er hversu 
aftarlega á merinni við erum. Mikið af ákvörðum sem við erum að taka er bara 
tekin af manneskjum í framlínu. Og ekkert skýrar ákvörðunartöku kríteríur. 
Fólk er  þjálfað í því en þegar við reynum síðan að færa þetta úr manual ferli 
yfir í stafrænt þá komust við að því að það eru 200 mismunandi leiðir til að 
taka ákveðna ákvörðun. Þannig ég held að þetta sé svona. Þetta er ákveðin 
þróun sem mun verða hjá okkur... Koma þessu í einn algorithma í stað 200. 

 

 Fannar útskýrði nokkur verkefni sem hans deild hefði farið í að innleiða. Þar ber helst að 

nefna greiðslumatskerfi sem Arion hefur nýverið tekið í notkun. Hingað til hefur það tekið 

meðal einstakling 6-8 vikur að fá lánshæfismat á fasteignalán. Safna þarf ótal pappírum 

frá óteljandi aðilum og í kjölfarið fara með þetta í bankann og vona að engin pappír hafi 

gleymst. Nýja ferlið hjá Arion tekur um 10 mínútur þar sem viðskiptavinurinn fer inn á 

netsíðu eða í snjallsímaforrit og getur smellt á einn takka, borgað 3500 kr og verið kominn 

með lánshæfismat stuttu síðar. Nú er semsagt ekki mannshönd sem vegur og metur 

hverja lánaumsókn, heldur er tölvuforrit sem metur viðskiptavininn út frá föstum 

forsendum.  

Síminn reyndist vera það fyrirtæki sem var komið styst á veg í einhversskonar 

gervigreind. Þeir eru að nota hefðbundinn BI hugbúnað sem skoðar söguleg gögn 

fyrirtækisins. Greiningar á þessum gögnum fer að mestu fram í skjáborðum (e. 

Dashboards) eða í Excel. Hlynur sagði að það helsta sem þeir væru að vinna í þessa 

stundina er væri sjálfvirk stigun beiðna á þjónustu. Staðan í dag væri þannig að ef 
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viðskiptavinur óskaði eftir nýrri þjónustu, hvort sem það væri farsímaáskrift eða netáskrift 

færi af stað mjög flókið og brothætt ferli. Hann lýsti ferlinu svona og hver hans 

framtíðarsýn væri: 

Einsleitni í því hvort sem þú ert að koma í búðina hjá okkur eða hringir inn eða 
sölumaður í hringir í þig, ferð á vefinn og kaupir. Að það sé í raun sama viðmót 
sem og virkni sem þú færð. Í dag er þetta dáldið brotið og mismunandi hvernig 
þetta er, margar snertingar og svo í bakendanum er of mikið um handavinnu,  
það þarf að laga það. Það eru aðskilin kerfi sem sinna mobile og 
internettengingum og fastlínu. Þetta er rosalega brotið. 

Hlynur taldi að þegar ferlar fyrirtækis væru orðnir í lagi væri möguleiki að fyrirtæki færi 

að skoða einhversskonar rekstrargreind. Þar sem rauntímagögn væru skoðuð og 

mögulegar aðgerðir í kjölfarið. Allt ferlið væri þá í höndum hugbúnaðar sem sæi um að 

vakta hlutinn.  

4.1.1. Rekstrargreind 

Rekstrargreind (e. Operational intellegence) varð óvart af hálfgerðu lykilorði í öllum 

viðtölum, allir viðmælendurnir töluðu á einn eða annan hátt um rekstrargreind sem það 

heitasta í tækniheiminum í dag. Hjálmar orðaði það þannig á meðan viðskiptagreind 

skoðar gögn aftur í tímann og sýnir þér þá á skiljanlegu formi, þá væri Rekstrargreind að 

skoða gögn aftur í tímann. Ásamt því að skoða rauntímagögn og draga einhversskonar 

ályktun út frá því.   

Activity stream sérhæfir sig í svokallaðri rekstrargreind og Stefán Baxter útskýrði 

muninn á hefðbundinni viðskiptagreind og rekstrargreind. Á meðan viðskiptagreind gæti 

skoðað öll munstur í tölvukerfum sem manneskju hafði dottið í hug að skoða og skilgreina, 

gæti rekstrargreind séð öll munstur og lært á gögnin sem greindin notar án þess að 

manneskju hefði dottið í hug eða áttað sig á munstrinum sem væri að myndast.  

Þegar Helgi var spurður út í hvort við værum ennþá að setja skilgreiningar inn í 

rekstrargreindarkerfið sem Activity Stream bíður upp á eða hvort kerfið gerði þetta allt 

sjálft eftir að hafa verið matað gögnum hafði hann þetta að segja: 

Já þetta er í raun og veru blandað, fyrir svona reglur, við erum vissulega að 
keyra handskilgreindar reglur í svona tilfellum uhh. Við er líka til að mynda að 
keyra söluspá og þar erum við með semsagt tauganet sem er að keyra spánna. 
Og það er bara algjörlega, sko það lærir þetta sjálft, bara á gögnum sem við 
mötum í það. Þannig að þarna, þetta er blönduð tækni að því leitinu. 
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Kristján hjá Etactica sagði frá því að þeir væru einmitt að innleiða kerfi Activity stream 

hjá sér og útskýrði hvað þeir myndu fá út úr því. Etactica sérhæfir sig í að tæknibúnaði 

sem fylgist með rafspennu á kerfum fyrirtæki. Þeir hafa þróað búnað sem settur er á 

raflagnir og geta greint allt flökt sem kemur á notkun á rafmagni á línunni. Kristjáni sagði 

frá því að þetta væri gagnlegt til dæmis fyrir  fiskvinnslur sem þurfa að fylgjast náið með 

sínum frystigeymslum og öðrum tækjabúnaði. Ef færiband eða frystiklefi bilar, þá  stoppar 

allt. Þessar bilanir gera oft boð á undan sér og þau boð er meðal annars hægt að sjá  í 

hugbúnaði Etactica. Eftirlitsbúnaður Etactica  er mjög einfaldur í dag, settar hafa verið 

fastar breytur inn. Ef straumur fer fyrir ofan eitthvað ákveðið bil eða neðan þá lætur kerfið 

vita. Bæði er hægt að skoða gögn aftur í tímann og rauntímagögn. 

 Í samstarfi við Activity Stream er Etactica að fara að nýta sér rekstrargreind þannig að 

kerfið skoðar þessi sömu gögn og áður, nema núna er rekstrargreind komin ofan á kerfið. 

Þetta þýðir að nú skoðar hugbúnaðurinn ekki bara hvort spennan á línu fari fyrir ofan eða 

neðan einhvern ákveðin punkt heldur líka allt það sem gerist þarna á milli. 

Rekstrargreindin skoðar munstur sem eru að myndast og eftir því sem kerfið er lengur í 

rekstri lærir greindin meira á hvað telst óeðliegt munstur í rafmagnsspennunni og hvað 

telst eðlilegt. Taldi Kristján að þetta yrði bylting fyrir þjónustuframboð Etactica og myndi 

stuðla að betra viðhaldi og réttri ákvörðunartöku hjá fyrirtækjum sem þeir þjónusta. 

Stefán taldi að rekstrargreind kæmi ekki í stað starfsfólks í greiningarvinnu, hún myndi 

frekar auka gæði starfsins. Rekstrargreind gæti látið fyrirtæki vita ef eitthvað óeðlilegt 

væri á seyði og þannig hjálpað starfsfólki að vinna vinnuna sína betur. Sum gögn væru 

þess eðlis að skoðun þeirra aftur í tímann gæfi engin gæði. Tók hann dæmi að ef 

virðismikill viðskiptavinur hringdi inn í símaver þrisvar sinnum án þess að fá samband við 

þjónustufulltrúa væri engin að fylgjast með því. Viðskiptagreind gæti séð þetta aftur í 

tímann. En vitneska um að virðismikill kúnni hafi fengið óásættanlega þjónustu hefði 

ekkert virði eftir marga daga. Þetta væru upplýsingar sem þyrfti að finna lausnir á strax. 

Rekstrargreind gæti séð þetta munstur og látið starfsfólk vita. Starfsfólkið myndi síðan 

hringja í viðskiptavininn og hann upplifa betri þjónustu. Hann taldi þetta aðeins vera lítið 

dæmi og möguleikarnir á skoðun rauntímagagna væri í raun óþrjótandi.  

Eins og fyrr segir hefur Síminn ekki tekið rekstrargreind í sína þjónustu. Hlynur taldi 

hinsvegar að það væru miklir möguleikar fyrir fyrirtækið í þeim efnum. Nefndi hann dæmi 
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úr símaverinu hjá sér. Ef margir viðskiptavinir hringja frá sama litla bæjarfélaginu í dag 

vegna bilunar í netþjónustu geta þeir lent á mismunandi þjónustufulltrúum. Ef einhver 

þjónustufulltrúin væri vel vakandi á umhverfi sitt gæti hann tekið eftir munstri í símtölum. 

Í kjölfarið myndi hann láta tæknisvið Símans vita og eitthvað væri gert í málunum. 

Rekstrargreind myndi gera þetta alveg sjálfvirkt og ekki þyrfti lengur að treysta á 

umhverfisvitund þjónustufulltrúana. Hlynur sagði þó að önnur verkefni væru langt á 

undan í forgangsröðinni. 

Allir voru viðmælendurnir á því að þróun í átt að sjálfvirkni væri óumflýjanleg. Fyrirtæki 

væru samt sem áður kominn mislangt í þessari vegferð. Yfir það heila töldu þeir ekki að 

þessi sjálfvirkni myndi gera það að verkum að stjórnendur myndu hætta að þurfa að taka 

flóknar ákvarðanir. Sjálfvirknin myndi frekar gefa okkur nýjar og betri upplýsingar, mun 

hraðar og skilvirkara en áður. 

4.1.2. Skilningur á tækninni 

Allir viðmælendur voru sammála því að skilningur stjórnenda á tækninni væri þokkalegur 

en þeir sæju kannski ekki alltaf möguleikana sem í tækninni fælust. Stefán benti á að 

margir nýjir notendur þeirra hugbúnaðar væru ánægðir. Til að mynda með skjáborðið (e. 

Dashboard) þeirra en það væri kannski ekki með skilning á því hvert tæknin gæti leitt þá. 

Þeir hjá Activity Stream ákváðu að gera flott skjáborð en það er ekki aðal varan þeirra, 

frekar söluauki. Þeir bjóða hinsvegar upp á tækni sem er ný og þar með er markaðurinn 

ekki meðvitaður um möguleikana sem í boði eru. Stefán taldi að skilningur viðskiptalífsins 

á hefðbundinni viðskiptagreind væri mikill. Þessvegna hefði Activity Stream ákveðið að 

búa til flott skjáborð og flottar skýrslur, þetta væri samt alltaf bara gulrót til að koma sér 

inn fyrir dyr viðskiptavinarins til að geta frætt hann um rekstrargreind. 

Fannar sagði að hans deild hefði fyrst um sinn ýtt fyrirtækinu í þá átt að hugsa stærra 

frekar en að óraunhæfar væntingar væru gerðar fyrir tækninnar. Eftir eins árs starfsemi 

deildar hans fóru þau að sýna árangur og myndaðist lausnadrifin menning innan 

fyrirtækisins og hvatning til þróunar nýrra tæknilegra lausna. Þannig fer Fannar ásamt 

sínu teymi á fundi reglulega með stjórnendum í bankanum og þeir reyna að selja Fannari 

hugmyndir af næstu verkefnum. Fannar vildi meina að nú þegar fyrirtækið hefur fengið 

að sjá hvað er hægt, sé starfsfólk í fyrirtækinu að sjá möguleikanna opnast. Að sama skapi 

benti hann á að stofnun deildarinnar hefði verið ákveðinn sem partur af 
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stefnumótunarferli Arion banka þar sem koma á fyrirtækinu inn í stafræna framtíð. 

Yfirstjórn fyrirtækisins hafi þarna ákveðið að fara í raunverulega fjárfestingu í fyrirtækinu. 

Út frá því mætti ekki skilja annað en yfirstjórnin hefði að minnsta kosti skilning á því að 

bankinn þurfi að vera þáttakandi í tækniþróuninni. 

Hjálmar benti á að þar sem Qlik væri eitt af stærstu fyrirtækjunum sem bjóða upp á 

viðskiptagreind væri viðskiptahópur þeirra með mjög þroskaðar hugmyndir hvað þeir 

væru að versla þegar þeir keyptu vöru af Qlik. Hinsvegar væri þetta alls ekki svo að varan 

seldi sig bara sjálf. Fyrirtæki sem leita af viðskiptagreind tala oftast við nokkur fyrirtæki í 

einu sem bjóða upp á þesskonar þjónustu. Qlik þarf á þessum fundum að sýna og selja 

þessum einstaklingum þeirra lausnir og í einhverjum tilfellum að útskýra þær fyrir þeim. 

Hjálmar benti á að í raun væri ekki neitt sem seldi sig sjálft í þessum geira og flestar 

sölurnar væru frekar flókið ferli.  

 

4.2. Gagnagnóft 

Gagnagnóft (e. big data) var viðmælendum hugleikið. Allir töluðu um og skyldu mikilvægi 

gagna og mikilvægi þess að þau væru rétt og að fyrirtækin þyrftu til að byrja með að skilja 

mikilvægi þeirra. Í þessum efnum voru helst nefnd tvö dæmi. Annarsvegar að fyrirtæki 

væru með gögn sem kerfin skyldu og kæmu að gagni og hinsvegar mikilvægi þess að nota 

ekki bara innri gögn heldur einnig ytri gögn. 

4.2.1. Gagnagæði 

Flestir viðmælendurnir minntust á mikilvægi gagnagæða sem væri forsenda áður en farið 

væri út í einhversskonar sjálfvirkni. Hjálmar orðaði þetta svona: 

Maður verður í rauninni alltaf hissa á því hvað stórfyrirtæki eru í raun stutt 
kominn. Það eru svona basic vandamál sem þau eru að díla við í til dæmis 
gagnagæðum, í hérna bara í því að hafa innsýn í allra mest basic hlutina sem 
fyritækið er að díla við. Áður en þau geta komist á þann stað að geta notað 
ytri gögn eða rauntíma eða gera eitthvað miklu meira sopistikerað með 
gögnin sín. 

Hjálmar og Stefán bentu báðir á að fyrsta vandamálið sem þyrfti að tækla áður en farið 

væri að skoða gögn og tengja við einhversskonar kerfi, væri að samhæfa þau í tungumál 

sem kerfin skilja. Óskiljanleg gögn væru gagnslaust. 
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Stefán og Helgi bentu á að stærsta vandamálið við innleiðingu nýrra fyrirtæki væru að 

fá kerfin sem fyrirtækin væru að nota og geymdu gögnin til að tala við þeirra kerfi. Activity 

Stream stæði líka frammi fyrir öðru vandamáli sem hefbundin viðskiptagreindar fyrirtæki 

stæðu ekki frami fyrir og það væru rauntímagögn. Stefán orðaði það þannig að sum 

fyrirtæki sætu einfaldlega úti í skurði er varðaði aðgengi að gögnum og þetta kæmi til með 

að verða áfram vandamál.  

Kristján hjá Etactica sagði að snemma í gagnasöfnunarferlinu hefðu sem betur fer verið 

tekin ákvörðun að safna öllum gögnum á tölvutungumál sem flest viðskiptagreindarkerfi 

skyldu. Þannig hefði sparast gríðarleg vinna. Nú þegar þeir voru að fara að tengja þessi 

gögn við kerfi Activity Stream gæti rekstrargreindin skoðað gögn fyrirtækja Etactica aftur 

í tímann og þannig skapað mikið virði fyrir fyrirtækið.  

Hlynur talaði um ný persónuverndarlög í samhengi gagnagæða. Hann benti á að þau 

væru í raun góð fyrir fyrirtæki því þau skylduðu fyrirtækin til að skrá niður hvaða gögn þau 

væru að skrásetja, í hversu langan tíma þau væru skrásett og ekki síst hversvegna væri 

verið að skrásetja þau.  

4.2.2. Ytri gögn 

Stefán og Hjálmar lögðu ríka áherslu á mikilvægi þess að nota ytri gögn þegar fyrirtæki 

væri að skoða munstur. Stefán orðaði þetta svona: 

Ytri gögn eru ómissandi hluti af allskonar, þú veist bara í miðasölu. Ef þú ert 
að selja miða fyrir hérna útihátið þá viltu fá vita hvernig veðrið verður til 
dæmis. Við viljum vita hvar kúnninn var þegar hann keypti, hvaða local tími 
dags var þegar hann keypti, var frídagur þegar hann keypti....ytri gögn engin 
spurning. Viljir þú skilja orsakasamhengið þá skipta þau gríðarlega miklu máli. 
Það er ekki nóg að finna einhverja fylgni. Við viljum reyna komast að því hvert 
orsakasamhengið er á milli hluta og þú gerir það ekki í tómarúmi. Hvorki í 
tómarúmi eins kerfis eða í tómarúmi innri gagna. 

Helgi benti á að notkun ytri gagna væri í raun auðgun á innri gögnum. Þú sérð á þínum 

eigin innri gögnum einhvern atburð en getir með ytri gögnum aukið greiningargetu þína 

á upphaflegan atburðinum. Hann fengi samhengi sem hann hafði ekki áður. 

Fannar sagði að án aðgengis að ytri gögnum hefði bankinn aldrei geta búið til sjálfvirkt 

lánshæfismatkerfi. Hann hrósaði ytri aðilum eins og ríkinu, reiknistofu bankanna og 

Credit-info sérstaklega fyrir öfluga gagnavörslu. Forsenda verkefnisins hefði verið 

aðgengið að þessum gögnum.  
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4.3. Ákvörðunartaka 

Stefán og Helgi töldu það ekki vera hlutverk hugbúnaðarins að taka ákvarðanir í stað 

stjórnenda né væri það æskileg þróun. Töldu þeir að slíkt fyrirkomulag myndi aldrei ganga 

því þá væri of mikil ábyrgð sett á herðar hugbúnaðarins. Hann yrði hinsvegar aldrei betri 

en gögnin sem hann vinnur með og því væri þetta óæskileg þróun. Þeir hefðu aldrei 

hugsað hugbúnaðinn þannig að hann kæmi í stað manneskju, miklu frekar að hann væri 

þjónusta fyrir starfsmann eða stjórnanda fyrirtækis til að geta tekið skjótar og réttar 

gagnadrifnar ákvarðanir.  

Stefán vildi skipta þróun þesskonar hugbúnaðar varðandi ákvarðanir, í fjögur skref. 

Fyrsta skrefið væri að kerfið væri að benda á munstur byggðar á gögnum til notandans. 

Skoðað af starfsmanni og hugsanlega gerði hann eitthvað við upplýsingarnar eða ekki. 

Annað skref væri að hugbúnaður byggi til einhverja aðgerð sem væri mælt með að taka 

og notandi sjálfur tæki síðan ákvörðun, þá hvort þessi aðgerð yrði framkvæmd eða ekki. 

Þriðja skrefið væri að notandi fengi aðgerð í hendurnar og þyrfti til dæmis bara að ýta á 

takka til að samþykkja aðgerðina. Fjórða skrefið væri að hugbúnaðurinn framkvæmdi 

aðgerðina samþykktarlaust. Stefán sagði að Activity Stream væri bara í fyrsta skrefinu í 

þessu þroskaferli og hefði í raun ekki áhuga á síðasta skrefinu. 

Lánshæfismatkerfið hjá Arion tekur í einhverjum tilfellum ákvarðanir varðandi neitanir 

á lánum. Forsendur lántaka eru þá algjörlega ljósar og lántaki getur augljóslega ekki fengið 

lán. Fannar bendir þó á að þau gátu ekki treyst hugbúnaðinum algjörlega fyrir þessu ferli 

og því eru tvö stig neitunar. Annarsvegar er það svo kallað hart stopp þar sem 

viðskiptavinurinn fær einfalt nei og hinsvegar er það ef hugbúnaðurinn er í vafa, en þá er 

viðskiptavini bent á að heimsækja fjármálaráðgjafa hjá bankanum og láta skoða þetta fyrir 

sig. Arion er því með hálfsjálfvirka ákvörðunartöku hvað þetta varðar. Fannar benti þó á 

að ferlið á lánshæfismatinu væri bundið í landslög. Því væru forsendur þeirra 

ákvörðunartöku augljósar sem ætti kannski ekki við í öðrum tilvikum. 

 Fannar var á sama málu og aðrir viðmælendur er varðaði tengsl ákvörðunartöku og 

gagnagæða. Staðan í dag væri þannig að vegna ýmissa vandkvæða varðandi gagnagæði 

væri erfitt að sjá fyrir að svona kerfi væri að öllu leiti sjálfvirkt. Þó svo þesskonar 

ákvörðunartaka muni án efa aukast í framtíðinni. Hann sá ekki fyrir að stærri ákvarðanir 

um viðskiptastefnur yrðu teknar með hugbúnaði, mun frekar auðveldar endurteknar 
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ákvarðanir. Fannar talaði um að í framtíðinni mætti alveg sjá fyrir sér að Arion banki væri 

farin að skoða einhversskonar gervigreind til að taka betri ákvarðanir í framlínu. Það segði 

sig sjálft að þegar fyrirtæki er með 300 mismunandi aðila að taka ákvarðanir á hverjum 

degi þá sé frekar erfitt að fínstilla þær ákvarðanir. En þegar ákvörðunartakan væri í formi 

hugbúnaðar væru allar fínstillingar mun auðveldari. Taldi Fannar að mikil sóknartækifæri 

væru þarna til að bæta rekstur bankans. 

Hjálmar var á sama máli varðandi ákvörðunartökur í fyrirtækjum. Hann vildi flokka 

ákvarðanir í tvennt, hversdagslegar og stærri ákvarðanir. Hversdagsleg ákvörðun sem 

væri til dæmis að ef símtal kemur inn í símaver frá virðismiklum kúnna, á símtalið að fara 

í forgang eða ekki? Hér augljóslega um ákvörðun að ræða sem tölva ætti að taka. Flóknari 

ákvarðanir en það ættu áfram að vera gerðar af manneskjum en ávallt að vera 

gagnadrifnar. Hjálmar sagði að þróunin hefði undanfarið verið í þessa átt og það myndi 

bara halda áfram.  

4.4. Framtíðin 

Hlynur var sannfærður um það Síminn gæti aukið þjónustugæði til sinna viðskiptavina 

mikið með notkun gervigreindar. Benti hann á að í dag væru símafyrirtæki erlendis til að 

mynda farin að nota sjálfvirkan hugbúnað til að svara einföldum fyrirspurnum 

viðskiptavina sinna í gegnum netspjall. Staðreyndin væri nefnilega sú að flestar 

fyrirspurnir sem koma í þjónustuverið, hvort sem það er í gegnum símtal eða netspjall eru 

svipaðar. Þróun einhverskonar tölvugreindar til að svara þesskonar fyrirspurnum væri því 

augljós þjónustuaukning við viðskiptavini því þessi hugbúnaður gæti talað við ótæmandi 

magn viðskiptavina í einu og væri opin allan sólarhringinn. Að sama skapi væru mörg ónýtt 

rekstartækifæri hjá fyrirtækinu. Oftast nær gera bilanir og annað slíkt boð á undan sér 

sem einhverskonar hugbúnaðargreind gæti greint og látið vita af. Hlynur taldi að á næstu 

5 árum myndi Síminn ekki stíga nein stór skref í átt til gervigreindar. Fyrst um sinn myndi 

fyrirtækið sennilega nýta tæknina til aukinna þjónustugæða en ekki til að fækka störfum. 

Rökrétt er þó að álykta að einhver störf taki breytingum þegar tæknin fer í örari þróun hjá 

fyrirtækinu og endurtekin verkefni verða leyst af tölvu. 

Stefán benti á að í framtíðinni myndi notkun fyrirtækja á tækninni skilja þau að í 

samkeppni: 
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Á sama tíma og fyrirtæki hafa verið upptekin að verða sér úti um meira af 
gögnum, fyrir mér er það Big data parturinn, safna gögnum um hvernig fólk 
horfir á eitthvað eða hreyfir músina sína, skiluru mig. Þá hefur það vanrækt 
það að skilja sín eigin gögn og vil lýtum á það sem.Ég ætla að orða þetta svona, 
við erum alveg viss um það að það er að fara að vera til ný kynslóð af 
fyrirtækjum, fyrirtæki sem geta nýtt sér gervigreind við að bæta daglegan 
rekstur og þjónustu við viðskiptavini. Þessi fyrirtæki munu skara fram úr og 
munurinn á milli þeirra og fyrirtækja sem geta ekki gert þetta verður mjög 
mikill. Miklu, miklu meiri en munurinn á milli fyrirtækja sem skildu Internetið 
og fyrirtækja sem skildu það ekki. Þó var sá munur töluverður. 

Fannar taldi ómögulegt fyrir bankan að vita nákvæmlega hvernig framtíðin líti út. Það 

væri hinsvegar á hreinu að í stefnumótun bankans hefði verið ákveðið að búa til einingu 

eins og þá sem hann starfar í til að leiða bankann inn í framtíðina. Bankinn hefði grófa sýn 

á það hvernig þetta kæmi til með að líta út. Tæknin og þróun hennar myndi gera það að 

verkum að færri myndu vinna hjá bankanum og viðskiptavinurinn myndi hafa fleiri 

valkosti í því hvernig hann hefði samskipti við bankann.  

Hjálmar taldi að í framtíðinni myndu fyrirtæki vera orðin betri í gagnavörslu og skilning 

á virði þeirra upplýsinga. Notkun á ytri gögnum samhliða innri gögnum muni aukast til að 

skilja munstrin í gögnunum betur. Fyrirtækin myndu í meira mæli nota einhversskonar 

gervigreind til að spá fyrir um framtíðina og byggja ákvarðanir á. Gervigreind gæti farið 

yfir gögn og bent á til dæmis mögulegan markhóp sem ætti að veita meiri athygli. Hann 

taldi að hugbúnaður myndi ekki koma í stað flóknari ákvörðunartöku um viðskiptastefnu 

fyrirtækisins, frekar að hann myndi benda stjórnendum í einhverja átt. Sennilega eigi 

hugbúnaður aðeins eftir að taka ákvarðanir í augljósum aðstæðum. Hann lagði áherslu á 

að ákvörðunartaka myndi áfram vera í höndum stjórnenda og starfsmanna og tækninn 

myndi í raun bara veita betri forsendur fyrir gagnadrifnum ákvörðunartökum. Hann taldi 

að á næstu 5-10 árum væru það ennþá manneskjur sem settu inn að hluta þeirra forsenda 

sem rekstrargreindin eða gervigreindin eigi að hlusta eftir og hvaða ákvarðanir skal taka í 

kjölfarið. 

 
Ég hinsvegar sko, ég held sko að við eigum eftir að sjá machine learning svo 
ég noti það term frekar enn gervigreind yfirhöfuð taka alveg heilmikinn þátt í 
þessu yfirhöfuð. Bæði benda á pattern sem að hérna, ok hérna hvað er 
sameiginlegt með, hvað er sameiginlegt með öllum þeim sem settu inn stolið 
kredikortanúmer, þannig að, þannig að þú ert ekki að segja hlustaðu eftir 
hérna þessum merkjum hér heldur segirðu, af þeim sem settu inn stolið 
kreditkortanúmer hvað hefðum við getað notað til að finna þá fyrr. 
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5. Umræður og lokaorð 

Það er greinilega á bæði viðtölum og heimildarvinnu sem var unninn fyrir þessa ritgerð að 

mikil gerjun er að eiga sér stað í þekkingarstjórnunarfræðunum. Möguleikar hugbúnaðar 

til aðstoðar notenda við greiningu gagna virðast allt að því ótæmandi. Það kom 

rannsakanda þó á óvart hversu stutt á veg við erum í raun komin. Þrátt fyrir gagnagnóttar 

byltinguna var það almenn niðurstaða viðmælenda að fyrirtæki væru ekki að hugsa nógu 

vel um gagnagæði. Þetta átti bæði við þegar rætt var við Stefán, Helga og Hjálmar sem 

allir starfa hjá fyrirtækjum sem selja viðskiptahugbúnað til margra landa. Það er semsagt 

ekki séreinkenni íslenskra fyrirtækja að hugsa ekki nógu vel um gögnin sín. 

Samsvörun var á milli kenningar Druckers um samkeppnishæfni fyrirtækja á grunni 

þekkingar og þess sem viðmælendur töluðu fyrir. Allir bentu þeir á að þau fyrirtæki sem 

ekki tileinka sér tæknina sér til aðstoðar til að auka þjónustu við sína viðskiptavini, 

hagræða og skapa sér þannig samkeppnisforskot eiga eftir að verða undir. Stefán verður 

að teljast sá viðmælandi sem var hvað beinskeyttastur á þennan punkt. Hann benti á að 

bilið milli fyrirtækja sem innleiða einhversskonar rekstrargreind og þeirra sem ekki gerðu 

slíkt yrði gríðarlegt.   

Fyrirtækin voru komin mislangt í innleiðingu sjálfvirkra lausna. Arion banki var lengst 

kominn og Etactica var í innleiðingaferlinu. Kom þó á óvart hvað Síminn, sem er stærsta 

fjarskiptafyrirtæki landsins, væri stutt á veg komið í innleiðingu einhverskonar 

rekstrargreindar eða reiknirita. Hlynur benti þó á að þetta væri á dagskrá í framtíðinni en 

fyrirtækið taldi aðra hluta rekstursins þurfa að ganga fyrir. 

Þrátt fyrir að manneskjan eigi það til að taka ákvarðanir byggðar á innsæi þá er það 

almenn niðurstaðan þessa verkefnis að enginn áhugi sé fyrir því að láta tölvu taka flóknar 

ákvarðanir. Allir viðmælendur voru sammála því að þrátt fyrir að hugsanlega væri einhver 

tíma í framtíðinni hægt að færa ákvörðunartöku að einhverju leiti til tölvu þá væru nokkrir 

hlutir því til fyrirstöðu. Gagnagæði er það fyrsta sem var nefnt, tölva gæti aldrei tekið betri 

ákvörðun en gögnin sem hún byggir ákvörðunina á.  Það er ekki svo að allar ákvarðanir 

séu svo svartar og hvítar að hægt sé að búa til reiknirita sem getur svarað rétt. Ákvarðanir 

sem byggja á föstum forsendum, eru betur til þess fallnar að hugbúnaður geti tekið 

afstöðu. Dæmi um þetta er einmitt greiðslumatskerfi Arion banka, en þó reikniritin séu 

vissulega flókin og sæki upplýsingar á marga staði þá er svarið sem hann getur gefið til 
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baka byggt á reikniformúlu sem er fasti. Ákvörðun sem byggir á huglægu mati greinanda 

er ekki ákvörðun sem hugbúnaður gæti tekið, í það minnsta ekki eins og staðan er í dag.  

En þrátt fyrir að hugbúnaðurinn þróist á þá leið að hann gæti tekið allar ákvarðanir, þá 

leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að engin áhugi væri í raun fyrir því að láta slíkt 

gerast. Í því sambandi var mest rætt um  ábyrgðahluta fyrirtækisins sem selur öðru 

fyrirtæki þar til gerðan hugbúnað. Activity Stream vildi eðlilega ekki bera ábyrgð á því að 

þeirra hugbúnaður tæki rangar ákvarðanir fyrir annað fyrirtæki.  

Í öllum viðtölunum var mikið rætt um mikilvægi viðskiptagreindar og að notkun 

þessháttar hugbúnaðar væri forsenda gagnadrifinna ákvörðunartaka. Bæði fræðin og 

viðmælendur eru á einu máli um þetta. Í nokkur ár hafa fyrirtæki keppst við að skrásetja 

gögn sem tengjast sínum rekstri og notað síðan BI til að greina gögnin, sjá munstur og 

taka sem réttastar ákvarðanir byggðar á þeim gögnum. Rekstrargreindin er næsta stóra 

stökkið í þessum efnum. Þar er hugbúnaður farin að vakta rauntímagögn og bera saman 

við innri og ytri sögulega gögn. Hugbúnaðurinn greinir mun hraðar upplýsingar og sér fyrir 

munstur sem engin möguleiki var áður fyrir manneskju að sjá nema að liggja yfir 

gögnunum dögum eða vikum saman. Þá gætu þessar upplýsingar allt eins verið orðnar 

gagnlausar. Liggur því ljóst fyrir að mikil gróska er í tæknilegri þróun fyrir 

þekkingarstjórnun og þannig á það sennilegast eftir að halda áfram.  

Rannsóknarspurningu verkefnisins var ,,Hver er upplifun stjórnenda í Íslenskum 

fyrirtækjum af þróun viðskiptagreindar, finnst þeim ákvarðanir í dag vera byggðar í meira 

mæli á raunverulegum gögnum og getur hugbúnaður tekið ákvörðun í stað manneskju?” 

Stjórnendur sjá greinilega mikla mögulega í þróun tækni, bæði til sparnaðar í rekstri en 

ekki síst til að auka samkeppnisstöðu sína. Almennt fannst viðmælendum fyrirtæki vera 

kominn ótrúlega stutt í notkun gagnadrifinnar ákvörðunartöku. Viðmælendum fannst 

hugbúnaður geta komið í stað manneskju í mörgum tilvikum en við værum bara ekki alveg 

komin þangað að geta treyst gögnunum sem hugbúnaðurinn byggir sínar ákvarðanir á.  

En eins og fyrr segir þá eru fyrirtæki kominn ótrúlega stutt á veg með að geta farið að 

nýta sér sjálfvirkni í sinni þekkingarstjórnun og ákvörðunartöku sökum lélegra 

gagnagæða. Frekari rannsókna er þörf á því hversvegna fyrirtæki eru að hugsa nógu vel 

um gögnin sín og hvaða tálmar eru í vegi fyrir því að það sé gert.  
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Viðauki 1 - Kynningarbréf 

Ég heitir Ragnar Aðalsteinn Guðjónsson er nemi við  Háskóla Íslands á Viðskiptafræðibraut 

með áherslu á Stjórnun. 

Nú er BS ritgerðin mín í vinnslu en umfjöllunarefni hennar er út frá 

þekkingarstjórnunarfræðum og tengsl hennar við upplýsingatækni. 

Áherslan er á gervigreind og algóritma og hvernig þeir geta nýst í þekkingarstjórnun 

fyrirtækja bæði sem greiningar tól fyrir umhverfi til aðstoðar við ákvörðunartöku og 

jafnvel til að taka ákvarðanir fyrir okkur. 

Í grunninn er rannsóknarspurningin; Af hve miklu mæli eru stjórnendur tilbúnir að 

afsala sér ákvörðunartökuréttinum, er það innsæi sem hefur úrslitaáhrif eða upplýsingar? 

Spurningarnar eru því, hverjar eru viðskiptalausnirnar sem boðið er upp á, hvernig 

gengur að selja fyrirtækjum þessa lausnir, eru fyrirtækin að nýta þessar lausnir rétt og 

hvert stefnir þessi markaður. 

Þá liggur því beinast við fyrir mig að athuga hvort þú hefðir tök á því að hitta mig í um 

það bil klukkutíma viðtal og ræða þessi mál við mig? 
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Viðauki 2 – Spurningalisti 

1. Hver er þinn bakgrunnur? 

2. Hvað hefur þú starfað lengi hjá XX? 

3. Afhverju þessi vettvangur 

4. Í þínum huga hvað er gervigreind? 

a. Hvernig finnst þér skilningur viðskiptalífsins? 

5. Hvernig byrjaði þetta verkefni sem þú starfar í (mismunandi eftir 

viðtölum) 

a. Eru þið drifkraftur breytinga hjá fyrirtækinu eða stuðningur við 

breytingar? 

6. Hver hefur verið megináhersla deildarinnar frá stofnun 

7. Aukin hraði, t.d. í greiðslumati, losa út stöðugildi, hækka þj 

8. Hvernig hefur verkefnið gengið? 

9. Gætir þú lýst einhverju verkefni sem þú ert hvað stoltastur af 

10. Færðu mikið af óskum um tækninýjungar sem eru einfaldlega ekki 

mögulegar sökum tíma og tækniúrlausna 

11. Hvernig hefur lausnunum verið tekið innan fyrirtækisins? 

12. Hverjar hafa verið helstu áskoranirnar í innleiðingu? 

a. (skipulags, menningar, tæknilegs eðlis) 

13. Finnst þér stjórnendur hafa raunverulega skilning á möguleikum 

tækninnar 

14. Myndir þú segja að stjórnendur hér geri sér grein fyrir möguleikunum 

sem gervigreind hefur í för með sér? 
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15. Hvernig finnst þér hafa gengið að fá stjórnendur að nota lausnirnar sem 

þið þróið 

16. Hafa lausnirnar verið valkvæðar að einhverju leiti eða innleiddar á þann 

máta að ekki er gefin séns á því að fara fram hjá þeim? 

17. Hafi þið lent í mótbyr vegna lausna sem þið hafið þróað? 

18. Hafa verið þróaðar lausnir hjá ykkur sem úrelda störf eða umbreyta eðli 

þeirra? 

19. Getum við notað tæknina, eða jafnvel eru þið að nota tæknina til að  

lágmarka skaðan sem gæti hlotist af slæmum ákvörðunum starfsmanna eða 

stjórnenda 

20. Hvernig fer hugmyndavinnan fram,  

21. Hvar verðum við eftir 5 / 10 ár? 

22. Hvar verður þitt fyrirtæki á þessum tíma? 

 


