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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hvort hægt sé að notast við sjálfvirknivæðingu ferla 

með skrifstofuþjörkum (e. robotic process automation) við endurskoðun viðskiptavina 

Deloitte. Í þessu verkefni voru verkferlar innan endurskoðunar Deloitte greindir með það 

fyrir augum að gera þá sjálfvirka. Framkvæmd voru djúpviðtöl til þess að kanna hvaða ferlar 

voru til þess fallnir að sjálfvirknivæða. Að því loknu var einn verkferill tekinn sérstaklega 

fyrir þar sem framkvæmd var á honum ferlaskráning og hann frekar undirbúinn fyrir 

sjálfvirknivæðingu. Niðurstöður verkefnisins sýndu fram á það að Deloitte gæti notað 

sjálfvirknivæðingu ferla með skrifstofuþjörkum við endurskoðun viðskiptavina sinna upp að 

vissu marki. Einnig kom í ljós að sjálfvirknivæðing ferla gat leitt til lægri kostnaðar, aukinnar 

framleiðni og aukinnar ánægju starfsmanna sem starfa við endurskoðun hjá Deloitte.   
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Inngangur 

Fyrirtæki eru í auknu mæli að nýta sér tækni til að skapa sér samkeppnisforskot á þeim markaði 

sem þau tilheyra. Í því samhengi hefur verið tíðrætt um sjálfvirknivæðingu ferla (e. process 

automation) og þróun róbóta (e. robotics). Tölvur eru í auknum mæli farnar að geta framkvæmt 

aðgerðir sem áður hafa verið framkvæmdar af manneskjum. Í dag er hugbúnaður farinn að 

framkvæma flóknar aðgerðir jafnvel betur en manneskjur á mörgum sviðum. Gífurleg þróun 

hefur átt sér stað í hugbúnaðarlausnum sem sérhæfa sig í sjálfvirknivæðingu ferla undanfarin 

ár og sjá mörg fyrirtæki sér hag í því að beisla þessa tækni sér til góðs.  

Sjálfvirknivæðing ferla með skrifstofuþjörkum (e. robotic process automation, 

skammstafað RPA hér eftir í þessari ritgerð) er tækni sem snýr að því að gera verkferla sem 

starfsmenn leysa í tölvum sjálfvirka með aðstoð hugbúnaðar. RPA getur þannig leyst verkefni 

í upplýsingatæknikerfum sem eru reglubundinn og einföld með því að líkja eftir aðgerðum 

manneskju sem starfar við tölvu. Slíkur hugbúnaður getur unnið við innsetningu gagna inn í 

ERP kerfi, bókað reikninga í bókhaldskerfi fyrirtækisins eða tekið á móti umsóknum frá 

viðskiptavinum. Starfsfólk sem áður vann þessi störf getur því nýtt tíma sinn betur í önnur 

verkefni sem krefjast rökhugsunar, tilfinningargreindar, eða samskipta við viðskiptavini. 

Fyrirtæki sem innleiða sjálfvirknivæðingu ferla með skrifstofuþjörkum eru því að auka afköst 

starfsfólks, lækka kostnað, stytta afhendingartíma og um leið auka þjónustu (Lacity og 

Willcocks, 2015). 

Deloitte er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í því að veita 

opinberum aðilum og einkafyrirtækjum ráðgjöf á sviði fjármálaþjónustu. Á heimsvísu starfa 

rúmlega 260.000 starfsmenn hjá Deloitte í rúmlega 150 löndum sem gerir Deloitte að stærsta 

fyrirtæki heims á sviði endurskoðunar og ráðgjafar. Hjá Deloitte starfa sérfræðingar á sviði 

endurskoðunar og reikningsskila en einnig starfa sérfræðingar í fjármála, skatta- og 

lögfræðiráðgjöf, einnig veitir fyrirtækið ráðgjöf á sviði upplýsingatækni („Um Deloitte“, e.d.). 

Deloitte á Íslandi rekur ellefu skrifstofur og útibú víðsvegar um landið en þau eru 

staðsett í Kópavogi, Reykjanesbæ, Snæfellsbæ, Grundafirði, Akureyri, Húsavík, 

Fjarðarbyggð, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði, Hveragerði og Vestmannaeyjum. Þar að auki 

eru samstarfsfyrirtæki Deloitte ehf. í Bolungarvík, Ísafirði og Færeyjum. Hjá fyrirtækinu 

starfa rúmlega 250 manns á hinum ýmsu sviðum og þar af eru rúmlega 230 

háskólamenntaðir. Deloitte ehf. gerðist fullgilt aðildarfélag að alþjóða endurskoðunar- og 

ráðgjafarfyrirtækinu Deloitte Touche Tohmatsu Limeted (DTTL) þann 15. mars 1994. Með 
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aðild að því félagi hefur fyrirtækið öðlast aðgang að öllum sérfræðingum sem starfa hjá 

Deloitte Touche Tohmatsu Limeted víðsvegar um heiminn („Saga Deloitte á Íslandi“, e.d.).  

Endurskoðunarvinna Deloitte krefst mikils undirbúnings og forvinnu sem að öllu jöfnu 

er sinnt af starfsmönnum bæði Deloitte og þess aðila sem verið er að endurskoða. Deloitte lítur 

svo á að það gæti reynst fyrirtækinu vel að meta hvort sjálfvirknivæðing ferla með 

skrifstofuþjörkum gæti komið að gagni við endurskoðun sinna viðskiptavina. Í ljósi 

framangreindra ástæðna hefur Deloitte ákveðið að kortleggja þá ferla sem snúa að endurskoðun 

viðskiptavina sinna með það að markmiði að gera þá sjálfvirka. Markmið þessa verkefnis er 

því að greina verkferla innan endurskoðunar Deloitte og meta hvort hægt sé að nota RPA við 

úrlausn þeirra. Jafnframt ætlast Deloitte til þess að einn verkferill verði tekinn sérstaklega fyrir 

í þessu verkefni og undirbúinn fyrir sjálfvirknivæðingu meðal annars með því að framkvæma 

á honum ferlaskráningu. Að lokum verður leitast eftir því að svara eftirfarandi spurningum: 

• Er hægt að notast við RPA lausnir við endurskoðun viðskiptavina Deloitte? 

• Hver er ávinningur þess að innleiða RPA lausnir við endurskoðun viðskiptavina 

Deloitte? 
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1 Sjálfvirkni 

Sjálfvirkni (e. automation) er tækni sem byggir á því að hægt sé að forrita og samþætta 

vélbúnað til að leysa verkefni sem áður voru unninn af manneskjum (Groover, 2013). Hugtakið 

sjálfvirkni er talið hafa komið fyrst fram á sjónarsviðið þegar verkfræðingurinn D.S Harder, 

sem starfaði hjá bílaframleiðandanum Ford, notaði hugtakið til að lýsa sjálfvirkum stýringum 

og vélbúnaði sem notaðar var við færibandavinnu fyrirtækisins. Fram af því höfðu menn notast 

við hugtakið vélvæðing (e. mechanization) en það hugtak vísar til þess að vél komi í stað 

hefðbundins vinnuafls við úrslausn verkefna. Harder leit svo á að þær stýringar sem Ford 

innleiddi snéru að samþættingu vélbúnaðar til að búa til sjálfvirk kerfi og kaus því að notast 

við hugtakið sjálfvirkni frekar en vélvæðingu (Mikell P. Groover, 2018).  

Sjálfvirkni hefur haft veruleg áhrif á fjölda atvinnugreina og erfitt er að finna störf sem 

hafa ekki orðið fyrir breytingum vegna sjálfvirkni. Upphaf sjálfvirkni má rekja til fyrstu 

iðnbyltingarinnar á Englandi á 19. öld. Með tilkomu gufuvélarinnar varð bylting í 

framleiðsluháttum. Gufuvélin gerðu mönnum kleift að notast við einfalda sjálfvirkni í auknum 

mæli. Á meðal fyrstu verkefna gufuvélanna var að dæla vatni sjálfvirkt upp úr kolanámum sem 

einfaldaði mönnum vinnuna við að grafa eftir kolum (Sverrir Jakobsson, 2005). Iðnbyltingunni 

fylgdi einnig aukin vélvæðing sem gerði vinnuaflsfrek störf í stærstu atvinnugreinum 

Englendinga sjálfvirk að miklu leyti. Þessi þróun gerði það að verkum að störf í mörgum 

atvinnugreinum á Englandi tóku á sig miklar breytingar sökum aukinnar sjálfvirkni og 

vélvæðingar.  

Næstu stóru skref í þróun sjálfvirkni og tækniþróun kom síðan seint á 19. öld þegar 

verksmiðjur fóru að notast við sjálfvirka færibandavinnu. Henry Ford stofnandi 

bílaframleiðandans Ford Motor Company var einn þeirra sem ákvað að taka upp sjálfvirka 

færibandavinnu við framleiðslu bíla sinna. Ford var á meðal fyrstu fyrirtækja til að notfæra sér 

slíka færibandavinnu í framleiðslu en yfirlíst markmið fyrirtækisins var að framleiða ódýra bíla 

fyrir almenning. Til að ná þessum markmiðum ákvað fyrirtækið að leggja höfuðáherslu á 

nýsköpun í framleiðslu meðal annars með því að notast við sjálfvirka færibandavinnu og 

sjálfvirkar stýringar. Færibandavinnan gekk út á það að bíllinn ferðaðist á milli vinnustöðva á 

sjálfvirku færibandi sem knúið var áfram með litlum rafmagnsmótorum. Afraksturinn var 

vægast sagt góður, Ford tókst að stórlækka framleiðslukostnað bifreiða með aukinni 

sjálfvirknivæðingu verkferla og sérhæfingu starfsfólks í framleiðslu. Verkefni sem áður fyrr 

var á ábyrgð eins starfsmanns var brotið niður og breytt í framleiðsluferli fjölda starfsmanna 

sem minnkaði framleiðslutíma bifreiðar um rúmlega 34% (Frey og Osborne, 2017). Þessi þróun 
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dró verulega úr framleiðslukostnaði og jók framleiðni starfsmanna sem gerði það að verkum 

að millistétt Bandaríkjanna gat keypt sér bíla á viðráðanlegu verði. Afrakstur færibandavinnu 

og aukinnar sjálfvirkni við framleiðslu bíla gerði Henry Ford jafnframt að einum ríkasta manni 

heims. Þær aðferðir sem Ford hafði tekið upp við framleiðslu bílum varð síðar meir viðtekin 

framleiðsluaðferð á meðal annarra fyrirtækja út 20. öldina (Hounshell, 1984).  

Með tíð og tíma hefur sjálfvirknin þróast úr einföldum lausnum líkt og vatnsdælur í 

kolanámum yfir í flóknari lausnir á borð við róbóta sem notfæra sér  gervigreind (e. artificial 

intelligence, AI) og vélanám (e. machine learning, ML) til að taka betri ákvarðanir. Þessi þróun 

hefur leitt af sér gífurlega framleiðniaukningu á meðan framleiðslustörfum hefur farið 

fækkandi. Í dag eru hefðbundinn störf í framleiðslu orðin nærri fullsjálfvirk þökk sé sjálfvirkni. 

Þessar miklu tækniframfarir hafa gert það að verkum að kostnaður sjálfvirknivæðingar hefur 

farið lækkandi og á sama tíma og hægt er að beita sjálfvirkni við fleiri krefjandi verkefni (Drake 

Baer, 2016).  

 

1.1 Sjálfvirknivæðing starfa  

Árið 1900 starfaði rúmlega 40% alls vinnumarkaðar Bandaríkjanna í landbúnaði, rúmum 

100 árum seinna er hlutfall þeirra sem starfa við landbúnað í Bandaríkjunum undir 2% (Autor, 

2015). Margir kunna að spyrja sig hvernig það megi vera að ein atvinnugrein geti tekið svona 

miklum breytingum á tiltölulega skömmum tíma í sögulegu samhengi. Ástæðuna má fyrst og 

fremst rekja til aukinnar sjálfvirkni og vélvæðingar. Upp úr 1900 fóru bændur að notast við 

vélbúnað sem leysti af vinnuaflsfrek störf sem á endanum leiddi til þess að eftirspurn eftir 

störfum í greininni fór lækkandi. Til er fjöldinn allur af svipuðum dæmum þar sem aukin 

sjálfvirkni og vélvæðing leiðir af sér fækkun starfa innan atvinnugreina. Margir hafa lýst 

áhyggjum yfir þessari þróun og vilja meina að tækniframfarir komi til með að valda 

áframhaldandi atvinnuleysi. Þar hafa sérfræðingar bent á að aukið atvinnuleysi í hinum ýmsu 

atvinnugreinum og aukinn launaójöfnuður sé bein afleiðing tækniframfara og 

sjálfvirknivæðingar. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að aukin sjálfvirkni og tækniframfarir hafi 

skapað fleiri störf en hún hefur eytt síðastliðna áratugi (Autor, 2015). 

Allt frá fyrstu iðnbyltingunni hafa spurningar verið uppi um það hvort tækniframfarir 

komi til með eyða störfum. Á fjórða áratug síðustu aldar lagði breski hagfræðingurinn John 

Maynard Keynes fram hugtakið tæknilegt atvinnuleysi en þar lýsir hann áhyggjum sínum yfir 

því að hlutverk verkafólks á vinnumarkaði færi minnkandi vegna aukinna umsvifa vélbúnaðar 
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í framleiðslu. Keynes hélt því fram að framboð starfa gæti ekki haldið í við störfin sem myndu 

hverfa vegna aukinnar sjálfvirkni sem fylgdi aukinna tækniframfara (Keynes, 2007). 

Ekki eru allir á eitt sammála kenningu Keynes um tæknilegt atvinnuleysi. Margir 

hagfræðingar halda því fram að tækniframfarir og sjálfvirkni skapi aukna eftirspurn eftir 

störfum. Ef litið er yfir tímabilið milli þess sem Keynes leggur fram kenningu sína um tæknilegt 

atvinnuleysi til dagsins í dag þá virðast tækniframfarir hafa haft þveröfug áhrif á atvinnuleysi. 

Síðastliðna áratugi hefur störfum fjölgað, framleiðni fyrirtækja aukist og laun hækkað 

(Papaconstantinou, 1995). Samkvæmt nýlegri rannsókn sem unnin var af Deloitte í samstarfi 

við hagfræðingana Carl Benedikt Frey og Michael Osborne frá Oxford háskóla hafa 

tækniframfarir aukið starfafjölda umfram þau störf sem hafa tapast. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að sjálfvirkni og tækniframfarir hafi eytt rúmlega 800.000 störfum í 

Bretlandi síðastliðinn 15 ár, en á sama tíma hafi skapast rúmlega 3.5 milljónir nýrra starfa þökk 

sé framfara í tækni. Jafnframt eru þau störf sem hafa skapast vegna tækniframfara skapað meiri 

verðmæti fyrir þjóðfélagið í heild (Deloitte, 2015). Áhrif tækniframfara og sjálfvirknivæðingar 

virðist því hafa haft jákvæð áhrif á vinnumarkað sem hefur lýst sér í formi hærri launa og fleiri 

starfa (Autor, 2015).  

Margir kunna að spyrja sig hvernig það megi vera að störfum fjölgar á sama tíma og 

heilu starfsgreinarnar þurrkast út. Að mati margra hagfræðinga er ástæðan að hluta til vegna 

aukinnar nýsköpunar og tækniþróunar við framleiðslu á vörum og þjónustu. Í því samhengi 

hafa menn bent á kenningar franska hagfræðingsins Jean-Babtiiste Says, en þær ganga út frá 

því að framboð skapi sína eigin eftirspurn. Says vildi meina að sú framleiðniaukning sem kæmi 

vegna tækniframfara myndi skapa meiri eftirspurn eftir störfum („Say’s law“, 2017).  

Nýsköpun fyrirtækja við framleiðslu til dæmis með uppsetningu á verksmiðjubúnaði gerir það 

að verkum að færri starfsmenn þarf á hverja framleidda einingu sem eykur framleiðni 

fyrirtækja. Tækniþróun gerir fyrirtækjum þannig kleift að framleiða vörur og þjónustu með 

lægri tilkostnaði. Þessi aukna framleiðni leiðir til lægri verða til neytenda sem um leið hækkar 

hagnað fyrirtækja og laun starfsmanna. Hærri laun og lægra verð leiða til aukinnar eftirspurnar 

eftir vörum og þjónustu, sem að lokum leiðir til aukinnar eftirspurnar eftir störfum (Autor, 

2015).  

Fyrirtæki sem hafa tileinkað sér sjálfvirkni í sinni starfsemi hafa séð fram á aukinn 

hagnað sökum þess að launakostnaður fellur niður á sama tíma og framleiðni eykst (Deloitte, 

2015). Samkvæmt Bandaríska hagfræðingnum Henry Hazlitt hafa framleiðendur þrjár leiðir til 

að eyða þeim umframhagnaði sem kann að myndast vegna aukinnar sjálfvirkni. Í fyrsta lagi 

nefnir hann möguleikana á því að fjárfesta í meiri vélbúnaði eða tækni sem sparar fyrirtækjum 
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vinnuafl, þannig eykst framboð eftir störfum hjá fyrirtækjum sem gera sig út fyrir slíkar lausnir. 

Í öðru lagi bendir hann á að fyrirtæki nýti hagnað sinn í að fjárfesta í öðrum atvinnugreinum 

sem á endanum skilar sér í fleiri störfum. Að lokum bendir hann á að fyrirtæki geta ráðstafað 

hagnaði sínum með einum eða öðrum hætti í aukna neyslu. Þetta gerir það að verkum að aukin 

framleiðni í einni atvinnugrein leiðir til aukinnar eftirspurnar eftir störfum í annarri 

atvinnugrein (Hazlitt, 2008). 

Á seinustu árum hefur þó ríkt ákveðin óvissa með þróun starfa vegna mikilla framfara 

á sviðum róbótatækni og gervigreindar. Margt virðist þó benda til þess að kenningar Keynes 

um tæknilegt atvinnuleysi gæti staðist á næstu árum sökum gífurlegra framfara á sviði 

gervigreindar. Á næstu 20 - 30 árum gæti sjálfvirkni mögulega eytt fleiri störfum en hún skapar 

(Autor, 2015). Rannsókn Mckinsey og Company spáir því að árið 2030 muni rúmlega 400 

milljónir starfa verða sjálfvirkni að bráð á heimsvísu. Sama rannsókn gerir ráð fyrir að 75 - 375 

milljónir starfsmanna þurfi að sækja í önnur störf sökum sjálfvirkni. Fyrirséð sé að störfum eigi 

eftir að fækka og mannaflaþörf eigi eftir að minnka á sama tíma og milljónir starfa taka 

breytingum (James Manyika o.fl., 2017). Önnur rannsókn sem birt var árið 2013 af 

hagfræðingunum Carl Benedict Frey og Michael Osborne leiddi í ljós að 47% starfa í 

Bandaríkjunum væru í hættu á að verða sjálfvirk í framtíðinni (Frey og Osborne, 2017). Ef 

þessar spár ganga eftir mun atvinnulíf breytast umtalsvert á næstu árum.  
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2 Róbótatækni  

Orðið róbót hefur fylgt mannkyninu í fjöldamörg ár allt frá árinu 1921 þegar upphafsmaður 

hugtaksins Tékkneski rithöfundurinn Karel Čapek gerði hugtakið vinsælt í leikriti sínu 

“Rossum‘s Universal Robots (R.U.R)”. En orðið “Robot” var þá samsett úr tékknesku orðunum 

“Rabota” sem þýðir skyldubundinn vinna og “Robotnik” sem þýðir þjónn. Sú þýðing á ekki 

síður við í dag þar sem flestir starfandi róbótar vinna einmitt skyldubundinn störf í þágu eiganda 

sinna. Karel Čapek var þó ekki fyrstur til að velta fyrir sér þeirri hugmynd að róbóti eða 

vélbúnaður að einhverju tagi gæti sinnt verkefnum manneskju. Allt frá tímum Egypta hafa 

verkfræðingar leitað leiða til að útbúa vélbúnað sem ætlað var að leysa verkefni sem áður vöru 

unnin af mönnum. Í gegnum tíðina hefur þó skilgreining orðsins þróast í takt við stöðuga 

tækniþróun, þar af leiðandi hefur skilgreining hugtaksins orðið tæknilegri eftir því sem 

tímanum líður (Matarić, 2007).  

Róbótatækni (e. Robotics) er tækni sem byggir á því að vélbúnaður geti verið staðgengill 

manneskju með því að líkja eftir aðgerðum hennar. Vélbúnaður sem býr yfir þessum 

eiginleikum er oft kallaður róbót. Róbótar hafa verið notaðir í störfum þar sem verkþættir eru 

reglubundnir og einfaldir en einnig í starfsumhverfum sem gætu reynst hættuleg mönnum 

(„Robotics“, 2017). Undanfarin ár hefur þróun róbóta fleygt fram sem hefur leitt af sér að það 

er ekki einungis á færi stórfyrirtækja að þróa og notfæra sér róbóta. Einnig hefur mikil þróun í 

gervigreind gert það að verkum róbótar geta unnið sífellt flóknari verkefni sem hefur aukið nyt 

þeirra umtalsvert. Aukin tækniþróun hefur fjölgað róbótum við störf verulega á síðustu árum 

og fátt virðist benda til  að sú fjölgun sé á undanhaldi („The growth of industrial robots“, 2017).  
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3 Sjálfvirknivæðing ferla með skrifstofuþjörkum 

Fyrirtæki og stofnanir hafa lengið leitað leiða til að gera viðskiptaferla sína og bakvinnslu 

skilvirkari með einum eða öðrum hætti. Með tilkomu upplýsingatæknikerfa (e. information 

technology systems) gátu fyrirtæki safnað saman og unnið úr miklu magni af gögnum. Dæmi 

um slík upplýsingatæknikerfi eru ERP upplýsingatæknikerfi, bókhaldskerfi og önnur 

viðskiptakerfi. Innleiðing slíkra kerfa hjá fyrirtækjum og stofnunum á síðastliðnum árum hefur 

gert það að verkum að mikil vinna fer í gagnaöflun og handvirkan innslátt inn í slík kerfi. Eftir 

því sem kerfum fjölgar verða viðskiptaferlar og bakvinnsla sífellt flóknari. Mörg þessara kerfa 

ná heldur ekki að miðla upplýsingum sín á milli án aðkomu starfsfólks. Þessi þróun hefur leitt 

til að starfsfólk hefur þurft í auknum mæli unnið að verkefnum og verkferlum sem snúa að 

þeim upplýsingatæknikerfum sem eru til staðar. Þetta hefur leitt til þess að fyrirtæki standa 

frammi fyrir sífellt hærri kostnaði og óskilvirkari viðskiptaferlum (Lowers, Cannata, Chitre og 

Barkham, 2017). Síðastliðin ár hafa fyrirtæki leitað leiða til að leysa þessi vandamál með því 

að notast við nýja tækni og má þar nefna sjálfvirknivæðingu ferla með skrifstofuþjörkum.   

Sjálfvirknivæðing ferla með skrifstofuþjörkum er aðferðafræði sem gerir fyrirtækjum 

kleift að taka næsta skref sjálfvirknivæðingu starfa. Fyrirtæki sem innleiða slíka tækni geta gert 

einsleit og lítt verðmætaskapandi verkefni sem unnin eru í tölvum sjálfvirk. Þannig gefst 

starfsmönnum tími í að vinna frekar að virðisaukandi verkefnum sem skapa aukin verðmæti 

fyrir fyrirtækið sem þeir starfa hjá. RPA lausnir byggja á hugbúnaði sem líkir eftir aðgerðum 

manneskju við störf í tölvu. Þetta tekst hugbúnaðnum með því að taka upp aðgerðir 

starfsmannsins og framkvæma þær líkt og starfsmaðurinn hafði áður gert. Þar af leiðandi getur 

RPA hugbúnaður gert fjölda verkferla innan fyrirtækja, stofnana og annarra skipulagsheilda, 

sjálfvirka án aðkomu starfsmanns.  

Lausnir sem byggja á RPA aðferðafræðinni geta framkvæmt hundruð aðgerða í 

upplýsingatæknikerfum með nokkuð auðveldum hætti. Til dæmis getur RPA hugbúnaður skráð 

sig inn í hugbúnaðarkerfi, skrapað gögn úr kerfinu og ferjað gögnin yfir í annað kerfi. Dæmi 

um verkefni sem byggir á þessum aðgerðum er innsetning gagna í ERP kerfi eða bókun 

reiknings sem berst í gegnum tölvupóst. Í dag getur RPA hugbúnaður framkvæmt fjölda 

einfaldra verkferla sem eru til staðar hjá fyrirtækjum og þeim fer fjölgandi með hverju árinu 

sem líður.  
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Mynd 1.  Hefðbundinn RPA verkferill (Nikoyo, e.d., mynd 1). 

 

3.1 RPA hugbúnaður 

Þegar fólk heyrir minnst á sjálfvirknivæðingu ferla með skrifstofuþjörkum eða róbótum 

er sennilega það fyrsta sem kemur upp í hugann róbóti eða vélbúnaður að einhverju tagi sem 

vinnur hefðbundin skrifstofustörf. Í raunveruleikanum byggir tæknin einungis á hugbúnaði sem 

getur leyst verkefni í upplýsingatæknikerfum. Orðið skrifstofuþjarkur eða róbóti er þá að vísa 

til þess að hugbúnaðurinn leysir verkefni sem áður hafa verið unninn af manneskju (Lacity og 

Willcocks, 2015). RPA hugbúnaður hefur þróast umtalsvert á seinustu árum og eru kominn á 

þann stall að hægt er að beita honum í umfangsmiklum og flóknum verkefnum. Í mörgum 

tilfellum er hægt að láta slíkan hugbúnað vinna verkferla frá upphafi til enda með lítilli hjálp 

starfsfólks, og ef þess þarf er það yfirleitt til að meðhöndla frávik (Lowers o.fl., 2017).  

Kosturinn við að notast við RPA hugbúnað er sá að hægt er að sjálfvirknivæða verkferla 

með auðveldum hætti á tiltölulega skömmum tíma (Lacity og Willcocks, 2015). Áður en RPA 

hugbúnaðarlausnir komu á sjónarsviðið var sjálfvirknivæðing ferla töluvert flóknari. Til að 

gera verkferil sjálfvirkan þurftu fyrirtæki að vera með hugbúnaðarsérfræðing til staðar og 

aðgang að bakendum eða gagnagrunn þeirra kerfa sem átti að vinna með. Þetta leiddi til þess 

að sjálfvirknivæðing einfaldra ferla gat verið flókin og kostnaðarsöm. Með tilkomu RPA 

hugbúnaðar varð sjálfvirknivæðing ferla mun auðveldari. Til að sjálfvirknivæða feril með RPA 

hugbúnaðarlausn þarf einungis að skilgreina þær aðgerðir sem þarf að framkvæma. Hægt er að 

skilgreina aðgerðir með því að láta hugbúnaðinn taka upp aðgerðir notandans og líkja svo eftir 

þeim. Einnig er hægt að forrita aðgerðir sérstaklega í hugbúnaðnum. Hugbúnaðurinn 

framkvæmir svo aðgerðirnar með því að notast við notendaviðmót (e. Graphical User Interface) 

þeirra kerfa sem hann vinnur í og þarf þar af leiðandi ekki aðgang að bakendum kerfa sem hann 

vinnur með. RPA hugbúnaður krefst þannig lítillar fjárfestingar og forritunarþekkingar til að 
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hægt sé að sjálfvirknivæða einfalda verkferla sem framkvæmdir eru í tölvum (Peter Lowes, 

2016). 

 

Mynd 2. RPA hugbúnaðarlausn frá fyrirtækinu UIpath (UiPath, 2018, mynd 1). 

Hugbúnaðarlausnir sem byggja á sjálfvirknivæðingu ferla með stafrænu vinnuafli 

samanstanda af þremur mikilvægum þáttum: Þróunarumhverfi (e. developer tools), stýringum 

fyrir róbótinn (e. robot controller) og að lokum róbótarnir sjálfir (e. software robots). 

Þróunarumhverfið er sá hluti hugbúnaðarins sem sér um að þróa þá verkferla sem á að 

sjálfvirknivæða. Hlutverk þróunarumhverfisins er að skilgreina og útfæra þá verkferla og störf 

sem róbótinn á að leysa. Til að hægt sé að sjálfvirknivæða verkferla þarf að byrja á því að brjóta 

hvern og einn verkferil niður í röð aðgerða sem róbótin getur skilið og leyst. Um leið og 

aðgerðirnar hafa verið brotnar niður skref fyrir skref er hægt að útfæra þær með aðstoð 

þróunarumhverfisins. Flest RPA þróunarumhverfi eru nokkuð einföld í notkun og krefjast ekki 

mikillar forritunarþekkingar til að geta útfært einfalda verkferla. RPA þróunarumhverfi eru í 

stöðugri þróun og eru farin að geta tekist á við sífellt flóknari verkferla. Mikilvægt er að átta 

sig á því að RPA þróunarumhverfi sjá fyrst og fremst um að útfærslu og þróun á þeim 

verkferlum sem á að sjálfvirknivæða.  

Stýring fyrir róbóta gegnir þremur mikilvægum hlutverkum. Í fyrsta lagi er stýring 

róbóta sá hluti hugbúnaðarins sem er aðalgeymsla (e. master repository) og sér um 

útgáfustjórnun (e. version control) fyrir þá verkferla sem hafa verið útfærðir og eru tilbúnir til 

notkunar. Í öðru lagi sér hún um að halda utan um og úthluta hlutverkum og leyfum notenda 

þar sem hún sér um að búa til, prófa, uppfæra, yfirfara og samþykkja verkefnin sem róbótarnir 

eiga að vinna. Í þriðja lagi sér hún um að úthluta verkefnum á einn eða fleiri róbóta og stýrir 

því hvenær, hvar og hversu lengi þeir vinna verkferla.  
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Róbótarnir sjálfir sjá svo um að vinna þá verkferla sem þeir voru forritaðir til að leysa. 

Listinn yfir innbyggðar aðgerðir sem róbótarnir geta unnið í RPA hugbúnað hleypur á 

hundruðum. Þar að auki er hægt að forrita fleiri aðgerðir sem henta þörfum verkferilsins 

sérstaklega. Sumir róbótar geta einnig skjalað aðgerðir og ákvarðanir sem þeir taka. Þannig 

geta fyrirtæki fengið aukna yfirsýn yfir ferlana og mögulega bætt þá (Peter Lowes, 2016). 

Róbótarnir eru ekki þeim annmörkum háðir að geta unnið einungis í einu kerfi heldur geta þeir 

unnið í eins mörgum kerfum og þörf er á. Hugbúnaðurinn getur þannig flakkað milli ólíkra 

forrita til að leysa fyrirskipuð verkefni líkt og starfsmaður myndi gera (Lowers o.fl., 2017). 

Þetta er mögulegt vegna þess að hugbúnaðurinn framkvæmir aðgerðir með því að vinna 

einungis með notendaviðmót kerfa og þarf því ekki að nálgast gagnagrunn eða bakenda annarra 

kerfa. Þar af leiðandi getur róbótinn unnið verkferla á nánast öllum hugbúnaði sem hefur 

notendaviðmót. Þetta gerir það að verkum að RPA lausnir eru vel til þess fallnar að gera 

skrifstofuferla í upplýsingatæknikerfum sjálfvirka á tiltölulega skömmum tíma. 

 

3.2 Hentugir ferlar til sjálfvirknivæðingar 

Ef fyrirtæki vilja ganga úr skugga um að RPA innleiðing gangi vel fyrir sig er mikilvægt 

að þau geri sér grein fyrir því hvaða verkferlar henta vel til sjálfvirknivæðingar og hvaða ferlar 

gera það ekki. Þrátt fyrir að sjálfvirkni og tækniþróun sé komin langt á veg eru ekki allir 

verkferlar til þess fallnir að sjálfvirknivæða. Eins og staðan er í dag eru flestir verkferlar sem 

tölvur og róbótar geta leyst kerfisbundnir, síendurteknir og einfaldir (Frey og Osborne, 2017). 

Fyrirtæki sem eru að byrja á innleiðingu RPA þurfa því að skoða vel hvaða ferlar eru góðir til 

sjálfvirknivæðingar áður en lengra er haldið. Hér að neðan er gert grein fyrir þeim verkferlum 

sem hentugt er að sjálfvirknivæða með stafrænu vinnuafli.  

Reglubundnir verkferlar sem hægt er að brjóta niður í skýra og einfalda verkþætti sem 

vinna með formföst gögn henta vel til sjálfvirknivæðingar. Líkt og lýst er í fyrri köflum þá eru 

RPA lausnir góðar í að leysa verkferla sem eru reglubundnir og eru framkvæmdir eftir 

ákveðinni röð aðgerða. Slíkir ferlar innihalda einfaldar aðgerðir sem auðvelt er að 

sjálfvirknivæða og skapa mikin ávinning (Lacity og Willcocks, 2015). Ferlar sem falla undir 

þessi skilyrði ættu að vera ofarlega í forgangsröðinni þegar leitað er eftir ferlum til að 

sjálfvirknivæða með RPA lausnum. 
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Mynd 3. Hentugir ferlar til RPA sjálfvirknivæðingar 

 
Sjálfvirknivæðing síendurtekinna verkferla sem krefjast nokkurs mannafla geta skapað 

mikinn ávinning fyrir fyrirtæki. Ef fyrirtæki vilja sjá fram á arðsemi fjárfestingar í RPA lausn 

skila sér hratt ættu þau fyrst og fremst að horfa til þeirra verkferla sem eru síendurteknir og 

vinnuaflsfrekir. Til að ná sem mestu út úr sjálfvirknivæðingunni er mikilvægt að finna þá ferla 

sem eru tíðir en jafnframt tímafrekir í meðförum starfsfólks. Ávinningur þess að 

sjálfvirknivæða þá ferla skilar sér í formi tíma- og vinnusparnaðar sem gerir starfsfólki kleift 

að verja tíma sínum í önnur verkefni innan fyrirtækisins (Charles Sutherland, 2013). 

Verkferlar sem eru viðkvæmir fyrir mannlegum mistökum getur einnig verið gott að 

sjálfvirknivæða. Mörg fyrirtæki þurfa að vinna verkferla þar sem starfsmenn slá inn gífurlegt 

magn gagna í upplýsingatæknikerfi. Slík vinna er oft á tíðum villugjörn og tímafrek. Til að 

tryggja gæði gagna er mikilvægt að fyrirtæki forðist að gera innsláttarvillur í þeim verkefnum. 

Smávægileg mistök í slíkum verkefnum getur kostað fyrirtæki mikinn tíma og fyrirhöfn þegar 

kemur að leiðréttingum. Kosturinn við að nota RPA í slíka verkferla er að róbótinn gerir ekki 

mannleg mistök líkt og starfsmenn eiga til að gera og getur jafnframt unnið allan sólarhringinn. 

Villuhættan verður því lítil sem engin þegar róbóti er fenginn til að vinna slík verkefni (Guðni 

B. Guðnason og Björn Ingi Victorsson, 2018). 

Ferlar sem hægt er að leysa án íhlutunar starfsfólks frá byrjun til enda eru 

eftirsóknarverðir í sjálfvirknivæðingu. Til að hámarka afköst RPA lausna er mikilvægt að velja 

ferla sem þurfa litla sem enga aðstoð starfsfólks. Kosturinn við að sjálfvirknivæða slíka ferla 

er sá að RPA lausnin truflar starfsfólk ekki við sína vinnu. Þökk sé mikillar þróunar á sviði 
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gervigreindar og vélanáms eru róbótar farnir að geta leyst sífellt flóknari verkefni án íhlutanar 

starfsfólks sem gerir fyrirtækjum kleift að gera fleiri verkferla fullsjálfvirka í dag heldur en 

áður var hægt að gera (Charles Sutherland, 2013).  

Verkferlar sem krefjast þess að unnið sé í mismunandi hugbúnaðarkerfum er einnig hægt 

að gera sjálfvirka með því að notast við skrifstofuþjarka. Einn helsti styrkleiki RPA hugbúnaðar 

framyfir aðrar lausnir er sá að hann notast við notendaviðmót hugbúnaðar þegar hann vinnur 

verkferla (Charles Sutherland, 2013). Þetta gerir það að verkum að hægt er að útfæra RPA 

lausnir á öllum hugbúnaði sem býr yfir notendaviðmóti. Þar af leiðandi er auðvelt að 

sjálfvirknivæða verkferla sem krefjast þess að notaður sé mismunandi hugbúnaður. Aðrar 

sambærilegar lausnir geta í flestum tilfellum einungis unnið í einu kerfi sem útilokar mikið af 

verkferlum sem framkvæmdir eru innan fyrirtækja. RPA hugbúnaður getur þar af leiðandi 

flakkað á milli mismunandi hugbúnaðar og framkvæmt fjöldann allan af aðgerðum í honum til  

að gera tiltekin verkferil sjálfvirkan.  

Þeir ferlar sem taldir eru upp hér að ofan eru þær tegundir ferla sem henta hvað best til 

sjálfvirknivæðingar með stafrænu vinnuafli. Þegar fyrirtæki hafa skilgreint hvaða ferlar eru til 

þess fallnir að sjálfvirknivæða geta þau stigið næstu skref í ferlinu. Til að koma auga á þá 

verkferla sem taldir eru upp hér að ofan getur verið gott að framkvæma greiningar á verkferlum 

fyrirtækisins. Í mörgum tilfellum hafa fyrirtækin þegar framkvæmt ferlaskráningu eða 

ferlagreiningu á sínum verkferlum. Slíkar greiningar auðvelda fyrirtækjum að varpað ljósi á þá 

verkferla sem gott er að sjálfvirknivæða.  

 

3.3 Sjálfvirknivæðing ferla og gervigreind 

Verkefni sem byggja á rökhugsun, innsæi og sköpunargáfu hafa almennt verið talin mjög 

erfið í sjálfvirknivæðingu með hefðbundnum RPA lausnum. Ástæðan er sú að tæknin sem býr 

að baki RPA hugbúnaðar getur ekki tekist á við flóknari verkferla sem krefjast rökhugsunar 

eða flóknari ákvarðanatöku. Hefðbundin RPA hugbúnaður hefur verið bundinn þeim 

annmörkum að geta einungis unnið með staðlaða og einfalda ferla. Það er vegna þess að 

hugbúnaðurinn hefur verið forritaður til að leysa einföld verkefni sem breytast lítið. Ef 

verkferillinn eða vandamálið sem verið er að leysa breytist lítillega eru allar líkur á því að 

hugbúnaðurinn geti ekki klárað verkefnið. RPA hugbúnaður einn og sér getur ekki greint eða 

skilið gögn og tekið rökréttar ákvarðanir út frá þeim. Þetta gerir það að verkum að einungis er 

hægt að sjálfvirknivæða afmarkaðan fjölda einfaldra verkferla innan fyrirtækis. Þar af leiðandi 

hafa fyrirtæki átt í vandræðum með að sjálfvirknivæða verkferla sem ekki eru reglubundnir, 
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endurteknir og staðlaðir. Samkvæmt nýlegri rannsókn Deloitte eru næstu skref í 

sjálfvirknivæðingu ferla að tvinna saman RPA við gervigreind (e. artificial intelligence, 

Cognitive Sciences) og vélanám (e. machine learning) (Lowers o.fl., 2017). Með því að notast 

við slíka tækni verður hægt að sjálfvirknivæða ferla sem krefjast mannlegrar hæfni við 

framkvæmd þeirra. 

Í stuttu máli gengur gervigreind út á að tölva eða hugbúnaður geti skynjað og skilið 

umhverfi sitt og út frá því tekið ákvarðanir líkt og manneskja myndi gera. Hægt er að skipta 

rannsóknum í gervigreind gróflega upp í tvo hluta, annarsvegar rannsóknir sem tengjast 

rökrænni hugsun og hins vegar rannsóknir sem byggja á því að tölvur skilji umhverfi sitt.  

Gervigreindar rannsóknir sem tengjast rökrænni hugsun snúast um að reyna að skoða 

hvernig hægt er að geyma upplýsingar á tölvutæku formi sem tölvan getur skilið og notað til 

að leysa verkefni og taka ákvarðanir. Í grunnhugmyndinni felst að tölvan safnar saman 

viðeigandi upplýsingum á stöðluðu formi sem hún getur svo unnið frekar úr. Til að leysa 

verkefni notar tölvan svo upplýsingarnar sem hún hefur safnað að sér ásamt því að beita reglum 

sem henni eru gefnar til  að finna bestu mögulegu lausn á vandamálinu. Hinum hluta rannsókna 

á sviði gervigreindar tilheyra rannsóknum sem ætlað er að varpa ljósi á hvernig tölvur geta 

skynjað umhverfi sitt. Þar er markmiðið að tölvan geti greint upplýsingar út frá umhverfi sínu 

eða gögnum sem henni eru gefin. Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á þessu sviði en 

þar ber helst að nefna rannsóknir sem byggja á tölvusjón (e. Computer Vision Technology) og 

skilning á tungumálum (Ari Kristinn Jónsson, 2000).  

Fyrirtæki sem notfæra sér gervigreind samhliða RPA geta unnið verkefni sem búa yfir 

vitsmunalegum ferlum (David Schatsky, Craig Muraskin og Kaushik Lyengar, 2016). Á 

seinustu árum hafa fyrirtæki sem þróa RPA hugbúnaðarlausnir leitast við að innleiða 

gervigreind í sínar lausnir. RPA lausnir sem byggja á gervigreind geta því farið að gera 

verkferla sem krefjast mannlegrar hæfni við úrvinnslu þeirra sjálfvirka. Þannig er hægt að 

sjálfvirknivæða verkferla sem krefjast ákvarðanatöku byggðri á skynsemi, rökrænni hugsun 

eða að lært sé af fyrri reynslu (B.J. Copeland, 2018). Með notkun talgreina (e. Language 

Technology), botta (e. chatbots) og annarri tækni sem falla undir svið gervigreindar verður 

hægt að sækja og greina gögn hvort sem þau eru á myndformi, hljóðformi, eða textaformi. 

Hugbúnaðurinn getur svo lesið og túlkað þessi gögn á því formi sem tölvan skilur og þannig 

haldið áfram að vinna með þau til að leysa verkefni. RPA hugbúnaður með gervigreind getur 

því tekist á við vandamál sem áður hefði ekki verið hægt að leysa með hefðbundnum RPA 

lausnum (David Schatsky o.fl., 2016). Dæmi um verkefni sem slíkur hugbúnaður gæti leyst er 

bókun reikninga frá ólíkum birgjum. Mörg fyrirtæki fá reikninga á ólíkum formum og því getur 
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reynst erfitt að sækja viðeigandi upplýsingar þar sem reikningarnir geta verið ólíkir. Slík 

verkefni væri hægt að leysa með aðstoð gervigreindarhugbúnaðar sem myndi sækja viðeigandi 

upplýsingar óháð formi reikningsins.  

Vélanám (e. machine learning) er undirgrein gervigreindar og tölvunarfræði sem hefur 

verið í örum vexti undanfarin ár. Markmið vélanáms er að þjálfa hugbúnað í að bera kennsl á 

mynstur í gögnum og spá fyrir um líklega eiginleika nýrra gagna og taka ákvarðanir út frá því 

(Mitchell, 1997). Með aðstoð vélanáms getur RPA hugbúnaður greint mynstur út frá gögnum 

og dregið ályktanir um hvernig best sé að nota þau gögn í þágu verkefnisins sem verið er vinna. 

Þannig getur RPA hugbúnaður notað vélanám til að spá fyrir um villur eða útgildi í verkferlum 

og út frá því tekið rétta ákvörðun um næstu skref í ferlinum sem verið er að vinna. Dæmi um 

þetta eru innsláttarvillur þar sem hugbúnaðurinn myndi gera grein fyrir villunni og laga hana 

með því að bera niðurstöðuna saman við eldri niðurstöður. Slíkt fyrirkomulag kemur í veg fyrir 

það að manneskja þurfi að yfirfara verkferilinn þar sem hugbúnaðurinn getur gert það sjálfur 

(Deckard, 2017). 

 

3.4 Áhrif RPA á störf 

Stjórnendur sem eru að íhuga RPA innleiðingu hjá sínu fyrirtæki kunna að spyrja sig 

hver áhrif slíkra lausna verða á störf innan fyrirtækisins við innleiðingu RPA. Vissulega má 

gera ráð fyrir því að tækni sem byggir á því að hugbúnaður leysi vinnuaflsfrek verkefni hjá 

fyrirtækjum komi til með að hafa áhrif á störf. Að mati sérfræðinga í sjálfvirkni ættu fyrirtæki 

að hafa minni áhyggjur af því hvaða störf munu tapast heldur ættu þau frekar að spyrja sig 

hvernig störf koma til með að breytast (Manyika og Spence, 2018).  

Þar sem RPA lausnir geta einungis unnið síendurtekin, einföld og einsleit verkefni verður 

það að teljast ólíklegt að slík tækni komi til með að leysi af fullt stöðugildi starfsmanns. 

Líklegra þykir að tæknin leysi afmarkaðan fjölda verkferla sem starfsmenn unnu áður. Til 

dæmis kemur RPA lausn ekki til með að leysa starf þjónustufulltrúa í símaveri að öllu leyti. 

Starfsmaðurinn þarf ennþá að veita viðskiptavinum ráðgjöf í síma og vinna önnur verkefni sem 

krefjast mannlegrar hæfni á meðan róbótinn getur unnið einfaldari verkefni (Jesuthasan og 

Boudreau, 2017). Í dag eru RPA lausnir að vinna samhliða starfsfólki við að leysa einsleit 

verkefni sem áður voru á ábyrgð starfsfólks. Má því segja að tæknin auki framleiðni 

starfsmanna fremur en að taka störf þeirra.  

Erfitt er að segja til um hver áhrif RPA lausna verða á vinnumarkað á komandi árum. 

Fátt virðist þó benda til þess að áhrifin komi til með að minnka. Spár gera ráð fyrir að á næstu 
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árum muni fyrirtæki í auknum mæli innleiða gervigreind og aðra sambærilega tækni í sínar 

RPA lausnir sem gerir þeim kleift að takast á við mun flóknari verkefni (Lacity og Willcocks, 

2015). Þessi þróun getur valdið því að áhrif RPA lausna á vinnumarkað komi til með að vera 

enn meiri en þau eru í dag. Þar af leiðandi gæti RPA hugbúnaður mögulega sjálfvirknivætt 

einfaldari störf að öllu leiti. 

Rannsókn Oxford háskóla spáir því að nærri helmingur starfa í bandaríkjunum eiga í 

hættu á að verða sjálfvirk vegna aukinnar tölvuvæðingar starfa (Frey og Osborne, 2017). Það 

er því ljóst að mörg hefðbundinn skrifstofustörf koma til með að taka miklum breytingum 

vegna sjálfvirknivæðingar á næstu árum. Leiða má líkur að því að hluti þeirra starfa komi til 

með að vera gerð sjálfvirk með notkun RPA lausna. Af því leiðir að fyrirtæki og leiðtogar verða 

að vera vel á varðbergi og meta hvaða störf séu í hættu á að verða sjálfvirk og bregðast við með 

réttum hætti. Mörg fyrirtæki hafa nú þegar byrjað á að undirbúa sig fyrir aukinni 

sjálfvirknivæðingu til dæmis með aukinni endurmenntun starfsfólks (Manyika og Spence, 

2018). 

 

3.5 Staða RPA lausna og framtíðarhorfur 

Fyrirtæki um allan heim eru í auknum mæli farin að innleiða RPA aðferðafræðina við 

úrlausn einfaldra bakvinnsluverkefna. Samkvæmt nýlegri könnun sem Deloitte lét framkvæma 

kemur í ljós að 53% þeirra leiðtoga sem tóku þátt í könnuninni sögðust hafa nú þegar hafist 

handa við innleiðingu RPA hugbúnaðar. Í sömu könnun kemur einnig fram að 78% þeirra 

fyrirtækja sem höfðu nú þegar innleitt RPA hugbúnað sáu fram á að fjárfesta meiri peningum 

í tækninni á næstu árum (David Wright, Dupe Witherick og Marina Gordeeva, 2017). Margt 

virðist benda til þess að áframhaldandi vöxtur verði á RPA innleiðingum á næstu árum. Gartner 

spáir því að róbótar sem vinna skrifstofustörf eigi eftir að fjölga 41% á hverju ári til 2020 

(Cathy Tornbohm, 2016). Jafnframt spáir Forrester því að fjöldi róbóta við skrifstofustörf verði 

í kringum 4 milljónir árið 2021. Þar af er áætlað að stór hluti þeirra róbóta verði útbúnir tækni 

á borð við vélanám og gervigreind (Craig Le Clair, 2017). 

Erfitt er að spá fyrir um framtíð RPA en margt virðist þó benda til þess að tækni sem 

byggir á vitvísindum (e. cognitive science) eigi eftir að gegna stærra hlutverki í RPA lausnum. 

Deloitte spáir því að á næstu árum komi fyrirtæki til með að fjárfesta meira í RPA lausnum 

sem byggja á gervigreind. Mörg af stærstu fyrirtækjum heims á sviði RPA eru farinn að vinna 

náið með fyrirtækjum sem sérhæfa sig í gervigreind með það að markmiði að geta nýtt sér 

gervigreind í sínum lausnum (David Schatsky o.fl., 2016). Fyrirtæki sem eru að innleiða RPA 
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lausnir í dag ættu því að innleiða slíkar lausnir með það í huga að RPA lausnir gætu komið til 

með að breytast verulega á næstu árum.   

 

3.6 Ávinningur RPA 

Með góðri innleiðingu RPA lausna geta fyrirtæki dregið verulega úr síendurteknum og 

reglubundnum verkferlum sem oft á tíðum eru villugjarnir og krefjast ekki sérþekkingar 

starfsfólks. Í flestum fyrirtækjum og stofnunum er hægt að finna verkefni og verkferla sem 

auðveldlega er hægt að gera sjálfvirka með því að notast við RPA lausnir. Vel heppnuð 

innleiðing RPA lausnar getur því dregið úr kostnaði, aukið hraða verkefna ásamt því að auka 

framleiðni starfsfólks til muna (Lacity og Willcocks, 2018). 

RPA gerir starfsfólki kleift að einbeita sér að stefnumótandi verkefnum sem um leið 

eykur framleiðni þeirra (Forrester, 2017). Starfsmenn innan fyrirtækja og stofnanna þurfa oft á 

tíðum að eyða töluverðum tíma í að vinna kerfisbundinn verkefni í upplýsingatæknikerfum. 

Flest hefðbundin upplýsingatæknikerfi eru þeim annmörkum háð að geta ekki lokið verkferlum 

frá upphafi til enda án aðkomu starfsmanna. Þetta gerir það að verkum að starfsmenn þurfa að 

eyða orku og tíma í einföld og síendurtekin verkefni sem eru yfirleitt kerfisbundin, einhæf, og 

lítt verðmætaskapandi. Með góðri innleiðingu RPA er hægt að láta róbóta vinna slík verkefni 

(Lacity og Willcocks, 2015). Þannig nýtist tími starfsmanna betur í að vinna að stefnumótandi 

verkefnum fyrir sitt fyrirtæki.  

Skrifstofuþjarkar geta dregið úr kostnaði og aukið framleiðni fyrirtækja. Mörg fyrirtæki 

og stofnanir standa frammi fyrir dæmigerðum bakvinnsluverkefnum sem krefjast tíma og vinnu 

starfsfólks sem fela í sér bæði beinan og óbeinan kostnað (Guðni B. Guðnasson og Björn Ingi 

Victorsson, 2018). Með því að fjárfesta í sjálfvirknivæðingu ferla til að vinna slík verkefni geta 

fyrirtæki hagrætt verulega í sínum rekstri. Í nýlegri rannsókn bendir Forrester á að 

meðalkostnaður af sjálfvirkum róbót sé í kringum 5.000 - 10.000 dollara árlega. Í sömu skýrslu 

er bent á að einn róbóti geti leyst allt að fimm stöðugildi hjá fyrirtækjum (Craig Le Clair, 2017). 

Sjálfvirkur róbóti hefur það einnig fram yfir hefðbundinn starfsmann að geta unnið allan 

sólarhringinn sem eykur framleiðni fyrirtækisins. Þetta bendir til þess að með vel heppnaðri 

innleiðingu getur arðsemi fjárfestingar skilað sér tiltölulega hratt. 

Sjálfvirknivæðing ferla getur einnig komið í veg fyrir úthýsingu verkefna. Úthýsing 

verkefna sem eru ekki hluti af grunnstarfsemi fyrirtækja hefur aukist á síðastliðnum árum með 

tilheyrandi kostnaði. Samkvæmt skýrslu Deloitte er kostnaðurinn við að notast við 

skrifstofuþjark töluvert minni en kostnaður við úthýsingu í flestum tilfellum (Lowers o.fl., 
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2017). RPA hugbúnaður getur þannig komið í veg fyrir að fyrirtæki úthýsi slíkum verkefnum 

og um leið sparað kostnað sem annars hefði fallið til vegna úthýsingar á verkefnum.  

Hægt er að koma RPA lausn í gagnið á mjög stuttum tíma. Þegar fyrirtæki hafa fjárfest í 

RPA lausn er hægt að koma henni í gagnið mjög fljótlega. Ástæðan fyrir því er sú að RPA 

hugbúnaður er einfaldur í notkun og krefst ekki mikillar tækniþekkingar til að hefjast handa á 

að gera verkferla sjálfvirka. Þar af leiðandi verður kostnaður, tími, og vinna sem fer í 

innleiðingu RPA er ekki eins mikil í samanburði við aðrar innleiðingar. 

Skrifstofuþjarkar geta einnig unnið verkefni með meiri nákvæmni og hraða heldur en 

hefðbundinn starfsmaður. Mörg fyrirtæki og stofnanir standa frammi fyrir því að stunda 

staðlaða gagnavinnslu þar sem gögn eru sleginn inn í kerfi eða færð á milli kerfa. Slíkir 

verkferlar eru oft á tíðum villugjarnir sér í lagi þegar flytja á gögn milli ólíkra kerfa. Með vel 

útfærðri RPA lausn er hægt lágmarka handvirkan innslátt starfsmanna. RPA lausnin kemur 

þannig í veg fyrir mistök og dregur úr villuhættu vegna mannlegra mistaka sem leiðir til 

aukinna gæða á gögnum. Einnig vinnur lausnin mun hraðar heldur en hefðbundinn starfsmaður 

og getur unnið allan sólarhringinn án þess að þreytast (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Þórdís 

Þórðardóttir, 2017).  

 

3.7 Innleiðing RPA lausna 

Líkt og áður hefur verið nefnt getur ávinningur þess að innleiða RPA lausnir verið mikill. 

Af þessum ástæðum hafa fleiri fyrirtæki farið að velta fyrir sér þeirri hugmynd að innleiða 

slíkar lausnir í eigin rekstri. Að þessu sögðu er mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir því 

að sjálfvirknivæðing ferla getur reynst flókin og jafnvel óþörf í sumum tilfellum. Samkvæmt 

skýrslu Earnst og Young frá árinu 2016 kemur fram að í 30 – 50% tilfella mistekst fyrsta tilraun 

innleiðingar RPA (Chris Lamberton, 2016). Ein helsta ástæða misheppnaðar innleiðingar er sú 

að fyrirtæki gera sér ekki grein fyrir því hvaða ferlar eru til þess fallnir að sjálfvirknivæða og 

hverjir eru það ekki. Þetta skapar hættu á því að fyrirtæki fjárfesti tíma og peningum í RPA 

verkefni sem skila engum raunverulegum ávinningi. Því er mikilvægt að fyrirtæki leggist í 

undirbúningsvinnu og fari vandlega yfir það hvernig þau ætla að innleiða RPA.  

Í upphafi er gott að setja markmið um hvað fyrirtækið vill fá út úr RPA lausninni.  

Markmiðin geta verið af ýmsum toga. Til dæmis geta markmiðin verið að auka ánægju 

starfsfólks, stytta svartíma viðskiptavina eða auka nákvæmni við gagnavinnslu. Ef innleiðingin 

samræmist ekki markmiðunum sem sett voru í upphafi er fyrirtækið ekki á réttri leið. Til dæmis 

ef markmið fyrirtækisins er að stytta svartíma ætti innleiðingin að leggja áherslu á þá verkferla 
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sem snúa að samskiptum við viðskiptavini. Það má því segja að markmiðið þjóni sem einskonar 

vegvísir í RPA innleiðingunni. Fyrirtæki sem setja sér ekki skýr markmið í upphafi innleiðingar 

eiga á hættu að vinna í of mörgum verkefnum í einu sem gæti reynst erfitt að fylgja eftir (Peter 

Lowes, 2016). 

Eftir að fyrirtæki hafa sett sér markmið geta þau snúið sér að þeim verkferlum sem til 

stendur að sjálfvirknivæða og forgangsraðað þeim eftir mikilvægi. Í fyrsta lagi er mikilvægt að 

greina verkferla innan fyrirtækisins og meta hverjir eru til þess fallnir að sjálfvirknivæða. Í 

flestum tilfellum eru það einfaldir og reglubundnir verkferlar sem oft krefjast mikillar 

nákvæmni við innslátt. Ef fundnir eru fleiri en einn ferill sem fella undir þau skilyrði er hægt 

að forgangsraða þeim eftir tíma sem tekur starfsmenn að vinna þá. Ef ferillinn tekur mikinn 

tíma fer hann ofar í forgangsröðina þar sem ávinningur í formi tímasparnaðar er meiri. Einnig 

er mikilvægt að skoða tíðni. Verkferlar sem starfsfólk vinnur títt skapa meiri ávinning heldur 

enn ferlar sem eru sjaldnar framkvæmdir. Þegar búið er að greina verkferlana og forgangsraða 

þeim eftir mögulegum ávinning er hægt að taka næstu skref í innleiðingunni (David Schatsky, 

Craig Muraskin og Kaushik Lyengar, 2015).  

Eftir að fyrirtæki hafa fundið þá ferla sem þau telja að hægt sé að sjálfvirknivæða ættu 

þau að nálgast þá aðila sem þekkja ferlana hvað best. Í sumum tilfellum gæti það verið 

starfsmaður sem vinnur ferilinn reglulega í öðrum tilfellum gæti það verið svokallaður 

ferlastjóri (e. process owner). Mikilvægast er að aðilinn sem rætt er við búi yfir mikilli 

þekkingu á ferlunum og geti því lagt mat á hvernig ferillinn er unnin í smáatriðum. Hér gefst 

kostur á að skilja ferlana betur og greina hvaða vandamál gætu sprottið upp áður en hafist er 

handa á sjálfvirknivæðingunni. Í sumum tilfellum gæti þurft að breyta verkferlum til að þeir 

henti betur til sjálfvirknivæðingar. Hér gefst einnig tækifæri fyrir þá sem útfæra lausnina að 

brjóta ferlana niður í smærri verkþætti sem kemur að góðum notum þegar að útfæra á  lausnina 

sjálfa. Ef ferlarnir eru greindir með þessum hætti er hægt að draga verulega úr áhættunni á 

misheppnaðari innleiðingu (Lowers o.fl., 2017).  

Mikilvægt er að stjórnendur fyrirtækja geri sér grein fyrir mögulegum ávinning 

sjálfvirknivæðingar og setji sér skýr markmið hvað þeir vilji fá út úr henni. Ef markmiðið er 

að fá fjármagn í RPA innleiðingu er mikilvægt að geta sýnt fram ávinning slíkra lausna með 

einum eða öðrum hætti. Góð leið samkvæmt skýrslu Deloitte til að sýna fram á ávinning RPA 

lausna er að setja upp prufuverkefni (e. pilot) innan fyrirtækisins. Með því að framkvæma slík 

verkefni geta fyrirtæki bæði skilið betur út á hvað RPA gengur og séð ávinning þess að nota 

RPA á eigin verkferlum. Góð prufuverkefni ættu að vera tiltölulega einföld og áhættulaus en 

jafnframt ættu þau að sýna með mælanlegum hætti ávinning af því að nota RPA lausnir. Hægt 
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er að mæla ávinning verkefnisins með ýmsum hætti, til dæmis með því að telja færslur sem 

róbótin leysir eða mæla tíman sem það tekur róbótan að leysa verkefnin. Þegar fyrirtæki eru 

komin með prufuverkefni í hendurnar sem sýnir fram á ávinning með mælanlegum hætti auka 

þau líkurnar á aukinni fjárfestingu í RPA verkefnum.  

Fyrirtæki sem ætla sér að innleiða RPA lausn verða einnig að geta brugðist við 

mögulegum afleiðingum sem ávinningur slíkra lausna getur haft í för með sér. Í flestum 

tilfellum kemur sjálfvirknivæðing ferla til með að leysa af verkferla sem starfsfólk vann áður. 

Það er því mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir hagræðingunni sem felst í RPA 

innleiðingum og bregðist við með viðeigandi hætti. Ávinningur RPA lausna er lítill ef 

starfsfólkið sem áður vann verkferlana einbeitir sér ekki að öðrum verkefnum sem skapa 

verðmæti. Þar af leiðandi þurfa stjórnendur og hagaðilar að meta hvernig tíma starfsfólks sem 

sparast með sjálfvirknivæðingu verður ráðstafað í framhaldinu (Charles Sutherland, 2013).  

Að lokum er mikilvægt að fyrirtæki meti hvort þau vilji vinna RPA lausnir innanhús 

eða úthýsa þeim. Í flestum tilfellum sækja fyrirtæki þjónustuna til þjónustuaðila sem hafa 

sérhæft sig í innleiðingu og útfærslu RPA lausna. Kostnaðurinn við að fá þjónustuaðila til að 

sinna RPA lausnum er oftast nær minni heldur en kostnaðurinn við að útfæra RPA lausnir 

innanhús. Ef fyrirtæki ætla að framkvæma RPA lausnir innanhús kallar það á mikla 

fjárfestingu. Það kostar að fjárfesta í RPA hugbúnað og í mannauð til að viðhalda verkefnum 

sem snúa að sjálfvirknivæðingunni. Kostirnir sem fylgja því að vinna RPA lausnir innanhús er 

aukin yfirsýn og stjórn á þeim verkefnum sem verið er að vinna að sjálfvirknivæða. Ef farinn 

er sú leið að úthýsa RPA verkefnum þurfa fyrirtæki að finna þjónustuaðila. Þegar leitað er til 

þjónustuaðila greiða fyrirtæki yfirleitt fyrir fjölda róbóta sem vinna verkferlana. Kostirnir við 

að úthýsa RPA eru þeir að fyrirtæki sem búa yfir mikilli reynslu og þekkingu á RPA lausnum 

eru fenginn til að vinna verkefnin. Þjónustuaðilinn heldur utan um allan hugbúnað og mannauð 

sem þarf til að framkvæma verkefnið. Fyrirtækið kemst þannig hjá því viðhalda RPA hugbúnað 

eða þjálfa og ráða starfsfólk í RPA aðferðafræðinni. Mikilvægast er að stjórnendur fyrirtækja 

beri saman kostina og gallana við að úthýsa verkefnum og taki ákvörðun sem samræmist þeirra 

markmiðum (Lowers o.fl., 2017).   
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4 Ferlaskráning  

Ferlaskráning (e. business process modeling) er aðferðafræði sem gefur fyrirtækjum 

yfirsýn yfir alla verkþætti sem þarf að framkvæma til að ljúka tilteknum viðskiptaferli (Hewing, 

2014). Ferlaskráningar eru notaðar til að brjóta viðskiptaferla niður í verkþætti sem eru svo 

teiknaðir upp eftir ákveðnum reglum. Útkoman úr ferlaskráningu er svokallað flæðirit (e. 

flowchart) sem sýnir skilmerkilega á mynd flæði verkþátta sem þarf til að ljúka tilteknum 

verkferlum. Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að notast við ferlaskráningar til að koma auga á 

flöskuhálsa, auka skilvirkni ferla og seinast en ekki síst að auka upplýsingagjöf til starfsfólks. 

Ferlaskráningar hafa meðal annars verið notaðar í sjálfvirknivæðingu ferla, þjálfun starfsfólks 

og innri endurskoðun fyrirtækja (Hewing, 2014).   

Meginmarkmið ferlaskráninga er að hjálpa hagsmunaaðilum að öðlast betri skilning á 

hverjum og einum verkþætti í tilteknum viðskiptaferli eða verkferli. Kraftur ferlaskráninga felst 

í því að þær lýsa verkferlum með myndrænum hætti sem getur oft reynst betri leið til að útskýra 

verkferla heldur en að lesa um þá í ritmáli. Þegar ferlar eru teiknaðir upp er oft auðveldara að 

bera kennsl á hvað þarf til að leysa hvern og einn verkþátt fyrir sig.  

Ferlaskráning getur einnig verið góð við stöðlun og endurbætur á núverandi ferlum. Þegar 

dregin er upp mynd af verkferlum geta fyrirtæki staðlað og endurbætt verkferla sína með það 

að markmiði að draga úr óhagkvæmum og ruglingslegum verkþáttum sem gætu mögulega 

tilheyrt ferlinum (Smith og Fingar, 2003).  

Ferlaskráningar geta einnig komið að góðum notum til að auka upplýsingaflæði á milli 

mismunandi deilda. Oft þurfa margar deildir innan fyrirtækis að taka þátt í að útfæra og 

framkvæma viðskiptaferla. Í mörgum tilfellum sjá viðskiptagreinar um að skipuleggja og besta 

verkferla, síðan sjá forritarar um að útfæra tæknilega lausn á ferlunum sem að lokum 

stjórnendur og starfsmenn vinna eftir. Í þessu tilfelli getur ferlaskráning reynst fyrirtækinu vel 

þar sem hún getur brúað bilið á milli þeirra sem sjá um að skipuleggja verkferlana og þeirra 

sem útbúa þá og fylgja þeim eftir. Ferlaskráning verður því sameiginlegt tungumál deilda í 

formi flæðirits sem allir hafa aðgang að. Þannig getur ferlaskráning komið í veg fyrir 

mögulegan misskilning sem gæti myndast við framkvæmd og eftirfylgd viðskiptaferla. 
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4.1 Framkvæmd Ferlaskráningar 

Framkvæmd ferlaskráningar krefst mikillar undirbúningsvinnu og sem getur tekið tíma 

en mögulegur ávinningur hennar getur verið mikill ef vel er staðið að framkvæmd hennar 

(Smith og Fingar, 2003). Hægt er að skipta ferlaskráningu gróflega upp í eftirfarandi þætti:  

 

Mynd 4. Framkvæmd ferlaskráningar 

Þegar framkvæma á ferlaskráningu er margt sem ber að hafa í huga. Í fyrsta lagi þurfa 

fyrirtæki að setja sér markmið um það hvað þau vilji fá út úr ferlaskráningunni. Með því að 

setja sér markmið í upphafi veit fyrirtækið til hvers er ætlast af ferlaskráningunni. Markmið 

ferlaskráninga geta verið misjöfn og ættu að taka mið af því verkefni sem verið er að vinna. Til 

að mynda er markmið ferlaskráningar í þessu verkefni tvíþætt. Í fyrsta lagi að öðlast aukinn 

skilning á verkferlinum og í öðru lagi að undirbúa verkferilinn fyrir sjálfvirknivæðingu. Öll 

vinna sem fer í ferlaskráninguna á því að snúast um að framfylgja þeim markmiðum sem lagt 

var upp með í upphafi. Um leið og markmiðin hafa verið sett eru næstu skref að afla viðeigandi 

upplýsinga um ferilinn svo hægt sé að framkvæma ferlaskráninguna sjálfa. 

Um leið og verkferill hefur verið valinn þarf að byrja á því að safna upplýsingum um 

ferilinn. Markmiðið er að öðlast aukin skilning á öllum verkþáttum innan ferilsins og skilja 

hver vinnan á bakvið verkferilinn er. Mælt er með að afla upplýsinga annarsvegar með 

viðtölum og hinsvegar með því að fylgjast með starfsmönnum framkvæma ferlana. Með því að 

framkvæma viðtöl gefst tækifæri til að afla viðeigandi upplýsinga um verkferilinn en jafnframt 

spyrjast fyrir um óskilvirkni í ferlinum. Mikilvægt er að taka viðtöl við rétta aðila sem búa yfir 

viðeigandi þekkingu á verkefninu og geta svarað spurningum sem snúa að verkferlunum. Þegar 

viðtölunum er lokið er síðan hægt að fylgjast með starfsmönnum vinna ferilinn til að dýpka 

skilning þeirra sem framkvæma ferlaskráninguna.  

Að lokum er ferillinn svo teiknaður upp annaðhvort á blað eða með hugbúnaði sem er 

sérstaklega hannaður til að búa til ferlaskráningar. Þegar það hefur verið gert ætti lokaafurðin 

að vera verkferill sem búið er að besta og hægt er að greina myndrænt í formi flæðirits (Hewing, 

2014).  

 

Val á 
verferlum/verkferli

Öflun gagna
Ferlar 

teiknaðir upp
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4.2 Ferlaskráning í RPA verkefnum 

Þegar verið er að leysa flókin verkefni með hugbúnaði getur verið gott brjóta verkefnið 

gróflega upp og skoða hverjir helstu verkþættir verkefnisins eru. Ferlaskráning getur verið 

hentugt verkfæri til að gera slíkt sér í lagi í sjálfvirknivæðingu ferla. Teymi sem vinna að 

sjálfvirknivæðingu ferla gera ferlaskráningu til að öðlast aukna innsýn inn í þá verkferla sem á 

að sjálfvirknivæða en einnig til að undirbúa RPA verkefni.  

Þegar ráðist er í sjálfvirknivæðingu ferla er mikilvægt að allir aðilar sem koma að 

verkefninu sérstaklega þeir sem sjá um að útfæra sjálfvirknina þekki alla þá verkþætti sem 

tilheyra verkferlinum sem á að gera sjálfvirkan. Ferlaskráningin dregur þannig gróflega upp 

mynd í formi flæðirits yfir þá verkþætti sem á að sjálfvirknivæða. Eftir að ferlaskráning hefur 

verið framkvæmd er hægt að bera kennsl á alla verkþætti og meta hvort hægt sé að gera 

verkferil sjálfvirkan. Ef verkferlar eða tilteknir verkþættir innan ferilsins teljast of flóknir til að 

gera sjálfvirka er einnig hægt að meta hvort hægt sé að breyta ferlinum til að hann henti betur 

til sjálfvirknivæðingar.  

Í þessu verkefni verður notast við ferlaskráningu til að undirbúa einn verkferil undir 

sjálfvirknivæðingu. Markmið ferlaskráningarinnar er að teikna upp alla verkþætti sem snúa að 

verkferlinum sem tekinn verður fyrir í þessu verkefni. Þannig verður hægt að brjóta verkferilinn 

niður í smærri þætti og út frá því meta hvaða verkþætti innan ferilsins er hægt að 

sjálfvirknivæða og hverja ekki. Niðurstöður ferlaskráningarinnar munu birtast myndrænt í 

formi flæðirits en einnig mun koma fram stutt verklýsing á hverjum þætti fyrir sig.  
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5 Aðferð 

Markmið þessa verkefnis snýr að því að greina verkferla innan endurskoðunar Deloitte 

sem hægt er að gera sjálfvirka og meta hvort hægt sé að nota RPA lausnir við endurskoðun 

viðskiptavina Deloitte. Til að ná tilsettu markmiði var notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir til að afla gagna og upplýsinga um þá verkferla sem átti að sjálfvirknivæða. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir urðu fyrir valinu því þær henta vel til að safna upplýsingum út 

frá reynslu og upplifun starfsfólks (Jón Gunnar Bernburg, 2018). Úr flokki eigindlegra 

aðferðafræða var notast við djúpviðtöl til þess öðlast dýpri skilning á verkferlum 

endurskoðenda hjá Deloitte. Eftir að djúpviðtölum var lokið var framkvæmd ferlaskráning út 

frá þeim gögnum og upplýsingum sem höfðu safnast saman út frá viðtölunum.  

5.1 Þátttakendur 

Markmið verkefnisins var að meta hvort sjálfvirknivæðing ferla væri möguleg við 

endurskoðun viðskiptavina hjá Deloitte. Þar af leiðandi voru þáttakendur þeir sem þekktu til 

viðfangsefnisins hvort heldur sem það var á sviði endurskoðunar eða á sviði 

sjálfvirknivæðingar. Þáttakendur í viðtölunum starfa sem endurskoðendur hjá Deloitte og hafa 

öll unnið að endurskoðun viðskiptavina Deloitte til margra ára. Þáttakandi ferlaskráningarinnar 

var einnig endurskoðandi sem hefur starfað hjá Deloitte í nokkur ár. Notast var við 

markmiðsúrtak (e. judgement sample) við val á þáttakendum í bæði djúpviðtölum og 

ferlaskráningunni. Alls voru þáttakendur verkefnisins þrír talsins, tveir í djúpviðtölunum og 

einn í ferlaskráningunni sem sýndi hvernig ákveðnir verkferlar voru unnir. Þáttakendurnir voru 

á aldursbilinu 25 – 50 ára af báðum kynjum.  

5.2 Framkvæmd  

Byrjað var á að taka djúpviðtöl til að afla upplýsinga frá starfsmönnum sjálfum til að sjá 

hvaða verkferla þeir mátu að hægt væri að gera sjálfvirka. Eftir að djúpviðtölum var lokið var 

hafist handa á ferlaskráningunni en þar voru niðurstöður djúpviðtala hafðar til hliðsjónar. Þar 

voru sérstaklega skoðaðir þeir verkferlar sem þáttakendur djúpviðtalana höfðu talið að hægt 

væri að gera sjálfvirka. Að lokum var framkvæmd ferlaskráning á einum verkferli sem ákveðið 

var að sjálfvirknivæða og hann undirbúinn fyrir sjálfvirknivæðingu.  

5.3 Djúpviðtöl  

Djúpviðtöl er rannsóknaraðferð þar sem tekið er viðtal við einn þáttakanda í einu. 

Djúpviðtöl geta verið misopin en rannsakandi stjórnar því hversu njörvaðar spurningarnar eiga 

vera en þau verða að hafa tiltekið markmið. Spyrjandi er ekki að leita eftir ákveðnum svörum 

heldur spyr hann út í þá hluti sem honum þykir áhugaverðir og vill kynnast betur og fá dýpri 



25 
 

 

skilning á. Viðtölin verða þar af leiðandi ekkert ósvipuð venjulegum samræðum þar sem 

spurningar eru opnar og viðmælandanum gefst kostur á að svara á eigin forsendum. Djúpviðtöl 

geta þannig verið góð leið til að nálgast fjölbreytilegar upplýsingar frá einstaklingum en einnig 

henta þau vel ef það þarf að fá ítarlegar upplýsingar um afmarkað viðfangsefni. Markmið 

djúpviðtala snýst um að afla mikilla upplýsinga um afmarkað viðfangsefni frá þeim sem vita 

hvað mest um það (Þorlákur Karlsson, 2016).  

Notuð voru hálfstöðluð (e. semi-standardized) djúpviðtöl þar sem stuðst var við 

viðtalsramma með opnum spurningum með það að markmiði að ná bestu mögulegu 

upplýsingum frá viðmælendum verkefnisins. Notast var við markmiðsúrtak þar sem rætt var 

við endurskoðendur sem vinna við endurskoðun hjá Deloitte. Markmið djúpviðtala í þessu 

verkefni var að komast að niðurstöðu, í samráði við viðmælendur, um hvaða verkferlar innan 

endurskoðunar Deloitte væru til þess fallnir að sjálfvirknivæða. Tveir endurskoðendur voru 

valdir til að taka þátt í viðtölum sem framkvæmd voru af rannsakanda. Þeir endurskoðendur 

sem tóku þátt í viðtölunum höfðu unnið að endurskoðun viðskiptavina Deloitte og höfðu einnig 

margra ára reynslu af endurskoðun. Þáttakendur voru valdir því þeir þekktu best til þeirra 

verkferla sem verið er að vinna með við endurskoðun viðskiptavina Deloitte. Viðtölin miðuðu 

sérstaklega að þeirri sérþekkingu sem endurskoðendurnir bjuggu yfir. 

Viðtölin voru framkvæmd í höfuðstöðvum Deloitte á Íslandi þann 15.mars 2018. 

Viðmælendur voru bókaðir í viðtöl en fundarboðinu fylgdi einnig stutt lýsing á markmiði 

verkefnisins og ástæðuna fyrir því að þáttakandi var valinn. Viðtöl voru framkvæmd á 

vinnutíma í lokuðum fundarherbergjum innan Deloitte til að lágmarka utanaðkomandi áreiti. 

Hvert viðtal var um það bil klukkutími að lengd. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem 

samanstóð af opnum spurningum (sjá viðauka A).  

5.4 Ferlaskráning 

Að loknum djúpviðtölum og vettvangsathugunum var ákveðið að taka einn verkferill 

fyrir sem átti að undirbúa fyrir sjálfvirknivæðingu. Skilningur á verkferlum skiptir höfuðmáli 

þegar kemur að því að sjálfvirknivæða ferla. Til að öðlast betri yfirsýn yfir verkferilinn var 

framkvæmd ferlaskráning í samstarfi við teymi endurskoðenda innan Deloitte. Ferlaskráningin 

snéri að því að kortleggja þann feril sem talið var að hægt væri að gera sjálfvirkan með RPA 

hugbúnaðarlausnum. Lagt var upp með að starfsfólk Deloitte, sér í lagi þeir starfsmenn sem 

störfuðu við endurskoðun viðskiptavina, tækju þátt í ferlagreiningunni. Þar sem starfsmenn 

þekkja út frá eigin reynslu verkferla innan endurskoðunarinnar. Mikilvægt var að vanda til 

verka áður en ráðist er í ferlagreiningu, ef það er ekki gert getur verið erfitt eða jafnvel ekki 
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hægt að meta með áreiðanlegum hætti hvort hægt sé að gera einstaka verkferla sjálfvirka með 

róbótatækni.  

Byrjað var á því að afla upplýsinga og greina verkferilinn sem átti að undirbúa fyrir 

sjálfvirknivæðingu. Til að öðlast aukna þekkingu á verkferlinum var fylgst með starfsmanni 

Deloitte vinna verkferilinn sem metið var að hægt væri að sjálfvirknivæða. Markmiðið var að 

afla upplýsinga og öðlast betri skilning á verkferlinum sem ætlað var að gera sjálfvirkan. Einnig 

væri hægt að koma í veg fyrir misskilning sem gæti hafa myndast í djúpviðtölum. Á meðan 

starfsmaðurinn vann verkferilinn var fylgst með störfum hans til að öðlast dýpri skilning á 

hverjum og einum verkþætti innan verkferilsins. Allar niðurstöður voru svo skráðar niður í 

tölvu. Eftir að starfsmaður hafði lokið verkferlinum tók rannsakandi að sér að gera verkferilinn 

sjálfur til að ná fram enn betri skilingi á verkferlinum. Þegar viðunandi þekking á ferlinum var 

til staðar var síðan hægt að framkvæma ferlaskráningu. 

Eftir að undirbúningsvinnunni var lokið var hafist handa á ferlaskráningunni sjálfri. 

Notast var við hugbúnaðinn Lucidchart til að teikna upp ferilinn en sá hugbúnaður er 

sérstaklega hannaður til að teikna upp verkferla. Framkvæmd var ferlaskráning á ferlinum eins 

og starfsmaður vann hann en jafnframt var framkvæmd ferlaskráning eins og RPA 

hugbúnaðurinn myndi leysa ferilinn. Byrjað var að teikna upp verkferilinn eftir störfum 

starfsmannsins. Að því loknu var ferillinn einnig teiknaður upp fyrir sjálfvirknivæðinguna 

sjálfa (sjá viðauka B). Þar var horft til að brjóta verkþættina upp eftir því hvernig RPA 

hugbúnaðurinn myndi leysa verkferilinn.  

5.5 Sjálfvirknivæðing ferilsins 

Þegar framkvæma átti sjálfvirknivæðinguna sjálfa var ákveðið að notast við hugbúnaðinn 

UIpath. UIpath er leiðandi hugbúnaður á sviði RPA sem hefur áður verið notaðir á vegum 

Deloitte (Craig Le Clair, 2017). Hugbúnaðurinn byggir á róbótatækni sem hermir eftir fyrir 

fram gefnum aðgerðum í gegnum tölvu. Krafist var ákveðinnar þekkingar á þeim hugbúnaði, 

þar af leiðandi var lokið við örgráðu í kerfinu í gegnum heimasíðu UIpath. Þegar viðunandi 

þekking á hugbúnaðnum var fyrir hendi var hægt að meta hvaða ferlar var hægt að 

sjálfvirknivæða. Næst var hafist handa við að útfæra lausnir út frá þeim verkferli sem átti að 

sjálfvirknivæða. Unnið var náið með starfsfólki upplýsingatæknisviðs Deloitte sem gat veitt 

tæknilega aðstoð við framkvæmd verkefnisins. Staða verkefnisins hefur verið reglulega kynnt 

fyrir starfsfólki fyrirtækisins þar sem lausnirnar voru yfirfarnar og gengið var úr skugga um að 

lausnirnar héldust í hendur við væntingar starfsmanna. Rétt er að benda á að niðurstöður 
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sjálfvirknivæðingar verða ekki kynntar þar sem verið var að vinna með viðkvæmar upplýsingar 

sem ekki er hægt að birta í ritgerðinni.  

  



28 
 

 

6 Niðurstöður  

Í þessum kafla kemur fram greining og túlkun á svörum sem fengust við vinnslu 

verkefnisins og niðurstöðum þess. Þáttakendur djúpviðtalana gáfu mikilvæga innsýn inn í 

verkferla sem starfsmenn Deloitte þurfa að vinna við endurskoðun sinna viðskiptavina. 

Niðurstöður djúpviðtala gáfu til kynna að best væri að halda áfram með einn verkferil sem 

framkvæma átti ferlaskráningu á.  

6.1 Niðurstöður Djúpviðtala 

Hér að neðan verður farið yfir niðurstöður þeirra spurninga sem fram komu í viðtölunum. 

Meginmarkmið djúpviðtala var að öðlast skilning á þeim verkferlum sem endurskoðendur telja 

að séu til þess fallnir að sjálfvirknivæða.  

6.1.1 Kynning á viðmælendum  

Hér verður greint frá viðmælendum sem tóku þátt í djúpviðtölum. Til að gæta trúnaðar 

hefur nöfnum þeirra verið breytt. 

Viðmælandi 1 – Björn: 

Björn starfar sem endurskoðandi hjá Deloitte. Björn er löggildur endurskoðandi með margra 

ára reynslu af endurskoðun viðskiptavina Deloitte.  

 Viðmælandi 2 – Unnur: 

Unnur starfar einnig sem endurskoðandi hjá Deloitte. Unnur hefur starfað við endurskoðun 

viðskiptavina Deloitte til margra ára og býr yfir góðri þekkingu á verkferlum innan 

endurskoðunarinnar.  

Meginniðurstöðurnar sem fram komu í viðtölunum er skipt niður í þrjá hluta:  

1. Sjálfvirknivæðing ferla með stafrænu vinnuafli við endurskoðun  

2. Ferlar sem hægt er að sjálfvirknivæða 

3. Ávinningur sjálfvirknivæðingar 

 

6.1.2 Sjálfvirknivæðing ferla með skrifstofuþjörkum við endurskoðun 

Viðmælendur voru sammála því að sjálfvirknivæðing ferla með skrifstofuþjörkum væri 

mjög spennandi tækni. Bæði höfðu þau fengið að kynnast sjálfvirknivæðingu ferla með 

stafrænu vinnuafli í gegnum sérstakt teymi sem var verið að koma á fót innan Deloitte sem 

sérhæfir sig sérstaklega í sjálfvirknivæðingu ferla. Einnig höfðu þau fengið kynningu á RPA 

tækninni í gegnum fræðslubanka sem allir starfsmenn Deloitte höfðu fengið aðgang að. Bæði 

Björn og Unnur voru mjög bjartsýn á tæknina sem slíka og að þeirra mati gæti RPA verið enn 

eitt verkfærið í verkefnakistu endurskoðandans.  
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Aðspurð hvort sjálfvirknivæðing ferla væri eitthvað sem þau gætu notað við 

endurskoðun viðskiptavina Deloitte voru viðmælendur á báðum áttum. Sjálf voru þau mjög 

spennt yfir hugmyndinni að sjálfvirknivæða ferla en sögðust þó ekki vera fullviss um að hægt 

væri að sjálfvirknivæða marga ferla við endurskoðunarvinnu Deloitte. Bæði töldu þau að 

verkferlar við endurskoðun viðskiptavina væru margir hverjir of flóknir til að sjálfvirknivæða. 

Samkvæmt þeim er meirihluti þeirra verkferla sem þau hafa verið að vinna háðir aðkomu 

starfsmanna. Viðmælendur voru sammála því að flestir verkferlarnir kröfðust sérþekkingar 

endurskoðenda til þess að framkvæma og væri því erfitt að sjálfvirknivæða þá verkferla. Til 

dæmis þyrftu þau oft að hringja í viðskiptavini til að kalla eftir upplýsingum eða veita ráðgjöf.  

Viðmælendur voru þó bjartsýnir gagnvart þeirri hugmynd að sjálfvirknivæða flóknari 

ferla að hluta til. Í sumum tilfellum eru einungis afmarkaðir verkþættir innan ferilsins sem 

krefjast mannlegrar hæfni. Það væri því hægt að gera þá verkþætti innan verkferilsins sem eru 

reglubundnir og einfaldir sjálfvirka. 

6.1.3 Ferlar sem hægt er að sjálfvirknivæða 

Þrátt fyrir að viðmælendur litu svo á að það væru ekki margir ferlar sem hægt væri að 

sjálfvirknivæða voru þau samt sem áður með ýmsar hugmyndir. Báðir viðmælendur voru 

sammála því að það væru fáeinir verkferlar eða verkþættir sem mögulega væru til þess fallnir 

að sjálfvirknivæða.  

Viðmælendur voru sammála því að verkferlar sem tengdust afstemmingum yrðu 

vænlegastir til að sjálfvirknivæða. Samkvæmt þeim fylgja afstemmingar oftast ákveðinni röð 

aðgerða og gætu þær því hentað vel í sjálfvirknivæðingar. Bæði nefndu þau sérstaklega 

ákveðinn verkferil sem snérist um afstemmingu bankareikninga hjá sínum viðskiptavinum. Þau 

litu svo á að sá verkferill væri einfaldur, reglubundinn og væri mestmegnis að vinna með 

formföst gögn. Einnig bentu þau á annan verkferil sem snérist um endurskoðun á verðbréfum. 

Sá verkferill gekk út á að bera saman nafnverð á skráðum bréfum við nafnverð frá 

verðbréfaskráningu Íslands. Einnig væri hægt að bera saman markaðsverð við skráð verð á 

markaði í árslok. Sá verkferill var ekki eins einfaldur og afstemming bankareikninga að þeirra 

mati. Þar sem vinnan á bakvið hann var ólík eftir fyrirtækjum sem verið var að endurskoða. 

Úrlausn hans væri því ekki eins einföld í framkvæmd að þeirra mati. 

Bæði Björn og Unnur voru sammála því að afstemming bankareikninga væri það 

verkefni sem líklegast væri hægt að sjálfvirknivæða. Þau litu svo á að sá verkferill væri töluvert 

auðveldari í framkvæmd heldur en endurskoðun á verðbréfum þar sem sá verkferill var ekki 

eins staðlaður á milli fyrirtækja sem var verið að endurskoða. 
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6.1.4 Ávinningur sjálfvirknivæðingar 

Aðspurð um ávinning þess að sjálfvirknivæða afstemmingu bankareikninga voru 

viðmælendur að mestu leiti sammála. Að sögn þeirra væri mesti ávinningurinn í formi tíma- 

og vinnusparnaðar starfsmanna. Samkvæmt þeim getur það tekið starfsmenn allt að heilan 

vinnudag að framkvæma slíka afstemmingu þegar öll gögn eru fyrir hendi en það færi þó eftir 

ýmsu. Til að mynda getur það tekið nokkra daga að safna saman öllum þeim gögnum sem þarf 

til að geta framkvæmt ferilinn. Þetta á þá sérstaklega við fyrirtæki sem eru í viðskiptum við 

erlenda banka sem eiga það til að vera lengur að senda stöðu bankareikinga. Að sögn 

viðmælenda er umfang afstemmingarinnar misjöfn eftir fyrirtækjum sem verið er að 

endurskoða. Sum fyrirtæki eru með marga bankareikninga í mismunandi gjaldmiðlum þar af 

leiðandi tekur lengri tíma að vinna afstemmingu fyrir þau á meðan önnur eru með örfáa 

innlánsreikninga. Einnig bentu viðmælendur á að afstemming bankareikninga væri frekar 

einsleitt og leiðinlegt verkefni þar af leiðandi yrðu starfsmenn ánægðir að komast hjá því að 

vinna slíkt verkefni. 
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6.2 Niðurstöður Ferlaskráningar 

Líkt og fram hefur komið var framkvæmd ferlagreining á þeim verkferli sem talið var að 

hægt væri að sjálfvirknivæða. Djúpviðtölin leiddi í ljós að sá verkferill innan 

endurskoðunarinnar sem væri best til þess fallinn að sjálfvirknivæða væri afstemming 

bankareikninga. Hér að neðan kemur niðurstaða ferlaskaskráningar í formi flæðirits en 

jafnframt kemur fram ýtarleg lýsing á hverjum verkþætti fyrir sig og ferlaskráningu á 

verkferlinum. 

6.2.1 Ferlaskráning – Flæðirit 

 
Mynd 5. Niðurstöður ferlaskráningar  
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6.2.2 Greining á verkferli  

Afstemming bankareikninga felur í sér að stemma hreyfingar á bankayfirliti við 

hreyfingar sem koma fram í bókhaldi fyrirtækisins sem verið er að endurskoða. Deloitte 

framkvæmir afstemmingar bankareikninga til þess að ganga úr skugga um að handbært fé sé 

ekki ofmetið í rekstri fyrirtækisins sem verið er að endurskoða. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 

því að handbært fé sé ofmetið, en í flestum tilfellum er það vegna þess að útborganir hafa ekki 

verið bókaðar eða innborganir hafa verið bókaðar sem hafa ekki skilað sér inn í fjárhag. Til 

þess að ganga úr skugga um að svo sé ekki kallar endurskoðandi eftir stöðu bankareikninga frá 

viðskiptabönkum sem fyrirtækið er í viðskiptum við og ber þá saman við stöðu bankareikninga 

í bókhaldi.  

Markmið verkferilsins er að kanna hvort mismunur á milli stöðu í bókhaldi og stöðu 

samkvæmt banka sé innan ákveðinna skekkjumarka. Ef mismunur er innan skekkjumarka telst 

afstemmingin vera í lagi, ef ekki þurfa endurskoðendur Deloitte að grípa til frekari aðgerða. 

Til þess að endurskoðendur Deloitte geti framkvæmt afstemmingu bankareikninga 

þurfa þeir að framkvæma eftirfarandi verkþætti:  

 

• Endurskoðandi sendir út staðfestingarbréf til allra viðskiptabanka: Það fyrsta sem 

endurskoðandi gerir er að senda staðfestingarbréf á alla viðskiptabanka sem fyrirtækið 

er í viðskiptum við. Þetta er gert til þess að fá yfirlit yfir stöðu bankareikninga 

samkvæmt bankayfirliti í árslok. Starfsmaður sendir tölvupóst á alla viðskiptabankana 

með staðfestingarbréfi sem lýsir yfir samþykki fyrirtækisins að leyfa Deloitte að nálgast 

fjárhagsupplýsingar fyrirtækisins. Í flestum tilfellum svara bankarnir 

staðfestingarbréfinu með því að senda stöðu bankareikninga á PDF formi til baka í 

gegnum tölvupóst. Að sögn starfsmanna Deloitte senda allir Íslensku bankarnir stöðu 

bankareikinga á PDF formi en sumir erlendir bankar senda stöðu með því að skanna 

inn yfirlitsblað.  

 

• Endurskoðandi kallar eftir stöðu í bókhaldi í lok árs: Næsta skref endurskoðanda er að 

kalla eftir stöðu í bókhaldi í lok reikningsárs. Þetta er gert svo hægt sé bera saman stöðu 

bókhaldsins við stöðu í banka. Starfsmaðurinn sendir tölvupóst með beiðni um stöðu í 

bókhaldi á tengilið innan fyrirtækisins yfirleitt er það aðalbókari eða fjármálastjóri. Í 

langflestum tilfellum sækja fyrirtæki slík gögn úr bókhaldskerfum fyrirtækisins og 

senda til baka stöðu bankareikninga samkvæmt bókhaldi í Microsoft Excel skjali.  
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• Endurskoðandi sækir opinbert gengi Seðlabanka Íslands í lok reikningsárs í gegnum 

vef seðlabankans: Ef reikningar eru í erlendri mynt þarf að reikna upp stöðu 

bankareikninga miðað við opinbert gengi Seðlabanka Íslands. Starfsmaður þarf því að 

meta hvort fyrirtækið sem verið er að endurskoða sé með erlenda bankareikninga. Ef 

svo er þarf hann að fara á vefsíðu Seðlabanka Íslands og sækja opinbert gengi 

Seðlabanka Íslands í lok reikningsárs.  

 

• Endurskoðandi afritar öll gögn í vinnuskjal og framkvæmir afstemmingu: Þegar öll 

gögn eru fyrir hendi er hægt að framkvæma afstemminguna sjálfa. Endurskoðandi 

afritar alla bankareikninga og stöður þeirra sem hann setur svo í Microsoft Excel 

vinnuskjal þar sem afstemmingin er framkvæmd. Reiknaður er mismunur á milli stöðu 

bankareikninga í bókhaldi og stöðu í banka, mismunurinn er síðan lagður saman. Ef 

mismunurinn er innan skekkjumarka telst afstemmingunni lokið. 
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7 Umræða og ályktanir  

Hér að neðan verða niðurstöður verkefnisins ræddar og bornar saman við fræðilega umfjöllun 

verkefnisins jafnframt verður komið fram með tillögur í ljósi niðurstaðna.   

 

7.1 Er hægt að notast við RPA lausnir við endurskoðun viðskiptavina Deloitte? 

Niðurstöður þessa verkefnis gáfu til kynna að hægt sé að beita RPA að vissu marki við 

endurskoðun viðskiptavina Deloitte. Sá verkferill sem hentaði hvað best til sjálfvirknivæðingar 

að mati starfsmanna reyndist vera afstemming á bankareikningum. Verkferillinn snýst að mestu 

leiti um að ferja formföst gögn úr PDF skjölum yfir í Microsoft Excel vinnuskjal þar sem 

framkvæmdir eru einfaldir útreikningar. Verkferillinn býr yfir mjög einföldum og 

reglubundum verkþáttum sem auðvelt væri að sjálfvirknivæða með RPA hugbúnaði. Jafnframt 

eru verkþættir ferilsins í flestum tilfellum mjög skýrir sem gerði það að verkum að auðvelt var 

að framkvæma ferlaskráningu á ferlinum. Það mætti segja að verkferillinn haki við flest box 

sem RPA lausnir geta leyst í dag. Aðgerðir sem róbótinn þyrfti að framkvæma í ferlinum eru 

mjög hefðbundnar aðgerðir í RPA hugbúnaði í dag. Til að mynda byggir ferillinn að mestu leiti 

á því að skrapa gögn, ferja gögn á milli kerfa og framkvæma einfalda útreikninga á gögnunum. 

Allt eru þetta aðgerðir sem RPA hugbúnaður getur framkvæmt auðveldlega. Einnig inniheldur 

ferillinn engar sérstakar aðgerðir sem krefjast mannlegrar hæfni sem einfaldar 

sjálfvirknivæðingu ferilsins frá upphafi til enda.  

Eftir að hafa framkvæmt ferlaskráningu og greiningu á verkferlinum verður það að teljast 

líklegt að hægt sé að sjálfvirknivæða afstemmingu bankareikninga með RPA hugbúnaði. Þar 

af leiðandi eru næstu skref hjá Deloitte að ráðast í sjálfvirknivæðingu ferilsins með RPA 

hugbúnaði. Deloitte í samstarfi við rannsakanda hafa nú þegar hafist handa á að sjálfvirknivæða 

ferilinn með góðum árangri. Ef það verkefni gefst vel getur fyrirtækið leitað leiða við að gera 

fleiri verkferla sjálfvirka. 

Aðrir ferlar innan endurskoðunar Deloitte gæti reynst erfiðara að sjálfvirknivæða og 

krefjast því frekari greininga. Starfsmenn Deloitte héldu því fram að flestir þeir ferlar sem unnir 

eru við endurskoðun viðskiptavina sinna væru of flóknir til þess að hægt væri að 

sjálfvirknivæða að öllu leyti. Að mati starfsmanna voru margir ferlar vissulega reglubundnir 

en í flestum tilfellum bjuggu þeir yfir verkþáttum sem kröfðust aðkomu starfsmanns við 

úrlausn þeirra. Það gæti því reynst erfitt að sjálfvirknivæða þá ferla frá upphafi til enda einungis 

með RPA lausnum. 
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7.2 Hver er ávinningur þess að innleiða RPA lausnir við endurskoðun 

viðskiptavina Deloitte? 

Með því að nota RPA við endurskoðun getur Deloitte aukið samkeppnishæfni sína og 

boðið viðskiptavinum sínum lægri verð. Eins og áður hefur verið nefnt í þessu verkefni getur 

innleiðing RPA hugbúnaðar dregið úr kostnaði og unnið hraðar og lengur heldur hefðbundinn 

starfsmaður (Lowers o.fl., 2017). Þar sem launakostnaður Íslandi er með því hæsta sem gerist 

í heiminum er ávinningur þess að nota RPA lausnir enn meiri hér en annarstaðar („OECD 

Data“, 2018). Deloitte gæti því lækkað kostnað og aukið hraða við endurskoðun viðskiptavina 

sinna með því að notast við RPA lausnir. Kostnaður myndi lækka vegna þess að það þyrfti 

færri vinnustundir starfsmanns á hvert fyrirtæki sem er endurskoðað og jafnframt yrði 

verkefnið unnið hraðar. Þannig gæti Deloitte boðið lægri verð til viðskiptavina sinna eða aukið 

framlegð sína. Þetta myndi auka samkeppnishæfni fyrirtækisins gagnvart öðrum 

samkeppnisaðilum á markaðnum.  

RPA lausnir geta aukið framleiðni starfsmanna Deloitte (Lacity og Willcocks, 2015). Með 

því að innleiða RPA komast starfsmenn Deloitte hjá því að vinna þau verkefni sem hægt er að 

sjálfvirknivæða. Til dæmis ef afstemmingar bankareikninga verða gerðar sjálfvirkar með RPA 

lausnum skapast svigrúm fyrir þann starfsmann sem áður vann þann verkferill til að gera 

eitthvað annað. Þannig eykst framleiðni starfsmannsins og hann getur haldið áfram að vinna 

að verkefnum sem krefjast aðkomu starfsmanns við úrlausn þeirra.  

Deloitte getur einnig aukið ánægju starfsmanna með því að notast við RPA í meira mæli. 

Í viðtölunum nefndu starfsmenn að sá verkferill sem þau töldu að hægt væri að sjálfvirknivæða 

væri svo leiðinlegur í framkvæmd að fæstir vildu vinna hann. Í flestum tilfellum eru þeir 

verkferlar sem RPA lausnir eru góðar í að leysa frekar einsleitir, reglubundnir og lítt 

verðmætaskapandi (Guðni B. Guðnason og Björn Ingi Victorsson, 2018). Með því að notast 

við RPA lausnir getur starfsfólk Deloitte komist hjá því að vinna slíka ferla og mætti því segja 

að RPA lausnir gætu mögulega aukið ánægju starfsmanna hjá Deloitte.   

Þar sem Deloitte eru sjálfir að bjóða upp á RPA lausnir er heilmikill ávinningur fólgin í 

því að geta sýnt viðskiptavinum sínum fram á ávinning RPA verkefna sem þeir eru sjálfir að 

vinna í innanhús. Það getur því aukið trúverðugleika fyrirtækisins þegar verið er að selja 

þjónustu fyrir RPA lausnir. Jafnframt væri hægt að nota RPA verkefni innanhús til að þjálfa 

starfsmenn sem eru að hefja störf hjá fyrirtækinu.  
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7.3 Tillögur í ljósi niðurstaðna 

Líkt og bent hefur verið á í þessu verkefni eru verkferlar sem hægt er að sjálfvirknivæða 

án aðkomu starfsmanna þeir ferlar sem hvað best er að sjálfvirknivæða. Þetta er þó ekki algilt 

þar sem einnig er hægt að sjálfvirknivæða ferla að hluta til. Næstu skref hjá Deloitte gætu því 

snúið að því að greina flóknari ferla með það fyrir augum að sjálfvirknivæða hluta þeirra en 

sleppa því sem mannshöndin þarf að koma að. Þannig gætu starfsmenn notað RPA 

hugbúnaðinn til þess að hjálpa sér að ljúka flóknari verkferlum. Starfsmaður gæti ræst RPA 

lausnina handvirkt til þess að leysa ákveðinn hluta ferilsins sem verið er að vinna á meðan hann 

vinnur þá verkþætti sem hugbúnaðurinn ræður ekki við. Með því að sjálfvirknivæða hluta 

ferilsins væri hægt að spara vinnu starfsmanna í ákveðnum verkþáttum innan verkferla. Þetta 

myndi jafnframt gera Deloitte kleift að nota RPA lausnir í meira mæli. 

Annar þáttur sem gæti einfaldað sjálfvirknivæðingu ferla er endurskoðun á núverandi 

verkferlum. Til þess að ná að hámarka þann ávinning sem RPA lausnir hafa í för með sér gæti 

Deloitte mögulega skoðað breytingar á verkferlum í þágu RPA lausna. Í mörgum tilfellum geta 

smávægilegar breytingar á ákveðnum verkferlum leitt til þess að hægt sé að sjálfvirknivæða þá 

án aðkomu starfsmanna. Gott dæmi um þetta er til dæmis þegar fyrirtæki biðja um að fá 

reikninga senda í tölvupósti í stað þess að fá þá í bréfpósti. Þessi smávægilega breyting getur 

gert það að verkum að hægt sé að sjálfvirknivæða ferla sem snúa að bókhaldi fyrirtækisins og 

reikningum.   

Einnig er mikilvægt fyrir Deloitte að horfa til framtíðar sér í lagi þegar það kemur að 

lausnum á verkferlum sem krefjast mannlegrar hæfni. Eins og fram hefur komið eru RPA 

hugbúnaðarframleiðendur í auknu mæli farnir að notfæra sér gervigreind í sínum lausnum 

(David Schatsky o.fl., 2016). Ef fram heldur sem horfir gætu slíkar lausnir sjálfvirknivætt þá 

verkferla hjá Deloitte sem eru of flóknir eða krefjast aðkomu starfsmanna. Þeir ferlar sem 

starfsmenn töluðu um í djúpviðtölum gætu verið þeirra á meðal. Með áframhaldandi þróun á 

RPA lausnum skapast því sífellt meiri ávinningur fyrir Deloitte og önnur fyrirtæki að innleiða 

slíkar lausnir.  
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8 Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að kanna möguleikan á því að notast við RPA hugbúnað 

við endurskoðun viðskiptavina Deloitte. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar og gefnar 

forsendur er ljóst að hægt er að beita RPA hugbúnaði við úrlausn verkferla við endurskoðun 

viðskiptavina Deloitte upp að vissu marki. Niðurstöður verkefnisins gáfu til kynna einn 

verkferil við endurskoðun viðskiptavina Deloitte væri hægt að sjálfvirknivæða að öllu leyti. 

Aðrir verkferlar reyndust vera þannig gerðir að ekki var hægt að sjálfvirknivæða þá án 

aðkomu starfsmanns. Að því sögðu getur fyrirtækið lagst í frekari greiningar á þeim 

verkferlum með það fyrir augum að gera hluta þeirra sjálfvirka með RPA hugbúnaði. Einnig 

getur fyrirtækið kannað möguleikan á því að breyta verkferlum í þágu sjálfvirknivæðingar. 

Báðar þessar lausnir myndu auka líkurnar á því að hægt sé að sjálfvirknivæða ferla með RPA 

lausnum. Ávinningur Deloitte á að gera verkferla sjálfvirka með RPA hugbúnaði er 

margþættur þar ber helst að nefna lægri kostnaður, aukin samkeppnishæfni í útboðum 

verkefna, aukin framleiðni starfsmanna og aukin ánægja á meðal starfsmanna. Ef Deloitte 

tekst að finna fleiri leiðir til þess að sjálfvirknivæða sína ferla mun ávinningur RPA lausna 

vera þeim mun meiri.  
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Viðauki A  

Viðtalsrammi 

 

Upphaf og undirbúningur  

 

• Þakka viðmælenda fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í djúpviðtali 

• Úskýra fyrir viðmælenda markmið verkefnis 

• Rifja upp fyrir viðmælenda hvað RPA er og hvernig ferlar henta til sjálfvirknivæðingar.  

 

Opnar spurningar  

 

• Telur þú að sjálfvirknivæðing ferla með stafrænu vinnuafli sé hægt að nota við 

endurskoðun viðskiptavina Deloitte? 

• Hvaða ferlar innan endurskoðunarinnar telur þú að henti vel til sjálfvirknivæðingar? 

• Hversu oft er ferillinn/ferlarnir framkvæmdir? 

• Hversu mikill tími fer í að leysa ferilinn/ferlana? 

• Hver er ávinningur þess að sjálfvirknivæða ferilinn/ferlana? 

 

Lokahluti viðtals  

 

• Er eitthvað sem þig langar til að koma á framfæri að lokum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Viðauki B 
 

Flæðirit fyrir RPA hugbúnað 
 

Eftirfarandi flæðirit lýsir þeim aðgerðum sem RPA hugbúnaðurinn þarf að framkvæma til 

þess að ljúka afstemmingu bankareikninga. 

 

 
 
 


