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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að fá innsýn í áform íslenskra fjármálafyrirtækja um 

sjálfvirknivæðingu starfa og þau áhrif sem þær breytingar eru líklegar til að hafa á 

mönnunarþörf fyrirtækjanna á næstu fimm árum. Við rannsóknina var beitt eigindlegri 

aðferðafræði sem byggir á djúpviðtölum við tíu aðila sem vel þekkja til í íslensku 

fjármálaumhverfi. 

Helstu niðurstöður benda til þess að fjármálafyrirtækin muni halda ótrauð áfram á 

braut sjálfvirknivæðingar. Helstu hvatar þess eru aukin samkeppni, aukin áhersla 

viðskiptavina á auðveldara aðgengi að þjónustu og þörf fyrir lækkun rekstrarkostnaðar 

fyrirtækjanna. Þessi þróun mun hafa í för með sér talsverð áhrif á mönnunarþörf þar sem 

sum störf verða lögð niður en önnur skapast. Niðurstöður gefa ekki skýrt til kynna hvaða 

afleiðingar þetta mun hafa á fjölda starfa á tímabilinu sem var til skoðunar, en ljóst þykir 

að samsetning starfsmannahópa mun breytast umtalsvert.  

 

Lykilorð: Fjórða iðnbyltingin, fjármálafyrirtæki, sjálfvirknivæðing, stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun, þekkingarstjórnun, kortlagning á hæfniþörf.  
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1  Inngangur  

Við lifum á sérlega áhugaverðum tíma í mannkynssögunni þar sem fjórða iðnbyltingin 

hefur hafið vegferð sína. Þó að afleiðingar hennar á samfélag okkar séu ekki með öllu 

fyrirsjáanlegar, þá eru flestir fræðimenn og aðrir sem láta sig málefnið varða sammála um 

að við erum að horfa fram á miklar og hraðar breytingar sem munu hafa umtalsverð og 

varanleg áhrif á líf okkar.  

 Fjórða iðnbyltingin hefur margar birtingarmyndir en ein sú veigamesta er 

sjálfvirknivæðing starfa. Þegar er farið að gæta ótta við þessa þróun og benti rannsókn 

Smith og Anderson (2017) til þess að þó svo að almenningur í Bandaríkjunum búist við 

ákveðnum jákvæðum áhrifum þróunarinnar, þá bendi viðhorf þeirra til þess að hann hafi 

áhyggjur vegna þeirra áhrifa sem sjálfvirknivæðing og gervigreind munu hafa á 

samfélagið. Til að mynda leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að 72% hafa áhyggjur 

af því að róbótar og tölvur geti unnið mörg störf í framtíðinni sem mannfólkið starfar við 

nú til dags. Einnig bentu niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 85% Bandaríkjamanna 

væru því fylgjandi að lagðar verði hömlur á vöxt róbóta. Hræðslan við að vélarnar muni 

taka störfin yfir er ekki ný af nálinni og í raun hefur hún verið til staðar í aldaraðir. Sem 

dæmi má nefna að í upphafi 18. aldar voru háværar áhyggjuraddir um að með vélvæðingu 

vefnaðar, sem var hluti af iðnbyltingu þess tíma, myndi verkafólk missa vinnuna. 

Svokallaðir Lúdditar (e. luddites) í Bretlandi gerðu uppreisn gegn vinnuvélum, sér í lagi í 

bómullar- og vefnaðarverksmiðjum á tímabilinu 1811-1816 þar sem þeir lögðu sig fram 

um að valda skemmdum á slíkum vélum. Hernum var beitt gegn þeim og var uppreisnin 

kveðin niður um 1816 (Frey, 2019). Sjá má í alfræðiorðabókum svo sem Lexico (2019) að 

enska orðið Luddite er nú til dags notað yfir aðila sem eru á móti nýrri tækni og nýju 

vinnulagi. 

Nýsköpun og tækniframfarir hafa vissulega valdið byltingum í gegnum tíðina, en heilt 

á litið hafa þær skapað meiri velmegun heldur en þær hafa eytt (Freeman, 1982; Vivarelli, 

2014). Við erum núna stödd í nýrri bylgju breytinga með tilheyrandi óvissu þar sem hraði 

nýsköpunar heldur áfram að aukast og tækni er farin að hafa áhrif á nánast allar hliðar lífs 

okkar (World Bank, 2019). 
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 Með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar hafa áhyggjur aukist af því að breytingar á 

störfum og skortur á hæfu vinnuafli til að takast á við þær muni hafa talsverð áhrif á 

athafnakraft í viðskiptaumhverfi, sem og samheldni innan samfélaga. Tvennt ber þar helst 

að nefna. Annars vegar er talið að stór hluti vinnumarkaðarins muni finna fyrir áhrifum 

sjálfvirknivæðingar vegna tækniþróunar sem mun taka yfir störf. Hins vegar er horft til 

þess að samþætting tæknilausna muni breyta viðskiptalíkönum og þannig skapa fjöldann 

allan af nýjum tegundum starfa með tilheyrandi tækifærum. Fræðimenn á vegum 

Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) telja að þessi þróun muni leiða til 

þess að þörf sé á fyrirbyggjandi og stefnumótandi aðgerðum af hálfu allra hlutaðeigandi 

aðila við stjórn endur- og símenntunar, til að vega upp á móti töpuðum störfum og skorti 

á hæfu vinnuafli (Hadzilacos, o.fl. 2019).  

1.1 Tilgangur rannsóknar 

Viðfangsefni þessa rannsóknarverkefnis er að fá innsýn í áform íslenskra 

fjármálafyrirtækja um sjálfvirknivæðingu starfa og þau áhrif sem þær breytingar eru 

líklegar til að hafa á mönnunarþörf fyrirtækjanna á næstu fimm árum. Bæði er horft til 

áhrifa á mönnun með tilliti til fjölda, en einnig krafna um hæfni. Verkefninu er ætlað að 

varpa ljósi á þá hvata sem að mati stjórnenda íslenskra fjármálafyrirtækja þrýsta á stafræn 

umskipti í fjórðu iðnbyltingunni.  

Framkvæmd var rannsókn á áðurnefndri þróun með tilliti til þess hvernig íslensk 

fyrirtæki í fjármálastarfsemi takast á við eða undirbúa sig fyrir áhrif fjórðu 

iðnbyltingarinnar á mönnunar- og hæfniþörf þeirra. Um eigindlega rannsókn er að ræða 

sem byggir á djúpviðtölum við tíu stjórnendur sem vel þekkja til í íslensku 

fjármálaumhverfi. Átta viðmælenda eru stjórnendur í íslenskum fjármálafyrirtækjum en 

að auki var rætt við tvo stjórnendur sem starfa hjá hagsmunasamtökum tengdum 

fjármálageiranum.  

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

1. Hver mun þróun á upptöku sjálfvirknivæðingar á íslenskum fjármálamarkaði 

verða á tímabilinu 2020 til og með 2024? 

2. Hvaða afleiðingar mun aukin sjálfvirknivæðing starfa á tímabilinu 2020 til og með 

2024 hafa á mannaflaþörf íslenskra fjármálafyrirtækja? 



 

11 

3. Hvernig mun aukin sjálfvirknivæðing starfa kalla á breytt vinnubrögð við 

mannauðsstjórnun hjá fjármálafyrirtækjum á tímabilinu 2020 til og með 2024? 

Uppbygging verkefnisins er á þann veg að í upphafi er inngangur þar sem fjallað er um 

bakgrunn rannsóknarinnar og hún sett í samhengi við efnisþætti. Í öðrum kafla eru 

fræðileg efnistök reifuð. Þar er áhersla lögð á að gefa lesanda innsýn í niðurstöður annarra 

rannsókna og kenninga um efni verkefnisins. Þriðji kafli lýtur að rannsókninni sjálfri og þar 

er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var. Fjórði kafli tekur á helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru svo ræddar frekar í fimmta kafla sem einnig 

inniheldur lokaorð höfundar. Þessu næst kemur heimildaskrá og í lokin tveir viðaukar.
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2 Fræðileg viðmið 

Þrátt fyrir mikilvægi þess að horfa til framtíðar og undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem 

eru í vændum má ekki vanmeta mikilvægi sögunnar. Hér er átt við það sem þegar hefur 

átt sér stað og leggur grunn að framtíðarþróun, auk þeirra rannsókna og kannana sem 

gerðar hafa verið á samfélaginu og þróun þess. Í þessum kafla verður því fjallað um 

fræðileg viðmið sem rannsóknin byggist á. Fyrst er fjallað um einkenni undanfarinna 

iðnbyltinga, en aðaláherslan er á þá fjórðu sem er yfirstandandi og fyrirhuguð áhrif 

hennar á störf vegna aukinnar sjálfvirknivæðingar.  

Þegar fjallað er um afleiðingar fjórðu iðnbyltingarinnar á störfin er ljóst að 

mannauðsstjórnun og þættir sem henni tengjast munu ráða miklu um hvernig tekst til við 

að vinna farsællega úr fyrirliggjandi og væntanlegum áskorunum. Þess vegna er í 

verkefninu einnig lögð áhersla á að fjalla um stefnumiðaða mannauðsstjórnun, 

þekkingarstjórnun og kortlagningu á hæfniþörf. Loks verður leitast við að gefa innsýn í þá 

þróun á sjálfvirkni starfa sem hefur átt sér stað í fjármálageiranum á undanförnum árum 

út frá fyrirliggjandi heimildum.  

2.1 Iðnbyltingarnar 

Upphaf iðnbyltinga hefur markast af tímamótabreytingum í tækni sem hafa haft víðtæk 

áhrif, bæði á efnahagslíf og samfélag. Í hverri iðnbyltingu voru nýjar uppgötvanir 

hagnýttar til að auka framleiðslu og afköst í atvinnulífinu sem hafði í för með sér bætt 

lífskjör, en einnig áskoranir. Líkt og nafngiftin gefur til kynna er um tímamótabreytingar 

að ræða sem umbyltu því hvernig verkefni voru leyst af hendi og höfðu því gríðarleg áhrif 

á framleiðsluaðferðir og þar með mannaflaþörf sem þeim fylgdi. 

2.1.1 Þrjár fyrstu iðnbyltingarnar 

Fyrsta iðnbyltingin sem stundum er kölluð „Tímabil vélrænnar framleiðslu“ er talin hafa 

átt upphaf sitt í Bretlandi um 1760 og margar af helstu tækninýjungum þess tíma voru 

breskar. Horn o.fl. (2010) bentu á að fyrsta iðnbyltingin hafi markast af tækninýjungum 

sem leiddu til nýrrar tegundar framleiðsluferla þar sem vélrænar framleiðsluaðferðir voru 

einkennandi. Lýsandi dæmi um slíkt er gufuvélin, en með tilkomu hennar urðu 
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straumhvörf í framleiðsluháttum. Gufuvélin gerði mönnum kleift að notast við einfalda 

sjálfvirkni og bendir Sverrir Jakobsson (2005) á að á meðal fyrstu sjálfvirkniverka sem vitað 

er til að gufuvélin hafi verið nýtt í, hafi verið dæling vatns úr námum til að auðvelda 

mönnum að grafa eftir kolum. Mannauðsstjórnun á tímum fyrstu iðnbyltingarinnar var 

ekki mjög þróað fag. Mögulegt framlag starfsmanna var vanmetið og fremur horft til 

þeirra sem ómenntaðs vinnuafls sem hefði ekki skapandi nálgun við starf sitt og vinnan 

væri einvörðungu til að afla lífsviðurværis. Þessi staðalímynd setti einnig hömlur á þörf og 

vilja einstaklinga til að mennta sig (Mamedov, Mineva, & Glinchevskiy, 2019). 

Önnur iðnbyltingin er þekkt sem „Tæknibyltingin“ og hófst hún á seinni hluta nítjándu 

aldar, en algengt er að miða við að henni hafi lokið í upphafi fyrstu heimsstyrjaldar 

(Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja 

Dögg Jónsdóttir, & Kristinn R. Þórisson, 2019, Febrúar). Tæknibyltingin einkenndist af 

nýjum framleiðslugreinum svo sem stálframleiðslu, efna-, rafmagns- og vélaiðnaði. Um 

aldamótin 1900 var sprengihreyfillinn farinn að leysa gufuvélar af hólmi en hann var 

knúinn áfram af bensíni eða olíu. Einnig var rafmagn farið að hefja innreið sína sem 

orkugjafi í framleiðslu og fjöldaframleiðsla með færiböndum og framleiðslulínum hófst á 

þessu tímaskeiði. Veruleg auking í framleiðslugreinum krafðist aukins fjölda menntaðra 

starfsmanna sem þar af leiðandi voru betur launaðir. Þörfin fyrir handafl minnkaði mjög 

og gildi menntunar í samfélaginu fór að aukast. Önnur iðnbyltingin sannfærði bæði 

vinnuveitendur og starfsfólk um að kostnaður við að afla sér menntunar væri einskiptis 

og myndi skila sér út starfsævina. Menntað starfsfólk væri aukinheldur móttækilegra 

þegar kæmi að innleiðingu nýrrar tækni (Mamedov, Mineva, & Glinchevskiy, 2019). 

Þriðja iðnbyltingin sem hefur meðal annars verið nefnd „Upplýsingatæknibyltingin“ 

hófst á sjöunda áratug tuttugustu aldar og átti upphaf sitt að rekja til samþættingar 

fjarskipta- og tölvutækni sem jafnframt lagði grundvöll að upplýsingatækni samtímans. 

Upplýsingatæknin varð ein helsta driffjöður alþjóðavæðingarinnar sem einkenndi 

samfélagsþróun víða um heim undir lok 20. aldar (National Research Council, 1986). Þriðja 

iðnbyltingin þótti gerast hratt miðað við tvær þær fyrri og reyndi verulega á hæfni manna 

til að takast á við breytingar. Fyrri stjórnunarkenningar þurftu að miklu leyti að víkja þar 

sem nýr hópur starfsmanna ruddi sér rúms, svokallaðir þekkingarstarfsmenn (e. 

knowledge workers). Stjórnun þess hóps gerði öðruvísi kröfur á stjórnendur og breytt 
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samskiptamynstur, aðra gerð viðurkenningar og umbunar, sem og nýjar gerðir leiðtoga 

(Finkelstein & Newman, 1984). 

Iðnbyltingarnar þrjár sem eru að baki eiga það sammerkt að allar höfðu þær áhrif á 

sjálfvirkni í framleiðslu, en segja má að með tilkomu þriðju iðnbyltingarinnar hafi að auki 

hafist sjálfvirknivæðing í þjónustu, til dæmis með tilkomu netverslana. Fjórða iðnbyltingin 

sem fjallað verður um í kafla 2.1.1, nýtir sér að einhverju leyti tækninýjungar þriðju 

iðnbyltingarinnar, en sem dæmi um það er Internetið sem spilar lykilhlutverk í mörgum 

af þeim tækninýjungum sem hafa nú þegar komið fram í fjórðu iðnbyltingunni. 

 

Mynd 1 Iðnbyltingarnar fjórar 
(Ólafur Andri Ragnarsson, 2018) 

Í skýrslu nefndar um fjórðu iðnbyltinguna (2019, Febrúar) er bent á að breytingar 

vegna iðnbyltinganna þriggja þjöppuðust saman á fremur stutt tímabil á Íslandi eða u.þ.b. 

120 ár. Fyrsta iðnbyltingin hófst á Íslandi um aldamótin 1900 sem er tiltölulega seint 

miðað við nágrannaríki okkar. Önnur iðnbyltingin kom skömmu eftir að sú fyrsta hófst hér 

á landi þannig að segja má að hér hafi verið um nokkurs konar skörun að ræða. Þriðja 

iðnbyltingin kom hins vegar um svipað leyti til Íslands og annarra nálægra landa og hið 

sama gildir um þá fjórðu. 

2.1.1 Fjórða iðnbyltingin 

Fjórða iðnbyltingin er tímabil djúpstæðra umbreytinga sem knúnar eru áfram af stafrænni 

tækni, vélrænu námi (e. machine learning), þjarkatækni (e. robotics) og gervigreind (e. 

artificial intelligence) (Gupta, Keen, Shah, & Verdier, 2017).  
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Klaus Schwab, stofnandi og formaður Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic 

Forum), er talinn vera einn helsti brautryðjandi hugtaksins „Fjórða iðnbyltingin“. Grein 

sem hann skrifaði í tímaritið Foreign Affairs markaði vatnaskil hvað varðar umræðuna um 

þetta málefni. Þar lýsti Schwab (2015) því yfir að mannkynið stæði á barmi nýrrar 

tæknibyltingar sem myndi í grundvallaratriðum breyta því hvernig við lifum, vinnum og 

tengjumst hvert öðru. Schwab hélt því fram að umfang og flækjustig þessarar byltingar 

yrði ólíkt öllu sem mannkynið hefði áður upplifað. Óljóst væri hver þróunin yrði, en ljóst 

væri að allir hagsmunaaðilar þurfi að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að viðbrögð 

mannkynsins verði samþætt og yfirgripsmikil.  

Í framhaldi af áðurnefndri grein Schwab hefur umræða og umfjöllun um fjórðu 

iðnbyltinguna verið töluverð og kannski ekki síst um áhrif sjálfvirknivæðingar á 

vinnumarkað. Tæknin hefur þróast hratt og vissulega eru ýmis merki um að hún hafi 

víðtæk áhrif á atvinnulíf og samfélag.  

Sjálfvirknivæðing (e. automation) er hugtak sem nær yfir það þegar tækni tekur yfir 

starf sem áður var framkvæmt af mannverum (Britannica Academic, 2019). Vert er að 

benda á að sjálfvirknivæðing þarf ekki endilega að þýða að sjálfvirknivæddir séu allir 

þættir í starfi einstaklings. Líklegra er að ákveðið verkferli sem er hluti af starfi sé tekið 

yfir af tæknilausn (Shook, o.fl., 2018). Talið er að sjálfvirknivæðingin muni ná nýjum 

hæðum með tilkomu þeirrar tækni sem býr að baki fjórðu iðnbyltingunni og búast megi 

við að hún taki ekki einungis til hinna hefðbundnu einföldu verkefna heldur muni 

sjálfvirknivæðing að einhverju leyti einnig aukast í störfum sem unnin hafa verið á 

skrifstofum (Ferrás-Hernández, 2018; Loebbecke & Picot, 2015). Þannig mun ein af þeim 

grundvallarbreytingum sem fylgja fjórðu iðnbyltingunni verða á sviði ákvarðanatöku. 

Syam og Sharma (2018) benda á að áður fyrr gátu tölvur einungis unnið upplýsingar úr 

gögnum, en ákvarðanatakan sjálf var framkvæmd af mannfólkinu. Nú horfum við fram á 

tíma þar sem tölvur munu að einhverju leyti hafa burði til að sjá sjálfar um að taka 

rökréttar ákvarðanir byggðar á skilgreindum gögnum og upplýsingum. Brynjolfsson o.fl. 

(2018) telja að við séum ekki enn komin á það stig að mikið sé um að heilu störfin séu 

yfirtekin af sjálfvirkni. Í rannsókn þar sem tekin voru fyrir nærri 1.000 störf, komust þeir 

að því að flest störf í flestum atvinnugeirum sem voru til rannsóknar, hefðu einhver 
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verkefni sem væru þess eðlis að hægt væri að leysa þau með sjálfvirkni. Ekkert þeirra 

starfa sem var rannsakað myndi þó alfarið verða sjálfvirkninni að bráð.  

Fram kom í skýrslu nefndar sem forsætisráðuneytið skipaði til að skoða möguleg áhrif 

fjórðu iðnbyltingarinnar á Ísland, að eitt af einkennum fjórðu iðnbyltingarinnar sé að ný 

tækni muni í sífellt auknum mæli taka yfir úrlausn verkefna sem fram til þessa hafa verið 

leyst með hugarafli mannsins. Um er að ræða þróun sem muni gera nýja 

sjálfvirknivæðingu mögulega þar sem unnt er að hagnýta nýjar tegundir sjálfvirkra 

stjórnkerfa, sem nýta gervigreind að einhverju leyti til ákvarðanatöku. Í ofanálag þá er 

hægt að láta gervigreindarlausnir forrita sig sjálfar með notkun vélræns náms. Þetta hefur 

í för með sér að nánast öll ferli sem nýta stafræn gögn og geta nýtt gervigreind geta 

umbreyst í sjálfvirk ferli (Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður 

Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir, & Kristinn R. Þórisson, 2019, Febrúar). 

Alþjóðaefnahagsráðið framkvæmdi könnun (2018) á meðal stjórnenda fyrirtækja í 

fjármálastarfsemi, þar sem eitt af viðfangsefnunum var að kalla fram lista yfir áherslur í 

innleiðingu tæknilausna á árunum 2018 – 2022. Úr þessum lista má meðal annars lesa að 

þar eru lausnir ofarlega á blaði sem gefa mikla möguleika til áframhaldandi 

sjálfvirknivæðingar hjá fyrirtækjunum. Listann er að finna hér að neðan og er ljóst að 

lausnirnar geta nær allar nýst við sjálfvirknivæðingu: 

 Verslun í gegnum smáforrit og vefinn (e. app- and web-enabled markets)  

 Greining á gríðargögnum (e. big data analytics) 

 Vélrænt nám (e. machine learning) 

 Dulkóðun (e. encryption) 

 Dreifð færsluskrá (e. distributed ledger) 

 Rafræn viðskipti (e. digital trade)  

 Hlutanetið (e. internet of things) 

 Skýjalausnir (e. cloud computing) 

 Viðbótar- og sýndarveruleiki (e. augmented and virtual reality)  

 Snjallklæði (e. wearable electronics) 

Í niðurstöðum umfangsmikillar könnunar sem Ransbotham o.fl. (2017) unnu í 

samvinnu við ráðgjafafyrirtækið Boston Consulting Group, kom meðal annars fram að 
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85% stjórnenda, þvert á atvinnugreinar, telja gervigreind lykilinn að því að öðlast og 

viðhalda samkeppnisforskoti fyrir fyrirtæki sín. Það ætti því ekki að koma á óvart að 60% 

stjórnenda svöruðu því til að stefnumótun um notkun gervigreindar væri verkefni sem 

ætti að hafa forgang. 

Chen o.fl. (2010) benda á að árangur fyrirtækja í að finna þau tækifæri sem felast í nýrri 

tækni og innleiðingu þeirra í starfsemi sína til að ná samkeppnisforskoti, sé að miklu leyti 

háður því hvort þau leggja mikla áherslu á að nýta stafræn tækifæri og sinni því starfi 

faglega. Fyrirtæki sem það gera hafi yfirleitt sett sér stafræna stefnu. Hér er ekki um að 

ræða hefðbundna upplýsingatæknistefnu heldur viðskiptastefnu með áherslu á þau 

tækifæri sem hin hraða þróun í tækni gerir möguleg.  

Rannsakendur frá MIT Sloan School of Management (Ross, o.fl., 2016), hafa skilgreint 

stafræna stefnu á eftirfarandi hátt: „Viðskiptastefna sem er innblásin af möguleikum á 

notkun öflugrar og aðgengilegrar tækni til að bjóða upp á einstaka og samþætta 

viðskiptaþjónustu sem tekur mið af síbreytilegum markaðsaðstæðum“. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra gáfu til kynna að stjórnendur hjá fyrirtækjum sem voru með stafræna 

stefnu voru annað hvort með áherslu á stefnu um stafræna viðskiptavinanálgun (e. 

customer engagement strategy) eða áherslu á stafrænar lausnir (e. digitized solutions 

strategy). Áherslan á stafrænar lausnir í stefnunni leiddi til umbreytingar á 

viðskiptamódeli fyrirtækis með því að endurskilgreina hvað það er sem fyrirtækið er að 

selja. Hins vegar einblínir stafræn viðskiptavinanálgun á umbreytingu þess hvernig 

fyrirtækið nálgast markaðinn, þ.e. með áherslu á að byggja upp tryggð og traust 

viðskiptavina með því að bjóða þeim framúrskarandi, nýstárlega, persónulega og í 

auknum mæli samþætta upplifun (Ross, o.fl. 2016).    

Líklegt þykir að fjórða iðnbyltingin muni hafa mikil áhrif á atvinnumarkað og verða 

möguleg áhrif þess skoðuð í næsta kafla. 

2.2 Áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á störf 

Starf er okkur flestum mikilvægt. Í raun er það svo að starf getur haft ólíka þýðingu fyrir 

mismunandi einstaklinga, verið sumum nauðsyn vegna fjárhagsafkomu en öðrum 

grundvöllur sjálfsmyndar eða stöðutákn (Beckett, 2018). Sjálfvirknivæðing starfa virðist 

vera eitt helsta einkenni fjórðu iðnbyltingarinnar og nú er svo komið að tæknilausnir geta 

framkvæmt hluta af þeim verkefnum sem einungis mannfólkið var fært um hér áður fyrr. 
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Þetta mun samkvæmt Alþjóðaefnahagsráðinu (2018) hafa í för með sér að sum störf, eða 

hluti úr störfum, verða yfirtekin af tæknilausnum og ekki verður lengur þörf fyrir 

mannshöndina eða -hugann þegar kemur að því að framkvæma þessi verkefni. 

 Ekki er fyllilega ljóst hverjar afleiðingar fjórðu iðnbyltingarinnar munu verða á 

atvinnumarkaði en flestir sem láta sig málið varða eru sammála um að verulegar 

breytingar séu í vændum. Spár um afleiðingar fjórðu iðnbyltingarinnar á störf eru allt frá 

því að vera á þann veg að störfum muni fækka verulega, yfir í spár sem gera ráð fyrir 

verulegri fjölgun starfa. Rannsókn Hadzilacos o.fl. (2019) bendir til að nærri helmingur 

fyrirtækja búist við að sjálfvirknivæðing muni leiða til einhvers konar samdráttar á meðal 

starfsmanna í fullu starfi til og með ársins 2022. Í sömu rannsókn bentu niðurstöður til 

þess að stjórnendur 38% fyrirtækja sem rannsökuð voru áttu von á að þróa hæfni 

starfsmanna sinna til að takast á við ný störf sem myndu auka afköst enn frekar. 

Efnahags- og framfarastofnunin (e. OECD), áætlar að 14% starfa séu í mikilli hættu á 

að verða sjálfvirknivædd. Í sömu skýrslu er bent á að auk áðurnefndra 14% starfa sem 

gætu tapast þá muni um það bil þriðjungur starfa til viðbótar breytast verulega (OECD, 

2019). Þetta eru mun bjartsýnni niðurstöður heldur en þær sem komu fram í rannsókn 

Citigroup og Oxford háskóla árið 2016, en þær bentu til þess að 57% starfa í OECD-

ríkjunum væru líkleg til að verða fyrir áhrifum sjálfvirknivæðingar (Frey, o.fl., 2016). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum fjórðu iðnbyltingarinnar á störf á 

Íslandi. Í skýrslu nefndar forsætisráðuneytisins um fjórðu iðnbyltinguna (Huginn Freyr 

Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg 

Jónsdóttir, & Kristinn R. Þórisson, 2019, Febrúar) kemur fram að með aðstoð Hagstofu 

Íslands hafi möguleg áhrif sjálfvirknivæðingar á störf á Íslandi verið reiknuð út. 

Útreikningarnir byggja á aðferðafræði sem OECD hefur notað og niðurstöður þeirra leiða 

líkur að því að um það bil 28% starfa á íslenskum vinnumarkaði geti orðið sjálfvirknivædd 

á næstu 10 til 15 árum. Hér er um að ræða störf sem geta með öllu verið sjálfvirknivædd 

eða þá störf sem breytast svo mikið að þau muni ekki lengur teljast sambærileg við það 

sem þau voru áður. Til viðbótar er talið að á sama tímabili muni 58% starfa taka 

talsverðum breytingum, en einungis 14% starfa muni lítið breytast. Gangi þessar spár eftir 

er ljóst að þetta mun hafa veruleg áhrif á íslenskan vinnumarkað og því er mikilvægt fyrir 
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hagsmunaaðila að huga að forvirkum aðgerðum til að undirbúa samfélagið fyrir þessar 

breytingar. 

Eins og áður hefur komið fram þá eru vangaveltur um að tækni muni taka yfir störfin 

ekki nýmæli í sögunni og einskorðast því ekki við fjórðu iðnbyltinguna. Sagan hefur kennt 

okkur að kvíði er algengur fylgifiskur hraðra tæknibreytinga, sér í lagi þegar þær virðast 

ógna starfsöryggi (Frey, 2019). Árið 1930 varaði hagfræðingurinn John Maynard Keynes 

(1930) við því að nýjungar í tækni kynnu að valda útbreiddu atvinnuleysi. Að sama skapi 

er það engin nýlunda að ákveðin störf séu yfirtekin af vélum en að ný störf komi í staðinn. 

Gott dæmi um slíkt er að árið 1900 starfaði rúmlega 40% Bandaríkjamanna við landbúnað, 

en rúmum 100 árum síðar var þetta hlutfall komið niður fyrir 2% (Autor, 2015). 

Atvinnuleysi í Bandaríkjunum í árslok 2000 var 3,9% (Bureau of Labor Statistics, 2019) sem 

bendir eindregið til þess að ný störf hafi skapast í stað þeirra sem töpuðust á þessu 

tímabili.  

Vinnumarkaðurinn á óhjákvæmilega eftir að fara í gegnum stórfellda umbreytingu á 

komandi árum og áratugum. Fyrirtæki í öllum greinum um heim allan vinna að því að ná 

fram vexti með því að innleiða nýja tækni í viðskiptaumhverfi sitt með það fyrir augum að 

ná fram aukinni hagkvæmni í framleiðslu og að tryggja samkeppnishæfni þeirra á markaði 

(Hadzilacos, o.fl., 2019). Í sama streng tekur Alþjóðabankinn (e. World Bank) sem bendir 

á að vegna mikilla tækniframfara um þessar mundir sé vinnumarkaðurinn í stöðugri 

endursköpun og á meðan sé samfélagið að reyna að halda í við þróunina. Með notkun á 

stafrænu vinnuafli, þar sem áður var þörf fyrir hefðbundið starfsfólk skapist tækifæri fyrir 

skipulagsheildir til að auka framleiðni, lækka launakostnað og ná fram betri 

rekstrarafkomu (World Bank, 2019).  

Í rannsókn ráðgjafafyrirtækisins McKinsey Global Institute (2017) voru sérstaklega 

skoðaðir 2000 verkþættir (e. activities) sem tilheyra 800 starfsheitum. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var að mögulega verði rúmlega helmingur verkþátta sem framkvæmdir 

eru í umræddum störfum brátt framkvæmdir af lausnum sem byggja á tækni sem þegar 

er til staðar. Í niðurstöðum sömu rannsóknar kom fram að McKinsey Global Institute 

áætlar að fimm þættir muni hafa hvað mest áhrif á sjálfvirknivæðingu starfa: 

 Tækni; 

 Kostnaður við þróun og innleiðingu tæknilausna; 
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 Efnahagslegur ávinningur; 

 Samþykki samfélags og regluverks; 

 Gangverk vinnumarkaðar. 

Þegar kemur að mögulegum hindrunum á upptöku tækni sem hægt er að nýta til 

sjálfvirknivæðingar þá virðast þættir er lúta að gangverki vinnumarkaðar sérlega 

hugleiknir stjórnendum víða um heim. Í niðurstöðu könnunar sem ráðgjafafyrirtækið 

Boston Consulting vann með Alþjóðaefnahagsráðinu (2019) kemur fram að fjórar af fimm 

helstu hindrunum sem stjórnendur nefndu varðandi upptöku á nýjum tæknilausnum 

tengdust sterklega skorti á hæfni starfsfólks. Nánar tiltekið nefndu 74% stjórnenda 

hæfniskort almennra starfsmanna á heimamarkaði sem hindrun, á meðan 43% nefndu 

hæfniskort stjórnenda. Það voru svo 29% stjórnenda sem nefndu skort á sveigjanleika við 

ráðningar og uppsagnir vegna breyttra krafna til hæfni starfsmanna.  

Af ofangreindu má draga þá ályktun að fjöldi fyrirtækja muni á næstu árum standa 

frammi fyrir töluverðum áskorunum hvað varðar mannauðsstjórnun. Hvernig eiga þau að 

tryggja að þau séu eftirsóknarverður vinnustaður fyrir þá tegund starfsmanna sem þau 

hafa helst þörf fyrir? Hvernig eiga þau að meðhöndla starfsmenn sem eru í dag í störfum 

sem munu líklega verða sjálfvirknivædd í nánustu framtíð? Hvernig eiga þau að tryggja að 

stjórnendur fyrirtækjanna hafi nægjanlegan skilning til að átta sig á þeim möguleikum 

sem ný tækni hefur í för með sér?  

Fyrirtæki munu á komandi árum þurfa að breyta samsetningu starfsmannahópa sinna 

á þann veg að auka hlutfall starfsmanna sem hefur þekkingu á sviði tækni og annarrar 

þekkingar sem þörf er á til að gera fyrirtækjunum kleift að nýta þau tækifæri sem ný tækni 

hefur í för með sér. Ljóst er að aðilar á vinnumarkaði sem hafa þá þekkingu og hæfni sem 

fyrirtækin leita eftir eru takmörkuð auðlind og líklegt að fyrirtækin muni þurfa að leggja 

sig verulega fram við að fá slíka starfsmenn til sín, en einnig verður það ákveðin áskorun 

að halda þessum starfsmönnum því að önnur fyrirtæki munu líklega sýna þeim áhuga. Það 

er því áframhaldandi útlit fyrir harða samkeppni um vinnuafl. Fyrirtæki þola misvel 

starfsmannaveltu og sama hvernig á það er litið þá er slík velta kostnaðarsöm (Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Annað hvort munu fyrirtækin því þurfa að finna 

nýjan farveg fyrir starfsmenn sem sinna verkefnum sem verða yfirtekin af tækni eða þá 

að segja því starfsfólki upp.  
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Ætla má að einkar mikilvægt verði að þjálfa núverandi starfsfólk í að taka að sér ný 

verkefni þar sem nýrrar þekkingar og hæfni er krafist, þar sem líkur eru á að fyrirtæki muni 

þurfa að berjast um takmarkaðan fjölda starfsmanna sem hafa þá þekkingu sem þarf til 

að innleiða nýja tækni í starfsemina. Annar möguleiki gæti verið að útvista hluta af 

sérfræðistörfunum, en það er allavega ljóst að huga þarf vandlega að því að fyrirtækin 

dragist ekki aftur úr í samkeppni vegna þekkingarskorts á sviði tækni.  

 Til að auka líkur fyrirtækja á að ná góðum árangri í að manna þær stöður sem munu 

styrkja þau í að ná samkeppnislegu forskoti á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar, er talið 

mikilvægt að innan þeirra sé unnið skipulega að mannauðsmálum. Sem dæmi með því að 

beita stefnumiðaðri mannauðsstjórnun með tilheyrilegri áherslu á mannauðsstefnu, 

þekkingarstjórnun og kortlagningu á hæfniþörf fyrirtækisins og hæfni starfsmanna. 

Fjallað er nánar um þessa þætti í kafla 2.3.  

Í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins Deloitte (2019) kemur fram að fjórða iðnbyltingin muni 

ekki bara hafa í för með sér breytingar á fjölda starfa heldur muni störfin sem slík taka 

miklum breytingum. Því þurfi starfsfólk að vera tilbúið að taka að sér fjölbreyttari störf 

sem muni jafnvel tilheyra mismunandi einingum skipulagsheildarinnar. Þetta er að miklu 

leyti í samræmi við það sem fram kemur í skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (Hadzilacos, 

o.fl., 2019). Þar er talið að eftirspurn muni aukast eftir ákveðinni hæfni og eiginleikum í 

fari starfsfólks:  

 Greiningarhugsun (e. analytical thinking);  

 Hæfni til nýsköpunar;  

 Hæfni til að tileinka sér nýjungar;  

 Skapandi hugsun og frumkvæði; 

 Hæfni í tæknilegri hönnun og forritun;  

 Gagnrýnin hugsun (e. critical thinking);  

 Geta til að leysa flókin verkefni;  

 Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum;  

 Tilfinningagreind; 

 Hæfni til röksemdafærslu og lausnamiðuð hugsun; 

 Kerfisgreining. 
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Í sömu skýrslu er talið líklegt að eftirspurn muni minnka eftir starfsfólki með 

eftirfarandi eiginleika (Hadzilacos, o.fl., 2019): 

 Handlagni;  

 Hæfni til að leggja hluti á minnið;  

 Hæfni til fjármagnsstjórnunar;  

 Hæfni til uppsetningar og viðhalds á einföldum tæknilausnum;  

 Hæfni til að hafa mannaforráð;  

 Hæfni til að starfa við gæðaeftirlit og tímastjórnun. 

 Í skýrslu Alþjóðabankans (Hadzilacos, o.fl., 2019) kemur fram að að nýlegar tölur frá 

evrópskum löndum bendi til þess að þrátt fyrir að tæknin hafi vissulega tekið yfir sum 

störf þá muni hún þegar á heildina er litið auka þörf fyrir starfsfólk. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður nýlegrar skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (Hadzilacos, o.fl., 2019) þegar 

kemur að því að áætla þróun starfa til ársins 2022. Talið er að á sama tímabili og 75 

milljónir starfa muni verða tekin yfir af tæknilausnum þá muni 133 milljónir nýrra starfa 

verða til. Gangi þessar spár eftir verður því mikil þörf hjá fyrirtækjum á starfsfólki með 

nýja tegund af hæfni og mun sú þróun væntanlega verða þess valdandi að meiri áhersla 

verður lögð á endurmenntun og símenntun starfsmanna heldur en verið hefur til þessa.  

2.2.1 Fjórða iðnbyltingin og væntanleg áhrif hennar á störf hjá 
fjármálafyrirtækjum 

Ekki eru öll störf talin jafn líkleg til að verða sjálfvirknivædd. Störf þar sem mikið er um 

endurtekningar (e. routine tasks) og með möguleika á að kerfisbinda verkin (e. codifiable) 

eru talin líklegust til að verða yfirtekin af sjálfvirkni (World Bank, 2019). Rannsókn 

framkvæmd af OECD (2019) bendir sterklega til þess að almennt megi miða við að eftir 

því sem menntunarstig starfsmanns er hærra, þeim mun minni líkur séu á að starf hans 

verði sjálfvirknivætt. Þetta rímar við niðurstöður Alþjóðaefnahagsráðsins sem telur að 

vegna hás menntunarstigs séu starfsmenn fjármálafyrirtækja ólíklegri til að tapa störfum 

sínum vegna sjálfvirknivæðingar þar sem líklegra þykir að þeir verði færðir til í önnur störf 

sem gefa meira virði heldur en fyrri störf þeirra sem verða að einhverju leyti 

sjálfvirknivædd (Hadzilacos, o.fl., 2019).  
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Lloyds Banking Group (2018) er ágætt dæmi um fjármálafyrirtæki sem hefur sett fram 

stafræna stefnu sem ber þess merki að fyrirtækið sé að auka vægi stafrænnar þjónustu. Í 

greinargerð Tzorzakis (2018) fyrir Eurofound, sem er sú stofnun Evrópusambandsins sem 

er ætlað að bæta vinnuaðstæður innan landa sambandsins, kom fram að áætlað er að 

þessi stefnubreyting Lloyds muni hafa þau áhrif að u.þ.b. 6.000 störf verða tæknivædd. 

Jafnframt kemur fram í greinargerðinni að Lloyds hafi tilkynnt að fyrirtækið ætlaði sér að 

skapa 8.000 ný störf og að núverandi starfsmenn fyrirtækisins myndu verða fluttir í 75% 

þessara nýju starfa. 

Í könnun sem Shook o.fl. (2018) framkvæmdu fyrir ráðgjafafyrirtækið Accenture á 

meðal 1.300 bankastarfsmanna og 100 stjórnenda í efsta stjórnunarlagi hjá stórum 

fjármálafyrirtækjum í Evrópu, bentu niðurstöður til þess að 77% bankanna hyggist nota 

gervigreind að miklu eða mjög miklu leyti við sjálfvirknivæðingu verkefna á næstu þremur 

árum. Þrátt fyrir þetta þá sögðu 67% stjórnenda sem tóku þátt í umræddri könnun að þeir 

teldu að gervigreind myndi leiða til aukningar á fjölda starfa á næstu þremur árum. 

Sjálfvirknivæðing virtist einnig ofarlega í huga þeirra leiðtoga fjármálafyrirtækja sem tóku 

þátt í könnun ráðgjafafyrirtækisins EY (2018), en þar kom meðal annars fram að 51% 

svarenda töldu að ein helsta ástæða þess að fyrirtæki þeirra myndi fjárfesta í tækni væri 

til að keyra áfram stafræna umbreytingu.  

Hafa ber í huga að með aukinni innleiðingu á tæknilausnum við framkvæmd starfa þá 

er líklegt að starfsfólk muni í auknum mæli nýta sér þær við lausn verkefna. Evans-

Greenwood o.fl. (2017) benda á að ef núverandi störf verða gerð sjálfvirk, þá er líklegt að 

það hafi í för með sér einhverja aukningu á framleiðni, en jafnframt að ef störf eru 

endurhönnuð til að sameina styrk mannlegs vinnuafls við tæknilegar lausnir, þá getur 

árangurinn verið í formi verulegra framfara bæði í þjónustu við viðskiptavini sem og í 

framleiðni.  

Bæði sjálfvirknivæðing starfa sem og samvinna starfsmanna t.d. með 

gervigreindarlausnum munu vafalítið valda breytingu á störfum. Alþjóðaefnahagsráðið 

(Hadzilacos, o.fl., 2019) hefur framkvæmt viðamikla könnun á því hvaða störf eru talin 

líkleg til að verða sjálfvirkni að bráð sem og í hvaða störfum er líklegt að eftirspurn eftir 

vinnuafli aukist á næstu fimm árum. Niðurstöðurnar benda til þess að líklegt sé að áhrifin 

verði mismikil eftir geirum atvinnulífsins og því er sérlega áhugavert í þessu 
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rannsóknarverkefni að rýna í niðurstöður fyrir fyrirtæki í fjármálastarfsemi. Þess ber að 

geta að notast var við eftirfarandi skilgreiningu á fyrirtækjum í fjármálastarfsemi í könnun 

Alþjóða-efnahagsráðsins: „Fyrirtæki sem starfa á sviði vátrygginga, eignastýringar, 

bankastarfsemi, fjármálamarkaðir, fjárfestingar einstaklinga og stofnana“. Samkvæmt 

niðurstöðum áðurnefndrar könnunar rannsóknarhóps Alþjóðaefnahagsráðsins, þá er 

áætlað að eftirfarandi störf muni fara frá því að vera 30% starfsfólks fjármálafyrirtækja 

árið 2018 í það að verða 19% árið 2022: 

 Skrifstofufólk sem sér um gagnaskráningu; 

 Ritarar; 

 Starfsfólk sem vinnur við bókhald og launavinnslu; 

 Starfsfólk í umsýslu; 

 Gjaldkerar og tengd störf; 

 Skipulagsfræðingar; 

 Greinendur; 

 Fólk sem starfar við umsýslu á pósti; 

 Lánasérfræðingar; 

 Endurskoðendur. 

Könnunin gefur einnig til kynna í hvaða störfum verði aukin eftirspurn eftir starfsfólki. 

Rannsakendur áætla að eftirfarandi störf fari úr því að vera 15% af starfsfólki 

fjármálafyrirtækja 2018 í það að verða 29% árið 2022. Áberandi er að þarna er að miklu 

leyti um sérfræðistörf að ræða sem krefjast mikillar þekkingar og góðrar menntunar:  

 Sérfræðingar í gagnavinnslu; 

 Sérfræðingar í gervigreind og vélanámi; 

 Sérfræðingar í hönnun á viðmóti tæknilausna og notendaupplifun; 

 Sérfræðingar í stafrænum umbreytingum; 

 Sérfræðingar í sölu- og markaðsmálum; 

 Upplýsingagjöf til viðskiptavina og þjónusta við viðskiptavini; 

 Sérfræðingar í nýsköpun; 
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 Sérfræðingar í upplýsingatækni; 

 Sérfræðingar í öryggi í upplýsingatækni; 

 Æðstu stjórnendur og rekstrarstjórar. 

Ef þessar spár varðandi breyttar áherslur á hæfni starfsfólks ganga eftir er hugsanlegt 

að mikil samkeppni verði á milli fyrirtækja um það starfsfólk sem hefur yfir þessari 

þekkingu að ráða. Mikið mun því mæða á fyrirtækjum við að beita stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun til að laða að starfsfólk með rétta hæfni og einnig við að halda því.  

2.3 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Ein verðmætasta auðlind skipulagsheilda er mannauðurinn og hæfileikar starfsfólks geta 

gert gæfumuninn þegar kemur að því hverjir verða ofan á og hverjir undir í samkeppni 

(Dibble, 1999). Umfjöllun um mannauðshugtakið má rekja til hagfræðingsins Adams 

Smith, sem oft er vísað til sem föður nútíma stjórnunar. Hann skrifaði bókina Rannsókn á 

eðli og orsökum auðlegðar þjóðanna (1776), en bók þessi er gjarnan kölluð Auðlegð 

þjóðanna. Í henni vakti Adam Smith máls á verðmæti mannauðs sem auðlindar fyrirtækja. 

Frá þeim tíma sem Auðlegð þjóðanna var gefin út hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

vissulega hefur mannauðsstjórnun þróast og dafnað frá þeim tíma. Poole (1990) bendir á 

að fyrr á árum var umsjón með málefnum starfsfólks oftast nefnd starfsmannastjórnun 

(e. personnel management), en í kringum 1990 fór vegur mannauðsstjórnunar (e. human 

resource managment) vaxandi. Sú breyting markaðist af því að farið var að líta á stjórnun 

mannauðs sem stefnumótandi þátt starfseminnar sem tengist öllum starfsmönnum, ekki 

síst stjórnendum. Þannig snúist mannauðsstjórnun um að umbuna fólki sem mikilvægustu 

auðlind vinnustaða, tryggja virk samskipti við starfsfólk og leitast við að auka árangur 

fyrirtækis, ásamt því að koma til móts við þarfir starfsfólks og samfélagsins.  

Nú á tímum er hugtakið stefnumiðuð mannauðsstjórnun oft notað þegar kemur að því 

að fjalla um faglega mannauðsstjórnun, en hver er munurinn á hugtökunum 

mannauðsstjórnun og stefnumiðuð mannauðsstjórnun? Truss og Gratton (1994) sögðu 

að ef til vill væri rétt að líta á stefnumiðaða mannauðsstjórnun sem yfirheiti sem tengi 

saman stjórnun og þróun á mannauði innan skipulagsheildar við heildarstarfsemi og 

umhverfi skipulagsheildarinnar. Hins vegar væri hægt að líta á mannauðsstjórnun sem 

nokkurs konar útfærsluatriði (e. organizing activity), sem væri undirþáttur 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. 
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Talið er að hugmyndafræði stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar sé byggð á hugtakinu 

„auðlindasýn“ (e. resource-based view) sem sett var fram af Jay B. Barney (1991). Barney 

skilgreindi auðlindir sem virðisskapandi þætti sem auka hagkvæmni og skilvirkni 

skipulagsheilda en auðlindasýn er nokkurs konar stjórnendalíkan (e. managerial 

framework) sem er notað til að skilgreina stefnumótandi auðlindir sem skipulagsheild 

getur notað til að ná fram samkeppnislegu forskoti. Ein af auðlindunum sem auðlindasýn 

tekur mið af er einmitt mannauðurinn (e. human capital resources) (Joyce & Winch, 

2004). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun út frá auðlindanálgun getur leitt til þess sem 

Boxall og Purcell (2016) kalla mannauðsforskot (e. human resource advantage) og er 

markmiðið að þróa stefnumiðaða getu til að láta auðlindir og tækifæri virka saman. 

Stjórnendur þurfa einnig að taka stefnumiðaða nálgun og tryggja að stefnt sé í rétta átt.  

Markmið stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er að tryggja að fyrirtæki nái 

samkeppnisforskoti með því að laða til sín og halda í hæfari mannauð en 

samkeppnisaðilarnir (Armstrong & Taylor, 2017). Samkeppnisheildir þurfa að keppast um 

hæfasta starfsfólkið í störfin. Stjórnendur geta ekki skikkað neinn til að vinna fyrir sig og 

eru í samkeppni um að laða að og halda í starfsfólk með réttu hæfnina hverju sinni 

(Kaufman & Miller, 2011).  

Stefnumiðuð nýting auðlinda snýr m.a. að því að hafa sértækar stefnur fyrir 

samsetningu mannafla, þróun markaðssetningar vinnustaðarins, sveigjanleika og 

hæfileikastjórnun sem byggjast á stefnu fyrirtækisins og styðja við markmið þess 

(Armstrong & Taylor, 2017). Boxall og Purcell (2016) vísuðu til þess að stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun er byggir á auðlindum (e. resource-based SHRM) gæti leitt til 

samkeppnisforskots vegna mannauðs. Þeir töldu jafnframt að þar að baki liggi tvær megin 

víddir, þ.e. samkeppnisforskot vegna verðmætis mannauðs (e. human capital advantage) 

og samkeppnisforskot vegna skipulagsferlis (e. organizational process).  

Samkeppnisforskot vegna verðmætis mannauðs er staða sem skipulagsheild nýtur 

þegar hún hefur hæfileikaríkari mannauð heldur en samkeppnisaðilar. Lykil hæfnisþættir 

sem stuðla að slíku forskoti eru framúrskarandi mannvitsgreind, tilfinningagreind og 

líkamleg geta starfsfólks. Swart o.fl. (2004) bentu á mikilvægi framúrskarandi stefnu í 

mannaráðningum, þjálfun, og hópeflis til að ná samkeppnisforskoti vegna verðmætis 

mannauðs.  
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Samkeppnisforskot vegna skipulagsferlis er hins vegar staða sem skipulagsheild nýtur 

þegar hún hefur þróað með sér framúrskarandi leiðir til að nýta hæfileika einstaklinga í 

samstarfsverkefnum (Boxall, 1996; 1998). Einkenni samkeppnisforskots vegna 

skipulagsferlis er þegar starfsfólk vinnur vel saman en slíkt er gjarnan talið vera afleiðing 

þess þegar vel tekst til við að innleiða hágæða mannauðsstefnu. Þegar skipulagsheild 

hefur komið sér upp mannauði sem samkeppnisaðilar geta hvorki leikið eftir né komið 

með staðgengla fyrir þá myndar það varanlegt samkeppnisforskot. (Boxall & Purcell, 

2016). 

Nú á tímum er almennt viðurkennt að mannauðsstjórnun sé mikilvægur þáttur við 

stjórnun skipulagsheilda. Mondy og Martocchio (2016) bentu á að hlutverk og tilgangur 

mannauðsstjóra sé að skapa umhverfi sem hvetur starfsfólk til dáða til að hafa jákvæð 

áhrif á árangur og framleiðni. Við val og ráðningar á mannauði þurfi mannauðsstjórar að 

vanda vel til verka en hafa ber í huga að fræðsla og þjálfun spila einnig lykilhlutverk þegar 

kemur að samkeppnisforskoti skipulagsheilda. Þessi kenning Mondy og Martocchio á ekki 

síður vel við í dag þegar breytingar á störfum og hæfniskröfum eru jafn hraðar og raun 

ber vitni. Í þessu sambandi má benda á að Tarry (2018) vakti athygli á mikilvægi þess að 

mannauðsdeildir eigi beina hlutdeild í að skilgreina og leggja rækt við fyrirtækjamenningu 

þar sem breytingum er fagnað frekar en að streitast gegn þeim og þar sem starfsfólk er 

tilbúið að taka þátt í framþróun með nýrri tækni. Tarry vísaði einnig til þess að skapa þurfi 

ný kerfi og viðhorf sem styðja við og hámarka möguleika starfsfólks með hjálp tækni og 

gervigreindar. Líkur séu á að ört vaxandi skipulagsheildir séu þær sem best muni ganga að 

finna, laða að og halda í hæfileikaríkt starfsfólk  

2.3.1 Kerfisbunding nálgun 

Ekki er hægt að líta framhjá þeim raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir með fjórðu 

iðnbyltingunni. Mamedov o.fl. (2019) segja hana í fyrsta lagi áskorun fyrir mannkynið þar 

sem breytingar af hennar völdum hreyfa við hefðbundnum gildum sem tengjast 

atvinnulífi, samfélagi og fjölskyldu. Ný og framsækin tækni hefur rutt sér til rúms og haft 

mikil áhrif á viðhorf vinnuveitenda. Ekki má heldur gleyma þeim verulega muni sem er á 

milli X, Y og Z kynslóðanna og því þarf að þróa nýstárlegar lausnir við stjórnun sem taka 

bæði mið af tækniþróun og hugarfari þeirra kynslóða sem eru á vinnumarkaði. 
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Á tímum örra tæknibreytinga og aukningar á sjálfvirknivæðingu starfa er hætt við að 

fyrirtækin tapi hæfileikaríku starfsfólki sem hefur góða þekkingu á fyrirtækinu, sé ekki 

unnið kerfisbundið að því að meta áhrif fyrirhugaðrar sjálfvirknivæðingar á samsetningu 

mannauðs. Starfshópar innan Alþjóðaefnahagsráðsins hafa lagt ríka áherslu á rannsóknir 

og kannanir tengdar áhrifum fjórðu iðnbyltingarinnar á störfin. Í skýrslu vegna einnar 

slíkrar rannsóknar kemur fram að mikilvægt sé að fyrirtæki marki sér stefnu varðandi 

upptöku á nýrri tækni sem leiðir til aukinnar sjálfvirknivæðingar. Fyrirtækin þurfa að setja 

sér markmið um hvaða verkefni skuli sjálfvirknivæða, hvernig samsetning starfsfólks þarf 

að vera innan fyrirtækisins til að innleiðingin geti átt sér stað og hvað eigi að verða um 

það starfsfólk sem í dag sinnir þeim verkefnum sem stefnt er á að sjálfvirknivæða í 

framtíðinni (Leopold, Zahidi, & Ratcheva, 2018). Í ofanálag þá hlýtur að vera mjög 

mikilvægt undir áðurnefndum kringumstæðum að beita skilvirkri þekkingarstjórnun við 

skráningu á þekkingu. Ljóst megi vera að of seint sé að bregðast við þegar að 

breytingarnar hafa átt sér stað.  

Með ofangreind atriði í huga er ljóst að mikilvægi stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar 

er mikið og líklegt má telja að það verði síst minna í nánustu framtíð, þar sem 

skipulagsheildir munu þurfa að takast á við margvíslegar áskoranir er tengjast 

sjálfvirknivæðingu starfa og áhrifum hennar á mannauðsmál þeirra. Mannauðsstjórnun 

skipar stóran sess innan þekkingarstjórnunarfræða, þar sem starfsfólk skipulagsheilda 

miðlar þekkingu sín á milli.  

Eitt af meginverkefnum þekkingarstjórnunar snýr að því hvernig hægt sé að halda í við 

hraða breytinga innan skipulagsheilda og greina hvers konar þekkingu skipulagsheildin 

þarf á að halda (Armstrong & Taylor, 2017). Það er síðan hlutverk mannauðsstjórnunar 

að stuðla að því að skipulagsheildin hafi á að skipa nauðsynlegum þekkingarauði. Ýmis 

dæmi eru um hvernig nýta megi mannauðsstjórnun við uppbyggingu þekkingarstjórnunar 

innan skipulagsheildar. Gagnkvæmt traust á milli samstarfsfólks er forsenda þess að það 

vilji deila þekkingu sinni hvert með öðru. Stjórnendur geta hvatt starfsfólk til samvinnu og 

tengslamyndunar. Skipulagning vinnulags, s.s. teymisvinna, getur skapað kjöraðstæður 

fyrir myndun á trausti og miðlun þekkingar meðal samstarfsfólks (Armstrong & Taylor, 

2017).  
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2.3.2 Þekkingarstjórnun á tímum mikilla breytinga 

Í efnahagsumhverfi þar sem óvissa er eina vissan, er þekking skv. Nonaka (2007) eina 

trygga uppspretta varanlegs samkeppnisforskots. Sé þetta rétt hjá Nonaka, þá er engin 

furða að á undanförnum áratugum hafi virði þekkingarstjórnunar (e. knowledge 

management) aukist innan skipulagsheilda. Sú þekking sem býr í daglegum störfum 

skipulagsheilda er verðmæti sem þarf að huga vel að, ekki síst á óvissutímum. Samhliða 

þarf að halda henni við og skapa nýja þekkingu til að viðhalda samkeppnishæfni 

skipulagsheildar (Bolisani & Bratianu, 2017). Samkvæmt Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2004) 

er algengt að breytingar séu álitnar óvæntar og óvelkomnar meðal starfsmanna 

skipulagsheilda, en þær má hins vegar oft sjá fyrir, stuðla að þeim og nýta þær til 

framdráttar, sé þekking skipulögð í þá veru.  

Þekkingarstjórnun er ferli sem stuðlar að því að koma þekkingu á framfæri og gera 

hana aðgengilega innan skipulagsheilda (Jashapara, 2004). O’Dell og Grayson (1998) 

staðhæfa að þekkingarstjórnun sé ferlið við að greina, grípa og nýta þekkingu til að stuðla 

að samkeppnishæfni fyrirtækja. Jashapara (2004) segir innleiðingu þekkingarstjórnunar 

vera undir menningu viðkomandi skipulagsheildar komna og að menning skipulagsheildar 

geti einnig haft hindrandi áhrif á innleiðingu þekkingarstjórnunar.  

Eitt af helstu markmiðum þekkingarstjórnunar er að bæta frammistöðu 

skipulagsheilda og leggja Ho (2009) og Chourides, Longbottom og Murphy (2003) áherslu 

á mikilvægi stefnumótunar sem forsendu þekkingarstjórnunar. Þýðingarmikill hluti 

þekkingarstjórnunar felst í að varðveita mikilvæg gögn og hafa áætlun um hvernig þau 

verði varðveitt eða endurheimt ef þörf krefur (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).  

Í þekkingarstjórnun er gjarnan talað um að þekking sé annars vegar leynd (e. tacit) og 

hins vegar ljós (e. explicit). Leynd þekking er geymd í hugum einstaklinganna sem yfir 

henni búa og því er erfitt að flytja hana manna á milli, munnlega eða skriflega. Oft er því 

mikilvægt að ná að gera leynda þekkingu ljósa, því það er forsenda þess að bæta við hana 

og samþætta inn í þekkingarnet fyrirtækja (Battistutti & Bork, 2017). Leynd þekking er 

geymd í huga einstaklinga en upplýsingar er hægt að finna og geyma, m.a. á rafrænu formi 

(Blumentritt & Johnston, 1999). 

Þekking er verðmæti en hún getur reynst tilgangslaus sé henni ekki miðlað á viðeigandi 

staði innan skipulagsheilda til að stuðla að nýtingu hennar og er miðlun þekkingar (e. 
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knowledge-sharing) því lykilatriði. Eins og áður segir þá lifum við á tímum hraðra 

breytinga og vönduð þekkingarstjórnun getur gegnt mjög mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að því að tryggja að þekkingarverðmæti glatist ekki úr fjármálafyrirtækjum þegar 

sviptingar eiga sér stað í mannauðsmálum þeirra. En hafa ber í huga að ekki er nóg að skrá 

núverandi þekkingu og tryggja að viðeigandi aðilar innan skipulagsheildanna hafi aðgang 

að henni, heldur þarf líka að huga að þeirri þekkingu og hæfni sem skipulagsheildir þurfa 

að bæta við sig til að ná árangri í nánustu framtíð. Þá kemur til sögunnar kortlagning á 

hæfniþörf sem er viðfangsefni næsta kafla.  

2.3.3 Kortlagning á hæfniþörf skipulagsheilda og hæfni starfsmanna 

Ein af rannsóknarspurningum þessa verkefnis snýr að því hvernig aukin sjálfvirknivæðing 

starfa muni kalla á breytt vinnubrögð við mannauðsstjórnun hjá fjármálafyrirtækjum á 

Íslandi á tímabilinu 2020 til og með 2024. Telja má að ein af helstu áskorunum í 

stefnumiðaðri mannauðsstjórnun í upphafi fjórðu iðnbyltingarinnar verði að meta og 

skilgreina hvernig eigi að manna þau nýju hlutverk sem munu skapast og hvernig eigi að 

takast á við breyttar áherslur hvað varðar þörf fyrir tiltekna hæfni. Armstrong og Taylor 

(2017) bentu á að mönnun skipulagsheilda (e. employee resourcing) snúist ekki 

einvörðungu um nýráðningar, heldur einnig um að beita hvaða úrræðum sem í boði eru, 

til að tryggja að skipulagsheildirnar hafi yfir þeirri hæfni og getu að ráða sem þær þurfa á 

að halda til að ná árangri í samræmi við megin markmið sín. Mönnun getur byrjað með 

ráðningarferli en teygir svo anga sína yfir á önnur svið, svo sem þjálfun og þróun 

starfsfólks, ásamt því að móta æskilega hegðun á vinnustaðnum og tryggja viðhald 

þekkingar fyrir arftaka í starfi. 

Með því að greina hæfniþörf innan skipulagsheildar er hægt að vinna skipulega að því 

að þróa starfsfólk til að takast á við ný verkefni auk þess að huga að markvissum 

nýráðningum til að bæta nýrri þekkingu og hæfni inn í skipulagsheildina. Jafnframt þarf 

að aðstoða starfsfólkið við að aðlagast nýjum kröfum og hjálpa því að fóta sig í breyttu 

vinnuumhverfi (Bayraktar & Ataç, 2018).  

Á tímum hraðra og mikilla breytinga getur skipt sköpum fyrir árangur skipulagsheilda 

að vera sveigjanleg hvað mannauð varðar með tilliti til magns og samsetningar til að styðja 

við stefnu sína. Þannig þurfi stjórnendur sem vilja ná samkeppnisforskoti sem byggir á 

mannauði að hafa forvirka nálgun með tilliti til þessara þátta (Maertz Jr., Stoeberl, & 
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Magnusson, 2014). En vissulega er það svo að skipulagsheildir geta einnig beitt öðrum 

leiðum til að auka sveigjanleika sinn til dæmis með því að ráða til sín ráðgjafa í tímabundin 

störf og/eða útvista verkefnum til lengri tíma. Sennet (1998) bendir á að starfsemi geti 

verið endurhönnuð, hún flust milli landa eða landshluta, hluti hennar lagður niður eða 

úthýst. Slíku róti fylgja vissulega breytingar á mannauði sem ýmist þarf að segja upp starfi 

eða kýs sjálft að snúa sér að öðrum störfum.  

Lilja Dögg Jónsdóttir, sem er einn af höfundum skýrslunnar „Ísland og fjórða 

iðnbyltingin“ (2019, Febrúar) sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið, bendir á í grein sem 

hún ritaði fyrir tímaritið Vísbendingu, að við séum að horfa fram á miklar breytingar á 

vinnumarkaði þar sem hefðbundin starfsheiti séu á góðri leið með að deyja út. Tæknin sé 

ein helsta orsök þess að línurnar sem aðskilja ólík störf hafa verið máðar út. Afleiðing 

þessa sé sú að sífellt fleiri störf krefjist þess að starfsfólk blandi saman þverfaglegri hæfni. 

Þannig geti t.d. hugbúnaðarverkfræðingur þurft að geta forritað, hafa skilning á 

markaðsfræði og viðmótshönnun. Hún bendir jafnframt á að í hefðbundnum 

tæknistörfum sé síaukin áhersla á „mýkri“ færni, svo sem að starfsfólk sé vel skrifandi, 

hæft í samskiptum og skapandi (Lilja Dögg Jónsdóttir, 2018). 

Líklegt er að þegar hraðar breytingar eiga sér stað varðandi hæfniþörf innan 

skipulagsheilda verði lögð enn meiri áhersla á að tryggja að þær lendi ekki í þeirri stöðu 

að hæfniskortur hefti samkeppnisgetu þeirra. Við slíkar aðstæður er líklegt að 

skipulagsheildir muni auka áherslu á vinnuaflsáætlanir (e. workforce planning), en slíkar 

áætlanir eiga að tryggja að skipulagsheildir hafi á að skipa réttum fjölda starfsfólks, með 

rétta hæfni, á réttum stað, á réttum tíma, til að ná að uppfylla skammtíma- og langtíma 

markmið miðað við viðskiptastefnu þeirra (Mayo, 2015).  

Þegar markaðsumhverfið er í hraðri mótun eins og á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar er 

langt frá því að vera auðvelt að spá fyrir um þörf fyrir mannafla og hæfni. Í grein sem birt 

var í tímaritinu Organizational Dynamics, benti Peter Cappelli (2009) á að 

samkeppnisumhverfi geti verið svo breytilegt að skipulagsheildir þurfi að aðlaga eigin 

undirstefnur og vinnulag svo oft að áætlanir um mönnunarþörf séu sjaldan réttar. Því 

lengra sem horft sé fram í tímann, verði réttleiki þeirra enn minni. Þetta er í samræmi við 

ábendingar Stephen Taylor (2018) sem telur að í venjulegu árferði sé mögulegt að koma 

með nokkuð skynsamlegar ályktanir um mönnunarþörf ef horft er fram um eitt til tvö ár. 
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Helsta ástæða þess að erfitt sé að horfa lengra en tvö ár fram í tímann sé sú að tækni- og 

eða efnahagsþróun geti haft djúpstæð áhrif á störf og það hvernig þau eru framkvæmd. 

Ólíklegt má þó telja að það tímabil sem við erum nú að ganga í gegnum, sem oft er kallað 

fjórða iðnbyltingin, geti talist til venjulegs árferðis með tilliti til þróunar og áhrifa á störf 

og hæfni. Væntanlega er því enn erfiðara nú heldur en í venjulegu árferði að spá fyrir um 

þróun nokkur ár fram í tímann.  

Annar þáttur sem Taylor (2018) bendir á að geti haft áhrif á réttleika í framtíðarspám 

er stöðugleiki í starfsumhverfi skipulagsheildar. Hæpið er að líta svo á að stöðugleiki ríki í 

því samkeppnisumhverfi sem fjármálafyrirtæki starfa. Ör tækniþróun og breytingar á 

regluverki skapa tækifæri fyrir nýja aðila til að koma inn á þennan samkeppnismarkað. 

Nánar er fjallað um þessar breytingar í næsta kafla.  

Þó svo að áætlanirnar gefi í sjálfu sér ekki endilega rétta mynd af framtíðinni, þá má 

leiða líkur að því að vinnan við að gera þær auki skilning stjórnenda á heildarmyndinni 

varðandi þörf fyrir nýja tegund af hæfni og meiri eða minni þörf fyrir tiltekna tegund af 

hæfni. Vegna hraðra breytinga í viðskiptaumhverfinu má því gera ráð fyrir að þörf sé fyrir 

að slíkar áætlanir séu reglulega metnar og uppfærðar. Með hæfnispám verða til 

mikilvægar upplýsingar sem nýtast við stefnumótun og ákvarðanatöku hjá 

skipulagsheildum, einstaklingum og stjórnvöldum. Hæfnispár gefa ákveðna mynd af 

væntanlegri þróun á vinnumarkaði og samspili við aðra þætti samfélagsins s.s. 

menntakerfi. Með slíkum spám er miðað að því að draga úr misræmi milli eftirspurnar og 

framboðs á tiltekinni hæfni á vinnumarkaði.  

Margar nágrannaþjóðir Íslands hafa mótað sér hæfnistefnu með það að markmiði að 

tryggja að framboð náms og fræðslu sé í samræmi við þarfir samfélagsins hverju sinni. 

Danir standa framarlega í notkun gagna til ákvarðanatöku og stefnumótunar á 

vinnumarkaði. Yfirlýst markmið með hæfnispám Dana er að veita einstaklingum aðgang 

að gögnum og tólum sem styðja upplýsta ákvarðanatöku og eru til þess gerð að viðhalda 

atvinnu og atvinnutækifærum til langframa. Við vinnu að hæfnispá fyrir Danmörku hefur 

verið lögð mikil áhersla á samstarf allra aðila vinnumarkaðar og lögð sérstök áhersla á að 

gögnum og upplýsingum sé markvisst beint til þeirra sem best geta nýtt þau (Lilja Dögg 

Jónsdóttir, 2018). Á Íslandi hefur sérfræðingahópur um færni- og menntunarþörf á 

vinnumarkaði skilað af sér skýrslu þar sem lagt er til að tekið verði upp formlegt spáferli 



 

33 

um færniþróun á vinnumarkaði og að horft verði til reynslu nágrannaþjóða við það mat 

(Vísinda- og tækniráð, 2018). Slíkt mat virðist þó ekki enn hafa verið framkvæmt hér á 

landi. 

Á alþjóðavísu eru sum fjármálafyrirtæki farin að auka vægi stefnumiðaðra 

vinnuaflsáætlana í starfsemi sinni. Gott dæmi um slíkt er hið breska fjármálafyrirtæki 

Llyods banki sem á árinu 2018 lagði fram stafræna stefnu sem hefur það sem þungamiðju 

að mæta breyttum óskum viðskiptavina í viðskiptaumhverfi sem þróast hratt (Lloyds 

Banking Group, 2018). Eitt af markmiðum nýrrar áætlunar var að umbylta því hvernig 

bankinn starfar og að tryggja að bankinn hafi yfir að ráða starfsfólki með þá hæfni sem 

hinar breyttu áherslur í starfseminni kalla eftir. Til að svo gæti orðið þá var framkvæmt 

mat á þeim störfum og hæfni sem breytt áhersla í starfsemi bankans myndi kalla á. 

Niðurstaða þessa mats var að meirihluti starfsmanna bankans þyrftu að öðlast nýja hæfni 

á næstu þremur árum. Bankinn skilgreindi 10 hæfnisþætti sem yrðu sérstaklega 

mikilvægir fyrir starfsemina í fyrirsjáanlegri framtíð þar á meðal voru verkefnastjórnun 

samkvæmt Agile aðferðafræði, gervigreind, og leiðtogahæfni (Hadzilacos, o.fl., 2019). 

Þessu tengt birti Eurofound greinargerð þar sem fram kom að áætlað er að þessi 

stefnubreyting Lloyds banka muni verða þess valdandi að u.þ.b. 6.000 störf verði yfirtekin 

af tækni. Jafnframt kemur fram í greinargerð Eurofound að Lloyds hafi tilkynnt að 

fyrirtækið ætlaði sér að skapa 8.000 ný störf og að núverandi starfsmenn fyrirtækisins 

myndu verða fluttir í 75% þessara nýju starfa (Tzorzakis, 2018). 

Mat á mannaflaþörf getur verið mjög flókið og margir þættir sem horfa þarf til við 

framkvæmd þess. Sem dæmi um þá þætti sem geta verið hluti af mati á mögulegu 

framboði starfsfólks með tiltekna hæfni innan fyrirtækis nefna Armstrong og Taylor 

(2017):  

 Greiningu á núverandi fjölda starfsmanna sem sinnir tilteknu starfi, hefur 
ákveðna hæfni eða hefur raunhæfa möguleika til að tileinka sér slíka þekkingu;  

 Möguleg áhrif vegna starfsmannaveltu;  

 Möguleg áhrif vegna starfsþróunar hjá starfsmönnum s.s. vegna 
stöðuhækkana, breytinga á stjórnskipulagi skipulagsheildarinnar, nýrra aðferða 
við að framkvæma tiltekin verkefni, áhrifa vegna aukinnar framleiðni og 
afleiðingu símenntunar og endurmenntunar innan skipulagsheildarinnar; 

 Áhrif utanaðkomandi þátta eins og til dæmis þróunar á vinnumarkaði, 
tækniþróunar o.s.frv. 
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Vinna við að framkvæma umfangsmikið mat á hæfniþörf getur vaxið mörgum í augum 

og ekki er sjálfgefið að allar skipulagsheildir sjái sér fært eða telji það þess virði að 

framkvæma slíkt mat.  

2.4 Þróun starfa í fjármálafyrirtækjum á Íslandi 

Þó að Ísland sé eyland á landfræðilegan mælikvarða þá er landið síður en svo einangrað 

þegar kemur að upplýsingatækni og tengingu við Internetið. Þar af leiðandi mun íslenskt 

samfélag bæði njóta góðs af áhrifum fjórðu iðnbyltingarinnar og einnig þurfa að takast á 

við þær áskoranir sem hún kann að hafa í för með sér. Með tilkomu nýrra tæknimöguleika 

og reglugerða er að opnast farvegur fyrir nýja aðila til að keppa um hylli viðskiptavina á 

sviði fjármálaþjónustu. Hið breytta samkeppnisumhverfi mun óneitanlega hafa áhrif á 

þróun starfa íslenskra fjármálafyrirtækja. 

2.4.1 Aukning fyrirtækja í fjártækniþjónustu 

Framþróun í tækni hefur verið einn af áhrifavöldum þess að samkeppnismarkaður 

fjármálafyrirtækja hefur opnast fyrir nýja aðila. Fyrirtæki sem ekki skilgreina sig sem 

fjármálafyrirtæki geta til að mynda nýtt sér yfirburða tækniþekkingu til að bjóða 

viðskiptavinum upp á fjármálaþjónustu. Gott dæmi um slíkt er Apple, sem býður upp á 

rafrænt veski sem ber heitið Apple Pay og er sú þjónusta nú þegar í boði á Íslandi (Valitor, 

2019). Fjártækni (e. fintech) hefur verið skilgreind sem ný atvinnugrein sem beitir tækni 

til að bæta eða umbylta fjármálaþjónustu. Hún er í vaxandi mæli að ryðja sér til rúms á 

fjármálamarkaði og áhrif hennar á fjármálamarkaðinn gætu orðið djúpstæð. Í Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið (Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún 

Ögmundsdóttir, & Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, 2018) kemur fram að: 

 Fjártækni mun leiða til aðgreiningar lánveitinga og greiðslumiðlunar vegna 
aukins framboðs á greiðslulausnum; 

 Ábati neytenda aukist og þannig megi gera ráð fyrir að samkeppni á milli 
fyrirtækja muni aukast, verð á fjármálaþjónustu lækki, sérstaklega á sviði 
greiðslumiðlunar og eignastýringar og að tími og fyrirhöfn vegna 
bankaþjónustu minnki; 

 Gera megi ráð fyrir því að áhætta í fjármálakerfinu breytist og færist yfir í það 
rými þar sem viðskipti eiga sér stað með aukinni hættu á netárásum. 

Fjártækniiðnaður hefur stækkað ört á undanförnum árum. Á Íslandi var stofnaður 

fjártækniklasi árið 2018 (Þorsteinn Friðrik Halldórsson, 2018), en þar hefur fjöldi 
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rótgróinna jafnt sem sprotafyrirtækja myndað nokkurs konar samfélag þeirra sem starfa 

við fjártækni.  

2.4.2 Breytingar á samkeppnisumhverfi vegna PSD2 

Annar þáttur sem hefur áhrif á opnun samkeppnisumhverfis í fjármálastarfsemi er 

tilskipun Evrópusambandsins 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum, en 

þessi reglugerð er í daglegu tali nefnd PSD2 (e. Payment Services Directive 2). Með tilkomu 

PSD2 er nýjum, leyfisskyldum þjónustuveitendum veittur aðgangur að 

greiðslureikningum og greiðslum af þeim, að því gefnu að viðskiptavinir hafi veitt 

samþykki sitt. Þessir þjónustuveitendur geta verið fjártæknifyrirtæki eða aðrir bankar, 

hvar sem er innan evrópska efnahagssvæðisins. Á vefsíðu Landsbankans hf. (2018) bendir 

Védís Sigurðardóttir sérfræðingur bankans á að samkvæmt PSD2 verði viðskiptabankar 

að veita nýjum þjónustuveitendum óhindrað aðgengi að greiðslureikningum, án þess að 

sérstakur samningur sé til staðar á milli tiltekins banka og þjónustuveitanda.  

Aðildarríki Evrópusambandsins áttu að vera búin að lögleiða PSD2 fyrir 13. janúar 2018. 

Í þingmálaskrá Alþingis kemur fram að tillaga til þingsályktunar um staðfestingu 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn átti að vera á dagskrá þingsins í nóvember 2019 

(Stjórnarráð Íslands, 2019).  

Sú opnun sem framangreindir þættir hafa haft á möguleika nýrra aðila til að koma inn 

á íslenskan fjármálamarkað er því líklega einn helsti hvati þess að íslensk fjármálafyrirtæki 

leggja jafn mikla áherslu á stafræna stefnu og stafræna þróun og raun ber vitni. Einn af 

þeim þáttum sem oft kemur upp í umræðunni þegar rætt er um stafræna þróun er 

sjálfvirknivæðing starfa. Þegar horft er á starfsemi nokkurra af stærstu 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi má finna ýmis merki þess að þar sé hugað að 

sjálfvirknivæðingu og upptöku á tæknilausnum fjórðu iðnbyltingarinnar.  

2.4.3 Aukin áhersla á stafræna stefnumótun og sjálfvirkni 

Sé tekið mið af fréttum af starfsemi fjármálafyrirtækja á Íslandi, sem og tilkynningum frá 

þeim undanfarin misseri, þá má ljóst vera að stafræn stefnumótun er ofarlega í huga 

stjórnenda þeirra. Hér er við hæfi að minna á að stafræn stefna er ekki hefðbundin 
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upplýsingatæknistefna, heldur er um að ræða viðskiptastefnu með áherslu á þau tækifæri 

sem hin hraða þróun í tækni gerir mögulega (Chen, Mocker, Preson, & Teubner, 2010).  

Neðangreindar upplýsingar er tengjast nokkrum af stærstu fyrirtækjum í 

fjármálastarfsemi á Íslandi, benda eindregið til þess að þau séu og muni halda áfram að 

leggja mikla áherslu á aukna sjálfsafgreiðslu og sjálfvirknivæðingu á stafrænni vegferð 

sinni. Þessi þróun mun óumflýjanlega hafa áhrif á samsetningu vinnuafls þessara 

fyrirtækja og mun vafalítið einnig hafa afleidd áhrif á aðrar skipulagsheildir og starfsfólk 

þeirra. Vert er að benda á að lesendur geta ekki gengið út frá því sem vísu að neðangreind 

fyrirtæki hafi haft málsvara í umræddri rannsókn, heldur er ástæða þess að vitnað er í 

fréttir af þessum fyrirtækjum hér að neðan stærð þeirra á íslenskum fjármálamarkaði og 

þar með áhrif þeirra sem vinnuveitanda.  

2.4.3.1 Viðskiptabankar 

Í tímariti Samtaka starfsmanna í fjármálastarfsemi (2017) kemur fram að útibúum 

íslensku viðskiptabankanna fækkaði um 26 á árunum 2012–2017, úr 110 í 84 á landsvísu. 

Í ársskýrslu Landsbankans (2017) kemur fram að bankinn muni vinna áfram að því að 

sjálfvirknivæða sem flesta ferla. Í ársskýrslu Landsbankans ári síðar (2018) er svo tiltekið 

að fjármálafyrirtæki standi frammi fyrir ýmsum áskorunum í mannauðsmálum. Störfin 

séu að breytast vegna sjálfvirknivæðingar og huga þurfi að hæfniþróun starfsfólks til að 

tryggja rétta hæfni og kunnáttu í hverju starfi. Þessi orð frá Landsbankanum eru mjög svo 

í anda þess sem þetta rannsóknarverkefni gengur út á að skoða, þ.e.a.s. þau áhrif sem 

sjálfvirknivæðingin hefur haft og mun halda áfram að hafa á starfsmenn 

fjármálafyrirtækja á Íslandi.  

Í byrjun febrúar 2019 birtist frétt í Fréttablaðinu þess efnis að Íslandsbanki væri að 

gangsetja sjálfvirka lausn til að meðhöndla umsóknir um lán og kreditkort. Í fréttinni er 

haft eftir bankastjóra Íslandsbanka að þau hafi skapað ferli til að auka skilvirkni og 

hagkvæmni í rekstri (Helgi Vífill Júlíusson, 2019). Í frétt mbl.is um sama mál er vitnað í 

Rósu Guðmundsdóttur, forstöðumann sparnaðar og útlána á einstaklingssviði 

Íslandsbanka „Við höfum verið að gera þetta meira og minna handvirkt þannig að það 

hefur verið mikil bið fyrir viðskiptavini okkar eftir svari en nú erum við komin með 

algjörlega sjálfvirkt greiðslumat,“ og bætir við að þetta verkefni sé í takti við vegferð 

bankans í átt að aukinni rafrænni þjónustu. Í sömu frétt kemur fram að bankinn sé að bíða 
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eftir að sýslumaður taki á móti skuldabréfum rafrænt til að hægt verði að undirrita 

lánapappíra rafrænt (Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, 2019). Umrædd frétt gefur til kynna 

að fjármálafyrirtæki séu jafnvel farin að þrýsta á opinberar stofnanir um að taka upp 

auknar rafrænar lausnir sem líklega yrðu að einhverju eða öllu leyti sjálfvirkar. Jafnframt 

styður þessa kenningu að fram kemur í Hnotskurn, tímariti Samtaka fjármálafyrirtækja, 

að þau vinni að kortlagningu rafrænna viðskipta þar sem opinberir aðilar eiga hlut að máli. 

Markmiðið með þeirri vinnu sé að gera sér grein fyrir hvar rafræn afgreiðsla geti komið 

við sögu í samskiptum aðila á markaði við hið opinbera með það að leiðarljósi að auka 

tímasparnað og hagræðingu og að verða við kröfum stafrænna kynslóða (Örn Arnarson, 

2017).  

Í ársskýrslu Arion banka 2018 kemur meðal annars fram stafræn þjónusta og aukin 

sjálfvirkni sé mikilvægur þáttur í að auka bæði skilvirkni starfseminnar og tekjur. Það sé 

skýrt markmið að halda áfram á þessari braut, auka skilvirkni og samkeppnishæfni 

bankans, svo fjárhagsleg markmið náist (Arion banki, 2019). Í viðauka við 

samstæðureikning Arion banka fyrir árið 2017 kemur meðal annars fram að bankinn sé 

mjög háður tölvukerfum við ýmsa þjónustuþætti s.s. þjónustu viðskiptavina, stuðning við 

viðskiptaferla, nákvæma vinnslu fjárhagsupplýsinga og sem stuðning við innra eftirlit 

bankans. Margar eftirlitsaðgerðir með fjárhagsupplýsingum séu háðar sjálfvirkni 

tölvukerfa en einnig séu heild og gæði skýrslna sem eru framleiddar í kerfum bankans 

háðar þessum eftirlitsaðgerðum (Arion banki, 2018).  

2.4.3.2 Tryggingafélög 

Séu nokkur af stærstu tryggingafyrirtækjum á Íslandi skoðuð þá hafa einnig komið fréttir 

um starfsemi þeirra sem gefa aukningu á sjálfvirknivæðingu til kynna ásamt almennt meiri 

áherslu á stafræna þróun.  

Í ársskýrslu VÍS fyrir árið 2017 kemur fram í yfirlýsingu stjórnar og forstjóra að stefnt 

sé að því að minnka notkun pappírs í starfsemi fyrirtækisins og jafnframt að aukinni 

sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslu (VÍS, 2018). Frekari vísbendingu um að VÍS sé að leggja mikla 

áherslu á sjálfvirknivæðingu má lesa úr fækkunum á þjónustuskrifstofum félagsins en í 

október 2018 fækkaði fyrirtækið þeim úr 12 í sex (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018). Helgi 

Bjarnason forstjóri VÍS tók þó fram í ávarpi vegna ársskýrslu fyrirtækisins fyrir árið 2018 

að hann liti svo á að þjónustugátt fyrirtækisins á netinu væri sjöunda þjónustuskrifstofa 
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fyrirtækisins og að hún muni vera í hvað örustum vexti til framtíðar (Helgi Bjarnason, 

2019). Auk fækkunar á þjónustuskrifstofum fyrirtækisins þá tilkynnti það áform sín um að 

segja upp samningum við allar umboðsskrifstofur úti á landi en þær voru 13 talsins 

(Sigurður Mikael Jónsson og Jónas Torfason , 2018).  

Í fréttatilkynningu sem VÍS sendi út 21. ágúst 2019 eru eftirfarandi orð höfð eftir 

forstjóra fyrirtækisins sem hljóta að teljast sterk vísbending um áherslur fyrirtækisins í 

sjálfvirknivæðingu starfa:  

Við höfum unnið jafnt og þétt að því að gera þjónustu okkar aðgengilegri og 
einfaldari með nýjum stafrænum lausnum. … Við höldum ótrauð áfram á 
þessari vegferð en einblínum í auknum mæli á sjálfvirknivæðingu til að hraða 
afgreiðslu mála enn frekar og auka hagkvæmni í rekstri (VÍS, 2019).  

Valdimar Svavarsson stjórnarformaður VÍS talaði á svipuðum nótum í ávarpi sínu vegna 

ársskýrslu 2018 en þar segir hann:  

Í takti við nýja framtíðarsýn og þær skipulagsbreytingar sem ráðist var í á 
síðasta ári var einnig blásið til stafrænnar sóknar. Nýjar lausnir litu dagsins ljós 
en þessi vegferð er rétt að hefjast og ljóst að á komandi árum mun stærsta 
fjárfesting félagsins liggja þar (Valdimar Svavarsson, 2019).  

Í ársskýrslu Sjóvá fyrir árið 2016 kemur fram að stöðugt sé verið að auka möguleika á 

rafrænum og einföldum afgreiðsluleiðum í gegnum vef fyrirtækisins. Fyrirtækið kappkosti 

að vera áfram framarlega í þróun og nýtingu upplýsingatækni enda væru möguleikar í 

aukinni sjálfsafgreiðslu og sjálfvirkni gríðarlegir (Sjóvá, 2017). Tveimur árum síðar kemur 

fram í ársskýrslu Sjóvá að viðskiptavinum hafi í auknum mæli verið gert kleift að skrá 

tjónamál og skila inn gögnum í gegnum vefinn. Sjóvá muni halda áfram á þeirri vegferð að 

vinna að aukinni sjálfvirknivæðingu við tjónauppgjör í samstarfi við þjónustuaðila, þar 

sem að það stuðli að auknum hraða í uppgjörsferlinu (Sjóvá, 2019). 

Erna Gísladóttir, stjórnarformaður Sjóvá sagði í ávarpi á aðalfundi að starfsemi 

fyrirtækisins hafi tekið stakkaskiptum á undanförnum misserum og að fyrir dyrum standi 

umfangsmiklar breytingar enda væri starfsumhverfið lifandi og kröfur samfélagsins til 

þjónustunnar í samræmi við almenna tækniþróun. Hún sagði jafnframt: 

Ríkari kröfur um gott aðgengi að vörum og þjónustu á netinu og rafræn 
samskipti ýta undir stafræna þróun í nútíð og framtíð. Svara þarf þörfum 
dagsins í dag um leið og horft er til framtíðar, ávallt með það að leiðarljósi að 
viðskiptavinir upplifi framúrskarandi þjónustu (Sjóvá, 2019).  
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Við sama tækifæri ávarpaði Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá, hluthafafundinn og 

lagði áherslu á að með nýrri tækni gæfist fyrirtækinu tækifæri til að veita viðskiptavinum 

betri þjónustu og auka vöruframboð. Jafnframt kom fram að óhjákvæmilegt væri að á 

næstu misserum verði umtalsverðar breytingar. Fyrirtækið muni leggja áfram áherslu á 

að viðskiptavinurinn geti notið þjónustu með þeim hætti sem hann kýs og að tæknin sé 

notuð viðskiptavinum til hagsbóta og til að auðvelda starfsfólki vinnuna (Sjóvá, 2019). 

Í fréttatilkynningu frá Tryggingamiðstöðinni (2019) kom fram að fyrirtækið hafi tekið í 

notkun nýja stafræna lausn sem gerir viðskiptavinum kleift að ganga sjálfvirkt frá sínum 

tryggingum á nokkrum mínútum. Neytendur geti án tafar fengið verð í helstu tryggingar 

heimilisins og gengið frá viðskiptum við félagið á nokkrum mínútum á netinu. Markmiðið 

með þjónustunni er að efla aðgengi að þjónustu og auka skilvirkni og hagkvæmni í 

starfseminni. 

Í ársreikningi TM fyrir árið 2018 kemur fram að TM hafi tekið af skarið sem leiðandi 

vátryggjandi í stafrænum lausnum fyrir sína viðskiptavini og undirstrikað þann ásetning 

að vera félag sem hugsar í framtíð (Tryggingamiðstöðin hf., 2019). 

2.4.4 Samantekt vegna þróunar á störfum í íslenskum fjármálafyrirtækjum 

Framangreindar upplýsingar um þróun á störfum í völdum íslenskum fjármálafyrirtækjum 

benda til þess að veruleg áhersla sé á stafræna þróun sem og sjálfvirknivæðingu starfa á 

meðal þeirra. Eins og áður hefur komið fram þá er markmið rannsóknar þessa verkefnis 

að veita innsýn í áform íslenskra fjármálafyrirtækja um sjálfvirknivæðingu starfa og þau 

áhrif sem þær breytingar eru líklegar til að hafa á mönnunarþörf fyrirtækjanna á næstu 

fimm árum. Niðurstöður er að finna í kafla 4. Hér skal áréttað að lesendur geta ekki gefið 

sér að viðmælendur þessarar rannsóknar komi frá framangreindum fyrirtækjum.  
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3  Aðferðafræði 

Um eigindlega rannsókn var að ræða þar sem tekin voru djúpviðtöl við átta stjórnendur á 

sviði stafrænnar stefnumótunar og mannauðsmála hjá völdum fjármálafyrirtækjum á 

Íslandi og tvo stjórnendur/sérfræðinga frá hagsmunasamtökum er lúta að 

fjármálastarfsemi.  

Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003) eru viðtöl hentug rannsóknaraðferð þegar 

tilgangurinn er að ná fram reynslu, skynjun, viðhorfi eða þekkingu, væntingum og/eða 

gildismati viðmælenda. Ákveðið var að nota eigindlegar aðferðir í rannsókn þessa 

verkefnis því rannsakandi vildi fremur kalla eftir viðhorfum aðila sem hafa góða innsýn í 

málefnið og fá þannig dýpri skilning á stöðunni, fremur en að kalla eftir tölfræðilegri tíðni 

skoðana varðandi það málefni sem er til rannsóknar. Eigindlegar rannsóknir í formi 

djúpviðtala leitast við að kalla fram djúpan skilning (e. in-depth understanding) fremur en 

tíðni (Cooper & Schindler, 2014). Vissulega setur þessi tegund rannsóknar þá ábyrgð á 

rannsakanda að vanda vel til verka bæði í undirbúningi, framkvæmd viðtala sem og í 

úrvinnslu þeirra. Cooper og Schindler (2014) benda á mikilvægi þess að þátttakendur í 

einstaklingsviðtölum séu hæfir um að tjá hug sinn vel til að gefa rannsakandanum gott 

innsæi í skoðanir þeirra, og telur rannsakandi að hvað þetta snertir hafi hann vissulega 

verið lánsamur með viðmælendur þar sem þeir virtust hafa mikinn áhuga á málefninu og 

vera tilbúnir að setja fram skoðanir sínar umbúðalaust.  

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á réttmæti rannsóknar. Denzin og Lincoln 

(2017) benda á mikilvægi þess að rannsóknin mæli það sem henni var ætlað og beina 

jafnframt athygli að mikilvægi þess að gott samræmi sé á milli gagnanna og þess sem 

viðmælendur í rannsókninni hafa sagt í viðtölunum. Rannsakandi hefur lagt sig fram við 

að tryggja þetta með því að taka upp viðtöl og skrá þau niður skömmu eftir að þau hafa 

átt sér stað, til að ýta undir að við túlkun á viðtölum hafi verið tekið tillit til mikilvægra 

atriða svo sem hugarástands og líkamlegrar tjáningar viðmælenda. 

3.1 Takmarkanir rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á upplifun og mati tiltekins hóps 

starfsmanna í fjármálageiranum þ.e. mannauðsstjóra og stjórnenda á sviði stafrænnar 

stefnumótunar, til sjálfvirknivæðingar starfa og áhrifum þess á mannaflaþörf 
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fjármálafyrirtækja. Hafa ber í huga að helsta takmörkun eigindlegra rannsókna sem 

þessarar er að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þeirra né með nokkurri vissu 

yfirfæra á þýði. Hið sama á við um þessa rannsókn sem hefur ekki alhæfingargildi þó svo 

að áberandi hafi verið að skoðanir viðmælenda virtust svipaðar hvað varðar marga af 

þeim þáttum sem voru til rannsóknar.  

Rannsakandi reyndi af fremsta megni að gæta hlutleysis og láta gögnin tala sínu máli 

en vert er að benda á að þrátt fyrir að rannsakandi hafi ekki unnið hjá fjármálafyrirtæki 

þá geta bakgrunnur og áhugasvið hans haft áhrif á hvernig rannsókn er framkvæmd og að 

sama skapi hvernig gögn eru túlkuð. Þannig geta rannsakendur sem rannsaka sama efni 

komist að mismunandi niðurstöðum (Martella, Nelson, & Marchand-Martella, 1999).  

Bryman og Bell (2007) hafa bent á að ekki sé hægt að skoða eigindlegar rannsóknir 

með hefðbundnum mælingum um áreiðanleika og réttmæti. Erfitt sé að endurtaka viðtöl 

og að framkvæma mælingu á ytri áreiðanleika eða réttmæti með því að heimfæra 

niðurstöður yfir á stærri hóp, því úrtök séu of lítil og því ekki marktæk í slíkt. Lesendur eru 

hvattir til að hafa það í huga þegar þeir rýna í niðurstöður rannsóknarinnar.  

3.2 Val á þáttakendum 

Viðmælendur voru valdir með notkun markmiðsúrtaks (e. purposive sample) en slíkri 

aðferð er gjarnan beitt í aðstæðum þegar rannsakandi þarf að nota eigin dómgreind til að 

velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Cooper & Schindler, 2014). Rannsakandinn 

valdi fyrirtæki af lista Frjálsrar verslunar um 300 stærstu fyrirtæki landsins (Frjáls Verslun, 

2018) og var markmiðið að fá viðmælendur frá stórum fyrirtækjum innan fjármálageirans. 

Markmiðið var að tala við samtals átta aðila frá að minnsta kosti fimm fyrirtækjum í 

fjármálastarfsemi ásamt því að ræða við aðila frá tveimur hagsmunasamtökum. 

Rannsakandi tók saman lista yfir 15 fyrirtæki sem öll falla undir skilgreininguna 

fjármála- og vátryggingastarfsemi samkvæmt ÍSAT2008 – Íslensk atvinnugreinaflokkun 

(Hagstofa Íslands, 2009), en til að gæta nafnleyndar þá er nöfnum fyrirtækjanna haldið 

leyndum og ekki er tiltekið nánar í hvaða tegund af fjármálastarfsemi þau eru. Settur var 

saman listi yfir einstaklinga sem gegndu stöðu forstöðumanns stafrænnar stefnumótunar 

og mannauðsmála, eða höfðu sambærilega starfstitla, hjá viðkomandi fyrirtækjum. Auk 

þess voru á listanum aðilar frá tveimur hagsmunasamtökum en markmiðið með því var 

að hafa á viðmælendaskrá einn fulltrúa frá hagsmunasamtökum sem vinna að hag 
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fjármálafyrirtækja og einn fulltrúa sem starfar hjá hagsmunasamtökum sem vinna að hag 

starfsmanna í fjármálastarfsemi. Sendur var tölvupóstur á alla þessa aðila þar sem óskað 

var eftir viðtali.  

3.3 Framkvæmd viðtala 

Rannsóknarefnið er þess eðlis að rannsakandi taldi hentugt að nota djúpviðtöl þar sem 

markmið rannsóknarinnar var að miklu leyti að fá fram skynjun og viðhorf 

viðmælendanna, sem eru sérfræðingar á sínu sviði, um stöðu fjármálafyrirtækja á Íslandi 

hvað varðar undirbúning fyrir áhrif sjálfvirknivæðingar á störfin.  

Gagnaöflun fór fram í september og október 2019. Lengd viðtala var á bilinu 45-90 

mínútur. Áður en viðtöl fóru fram var útbúinn viðtalsrammi sem byggðist á nauðsynlegum 

áherslum til að fá fram sem skýrust svör við rannsóknarspurningum verkefnisins. 

Viðtalsramminn var forprófaður á mannauðsstjóra með rúmlega 15 ára starfsreynslu í 

faginu sem og á aðila sem hafði áður starfað sem stjórnandi stafrænnar stefnu hjá íslensku 

fjármálafyrirtæki. Viðtölin voru hálfopin til að viðmælendur fengju tækifæri til að tjá sig 

frjálslega og að koma á framfæri upplýsingum sem þeim fannst mikilvægar varðandi 

umræðuefnið.  

Viðmælendum var sendur tölvupóstur þar sem rannsóknin var kynnt og tilgangur 

hennar skýrður út. Viðmælendum var gerð grein fyrir hvernig meðferð gagna yrði háttað 

og fullum trúnaði heitið. Þar af leiðandi er þess sérstaklega gætt í rannsókninni að hvergi 

komi fram nöfn viðmælenda og nöfn fyrirtækja sem viðmælendur starfa hjá eru ekki 

tengd svörunum. Einnig var þess gætt við úrvinnslu ganga að öllum vísbendingum sem 

gætu gefið til kynna hvar viðmælandi starfaði var eytt.  

Ekki reyndist unnt að gæta samræmis í því hvar viðtölin fóru fram, en þess var þó gætt 

að viðmælendur gætu tjáð sig frjálslega og án þess að aðrir legðu við hlustir. Tvö viðtöl 

áttu sér stað símleiðis vegna þess að viðmælandi og rannsakandi voru þá ekki staddir í 

sama landi.  

Viðtalsrammi var byggður þannig upp að settar voru fram spurningar sem voru þess 

eðlis að markmið þeirra var að kalla fram skoðun viðmælanda og þekkingu þeirra á þeim 

málefnum sem heyra undir rannsóknarspurningar þessa verkefnis. Þannig voru 

viðtalsspurningarnar settar fram til að svara rannsóknarspurningum, auk þess sem settar 

voru fram spurningar til að ná fram grunnupplýsingum um bakgrunn viðmælenda. Þess 
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var þó sérstaklega gætt að bakgrunnsupplýsingar væru ekki það ítarlegar að þær myndu 

geta nýst sem vísbendingar um hver viðmælandi væri, né að þær væru það ítarlegar að 

viðmælandi færi í vörn. Viðtalsrammann má sjá í viðauka 2. 

Í upphafi viðtals gaf rannsakandi viðmælanda stutt yfirlit, þar sem kynnt var ástæða og 

umfang rannsóknarinnar, ásamt því að kanna hvort viðmælandinn heimilaði að samtalið 

væri hljóðritað til að rannsakandi gæti í framhaldi viðtals skráð svörin niður frá orði til 

orðs og nýtt sér þau þegar hann ynni úr niðurstöðum viðtals. Þess ber að geta að ekki var 

óskað eftir heimild til að taka upp viðtöl sem áttu sér stað símleiðis og voru svör í þeim 

samtölum skráð meðan á viðtali stóð. Við vinnu þessa verkefnis var lögð mikil áhersla á 

að virða siðareglur og tryggja upplýst samþykki. Farið var með öll rannsóknargögn sem 

trúnaðarskjöl.  

Eins og áður hefur komið fram þá fengu allir viðmælendur sömu kynningu á verkefninu 

og útskýrt var fyrir þeim hver tilgangur og markmið rannsóknarinnar væru. Í upphafi 

viðtals var þeim gefinn kostur á að bera fram spurningar um fyrirkomulag viðtalsins. Því 

næst voru viðmælendur spurðir út frá fyrirfram skilgreindum spurningarlista. Í lok hvers 

viðtals fór rannsakandinn stuttlega yfir helstu niðurstöður úr samtalinu og gaf 

viðmælendum tækifæri til að bæta við eða leiðrétta það sem fram kom í samantekt 

rannsakanda. Áður en viðtali var formlega slitið upplýsti rannsakandinn viðmælendur um 

að hann hefði ekki frekari spurningar en gaf þeim kost á að nefna eitthvað að lokum sem 

þeir hefðu ekki þegar sagt í viðtalinu. Rannsakandi tryggði að mjög fljótlega eftir hvert 

viðtal hefði hann að lágmarki 30 mínútur í einrúmi til að skrá niður helstu punkta 

viðtalsins. 

3.4 Greining viðtala 

Greining viðtala var að einhverju leyti unnin samhliða framkvæmd þeirra. Vettvangsnótur 

voru undirbúnar fyrir viðtöl en í þeim kom fram lýsing á aðdraganda viðtals ásamt því að 

búið var að flokka helstu upplýsingar sem rannsakandi þurfti að skrá varðandi viðtalið s.s. 

aðstæður þar sem viðtalið átti sér stað og upplifun rannsakanda á hugarástandi 

viðmælanda. Lýsingu á umhverfisþáttum viðtals var safnað saman bæði meðan á viðtali 

stóð en einnig eftir að því lauk þar sem rannsakandi hafði tryggt að hann gæti strax farið 

að skrá niður helstu punkta úr viðtalinu í einrúmi. Viðtölin voru rituð niður orð frá orði og 

notaði rannsakandinn kóðun við úrvinnslu gagna. Höfundur bókarinnar The Coding 
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Manual for Qualitative Researchers (Saldana, 2016) talar um að hentugt geti verið að 

beita svokallaðri raunsæisvals aðferðafræði (e. pragmatic eclecticism) þegar kemur að því 

að ákveða hvaða kóðunaraðferð skuli notuð. Þessi aðferðafræði gengur út á það að bíða 

þar til viðtöl hafa verið framkvæmd, skráð og svörin rýnd áður en ákveðið er hvaða 

aðferðafræði kóðunar er beitt til að vinna úr þeim. Við úrvinnslu viðtala þessarar 

rannsóknar studdist rannsakandi við virðis kóðun (e. value coding) til að flokka skoðanir 

viðmælenda á umræðuefninu.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður varpað ljósi á helstu sjónarmið sem fram komu hjá viðmælendum 

varðandi það viðfangsefni sem var til rannsóknar. Helstu skoðunum er lýst í megintexta 

en einnig er stuðst við beinar tilvitnanir þegar við á.  

Viðmælendum var heitið fullum trúnaði og því eru hvorki nöfn þeirra né heiti fyrirtækja 

sem þeir starfa hjá gefin upp. Vert er að ítreka það sem fram kemur í aðferðafræðikafla 

þessa verkefnis að ólíkt viðtekinni venju við framsetningu niðurstaðna úr viðtölum, þá var 

í þessari rannsókn ákveðið að tengja ekki tilvitnanir við tiltekinn viðmælanda. Ástæða 

þessa er að tryggja að ekki sé hægt að greina frá hvaða fyrirtækjum viðmælendur koma. 

Þess var þó gætt við skrif niðurstöðukafla að tilvitnanir sem þar eru settar fram hafi 

dreifingu þannig að þær endurspegli ekki sýn eins viðmælanda fram yfir aðra. 

4.1 Þróun á upptöku sjálfvirknivæðingar 

Fyrsta rannsóknarspurning þessa verkefnis einblíndi á að kanna hver þróun á upptöku 

sjálvirknivæðingar hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum verði á tímabilinu 2020 til og með 

2024. Það var samdóma álit viðmælenda að fjármálafyrirtækin munu halda ótrauð áfram 

á braut sjálfvirknivæðingar á næstu fimm árum. Þessi þróun mun að öllum líkindum hafa 

veruleg áhrif á atvinnumarkað og samkeppnisumhverfi íslensks fjármálamarkaðar. Hvatar 

þess að skipulagsheildir á fjármálamarkaði leggja mikla áherslu á sjálfvirknivæðingu þessi 

misserin eru helst þrír: 

 Ótti við aukna samkeppni;  

 Krafa um aukna hagræðingu í rekstri;  

 Krafa viðskiptavina um betra aðgengi og meiri hraða í þjónustu.  

4.1.1 Aukin samkeppni 

Það eru blikur á lofti í samkeppnisumhverfi á íslenskum fjármálamarkaði. Um er að ræða 

markað sem lengi var talinn íhaldssamur og lítið um samkeppni, en vegna framþróunar í 

tækni og breytinga á regluverki eru samkeppniskraftarnir að breytast og tækifæri að 

skapast fyrir nýja aðila til að reyna fyrir sér á þessum markaði.  

Ég held að það muni opnast mikið samkeppnin t.d. að nýir aðilar komi inn á 
þennan markað. Ef við horfum á þennan markað í dag þá eru þetta ekkert 
bara lengur þrír bankar, það er svo algengt að einhverjir séu að tala um að hér 
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sé markaðurinn bara þrír stórir bankar en þetta er svolítið að verða gamli 
tíminn.  

Með hliðsjón af samkeppniskraftalíkani Porters (2008) má líta svo á að samkeppni á 

fjármálamarkaði sé að harðna. Þröskuldurinn fyrir nýja aðila til að keppa á markaðnum er 

að lækka og verið að opna á að viðskiptavinir geti með auðveldari hætti en áður fært sig 

á milli þjónustuveitenda. Framboð á staðkvæmdarvörum hefur aukist með tilkomu nýrra 

tæknilausna og birgjar hafa fært þjónustu sína að einhverju leyti inn á þann markað sem 

fjármálafyrirtækin voru áður nánast með einokun á s.s. greiðslumiðlun.  

Meirihluti viðmælenda nefndi tilskipun Evrópusambandsins um innleiðingu á nýrri 

tilskipun, PSD2, sem einn helsta hvatann að breytingum á samkeppnisumhverfi hjá 

fjármálafyrirtækjum. Tilskipunin hefur það að markmiði að auka samkeppni í 

greiðsluþjónustu, styðja við nýsköpun, og bæta neytendavernd og eignarhald neytenda á 

gögnum. Stór hluti viðmælenda taldi að tilskipunin ætti eftir að auka möguleika neytenda 

til að hafa betri yfirsýn yfir stöðu allra sinna bankareikninga: 

Það verður ábyggilega mjög áhugavert að sjá hvað gerist þegar PSD2 kemur 
hingað til lands. Þetta verður kannski þannig að þú verður með alla 
reikningana þína frá öllum bönkunum á einhverjum einum stað, sem sagt í 
einhverri einni lausn og færð einhverja heildarmynd þar. 

Þó svo að PSD2 tilskipunin hafi ekki verið innleidd í íslenska löggjöf þá er vitað að hún 

mun að öllum líkindum hafa mikil áhrif og opna fyrir samkeppni frá nýjum aðilum á 

markaði þegar hún verður innleidd hér á landi. Fyrirtækin séu því mörg hver að búa sig 

undir þessa breytingu með aukinni áherslu á stafræna þróun og sjálfvirknivæðingu:  

Ég held að umræðan um fjártækni og að önnur fyrirtæki séu að fara inn á þetta 
svið séu hvatinn að stafrænni þróun og sjálfvirknivæðingu. Reglur 
Evrópusambandsins, PSD2, munu opna fyrir aðgengi nýrra aðila að þessum 
markaði. 

Skiptar skoðanir reyndust á meðal viðmælenda varðandi komu PSD2 tilskipunarinnar 

á íslenskan markað. Þeir sem störfuðu hjá stærri fyrirtækjunum í hópi viðmælenda virtust 

að einhverju leyti líta á breytinguna sem ógnun við núverandi stöðu á meðan ríkjandi 

skoðun á meðal fulltrúa hinna sem minni markaðshlutdeild hafa virtist vera að hún hefði 

í för með sér aukin tækifæri fyrir þá til að auka hlutdeild sína á markaði. Einnig var 

áhugavert að viðmælendur töldu frekar óljóst hvenær PSD2 tilskipunin yrði leidd í lög hér 
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á landi og einn viðmælenda furðaði sig sérstaklega á því hvað það færi lítið fyrir þessum 

undirbúningi frá opinberum eftirlitsaðilum: 

Það er í rauninni rosalega lítið að frétta núna, það er engin undirbúningsvinna 
í gangi með fjármálaeftirlitinu og bönkunum, svona að mér vitandi, ég hef ekki 
getað fundið upplýsingar um það og ég hef alveg rætt við þau um þetta. 
Staðlaráð er eitthvað byrjað að skoða þetta þannig að það er einhver smá 
vinna byrjuð en svo hugsanlega verður þetta bara mjög einfalt á Íslandi því 
það eru allir hjá RB. 

Samspil PSD2 og hraði í tækniþróun munu þannig mögulega skapa umhverfi fyrir 

byltingu í þjónustu sem gæti haft mikil áhrif á markaðinn. Þar með sé komið fram 

samkeppnisumhverfi þar sem nýjum þjónustuveitendum gefst kostur á að veita 

viðskiptavinum bankanna sambærilega þjónustu, virðisaukandi þjónustu og/eða 

staðkvæmdarþjónustu. Einn viðmælenda taldi þannig möguleika á að í framtíðinni myndu 

viðskiptavinir líta á banka sem eitthvað „óspennandi hólf fyrir bankareikningana sína“ á 

meðan að aðrir aðilar væru að veita „skemmtilega þjónustu þar ofan á“.  

Áberandi var hjá þeim viðmælendum sem höfðu PSD2 ofarlega í huga að þeir töldu að 

tryggð viðskiptavina yrði hugsanlega á undanhaldi. PSD2 gerði viðskiptavinum auðveldara 

að færa sig á milli þjónustuveitenda og viðskiptavinir hefðu þar af leiðandi sterkari stöðu 

en áður:  

Ef viðskiptavinum væri gert torvelt að flytja sig milli þjónustuveitenda með 
viðskipti sín þá þyrftu fjármálafyrirtæki ekki að hafa miklar áhyggjur af 
samkeppni. Staðan er ekki lengur sú hér á landi og búið er að einfalda 
einstaklingum og fyrirtækjum til muna að velja hverjum þeir treysta fyrir 
fjármálum sínum og gera þeim einnig kleift að færa sig um set ef þarfir þeirra 
eru ekki uppfylltar. 

Annar þáttur sem gæti haft áhrif á minnkandi tryggð viðskiptavina væri sá að 

sjálfvirknivæðingin leiddi til þess að persónuleg tengsl væru ekki lengur til staðar á milli 

þjónustuveitanda og viðskiptavinar. Einn viðmælenda benti á að fjármálafyrirtækin væru 

ef til vill komin í nokkurs konar sjálfheldu varðandi sjálfvirknivæðinguna, en hann orðaði 

þetta með þessum hætti: 

Ef þú tekur ekki þátt í þessu þá verður þú á eftir. Fólk mun vilja þetta þegar 
þetta er einföldun og það er kannski það fyrsta sem maður sér í þessu. Þú 
verður að taka þátt því markaðurinn mun taka þátt, en á móti ertu svolítið að 
berskjalda þig gagnvart því að kúnninn bara leyti annað. Þannig að þú þarft að 
leita leiða til að halda kúnnanum ánægðum. 
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4.1.2 Krafa um aukna hagræðingu í rekstri 

Töluverð áhersla virðist vera á hagræðingu í rekstri hjá fjármálafyrirtækjum. Ástæður 

þessa geta verið fjölmargar en sterklega kom fram í viðtölunum að margir viðmælenda 

teldu að vegna smæðar íslensks fjármálamarkaðar væri erfitt fyrir fyrirtækin að keppa við 

stærri erlend fyrirtæki þegar og ef þau myndu hefja innreið sína á íslenskan markað með 

hlutfallega lægri rekstrarkostnað vegna stærðarhagkvæmni:  

Bankarnir okkar eru stórir á íslenskan mælikvarða en litlir á erlendan 
mælikvarða þannig að þeir eru kannski með sömu kerfi og risastórir bankar 
erlendis sem eru mjög dýr í innkaupum og rekstri, þannig að kostnaðurinn 
hlutfallslega verður mjög hár á íslandi. 

Nokkrir viðmælenda lögðu áherslu á að til að ná niður rekstrarkostnaði væri mikilvægt 

að samkeppnislöggjöf heimili þeim að samnýta betur tiltekna innviði án þess þó að það 

hafi neikvæð áhrif á samkeppni. Einn viðmælenda vísaði til þess að í Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið (Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún 

Ögmundsdóttir, & Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, 2018) komi fram að íslensku bankarnir 

hafi ýmis tækifæri til að hagræða í rekstri og þar sé sérstaklega fjallað um möguleika á að 

auka innleiðingu stafrænna lausna, auka úthýsingu verkefna, og auka samstarf í innviðum:  

Það er vísað í það í Hvítbókinni að út frá þjóðhagslegu sjónarmiði væri 
mögulega hægt að víkja frá samkeppnissjónarmiðum vegna smæðar. Að þessi 
fyrirtæki geti unnið að einhverju leyti saman án þess að vera að brjóta lög. Ég 
held að það sé mikilvægt til að tryggja að þau geti verið samkeppnishæf við 
stóra alþjóðlega aðila sem munu kannski koma inn á markaðinn. 

Meirihluti viðmælenda óttaðist að nýir aðilar á markaði, sem ekki væru 

fjármálafyrirtæki í hefðbundnum skilningi þess orðs, heldur einhvers konar 

fjártæknifyrirtæki, myndu njóta samkeppnislegs forskots vegna þeirra takmarkana sem 

hið opinbera hefur sett á bankana. Hér er bæði átt við fjárhagslega íþyngjandi byrði sem 

er á bönkunum vegna fjársýsluskatts sem fjártæknifyrirtækin þyrftu ekki að greiða. Einnig 

var nefnt að fjártæknifyrirtækin væru ekki undir jafn ströngu eftirliti af hálfu 

eftirlitsstofnana eins og t.d. Fjármálaeftirlitsins og því sé kostnaður þeirra vegna eftirlits 

ekki jafn mikill. Stofn umrædds fjársýsluskatts séu laun og þóknanir starfsmanna en fjöldi 

viðmælenda benti á að launakostnaðurinn sé stærsti einstaki gjaldaliðurinn hjá íslenskum 

fjármálafyrirtækjum, en hann er talinn vera u.þ.b. 50% rekstrarkostnaðar í mörgum 

fjármálafyrirtækjum. Fjármálafyrirtækin séu að leggja áherslu á að lækka þennan 
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kostnaðarlið og að horft sé til sjálfvirknivæðingar starfa sem mögulegs hluta af þeirri 

lausn.  

Aukin áhersla á hagræðingu í rekstri kemur líka til vegna þess að eldri fjármálafyrirtæki 

búa við þann raunveruleika að þurfa að reka og viðhalda eldri tæknikerfum sem sum hver 

eru börn síns tíma. Vegna sérhæfingar og mikilvægis þessara kerfa getur verið 

kostnaðarsamt að reka þau og gera breytingar á þeim til að þau uppfylli breyttar lagalegar 

kröfur sem og að þau styðji við aukna áherslu viðskiptavina á að geta afgreitt sig sjálfir. 

4.1.3 Krafa frá viðskiptavinum um aukið aðgengi og meiri hraða í þjónustu 

Flestir viðmælendur voru á því að það sé töluverður munur á kröfum viðskiptavina um 

þjónustu eftir því á hvaða aldursskeiði þeir eru. Fram kom að hinir eldri vilji gjarnan geta 

mætt á tiltekinn stað og átt þar viðskipti við manneskju frekar en tölvu. Einn viðmælandi 

komst svo að orði:  

Það er enn mjög stór hópur viðskiptavina sem er ekki tilbúinn að fara alla leið, 
telur sig ekki hafa þekkinguna. Sér í lagi er það hópur fólks sem er um eða yfir 
sextugt sem er hrætt við ákveðna tækni. Þessir aðilar geta til dæmis verið 
hræddir við að millifæra í gegnum símann sinn og eru hræddir við tæknina. 
Það mun líklega taka eina kynslóð í viðbót að klára þetta. Bankarnir myndu 
helst vilja gera þetta allt á morgun. 

Þessu er hins vegar öfugt farið þegar kemur að yngri viðskiptavinum sem líti jafnvel svo 

á að þjónusta sé ekki í boði ef þeir geta ekki nálgast hana á Internetinu og afgreitt sig 

sjálfir á þeim tíma og frá þeim stað sem þeim hentar, án þess að þurfa að eiga í 

samskiptum við aðra manneskju:  

Við teljum að við séum að bregðast við kalli viðskiptavina. Við sjáum að það 
er fullt af viðskiptavinum sem vilja geta verið í 100% stafrænum eða rafrænum 
viðskiptum við okkur. Vilja geta afgreitt sig sjálfir, geta skoðað sínar síður, og 
í raun og veru vilja ekki hringja inn og ekki koma í hús. Þeir vilja bara geta 
fengið svör strax án þess að hafa beint samband við aðra manneskju. 

Einn viðmælenda vildi meina að það að bjóða upp á aðgengi að þjónustu á Internetinu 

sé í sjálfu sér ekki nóg, heldur sé það skýr krafa viðskiptavina að aðgengið sé miðað við 

snjallsíma og að í gegnum hann sé hægt að eiga bankaviðskipti sem og að nota símann 

sem greiðslumáta í hefðbundnum viðskiptum í stað þess að vera með kort: 
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Netbankinn er að verða semi-úreltur líka. Þannig að appið í síma frekar en 
tölvur eru nútíma krafan. Fólk er meira segja að hætta að nota kort, er bara 
með kortin í símanum. 

Það gefur auga leið að þessar ólíku væntingar mismunandi hópa viðskiptavina sem lýst 

hefur verið hér að framan fara ekkert sérstaklega vel saman, en bankarnir hafa þó verið 

að þreifa sig áfram með að mæta þessum ólíku kröfum og má í því sambandi nefna að 

Arion banki hefur sett á stofn útibú inni í verslun Hagkaupa í Garðabæ. Þar er enginn 

starfsmaður til að framkvæma afgreiðslur, en viðskiptavinir geta talað við aðila frá 

þjónustumiðstöð bankans í gegnum fjarfundarbúnað ef þeir svo kjósa.  

Til að koma betur til móts við þá viðskiptavini sem eru hræddir við rafræn 

bankaviðskipti eða hafa ekki þekkingu til að framkvæma þau, þá hafa bankar tekið upp á 

því að hafa starfsfólk í útibúum, sem tekur að sér að kenna viðskiptavinum að nota þær 

tæknilegu lausnir sem eru í boði s.s. hraðbanka og heimabanka. Því má í raun segja að 

þegar viðskiptavinir mæta í útibúin þá taki þar á móti þeim fólk sem er að reyna að þjálfa 

þá í að hætta að koma í útibúin eða að draga úr komum sínum þangað:  

Við höfum verið að fækka útibúum en erum að prófa okkur áfram með að 
reyna að láta viðskiptavini læra á tæknina í útibúinu, og ef það tekst þá 
kannski lokum við svo útibúinu í framhaldinu. 

Vissulega hafa fjármálafyrirtæki mismunandi áherslur í starfsemi sinni. Á meðan eitt 

fyrirtæki gefur sig út fyrir að vera fremst í þjónustu við viðskiptavini þá leggur annað 

gríðarlega áherslu á að tæknivæðast sem mest, og svo eru enn önnur sem stilla 

þjónustuframboði sínu upp einhvers staðar á milli þessara tveggja möguleika. Því má 

segja sem svo að þó að fulltrúar flestra fyrirtækjanna sem rætt var við leggi áherslu á að 

fækka útibúum og starfsmönnum í þeim þá er töluverður munur á hversu langt þau ætla 

að ganga í því. Einn viðmælenda orðaði þetta á eftirfarandi máta: 

Það þurfa náttúrulega ekki öll fjármálafyrirtæki að vera með sömu áherslur 
þannig að þess vegna getur það verið misjafnt eftir fyrirtækjum hvað fær 
forgang. Sum fyrirtækin leggja meiri áherslu á hagkvæmni í rekstri á meðan 
önnur leggja kannski ofur áherslu á þjónustu, verkefnin sem fá forgang í 
sjálfvirknivæðingu endurspeglast oft af þessu. 
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4.2 Afleiðingar aukinnar sjálfvirknivæðingar á mönnunarþörf 

Önnur rannsóknarspurning þessa verkefnis beindist að því að kanna hvaða afleiðingar 

aukin sjálfvirknivæðing starfa á tímabilinu 2020 til og með 2024 muni hafa hafa á 

mönnunarþörf íslenskra fjármálafyrirtækja. Þau atriði sem helst voru reifuð voru: 

 Breytingar á samsetningu vinnuafls; 

 Ferli ákvörðunar um sjálfvirknivæðingu; 

 Umræða á vinnustað um sjálfvirknivæðingu; 

 Mögulegar hindranir sjálfvirknivæðingar. 

4.2.1 Breytingar á samsetningu vinnuafls 

Viðmælendur voru almennt sammála um að á næstu fimm árum munum við horfa fram 

á töluverðar breytingar í samsetningu vinnuafls hjá fjármálafyrirtækjum á Íslandi. Ekki sé 

hægt að horfa fram hjá því að í sumum tilfellum verði mannshöndin eða mannshugurinn 

óþarfur og sum störf verði að miklu eða öllu leyti framkvæmd af tæknibúnaði. Hraðar 

tækniframfarir hafi það í för með sér að tæknilega verði mögulegt að sjálfvirknivæða 

sífellt fleiri verkefni eða störf. Almennt voru viðmælendur á því að helsta áherslan yrði í 

fyrstu á að sjálfvirknivæða störf þar sem um er að ræða mikið af endurtekningum og 

innslátt gagna: 

Maður sér að þetta byrjar mjög oft á einföldum rútínuverkefnum. Það er verið 
að reyna að hraða því að koma gögnum inn og stytta svartíma beiðna. Þar 
getur bæði stafræn vinna og robotics komið inn. Þetta er eiginlega báðir þessir 
endar. 

Ekki töldu allir viðmælendur sig hafa vitneskju um hvaða störf yrðu sjálfvirknivædd á 

næstu fimm árum, en eftirtalin störf voru þó títt nefnd á meðal meirihluta viðmælenda:  

 Bókhald;  

 Bakvinnsla; 

 Afgreiðsla í útibúum; 

 Umsýsla lána;  

 Skýrslugerð;  

 Greiðslumiðlun.  
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Þetta er sumpart í takti við niðurstöður rannsóknarhóps Alþjóðaefnahagsráðsins sem 

gerði könnun á því hvaða störf væru talin líkleg til að verða sjálfvirkni að bráð en frá þeirri 

könnun er greint á blaðsíðu 24. 

Aðspurður um hvernig störf væru líklegust til að verða sjálfvirknivædd á næstu fimm 

árum sagði einn viðmælenda: 

Ég held að það muni enn fækka stöðum þar sem þú getur mætt á staðinn og 
átt viðskipti, þ.e.a. þar sem starfsfólk er til staðar. Þau útibú sem verða eftir 
munu að miklu leyti verða sjálfvirk. Þetta leiðir til þess að það mun halda 
áfram að fækka í framlínu en á meðan fjölgar í tæknistörfum og störfum sem 
krefjast æðri menntunar. Kröfurnar eru alltaf meiri og meiri. 

Samhljómur var um að á næstu fimm árum muni eiga sér stað umtalsverð breyting á 

samsetningu starfsmanna fjármálafyrirtækja þar sem sérfræðimenntuðum aðilum mun 

fjölga á kostnað þeirra sem einungis búa yfir grunnnámi. Þannig megi búast við að 

almennt verði aukin krafa um hærra menntunarstig starfsfólks í fjármálastarfsemi á 

næstu fimm árum. Hlutfall háskólamenntaðra í fjármálastarfsemi hefur aukist umtalsvert 

á undanförnum árum og sagði einn viðmælenda að á sínum vinnustað væri mikill 

meirihluti starfsmanna í dag háskólamenntaðir, en það hafi ekki verið svo fyrir 10 til 15 

árum. Aðrir viðmælendur tóku undir aukið vægi menntunar, en einn þeirra sagði: 

Ég held að menntunarstig starfsmanna muni aukast, fyrir 20 árum voru 
starfsmenn í bönkum ekkert endilega háskólamenntaðir heldur fóru þeir í 
bankamannaskólann og lærðu þar helstu hluti varðandi störfin sín. 

Háskólamenntun ein og sér mun þó duga skammt þegar kemur að því að sækja um 

störf hjá fjármálafyrirtækjum. Flestir viðmælenda voru þeirrar skoðunar að ekki mætti 

vanmeta mannlega þáttinn í starfsemi fyrirtækjanna og voru þeir sammála um að auk 

góðrar menntunar þá væru sköpunargáfa, hæfileikar í mannlegum samskiptum og geta til 

að hugsa út fyrir rammann verðmætir og eftirsóknarverðir eiginleikar hjá starfsfólki. Einn 

viðmælenda orðaði þetta á eftirfarandi máta: 

Ég sé fyrir mér að það muni aukast þörf fyrir „resourca“ sem geta hugsað 
hlutina upp á nýtt með skapandi hugsun í „business“. Fólk sem er gott í að 
„optimera“ ferla og er gott í að endurhugsa og hugsa út fyrir kassann, þetta 
verður fólk sem fyrirtækin munu vilja ráða í auknum mæli, þ.e. fólk sem hefur 
sterkan viðskiptavina áttavita. 
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Flestir viðmælenda voru sammála um að fyrirtækin munu þurfa að keppast um gott 

fólk sem hefur þekkingu á sviði stafrænnar þróunar og sjálfvirknivæðingar starfa:  

Það er öðruvísi þekking sem þarf að koma inn, í raun má segja að bankarnir 
séu kannski stærstu fjártæknifyrirtækin, því að innan þeirra eru stórar 
tæknideildir. Það má kannski líkja þessu við að í gamla daga þurftu bankar 
byggingu og bankahvelfingu en núna þarftu tækni, þ.e. ákveðinn tæknigrunn 
og þá er eðlilegt að starfsemin breytist með því og ég held að á þessu sviði 
verði mikil samkeppni um besta fólkið i stafrænni þekkingu og gervigreind og 
það verður keppt um þetta fólk. 

Talsverður samhljómur var á meðal viðmælenda sem bendir sterklega til þess að 

ákveðinn hluti starfsfólks muni þurfa að endurmennta sig til að geta starfað áfram hjá 

fjármálafyrirtækjunum og einnig kom fram að símenntun verði ríkari þáttur hjá 

starfsfólkinu heldur en verið hefur. Almennt verður meiri krafa um hærri menntunarstig 

starfsfólks: 

 Ég sé hiklaust fyrir mér ákveðna breytingu á starfsmannasamsetningu. Þetta 
hefur mikið breyst á síðustu tveimur árum en á eftir að halda áfram að 
breytast hratt og mikið. 

 Búast má við aukinni áherslu fyrirtækjanna á að ráða til sín starfsmenn sem geta 

stuðlað að enn frekari stafrænni þróun og/eða sjálfvirknivæðingu hjá 

fjármálafyrirtækjunum. Mörg fyrirtæki á fjármálamarkaði eru að huga að því að fjölga 

sérfræðingum á sviði hugbúnaðargerðar og gagnavísinda. Sjálfvirknivæðing á tiltekinni 

þjónustu mun hafa í för með sér að fjöldi sérfræðinga þarf að koma að því verkefni. Einn 

viðmælenda orðaði þetta á eftirfarandi hátt:  

Við vitum bara að ef við erum t.d. að búa til einhvers konar róbót eða 
sjálfvirkni, þá geta kannski verið allt að 25 manns að vinna að þessu verkefni. 
Það þarf að huga að því að viðhalda róbotnum og að tryggja að hann sé að 
skila réttum upplýsingum frá sér, það þarf að mæla útkomuna, greina hana og 
styðja við þjónustuna á ýmsan máta. 

Með þetta í huga er þó vert að benda á að sum þessara starfa geta verið verkefni sem 

eiga sitt upphaf og endi. Þannig sé um að ræða tímabundið átak við að koma 

sjálfvirknivæðingunni í gegn, en að í framhaldinu þurfi mun færri aðilar að koma að því að 

viðhalda þjónustunni sem hefur verið sjálfvirknivædd:  

Þetta í sjálfu sér hefur ekki í för með sér sérstaka fækkun heldur felur þetta 
meira í sér breytingu sem kannski ýmist getur falið í sér jafnmörg störf eða 
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færri störf. Þetta kallar á spurninguna um hversu mikið þarftu að ráða af 
tæknifólki á móti framlínu? Þetta er tilfærsla á störfum en hún getur líka yfir 
tíma, kannski ekki akkúrat á meðan þetta gerist, heldur yfir tíma, þá getur hún 
leitt af sér fækkun starfa. 

Einnig er vert að benda á að sumum þessara starfa er hægt að útvista til annarra 

þjónustuaðila sem þurfa ekkert endilega að vera staðsettir á Íslandi. Fram kom í 

viðtölunum að nokkur íslensk fjármálafyrirtæki útvista nú þegar hluta af 

hugbúnaðarþjónustu og hugbúnaðargerð til útlanda. Jafnframt kom fram að hluti 

fjármálafyrirtækja er búinn að útvista rekstri upplýsingakerfa sinna að miklu leyti til 

þjónustufyrirtækja á Íslandi.  

Ástæður sem að liggja að baki ákvörðun um útvistun á starfsemi geta verið 

margvíslegar en á meðal þeirra sem nefndar voru í viðtölum vegna þessa verkefnis var 

helst minnst á kostnað, aðgengi að þekkingu og hæfni, og því hvort um sé að ræða hluta 

af kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Nokkrir viðmælenda bentu á að mögulega yrði hluta af 

vinnunni við sjálfvirknivæðinguna útvistað til sérfræðiaðila: 

Kannski verða við þessar aðstæður til ráðgjafar sem fara ekki inn í störfin í 
fyrirtækjunum, kannski verður þetta meira bara þannig að það sé meira 
útvistað þar sem þekking verður sótt inn tímabundið. 

Ýmislegt sem kom fram í viðtölum verkefnisins bendir til þess að sjálfvirknivæðingin 

eigi eftir að aukast hraðar en verið hefur til þessa. Það vekur athygli að nokkrir 

viðmælenda bentu á að nokkur af stærri fjármálafyrirtækjum landsins hafi undanfarin 

misseri verið að uppfæra tæknistrúktúr sinn og gagnaumhverfi meðal annars í þeim 

tilgangi að þau geti í framtíðinni farið að ná meiri árangri í sjálfvirknivæðingu og stafrænni 

þróun. Einn viðmælenda sagði: 

Við erum alveg á skörinni að fara geta hlaupið mjög hratt, en þetta er búið að 
taka tíma og þetta er fjárfesting til framtíðar, en það er allavega fókusinn núna 
að gera þetta þannig að viðskiptavinirnir, ef þeir kjósa, geti verið í 100% 
rafrænum viðskiptum við okkur. 

Áhugavert er að hugsa til þess að þrátt fyrir að mikil sjálfvirkni hafi þegar átt sér stað 

hjá fjármálafyrirtækjum á Íslandi, þá er útlit fyrir að fyrirtækin séu einungis á byrjunarreit 

hvað varðar nýtingu gervigreindar við sjálfvirknivæðinguna. Enginn viðmælenda taldi að 

fyrirtæki sitt væri langt komið í notkun á gervigreind, en bent var á að sum fyrirtækin séu 

byrjuð að reyna fyrir sér í þróun og notkun á gervigreind:  
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Við erum nýbyrjuð að þjálfa upp fólk t.d. í að vinna að gervigreindar- og 
sjálfvirkniverkefnum. 

Nokkrir viðmælendur bentu á að búast mætti við því að þegar fyrirtækin verði komin 

lengra í notkun á gervigreind þá muni sjálfvirknivæðing starfa ekki lengur takmarkast við 

störf sem hafa mikið um endurtekningar eða innslátt gagna að gera, heldur verði þá 

mögulegt að sjálfvirknivæða störf sem krefjast útsjónarsemi og rökhugsunar:  

Þetta eru náttúrulega rosa hraðar framfarir í gagnavinnslu og við verðum að 
fylgja þeirri þróun. Menn eru að horfa á að gervigreindin muni hjálpa eitthvað 
með það þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því. 

Þó svo að tækninni fleygi fram og möguleikar á sjálfvirknivæðingu starfa aukist þá voru 

viðmælendur almennt á því að í fyrirsjáanlegri framtíð verði áfram þörf á starfsfólki og 

bentu á að eðli starfanna og þjónustunnar sem verið er að veita viðskiptavinum geti verið 

með þeim hætti að fyrirtækin kjósi að láta tæknina ekki taka yfir nema hluta þeirra. Sum 

verkefni væru einfaldlega þess eðlis að manneskjur væri betur til þess fallnar að sinna 

þeim, sér í lagi þegar þörf væri fyrir mannlega þætti eins og umhyggju: 

Tryggingar eru í eðli sínu þannig vara að fólk þarf fræðslu um hana því það 
þekkir hana illa. Tjón eru líka þess eðlis að fólk vill umhyggju þegar það lendir 
í tjóni, það vill horfa í augun á einhverjum og tala við manneskju, þannig að sá 
vinkill fer aldrei frá okkur. 

4.2.2 Ferli ákvarðana um sjálfvirknivæðingu 

Vinnustaðir viðmælenda virtust flestir búnir að koma sér upp ferli við ákvörðunartöku á 

því hvaða verkefni fái forgang þegar kemur að sjálfvirknivæðingu. Svör þeirra bentu til 

þess að algengt væri að hugmyndir að sjálfvirknivæðingu ferlis, verkefnis eða starfs, væru 

mótaðar af ákveðnum hópum innan fyrirtækisins og tillögur kynntar fyrir 

framkvæmdastjórn sem tæki síðan ákvörðun um forgang aðgerða. Hugmyndirnar séu svo 

metnar út frá ákveðnum viðmiðum sem oftast eru tengd hagkvæmni og áhrifum á 

þjónustu til viðskiptavina:  

Öll þessi sjónarmið eru uppi þ.e.a.s. hvað skilar þetta miklu, skilar þetta sér í 
þjónustubætingu, hvað kostar þetta, eigum við resourcana, eru kerfin okkar 
tilbúin fyrir þetta, er fólkið okkar tilbúið fyrir þetta, er viðskiptavinurinn 
tilbúinn fyrir þetta? þetta eru þannig verkefni hjá okkur að þeim er raðað í 
framkvæmdastjórn og þar fá þau bara ákveðna forgangsröðun. 
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Athygli vakti að það virtist töluverður munur á því hversu langt fram í tímann væri horft 

með áætlanir um stafræna þróun. Á meðan sumir kváðu aðdragandann að verkefnum 

vera heldur stuttan og að stuðst væri við nokkurs konar „ad hoc“ ákvarðanir þá töluðu 

aðrir viðmælendur um að þetta væri unnið á mjög mótaðan hátt til framtíðar, með stefnu 

fyrirtækisins að leiðarljósi. Þannig væri til staðar stafræn stefna um hvernig fyrirtækin 

ætluðu sér að nýta tæknina til að ná þeim árangri sem stefnt er að í starfseminni: 

Við erum með mótað ferli um ný verkefni. Þá skoðum við alltaf í upphafi hvort 
það samræmist okkar langtímastefnu. Við erum með langtímaáherslur sem 
við viljum ná árangri í og ef verkefnið fellur ekki undir neitt af því þá erum við 
ekki að leggja áherslu á það. Það verður að falla að langtímamarkmiðum. Ef 
verkefnin ná ákveðinni stærð í tíma eða upphæð, og líka ef þau hafa áhrif á 
áhættustýringu eða regluvörslu eða þannig umhverfi, þá er það alltaf tekið 
fyrir í framkvæmdastjórninni.  

4.2.3 Umræða á vinnustað um sjálfvirknivæðingu 

Töluverður munur virtist vera á milli fyrirtækja viðmælenda þegar kom að umræðu meðal 

starfsfólks um sjálfvirknivæðingu. Innan hluta fyrirtækjanna var sögð vera áhersla á að 

halda umræðunni opinni og að vera mjög hreinskilin í þeim efnum við starfsmenn. 

Mikilvægt væri að halda starfsmönnum upplýstum þannig að þeir upplifðu þetta ekki 

þannig að verið væri að vinna að einhverju leynilegu plani um útrýmingu starfa:  

Já, allir vita hvar við ætlum fyrst að drepa niður og hvaða verkefni er í forgangi. 
Við erum náttúrulega með okkar markmið á hreinu um hvert við viljum fara í 
þessum málum. Þetta er mikið mál málanna. Það er oft mikið rætt að fólk hafi 
áhyggjur af störfunum sínum, en við erum bara rosa dugleg að ræða það. Það 
sem við ætlum fyrst að drepa niður er að taka rútínuverkefnin. Það hefur 
enginn gaman af því að pikka inn lista, milljón kennitölur á dag. Það eru næg 
verkefni önnur sem snúast að því að eiga frumkvæði að því að vera í 
samskiptum við viðskiptavinina, við getum verið að sinna þeim betur. Tíma 
okkar er miklu betur varið þar heldur en að vera að pikka inn einhverjar tölur. 
Fólk er bara svolítið spennt. Við erum löngu byrjuð að tala um þetta. 

Sumir virtust upplifa umræðu um sjálfvirknivæðingu starfa alfarið á jákvæðan hátt á 

vinnustað sínum en svo voru aðrir sem töldu að umræðan væri yfirleitt jákvæð meðal 

starfsfólks þangað til kæmi að því að ræða um sjálfvirkni á störfum þeirra en þá ætti 

starfsfólk það til að fara í vörn:  

Já, mér finnst umræðan hafa aukist mjög og fólk er farið að átta sig á að þetta 
mun gerast. Maður verður bara að passa sig að vera heiðarlegur og segja við 
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fólkið að störfin munu breytast. Þetta er meira almennt í umræðunni, en 
þegar að þetta fer að snúast að starfi einstaklingsins þá fer hann frekar í vörn. 

Einn viðmælenda taldi sig hafa mjög góða innsýn í þessa umræðu hjá flestum 

fjármálafyrirtækjunum og sagði hann að mjög mikið væri rætt um sjálfvirknivæðinguna 

meðal starfsfólks en að ákveðinn ótti væri til staðar um að missa vinnuna, helst hjá meðal 

eldri starfsmanna og þeirra sem eru minna menntaðir:  

Það er mjög mikið rætt um sjálfvirknivæðingu á meðal starfsfólks 
fjármálafyrirtækjanna. Þeir sem eldri eru og kannski ekki með mikla formlega 
menntun eru hræddir um störfin sín, frá árinu 2007 hefur fækkað úr 4.600 í 
2.800 starfsmenn í stóru bönkunum þremur. Vissulega hafði hið svokallaða 
hrun á fjármálakerfinu okkar áhrif á þennan fjölda. En ef við horfum á 
tímabilið frá 2014 til 2018 þá hefur starfsmönnum fjármálafyrirtækjanna 
fækkað um 500 manns. Þetta er yfirleitt minna menntað fólk sem er að missa 
vinnuna. 

Fáeinir viðmælendur höfðu lítið eða ekkert orðið varir við umræðu um 

sjálfvirknivæðingu á meðal starfsfólks. Í þeim tilfellum sem menn höfðu lítið heyrt um 

hana þá töldu þeir að umræðan væri að mestu jákvæð.  

4.2.4 Mögulegar hindranir sjálfvirknivæðingar 

Þó svo að fyrirtækin hafi áætlanir og metnað um sjálfvirknivæðingu þá eru samkvæmt 

viðmælendum ýmsar hindranir sem geta haft áhrif á að þau komist jafn hratt og/eða langt 

í þessum málaflokki og þau myndu vilja. Þessar hindranir geta þó verið mismunandi eftir 

því hvaða fyrirtæki á í hlut.  

Flestir viðmælendur nefndu regluverkið sem heftandi þátt á framþróun 

sjálfvirknivæðingar. Í þessu sambandi var bæði minnst á nýleg lög sem þegar eru komin í 

gagnið eins og persónuverndarlög og lög um skýjalausnir, en einnig þörfina fyrir 

breytingar á eldri lögum sem meðal annars taka á heimild til rafrænnar þinglýsingar. 

Lagaumhverfið væri þar með heftandi þáttur vegna þess að það breyttist ekki jafn hratt 

og markaðurinn hefði viljað.  

Einnig var nefnt að regluverkið gæti hindrað fjármálafyrirtækin í að þau næðu fram 

rekstrarlegri hagræðingu vegna takmarkana á heimildum um samstarf þeirra á milli. Það 

væri til staðar þörf á að ná fram einhvers konar hagræðingargrundvelli í samrekstri á 

tækniinnviðum án þess að samkeppnisyfirvöld litu svo á að hér væri um að ræða brot á 

lögum:  
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Það er líka hindrun hvað okkur eru settar þröngar skorður varðandi samstarf 
í málum sem í raun hafa lítið sem ekkert með samkeppni að gera. Kannski er 
eitt stærsta verkefnið framundan að reyna að átta sig á hvernig 
fjármálafyrirtækin geta lækkað kostnað með samstarfi í tæknivæðingu án 
þess að við séum að brjóta lög. Það verður að koma í ljós hvað 
samkeppnisyfirvöld heimila að menn gangi langt í þessu. 

Flestir viðmælenda voru á því að hæfniskortur væri fyrirsjánleg hindrun. Því tengt var 

mikið talað um um að skortur á starfsmönnum sem búa yfir hæfni til að sjálfvirknivæða 

þjónustu komi í veg fyrir að fyrirtækin geti unnið jafn hratt að þessum málaflokki og þau 

hefðu kosið. Einnig bentu nokkrir viðmælenda á að það væri erfitt að vinna að 

sjálfvirknivæðingu þegar á sama tíma er verið að skera niður kostnað og mannafla: 

Kostnaður og verkefnastaða fólks eru helstu hindranirnar. Að setja þessi 
sjálfvirknivæðingarverkefni í forgang er erfitt því það er bara nóg að gera hjá 
fólki og svo er verið að skera niður líka í mannafla og kostnaði, en á sama tíma 
er verið að biðja um sjálfvirknivæðingu sem kostar, þannig að þetta er 
tímafrekt og kostnaðarsamt á sama tíma og er verið að skera niður. Þannig að 
þetta er ekki auðvelt mál. 

Nokkrir viðmælenda bentu á að andstaða starfsfólks sem breytingarnar munu hafa 

áhrif á geti stundum verið ákveðin hindrun á framgangi verkefna. Í þessu sambandi töluðu 

viðmælendur þó um að slíkar mótbárur væru líklega frekar töf en varanleg hindrun:  

Fólk getur reynt að standa í vegi fyrir breytingum. Fólk fattar kannski í miðjum 
verkefnum að störfin eru í hættu og það er magnað að sjá hvað fólk getur veitt 
mikla andstöðu. 

Fáeinir aðilar nefndu gömul upplýsingakerfi sem eina af helstu hindrununum, þ.e. að 

kerfin séu það heftandi að ekki sé með góðu móti hægt að nýta þau í sjálfvirknivæðingu 

eða til að bæta stafræna þjónustu. Þannig þyrfti að eiga sér stað töluverð forvinna og 

útskipting á kerfum til að hægt sé að fara í sjálfvirknivæðingu ákveðinna þjónustuþátta. 

4.3 Breytingar á vinnubrögðum við mannauðsstjórnun 

Þegar hefur komið fram í niðurstöðum þessa verkefnis að fjármálafyrirtækin sjá fram á 

talsverðar breytingar hvað varðar samsetningu á starfsfólki á næstu fimm árum. Með það 

að leiðarljósi þá er áhugavert að skoða niðurstöður viðtala hvað varðar þriðju og síðustu 

rannsóknarspurningu þessa verkefnis sem snýr að því hvort viðmælendur telji aukna 

sjálfvirknivæðingu starfa kalla á breytt vinnubrögð við mannauðsstjórnun hjá 
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fjármálafyrirtækjum á næstu fimm árum. Niðurstöður viðtala úr þessum hluta 

verkefnisins falla undir fjóra undirflokka: 

 Mat á hæfniþörf fyrirtækjanna; 

 Aukin samkeppni um rétta starfsfólkið; 

 Starfsmannaþróun; 

 Þekkingarstjórnun. 

4.3.1 Mat á hæfniþörf fyrirtækjanna 

Mikill meirihluti viðmælenda var þeirrar skoðunar að íslensk fjármálafyrirtæki væru ekki 

að meta hæfniþörf á skipulagðan hátt til langs tíma. Fyrirtækin hefðu að mestu leyti 

yfirsýn yfir hvaða hæfni væri nú til staðar en hefðu ekki lagst í skipulega vinnu við að skoða 

hvaða hæfni væri þörf á til framtíðar. Þau fyrirtæki sem voru yfir höfuð að meta þetta 

horfðu sex til tólf mánuði fram í tímann í áætlunum sínum.  

Þegar grafist var fyrir um hvers vegna ekki væri horft lengra fram í tímann á skipulegan 

máta þá var annars vegar bent á að íslensk fyrirtæki væru svo lítil og með svo litlar 

mannauðsdeildir að það myndi reynast þeim erfitt og hins vegar var bent á að umhverfið 

væri að breytast það hratt að slíkar áætlanir myndu ekki standast og því væri ekki þess 

virði að leggjast í slíka vinnu:  

Við erum að gera svona mat til eins árs. Við reyndum að gera það til þriggja 
ára en það reyndist bara brandari því að umhverfið breytist svo hratt að 
maður getur ekki séð svona langt fram í tímann.  

Þó bentu svör nokkurra viðmælenda til þess að fyrirtækin sem þeir starfa hjá séu farin 

að leggja aukna áherslu á að framkvæma skipulagt mat á hæfniþörf en að líklega yrði ekki 

horft til lengri tíma en 18 mánaða í senn við þá vinnu.  

4.3.2 Aukin samkeppni um rétta starfsfólkið 

Þegar hefur komið fram í niðurstöðukafla þessa verkefnis að samhljómur hafi verið á 

meðal viðmælenda um að meiri áhersla yrði lögð á það í framtíðinni að ráða inn 

tæknimenntað fólk. Fyrirséð væri að mikil samkeppni yrði um rétta fólkið sem gæti 

hjálpað fyrirtækjunum á vegferð þeirra til aukinnar stafrænnar þróunar og sjálfvirkni. Það 

þarf því ekki að koma á óvart að mikill meirihluti viðmælenda lagði áherslu á mikilvægi 

þess í framtíðinni að vinnustaðurinn þeirra yrði áhugaverður fyrir slíka aðila: 
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Þetta snýst um að ná inn réttu fólki með rétta þekkingu. Þekkingin er orðin 
meira sérhæfð og það er aukin krafa um það. Kannski verður þetta enn ríkari 
áskorun fyrir okkur í mannauðsmálum þar sem að við erum að keppast við 
aðra um sama fólkið, þ.e.a.s. besta fólkið með rétta þekkingu. Þannig að hluti 
af þeirri áskorun er að vera með eftirsóknaverðan vinnustað. Besta fólkið 
getur valið úr störfum og við þurfum að vera með það á hreinu hvað það er 
sem fólk vill sjá í eftirsóknaverðum vinnustað. Það er ekki nóg að bjóða bara 
upp á popp og kók, heldur þarf mikið meira.  

Nokkrir viðmælenda nefndu að þeir hefðu hug á að prófa að nýta tæknina meira þegar 

kemur að því að ráða inn fólk. Þessu tengt var talað um möguleikann á að breyta 

ráðningarviðtölum þannig að þau séu meira í takti við þann samskiptamáta sem tæknifólk 

og í raun yngri kynslóðin kjósi að nota, til dæmis með því að nota snjallforrit á við Alfred.is 

til að ná athygli þessa hóps og boða til viðtals, nota Skype eða álíka þjónustur fyrir viðtöl, 

bjóða umsækjendum að senda inn stutt kynningarmyndband með umsókn um starf og 

jafnvel að undirrita ráðningarsamning með rafrænni auðkenningu: 

Þetta fyrirkomulag sem við erum með í dag er kannski stundum orðið svolítið 
gamaldags. Við erum að kalla til okkar umsækjendur sem þurfa að koma 
hingað í hús og bíða frammi á gangi eftir að vera kölluð inn í viðtal. Í staðinn 
gætum við bara tekið símaviðtal eða myndfund og einnig að leyfa 
umsækjendum að taka upp stutt vídeó til að kynna sig. Það er fullt af svona 
atriðum sem við getum tileinkað okkur. 

Nokkrir viðmælenda töluðu um að fjármálafyrirtækin þyrftu kannski líka að vinna 

svolítið meira í að breyta vinnumenningu hjá sér til að höfða betur til tæknifólks. Það að 

vera bankastarfsmaður væri kannski ekki efst á óskalista þeirra og því þyrfti líka að vinna 

í að markaðssetja fjármálafyrirtækin sem eftirsóknaverða vinnustaði. Lítill hluti 

fyrirtækjanna virðist þegar byrjaður á slíkri markaðssetningu: 

Það skiptir okkur miklu máli og við höfum viljandi verið í markaðssetningu út 
á við. Við erum að nýta tvo lykilstarfsmenn í að breiða út boðskapinn og tala 
um þá vegferð sem við erum á fyrir framan þeim hópi af fólki sem við viljum 
ná til. Við erum sem sagt að markaðssetja okkur sem framsækið fyrirtæki sem 
fólk vill koma að vinna hjá.  

4.3.3 Starfsmannaþróun 

Ef fram fer sem horfir þá er ljóst að hluti verkefna og starfa hjá fjármálafyrirtækjum verða 

sjálfvirknivædd á næstu fimm árum og því er fyrirséð að hluti starfsfólks mun þurfa að 

hverfa til annarra starfa innan síns vinnustaðar eða þá að leita fyrir sér á öðrum vinnustað. 

Svör viðmælenda benda til þess að fáein þeirra séu að framkvæma skipulegar greiningar 
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á því hvort hæfni sem krafist er í störfum sem fyrirhugað er að sjálfvirknivæða muni henta 

í önnur störf innan viðkomandi fyrirtækis sem vitað er með nokkurri vissu að þörf verði 

fyrir að manna:  

Ég held að fyrirtækin séu að byrja á því að vera með meiri faglega vinnu við 
hæfnisgreiningu núna, og séu að hugsa það fram í tímann. Þau hafa líklega 
ekki verið að gera það áður. Held að bankarnir séu að skoða samsetninguna í 
sínum hópi, starfið sem viðkomandi var ráðinn í er að hverfa og þá þarf að 
skoða hvort það eigi að þróa viðkomandi áfram og þá hvernig. 

Meirihluti viðmælenda játti því að það kynni að vera gagnlegt að leggjast í slíka 

greiningarvinnu og þá sér í lagi varðandi þau störf sem erfitt gæti verið að finna fólk í 

vegna takmarkaðs framboðs af hæfum einstaklingum á vinnumarkaðinum. 

Líklega verður aukið vægi á þróun starfsmanna yfir í önnur störf en þau sinna í dag. 

Þetta kallar á aukið skipulag í þjálfunarmálum og þekkingarstjórnun og þar liggja klárlega 

mikil tækifæri. 

4.3.4 Þekkingarstjórnun 

Rúmlega helmingur viðmælenda talaði um aukið mikilvægi þess að vanda vel til 

þekkingarstjórnunar í starfsemi fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá. Fyrirséð væri að þetta 

yrði mikil áskorun fyrir fyrirtækin sem þurfi að tryggja að þekking tapist ekki út úr 

starfseminni þegar störf verða sjálfvirknivædd. Þau þurfi jafnframt að tryggja að hluti af 

því starfsfólki sem er í dag að sinna störfum sem verða sjálfvirknivædd fái þjálfun til að 

geta þróast í að taka að sér ný störf. Vandamálið sé þó ekki einangrað við þetta því að 

hraðar framfarir í tækni gerðu að verkum að þekking starfsmanna geti á tiltölulega 

stuttum tíma orðið úrelt. Því væri mikilvægt að hjálpa starfsfólki að þróa sig áfram og 

mennta sig til að hæfni þess sé í samræmi við kröfur nútímans: 

Það er svo hröð þróun að maður finnur alveg að það er ekki bara eldra fólkið 
sem er að lenda í því að upplifa skort á þekkingu. Maður getur t.d. verið að 
ræða við þrítugan einstakling sem er að upplifa skort á þekkingu vegna 
breyttrar tækni. Við þurfum svolítið að halda utan um fólkið okkar og kenna 
því að takast á við þessar aðstæður án þess að það verði kvíðið eða óttaslegið. 
Það er því miður þannig að stundum er fólk of feimið við að segja ef það vantar 
þekkingu en það þarf bara endilega að segja það þannig að við getum brugðist 
við og hjálpað því.  

 Í næsta kafla er rætt um niðurstöðurnar og þær skoðaðar í ljósi þeirra fræðilegu 

viðmiða sem höfð voru til hliðsjónar við skrif verkefnisins.  
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5 Umræða og lokaorð 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við valdar 

fræðiheimildir þegar við á, því næst koma lokaorð. 

5.1 Hver er líkleg þróun á upptöku sjálfvirknivæðingar hjá íslenskum 
fjármálafyrirtækjum á tímabilinu 2020 til og með 2024? 

Niðurstöður benda sterklega til þess að mikil breyting sé framundan í starfsumhverfi 

fjármálafyrirtækja og að við það skapist öflugir hvatar til þróunar sjálfvirkni starfa. Hröð 

tækniþróun gerir tæknifyrirtækjum kleift að valda umróti í fjármálastarfsemi og hefur 

fjártæknifyrirtækjum fjölgað á landinu undanfarin misseri auk þess sem hefðbundin 

tæknifyrirtæki hafa að einhverju leyti verið að færa sig inn á þennan markað. 

Stórfyrirtækið Apple er ágætt dæmi um það, en þeir bjóða meðal annars upp á 

greiðslulausnina Apple Pay á íslenskum markaði.  

Annar þáttur sem hefur mikil áhrif á samkeppnisumhverfið er PSD2 tilskipun 

Evrópusambandins sem hefur að markmiði að auka samkeppni í greiðsluþjónustu, styðja 

við nýsköpun, bæta neytendavernd og auka eignarhald neytenda á gögnum er varða 

fjármál þeirra. Þó svo að tilskipunin hafi enn ekki verið innleidd í íslenska löggjöf þá benda 

niðurstöður verkefnisins til að hún sé þegar farin að hafa áhrif á störf fjármálafyrirtækja. 

Fjármálafyrirtæki hafa verið að aðlaga starfsemi sína að breyttu samkeppnisumhverfi 

með því að lækka kostnað og þróa lausnir sem mæta kröfum stórs hluta viðskiptavina sem 

vill geta afgreitt sig sjálfur á þeim tíma og stað sem hentar. Athygli vekur að nokkrir 

viðmælenda töldu líkur á að sjálfvirknivæðing starfa muni leiða til undanhalds á tryggð 

viðskiptavina vegna minni persónulegra tengsla þeirra við fjármálafyrirtæki. Þátttaka 

fjármálafyrirtækja í sjálfvirknivæðingu er að einhverju leyti viðskiptavinadrifin því stór 

hluti þeirra kallar eftir breytingum af þessum toga og mun annað hvort fá þjónustuna frá 

núverandi þjónustuveitendum eða færa sig til annarra sem bjóða betri lausnir. Þetta 

bendir til þess að mikilvægt getur verið fyrir fyrirtækin að finna jafnvægi í því hvernig hægt 

er að ýta undir viðskiptavinatryggð án þess að dragast aftur úr í tækninýjungum og 

sjálfvirknivæðingu.  

Niðurstöður viðtala bentu til þess að einn af helstu hvötum sjálfvirknivæðingar starfa 

hjá fjármálafyrirtækjum væri þrýstingur um að lækka rekstrarkostnað, en þar er 
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launakostnaður stærsti staki liðurinn. Það þarf því ekki að koma á óvart að fyrirtækin hafi 

lagt áherslu á fækkun starfsfólks á undanförnum árum.  

Nokkur af stærri fjármálafyrirtækjum landsins hafa verið að undirbúa jarðveginn til að 

geta aukið sjálfvirknivæðingu og stafræna þróun með því að endurnýja og uppfæra 

tæknikerfi sín. Þau eru mörg hver búin að koma sér upp ferli við mat á þeim 

sjálfvirknikostum sem í boði eru og er horft til margra áhrifaþátta við slíkar ákvarðanir s.s. 

hver ávinningurinn er með tilliti til fjárhags- og þjónustubætingar, kostnaður við 

verkefnið, hvort nægileg þekking sé til staðar til að framkvæma verkefnið, hvort 

núverandi kerfi séu tilbúin, hvort starfsfólkið sé tilbúið og síðast en ekki síst hvort 

viðskiptavinurinn sé tilbúinn fyrir breytingarnar.  

Þrátt fyrir að talsverð sjálfvirkni hafi þegar verið innleidd hjá fjármálafyrirtækjum 

landsins, þá er útlit fyrir að þau séu einungis á byrjunarreit hvað varðar nýtingu 

gervigreindar við sjálfvirknivæðingu. Hér er vert að minna á að í áðurnefndri skýrslu 

forsætisráðuneytisins um Ísland og fjórðu iðnbyltinguna (Huginn Freyr Þorsteinsson, 

Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir, & Kristinn 

R. Þórisson, 2019, Febrúar), kom fram að nánast öll ferli sem nýta stafræn gögn og geta 

nýtt gervigreind, geti umbreyst í sjálfvirk ferli með aðstoð gervigreindar. Það má því ljóst 

vera að gríðarleg framtíðartækifæri eru til sjálfvirknivæðingar með nýtingu gervigreindar. 

Í þessu sambandi má minna á niðurstöður könnunar Shook o.fl. (2018) sem gáfu til kynna 

að 77% stórra banka í Evrópu hyggist nota gervigreind að miklu eða mjög miklu leyti við 

sjálfvirknivæðingu verkferla á næstu þremur árum. 

Ýmsar hindranir geta verið í vegi þess að fyrirtækin geti gengið jafn langt í 

sjálfvirknivæðingu starfa og vilji þeirra væri. Mikið regluverk er í fjármálakerfinu og getur 

það takmarkað möguleika og hraða sjálfvirknivæðingar. Til að mynda getur heildstætt 

þjónustuferli verið þess eðlis að þörf sé á úrlausn mála hjá þriðja aðila eins og t.d. er með 

þinglýsingar lána. Þannig geti lög sem ekki heimila rafræna þinglýsingu lána verið 

hamlandi þáttur í að heildarferli lántöku sé sjálfvirknivætt.  

Annar stór þáttur sem getur verið hindrandi er skortur á hæfu starfsfólki til að vinna 

tæknileg störf við að sjálfvirknivæða þau verkefni og störf sem stefnt er að. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður könnunar Alþjóðaefnahagsráðsins (Hadzilacos, o.fl., 2019), þar 

sem skortur á hæfu starfsfólki var ein af helstu hindrunum sem stjórnendur í 
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fjármálafyrirtækjum nefndu. Í niðurstöðukafla þessa verkefnis er að finna upptalningu á 

öðrum hindrandi þáttum sem geta tafið framgang sjálfvirknivæðingar.  

5.2 Hvaða afleiðingar mun aukin sjálfvirknivæðing starfa á tímabilinu 
2020 til og með 2024 hafa á mönnunarþörf íslenskra 
fjármálafyrirtækja? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki skýr merki um áhrif sjálfvirknivæðingar á fjölda 

starfa á því tímabili sem var til skoðunar. Þó að flestir viðmælenda væru sammála um að 

tæknilausnir myndu að einhverju leyti taka yfir störf sem einkennast af endurtekningum 

og innslætti gagna þá voru sumir þeirrar skoðunar að samt sem áður væru næg verkefni 

fyrir starfsfólkið og að ný störf sköpuðust í stað þeirra sem hyrfu vegna þess að fyrirtækin 

þyrftu vitaskuld hópa sérfræðinga til að búa til og viðhalda sjálfvirknilausnum. Þetta væru 

þó líklega tímabundin verkefni og á einhverjum tímapunkti muni fyrirtækin ætla sér að ná 

fram kostnaðarlækkun til að vega á móti fjárfestingu sjálfvirknivæðingarinnar.  

Hafa ber í huga að jafnvel þó að mögulega muni starfsfólki hinna hefðbundnu 

fjármálafyrirtækja fækka, þá getur aukinn fjöldi starfsfólks sem starfar við fjártækni leitt 

til heildar fjölgunar starfa í íslenskum fjármálaiðnaði. Ekkert er þó öruggt í þessum efnum 

og í raun getur stafræn fjármálaþjónusta lækkað þröskuldinn fyrir erlend fyrirtæki að 

hasla sér völl á íslenskum fjármálamarkaði og því gæti hluti þessara starfa flust úr landi. 

Eins er hugsanlegt að íslensk fyrirtæki sem standa framarlega í fjártækni geti náð 

markaðshlutdeild á erlendum mörkuðum og þannig útvíkkað starfsemi sína.  

Hver sem áhrifin verða á fjölda starfa þá má lesa úr niðurstöðum þessa verkefnis að 

samsetning starfsfólks fjármálafyrirtækja eigi líklega eftir að breytast mikið í þá veru að 

aukinn hluti starfsfólks verði sérfræðimenntaður með mikla tækniþekkingu sem getur 

nýst við áframhaldandi stafræna þróun og sjálfvirknivæðingu. Talsverðar líkur eru á að 

skortur verði á hæfum sérfræðingum á vinnumarkaði til að manna slíkar stöður og því er 

líklegt að fyrirtækin þurfi að leggja sig fram við að vera eftirsóknarverðir vinnustaðir fyrir 

vel menntað tæknifólk. Einnig getur verið mikilvægt að reyna að hafa áhrif á námsval 

ungmenna til að sporna við fyrrnefndum sérfræðingaskorti, en vissulega myndu líða 

nokkur ár áður en slíkt vinnuafl skilaði sér á vinnumarkaðinn. Líklega myndi hæfnispá fyrir 

íslenskan vinnumarkað vera gott innlegg til að hafa áhrif á námsval nemenda. Slíkt mat 
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hefur ekki verið framkvæmt hér á landi þrátt fyrir að umræður virðist vera farnar af stað 

um það (Vísinda- og tækniráð, 2018).  

5.3 Kallar aukin sjálfvirknivæðing starfa á breytt vinnubrögð við 
mannauðsstjórnun hjá fjármálafyrirtækjum á næstu fimm árum? 

Meirihluti viðmælenda var þeirrar skoðunar að íslensk fjármálafyrirtæki hefðu að mestu 

leyti yfirsýn yfir núverandi hæfni starfsfólks sem og innsýn í hver hæfniþörf þeirra væri til 

næstu sex eða tólf mánaða. Ekki væri þó horft lengra fram í tímann vegna þess að 

mannauðsdeildir fyrirtækjanna væru litlar og umhverfið breyttist hratt og því væri ekki 

þess virði að leggjast í slíka áætlanagerð sem ólíklegt væri að stæðist. Svör nokkurra 

viðmælenda bentu þó til þess að fyrirtækin sem þeir starfa hjá væru farin að leggja aukna 

áherslu á skipulagt mat á hæfniþörf. Fram hefur komið að sum erlend fjármálafyrirtæki 

hafa aukið vægi stefnumiðaðra vinnuaflsáætlana í starfsemi sinni til að hafa betri innsýn 

í hvaða hæfni starfsfólk þeirra þurfi að hafa yfir að ráða til að unnt sé að flygja stafrænni 

stefnu fyrirtækjanna. Llyods Bank er dæmi um slíkt fyrirtæki. Lloyds setti sér stefnu til 

þriggja ára um þjálfun starfsfólks til að starfsfólkið geti þróast í starfi og haldið áfram að 

skapa virði (Tzorzakis, 2018). Óíklegt má telja að þriggja ára áætlun Lloyds muni standast 

að öllu leyti en komið hefur fram í fræðilegu yfirliti þessa verkefnis að í venjulegu árferði 

ætti að vera mögulegt að setja fram nokkuð skynsamlegar áætlanir um mönnunarþörf til 

eins eða tveggja ára. Sé horft lengra fram á við geta áhrif tækni- og eða efnahagsþróunar 

farið að hafa veruleg áhrif á störfin og framkvæmd þeirra  (Taylor, 2018). Þótt áætlanir 

Lloyds séu gerðar til þriggja ára má telja líklegt að þær séu uppfærðar reglulega með 

hliðsjón af þeirri þróun sem hefur átt sér stað og er fyrirséð. Með þeim hætti getur 

fyrirtækið dregið úr líkum á að lenda í skorti á hæfu starfsfólki til að raungera stafræna 

stefnu sína. Einnig má telja líklegt að starfsfólk kunni að meta tækifæri til að þróa hæfni 

sína í takt við þarfir nútímans og auka þannig starfsöryggi sitt.  

Eins og áður hefur komið fram þá munu fjármálafyrirtækin líklega þurfa að bítast um 

besta starfsfólkið sem hefur þá þekkingu sem verður eftirsóknarverðust á markaðnum. 

Líklega mun sú sérþekking meðal annars verða í gervigreind, gríðargögnum eða öðrum 

sérhæfðum tæknistörfum. Nokkrir viðmælenda nefndu að þeir hefðu hug á að prófa að 

nýta tæknina meira í eigin störfum þegar kemur að því að ráða inn fólk. Þessu tengt var 

talað um möguleikann á að breyta ráðningarviðtölum til að endurspegla samskiptamáta 
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sem tæknifólk og stór hluti yngri kynslóðarinnar kýs að nota. Þetta passar vel við 

ábendingu Mamedov o.fl. (2019) um að ekki megi gleyma þeim verulega muni sem er á 

milli X, Y og Z kynslóðanna og því þurfi að þróa nýstárlegar lausnir við stjórnun sem taka 

bæði mið af tækniþróun og hugarfari þeirra kynslóða sem eru á vinnumarkaði.  

5.4 Lokaorð 

Ef fram fer sem horfir er ljóst að hluti verkefna og starfa innan fjármálafyrirtækja verður 

sjálfvirknivæddur á næstu fimm árum og hluti starfsfólks mun þurfa að hverfa til annarra 

starfa innan síns vinnustaðar eða leita fyrir sér annars staðar. Það verður vafalítið áskorun 

fyrir stjórnendur fyrirtækjanna að tryggja viðhald þekkingar í starfseminni þegar störfin 

verða sjálfvirknivædd. Jafnframt verður verðugt verkefni að tryggja að hluti þess 

starfsfólks sem nú sinnir störfum sem verða sjálfvirknivædd fái þjálfun til að geta tekið að 

sér annars konar störf innan fyrirtækjanna.  

Til að stuðla að farsælli framtíð fyrir fyrirtækin og starfsfólk þeirra á þeim 

umrótartímum sem framundan eru, er mikilvægt að leggja áherslu á skilvirkt samspil 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar, þekkingarstjórnunar, hæfnispáa, starfsþróunar og 

þjálfunar starfsfólks. Með því móti mætti nýta þá þekkingu sem felst í núverandi 

mannauði en einnig að stuðla að því að fyrirtækin hafi yfir þeirri hæfni að ráða sem þau 

þurfa á að halda til að ná markmiðum sínum sem sprottin eru út frá stafrænni stefnu. Að 

sama skapi er mikilvægt að starfsfólkið sé búið undir að breytingar séu í vændum og að 

störfin muni taka breytingum, ásamt því að líklegt er að aukin símenntun verði veigameiri 

hluti af daglegu lífi starfsfólks fjármálafyrirtækja.  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að nýta niðurstöður þessa verkefnis til að alhæfa um ákveðið 

þýði vonar höfundur að það hafi gefið lesendum innsýn í þá krefjandi framtíð sem 

fjármálafyrirtæki og starfsmenn þeirra standa frammi fyrir. Þannig gagnist það að 

einhverju leyti sem innlegg í þá mikilvægu umræðu sem þarf að eiga sér stað um þróun 

starfa og sjálfvirknivæðingu hjá fjármálafyrirtækjum á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar.  

Enn er fjölda spurninga ósvarað varðandi framþróun sjálfvirknivæðingar á íslenskum 

fjármálamarkaði og ýmsir möguleikar á frekari rannsóknum á þessu sviði. Sem dæmi má 

nefna að áhugavert gæti verið að framkvæma megindlega rannsókn á viðhorfum 

starfsfólks fjármálafyrirtækja til sjálfvirknivæðingar og einnig væri áhugavert 
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rannsóknarefni að skoða hvernig verið er að undirbúa íslenskt menntakerfi fyrir þær 

breytingar sem í vændum eru á vinnumarkaði.  
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Viðauki 1. Skilgreiningar helstu hugtaka 

Til að leggja drög að sameiginlegum skilningi höfundar og lesanda þá eru hér settar fram 

skilgreiningar á helstu hugtökum þessa verkefnis.  

 Sjálfvirknivæðing (e. automation) er hugtak sem nær yfir tækni þar sem ferli 
eða vinnlag er framkvæmt með sem minnstri íhlutun starfsfólks.  

 Stafræn þróun (e. digital transformation) er samnefnari yfir tæknilegar 
framfarir sem eru að þrýsta á stafræn umskipti, umbyltingu á samfélagi og 
viðskiptalífi í eins konar fjórðu iðnbyltingu. Þess ber að geta að ekki hefur náðst 
samstaða um hvernig þýða skuli hugtakið „digital transformation“ á íslensku. 
Notast er ýmist við hugtökin „stafræn þróun“, „stafræn umbreyting“ eða 
„stafræn bylting“. Í þessu verkefni er notast við hugtakið stafræn þróun. 

 Fjórða iðnbyltingin (e. 4th industrial revolution) er samheiti yfir þá umbyltingu 
sem er að verða á samfélagi og viðskiptalífi með stafrænni þróun og 
tækniframförum á borð við gervigreind og Interneti hlutanna.  

 Gervigreind (e. artificial intelligence) er sá eiginleiki hugbúnaðar að geta numið 
umhverfi sitt og skilið og nýtt vitræna hegðun í sjálfstæða ákvarðanatöku og 
allt að því „mannlega hegðun“. 

o Djúpnám (e. deep learning) er hlutmengi í gervigreind og eins konar 
framhaldsútgáfa af vélanámi. Stundum hefur djúpnám verið útskýrt 
sem vélrænt djúpnám en í því felst að tölvan tekur gögn og túlkar þau 
ítrekað aftur og aftur og byggir þannig ofan á skilning sinn á gögnunum.  

o Vélrænt nám (e. machine learning) er hlutmengi í gervigreind og er sá 
þáttur tölvunarfræði er miðar að því þróa aðferðir er gerir tölvum kleift 
að nema upplýsingar og leysa verkefni út frá þeim með sjálfstæðum 
hætti.  

 Gagnavinnsla með gríðargögn (e. big data analytics) eru tölfræðilegar 
greiningar umfangsmikilla gagnasafna og hagnýting þeirra upplýsinga sem út 
úr slíkum greiningum koma.  

 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun er yfirheiti sem tengir saman stjórnun og 
þróun á mannauði innan skipulagsheildar við heildarstarfsemi og umhverfi 
hennar. 

 Þekkingarstjórnun er ferli sem stuðlar að því að koma þekkingu á framfæri og 
gera hana aðgengilega innan skipulagsheilda til að hún nýtist til framtíðar.  

 Kortlagning á hæfniþörf fyrirtækja og hæfni starfsmanna gengur út á það að 
greina á skipulagðan hátt hæfniþörf innan skipulagsheildar miðað við 
framtíðaráform hennar og að bera hana saman við núverandi hæfni innan 
fyrirtækisins til að átta sig á mögulegum breytingum sem þurfa að eiga sér stað 
innan skipulagsheildarinnar með tilliti til hæfni.  
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Viðauki 2. Viðtalsrammi 

Rannsóknarefnið sem ég er að vinna fjallar um þær breytingar sem hafa verið og eru í 

farvatninu vegna tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar og þá sér í lagi sjálfvirknivæðingar 

starfa hjá fyrirtækjum sem starfa í fjármálageiranum á Íslandi. Viðmælendur og fyrirtæki 

þeirra munu njóta nafnleyndar og er megintilgangur rannsóknarinnar að fá innsýn í 

hvernig stóru fyrirtækin á íslenska fjármálamarkaðnum eru og hafa verið að undirbúa sig 

vegna þeirra áhrifa sem sjálfvirknivæðingin mun hafa á mönnunar- og hæfniþörf á 

markaðnum.  

ÞEMA SPURNING 

Bakgrunnur 

viðmælanda 

Hvert er starfsheiti þitt?  

Getur þú sagt mér í stuttu máli frá starfi 

þínu sem ____stjóri hjá ______? 

Hvað hefur þú starfað lengi í 

fjármálageiranum? 

Hvaða hugmyndir 

eru helstar uppi um 

aukna upptöku 

sjálfvirknivæðingar á 

íslenskum 

fjármálamarkaði á 

næstu 5 árum? 

 

 

 

 

 

 

Í fréttatilkynningum undanfarinna ára 

frá hinum ýmsu fyrirtækjum í 

fjármálastarfsemi á Íslandi, þá hefur 

komið fram að áherslur á næstu árum 

verði á að auka veg stafrænnar þróunnar 

og sjálfvirknivæðingu.  

 

Hvaða ástæður telur þú helstar fyrir því 

að fyrirtæki í fjármálastarfsemi virðist 

vera að horfa svona mikið í átt til 

stafrænnar þróunar og 

sjálfvirknivæðingar? 
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Hvaða áhrif telur þú að þessi þróun muni 

hafa á fjármálafyrirtækin á næstu fimm 

árum? 

Miðað við þína þekkingu á og tilfinningu 

fyrir íslenskum fjármálamarkaði hvaða 

verkefni eru það helst sem þú telur að 

verði sjálfvirknivædd á næstu fimm 

árum? 

Hvernig telur þú að fyrirtæki á íslenskum 

fjármálamarkaði ákveði hvaða verkefni 

fái forgang í sjálfvirknivæðingu? Telur þú 

að fyrirtækin hafi sett sér langtímaplön 

eða er horft til styttri tíma (hversu 

langs?)  

Hvað er það sem helst ræður því hvaða 

verkefni eru sjálfvirknivædd hjá 

fyrirtækinu sem þú starfar hjá?  

Myndir þú segja að ákvarðanir um 

sjálfvirknivæðingu í fyrirtækinu sem þú 

starfar hjá séu mest megnis 

skyndiákvarðanir eða er þetta skipulagt 

langt fram í tímann?  

Hversu faglega telur þú að íslensk 

fjámálafyrirtæki standi sig í upptöku á 

sjálvirknivæðingu starfa í samanburði við 

fyrirtæki á vesturlöndum í sama iðnaði? 

Vinna þau þetta á annan hátt? Hvers 

vegna er það svo? Getur þú nefnt dæmi?  
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Hverjar telur þú að verði mestu 

hindranirnar við að auka 

sjálfvirknivæðingu innan fjármálageirans 

á Íslandi á næstu fimm árum? 

Hvaða afleiðingar 

mun aukin 

sjálfvirknivæðing 

starfa hafa á 

mannaflaþörf 

íslenskra 

fjármálafyrirtækja? 

Hvaða áhrif telur þú að 

sjálfvirknivæðingin muni hafa á 

mönnunarþörf hjá fjármálafyrirtækjum á 

Íslandi? 

Er mikið rætt um þessa sjálfvirkniþróun á 

meðal starfsmanna í fjármálageiranum á 

Íslandi? Hvert heldur þú að ríkjandi 

viðhorf starfsmanna sé til þessarar 

þróunar? 

Hvaða störfum telur þú að aukin 

eftirspurn verði eftir fólki í hjá 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi næstu 

fimm árin? 

Hvernig metur þú stöðu 

vinnumarkaðarins með tilliti til fjölda 

aðila á vinnumarkaði sem hefur þá 

þekkingu sem þörf verður á við 

innleiðingu á sjálfvirknivæðingu 

verkefna sem og innleiðingu á öðrum 

fyrirsjáanlegum tæknilausnum fjórðu 

iðnbyltingarinnar? 

Hvernig sérðu fyrir þér að fyrirtækin 

muni manna störf við þróun og 

innleiðingu sjálfvirknivæðingarlausna? 
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Hversu skipulega telur þú að íslensk 

fjármálafyrirtæki sem eru að með plön 

um aukna sjálfvirknivæðingu séu að 

vinna í framtíðaráætlunum varðandi 

mannafla og þekkingarþörf? 

Hefur fyrirtækið sem þú starfar hjá metið 

áhrif áætlaðrar sjálfvirknivæðingar á 

næstu fimm árum á mönnunarþörf 

fyrirtækisins? 

Hafið þið sett ykkur stefnu er varðar 

þjálfun starfsfólks sem er nú þegar í þeim 

störfum sem stefnt er að því að 

sjálfvirknivæða yfir í önnur störf hjá 

fyrirtækinu? 

Mun aukin 

sjálfvirknivæðing 

starfa kalla á breytt 

vinnubrögð við 

mannauðsstjórnun 

hjá 

fjármálafyrirtækjum? 

 

Hverjar eru helstu hindranir/áskoranir 

tengdar mannauði og mannauðstjórnun 

sem fjármálafyrirtæki á íslandi standa 

frammi fyrir næstu rimm árin? 

Hvaða áhrif telur þú að aukin 

sjálfvirknivæðing muni hafa á 

vinnubrögð og áherslur mannauðsdeilda 

hjá fjármálafyrirtækjum á Íslandi næstu 

fimm árin?  

Er fyrirtækið sem þú starfar hjá að 

kortleggja hæfniþörf innan fyrirtækisins? 

Hvernig er það gert? Taka eftir því hvort 

þau eru að framkvæma mat á hæfniþörf 

út frá ætlun um sjálfvirknivæðingu og 
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innleiðingu á fyrirsjáanlegum 

tæknilausnum fjórðu iðnbyltingarinnar 

næstu fimm árin.  

Er til staðar stefna eða áætlun innan 

fyrirtækisins sem þú starfar hjá sem 

tekur á því hvort og þá hvernig fyrirtækið 

ætlar að mæta mögulegum hæfnisskorti 

innan fyrirtækisins við innleiðingu á nýrri 

tækni sem er fyrirséð? Til hversu langs 

tíma eru sú stefna/áætlun? 
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