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Útdráttur 

Táknmálstúlkaþjónusta hefur verið veitt á Íslandi undanfarna tvo áratugi. Táknmálstúlkar 

túlka milli máls og menningar og eru eins konar brú á milli heyrandi og heyrnarlausra 

einstaklinga. Ríkið hefur aðallega séð um veitingu þjónustunnar frá upphafi, en nú eru 

einkarekin fyrirtæki farin að stinga upp kollinum á markaðnum. Þetta vekur upp ýmsar 

spurningar, svo sem í hvernig umhverfi táknmálstúlkar starfa og hver verði framtíð 

þjónustunnar. Í þessari ritgerð er gerð tilraun til að greina fjarumhverfi þjónustunnar á 

Íslandi og spá fyrir um framtíð hennar. Notast er við svokallaða PESTEL-greiningu til að 

greina ógnir og tækifæri í ytra umhverfi, en niðurstöður greiningarinnar eru síðan 

nýttar til að greina stöðu og framtíð þjónustunnar. Þar sem lítið er til af heimildum um 

táknmálstúlkaþjónustuna á Íslandi er hér stuðst við bæði fyrirliggjandi gögn og frumgögn 

við vinnslu ritgerðarinnar og er meðal annars tekið viðtal við tvo táknmálstúlka. Þá  er 

stuðst við fræðibækur í viðskiptafræði, fræðigreinar og upplýsingar af heimasíðum hinna 

ýmsu stofnana sem koma að málinu. Að öllu samanlögðu fæst niðurstaða um framtíð og 

stöðu táknmálstúlkaþjónustunnar á Íslandi. Tækniþróunin er afar hröð, þörfin fyrir 

táknmálkstúlkun er síbreytileg, lagaumhverfið er heldur flókið og ofan á allt saman stendur 

allur heimurinn frammi fyrir loftslagsvanda sem jafnvel nær til táknmálstúlkaþjónustunnar.  

Allir þessir þættir hafa áhrif á stöðu þjónustunnar og móta framtíð hennar.
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Abstract 

Sign language interpretation services have been offered in Iceland for the last two decades. 

Sign language interpreters interpret between languages and culture and are like a bridge 

between deaf and hearing individuals. From the beginning, the government has been the 

main provider of this service, but recently private firms have been showing up in the 

market. This brings up questions such as in what kind of environment sign language 

interpreters work and what will be the future of the services. In this paper the aim is to 

analyse the external environment of the services in Iceland and find out what the future 

holds in store for it. A so-called PESTEL analysis is used to analyse the opportunities and 

threats in its external environment, but the results of the analysis is used to analyse its 

position and predict the future of the service. As there are few references about the sign 

language interpretation services in Iceland, both original and secondary data are used in 

this paper and amongst other things two sign language interpreters are interviewed. Also, 

schoolbooks in business studies are used, along with scholarly articles and information 

from the webpages of those institutions that are involved. Combining all this, a conclusion 

is reached about the position and future of the sign language interpretation services in 

Iceland. Technological development is fast, the need for sign language interpretation 

services is ever-changing, the legal environment is complex and the world is facing climate 

problems that even affect the sign language interpretation services. All these parts affect 

the services and shape its future. 
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1 Inngangur  

Táknmálstúlkaþjónusta er sérhæfð þjónusta þar sem túlkur sér um að túlka úr raddmáli yfir 

á táknmál heyrnarlausra. Heyrnarlaust fólk hefur notið einhverrar aðstoðar heyrandi fólks 

við samskipti allt frá örófi alda, en þó var ekki farið að veita neina eiginlega 

táknmálstúlkaþjónustu fyrr en á miðri tuttugustu öld. Má þar sem dæmi nefna að forveri 

táknmálstúlka í Bandaríkjunum voru hjálparar, sem voru einstaklingar sem aðstoðuðu með 

samskipti milli heyrnarlausra og heyrandi. Umræddir hjálparar voru oft vinir eða ættingjar 

sem höfðu lært táknmál af heyrnarlausu manneskjunni og voru hlutdrægir. Árið 1964 voru 

stofnuð samtök táknmálstúlka í Bandaríkjunum, the Registry for Interpreters for the Deaf. 

Það var þó ekki fyrr en um 1974 að táknmálstúlkar í Bandaríkjunum fóru að veita 

túlkaþjónustu gegn endurgreiðslu, en áður hafði slík þjónusta verið veitt í 

sjálfboðaliðavinnu. og var þetta líklega fyrsti vísirinn að nútíma táknmálstúlkaþjónustu þar 

í landi (Árný Guðmundsdóttir, 2012; Swabey og Mickelsen, 2008). 

Á Íslandi er táknmálstúlkaþjónustan frekar nýlegt fyrirbæri miðað við aðrar þjóðir 

á Vesturlöndum. Í raun má segja að þjónustan hafi orðið til hér á landi í kringum 

menningarhátíð heyrnarlausra árið 1986. Þá vantaði táknmálstúlka og tíu einstaklingar sem 

höfðu ágætis þekkingu á táknmáli voru sendir á námskeið. Þar af voru tveir kennarar úr 

Heyrnleysingjaskólanum sem síðar sinntu ýmsum túlkaverkefnum og sáu um túlkun í 

framhaldsdeild Heyrnleysingjaskólans (Árný Guðmundsdóttir, 2012). Áður en túlkaþjónustan 

varð til þurftu fjölskylda eða vinir oft að túlka fyrir heyrnarlaust fólk, en túlkunin var oft 

ekki hlutlaus. Árið 1991 var Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra stofnuð og 

þá breyttist staða táknmálstalandi Íslendinga óneitanlega (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). 

Árið 1994 var farið að kenna táknmálsfræði og túlkun við Háskóla Íslands, og 1997 

útskrifuðust fyrstu táknmálstúlkarnir úr háskólanum (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010, bls. 

144). Táknmálstúlkun í skólum og heilbrigðisþjónustu hefur verið tryggð með lögum síðan 

þá en ekki önnur félagsleg túlkun. Árið 2004 stofnaði þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra sjóð sem átti að greiða fyrir félagslega túlkaþjónustu og hefur sá 

sjóður verið starfræktur síðan (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). 

Lítið er til af rannsóknum og skriflegum heimildum um táknmálstúlkaþjónustuna á 

Íslandi. Margar spurningar vakna þegar þjónustan er skoðuð og ein þessara spurninga er í 

hvernig umhverfi þjónustan starfar. Að skilja umhverfi þjónustunnar getur verið afar 
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mikilvægt  fyrir hina ýmsu hagsmunaaðila, svo sem þá sem veita þjónustuna, þá sem taka 

stefnumótandí ákvarðanir og jafnvel nýja aðila á markaðnum og notendur þjónustunnar. 

Lítið hefur verið um samkeppni  á þessum markaði síðastliðna tvo áratugi þar sem 

ríkisstofnun hefur aðallega veitt þjónustuna, en þó hafa einhver fyrirtæki reynt að komast 

inn á markaðinn. Má þar sem dæmi nefna fyrirtækið Túlkun og Tal, sem var stofnað af 

táknmálstúlkum og er nýkomið inn á markaðinn (Félag heyrnarlausra, 2019). 

Táknmálstúlkaþjónusta er sérhæfð þjónusta sem þjónar litlum hóp neytenda, sem gæti 

útskýrt hve lítil samkeppnin er. En með tilkomu nýrra aðila inn á markaðinn þurfa 

skipulagsheildir sem starfa á honum, svo sem ríkisrekna túlkaþjónustan, skólar, sjúkrahús 

og aðrar stofnanir eða fyrirtæki sem veita eða þiggja þjónustuna, að takast á við nýjar 

áskoranir og þá getur verið hjálplegt að greina helstu áhrifaþætti úr umhverfinu. Slíkt gæti 

stuðlað að betri ákvarðanatöku stjórnenda og jafnvel gert þeim kleift að spá fyrir um það 

sem gæti gerst í framtíðinni og auðveldað þeim að greina ógnir og tækifæri í umhverfinu 

og þannig skapað sér samkeppnisforskot.  

Í þessari ritgerð verður því leitast við að svara tveimur spurningum; í hvernig umhverfi 

starfar táknmálstúlkaþjónustan á Íslandi og hver er framtíð hennar. Notast verður við 

svokallaða PESTEL greiningu við að svara þeirri spurningu. PESTEL er greiningartæki 

sem greinir helstu áhrifaþætti í fjarumhverfi skipulagsheilda. Þessir þættir eru 

stjórnmálalegi þátturinn, hagræni þátturinn, félagslegi þátturinn, tæknilegi þátturinn, 

umhverfislegi þátturinn og lagalegi þátturinn. Eftir að greiningin hefur verið framkvæmd 

verða niðurstöður hennar teknar saman og túlkaðar, ógnir og tækifæri verða greind og reynt 

að svara þeirri spurningu hver verði framtíð táknmálstúlkaþjónustunnar á Íslandi. 

Stuðst verður við ýmis gögn við vinnslu þessarar ritgerðar. Helstu gögnin eru 

kennslubækur, erlendar og innlendar fræðigreinar, upplýsingar af heimasíðum fyrirtækja 

sem veita táknmálstúlkaþjónustu, meistaraverkefni úr fötlunarfræðum, íslensk lög og 

reglur og síðast en ekki síst mun höfundur taka viðtöl við táknmálstúlka. Þar sem um 

heimildarritgerð er að ræða mun höfundur að mestu leyti byggja skrifin á fyrirliggjandi 

gögnum, en vegna þeirrar staðreyndar að lítið er til af skriflegu efni um íslensku 

táknmálstúlkaþjónustuna telur höfundur þörf á því að leita einnig frumgagna. Því verða 

tekin eigindleg viðtöl við tvo táknmálstúlka, einn sem starfar hjá ríkinu og annan sem 

starfar hjá einkarekinni táknmálstúlkaþjónustu.. Túlkurinn sem starfar hjá ríkinu verður 

nefndur Túlkur A í þessari ritgerð og túlkurinn frá einkareknu þjónustunni Túlkur B. Báðir 

túlkarnir eru faglærðir og með mikla starfsreynslu á sviði táknmálstúlkunar. Gerð verður 
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tilraun til að greina fjarumhverfi þjónustunnar á Íslandi og svara þeirri spurningu hver staða 

táknmálstúlkaþjónustunnar á Ílandi er og hver er framtíð hennar? 
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2 Fræðilegur hluti 

Áður en lengra verður haldið er mikilvægt að gera grein fyrir þeim meginhugtökum sem 

fram munu koma í þessari ritgerð og verður það gert í þessum kafla. Þessi hugtök eru; 

hagsmunaaðilar, PESTEL greining og táknmálstúlkaþjónusta. Hér á eftir verða hugtökin 

skilgreind og stuttlega rýnt í fræðin að baki þeim. 

2.1  Hagsmunaaðilar 
Hagsmunaaðilar skipulagsheilda eru einstaklingar eða hópar sem  eiga hagsmuna að gæta 

vegna starfsemi skipulagsheildar. Velgengni skipulagsheildar getur haft áhrif á stöðu 

hagsmunaaðila, sem á móti geta haft áhrif á skipulagsheildina. Þess vegna er mikilvægt að 

taka hagsmunaaðila með í reikninginn þegar taka á stefnumótandi ákvarðanir fyrir 

skipulagsheildir, fyrirtæki og stofnanir (Goodpaster, 1991).  Með skipulagsheild er átt við 

tæki sem nýtt er til að samhæfa aðgerðir í þeim tilgangi að ná settum markmiðum (Jones, 

2013, bls. 24).  

Mikilvægt er að svara þremur spurningum varðandi hagsmunaaðila. Í fyrsta lagi 

hverjir þeir eru, í öðru lagi hvað þeir vilja og í þriðja lagi hvernig þeir eiga eftir að fá það 

sem þeir vilja (Freeman, 1999). Þegar fjallað er um hagsmunaaðila er þeim gjarnan skipt í 

fimm hópa sem eru hagrænir, félagslegir eða pólitískir, tæknilegir, samfélagslegir og innri 

hagsmunaaðilar. Hagrænir aðilar geta til dæmis verið birgjar eða bankar, félagslegir eða 

pólitískir geta verið stjórnvöld eða frjáls hagsmunasamtök, tæknilegir geta verið þeir sem 

koma að vélum skipulagsheildarinnar,  samfélagslegir eru þeir sem geta orðið fyrir beinum 

áhrifum frá skipulagsheild, t.d. fólk sem býr nálægt verksmiðju sem mengar mjög mikið 

og að lokum eru það innri hagsmunaaðilar sem geta verið starfsfólk eða stjórnendur. 

Hagsmunaaðilar geta tilheyrt fleiri en einum þessara fimm hópa (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin og Regnér, 2017, bls. 134 - 135). Eftirfarandi mynd sýnir tengsl 

hagsmunaaðila við fyrirtæki. Helstu hagsmunaaðilar í þessari ritgerð eru táknmálstúlkar. 

notendur þjónustunnar. hagsmunafélög fatlaðs fólks og íslensk stjórnvöld. 
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Mynd 2.1. Hagsmunaaðilar eru þeir sem hafa hags að gæta vegna ákvarðana og aðgerða fyrirtækis. 
Hagsmunaaðilar geta haft áhrif á fyrirtæki og öfugt. Líkanið sýnir nokkra helstu 
hagsmunaaðila og tengsl þeirra við fyrirtækið (Johnson o.fl., 2017, Mynd 5.2, bls. 135). 
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2.2 Táknmálstúlkaþjónusta 
Þjónusta er í sjálfu sér heldur flókið fyrirbæri og hér verður gerð tilraun til að skilgreina 

táknmálstúlkaþjónustu sem er sérhæfð þjónusta. Til þess þarf að greina hvern lið fyrir sig; 

þjónustu, táknmál og táknmálstúlkun. 

Ýmsar skilgreiningar eru á hugtakinu þjónusta. Hin almenna skilgreining er þó sú 

að þjónusta sé einhvers konar athöfn eða ferli þar sem framleiðsla og afhending eiga sér 

stað samtímis. Í ferli þjónustu felast m.a. veiting hennar, samskipti þjónustuaðila og 

viðskiptavina, þekking og færni þjónustuaðila og ánægja viðskiptavina. En þar sem 

skilgreiningin á hugtakinu getur verið afar víðtæk og óskýr er hjálplegt að tilgreina nánar 

um hvernig þjónustu er að ræða í hverju tilviki fyrir sig (Johns, 1999). Þjónustu má gjarna 

skipta í fjóra flokka; þjónustu sem beinist að líkama fólks, t.d. læknisskoðun,  þjónustu 

sem beinist að huganum, t.d. kennsla, þjónustu sem beinist að snertanlegum eigum fólks, 

t.d. bílaviðgerð og að lokum þjónustu sem beinist að ósnertanlegum eigum, t.d. bókhald 

(Wilson, Zeithaml, Bitner og  Gremler, 2016, bls. 7). 

Táknmál er tungumál sem margt heyrnarlaust fólk lítur á sem móðurmál sitt. 

Táknmál eru sjálfsprottin mál sem hafa þróast í samfélagi heyrnarlausra, og eru samsett af 

táknum, höfuðhreyfingum, svipbrigðum og látbragði. Málfræðin er afar flókin og til að 

mynda er táknum gjarnan raðað öðruvísi en orð í setningu á íslensku. Táknmál er ekki 

alþjóðlegt heldur mismunandi eftir löndum og jafnvel landssvæðum (Svandís 

Svavarsdóttir, 2001). Því verður talað um íslenskt táknmál þegar fjallað er um 

táknmálstúlkaþjónustu í þessari ritgerð.  

Lítið er til af skriflegum heimildum um hvað táknmálstúlkun er. Swabey og 

Mickelsen (2008) skilgreina túlkun sem flókið málvísindalegt, félagslegt, vitsmunalegt og 

menningarlegt ferli. Valgerður Stefánsdóttir (2005) lýsir táknmálstúlkum sem eins konar 

brú milli heyrandi og heyrnarlauss fólks, þar sem túlkað er á milli máls og menningar. 

 Ekki er hægt að fjalla um þjónustu án þess að greina og skilja þær áskoranir sem 

henni fylgja. Helstu áskoranir þjónustunnar eru þær að hún er óáþreifanleg, óaðskiljanleg, 

óstöðug og óvaranleg, en oft er talað um þessi atriði sem Ó-in fjögur. Þjónusta er 

óáþreifanleg af því hún er ferli eða athöfn. Til dæmis er ekki hægt að snerta þá þekkingu 

og færni sem táknmálstúlkurinn býr yfir þegar hann veitir þjónustuna. Þjónustan er 

óaðskiljanleg af því að ólíkt vörum þá er ekki hægt að telja þjónustuna eða skipta niður í 

einingar, hún gerist hér og nú. Þjónustuþegar geta ekki treyst á að fá alltaf nákvæmlega þá 

þjónustu sem þeir vilja eða eru vanir að fá, þar sem þjónustuaðilar eru oftast manneskjur 
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með ólíka færni og tilfinningar. Þannig gæti táknmálstúlkurinn verið þreyttur og pirraður 

einn daginn en hress og kátur þann næsta. Andleg og líkamleg heilsa þjónustuaðila spila 

inn í myndina þannig að um óstöðugleika er að ræða. Að lokum er þjónusta óvaranleg, 

hana er ekki hægt að geyma og hún byrjar og endar í einu ferli. Sem dæmi má nefna að 

hægt er að geyma kókdósir í skáp, en hins vegar ekki táknmálstúlkinn (Wilson o.fl., 2016, 

bls. 17). 

Að öllu ofangreindu má ætla að táknmálstúlkaþjónusta sé ferli þar sem þekking og 

færni er nýtt til að túlka milli máls og menningar og miðla upplýsingum til þjónustuþega. 

Táknmálstúlkaþjónustan er framleidd og afhent samtímis og beinist að huga 

þjónustuþegans. Þekking táknmálstúlksins er óáþreifanleg, ekki er hægt að telja þjónustuna 

í einingum né geyma, og hún er ekki alltaf áreiðanleg. 

2.3 PESTEL 
PESTEL líkanið er greiningartæki sem hægt er að nota í stefnumótandi tilgangi. Líkanið 

greinir ytra umhverfi skipulagsheildar og gerir stjórnendum kleift að spá fyrir um hvað 

gæti gerst í umhverfinu og taka þannig betri ákvarðanir út frá þeim upplýsingum (Johnson 

o.fl., 2017, bls. 34). Upphaf PESTEL má rekja til skrifa Aguilar, sem notaði líkanið ETPS 

(e. Economical, Technical, Political and Social). Síðar þróaðist ETPS í STEP sem var 

notað við stefnumótandi mat á þróun. STEP varð síðar að STEPE og var það þá nýtt til að 

greina ytra fjarumhverfi skipulagsheilda. Upp úr 1980 bættist svo lagalegi þátturinn við og 

þannig varð PESTEL til (Yüksel, 2012). PESTEL er skammstöfun á sex þáttum: 

stjórnmálalegum (e. Political), hagrænum (e. Economical), félagslegum (e. Social), 

tæknilegum (e. Technical), umhverfislegum (e. Environmental) og lagalegum (e. Legal). 

Fyrsti þáttur líkansins er stjórnmálalegi þátturinn. Stjórnmál fjalla um bindandi 

ákvarðanatöku sem snertir ákveðinn hóp fólks (Indriði Haukur Indriðason, 2008). Í því 

samhengi þarf að skoða hverjar áherslur stjórnvalda eru á hverjum tíma og hverjir eru við 

völd. Margt bendir til þess að séu stjórnvöld vinstrisinnuð séu þau líklegri til að auka 

fjárveitingar úr ríkissjóði til túlkaþjónustunnar, en séu þau hægrisinnuð gætu þau 

hugsanlega ákveðið að einkavæða þjónustuna. Misjafnt er eftir löndum hve mikil 

stjórnmálalegu áhrifin eru, og því mikilvægt að skoða hvert land fyrir sig (Johnson o.fl., 

2017, bls. 35). 

Hagrænu þættirnir snúast um allt sem tengist hagkerfinu. Þetta gætu verið vextir, 

sveiflur hagvaxtar, gengi gjaldmiðilsins, innflutningur og útflutningur, verðbólga og 

atvinnuleysi (Johnson o.fl., 2017, bls. 38). Peningar eru gjaldmiðill og má skilgreina þá 
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þröngt, þ.e. sem mynt og seðla, eða vítt en þá eru debet/kreditkort tekin með í reikninginn. 

Vextir eru verð á peningum, þ.e. það sem þarf að greiða af láni eða græða má af sparnaði. 

Gengi krónunnar er verð krónunnar reiknað í öðrum gjaldeyri. Ef gengi krónunnar hækkar 

til dæmis á móti dollara þá lækkar dollarinn í verði, með þeim afleiðingum að verð á 

innfluttum vörum lækkar og kaupmáttur launa eykst. Ef gengið á hinn bóginn lækkar 

gagnvart dollara verður hann dýrari fyrir vikið, en þá verður innflutningur dýrari og meira 

fæst fyrir útflutning. Verði innflutningur meiri en útflutningur myndast vöruskiptahalli. 

Verðbólga er hækkun verðlags og er reiknuð út frá vísitölu neysluverðs. Verðbólga á 

Íslandi hefur verið óvenju mikil í samanburði við önnur vestræn hagkerfi, en Seðlabanki 

Íslands miðar aðgerðir sínar við verðbólguviðmið, sem nú er 2,5%. Hagvöxtur er hækkun 

á þjóðarframleiðslu á hverjum tíma, en þjóðarframleiðsla er í stuttu máli verðmæti 

framleiðslu allra Íslendinga. Að lokum má nefna atvinnuleysi sem er það hlutfall vinnuafls 

sem vill vinna en fær ekki vinnu (sjá t.d. í Þórunn Klemenzdóttir, 2018).  Mikilvægt er að 

skilja þau hugtök sem hér hafa verið nefnd og  verður stuðst við ofangreindar skilgreiningar 

við greiningu á hagræna þættinum.  

Félagslegu þættirnir snúast um samfélagið og geta haft áhrif á framboð og 

eftirspurn (Johnson o.fl., 2017, bls. 39). Dæmi um félagslega þætti eru aldurssamsetning 

og búseta þeirra sem sækjast helst eftir túlkaþjónustu. Eftirfarandi mynd sýnir fólksfjölgun 

á Íslandi undanfarin 5 ár, en þá fjölgaði íbúum landsins að meðaltali um 2,06% á ári. Í 

byrjun árs 2019 bjuggu 228.231 manns á höfuðborgarsvæðinu eða rúm 69% landsmanna 

(Hagstofa Íslands, 2019).  

 

Mynd 2.2. Íbúafjölgun á Íslandi á tímabilinu 2015 – 2019 (Hagstofa Íslands, 2019). 
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Annað dæmi um félagslegan þátt er menning notendanna. Samkvæmt James. Banks (2010) 

er menning samsetning óhlutbundinna atriða sem sameinar ákveðinn hóp fólks. Menning 

er það hvernig hópur fólks lítur á og túlkar ósnertanleg og táknræn atriði á borð við 

tungumál, venjur og sögu sem móta það hver hann er. Menning heyrnarlausra eða döff 

menning, er lifandi menning þar sem fólk deilir sameiginlegri skynjun á heiminum, 

sjónrænu máli og sögu af misrétti og fordómum (Haukur Darri Hauksson, 2018). Hugtakið 

döff merkir fólk sem tilheyrir menningarsamfélagi heyrnarlausra þar sem læknisfræðileg 

skilgreining á heyrnarleysi skiptir ekki máli og fólk talar táknmál sama hver 

heyrnarskerðing þeirra mælist. Þá er talað um döfferni þegar fólk viðurkennir heyrnarleysi 

sitt og samsamar sig við það, en það fólk á auðveldara með samskipti við annað döff fólk 

en við heyrandi fólk (Árný Guðmundsdóttir, 2012). Að lokum er það fólk með daufblindu 

sem einnig notast við táknmálstúlkaþjónustu. Daufblinda er samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing. Skerðing á sjón og heyrn er slík að hún takmarkar athafnir og þátttöku 

daufblindra einstaklinga í samfélaginu svo þörf er á sérsniðinni þjónustu og aðlögun (Fjóla, 

félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, e.d.). 

Tæknilegu þættirnir tengjast tækni, svo sem interneti, örtækni og gervigreind, sem 

nú til dags eru í sífelldri þróun (Johnson o.fl., 2017, bls. 43). Endalaus nýsköpun á sér stað 

á þessu sviði, og stjórnendur fyrirtækja mega margir hverjir hafa sig alla við til að fylgja 

henni. Meira að segja í þjónustugeiranum er tækni nýtt í auknum mæli og því afar 

mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að skilja tækni og vanda til verka við innleiðingu 

nýrrar tækni. Tækni getur aukið getuna til að aðlagast viðskiptavinum, stuðlað að því að 

fyrirtæki jafni sig fyrr eftir markaðsmistök, bætt aðgengi að þjónustu og aukið gæði hennar 

og jafnvel aukið ánægju viðskiptavina. Því mega fyrirtæki alls ekki sitja aðgerðarlaus hjá 

þegar samkeppnisaðilar innleiða nýja tækni (Bitner, Brown og Meuter, 2000). Dæmi um 

þróun tækninnar er notkun gervigreindar og vélmannavæðing á félagslega sviðinu sem er 

ein helsta nýjungin á sviði tækni. Með nýjustu tækni geta vélmenni sinnt ýmsum 

þjónustustörfum og þykir það vera mikil bylting í vísindum og tækni. En á sama tíma vakna 

ýmsar spurningar, s.s. hvort vélmenni geti leyst manneskjur fyllilega af hólmi, hvað komi 

til með að verða um mannlega vinnuaflið og hver eigi að bera ábyrgð á mistökum 

vélmenna. Vélmenni geta nefnilega gert mistök, til dæmis vegna bilunar, og má nefna að 

árið 2018 var fyrsta skjalfesta manndráp af völdum vélmennis þegar sjálfstýrð Uber bifreið 

ók á vegfaranda. Í kjölfarið varð ljóst að raunveruleg hætta stafaði af aukinni notkun 

gervigreindar fyrir mannkynið. Breskir vísindamenn hafa þegar reiknað út að árið 2032 

munu 250.000 starfsmenn í opinbera geiranum á Bretlandi missa vinnuna vegna 
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vélmennavæðingar, en talið er að vélmenni séu mun skilvirkari og spari vinnuveitendum 

launakostnað (Gasumova og Porter, 2019). Helstu vélmenni sem finna má í 

þjónustugeiranum í dag eru til dæmis vélmenni í menntakerfinu sem sjá um að veita 

nemendum upplýsingar, vélmenni í bönkum sem greina andlit viðskiptavina, heilsa þeim 

og veita ýmsar upplýsingar, vélmenni í verslunum og jafnvel vélmenni sem sinna ráðgjöf 

svo nokkur dæmi séu nefnd (Gasumova og Porter, 2019). Allar tækninýjungarnar sem 

nefndar voru sem dæmi hér að framan eru afleiðing fjórðu iðnbyltingarinnar, sem talið er 

að mannkynið sé nú að ganga í gegnum. Fjórða iðnbyltingin felst í hraðri tækniþróun og 

sjálfvirknivæðingu, þar sem verkefni verða í mun ríkara mæli leyst með vélarafli í stað 

vöðvaafls. Reyndar á það sama við um allar undangengnar iðnbyltingar. Fyrsta 

iðnbyltingin varð við tilkomu gufuvélarinnar á Englandi um 1760, næsta iðnbylting varð 

með tilkomu stálframleiðslu og efnaiðnaðar í lok 19. aldar og sú þriðja hófst á sjöunda og 

áttunda áratug 20. aldar með tilkomu fjarskiptatækni og tölva. Allar þessar byltingar ásamt 

þeirri fjórðu gengu yfir Ísland í bylgjum, og þess má geta að landsframleiðsla á mann hefur 

sextánfaldast frá árinu 1945 vegna tækniframfara. Samkvæmt skýrslu 

forsætisráðuneytisins (2018) mun tæknin leysa 28% starfa af hólmi í framtíðinni. 58% 

starfa munu taka miklum breytingum vegna nýrrar tækni en 14% munu ekki breytast mikið. 

Því meiri sem menntun og sérþekking er því minni líkur eru á  sjálfvirknivæðingu. Hægt 

er að sjálfvirknivæða einföld störf, handavinnu og störf sem eru endurtekin í sífellu, en þó 

er ljóst að með frekari þróun á  tækni og gervigreind verður líklega unnt að sjálfvirknivæða 

flóknari störfin.  Það er þó ljóst að á sama tíma og tæknin leysir sum störf af hólmi geta 

önnur og ný störf komið í staðinn og talið er að Ísland sé vel í stakk búið fyrir frekari 

tækniframfarir (Forsætisráðuneytið, 2019). 

Umhverfisþættirnir eru orðnir enn mikilvægari en nokkru sinni fyrr í ljósi 

loftslagsbreytinga. Árið 2015 skrifuðu margar þjóðir heims undir svokallaðan Parísarsáttmála 

á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Samkomulagið kveður meðal annars á um að 

aðildarríki skuli taka saman höndum og vinna að loftslagsmálum. Meðal annars er sett það 

markmið að halda hlýnun jarðar innan við tvær gráður, sem er afar metnaðarfullt markmið 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019). Hlýnun jarðar er einn 

stærsti vandinn sem mannkynið stendur frammi fyrir nú til dags. Samkvæmt bandarísku 

geimstofnuninni, NASA (2019),  er loftslag jarðar að hlýna tíu sinnum hraðar en nokkru 

sinni fyrr, og yfirgnæfandi líkur á að hlýnunin stafi af mannavöldum. Hlýnun jarðar hefur 

óneitanlega áhrif á viðskiptalífið. Fjárfestar eru farnir að gera kröfur um að fyrirtæki hugi 

að umhverfinu, ríkisstjórnir setja lög og reglur sem miða að því að draga úr mengun og 
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auka náttúruvernd, og neytendur eru meðvitaðri um hvaðan þær vörur og þjónusta sem þeir 

kaupa kemur. Heimurinn er að vakna til meðvitundar um loftslagsbreytingar og þann vanda 

sem lífríki jarðar stendur nú frammi fyrir. Loftslagsbreytingar valda bráðnun íss, hlýnun 

sjávar og óvenjulegum veðurfarsbreytingum sem hafa áhrif á allt lífríki jarðar. 

Skipulagsheildir og þar með talið þeir sem veita sérhæfða þjónustu þurfa því að skilja 

vandann og aðlaga sig að umhverfinu, en þannig gætu þau skapað sér ákveðna 

samkeppnisstöðu í hlýnandi heimi. Skiptir þar litlu máli hvort skipulagsheildin starfar á 

sviði frumgreina  eða þjónustugreina (Lash og Wellington, 2007). 

Að lokum er það lagalegi þátturinn, þar sem horft er til þeirra laga og reglna sem 

gilda hverju sinni (Johnson o.fl., 2017, bls. 45). Lög eru réttarreglur sem samþykktar hafa 

verið af Alþingi og undirritaðar af forseta. Þau geta líka verið bráðabirgðalög sem eru þá 

sett af forseta og samþykkt af viðeigandi ráðherra þegar Alþingi situr ekki. Ráðherra getur 

svo sett reglugerðir til að framfylgja lögum (Sigríður Logadóttir, 2016, bls. 16). Elstu lög 

sem enn eru í gildi á Íslandi eru úr lögbókinni Jónsbók sem  kom út í kringum 1281 

(Þorsteinn Hjaltason, 2014). Dæmi um lög má nefna vinnulöggjöfina, lög um réttindi 

sjúklinga, fjárlög, lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, lög um stöðu 

íslenska táknmálsins og jafnvel Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

þegar hann verður lögfestur. Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

ætlað leggja þá skyldu á aðildarríki að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. Fatlað fólk er 

einn stærsti minnihlutahópur heims, en talið er að um 650 – 800 milljónir manna í 

heiminum séu með fötlun af einhverju tagi, en þetta er þó afar margbrotinn hópur. Ísland 

undirritaði samninginn árið 2007 en fullgilti hann ekki fyrr en árið 2016. Enn hefur 

samningurinn ekki verið lögfestur en þó er unnið að því (Þingskjal 21, 2018 – 2019). 

Samkvæmt fyrrnefndum samningi telst fólk fatlað sé það m.a. með langvarandi líkamlega, 

andlega eða vitsmunalega skerðingu eða ef skynjun þess er skert. Einnig verði það fyrir 

ýmiss konar hindrunum sem koma í veg fyrir fulla og árangursríka þátttöku í samfélaginu 

til jafns við aðra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2013).  

Eftirfarandi mynd sýnir PESTEL líkanið. Í miðjunni er táknmálstúlkaþjónustan, og 

umhverfis hana eru allir þeir sex þættir í ytra fjarumhverfi sem hafa áhrif. 
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Mynd 2.3. PESTEL líkanið samanstendur af sex þáttum; stjórnmálalegum, hagrænum, félagslegum, 
tæknilegum, umhverfislegum og lagalegum þáttum. Myndin sýnir tengsl þáttanna við 
táknmálstúlkaþjónustu. Myndin byggist á sambærilegu líkani af vef Research Methodology 
(„PESTEL Analysis“, e.d.).
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3 PESTEL Greining 

3.1 Stjórnmálalegi þátturinn 
Stjórnmál snúast í sinni einföldustu mynd um ákvarðanatökur er snerta aðra einstaklinga 

eða hópa. Táknmálstúlkaþjónustan er í sjálfu sér pólitískt fyrirbæri, enda er spurningin ætíð 

sú hver eigi að greiða fyrir hana. Táknmálstúlkun er ekki lögvernduð og því má í raun hver 

sem er kalla sig táknmálstúlk á Íslandi (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. desember 

2019).  

Hvergi er minnst sérstaklega á táknmálstúlkaþjónustu í fjárlögum, en þó er minnst 

á ríkisreknu stofnunina Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra sem veitir 

táknmálstúlkaþjónustu, táknmálskennslu, ráðgjöf og annað er tengist íslensku táknmáli 

(Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Samkvæmt stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 segir í 41. gr. að ekkert gjald má greiða úr ríkissjóði nema 

heimild sé fyrir slíku í fjárlögum eða fjáraukalögum. Árið 2019 fékk Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra 228,6 milljónir úr ríkissjóði en áætlaðar höfðu verið 206,6 

milljónir króna úr ríkissjóði að frádregnum áætluðum sértekjum (Fylgirit með fjárlögum 

fyrir árið 2019, 2018). Árið á undan voru áætlaðar 191,3 milljónir úr ríkissjóði að 

frádregnum áætluðum sértekjum, en lokaframlag úr ríkissjóði varð hins vegar 195,3 

milljónir (Fylgirit með fjárlögum fyrir árið 2018, 2017). 

 Árið 2004 stofnaði þáverandi félagsmálaráðherra sjóð sem greiða átti fyrir 

félagslega táknmálstúlkun og var þeirri ákvörðun vel tekið meðal notenda og túlka 

(Valgerður Stefánsdóttir, 2005). Sjóðnum var ætlað að tryggja túlkun fyrir þá sem töluðu 

íslenskt táknmál og aðgengi þeirra að samfélaginu. Félagsmálaráðherra tilkynnti á þingi 

þetta ár að hún myndi veita tíu milljónum króna í sjóðinn á ári næstu þrjú árin. Á meðan 

skyldu Félag heyrnarlausra og Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra vinna 

að gerð tillaga að reglum varðandi úthlutun úr sjóðnum. Á tímabilinu 2005 – 2008 funduðu 

Félag heyrnarlausra og Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra reglulega, en 

enginn fulltrúi frá  ráðuneytinu  kom að þeirri vinnu. Af þessum reglum varð hins vegar 

ekkert, og árið 2008 var fjármagnið sem tilheyrði félagslega sjóðnum veitt til 

Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra með fjárlögum sem hluti af 

rekstrarfjármagni stofnunarinnar. En krafan um setningu reglna hélt áfram að vera hávær í 

samfélagi heyrnarlausra, þó nú væri um auka fjárveitingu frá ríkinu til 
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Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra að ræða en ekki lengur eiginlegan 

sjóð (Þingskjal 551, 2017 – 2018, Viðauki).  

Þetta fjármagn sem ætlað var fyrir félagslega táknmálstúlkun kláraðist ár eftir ár og árið 

2014 var svo komið að hagsmunasamtök á borð við Fjólu, félag fólks með samþætta sjón- 

og heyrnarskerðingu, Félag heyrnarlausra, Heyrnarhjálp og Öryrkjabandalag Íslands sendu 

frá sér ályktun þar sem krafist var róttækra aðgerða til að tryggja rétt heyrnarlausra, 

heyrnarskertra og fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til félagslegrar túlkunar 

(Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, 2014). Árið 2017 fyrirskipaði 

mennta- og menningarmálaráðherra svo fyrir að fjármagninu skyldi skipt niður á 

ársfjórðunga (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, e.d.). 

 Enginn grundvöllur virðist vera fyrir nýjum táknmálstúlkaþjónustum á Íslandi. 

Túlkur B taldi það vera vegna gamaldags íhaldssemi stjórnvalda. Sagði túlkurinn í viðtali 

að það væri betra ef táknmálstúlkar væru verktakar en ekki fastráðnir launþegar. Þannig 

væri meiri sveigjanleiki og starfsánægja. Aðal vandamálið er hins vegar skortur á 

rekstrargrundvelli fyrir nýrri táknmálstúlkaþjónustu, eins og í tilfelli einkareknu 

þjónustunnar. Þannig hafi einkarekna þjónustan engan aðgang að fjármagni vegna 

félagslegrar túlkunar né samning við Sjúkratryggingar Íslands vegna túlkunar á þeim 

stofnunum sem ekki falla undir lög um réttindi sjúklinga. Í tilfelli einkareknu þjónustunnar 

þurfa því annaðhvort stofnunin þar sem túlkunin fer fram eða notandinn að greiða fyrir 

þjónustuna (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). 

3.2 Hagræni þátturinn 
Hagræni þátturinn snýr að öllum þáttum hagkerfisins. Í þessum kafla verður sjónum beint 

að þróun verðlags á Íslandi, launaþróun táknmálstúlka, atvinnuleysi og að lokum verða 

áhrif íslensku fjármálakreppunnar á táknmálstúlkaþjónustuna skoðuð stuttlega. 

Verðbólga á Íslandi er mjög breytileg eins og sjá má á línuritinu hér að neðan. Á 

þriðja ársfjórðungi 2019 var árshækkun vísitölu neysluverðs 3%, og hafði vísitalan þá 

lækkað um 0,3 prósentustig frá því í júní sama ár. Þetta er yfir verðbólguviðmiði 

Seðlabanka Íslands, sem er 2,5% (Seðlabanki Íslands, 2019). 
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Mynd 3.1. Myndin sýnir ársfjórðungslega þróun ársverðbólgu frá 2014 til 2019, inn í myndina 
vantar tölur fyrir desember 2019 (Seðlabanki Íslands, 2019). 

 

Einfaldasta skýringin á því hvers vegna verðbólga verður til er sú að peningar í 

umferð eru meiri og hraðari en verð á vörum og þjónustu (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2006). 

Þegar verðbólga er of mikil getur það haft margvíslegar afleiðingar fyrir hagkerfið.  Meðal 

þessara afleiðinga er rýrnun á kaupmætti launa (sjá t.d. í Þórunn Klemenzdóttir, 2018). 

Þannig getur verðbólgan haft áhrif á kjör táknmálstúlka á Íslandi og kostnað vegna 

þjónustunnar. 

Eftir því sem verðbólga eykst minnkar kaupmáttur launa. Því er eðlilegt að laun 

hækki í takt við verðlag (sjá t.d. í Þórunn Klemenzdóttir, 2018). Eftirfarandi mynd sýnir 

þróun grunnlauna ríkisstarfsmanna á Íslandi á tímabilinu 2014 – 2018. 
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Mynd 3.2. Þróun grunnlauna ríkisstarfsmanna 2014 – 2019 (Hagstofa Íslands, 2019). 

 

Þeir táknmálstúlkar sem starfa hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra fá flestir laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins við Bandalag 

Háskólamanna (BHM). Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra er gert. skv. 6. 

gr. laga nr. 129/1990. að gera fjárhags- og framkvæmdaráætlun til fimm ára ásamt 

gjaldskrá. Gjaldskráin hefur lítið breyst síðan 2013, en í henni er kveðið á um að tímagjald 

vegna túlkunar skuli vera 10.134 kr. (Gjaldskrá Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og 

heyrnarskertra nr. 444/2013). Gjaldskránni hefur ekki verið breytt í takt við launaþróun, 

og stofnunin hefur sig alla fram við að jafna muninn eftir öðrum leiðum, t.d. með því að 

leita í hina ýmsu sjóði (Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). 

Hjá einkareknu túlkaþjónustunni eru allir táknmálstúlkarnir í raun verktakar. 

Túlkarnir taka um 12.000 krónur á tímann og rennur sú upphæð óskert til þeirra sem 

túlkuðu.  Stóra spurningin hér er þó enn og aftur hver eigi að greiða fyrir þjónustuna, og 

hefur einkarekna þjónustan þar afar takmarkaðan aðgang að ríkisfé. Allar ríkisstofnanir 

greiða fyrir þjónustu túlka, en það sama gildir ekki um einkarekin fyrirtæki, og hefur helsta 

baráttumál einkareknu þjónustunnar verið að fá aðgang að félagslegum túlkunarsjóði og 

samningi við Sjúkratryggingarstofnun (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 

2019). 

Atvinnuleysi er sá hluti vinnuafls sem er vannýttur. Atvinnuleysi á Íslandi er frekar 

lítið en árið  2018 var það um 2,7%. Mældist atvinnuleysið hérlendis þá með því minnsta 

á Norðurlöndum auk þess að vera vel undir OECD meðaltali sem var 5,3% (OECD, 2019).  
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Taflan hér að neðan sýnir atvinnuleysi á Íslandi á árunum 2013 – 2018, en það var að 

meðaltal 3,83% (OECD, 2019).  

 

 

Mynd 3.3. Atvinnuleysi á Íslandi 2013 – 2018 (OECD, 2019). 

Fólki er illa við atvinnuleysi af ýmsum ástæðum. Má þar helst nefna að þegar mikið 

atvinnuleysi ríkir er stór hluti vinnuaflsins vannýttur, sem dregur úr framleiðni og skerðir 

þannig lífskjör þjóðarinnar. Aðrar ástæður eru t.d. skaðleg áhrif atvinnuleysis á líkamlega 

og andlega heilsu þeirra atvinnulausu og neikvæð áhrif á viðhorf barna sem alast upp í 

þjóðfélagi sem býr við mikið atvinnuleysi, en það getur valdið því að þau telji slíkt eðlilegt 

og eykur þannig hættuna á viðvarandi atvinnuleysi. Einnig getur aukið atvinnuleysi aukið 

líkur á afbrotum og notkun ólöglegra vímuefna í samfélaginu (Þórunn Klemenzdóttir, 

2018, bls. 153). 

Við mat á því hversu mikil áhrif hagrænu þættirnir gætu haft á 

táknmálstúlkaþjónustuna voru túlkarnir sem tekið var viðtal við sérstaklega spurðir út í 

áhrif íslensku fjármálakreppunnar sem skall á árið 2008 á þjónustuna. Kreppa er skilgreind 

sem samdráttartímabil, og íslenska kreppan 2008 er flokkuð sem fjármálakreppa. Forsaga 

hrunsins var sú að á árunum 1990 – 1992 voru gjaldeyrishöft afnumin hér á landi í samræmi 

við tilskipanir Evrópska efnahagssvæðisins. Tíu árum síðar voru allir stærstu bankar 

landsins einkavæddir og þar sem engin gjaldeyrishöft voru til  staðar, reyndist auðvelt fyrir 

bankana að stunda erlend viðskipti. Bankarnir opnuðu útibú erlendis, útlán jukust og 

skuldir íslensku þjóðarinnar hlóðust upp. Á endanum voru bankarnir komnir í þá stöðu að 

erfitt var fyrir þá að fá lán, og lítið traust var á þeim og íslenska fjármálakerfinu. Þetta 
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leiddi til þess að haustið 2008 hrundi bankakerfið með þeim afleiðingum að eignir 

þjóðarinnar minnkuðu verulega og við blöstu himinháar skuldir og bankakerfi sem var 

rústir einar. Íslensk stjórnvöld þurftu að grípa í taumana, sett voru neyðarlög um 

gjaldeyrishöft. Gengi krónunnar hríðféll og atvinnuleysi jókst úr 1,5% í 8%. Á Bretlandi 

var Ísland sett á lista yfir hryðjuverkasamtök, enda töldu Bretar sig illa svikna vegna 

stjórnlausra viðskipta bankanna þar í landi og vildu því frysta eignir þeirra þar þangað til 

Íslendingar greiddu þeim skuldirnar (sjá t.d. í Þórunn Klemenzdóttir, 2018). Hjá 

túlkaþjónustunni hvarf nánast allt rekstrarfé frá ríkinu, og alveg frá hruni hafa framlög 

ríkisins til Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra verið minni en fyrir hrun 

(Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Engin einkarekin 

táknmálstúlkaþjónusta var þó starfandi hérlendis í hruninu og í kjölfari þess, og því erfitt 

að segja til um hvort samdrátturinn hefði haft áhrif á hana (Túlkur B, munnleg heimild, 

viðtal, 29. nóvember 2019). 

3.3 Félagslegi þátturinn 
Félagslegu þættirnir snúast um samfélagið og geta haft áhrif á framboð og eftirspurn 

(Johnson o.fl., 2017, bls. 39). Hér verður rýnt í búsetu bæði notenda og veitenda 

táknmálstúlkaþjónustunnar og atvinnutækifæri í þjónustunni auk þess sem reynt verður að 

svara þeirri spurningu hverjir séu helstu notendur þjónustunnar. 

Árið 2018 voru búferlaflutningar á Íslandi miklir. Flestir aðfluttra umfram fráfluttra 

innanlands voru á Suðurlandi eða 168. Tvö önnur landssvæði voru einnig með fleiri 

aðflutta en fráflutta, Suðurnes og Höfuðborgarsvæðið. Einnig fluttu fleiri til Íslands en frá 

Íslandi og var munurinn 6556 (Hagstofa Íslands. 2019). Í táknmálstúlkaþjónustunni eru 

flestir túlkarnir búsettir á höfuðborgarsvæðinu, þó að einhverjir búi úti á landi. Bæði 

ríkisrekna og einkarekna túlkaþjónustan hafa aðsetur á höfuðborgarsvæðinu en þó eru 

túlkarnir stundum sendir út á land til að sinna túlkaverkefnum. Þá eru flestir notendur 

þjónustunnar búsettir á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess (Túlkur A, munnleg heimild, 

viðtal, 27. nóvember 2019; Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). 

 Atvinnutækifæri í táknmálstúlkaþjónustu ráðast af því sem er að gerast í 

samfélaginu. Um 50 táknmálstúlkar hafa útskrifast frá Háskóla Íslands síðan 1997, en í 

dag starfa innan við 20 þeirra við táknmálstúlkun sem aðalstarf.  Eftirspurn eftir 

táknmálstúlkum er afar breytileg milli ára. Í dag vantar til dæmis táknmálstúlka á 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, en það gæti breyst eftir eitt ár. Sem 

dæmi má nefna er lítið af  verkefnum í dag sem tengjast túlkun í framhaldsskólum, en þó 
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er því spáð að eftir fimm til sex ár gæti verið nóg að gera við túlkun á því sviði þar sem 

stór hópur heyrnarlausra barna sem tala táknmál munu þá útskrifast úr grunnskóla. Þannig 

eru atvinnutækifæri táknmálstúlka háð eftirspurn eftir þjónustu þeirra (Túlkur A, munnleg 

heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Túlkur B minntist einnig á að í raun sé ekkert 

starfsöryggi hjá táknmálstúlkum. Eftirspurnin er afar breytileg og táknmálstúlkar þurfa að 

aðlaga sig að henni. Á haustin og vorin er nóg að gera við túlkun í skólum, en á sumrin og 

um jól breytast verkefnin og meira verður um félagslega túlkun á borð við túlkun í veislum, 

hlaðborðum og þess háttar. Þess vegna væri betra ef túlkar væru verktakar en ekki 

fastráðnir launþegar (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). 

En hverjir eru notendur þjónustunnar? Samkvæmt túlkunum sem rætt var við eru 

notendurnir döff fólk, heyrnarskertir og daufblindir. Þá minntist Túlkur A á að konur 

pöntuðu oftar táknmálstúlkaþjónustu en karlar og stór hluti notenda væri  fólk eldra en 

fimmtíu ára. Túlkur A sagði eftirfarandi: 

„Meirihluti þeirra sem panta túlka eru konur, eða það sýnist mér, enda eru 
konur virkari í döff samfélaginu en karlar [...] Þá eru meirihluti þeirra sem 
panta túlka eldra fólk. hugsanlega vegna heilsufarslegra ástæðna. Fólk er farið 
að eldast og þarf til dæmis að hitta lækna oftar, og finnst það þess vegna þurfa 
á táknmálstúlk að halda.“ (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 
2019). 

Þá sagði Túlkur B: 

„Þetta er kannski smá fyndin kenning, en ég hef tekið eftir því að ef það eru 
döff hjón sem þurfa táknmálstúlk saman, þá er það oftast konan sem pantar 
túlkinn. Það er eins og það ríki þetta gamaldags viðhorf að fyrst konan á að 
sjá um heimilið sér hún líka um túlkapantanirnar fyrir það.“ (Túlkur B, 
munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). 

 

Þessum tilgátum túlkanna skal þó taka með þeim fyrirvara að þær hafa ekki verið 

vísindalega sannaðar.  

Báðir túlkarnir sem rætt var við voru þó sammála um að mikilvægt væri að 

táknmálstúlkar skildu menningu döff. Eins og fjallað var um í fræðilega hlutanum er döff 

menning, menning þar sem fólk deilir sameiginlegri skynjun á heiminum, sjónrænu máli 

og sameiginlegri sögu (Haukur Darri Hauksson, 2018). Túlkarnir voru sérstaklega beðnir 

um að koma með dæmi um döff menningu, í þeim tilgangi að dýpka skilninginn á því 

hugtaki. Minntust báðir túlkarnir á að döff væru til dæmis mjög hreinskilnir í samskiptum, 

gætu til dæmis sagt beint út að einhver sé feitur. Þá nefndi Túlkur A að döff væru líka oft 
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að láta vita hvað þau væru að gera, til dæmis ef döff manneskja þarf á klósettið lætur hún 

vita af því þar sem döff heyra ekki ef einhver er á klósettinu. Enn fremur minntist Túlkur 

A á að döff hafa ekki sama aðgang og heyrandi fólk að upplýsingum, heyrnarleysisins 

vegna, og því þurfa túlkar stundum að bæta auka upplýsingum inn í túlkunina. Nefndi hún 

sem dæmi nýjustu fréttirnar um Samherjamálið: 

„Kristján Þór Júlíusson er nefndur í samhengi við stóra Samherjamálið. En 
túlkurinn gerir sér grein fyrir því að túlkanotandinn áttar sig hugsanlega ekki 
á samhenginu né hver þessi Kristján er svo bæta þarf við í túlkunina „Kristján 
Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra.““ (Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 
27. nóvember 2019) 

 

Þá benti Túlkur B á það að saga döff væri stór hluti af menningu þeirra, að skilja ekki 

söguna væri nánast eins og að skilja ekki menningu þeirra (Túlkur B, munnleg heimild,  

viðtal, 29. nóvember 2019). Menning og saga döff haldast sem sagt í hendur, en saga 

heyrnarlausra á Íslandi er flókin. Til að mynda var áður fyrr starfræktur skóli sérstaklega 

fyrir heyrnarlaus börn, og um skeið var börnunum bannað að tala táknmál. Banninu var 

aflétt á níunda áratug síðustu aldar, og um aldamótin 2000 sameinaðist 

Heyrnleysingjaskólinn almennum grunnskóla. En árið 2004 gerði Félag heyrnarlausra 

rannsókn á líðan döff og leiddi sú rannsókn í ljós að stór hluti nemenda 

Heyrnleysingjaskólans hefði  orðið fyrir misnotkun. Í kjölfarið var skipuð nefnd á vegum 

ríkisins til að rannsaka málið og kom í ljós að á tímabilinu 1956 – 1982 hefðu einhverjir 

nemendur innan skólans máttu þola ofbeldi og kynferðislega áreitni bæði af hálfu 

samnemenda og starfsfólks. Höfðu börnin í raun verið í sérstökum áhættuhóp vegna 

ónógrar kynfræðslu og tjáningarörðugleika. Situr þessi lífsreynsla enn í fólki í dag (Reynir 

Berg Þorvaldsson, 2010). Samkvæmt Túlki A þarf táknmálstúlkurinn því að hafa þessa 

atburði úr fortíðinni á bak við eyrað þegar hann fetar sig í fótspor döff og reynir að skilja 

og aðlaga sig að menningu þeirra. 

3.4 Tæknilegi þátturinn 
Fjórði þátturinn í PESTEL líkaninu snýr að tækni. Tæknin nú til dags er í stöðugri þróun 

og tekur hröðum breytingum, svo stjórnendur mega hafa sig alla við að fylgja henni (sjá 

t.d. Johnson o.fl., 2017). Á sviði táknmálstúlkunar gætir einnig áhrifa tæknivæðingar og verður 

hér rýnt nánar í þá þróun sem átt hefur sér stað á því sviði. 

Nútímatækni hefur óneitanlega áhrif á þjónustugæði. Tækni á borð við internetið 

gerir fólki, bæði neytendum og þjónustuveitendum, kleift að stunda viðskipti sín rafrænt, 
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eykur aðgang að upplýsingum og getur haft þau áhrif að störf þjónustuaðila verða mun 

árangursríkari og hagkvæmari. Internetið er í raun ein stór þjónusta, þar sem fólk getur haft 

samskipti hvort við annað, stundað viðskipti og fræðst um hin ýmsu mál. Það eru þó 

einhverjir ókostir við internetið, svo sem aðgangur að persónuupplýsingum fólks sem það 

vill ekki deila og ótti sumra starfsmanna við að missa vinnuna vegna tæknivæðingar. Þá 

getur tæknin ópersónugert fólk og skilið einhverja eftir út undan sem ekki passa inn í þá 

staðla sem tæknin setur (Bitner, 2001). Bæði einkarekna og ríkisrekna túlkaþjónustan 

hérlendis nýta internetið að einhverju leyti. Báðar þjónusturnar eru með heimasíður þar 

sem hægt er að nálgast upplýsingar um þær. Einkarekna þjónustan býður einnig upp á að 

túlkanotendur panti táknmálstúlka í gegnum heimasíðu fyrirtækisins eða Facebook, ásamt 

hefðbundnari leiðum á borð við SMS og tölvupóst. Ríkisrekna þjónustan tekur hins vegar 

við pöntunum í gegnum tölvupóst, síma eða á staðnum. Við úrvinnslu pantana fara 

þjónusturnar tvær ólíkar leiðir, þó nýta báðar tækni. Ríkisrekna þjónustan setur þann túlk 

sem er á vakt á verkefnið ef viðkomandi er laus, og sendir út SMS til túlka sem ekki eru á 

vakt og spyr hvort einhver geti tekið verkefnið að sér. Einkarekna þjónustan notar sem 

stendur Facebook hóp með túlkum og setur þar inn fyrirspurn hvort einhver gæti tekið að 

sér verkefni. Þó er stefnan tekin á að nota heimasíðuna og senda frekar tölvupóst á túlkana 

ef verkefni koma upp, en heimasíðan er ekki alveg tilbúin þegar þessi ritgerð er skrifuð. 

Báðar þjónusturnar virðast notast við Excel við skipulagningu og skráningu pantana auk 

þess sem ríkisrekna þjónustan heldur utan um rafrænan gagnagrunn þar sem skráð er hver 

pantar, fyrir hvaða verkefni og hver kostnaðurinn er (Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 

27. nóvember 2019; Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019).  

Ísland er statt í miðri fjórðu iðnbyltingunni, sem einkennist af tæknivæðingu og 

aukinni notkun á gervigreind. Dæmi um tækniframfarir nútímans eru vélmenni, en þeirra 

er farið að gæta í auknum mæli til dæmis við einföld þjónustustörf á borð við afgreiðslu í 

bönkum (Gasumova og Porter, 2019). Meira að segja á sviði táknmálstúlkunar virðist vera 

þróun í átt að vélarvæðingu. Þetta er þó stórt og krefjandi verkefni, enda er táknmál 

sjónrænt og flókið tungumál sem samanstendur af táknum, látbragði, svipbrigðum og 

flókinni málfræði. Það er því að mörgu að huga við þróun vélmenna sem gætu 

táknmálstúlkað, og er það líklega langtímamarkið (Gago,Victores og Balaguer, 2019).  

Ýmis rannsóknar- og þróunarvinna hefur átt sér stað á þessu sviði undanfarin ár við 

að þróa vélmenni sem geta greint og túlkað táknmál. Við greiningu vélmenna á táknmáli 

var fyrst notast við hanska með skynjara, eða litaða hanska, svo vélmennin gætu greint 
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hvað fólk væri að tákna með höndunum. Síðar var farið að notast við myndavélar og virðist 

það bera meiri árangur heldur en hanskar. Árið 2011 tókst að þróa vélmenni sem gat skilið 

23 tákn í mexíkóska fingrastafrófinu með 95,8% áreiðanleika. Ári síðar kynntu 

vísindamenn frá Indlandi vélmenni sem gat greint 21 tákn úr indverska fingrastafrófinu 

með 95,34% áreiðanleika. Þá hafa vísindamenn frá Kasakstan verið að þróa vélmenni  sem 

er ætlað að vera á almennum þjónustumiðstöðvum og sem getur greint 33 tákn úr kyrillíska 

fingrastafrófinu, og hafa þeir verið að þróa tæknina í einhvern tíma. Í fyrstu tilraun 

kasakstönsku vísindamannanna var notast við hanska og þá gat vélmennið greint um 77% 

táknanna. Síðar var farið að nota þrívíddarmyndarvélar og veigamikinn gagnagrunn af 

táknum frá bæði fagfólki og döff fólki, og þá jókst áreiðanleiki greiningarinnar um tæp  

16%, úr 77% í 93% (Tazhigaliyeva, Kalidolda, Imashev, Islam, Aitpayev, Parisi og 

Sandygulova, 2017). Þátttakendur í kasakstanska tilraunaverkefninu voru frekar ánægðir 

með þróunina og gátu skilið allt sem vélmennið sagði. Spurðir hve gagnlegt vélmennið 

væri á skalanum 1, ógagnlegt, til 5, gagnlegt, gáfu þátttakendur því að meðaltali 4,5 

(Kalidolda og Sandygulova, 2018). 

 Nýjasta tæknin í táknmálstúlkaþjónustunni hérlendis er þó líklega myndsímatúlkun. 

Með myndsímatúlkun er átt við að túlkað er í gegnum myndsíma, s.s. Skype. 

Myndsímatúlkun er tvenns konar: annað hvort er  heyrnarlausa manneskjan og sú heyrandi 

sem hún á í samskiptum við á sama stað en túlkurinn á öðrum, eða allir þrír hlutaðeigandi 

eru á mismunandi stöðum. Kostir og gallar virðast vera á þessari nýju tækni. Kostirnir eru 

þeir að túlkurinn þarf ekki að fara langt og bæði tími og kostnaður vegna túlkunar sparast 

auk þess sem umhverfisáhrif eru lítil. Þá er auðveldara fyrir notendur að fá táknmálstúlk 

með stuttum fyrirvara. Gallarnir eru  til dæmis skortur á nærveru túlksins, þar sem túlkurinn 

er á öðrum stað er erfiðara fyrir hann að átta sig á eðli samskiptanna. Þá hefur túlkurinn 

einnig takmarkaðan aðgang að umhverfinu og sér ekki hvað er að gerast á hinum staðnum, 

sem getur haft áhrif á hvernig túlkurinn túlkar aðstæður. Að lokum fær túlkurinn lítinn eða 

engan undirbúning fyrir verkefnið, þar sem pantanir koma oft með stuttum fyrirvara eða 

notandinn áttar sig ekki á því að túlkurinn þarfnast undirbúnings.  Þessir gallar hafa 

óneitanlega áhrif á gæði túlkunar, og geta jafnvel valdið túlkinum streitu sem stundum 

leiðir til kulnunar í starfi (Napier, Skinner og Turner, 2017). Myndsímatúlkun var tekin 

upp hér á landi árið 2009. Þá gátu döff hringt í túlkinn, sem síðan hringdi í þann sem döff 

vildu tala við og túlkuðu á milli íslensku og íslensks táknmáls. Áður fyrr þurftu döff sem 

vildu hringja símtal til manneskju sem ekki talaði táknmál, að notast við 

textasímaþjónustu. Þá skrifuðu döff skilaboð í textasíma og sendu í símastöð, sem svo 
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hringdi í viðkomandi, las upp skilaboðin, skrifaði niður skilaboð viðmælandans og sendi 

aftur á döff einstaklinginn. Það varð því mikil bylting þegar myndsímatúlkun var hafin 

hérlendis og fólk sem ekki heyrði í símanum fór að geta átt samtöl í rauntíma í gegnum 

táknmálstúlk. Með árunum hefur eftirspurn eftir myndsímatúlkun aukist, en að mati Félags 

heyrnarlausra er biðtími eftir túlkun óásættanlegur og sömuleiðis opnunartímar 

þjónustunnar. Árið 2016 sendi Félag heyrnarlausra erindi á Póst- og fjarskiptastofnun, þar 

sem óskað var eftir því að myndsímatúlkun yrði skilgreind sem alþjónusta, í þeim tilgangi 

að geta fjármagnað hana úr jöfnunarsjóði. Myndsímatúlkun var fjármögnuð af 

fjárveitingum ríkisins til Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra sem 

ætlaðar voru til endurgjaldslausrar félagslegrar túlkunar, en sú fjárveiting dugði ekki til að 

anna eftirspurn út árið. Póst- og fjarskiptastofnun hafnaði kröfu Félags heyrnarlausra um 

að myndsímatúlkun félli undir alþjónustu sbr. 3. mgr. 19. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 

á grundvelli „þjónusta við öryrkja og notendur með sérstakar þjóðfélagsþarfir“  (Póst- og 

fjarskiptastofnun, Ákvörðun nr. 20/2016). Í dag bjóða bæði ríkisrekna og einkarekna 

táknmálstúlkaþjónustan upp á myndsímatúlkun (Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. 

desember 2019; Túlkur B,  munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). 

3.5 Umhverfislegi þátturinn 
Umræðan um umhverfið og hlýnun jarðar hefur orðið æ háværari undanfarin ár. Hlýnun 

jarðar er eitt stærsta vandamál nútímans og hafa margar þjóðir heims sammælst um að 

grípa til aðgerða til að sporna við frekari hlýnun með Parísarsamkomulaginu 2015. Í 

þessum kafla verður rýnt i umhverfislegu þættina og sérstaklega tekið tillit til samgangna 

og úrgangs. 

Þegar horft er til túlkaþjónustunnar út frá umhverfislegu þáttunum er ekki augljóst 

hver tengslin eru. Báðir túlkarnir sem rætt var við voru þó sammála um að það væri eitt 

atriði sem skipti miklu máli fyrir túlkaþjónustuna, samgöngur. Táknmálstúlkar þurfa að 

nota samgöngur mjög mikið starfs síns vegna, og flestir notast við einkabíla. 

Almenningssamgöngur á borð við strætisvagna þykja ekki vænlegar vegna þess tíma sem 

tekur að ferðast með þeim (Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Því 

verður sjónum aðallega beint að samgöngum þegar umhverfislegi þátturinn er skoðaður. 

 Samgöngur eru mikilvægur hluti af vestrænum samfélögum, þar sem þær gera fólki 

og vörum kleift að fara á milli  staða. En nútíma samgöngum fylgir einnig mengun, 

sérstaklega loftmengun. Samgöngur losa ýmsar hættulegar gastegundir á borð við 

koltvíoxíð, kolmónoxíð, metan og fleiri lífræn rokefni sem ekki eru metan. Þessar 
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gastegundir geta haft skaðleg áhrif á umhverfið, m.a. eytt ósonlaginu í lofthjúpnum sem 

ver jörðina gegn útfjólubláum geislum, aukið á hlýnun jarðar, eyðilagt vistkerfi og rýrt 

matvælauppskeru, svo ekki sé minnst á neikvæð áhrif á heilsu manna og dýra. Þrátt fyrir 

mikla aukningu á samgöngum hefur dregið úr losun hættulegra gastegunda á borð við 

kolmónoxíðs og lífrænna rokefna annarra en metans, og má það líklega rekja til nýrrar 

tækni. Hins vegar hefur koltvíoxíð farið vaxandi og samkvæmt Alþjóðlegu mælaborði 

loftslagsbreytinga (e. Intergovernmental Panel Table of Climate Change (IPCC)), mun 

magn koltvíoxíðs tvöfaldast fyrir árið 2050 nema gripið verði til róttækra aðgerða (Beltrán-

Estevea og Picazo-Tadeob, 2015). Þess má geta að ári eftir skýrslu IPCC var 

Parísarsamkomulagið undirritað, þar sem sett var hið metnaðarfulla markmið að halda 

hlýnun jarðar innan við tvær gráður (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, 2019). 

Íslenska ríkisstjórnin hefur samþykkt aðgerðaráætlun í loftslagsmálum fyrir 

tímabilið 2018 – 2030. Áætlunin byggir á Parísarsamkomulaginu og áætlun íslenska 

ríkisins um kolefnishlutleysi árið 2040. Meðal þess sem fram kemur í aðgerðaráætluninni 

er að stefnt verði að orkuskiptum í samgöngum. Verður unnið að uppbyggingu og eflingu 

innviða í þeim tilgangi að rafvæða samgöngur, og stefnt að því að leggja bann við 

nýskráningu samgöngutækja sem ganga aðallega fyrir jarðefnum á borð við bensín og 

dísilolíu árið 2030 (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Túlkur A minntist enn fremur á að hjá ríkisreknu þjónustunni er lögð áhersla á 

flokkun úrgangs innanhúss. Er úrgangur flokkaður í plast, pappír, málm og lífrænt rusl 

(Túlkur A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Allur úrgangur endar á einn eða 

annan hátt úti í náttúrunni. Allt rusl sem ekki fer í endurvinnslu er annaðhvort brennt eða 

urðað. Sumt rusl á borð við plast brotnar ekki niður og ef það fer á haugana mun það aðeins 

safnast upp. Þess vegna er mikilvægt að flokka rusl, til að koma í veg fyrir mengun. Nánast 

allan úrgang er hægt að endurvinna, svo sem plast, pappír, gler og málm. Sumt af 

úrganginum inniheldur þó hættuleg efni á borð við spilliefni sem ekki er hægt að 

endurvinna, svo sem olíumálningu. Þá er ekki hægt að endurvinna svamp eða notaðar 

bleyjur, svo dæmi séu nefnd (Umhverfisstofnun, e.d.). Árið 2017 var úrgangur á mann á 

Íslandi með því mesta sem gerðist í Evrópu, en aðeins í Danmörku var það meira. Á því 

ári nam úrgangur á Íslandi rúmum fjórtán þúsund tonnum, og meirihluti hans kom frá 

Mannvirkjagerð.  Myndin hér fyrir neðan sýnir hvernig skipting úrgangs var á Íslandi árið 

2017 á milli heimila, iðnaðar og annars reksturs og mannvirkjagerðar. 



 

31 

 

Mynd 3.4. Skipting á úrgangi 2017 (Umhverfisstofnun, e.d.). 

84% úrgangs á Íslandi var endurunninn árið 2017 og 16% var fargað (Umhverfisstofnun, 

e.d.). Samkvæmt aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum 2018 – 2030 (2018) 

jókst úrgangur á Íslandi úr tvö hundruð þúsund tonnum árið 1990 í þrjú hundruð þúsund 

tonn árið 2006. Eftir það dróst hann aftur saman og má það einkum rekja til aukinnar 

flokkunar. Stefna ríkisstjórnarinnar er að draga enn frekar úr úrgangi eða um allt að 

fimmtíu þúsund tonn árið 2030. 

3.6 Lagalegi þátturinn 
Eins og fjallað var um í fræðilega kaflanum eru lög skráðar réttarreglur sem eru samþykktar 

af Alþingi og undirritaðar af forseta.  Starf táknmálstúlka er ekki lögverndað hér á landi, 

sem þýðir í raun að hver sem er getur veitt táknmálstúlkaþjónustu (Túlkur A, munnleg 

heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Þó eru til ýmis lög sem minnast á 

táknmálstúlkaþjónustu eða vísa óbeint í hana. Hér á eftir verða talin upp nokkur af helstu 

lögunum, farið yfir reglugerðir og síðan verður sjónum beint að alþjóðlegum sáttmálum 

sem Ísland hefur undirritað og samþykkt, þar sem minnst er á táknmálstúlkaþjónustu og 

réttinn til hennar. Fyrst  verður horft til laga, reglna og samninga er varða réttinn til 

táknmálstúlkunar, síðan verður sjónum beint að réttindum og skyldum þeirra er veita 

þjónustuna. 

Í Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 segir í 76. gr. „Öllum, sem þess 

þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, 

örbirgðar og sambærilegra atvika.“ Samkvæmt þessu ákvæði ættu því að vera lög sem 

Heimili Iðnaður og annar rekstur Mannvirkjagerð
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tryggja rétt þeirra sem þurfa á táknmálstúlkaþjónustu að halda, enda er sá réttur 

stjórnarskrárvarinn.  

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslenskt táknmál nr. 61/2011 voru samþykkt á 

Alþingi þann 11. maí 2011.  Með lögum þessum var íslenskt táknmál viðurkennt sem fyrsta 

mál þeirra sem þurfa á því að halda, þ.e. heyrnarlausra, og íslenskt táknmál varð jafnrétthátt 

íslenskunni. Í 1. mgr. 13. gr. laganna segir: „Ríki og sveitarfélög skulu tryggja að allir sem 

þess þurfa eigi kost á þjónustu á íslensku táknmáli.“ Einnig kemur fram í lögum þessum 

að lög um meðferð einkamála og lög um meðferð sakamála kveði nánar til um rétt til 

táknmálstúlkaþjónustu í réttarkerfinu. Í lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991 og 

lögum um meðferð sakamála nr.  88/2008 er að finna skýr ákvæði um að kalla skuli til 

táknmálstúlk fyrir dómsstólum reiði sá sem í hlut á sig á íslenskt táknmál. Þjónustuna skal 

þá greiða úr ríkissjóði og í lögum um meðferð sakamála segir einnig að táknmálstúlkurinn 

megi ekki vera vanhæfur. Réttur þeirra sem þurfa á táknmálstúlkaþjónustu í íslenska 

réttarkerfinu er því þar með skýrður með lögum. 

Í heilbrigðiskerfinu má finna lög og reglur þar sem minnst er á réttinn til 

táknmálstúlkaþjónustu. Má þar nefna Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 þar sem segir 

í 5. gr. að sé sjúklingur táknmálstalandi eigi hann rétt á túlkun.  Í Reglugerð um túlkun á 

upplýsingum um heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga nr. 1145/2015 er nánar fjallað um 

tilhögun túlkaþjónustu í heilbrigðiskerfinu. Markmið reglugerðarinnar er að tryggja túlkun 

fyrir sjúklinga sem tala ekki íslensku eða nota íslenskt táknmál varðandi upplýsingar um 

heilsufar. Í reglugerðinni segir m.a. að heilbrigðisstarfsmaður skuli kalla til túlk telji hann 

þörf á slíku. Skal hann sjá til þess að túlkunin fari fram á sem hagkvæmastan hátt og valdi 

sjúklingi ekki óþægindum. Sjúkratryggingastofnun greiðir svo fyrir túlkunina sé 

sjúklingurinn sjúkratryggður, en sé hann það ekki skal hann greiða sjálfur fyrir þjónustuna. 

Sjúkratryggður er hver sá sem búsettur er á Íslandi og hefur verið það undanfarna 6 mánuði 

þegar viðkomandi óskar eftir bótum, nema milliríkjasamningar kveði á um annað. Börn 

undir 18 ára aldri og foreldrar þeirra eru sjúkratryggð, sama gildir um stjúpbörn og 

fósturbörn (Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008). Sjúkratryggingastofnun gerir samning 

við túlkaþjónustuna og eftir túlkun skal túlkurinn senda reikning á stofnunina, undirritaðan 

af heilbrigðisstarfsmanni. Þó eru einnig stofnanir sem greiða sjálfar túlkakostnaðinn og 

má þar nefna Landspítala, Sjúkrahúsið á Akureyri, Miðstöð heimahjúkrunar í 

Reykjavík, leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands, Reykjalund, Heilsustofnun 

Náttúrulækningafélags Íslands, SÁÁ, Hlaðgerðarkot, Krýsuvíkurheimilið, 
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öldrunarstofnanir sem reka hjúkrunarrými, dvalarrými og dagdvalarrými, 

endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga, Reykjavíkurborg, Endurhæfingarstöð 

hjarta- og lungnasjúklinga, Akureyrarbæ, Sjálfsbjörg, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 

ýmsar heilsugæslur og heilbrigðisstofnanir (Reglugerð um túlkun á upplýsingum um 

heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga nr. 1145/2015, viðauki). 

Víða í menntakerfinu er minnst á réttinn til táknmálstúlkaþjónustu. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 segir í 17.gr. „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis.“ Þetta má túlka sem svo að nemendur eigi rétt á táknmálstúlkaþjónustu 

þurfi þeir þess. Einnig segir í 18. gr. sömu laga að noti foreldrar táknmál til samskipta skal 

þeim tryggð túlkun í samskiptum sínum við skólann. Svipaða sögu er að segja um lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 en í 34. gr. þeirra laga segir að framhaldsskólar skuli koma til 

móts við sérþarfir nemenda. Í 35. gr. laganna segir enn fremur að framhaldskólar skuli setja 

sér móttökuáætlun  þar sem foreldrum er greint frá möguleikum á táknmálstúlkaþjónustu. 

Að lokum má nefna lög um leikskóla nr. 90/2008 en þar er kveðið  á um í 9. gr. að foreldrar 

skuli hafa aðgang að túlkun á nauðsynlegum upplýsingum tali þeir táknmál. Þá segir í 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 að sveitarfélögum sé 

skylt að veita nemendum sem þar eiga lögheimili eða dvelja hjá fósturforeldrum sem eiga 

lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi, stuðning í samræmi við metnar sérþarfir. 

Sveitarfélag skal einnig sjá til þess að nemendur njóti viðeigandi samskiptaleiða, s.s. 

íslensks táknmáls. 

Eitthvað er um táknmálstúlkaþjónustu í lögum er varða almenna þjóðfélagsumræðu. 

Í lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 segir í 2. mgr. 6. gr: 

„Ríkisútvarpið skal veita heyrnarskertum aðgang að fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu með textun á fréttum og öðru sjónvarpsefni, með textavarpi, 
útsendingum á táknmáli og/eða öðrum miðlunarleiðum er henta í þessu skyni 
og eru í samræmi við tæknilega möguleika á hverjum tíma.“  

Enn fremur segir í 4.mgr. 6. gr. sömu laga að verði rof á dagskrá eða þegar Ríkisútvarpið 

sendir út við sérstakar aðstæður skal tryggja aðgengi heyrnarskertra að mikilvægum 

upplýsingum með textun eða táknmálstúlkun.  Í 30. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 

kemur einnig fram að þær fjölmiðlaveitur sem dreifa myndefni skuli leitast við að tryggja 

aðgengi heyrnarskertra, t.d. með táknmáli eða textun. 

Að lokum má nefna alþjóðlega samninga en Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks segir í 9. gr. að aðildarríki skuli tryggja aðgengi fatlaðs fólks svo það 
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geti lifað til jafns við aðra og af mannlegri reisn. Meðal aðgerða til að tryggja aðgengi er 

að tryggja réttinn til faglegrar táknmálstúlkunar. Þá segir í 21. gr. samningsins að 

aðildarríki skulu tryggja rétt fatlaðs fólks til skoðana og tjáningarfrelsis, bæði til að miðla 

og taka við upplýsingum og hugmyndum. Þá skuli aðildarríki m.a. viðurkenna og auðvelda 

fötluðu fólki notkun á samskiptamiðlum á borð  við táknmál (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2013). Af þessu má ráða að rétturinn til 

táknmálstúlkaþjónustu sé alþjóðlega viðurkenndur. Ísland hefur undirritað og fullgilt 

samninginn en ekki enn lögfest hann (Þingskjal nr. 21/2018–2019). 

Auk allra þessara laga um réttinn til táknmálstúlkaþjónustu þarf einnig að skoða 

lög um skyldur og réttindi þeirra sem veita þjónustuna. Eins og fyrr var getið er starf 

táknmálstúlksins ekki lögverndað, en þrátt fyrir það ná ákveðin lög úr vinnulöggjöfinni til 

þeirra. Sem dæmi um slík lög má nefna Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 og 

Lög um opinbera starfsmenn nr. 70/1996, Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna 

nr. 80/1986 og Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 

Í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938  segir í 1. gr. að öllum er heimilt 

að stofna stéttarfélag í þeim tilgangi að verja hagsmuni stéttar sinnar, og starfsfólki er 

frjálst að ganga í stéttarfélag. Enn fremur segir í lögunum að stéttarfélög eru lögformlegur 

aðili um kaup og kjör félagsmanna. Ekkert sérstakt stéttarfélag er á Íslandi fyrir 

táknmálstúlka, en flestir þeirra eru þó í Bandalagi Háskólamanna (BHM). Í 14. gr. laganna 

er réttur til verkfalls og vinnustöðvunar verndaður, en þar segir að stéttarfélög og 

atvinnurekendur eiga rétt á að fara í verkfall eða framkvæma vinnustöðvun til að  vinna að 

hagsmunum aðila vinnumarkaðarins og knýja fram breytingar. Þó er þessum rétti settar 

ákveðnar takmarkanir í lögunum, s.s. að verkfall má einungis fara fram hafi það verið 

samþykkt með leynilegri kosningu þar sem að minnsta kosti fimmtungur félagsmanna hafi 

greitt atkvæði og meirihluti samþykkt verkfall. Einnig ber að tilkynna sáttasemjara með 

viku fyrirvara um verkfall eða vinnustöðvun. Táknmálstúlkar á vegum hins opinbera hafa 

einu sinni farið í vinnustöðvun. Var það árið 2015 þegar allir félagsmenn stéttarfélagsins 

BHM, þar sem flestir starfandi táknmálstúlkar á Íslandi eru, fóru í vinnustöðvun eftir 

klukkan tvö síðdegis í einn dag. Kjaraviðræður höfðu gengið illa og endaði ráðherra á að 

vísa málinu til gerðardóms, sem samdi nýjan kjarasamning (Túlkur A, munnleg heimild, 

viðtal, 27. nóvember 2019). 

Í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 er fjallað um 

réttindi og skyldur þeirra sem settir eru eða ráðnir í þjónustu ríkisins, óháð stéttarfélögum. 
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Skýrari rammi er þannig settur utan um ríkisstarfsmenn heldur en starfsmenn á frjálsum 

vinnumarkaði. Til að mynda er óheimilt að reka ríkisstarfsmann gerist hann sekur um 

óásættanlega hegðun í starfi, vanrækslu eða annað, nema að hafa fyrst veitt viðkomandi 

færi á að tala máli sínu og að undangenginni veitingu skriflegrar áminningar. Skýrt er 

kveðið á um rétt ríkisstarfsmanna til fastra launa, orlofs og þriggja mánaða uppsagnarfrests. 

Þó má reka starfsmann fyrirvaralaust hafi hann verið sviptur starfsréttindum eða hann 

fundinn sekur um refsiverða hegðun er varðar hegningarlög.  

Í lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 er svo að finna 

ákvæði um hvernig kjarasamningum við opinbera starfsmenn skuli háttað og um 

verkfallsréttindi þeirra. Þessi lög ná einnig til séreignastofnana sem starfa í almannaþágu, 

eru hluti af fjárlögum eða þiggja framlög úr ríkissjóði, líkt og er raunin með vinnuveitendur 

flestra táknmálstúlka. Stéttarfélag starfsmanna skal semja um kaup og kjör þeirra við ríkið. 

Kjarasamningur skal vera skriflegur, og í honum skal m.a. kveðið á um föst laun, vinnutíma 

og orlof. Renni kjarasamningur út gildir hann þó þar til nýr samningur er gerður. Opinberir 

starfsmenn mega fara í verkfall að því skilyrði uppfylltu að leynileg atkvæðagreiðsla hafi 

átt sér stað í viðkomandi stéttarfélagi og helmingur félagsmanna hafi tekið þátt, þar sem 

meirihlutinn samþykkti verkfallsboðun. Verkfallsboðun skal vera skrifleg og send 

sáttasemjara með minnst 15 daga fyrirvara. Vinnuveitanda er óheimilt að reyna að afstýra 

verkfalli, en hann má þó kalla starfsmenn í vinnu á meðan á því stendur til að koma í veg 

fyrir neyðarástand.  

Að lokum má nefna Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 

46/1980 en markmið laganna er að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, í 

samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu og að tryggja skilyrði fyrir því, 

að vinnustaðirnir sjálfir geti leyst öryggis- og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi 

lög og reglur, ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og ráðleggingar og fyrirmæli 

Vinnueftirlits ríkisins. Meginreglan er því að tryggja fyllsta öryggi, aðbúnað og 

hollustuhætti á vinnustað. Vinnustaður samkvæmt lögum þessum er umhverfið sem starfað 

er í, bæði innan- og utandyra. 

Hér hefur verið rýnt í lagalega hlutann út frá  sjónarhorni tveggja helstu hópa 

hagsmunaaðila. Það er ljlóst að í mörg horn er að líta og að hagsmunir hópanna fara ekki 

alltaf saman. Til dæmis gæti vinnu- og verkfallsréttur túlka gengið gegn rétti notenda til 

þjónustunnar. Það er því að mörgu að huga þegar lagalegi hlutinn er skoðaður og 

hagsmunaárekstrar gætu verið óhjákvæmilegir.



 

36 

4 Umræða 

Eftir að hafa framkvæmt PESTEL-greininguna er næsta skref að  taka saman niðurstöður 

hennar, túlka þær og nýta til að spá fyrir um hvað gæti gerst í íslenskri 

táknmálstúlkaþjónustu í framtíðinni. Hér verður hver liður úr greiningunni tekinn fyrir sig 

og að lokum verður allt tekið saman í næsta kafla. 

Stjórnmál hafa augljóslega mikil áhrif á táknmálstúlkaþjónustuna, einkum hvað 

varðar það hver eigi að greiða fyrir hana. Það vakti þó athygli að þegar túlkarnir sem rætt 

var við voru spurðir beint út í hvort þær teldu stjórnmál hafa áhrif á þjónustuna, þá svaraði 

túlkurinn frá ríkisreknu þjónustunni játandi en sá frá þeirri einkareknu neitandi. 

Síðarnefndi túlkurinn virðist þó hafa skipt um skoðun þegar leið á viðtalið, og benti svo 

sjálf á að áhrifin væru kannski ekki svo augljós (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. 

nóvember 2019). En miðað við þau gögn sem nýtt voru í greiningu á stjórnmálalega 

þættinum virðast ákvarðanir stjórnvalda hafa veigamikil áhrif á þjónustuna bæði hvað 

varðar þjónustuveitendur og þjónustuþega. Stjórnvöld ákveða hversu mikið fjármagn fer í 

þjónustuna, hverjir hafa aðgang að fjármagninu og hvaða lög og reglur gilda. Enn fremur 

eru það stjórnvöld sem ákveða rétt fólks til þjónustunnar, eins og fjallað var um í lagalega 

þættinum, en stjórnmálalegi og lagalegi  þátturinn virðast hér skarast á.  

Nú er bæði ríkisrekin og einkarekin túlkaþjónusta á Íslandi, en sú síðarnefnda er 

tiltölulega ný á markaðnum. Túlkur B lýsti mikilli baráttu einkareknu þjónustunnar við 

stjórnvöld vegna aðgangs að fjármagni, og er það líklegast skýrasta dæmið um áhrif 

stjórnmála á táknmálstúlkaþjónustuna á Íslandi. Lýsti hún hvernig einkarekna þjónustan 

hefði engan aðgang að félagslega sjóðnum, þar sem stjórnvöld höfðu sett hann undir fjárlög 

til stofnunarinnar sem rekur ríkisreknu þjónustuna. Þá hefðu túlkarnir heldur ekki samning 

við Sjúkratryggingar, sem Túlkur B taldi aðeins vilja kaupa þjónustu af ríkisreknu 

túlkaþjónustunni (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019). Af þessu er 

ljóst að framundan gætu  verið spennandi tímar í stjórnmálalega þættinum, nýtt fyrirtæki 

er komið inn á markað og hagsmunaaðilar eru farnir að láta til sín heyra. 

Hagrænu þættirnir virðast ekki hafa mikil bein áhrif á táknmálstúlkaþjónustuna, 

fyrir utan fjárveitingar til hennar, en þar gegna fjárlög mikilvægu hlutverki. Þó er 

atvinnuleysi lítið á Íslandi sem gæti leitt til harðrar samkeppni á vinnumarkaði og því haft 

áhrif á táknmálstúlkaþjónustuna. Atvinnuleysi hefur verið skilgreint sem sá hluti 
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vinnuaflsins sem getur og vill vinna en fær ekki vinnu. Ástæðurnar gætu verið margskonar, 

s.s. að fólk missir vinnuna, vinnan þeirra er tímabundin til dæmis aðeins yfir sumarið, eða 

að framboð af vinnuafli er meiri en eftirspurn eftir því (sjá t.d. í Þórunn Klemenzdóttir 

2018). Túlkur A benti á í viðtalinu að nú væri eftirspurn eftir túlkum hjá ríkisreknu 

þjónustunni og væru þau að auglýsa lausa stöðu táknmálstúlks, en enginn hefði enn sótt 

um. Þetta þykir benda til þess að lítið atvinnuleysi leiði af sér að fólki vantar ekki vinnu og 

skortur verður á vinnuafli til dæmis hjá túlkaþjónustunni. Einnig virðist verðbólga hafa 

áhrif á verð þjónustunnar, einkum í tilfelli ríkisreknu þjónustunnar, þar sem verðlag hækkar 

umfram setta gjaldskrá. Með þessu áframhaldi er ljóst að í framtíðinni þarf ríkisrekna 

þjónustan annaðhvort að breyta gjaldskránni eða afnema hana alfarið ætli hún að geta 

staðið undir kostnaði. 

Lítið er um skriflegar heimildir um félagslega þáttinn þegar kemur að 

táknmálstúlkaþjónustu þannig að höfundur þurfti að styðjast við frumgögn. En samkvæmt 

viðtölunum sem tekin voru virðast vera sterk tengsl þjónustunnar við tungumál og 

menningu, auk þess sem þjónustan veltur algjörlega á eftirspurn eftir henni. Johnson og 

félagar (2017) héldu því fram að félagslegi þátturinn geti haft áhrif á skipulagsheildir og 

eftirspurn eftir vörum og þjónustu, og sú virðist vera raunin í þessu tilfelli. Einnig hefur 

það áhrif á gæði þjónustunnar hve vel túlkurinn þekkir menningu og sögu döff,  eða eins 

og túlkur B orðaði það: ,,Ef þú þekkir ekki sögu döff, þá skilur þú ekki döff og þá gengur 

þetta ekki upp.“ (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. nóvember 2019).  Miðað við 

niðurstöður úr viðtölunum sem tekin voru gæti verið meiri eftirspurn eftir táknmálstúlkum 

í skólakerfinu eftir fjögur til sex ár, en eftirspurnin virðist þó afar breytileg milli ára og 

jafnvel árstíða. 

 Hvað varðar tæknilega þáttinn þá virðist hann smám saman vera að ryðja sér til 

rúms á sviði táknmálstúlkunar. Hugbúnaður við skipulagsvinnu og undirbúning gegnir nú 

þegar veigamiklu hlutverki hjá táknmálstúlkaþjónustunni á Íslandi. Myndsímatúlkun 

virðist einnig veita döff fleiri tækifæri og auka aðgang þeirra að samfélaginu, þó að enn 

séu gallar á þeirri aðferð sem geta haft áhrif á gæði þjónustunnar og starfsánægju 

táknmálstúlka. Það sem hins vegar virðist enn vera eins og fjarlægur draumur í 

tæknivæðingu þjónustunnar er notkun vélmenna. Enn hefur ekki tekist að þróa fullkomin 

vélmenni sem geta táknmálstúlkað og einnig skilið það sem túlkanotandinn segir. Tekist 

hefur að þróa vélmenni sem kunna nokkur tákn og fingrastafróf, en það dugir ekki fyrir 

heilu samræðurnar. Þó eru ýmsar rannsóknir í gangi og ekki útilokað að það takist að þróa 
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slíkt í framtíðinn. Eftir tíu til tuttugu ár gætum við átt von á að sjá vélmenni í bönkum 

heilsa fólki bæði á raddmáli og táknmáli ef þróunin heldur áfram og vel tekst til. Eins 

gætum við séð myndsímatúlkun verða að eðlilegum hluta táknmálstúlkunar og 

skipulagning gæti orðið sjálfvirkari með tilkomu nýrrar tækni. Þessi atriði leiða til  þess að 

sú spurning vaknar hvað verður um störf þeirra sem nú sinna til dæmis skipulagningu 

þjónustunnar. Slíkar vangaveltur eru afar eðlilegar enda ljóst að hröð þróun á tækni og 

sjálfvirkni hefur áhrif á atvinnutækifæri. Þó hefur verið sýnt fram á að tækni getur líka haft 

í för með sér ný tækifæri og áskoranir. Vinnutíminn gæti orðið sveigjanlegri og starfið ekki 

eins erfitt og áður, en þó er augljóst að mun meiri eftirspurn verður eftir vinnuafli með 

tækniþekkingu til að geta nýtt þá tækni sem til staðar er. Rannsóknir sýna að nú til dags er 

aðeins örlítill hluti starfa í heiminum algjörlega sjálfvirknivæddur, eða minna en 5% 

(Manyika, Chui, Madgavkar og Lund, 2017). Það gætu liðið tveir áratugir þar til helmingur 

starfa í heiminum verða algjörlega sjálfvirknivædd. Þá hefur verið sýnt fram á að jafnvel 

þó störf verði tæknivædd þá skapast önnur störf einnig, svo sem störf forritara og 

tæknimanna og aukin eftirspurn verður eftir fólki til að stýra tækninni. Í rannsókn sem 

framkvæmd var af McKinsey París árið 2011 var sýnt fram á að af þeim 500.000 störfum 

sem lögðust af vegna nýrrar tækni í Frakklandi, sköpuðust 1,5 milljón ný störf í staðinn, 

eða um 2,4 störf á hvert starf sem var tæknivætt (Manyika o.fl., 2017). Þá lagði Túlkur A 

sérstaka áherslu á það í viðtalinu að fjarþjónusta á borð við myndsímmatúlkun gerði 

túlkum kleift að sinna verkefnum hvort sem þeir væru staddir í Reykjavík, á Akureyri eða 

Grundarfirði og auðheyrilegt á svörunum að túlkurinn taldi það vera mikinn kost (Túlkur 

A, munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Það er því ljóst að á sama tíma og ný 

tækni gæti ógnað störfum í veitingu táknmálstúlkaþjónustunnar þá gæti hún einnig skapað 

ný tækifæri. 

PESTEL greiningin leiddi í ljós að umhverfislegu þættirnir hafa áhrif á 

táknmálstúlkaþjónustuna og öfugt. Áhrifin eru mögulega smávægileg, en ljóst er að þau 

verða mun meiri í framtíðinni með hlýnandi heimi. Hlýnun jarðar hefur valdið því að 

stjórnvöld hafa sett fram aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, þar sem meðal annars verður 

farið í orkuskipti í samgöngum. Líkt og kom fram í greiningunni skipta samgöngur miklu 

máli fyrir táknmálstúlka, sem margir hverjir nota einkabíla í vinnunni til að komast á milli 

verkefna. Ríkisrekna þjónustan er nú þegar farin að huga að aðgerðum, í því samhengi þó 

að ekkert hafi verið ákveðið. Til að mynda er sú hugmynd uppi að túlkar fari að nota 

rafmagnshlaupahjól til að fara styttri vegalengdir á milli verkefna á sumrin (Túlkur A, 

munnleg heimild, viðtal, 27. nóvember 2019). Hjá einkareknu þjónustunni virðast engar 
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sérstakar aðgerðir vera fyrirhugaðar enda um verktakafyrirtæki að ræða. Hins vegar benti 

Túlkur B á að túlkarnir reyndu að deila saman bílum eins og unnt væri, til dæmis byggi ein 

í Hafnarfirði og ein í Keflavík og ef þær væru á leið að túlka sama verkefni þá myndi sú 

frá Hafnarfirði fá far með þeirri úr Keflavík (Túlkur B, munnleg heimild, viðtal, 29. 

nóvember 2019). Af þessu er þó ljóst að hér gæti tækniþróunin komið að góðum notum. 

Fyrir utan rafbíla og rafmagnshlaupahjól gætu túlkar jafnvel komist hjá notkun frekari 

samgangna með innleiðingu myndsímatúlkunar, þar sem túlkurinn getur verið staddur hvar 

sem er á meðan hann túlkar í gegnum tölvu eða síma. 

Hjá fyrirtæki þar sem er húsnæði fyrir starfsemina, svo sem í tilfelli ríkisreknu 

þjónustunnar, getur einnig skipt máli hvernig farið er með úrgang. Stefna stjórnvalda er að 

draga úr úrgangi næsta áratuginn, og flokkun úrgangs getur haft jákvæð áhrif á umhverfið. 

Þessi hluti umhverfisþáttarins virðist þó ekki eins mikilvægur og samgöngurnar, þar sem 

ljóst er að áhrifin eru mikil og mikilvægt að túlkaþjónustan hugsi fram í tímann á því sviði. 

Lagalegt umhverfi táknmálstúlkaþjónustunnar á Íslandi virðist í fyrstu afar flókið. 

Engin sérstök lög eru um þjónustuna, heldur er minnst á réttinn til hennar í hinum ýmsu 

lögum. Það er því í mörg horn að líta fyrir fólk sem vill finna út hver réttur þeirra er til 

þjónustunnar eða leita réttar síns. Þá eru hvorki lög sem vernda starfsheiti táknmálstúlka 

né reglur sem segja hvernig ráðstafa eigi fjármagni til félagslegrar túlkunar, sem virðist 

vera mjög slæmt í augum hagsmunaaðila á borð við táknmálstúlka, hagsmunafélaga fatlaðs 

fólks og notenda. 

Lagaumhverfið verður enn flóknara þegar táknmálstúlkurinn er fastráðinn launþegi 

hjá ríkinu. Að mörgu er að huga varðandi réttindi og skyldur túlka á launaskrá, s.s. 

vinnutíma, orlofsrétti, verkfallsrétti og ákvæðum kjarasamninga. Ein af ástæðum þess að 

Túlkur B taldi betra ef túlkar væru verktakar hjá einkafyrirtæki var sá sveigjanleiki sem 

því fylgdi, þar sem þjónustan er mjög háð eftirspurn notenda (Túlkur B, munnleg heimild, 

viðtal, 29. desember 2019).  

 Lagalegi þátturinn hefur því þónokkur áhrif á þjónustuna, þó að skortur virðist vera 

á frekari lagasetningu og setningu reglugerða sem gæti skýrt hvers vegna lítill grundvöllur 

er fyrir einkarekna táknmálstúlkaþjónustu hér á landi. Þá vekur sérstaka athygli í þessu 

samhengi að Ísland hefur undirritað og fullgilt samning sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og nú stendur yfir innleiðingarferli. Verði samningurinn lögfestur mætti búast 

við því að réttur til táknmálstúlkunar verði tryggður og litið á hann sem grundvallarréttindi, 
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en sá fyrirvari skal þó hafður á að lögfestingin gæti ekki farið eftir björtustu vonum notenda 

og  túlka. 

5 Lokaorð 

Allir þættirnir sex í PESTEL greiningunni virðast skarast á einn eða annan hátt.  Sumt 

virðist koma afar skýrt fram en annað ekki, og sumt virðist aðeins eiga við um annaðhvort 

ríkisreknu eða einkareknu þjónustuna á meðan annað passar  við bæði. Erfitt er að staðhæfa 

hver staðan hjá táknmálstúlkaþjónustunni á Íslandi sé í dag, en þó mætti ætla að hún sé á 

heildina litið ágæt. Það fer þó eftir því hver á í hlut og hvaða þættir spila inn í hverju sinni 

hver eiginleg staða er. 

Aukin samkeppni táknmálstúlkaþjónustunnar gæti verið til góðs, og nokkrar líkur 

virðast á frekari einkarekstri í framtíðinni takist núverandi einkafyrirtæki að ryðja brautina 

fyrir aðra.  

Þrátt fyrir skort á lögum og reglum hefur Alþingi fullgilt Samning sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og því mætti búast við því að frekari lagasetning verði á 

sviði táknmálstúlkunar í framtíðinni, en slíkt gæti oltið á framtaki hagsmunaaðila á borð  

við hagsmunafélaga, túlka og notendur sem þrýst hafa á stjórnvöld. 

Tæknivæðing í túlkaþjónustunni hefur verið þó nokkur. Búast má við að internetið 

og annar hugbúnaður verði notaður í auknum mæli við skipulagningu þjónustunnar og að  

myndsímatúlkun verði álitin sjálfsagður hluti hennar í framtíðinni. Það er hins vegar ekki 

alveg ljóst hvort vélmenni geti komið í stað túlka, en slíkt gæti gerst í fjarlægri framtíð. Þá 

er ljóst að tæknilegi þátturinn gæti haft áhrif á umhverfislega þáttinn, ný tækni gæti stuðlað 

að umhverfisvænni lausnum í táknmálstúlkaþjónustu svo sem rafmagnshlaupahjólum, 

rafbílum og myndsímatúlkun. Það mætti jafnvel setja þetta þannig fram að tæknin muni 

koma táknmálstúlkum og notendum þjónustunnar að góðum notum í hlýnandi heimi. 

Tekið skal hér skýrt fram að sá fyrirvari skal hafður á við þessar niðurstöður að 

þessi ritgerð er aðallega heimildarritgerð. Höfundur hafði takmarkaðan aðgang að 

upplýsingum og tíma, auk þess sem þetta er lokaverkefni í viðskiptafræði. Því voru 

ákveðnar takmarkanir settar sem höfundur varð að vinna eftir og gætu haft áhrif á gæði 

greiningarinnar. 

Auk þess að greina stöðu táknmálstúlkaþjónustunnaræ og spá fyrir um framtíðina 

leiddi PESTEL greiningin einnig í ljós ýmis svið táknmálstúlkaþjónustunnar sem hægt 
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væri að rannsaka nánar. Dæmi um hugsanlegar rannsóknir eru kosti og galla einkavæðingar 

þjónustunnar, samanburður á ríkisrekinni og einkarekinni táknmálstúlkaþjónustu, 

starfsánægja táknmálstúlka, þjónustugæði táknmálstúlkaþjónustunnar á Íslandi, 

samanburður á þjónustunni hérlendis og erlendis, kostir og gallar þess að lögfesta 

starfsheiti táknmálstúlka, starfsöryggi táknmálstúlka, þróun táknmálstúlkavélmenna og 

svo framvegis. Eins og áður hefur komið fram hefur lítið verið skrifað um íslensku 

táknmálstúlkaþjónustuna, en hér gætu gefist ótalmörg tækifæri til frekari rannsókna. Það 

er þó ljóst að næstu ár og áratugir gætu orðið afar áhugaverðir gangi björtustu spár eftir. 

En til þess að slíkt gerist  þurfa stjórnendur þjónustunnar að vera vel vakandi og bregðast 

við ógnum og tækifærum í umhverfinu og það sama á við um aðra hagsmunaaðila sem geta 

haft áhrif á táknmálstúlkþjónustuna. 
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