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Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu  

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki 

hérlendis né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað 

kemur fram og þar vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og 

heimildaskrá.  

Með undirskrift okkar staðfestum við og samþykkjum að við höfum lesið siðareglur og reglur 

Háskólans í Reykjavík um verkefnavinnu og skiljum þær afleiðingar sem brot þessara reglna 

hafa í för með sér hvað varðar verkefni þetta.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur  
Markmið ritgerðarinnar er að kanna hver hugsanleg áhrif innleiðingar á stafrænum 

starfsmanni myndu hafa á íslensk störf, vinnumarkað og samfélag. Rannsóknin er 

könnunarrannsókn og við gerð hennar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Djúpviðtöl 

voru tekin við sex þátttakendur sem höfðu góða sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu. Helstu 

niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós mikilvægi góðrar undirbúningsvinnu og greiningu á 

verkferlum fyrir innleiðingu á stafrænum starfsmanni. Þar að auki má áætla að mikil breyting 

á störfum og vinnumarkaði sé í vændum í kjölfar aukinnar sjálfvirknivæðingar. Aukin 

sjálfvirkni í fyrirtækjum leiðir af sér aukna afkastagetu, aukinn hagnað, lækkun kostnaðar og 

starfsmenn geta því tekið að sér meira virðisskapandi og sérhæfðari störf. Þrátt fyrir að störf 

muni breytast er lítið hægt að segja um áhrif þess á atvinnuleysi á vinnumarkaði. Einnig gefa 

niðurstöður til kynna að það þurfi að endurhugsa menntakerfið og vekja frekari athygli á 

siðferðismálum.  
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Inngangur  
Hinn sýnilegi heimur hefur umturnast, umhverfið sem við lifum í hefur stækkað og 

sameinastannarri veröld, stafrænni veröld (Schwab, Davis og Nadella, 2018). Öll gögn um 

almannahagi, það er að segja gögn um einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og samfélög í heild 

sinni eru aðgengileg á stafrænu formi. Margvíslegir möguleikar eru í boði til að nálgast þessi 

gögn og upplýsingar í gegnum tölvur og snjalltæki á leitarvélum, samfélagsmiðlum eða í 

smáforritum (Bovaird, Kundu, Moir, Sanmugananthan og Turk, 2017). Í þessu stafræna 

umhverfi hafa þarfir, venjur og lífsgildi okkar mannfólksins breyst töluvert. Það er ávallt 

aðgengilegt öðrum með því að vera sítengt umheiminum (Schwab o.fl., 2018). Þessar 

breytingar á högum ná til allra þátta í lífi okkar, þar á meðal í starfsumhverfi, þar sem drjúgum 

tíma dagsins er eytt. Nýtt vinnuumhverfi sem einkennist af samvinnu manna og véla á ólíkan 

hátt en áður hefur sést er á næsta leiti og það er undir mannfólkinu sjálfu komið að undirbúa 

sig fyrir þær breytingar (KPMG International, 2018).   

Á rúmlega tvö hundruð árum hefur mannfólkið gengið í gegnum þrjár iðnbyltingar sem 

hver af annarri lagði sitt af mörkum við þróun nútíma samfélags (Schwab o.fl., 2018). Tækni, 

stjórnmálakerfi og félagsstofnanir hverrar iðnbyltingar þróuðust samhliða og breyttu ekki 

einungis iðnaði heldur einnig hvernig fólk sá sjálft sig og hvernig það tengdist umhverfi sínu 

(Schwab o.fl., 2018). Nú er gengin í garð fjórða iðnbyltingin sem hefur að geyma 

tækninýjungar sem líklegt er að muni marka spor á líf okkar, umbylta raunveruleika okkar og 

hafa áhrif á iðnað, samfélög og mannleg gildi (Schwab o.fl., 2018). Öll ferli sem við tökum 

sem sjálfsögðum hlut í dag munu taka stakkaskiptum. Allt frá því hvernig við framleiðum og 

dreifum vörum og þjónustu og til mannlegra samskipta, samvinnu og hvernig við upplifum 

heiminn í kringum okkur (Schwab o.fl., 2018). Eftir að umfjöllun meðal almennings um fjórðu 

iðnbyltinguna hófst hefur átt sér stað ákveðin viðhorfsbreyting gagnvart tækni. Hvernig talað 

er um tækni hefur breyst samhliða auknum áhrifum hennar á heiminn (Schwab, 2018b). 

Umfjöllun í fjölmiðlum hefur til að mynda varpað fram spurningum um siðferði, gildi og 

samfélagsleg áhrif nýrrar tækni (Schwab, 2018b). 

Spurningar um hvernig gervigreind (e. artificial intelligence) gæti verið nýtt sem 

áhrifavaldur á fólk hafa aukist meðal almennings. Þar að auki hafa komið upp áhyggjur um 
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hvers kyns hæfni við þurfum að þróa með okkur til að ganga vel á tímabili þar sem tæknin er 

bæði útbreiddari og áhrifameiri (Schwab, 2018b). Fyrir stjórnendur fyrirtækja og leiðtoga er 

áskorunin hins vegar sú að við höfum ekki áratug til að hægt og rólega skipta um gír og gera 

viðhorfsbreytingar áður en við bregðumst við þeim áskorunum sem eru komnar upp á 

yfirborðið. Hraði, skali og umfang breytinga sem eiga sér stað í dag stýrir því að eftir tíu ár 

verður of seint að bregðast við (Schwab, 2018a). Athafnamenn, fyrirtæki og stjórnvöld eru nú 

þegar að búa til reglur, viðmið, aðferðir og innviði í kringum þessa nýju tækni. Það er undir 

okkur komið hvort við ætlum að sýna frumkvæði (e. proactive) eða bregðast við þegar þörf er 

á (e. reactive) (Schwab, 2018a). 

Tæknin sem knýr fjórðu iðnbyltinguna áfram er sjálfvirkni (e. automation) og 

gervigreind og ýmisskonar samþætting þeirra sem hafa búið til nýjar og fjölbreyttar 

tæknilausnir (Schwab o.fl., 2018). Sjálfkeyrandi bílar, vélmenni sem lesa úr röntgen myndum 

og reiknirit (e. algorithms) sem bregðast við fyrirspurnum neytenda hafa öll orðið til út frá 

nýjum leiðum sjálfvirknivæðingar. Með tilvist okkar í háþróuðu samfélagi fáum við að upplifa 

þær breytingar sem munu eiga sér stað í kjölfar tækninýjunga á borð við fyrrnefnd dæmi og 

áhrif þeirra á afkastagetu fyrirtækja og vinnumarkaðar í heild sinni (Manyika o.fl., 2017). 

Sjálfvirkni mun hafa áhrif á atvinnulíf með tilkomu vélmenna og gervigreindar. Gera má ráð 

fyrir að ýmis störf verði fyrir breytingum og jafnvel yfirtekin af sjálfvirknivæðingu en á sama 

tíma gætu ný störf skapast. Talið er að á bilinu 75 til 375 milljónir manna gætu þurft að breyta 

um starfsferil eða uppfæra hæfni sína fyrir árið 2030 (Manyika o.fl., 2017). 

Stafrænn starfsmaður er ein af birtingarmyndum sjálfvirknivæðingar. Hann er hluti af 

starfsteymi fyrirtækja og er þjálfaður til að sjálfvirkt framkvæma ferla innan fyrirtækja alveg 

eins og hver annar starfsmaður. Hann á sér enga efnislega mynd eða form heldur er hann til í 

sýndarheimi hvers og eins notanda („What are Digital Workers“, e.d.). Fjölmörg fyrirtæki 

skapa allskyns útgáfur af stafrænum starfsmönnun en vinsælust eru fyrirtækin UiPath, 

Automation Anywehere og BluePrism með 34,8% markaðshlutdeild á heimsvísu samkvæmt 

greiningu rannsóknar- og greiningarfyrirtækisins Gartner (Moore, 2019). Íslensk Gervigreind 

er eina íslenska fyrirtækið sem býður upp á íslenska hönnun á stafrænum starfsmanni. Snemma 

árs 2018 hófu þeir þróun og hönnun á stafræna starfsmanninum, Skysson, sem er sérfræðingur 

í þjónustustjórnun. Hann sýnir frumkvæði, er úrræðagóður og getur leyst ýmis verkefni 

fyrirtækja. Skysson getur því tekið að sér fjölbreytt verkefni fyrir mismunandi markaði með 

áherslu á þjónustustjórnun (Yngvi Tómasson, framkvæmdastjóri ÍGG, munnleg heimild, 

viðtal, 28. ágúst 2019). Ýmis fjármála- og ráðgjafafyrirtæki hér landi bjóða upp á ráðgjöf fyrir 

fyrirtæki sem eru að hefja sjálfvirknivæðingu sína og vinna því samhliða erlendum 
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framleiðendum. Þar að auki eru nokkur sem bjóða upp á þjónustu við uppsetningu spjallmenna 

sem einnig er unnið í samvinnu við erlend fyrirtæki („Samþætting og ferlalausnir“, e.d.; 

„Sjálfvirknivæðing ferla KPMG Ísland“, 2019; „Sjálfvirknivæðing viðskiptaferla  Origo“, 

e.d.). 

Fjórða iðnbyltingin og tækninýjungar sem henni fylgja munu að öllum líkindum hafa 

áhrif á samfélög, vinnumarkað og okkar mannlegu gildi og eiginleika. Markmið ritgerðarinnar 

er þar af leiðandi að kynna okkur þá tækni sem liggur að baki stafræns starfsmanns ásamt því 

hvaða áhrif innleiðing stafræns starfsmanni á fyrirtæki geti haft í för með sér fyrir íslensk störf, 

samfélag og vinnumarkað. Viðfangsefni rannsóknarinnar hefur fengið litla umfjöllun á Íslandi 

og er afar lítið af gögnum til um hvar Ísland er statt í þessum málum. Það var því kveikjan hjá 

rannsakendum að afla upplýsinga og efla til umræðu um áhugavert og mikilvægt 

umfjöllunarefni. 

Rannsóknin er könnunarrannsókn (e. exploratory research) og er því ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Við gerð rannsóknarinnar var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð og voru tekin djúpviðtöl við öflun gagna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

sex og komu þeir frá margvíslegum sviðum tengdum viðfangsefninu. Leitast verður eftir að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningu við framkvæmd ritgerðarinnar: 

Stafrænir starfsmenn: Möguleg áhrif á íslensk störf, vinnumarkað og samfélag. 
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1. Iðnbyltingar, vöxtur & tækifæri  
Á síðustu 250 árum hafa orðið ákveðnar tímamótabreytingar í mannkynssögunni sem hafa 

umbreytt hugsunarhætti fólks og haft víðtæk áhrif á samfélög og stjórnmálakerfi. Þessar 

tímamótabreytingar eru þekktar sem iðnbyltingarnar þrjár sem einkennast af brautryðjandi 

tækninýjungum hvers tíma en þær eru gufuvélin, rafmagn, sprengihreyfill og tölvan (Huginn 

Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og 

Kristinn R. Þórisson, 2019). Tækni, stjórnmálakerfi og félagsstofnanir hverrar iðnbyltingar 

þróuðust samhliða og breyttu ekki einungis iðnaði heldur einnig hvernig fólk sá sjálft sig og 

náði að tengjast hvert öðru og umhverfinu sínu (Schwab o.fl., 2018). 

Hugmyndin um að heimurinn sé að stíga inn í nýtt tímabil, fjórðu iðnbyltinguna, hefur 

vakið mikla athygli og er algengt viðfangsefni á stjórnarfundum fyrirtækja og á alþingi 

víðsvegar um heiminn (Schwab o.fl., 2018). Fjórða iðnbyltingin hefur ákveðna sérstöðu í 

mannkynssögunni, því fyrri iðnbyltingar eiga það allar sameiginlegt að helsta uppfinning 

hverrar og einnar þeirra er ný tegund orkugjafa. Þetta er fyrsta iðnbyltingin sem brýtur frá þeim 

vana og á rót sína að rekja til nýs tæknilegs fyrirbrigðis, stafvæðingu (e. digitalization) 

(„Industrial revolutions“, 2017). Fjórða iðnbyltingin mótast því af tæknilegri stafvæðingu í 

sjálfvirkni, gervigreind og tengdri tækni og er keyrð áfram af auknu aðgengi og gagnvirkni 

fjölbreyttra tæknilausna (Schwab o.fl., 2018). Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélög er 

mikilvægt að taka virkan þátt í umræðunni um fjórðu iðnbyltinguna til að geta verið upplýst 

samfélag um þær breytingar sem eiga sér nú þegar stað og við megum vænta í nákominni 

framtíð (Schwab o.fl., 2018). 

Framför í rannsóknar- og þróunarvinnu hefur flýtt áfram hraðfara tæknibreytingum. 

Fyrirtæki hafa innleitt nýjar aðferðir og ný raungögn hafa leitt í ljós uppbrot áhrifa 

tækninýjunga á vinnumarkað, félagsleg sambönd og stjórnmálakerfi (Schwab o.fl., 2018). Með 

því að skilja eðli og umfang þessara hraðfara tæknibreytinga er hægt að varpað ljósi á möguleg 

jákvæð og neikvæð áhrif og vera betur undirbúin um hvernig megi stýra þeim til hagsbóta fyrir 

samfélög heimsins. Ekki eru áhrif tækninnar fyrirfram gefin heldur er það í höndum 

mannfólksins hvernig það beitir henni sem leiðir það í ljós (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 

2019).  

Fjórða iðnbyltingin er leið til að útskýra samstæðu af viðvarandi og yfirvofandi 

umbreytingum kerfa sem umlykja okkur og sem flest okkar eflaust taka sem sjálfsögðum hlut 

í daglegu lífi. Þrátt fyrir að röð af minniháttar breytingum í daglegu lífi virðast þýðingarlitlar 

er ekki um að ræða smávægilegar breytingar. Fjórða iðnbyltingin er nýr kafli í 
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mannkynssögunni, á pari við fyrstu, aðra og þriðju iðnbyltinguna og eins og áður keyrð áfram 

af auknu aðgengi og samverkun af samstæðu sérstakrar tækni (Schwab o.fl., 2018). 

Fjórða iðnbyltingin tekur við keflinu af þeirri þriðju, upplýsingabyltingunni, sem hefur 

veitt undirstöðuna fyrir tæknilegri stafvæðingu, upplýsingakerfin. Þegar þær tækninýjungar eru 

skoðaðar sem fylgja fjórðu iðnbyltingunni sjáum við að þær tengjast allar hver annarri á þann 

hátt að þær krefjast allar stafrænnar getu og netkerfa sem voru byggð upp af þriðju 

iðnbyltingunni. Engin tækni tengd fjórðu iðnbyltingunni væri möguleg ef ekki væri fyrir þróun 

í upplýsingatækni síðustu 60 árin (Schwab o.fl., 2018). Tæknin í miðbiki fjórðu 

iðnbyltingarinnar er tengd á marga vegu,  hvernig hún framlengir stafrænni getu, hvernig hún 

margfaldast, kemur fram og fellur inn í líf okkar. Þessi mikilvæga tenging milli tækninýjunga 

og uppfinninga er grundvallaratriði til að gera okkur grein fyrir áhrifum og afleiðingum 

byltingarinnar (Schwab o.fl., 2018). 

Klaus Schwab, forseti Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) hefur skipt 

nýjungum og uppfinningum byltingarinnar í þrennt, efnislegar, stafrænar og erfðafræðilegar. 

Dæmi um efnislegar tækninýjungar eru til að mynda sjálfvirk farartæki eins og til dæmis 

sjálfkeyrandi bílar og sjálfstýrð flygildi, þrívíddarprentun sem prentar lag ofan á lag á 

þrívíddarteikningu og háþróuð vélmenni og þjarka sem hafa tekið verulegum framförum með 

gervigreindum stjórnunarkerfum. Framfarir í erfðafræðilegum uppgötvunum hafa gert það 

kleift að kortleggja genamengi mannsins og haft þar með áhrif á meðhöndlun sjúkdóma. 

Möguleikar á nýtingu þekkingarinnar fara sífellt vaxandi. Stafræna byltingin mun halda áfram 

en framundan er innleiðing á Hlutanetinu (e. Internet of Things – IoT), þar sem fjöldi tækja 

eins og snjallsíminn, kaffivélin og ísskápurinn tengjast netinu og þar með hvert öðru. Með 

þeirri þróun verður til gríðarlegt magn gagna sem mun nýtast í fjölbreyttum tilgangi (Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019).  

21. öldin mun leiða í ljós röð félagslegra, pólitískra, menningarlegra og efnahagslegra 

umbrota fjórðu iðnbyltingarinnar. Hún mun byggja á víðtæku framboði stafrænnar tækni og 

verður að mestu leiti knúin af samleitni efnislegra, stafrænna og erfðafræðilegra nýjunga. 

Tækni fjórðu iðnbyltingarinnar, svo sem gervigreind, erfðamengi, sýndarveruleiki, háþróuð 

vélmenni og þrívíddarprentun, breytir hratt því hvernig menn skapa, skiptast á og dreifa virði 

(Schwab, 2018a). Upplýsingabyltingin snérist um að sjálfvirknivæða ákveðnar tegundir 

hugarafls og reikniaðgerða. Birtingarmynd sjálfvirknivæðingar fjórðu iðnbyltingarinnar mun 

byggjast á hugarafli í víðtækara formi en reikniaðgerðum, þar sem nýting gagna mun búa til 

ný kerfi. Þessi kerfi eru þjálfuð til að læra sjálf í ákveðnu umhverfi þær aðgerðir sem þarf til 

að framkvæma ferla. Ný uppfinning sjálfvirkra stjórnkerfa sem að einhverju leiti forrita sig 



 

 

6 

sjálf með hagnýtingu tækninýjunga verður því lykilþáttur í fjórðu iðnbyltingunni. Það mun 

hafa í för með sér samlegðaráhrif, þar sem nánast öll ferli sem nýta stafræn gögn og geta nýtt 

gervigreindartækni breytast í sjálfvirk ferli (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). 

 

1.1 Sjálfvirknivæðing  

Í gegnum tíð og tíma höfum við lært að reiða okkur á sjálfvirka tækni. Hún finnst á nánast 

öllum sviðum í lífi okkar, allt frá sjálfvirkum hurðum til framleiðslulínu vélmenna og 

sjálfvirknivæðingu ferla í fyrirtækjum („A history of automation“, 2018). Tækninýjungar 

fjórðu iðnbyltingarinnar eru umdeildar á sama tíma og þær eru áhugaverðar. Þær kollvarpa 

núverandi leiðum í skynjun, reikningi, skipulagningu, störfum og útbreiðslu og standa fyrir 

nýjum leiðum í virðissköpun fyrir fyrirtæki/stofnanir og einstaklinga. Tækifærin og 

áskoranirnar sem fylgja fjölbreyttum, eflandi og upprennandi tækninýjungum mun vera 

drifkrafturinn af róttækum breytingum á lifnaðarháttum (Schwab o.fl., 2018). 

Sjálfvirkni snýst um að gera ferla eða aðgerðir sjálfvirkar í þeim tilgangi að leysa menn 

frá handvirkum aðgerðum (Chaturvedi, 2018). Hægt er að skilgreina sjálfvirkni sem kerfi sem 

snýr að því að framkvæma feril með forrituðum skipunum. Kerfið sem skapast er fært um að 

starfa án íhlutunar manna með sjálfvirkri endurgjöf til að tryggja að framkvæmdin sé 

samkvæmt fyrirmælum. Hugtakið vélvæðing er oft notað þegar vitnað er í einföld skipti 

vinnuafls manna við vélar en sjálfvirkni felur almennt í sér samþættingu véla í sjálfstjórnandi 

kerfi (Groover, 2019). Sjálfvirkni er því stýring vélabúnaðar eða verks með tækjum sem taka 

ákvarðanir og framkvæma þær án mannlegra afskipta („Sjálfvirkni“, 2011). Þróun þessarar 

tækni hefur haldist í hendur við notkun á tölvu og tölvutengdri tækni. Þar af leiðandi hafa 

sjálfvirk kerfi orðið sífellt fágaðari og flóknari. Háþróuð kerfi sýna fram á hæfni og 

yfirburðargetu sem á marga vegu skarar fram úr getu manna til að inna af hendi sömu athæfi 

og kerfið getur afrekað. Sjálfvirkni hefur leitt af sér þróun á nýjum sviðum tækni sem hlotið 

hefur viðurkenningu, þar á meðal er gervigreind (e. artificial intelligence) og þjarkatækni (e. 

robotics) (Groover, 2019).  

 

1.2 Gervigreind  

Gervigreind hefur lykilhlutverki að gegna í fjórðu iðnbyltingunni. Hún fellur undir sama svið 

og við setjum aðra aflgjafa fyrri byltingar, það er að segja gervigreind má telja einskonar 

tímamótatækni. Þróun gervigreindar helst í hendur við þróun sjálfvirknivæðingar. Hún felur í 

sér tækni sem að vissu leiti getur hermt eftir mannlegu athæfi í þeim tilgangi að framkvæma 
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þau athæfi fyrir mannfólkið („A history of automation“, 2018). Það getur reynst snúið að skilja 

að fullu hvað það merkir þegar talað er um að sjálfvirknivæðing fjórðu iðnbyltingarinnar eru 

aðgerðir sem krefjast mannlegs hugvits. Greind, vitsmunir og hugsun eru öll víðáttumikil 

hugtök sem vísa í flókin fyrirbæri en eru engu að síður lykilþættir til að ná utan um hvað 

gervigreind og tengd tækni felur í sér (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Það er því 

mikilvægt að skilja fyrst hvað greind er en það er hugrænn eiginleiki sem felur í sér getuna að 

læra af reynslu, aðlagast nýjum aðstæðum, skilja og takast á við óhlutbundin hugtök og beita 

þekkingu til að stjórna umhverfinu sínu (Sternberg, 2019).  

Gervigreind er háþróað svið innan tölvunarfræði þar sem tölvan er forrituð til að sýna 

eiginleika sem almennt tengjast mannlegri greind. Þessir eiginleikar fela í sér getuna til að læra 

og skilja tungumál, rökleiðslu, leysa vandamál og flytja sérfræðilega greiningu eða 

sambærilega hugræna getu (Groover, 2019). Gervigreind er fyrirbæri sem er nýtt töluvert meira 

en fólk gerir sér almennt grein fyrir. Hún á sér margvísleg form bæði í einföldum og flóknum 

aðgerðum. Gervigreind felur í sér mismunandi stig eftir því hversu þróuð hún er frá mjög 

einfaldri hæfni upp í eitthvað sem jafnast á við mannlega hæfni eða jafnvel ofurmannlega 

hæfni, þó slík kerfi hafa ekki enn verið þróuð (Brynjólfur Borgar Jónsson, 2019). Einföldustu 

kerfin eru kerfi sem meta og læra, það er gera það sem þeim er sagt að gera. Kerfin sem meta 

og læra eru að ná fótfestu á markaðnum í dag. Fyrirtæki og aðrir áhugasamir eru að ná tökum 

á hvernig þessi kerfi nýtast í rekstri. Flóknari kerfi eru þau sem við megum búast við að sjá í 

framtíðinni. Þau geta skapað og búa yfir tilfinningagreind. Þróaðri kerfi munu geta fært sig 

milli sviða, aðalagast og þróast  (Brynjólfur Borgar Jónsson, 2019). 

Þegar talað er um kerfi sem geta metið og lært er um að ræða vélrænt nám (e. machine 

learning). Það er gervigreint forrit sem veitir kerfum getuna til að læra sjálfvirkt og bæta sig 

frá fyrri reynslu án sérstakrar forritunar. Vélrænt nám leggur áherslu á þróun tölvukerfa sem 

hafa aðgang að gögnum sem þau geta notað til náms. Námsferlið hefst með gögnum eins og 

dæmum, tilraunum eða fyrirmælum til að leita að mynstrum í gögnunum til að geta tekið betri 

ákvarðanir. Aðaláherslan er lögð á að leyfa tölvunni að læra sjálfvirkt án íhlutunar eða aðstoðar 

mannsins („What is Machine Learning? A definition“, 2017). Gervigreind breytist með 

tímanum, þegar talað er um gervigreindartækni í dag er að öllum líkindum verið að tala um 

einhverskonar útfærslu af vélrænu námi. Skynjun á hvað gervigreind er og hvernig það virkar 

hliðrast í hvert skipti sem náð er merkum áfanga innan fagsins.  Gervigreind mun líklega efla 

hverja reynslu og auka mannlega getu með innsýn og spádómsgetu sem aldrei væri mögulegt 

að ná án hennar. Það gerir hún í samvinnu við þjarkatækni og hugvit mannsins (Schwab o.fl., 

2018).  



 

 

8 

Í upphafi 21. aldar var markmið gervigreindar að veita sjálfvirkum vélum leiðsögn í hinum 

efnislega heimi ásamt því að hjálpa mannfólki og tölvum að tengjast innbyrðis. Í framtíðinni 

mun gervigreind geta stjórnað kerfisbundnum áskorunum og tekist á við margslungin 

vandamál umfram getu mannfólksins (Schwab o.fl., 2018). Gervigreind mun líklega breyta 

heiminum á margvíslegan hátt og má áætla að þær breytingar verði ekki áhættulausar (Schwab 

o.fl., 2018). Gervigreindur þjarki mun eiga í erfiðleikum með að spá um áhrif 

endurskipulagningar vinnumarkaðs en það gæti valdið álagi á samfélög. Þar að auki er virkni 

reiknirita vélræns náms óljós flestu fólki og sá tæknibúnaður gæti endurvarpað óæskilegri 

félagslegri hlutdrægni sem þyrfti að leiðrétta (Schwab o.fl., 2018). Langtímaspár sérfræðinga 

vara við því að vanmeta núverandi ógnir ef ekki tekst að samstilla gildi gervigreindar við 

mannleg gildi. Rannsakendur gervigreindar eru því að kalla eftir umfjöllun á siðferðislegum 

ramma og gildum til leiðbeiningar við þróun og innleiðingu gervigreindar og þjarkatækni 

(Schwab o.fl., 2018). 

 

1.3 Þjarkatækni 

Vélmenni, eða þjarki eins og það er einnig kallað, er skilgreint sem vél sem líkist lifandi veru 

á þann hátt að geta hreyft sig sjálfstætt og framkvæmt flóknar aðgerðir. Önnur skilgreining á 

vélmenni er tæki sem sjálfvirkt framkvæmir flókin, endurtakanaleg verk („Definition of 

Robot“, 2019). Uppruni orðsins e. robot má rekja nærri því 100 ár aftur í tímann eða til ársins 

1921 þegar orðið kom fyrir í leikritinu Rossum‘s Universal Robots um vélræna menn sem voru 

byggðir til þess að vinna við framleiðslu en snúast gegn sínum mennsku húsbóndum. Leikritið 

var skrifað af tékkneska handritshöfundinum Karl Capek sem nefndi þessar vélar eftir 

tékkneska orðinu fyrir þræl.  

Orðið e. robotics, sem á íslensku þýðist sem þjarkatækni, var einnig búið til af 

rithöfundi, Isaac Asimov. Isaac var amerískur vísindaskáldskaparhöfundur af rússneskum 

ættum og notaði orðið fyrst í smásögu sinni Runaround árið 1942. Ólíkt Karl Capek var Isaac 

með töluvert bjartsýnni viðhorf á hlutverk vélmenna í mennsku samfélagi. Almennt skilgreindi 

hann vélmennin sem hjálpsama þjóna mannsins og sýndi þá sem „betri, hreinni kynstofn“. 

Hann lagði fram tillögu að þremur lögmálum vélmenna sem bæði hans vélmennapersónur og 

aðrar frá öðrum vísindaskáldskap fylgdu eftir (Moravec, 2019). 
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Við þróun á vélmennum og tengdri tækni eru ákveðin siðferðisleg álitamál til staðar sem varða 

okkar mannlegu eiginleika og gildi. Það má því segja að boðskapur Asimov í vísindaskáldskap 

hafi lagt línurnar fyrir siðferðislegum ramma sem síðar myndi nýtast þegar tæknin í 

vísindaskáldskap myndi verða að raunveruleika. Dæmi um það má sjá í bókinni Shaping the 

future of the Fourth Industrial Revolution, þar sem tillögur að siðferðislegum viðmiðum eru 

gerð stöðluð fyrir stjórnvöld til að fara eftir (Schwab o.fl., 2018). 

Mannfólkinu hefur í langan tíma þótt vélmenni eða vélrænir aðstoðarmenn áhugavert 

fyrirbæri. Í gegnum tíð og tíma og margvíslega menningarheima hafa verið fjölmörg tilfelli af 

löngun mannkynsins til að búa til vélræna útgáfu af mannveru. Hvort sem er fyrir skemmtun 

eða fyrir hagnýtari notkun (Bovaird o.fl., 2017). Vélmenni eru fjölbreyttur hópur, sum ganga 

um á tveimur, fjórum, sex eða fleiri fótum, önnur taka á flug upp í himininn og enn önnur taka 

sér dýfu ofan í sjóinn. Sum vélmenni hjálpa læknum að framkvæma skurðaðgerðir, önnur geta 

bakað pönnukökur og enn önnur geta lent á Mars (Erico, e.d.). Vélmenni geta líka haft enga 

eigindlega eða áþreifanlega lögun eða mynd en það eru hugbúnaðarvélmenni, en tilgangur 

þeirra er að sjálfvirknivæða ferla í fyrirtækjum (Watson og Wright, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lögmál eitt 
Vélmenni má ekki særa 

mannveru eða með 

aðgerðarleysi leyfa 

mannveru að skaðast. 

Lögmál tvö 
Vélmenni verður að hlýða 

skipunum sem mannvera gefur 

honum að undanskildum þeim 

skipunum sem stangast á við 

lögmál eitt. 

Lögmál þrjú  
Vélmenni verður að vernda 

tilveru sínu svo lengi sem sú 

vernd stangast ekki á við 

lögmál eitt og tvö.  
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1.3.1 Sjálfvirknivæðing ferla  

 
 

RPA stendur fyrir Robotic Process Automation og þekkist á íslensku sem sjálfvirknivæðing 

ferla en hér eftir verður notast við skammstöfunina RPA. Ólíkt því hvað margir eflaust ímynda 

sér þegar talað er um RPA, þá er ekki um að ræða gangandi, talandi, sjálfvirkan þjarka í 

efnislegu formi (Bovaird o.fl., 2017). Á mynd 1 má sjá skýringarmynd á RPA kerfi og hverjir 

helstu eiginleikar þess eru. RPA hefur enga eigindlega mynd eða áþreifanlegt form. Það er 

hugbúnaðar sem hægt er að samþætta til að takast á við reglubyggð athæfi (Watson og Wright, 

2017). RPA er sjálfvirkni reglubyggðra ferla með hugbúnaði sem nýtir sér notendaviðmót og 

sem hægt er að keyra á hvaða tölvuforriti sem er, þar með talið veflægum kerfum, 

viðskiptakerfum og stórtölvukerfum (Horton, Rollason, Gordeeva, Patel, og Green, 2018).  

RPA kerfi líkir eftir gagnvirkum samskiptum manns við önnur forrit sem byggð eru á 

reglumiðuðum, endurteknum ferlum þar sem sköpun og ákvörðun í rauntíma er ekki 

nauðsynleg og beitir þeim aðgerðum sjálfvirkt. Hraði og umfang kerfisins er langt umfram 

mannlega getu ásamt því að draga verulega úr bæði villum og svikum (Bovaird o.fl., 2017). 

Mynd 1: Hvað er RPA, þýðing og útfærsla rannsakenda (Bovaird, o.fl., 2017) 
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Hvernig getum við greint á milli sjálfvirkni og RPA? Til þess að svara því er best að taka dæmi. 

Hugsum okkur aðstæður hér áður fyrr áður en vasareiknirinn var fundinn upp. Ef einstaklingur 

þurfti að reikna út stærðfræðidæmi þá var eina leiðin til að komast að lausninni að framkvæma 

útreikning í höndunum. Eftir því sem mannfólkinu fór fram í þróun jókst skilningur þess á 

styrkleikum stærðfræðinnar. Það þurfti að leysa margslungnari stærðfræðidæmi og þeir 

útreikningar þurftu að vera nákvæmir og hraðvirkir vegna þess að um var að ræða hagnýta 

útreikninga á ferlum sem voru nýttir daglega. Glímt var við vandamál tengd nákvæmni og 

hraða. Til að leysa þau vandamál fann Texas Instruments upp tækni sem kallaðist vasareiknir 

árið 1966. Vasareiknirinn gerði útreikninga sjálfvirka. Það eina sem nú þurfti að gera var að 

setja inn gildin í vasareikninn og hann kom með svarið samstundis. Með tilkomu vasareiknisins 

varð aðgerðin sjálfvirk (Chaturvedi, 2018). Íhlutun mannfólksins var þó enn inn í myndinni 

því það þurfti að setja gildin eða formúlurnar handvirkt inn í reiknivélina sem leiddi okkur að 

RPA tækni. RPA kerfi setur inn gildi eða formúlur í reiknivélina sjálfvirkt, alveg eins og 

mannfólkið hafði gert (Chaturvedi, 2018). Sjálfvirkni er uppfinning nýrrar tækni, í þessu tilviki 

til að sjálfvirkja útreikning. Hún er bundin forritun og háð aðferðum til að samþætta við önnur 

kerfi (Chaturvedi, 2018).  

 
Mynd 2: Skjáskot frá kennslumyndbandi Edureka https://www.youtube.com/watch?v=LyEOo8AtGLQ 

RPA er ekki ný uppfinning. Hún þarfnast lítillar forritunar og fyrir alla tækni eru áhrifin þau 

sömu (Chaturvedi, 2018). RPA mun ekki breyta undirliggjandi tækni heldur er þetta eins konar 

lag sem er notað ofan á núverandi tækni og svo lengi sem það þekkir þær aðgerðir sem þarf að 

framkvæma, þarf ekki að spá í hversu torskilin undirliggjandi tækni er (Chaturvedi, 2018). 
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Ef við rýnum í skammstöfunina RPA þá stendur „R“ fyrir robotic sem á íslensku þýðist sem 

vélmenni eða þjarki og er útlistað sem eining sem er fær um að vera forrituð með tölvu til að 

vinna flókin verkefni. Hvað varðar RPA væri þetta verkefni að líkja eftir aðgerðum mannfólks. 

„P“ stendur fyrir process eða ferli og er túlkað sem röð skrefa sem framkvæma þýðingarmikið 

athæfi eða verkefni. Að lokum stendur „A“ fyrir automation, sjálfvirkni sem lýsir því þegar 

verkefni gerast sjálfkrafa, það er að segja án afskipta mannfólksins (Chaturvedi, 2018). 

RPA eða sjálfvirknivæðing ferla er að líkja eftir aðgerðum mannfólks til að framkvæma 

röð skrefa sem leiða til þýðingarmikla athafna án mannlegrar íhlutunar (Chaturvedi, 2018). 

RPA er notað til að koma auga á og túlka núverandi upplýsingatækniforrit til að hægt sé að 

vinna úr viðskiptaferlum, meðhöndla gögn og samskipti milli upplýsingatæknikerfa (Horton, 

2015). Mörg RPA kerfi eða mörg hugbúnaðarvélmenni má líta á sem stafrænt vinnuafl sem 

vinnur á bakvið tjöldin á skrifstofunni en án mannauðs. Stafrænir starfsmenn starfa líkt og 

annað starfsfólk, taka að sér feril og geta jafnvel unnið í mörgum ferlum, en þeir framkvæma 

verkið á mun skemmri tíma. Þeir nota sýndarvélar og tileinka sér innskráningu til að hafa 

samskipti við mismunandi forrit og kerfi á sama hátt og mannleg teymi (Horton, 2015). 

Undanfarin ár hefur aukin sjálfvirkni og innleiðing RPA í fyrirtækjum verið með vaxandi 

áherslu í stefnu- og aðgerðaráætlunum og talið er að mikilvægi þess muni einungis aukast í 

framtíðinni (Bovaird o.fl., 2017). 

 

1.3.2 Menni 

Menni (e. bots) eru einindi í undirkerfi sem er virkjað og hefur tiltekið hlutverk fyrir notanda 

þess. Um er að ræða svið innan gervigreindarvísinda sem forrit með tiltekin markmið og 

möguleika á að framkvæma þau án íhlutunar mannfólks (Hrafn Þorri Þórisson, 2006).  Menni 

býr yfir margvíslegri hæfni og getur til að mynda vistað stafræn gögn eða sótt stafræn skilaboð 

eftir reglulegri áætlun en möguleikar þeirra eru þó töluvert meiri. Snjallmenni (e. intelligent 

agents) getur fylgst með hegðunarmynstri notanda síns og lært að sjá fyrir þarfir hans eða að 

minnsta kosti tekið eftir endurteknum athöfnum. Það hefur hæfni til samskipta, samvinnu, 

rökleiðslu og aðlögunar en til þess reiðir það sig á aðferðir frá öðrum sviðum gervigreindar 

eins og snjallkerfum (e. expert systems) og tauganeti (e. neural network) (Zwass, 2019). Menni 

eru einindi sem keyra RPA kerfi fyrir notandann og með því að líkja eftir hegðun hans verða 

reglubundin verkefni sjálfvirk og dugleysi útrýmt (Chaturvedi, 2018). 

Í RPA kerfum greinast menni í þrjár tegundir eftir þremur tegundum verka, verkmenni 

(e. task bot), lýsimenni (e. meta bot) og þekkingarmenni (e. IQ bot) (Chaturvedi, 2018). 
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Verkmenni eru notuð í sjálfvirkni framlínu fyrirtækja þar sem verkmenni framkvæmir 

endurtakanleg og reglubyggð athæfi sem reiða sig á uppbyggð gögn (e. structured data). 

Lýsimenni auðveldar kvarðanleika með samþættingum í framtíðinni. Ef forrit uppfærist eða 

breytist eru einungis lágmarks breytingar á mennum gerð. Þekkingarmenni hefur stjórn á 

óljósum reglum og ferlum óskipulagðra gagna (e. unstructered data). Það lærir stöðugt og bætir 

sjálfvirkni ferilsins (Chaturvedi, 2018). 

Fyrirtækjum bjóðast ólíkar leiðir til að taka RPA kerfi í notkun. Annars vegar 

framlínumenni (e. Front Office Robots, FOR) og hinsvegar bakvinnslumenni (e. Back Office 

Robot, BOR). Framlínumenni er vaktað menni sem framkvæmir sjálfvirk verk á staðbundinni 

vinnustöð notandans og þarf starfsmann til að virkja þá eða tímasetja þá. Það tekst á við 

handvirk og endurtakanleg verk og nýtir sér íhlutun starfsmanns þegar þess þarf á meðan ferill 

á sér stað. Það vinnur á sama skjáborði og notandinn og getur eingöngu verið virkjað handvirkt 

frá staðbundinni tölvu og getur ekki verið stjórnað úr fjarlægð. Framlínumenni nýtast einkum 

þjónustuborðum, símaverum og stjórnstöðvum (Henrik, e.d.). Bakvinnslumenni eru 

eftirlitslaus menni sem keyra á sýndarvél, eru virkt í gegnum netþjón og framkvæma sjálfvirk 

verk án samþættingu við kerfi notandans (Chaturvedi, 2018). Það getur tekist á við reglubundin 

verk og ferla eins og sköpun bókfærslu, reikning og samninga og nýtist á fjármálasviði, 

upplýsingatæknisviði, mannauðssviði og í lagerstjórnun (Henrik, e.d.). 

 

1.3.3 Spjallmenni & Sýndaraðstoðarmenni 

Spjallmenni (e. chatbot) er eitt afbrigði af stafrænum starfsmanni sem stendur stofnunum, 

fyrirtækjum og einstaklingum til boða í mismunandi útgáfum eftir því hvaða tilgangi hann 

þjónar. Spjallmenni, drifin af gervigreindartækni, hafa tekið miklum framförum en um er að 

ræða vettvang sem býður upp á þjónustu sýndaraðstoðarmenna (e. virtual assistant) sem geta 

séð um tímabókanir, lagerstjórnun, forspár og þjónustustjórnun (Moore, 2019). Spjallmenni er 

gervigreint tölvukerfi sem í grundvallaratriðum líkir eftir samtali manna. Það gerir samskipti 

milli manns og vélar möguleg með texta skilaboðum eða raddstýringu (Chandrayan, 2019). 

Annars vegar eru til sýndaraðstoðarmenni sem hjálpa einstaklingum að finna 

upplýsingar, muna ákveðnar upplýsingar eða kaupa hluti sem vantar. Dæmi um 

sýndaraðstoðarmenni eru Siri frá Apple, Alexa frá Amazon, Cortana frá Microsoft og Google 

Assistant sem öll eru knúin af vélrænu námi og reiða sig því á gervigreind til að læra og finna 

út hvað einstaklingurinn vill sem hann þjónustar (Kim, 2018). Hins vegar eru til skilaboðaforrit, 

eða spjallmenni, sem í meginatriðum gerir fyrirtækjum og vörumerkjum kleift að vera 
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aðgengileg allan sólahringinn. Þau bjóða upp á framúrskarandi notendaþjónustu með því að 

veita skjót svör og lausnir við fyrirspurnum eða vandamálum. Slík spjallmenni fylgja fyrirfram 

forrituðum reglum (Kim, 2018). Flest spjallmenni eru því eins konar skilaboðaviðmót þar sem 

tölvukerfi svarar fyrirspurnum og skilaboðum í stað starfsmanns. Samskiptin sem menn eiga 

við spjallmenni eru knúinn af reikniritum vélræns náms sem sundurliðar skilaboðin í 

málskilningsferla og bregst við fyrirspurnum okkar á svipaðan máta eins og við getum búist 

við frá hefðbundnum starfsmanni (Chandrayan, 2019). Spjallmenni munu heilla nútíma 

starfsmenn. Þau koma til móts við kröfur aldamótakynslóðarinnar fyrir tafarlausum stafrænum 

tengingum sem halda þeim uppfærðum öllum stundum. Þar að leiðandi mun þessi kynslóð 

líklega hafa mikil áhrif á hversu fljótt fyrirtæki tileinka sér tæknina (Goasduff, 2019). 

Í könnun Gartners (2019) sem kom út fyrr á þessu ári, greina framkvæmdastjórar 

upplýsingatæknisviðs spjallmenni sem helsta gervigreindar tæki notað innan fyrirtækja. Þar 

segir Van Baker, forstöðumaður greininga hjá Gartner, að meira en 160% aukning hafi átt sér 

stað á áhuga viðskiptavina á innleiðingu spjallmenna og tengdrar tækni á árinu 2018 frá fyrri 

árum. Þá aukningu má rekja til  þjónustu- og þekkingarstjórnunar ásamt notendaþjónustu 

(Goasduff, 2019). Spjallmenni getur sparað fyrirtækjum tíma og fyrirhöfn vegna þess að það 

styttir ferli venjulegs starfsmanns úr sex skrefum í eitt. Spjallmenni eru því að koma hratt inn 

á vinnumarkaði og geta haft mikinn hag fyrir fyrirtæki (Goasduff, 2019). 
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2. Skynvædd sjálfvirkni með stafrænum starfsmanni 
Skynvædd sjálfvirkni (e. intelligent automation) stendur fyrir öll hugtök tækninýjunga sem efla 

til umbreytinga og sjálfvirkni ferla í fyrirtækjum (KPMG International, 2018). Með því að 

hagnýta hvaða samsetningu af mennum, skýjalausnum (e. cloud), gervigreind og vitvélum (e. 

smart machines) beitum við skynvæddri sjálfvirkni. Fyrstu skref fyrirtækja fela iðulega í sér 

innleiðingu á RPA kerfum þar sem megin markmið stafrænna starfsmanna er að taka við 

síendurteknum og handavinnu miklum verkferlum. Þegar fyrirtæki hafa náð góðum tökum á 

RPA er tækifæri fyrir þau til að kynna sér lausnir sem hjálpa þeim að stíga skrefinu lengra með 

skynvæddri sjálfvirkni en það felur í sér innleiðingu á gervigreindarlausnum samhliða RPA 

kerfum („Sjálfvirknivæðing ferla KPMG Ísland“, 2019).  

Fyrir ekki svo löngu síðan var hugtakið „stafrænn starfsmaður“ (e. digital worker) notað 

til að lýsa starfsmanni sem bjó yfir umtalsverðri stafrænni færni. Það var áður en 

hugbúnaðarmarkaðurinn skilgreindi þá sem flokk sjálfvirkra samstarfsfélaga sem voru 

þjálfaðir til að vinna ákveðin verk eða framkvæma ferla samhliða öðrum starfsmönnum 

(Mitchell, 2019). Engin ein almenn skilgreining sem nær þvert yfir allan iðnað er til staðar á 

stafrænum starfsmanni, sem gerir það enn erfiðara að átta sig á hugtakinu. Nokkur samstaða er 

meðal helstu framleiðenda skynvæddra sjálfvirknilausna þegar kemur að hugmyndinni um 

stafrænt vinnuafl, það er forritað vinnuafl sem getur sjálfsætt framkvæmt þýðingarmikla þætti 

í flóknu verkferli með því að nota margþætta færni (Mitchell, 2019). Stafrænn starfsmaður er 

hluti af starfsteymi fyrirtækis og er þjálfaður til að sjálfvirkt framkvæma verkferil innan 

fyrirtækis alveg eins og hver annar starfsmaður. Hann á sér enga efnislega mynd eða form 

heldur er hann til í sýndarheimi hvers og eins notanda („What are Digital Workers“, e.d.). 

Stafrænir starfsmenn eru sýndarstarfsmenn sem bæta hefðbundin störf með því 

samþætta gervigreind, vélrænt nám, RPA og gagnagreiningu til að sjálfvirkja heildar verkferla 

fyrirtækis frá byrjun til enda. Eins og starfsmaður getur stafrænn starfsmaður framkvæmt mörg 

verk í samfelldri röð, eins og til dæmis senda út reikninga með kerfisbundnum og 

reglubundnum hætti frá upphafi til enda („What are Digital Workers“, e.d.). Stafrænir 

starfsmenn eru stafrænar persónur sem tengja saman menni við hæfni til framkvæmdar, 

greiningar og vitsmuna til að líkja eftir og tengjast samstarfsmönnum. Þeir geta lært að 

forgangsraða sérstökum verkferlum sem gerir þeim kleift að starfa í mismunandi hlutverkum 

með eða án umsjónar notenda („What are Digital Workers“, e.d.). Stafrænn starfsmaður stendur 

fyrir vinnuafl og vinnuafl þarfnast kunnáttu. Í þessu samhengi er kunnátta notkun á einum eða 

fleiri grunngetum okkar, eins og sjón, málskilningur eða ákvörðunartaka. Sú færni er notuð til 
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að framkvæma tiltekið verkefni í starfi svo sem forgangsraða vinnu eða undirbúa greinargerð. 

Stafrænir starfsmenn eru fjölhæfir svo þeir geta framkvæmt margþætt gagnleg störf og átt 

samskipti við aðra starfsmenn til að framkvæma röð aðgerða sem mynda fullkomið verkflæði 

(Mitchell, 2019). 

Hingað til hafa fyrirtæki nýtt sér grundvallar RPA tækni og betrumbætt hana til að stýra 

fyrirfram skilgreindum ferlum a („What are Digital Workers“, e.d.). Með því að sameina nýja 

tækni eins og málskilningsferla, spjallmenni og önnur gervigreindartækni við RPA opnast fleiri 

möguleikar og við getum nýtt tæknina á fjölbreyttari vegu. Stafrænn starfsmaður sem eflir til 

sjálfvirkni og getur tekist á við margslungnari verkefni og lært af reynslunni í starfi mun leiða 

til enn meiri skilvirkni og ávinnings fyrir fyrirtæki („What are Digital Workers“, e.d.). 

Eins og áður hefur komið fram er hægt að flokka stafræna starfsmenn í tvo flokka, 

annars vegar framlínumenni og hins vegar bakvinnslumenni (Henrik, e.d.). Stafrænn 

starfsmaður sem tekur að sér verkferla í bakvinnslu fyrirtækja til að mynda í gagnagreining eða 

útfærsla reikninga, flokkast sem menni án umsjónar (e. unattendet bot). Þeir takast á við 

reglubundin, endurtekin verk og vinna í tölvuvinnslu sýndarumhverfis sem er tileinkað þeim 

og gerir þeim kleift að starfa allan sólahringinn, sjö daga vikunnar, allan ársins hring (De 

Kouchkovsky, 2018). Stafrænn starfsmaður sem tekur að sér verkferla í framlínu fyrirtækja 

eins og til dæmis í þjónustustjórnun eða í símaverum flokkast sem vaktað menni (e. attendet 

bot) og er það virkjað handvirkt af fulltrúa sínum til að framkvæma verkferla (De 

Kouchkovsky, 2018). Í þessum aðstæðum er stafræni starfsmaðurinn persónulegur 

aðstoðarmaður fulltrúans og vinna þeir samhliða á sama skjáborði. Dæmi um vaktað menni eru 

sýndaraðstoðarmenni og spjallmenni og er þeim stýrt af fulltrúanum sínum sem virkjar þá til 

að aðstoða sig við verkferil í rauntíma (Henrik, e.d.).   

 

2.1  Flokkun þjónustulausna  

Iðnaðir sem nýta sér sjálfvirknilausnir eru til dæmis fjármála- og bankastarfsemi, 

tryggingafélög, framleiðslu og vörustjórnun og fleiri. Dæmi um störf sem nýta sér 

sjálfvirknilausnir eru upplýsingatækni, fjármál og endurskoðun, mannauðstjórnun, launadeild 

og þjónustustjórnun („Intelligent Automation Solutions“, e.d.). 

Fyrirtæki þvert yfir allan iðnað eru að innleiða skynvædda sjálfvirkni sem hluta af 

þeirra aðgerðaráætlun fyrir stafræna byltingu til að verða skilvirkari, styrkja þjónustustjórnun 

og auka hagnað („Intelligent Automation and RPA in Customer Service“, e.d.). Þjónustumiðuð 

fyrirtæki eins og til dæmis smásala, fjármálaþjónusta og fyrirtækjaráðgjöf hafa farið framförum 
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í að auka hraða og nákvæmni í rekstri með hagnýtingu sjálfvirknivæðingar ferla og 

gervigreindar. Stafrænir starfsmenn hafa unnið með fjölbreyttum þjónustufyrirtækjum og 

sparað þeim tíma og fjármuni, með því að tryggja villulausa dreifingu og betri verkferla. 

Viðskiptavinir njóta góðs af því þegar þjónustufulltrúar eru tiltækir, virkir til að svara 

fyrirspurnum og leysa vandamál („Intelligent Automation and RPA in Customer Service“, 

e.d.). Ferlar sem hægt er að sjálfvirkja í þjónustustjórnun eru margvíslegir eins og til dæmis 

móttaka pantana, flokkun tölvupósta eftir fyrirspurnum í viðeigandi deildir og skipulagning 

starfsmannamála („Intelligent Automation and RPA in Customer Service“, e.d.).    

 Sjálfvirknivæðing ferla er vel þekkt í fjármála- og endurskoðunarstörfum enda 

fjölmargir ferlar sem hægt er að sjálfvirknivæða innan starfsins. RPA er talið hafa möguleikann 

á að sjálfvirknivæða 44% ferla í fjármálum og endurskoðun og þar með draga verulega úr 

handvirkum endurteknum ferlum. Með notkun gervigreindartækni er hægt að auka hraða 

sjálfvirkni enn frekar en stafrænir starfsmenn ýta undir skilvirkari fjármála og bókhaldsferla 

ásamt því að auka gæði og afkastagetu. Ferlar sem hægt er að sjálfvirkja í fjármála og 

endurskoðunar störfum eru sem dæmi innkaup, viðskiptakröfur, reikningagerð, greiningar og 

mánaðarlegar uppfærslur aðalbókar („RPA is changing the finance and accounting sector“, 

e.d.). 

  

2.2 Þjónustulausnir fyrir íslenskan vinnumarkað  

Íslenskum fyrirtækjum standa ýmsar þjónustulausnir til boða þegar við skoðum markað 

stafrænna starfsmanna hér á landi. Fjármála- og ráðgjafafyrirtækin KPMG, Deloitte og EY eru 

dæmi um fyrirtæki sem bjóða upp á ráðgjöf og leiðsögn þegar fyrirtæki hefja vegferð sína í 

sjálfvirknivæðingu reksturs („Sjálfvirknivæðing ferla KPMG Ísland“, 2019; 

„Sjálfvirknivæðing viðskiptaferla  Origo“, e.d.). Upplýsingatæknifyrirtækin Advania og Origo 

bjóða einnig upp á sambærilega ráðgjöf og eiga öll þessi fyrirtæki sameiginlegt að vinna með 

nokkrum erlendum hugbúnaðarframleiðendum RPA kerfa til að bjóða upp á fjölbreyttar lausnir 

(„Samþætting og ferlalausnir“, e.d.; „Sjálfvirknivæðing viðskiptaferla  Origo“, e.d.). 

Hér á Íslandi er þó einungis til eitt fyrirtæki sem býður upp á íslenska hönnun af 

stafrænum starfsmanni en það er Íslensk Gervigreind sem stofnað var árið 2018 af Yngva 

Tómassyni og Jóni Páli Fortune. Fyrirtækið er þjónustudrifið tæknifyrirtæki sem hóf þróun á 

stafræna starfsmanninum Skysson í byrjun árs 2018 og hefur þegar hafið sölu á honum. 

Þjónustulausn fyrirtækisins er drifin af því markmiði að auka sjálfvirkni með hjálp 

gervigreindar í þeim tilgangi að leysa raunveruleg vandamál fyrirtækja. Stafræni 
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starfsmaðurinn Skysson er fyrstur sinnar tegundar hér á landi. Hann er sýndaraðstoðarmenni, 

spjallmenni og RPA kerfi. Hann er því hannaður sem lausn fyrir þrjá markaði með áherslu á 

þjónustustjórnun. Kveikjan af hönnuninni má rekja til reynslu Yngva af þjónustustjórnun en 

hann sá reglulega starfsfólk brenna út alltof hratt í starfi og það er það úrlausnarefni sem Íslensk 

Gervigreind er að reyna leysa. Skysson er með grunnþjálfun í þjónustuveri og má líta á hann 

sem fjölskyldu stafrænna starfsmanna eins og til dæmis ferðaþjónustu Skysson og Skysson 

þjónustustjóri. Þegar fyrirtæki ræður Skysson í vinnu fær hann aðgang að öllum kerfum sem 

fyrirtækið notar við rekstur sinn eins og til dæmis Navision Dynamics, Front, Messenger, Email 

og Slack. Með þeim hætti getur Skysson haft aðgang að gagnagrunni og fengið upplýsingar til 

að læra og til þess að geta leyst ýmis verkefni. Skysson kann bæði íslensku og ensku og getur 

átt samskipti bæði við aðra starfsmenn og við viðskiptavini. Hann getur nálgast skjöl, greint 

þau og unnið úr þeim. Þannig er hann fær til þess að finna út stöðu pöntunar fyrir viðskiptavini, 

afgreiða afrit af þjónustusamningum eða gefa afrit af sölureikningum. Það sem gerir Skysson 

frábrugðin frá öðrum stafrænum starfsmönnum er frumkvæði hans til að nálgast viðskiptavini 

af fyrra bragði og upplýsa þá um vöru eða þjónustu sem þeir hafa keypt. Það gerir hann í þeim 

tilgangi að fullvissa viðskiptavini um að þjónustan muni ganga eftir á fullnægjandi hátt. 

Jafnframt er hann reiðubúinn að beita sér fyrir viðbótarsölum á þjónustu með sama hætti. 

Íslensk Gervigreind sækist eftir að veita fyrirtækjum lausnir fyrir raunveruleg úrlausnarefni 

með því að bjóða upp á Skysson sem getur tekið að sér margvísleg verkefni og leyst þau á 

skilvirkan hátt (Yngvi Tómasson, framkvæmdastjóri ÍGG, munnleg heimild, viðtal, 28. ágúst 

2019). 
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3. Sjálfvirknivæðing og þróun vinnumarkaðar 
Með notkun sjálfvirknivæðingar og gervigreindartækni í fyrirtækjum skapast tækifæri til  að 

gera breytingar á rekstri sem leiða til aukinnar afkastagetu og bættrar starfsánægju (KPMG 

International, 2018). Gervigreind mun hafa áhrif á hvernig fyrirtæki framkvæma verkefni og 

hvaða hæfni þarf að búa yfir við úrvinnslu þeirra verkefna. Það krefst þess að skipuleggja þurfi 

störf á nýjan hátt til þess að vita afkastagetu þeirra. Nú þegar stafrænir starfsmenn taka við 

þeim störfum sem teljast einhæf og lítið virðisskapandi, skapar endurskipulagning starfa ný 

tækifæri sem eiga sér ekki fordæmi til þessa (KPMG International, 2018). Fyrirtækjum gefst 

kostur á að endurhanna ferla fyrir betri upplifun starfsmanna og viðskiptavina. Störf og 

starfshlutverk verða mótuð á ný með samvinnu að leiðarljósi sem hámarkar styrkleika 

starfsmanna og véla. Við mótun vinnuafls framtíðarinnar er nauðsynlegt að gera grein fyrir 

grundvallarhæfni og getu sem á þarf að halda fyrir samvinnu með stafrænum starfsmönnum 

(KPMG International, 2018). Nú þegar er hægt að sjá þörf fyrirtækja til að starfa á sveigjanlegri 

máta. Það leiðir til þess að hefðbundnar stjórnunaraðferðir eru orðnar óþarfar og þróun á 

áhrifaríkari forystu hefur tekið við. Leiðtogi sem setur stefnu mun sýna skilvirkni með því að 

veita starfi þýðingu og tilgang, draga úr tvíræðni og stýra nýjum kerfum og vinnuumhverfi 

fyrir starfsfólk til að skara fram úr. Fyrirtæki þurfa að takast á við þróun nýrra stjórnunaraðferða 

samhliða breytingum á vinnuafli og samtímis viðhalda sveigjanleika til að takast á við 

áframhaldandi stafræna upplausn (KPMG International, 2018). 

     

3.1 Endursköpun vinnumarkaðar 

Framsæknir leiðtogar fyrirtækja þurfa að  takast á við mikilvægt en vandasamt verkefni til að 

bregðast við breytingum í kjölfar þróunar tækninýjunga. Það felst í því að velta fyrir sér 

spurningunni, hvernig mun nýju fyrirkomulagi reksturs og starfsmannahalds vera háttað eftir 

að samvinna sérhæfðra starfsmanna og stafrænna starfsmanna hefst (KPMG International, 

2018). Framtíðin felst í samvinnu manna og véla á nýstárlegan og skilvirkan hátt. Það gefur 

því til kynna hversu mikilvægt það er fyrir öll fyrirtæki innan allra iðnaðargreina að kynna sér 

og ná skilningi á samþættingu manna og véla á vinnustöðum. Ný starfsdeild mun myndast á 

milli menna og yfirmanna sem gervigreind mun móta. Til að ná árangri verða breytingar á 

hefðbundinni mannauðsstjórnun og hæfnigreiningu starfa að hafa átt sér stað (KPMG 

International, 2018). Hefðbundin stefnumótun mannauðsmála hefur takmarkast í heimi þar sem 

gervigreind og tengd tækni valda raski á vinnuafli og mótun að nýjum leiðum til að ná árangi 

á sér stað. Þörfin fyrir nákvæma forspá og nýjar aðferðir í stefnumótun vinnuafls hefur aldrei 
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verið mikilvægari á meðal aukinnar innleiðingar gervigreindar og þjarkatækni. Ráðningar 

mannauðstjóra á viðeigandi starfskrafti munu ennþá eiga sér stað út frá hæfileikum og færni. 

Á sama tíma þurfa þeir að vera meðvitaðir um hvernig stærð og mótun vinnuaflsins þarf að 

þróast til að aðlagast að skynvæddri sjálfvirkni. Þannig er fyrri vitneskja um framboð og 

eftirspurn undir stefnumótun vinnuafls að víkja fyrir nýrri hugmyndafræði, mótun vinnuafls (e. 

workforce shaping) (KPMG International, 2018). 

Mótun vinnuafls er nýtt fagsvið sem er hannað fyrir fyrirtæki sem leitast eftir snjallri 

og ákjósanlegri svörun um hæfni og getu vinnuafls í framtíðinni. Um er að ræða aðferð sem 

lítur á hvaða færni og eiginleikum vinnuafl þarf að búa yfir til að geta skilað frá sér 

skilgreindum verkefnum með góðum árangri fyrir fyrirtæki fimm til tíu ár fram í 

tímann.  Aðferðafræðin leggur áherslu á að vinna út frá framtíðarsjónarmiði og bera saman þá 

sýn að lögun, stærð og samsetningu vinnuafls nútímans. Unnið er með fleiri en eina atburðarás 

hverju sinni vegna þess að það gefur frekari yfirsýn yfir mögulegar hindranir og hugmyndir að 

lausnum (KPMG International, 2018). 

Í flestum iðnaðargreinum eins og til dæmis smásölu, tryggingafélögum, bankastarfsemi 

eða lífvísindum er ekki hægt að styðjast við áætlanir um áhrif gervigreindar á störf vegna 

ósamræmis sérfræðinga. Sumir spá því að eftir ákveðið upplausnartímabil muni störf 

margfaldast á meðan aðrir spá fyrir útrýmingu fjölda starfa (KPMG International, 2018). Í 

skýrslu KPMG, Outlook Global Study, frá árinu 2018 segir til dæmis að 62% forstjóra 

fyrirtækja séu þeirrar skoðunar að gervigreind muni skapa fleiri störf en hún muni útrýma. 

Aftur á móti sögðu mannauðstjórar í skýrslunni Future of HR Study frá sama ári að þeir telja 

hið gagnstæða. Það er að segja 60% mannauðstjóra telja að gervigreind muni útrýma fleiri 

störfum en hún muni skapa (KPMG International, 2018). 

  

3.2 Áhrif sjálfvirknivæðingar og gervigreindar á vinnuafl  

Skyndvædd sjálfvirkni og innleiðing stafræns starfsmanns hvetur til og gerir fólki kleift að 

meta einstaklingsgildi sín betur, tengjast betur tilgangi og stefnumörkun fyrirtækis síns og ná 

til markaða sem takmarkanir á getu og hreyfanleika höfðu áður haldið utan seilingar. Þrátt fyrir 

að gert sé ráð fyrir að þessi þróun muni gera ákveðin störf óþörf mun hún einnig skapa ný störf 

(Bovaird o.fl., 2017). Til að byrja með munu áhrif gervigreindar skapa ný störf með 

sjálfvirknivæðingu, móta nýja uppbyggingu á störfum og endurskilgreina ferla í starfi. Slíkt 

getur leitt til uppbrota í starfi þar sem einhæfir og lítið virðisskapandi hlutar starfsins falla 

mennum í hlut á meðan flóknari hlutum starfsins er sinnt af starfsfólki. Það mun leiða af sér 
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uppkomu takmarkalausra (e. boundary-less) starfa og með tímanum hlutverkafærri (e. 

functionless) rekstrareiningum. Til styttri tíma litið mun gervigreind hafa truflandi áhrif á 

starfsfólk en það gæti einnig leitt til nýrra tækifæra fyrir hæft starfsfólk til að sýna hvað í því 

býr (KPMG International, 2018).  

 

3.3 Íslenskur vinnumarkaður  

Fyrri rannsóknir hafa birt margvísleg gögn um hvaða áhrif stafrænn starfsmaður og 

gervigreindartækni gætu mögulega haft á störf og vinnuumhverfi eins og við þekkjum það í 

dag. Umfjöllun um sjálfvirknivæðingu og gervigreindartækni hefur verið til staðar hér á landi 

í einhvern tíma en lítið er þó til af gögnum um raunverulega stöðu mála. Fyrr á þessu ári kom 

út skýrslan Ísland og fjórða iðnbyltingin með niðurstöðum skýrslu nefndar sem Katrín 

Jakobsdóttir forsætisráðherra skipaði um mitt árið 2018 til að efla umræðu um fjórðu 

iðnbyltinguna og hvað hún gæti leitt af sér fyrir íslenskt samfélag. Nefndina skipuðu sex 

einstaklingar sem starfa sem sérfræðingar á sviðum hagfræði, vísindaheimspeki, tölvunarfræði 

og sagnfræði (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Í greinargerðinni er varpað ljósi á þær 

samfélagsbreytingar sem aukin sjálfvirknivæðing mun hafa í för með sér. Talið er að 

sjálfvirknivæðing muni valda óumflýjanlegu uppbroti í íslensku samfélagi, því ný tækni er í 

auknum mæli að leysa verkefni sem einungis hugarafl mannsins hefur getað leyst hingað til. 

Með aðstoð Hagstofunnar og aðferðafræði Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) gat 

nefndin greint hugsanleg áhrif sjálfvirknivæðingar á íslenskan vinnumarkað. Mikilvægt er að 

taka niðurstöðum með fyrirvara því einungis er um forspá að ræða til að veita upplýsta 

hugmynd um þróun starfa (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Greining Hagstofunnar var 

byggð á aðferðafræði OECD á gögnum um íslenskan vinnumarkað frá árinu 2017 þar sem 

atvinnuþátttaka var 82% á aldrinum 16 til 74 ára og atvinnuleysi um 2%. Störfin voru flokkuð 

í þrennt: störf sem eru mjög líkleg til að verða sjálfvirknivædd, störf sem eru miðlungs líkleg 

til að verða sjálfvirknivædd og störf sem eru litlar líkur á að verða sjálfvirknivædd (Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Greiningin var metin sem viðmið af hugsanlegum áhrifum yfir 

næstu 10 til 15 árin, miðað við 82% atvinnuþátttöku. Niðurstöður leiddu í ljós að um 28% starfa 

eru mjög líkleg til að vera sjálfvirknivædd (>50%), 58% starfa eru miðlungs líkur (30-50%) á 

að verði sjálfvirknivædd og 14% starfa (<30%) eru litlar líkur á að vera sjálfvirknivædd. 167 

þúsund einstaklingar eru í vinnu við störf sem eru miðlungs (30-50%) til miklar líkur (>50%) 

á að vera sjálfvirknivædd á næstu 10 til 15 árum  (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). 

 



 

 

22 

3.3 Langtímaspá 
Ályktanir um langtímahorfur meðal sérfræðinga eru margvíslegar og yfirleitt sérstaklega 

tilgreindar með ákveðnum fyrirvara. Skiptar skoðanir eru á hvenær við munum sjá þessar 

breytingar en yfirleitt er miðað við einn til tvo áratugi. Gartner, eitt stærsta rannsóknar og 

ráðgjafarfyrirtæki í heimi, hefur gefið út fjölda pistla á vefsvæðinu Smarter with Gartner. Þar 

hefur almenningur aðgang að stuttum úttektum og umfjöllunum um niðurstöður rannsókna. Þar 

getur almenningur einnig fengið innsýn, ráðgjöf og tæki til að ná árangri ásamt því að haldast 

upplýst um helstu stefnur á vinnumarkaði. Þar á meðal var fyrr á þessu ári gefin út úttekt um 

helstu stefnur í samþættingu tækni við vinnuafl og hvaða áhrif það muni hafa í för með sér 

(Costello, 2019).  

Gervigreind, snjallt vinnuumhverfi (e. smart workspaces) og hæfileikamarkaðir (e. 

talent markets) munu efla stafræna leikni (e. digital dextirity) starfsmanna á stafrænum 

vinnustöðum (e. digital workplace) framtíðarinnar (Costello, 2019). Hefðbundinn vinnudagur 

er stútfullur af tækninýjungum sem snýr að starfsmönnum sem eru að umbylta því hvernig 

vinna er unnin. Fyrirtæki sem hjálpa starfsmönnum sínum að vera virkari þátttakendur eru í 

góðri stöðu til að nota nýtilkomna tækni til að ná samkeppnisforskoti. Gartner spáir fyrir því 

að á næstkomandi árum muni besta uppspretta samkeppnisforskota fyrir 30% fyrirtækja koma 

frá getu vinnuaflsins til að nýta nýtilkomna tækni svo sem gervigreind, Hlutanetið (IoT) og 

viðbótargreiningar (e. augmented analytics) á skapandi hátt (Costello, 2019). 
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4. Aðferðafræði 
Markmið með rannsókninni var að kanna hvaða áhrif innleiðing á stafrænum starfsmanni á 

íslensk störf, vinnumarkað og samfélag gæti hugsanlega haft í för með sér. Rannsóknin er 

könnunarrannsókn (e. exploratory research) en það er rannsókn sem er unnin til að skilgreina 

vandamál sem eru illa skilgreind og fengið hafa litla umfjöllun. Rannsóknin gefur þar af 

leiðandi rannsakendum betri skilning á úrlausnarefninu sem rannsakað er en gefur ekki 

áreiðanlegar niðurstöður (Bhat, 2018). Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð. Úr flokki eigindlegra rannsókna var notast við djúpviðtöl og var 

tilgangsúrtak notað við val á þátttakendum. 

  

4.1 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir hafa það markmið að afla gagna sem byggjast á því hvernig 

einstaklingar greina aðstæður og umhverfi. Þessum gögnum er aflað með viðtölum þar sem 

spurningar og svör eru ekki á föstu formi heldur fara þau eftir reynslu og skoðunum hvers 

viðmælanda fyrir sig (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru því 

taldar henta einkum vel við að afla ítarlegra upplýsinga um flókin fyrirbæri og til að rannsaka 

þau fyrirbæri sem lítið hafa verið rannsökuð (Rahman, 2016). Hins vegar hafa eigindlegar 

rannsóknaraðferðir ákveðnar takmarkanir. Helst er hægt að nefna að ekki er hægt að alhæfa út 

frá svona rannsókn. Þar sem erfitt er að sýna fram á áreiðanleika og réttmæti niðurstaða því 

rannsóknin er ekki framkvæmd á stórum hóp þátttakenda. Auðvelt getur einnig verið fyrir 

rannsakanda að missa tök á markmiði rannsóknarinnar vegna umfangs gagnaöflunar (Rahman, 

2016).  

Í viðtölunum var notast við djúpviðtöl (e. in-depth interviews) en markmið þeirra er að 

skoða viðfangsefnið í víðara samhengi. Áður en viðtalið er framkvæmt er búinn til 

viðtalsrammi sem saman stendur af opnum spurningum tengdum viðfangsefninu. Ætlast er til 

þess að rannsakendur spyrji nánar út í svör viðmælanda til að fá dýpri skilning á viðfangsefninu 

og koma öðrum sjónarmiðum sínum á framfæri. Viðmælanda gefst þar með færi á að miðla 

reynslu sinni og skoðunum á sem bestan hátt til rannsakenda. Af þessu leiðir að djúpviðtölin 

svipa til venjulegra samræða. Helsti ávinningur djúpviðtala er að rannsakendur geta fengið 

margvíslegar og ítarlegar upplýsingar frá viðmælendum um viðfangsefnið. Rannsakandi þarf 

að hafa í huga tvíþættar áskoranir sem algengar eru að fylgi því að notast við djúpviðtöl í 

rannsóknum. Annars vegar að þessi aðferð er tímafrek vegna tímans sem fer í að taka viðtölin 

ásamt því að umrita og greina þau. Aðferðin hentar þar af leiðandi ekki fyrir stóra 
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rannsóknarhópa. Hins vegar getur þessi aðferð verið mistæk. Það sem einna helst veldur því er 

að viðmælandi er hlutdrægur í svörum sínum eða reynir að gefa svör sem hann heldur að 

rannsakandi sé að leita af. Rannsakandi getur reynt að koma í veg fyrir mistæki með því að 

vera ekki leiðandi í spurningum og svörum, passa upp á líkamstjáningu sína og gæta að orðalagi 

(Boyce og Neale, 2006). 

Rannsakendur gera sér grein fyrir takmörkunum eigindlegra rannsókna en þar sem 

rannsóknin er gerð til að varpa ljósi á viðfangsefni sem lítið hefur verið skrifað um, en ekki til 

að komast að ákveðinni niðurstöðu, var talið að eigindlegar rannsóknir myndu henta best. Auk 

þess getur rannsókn sem þessi sjaldnast staðið ein og væri því gott að henni yrði fylgt eftir með 

umfangsmeiri rannsókn. 

  

4.2 Þátttakendur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif innleiðing á starfrænum starfsmanni á 

íslensk störf, vinnumarkað og samfélag gæti hugsanlega haft í för með sér. Til að ná tilsettu 

markmiði var ákveðið að notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á 

þátttakendum. Með því að styðjast við þessa aðferð velja rannsakendur tiltekinn einstakling 

sem höfðar til rannsóknarinnar og gæti veitt bestu upplýsingar við gerð hennar (Palinkas o.fl., 

2015).  Einungis voru valdir þátttakendur með góða sérfræðikunnáttu á fjölbreyttum sviðum 

tengdum viðfangsefninu til að fá margvísleg svör. Sérfræðikunnátta þátttakanda var á sviðum 

gervigreindar, þjarkatækni, gagnagreiningar, upplýsingatækni og fjarskipta. Þátttakendur 

verkefnisins voru alls sex talsins, þar af tvær konur og fjórir karlar. Við val á þátttakendum var 

einungis einblínt á sérfræðikunnáttu en ekki kyn, aldur né menntun. Aldursspönn þátttakenda 

var frá 37 ára upp í 54 ára. Fimm þátttakendurnir voru með áratuga reynslu eða meira á sviðum 

tengdum viðfangsefninu en sá sjötti var nemi að sérhæfa sig á sviði tengdu viðfangsefninu. 

Fjöldi þátttakanda rannsóknarinnar hefði geta verið meiri en það er erfitt að tryggja þátttöku í 

rannsókn sem þessari. 

  

4.3 Mælitæki 

Byrjað var á því að útbúa viðtalsramma sem samanstóð af átta spurningum tengdum 

viðfangsefninu og tveimur bakgrunnstengdum spurningum (sjá viðauka B). Spurningar 

rannsóknarinnar voru þróaðar út frá hugmyndafræðum og fyrri rannsóknum á viðfangsefninu. 

Bókin Shaping the Future of the fourth industrial revolution eftir Klaus Schwab forseta 

Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) var mikill áhrifavaldur við þróun og gerð 
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viðtalsspurninga. Þar koma fram kenningar um fjórðu iðnbyltingunni, tækni sem hún býr yfir 

og áhrif hennar á vinnumarkað og samfélag. Þar að auki er sérstaklega tekið fyrir þau 

siðferðislegu álitamál sem þarf að gæta að við áframhaldandi þróun á gervigreindartækni til að 

vernda okkar mannlegu gildi og eiginleika. Auk þess voru notaðar skýrslur og greinagerðir frá 

ráðgjafafyrirtækjunum KPMG og Deloitte til að fá innsæi í helstu áskoranir og ávinning á 

innleiðingu skynvæddrar sjálfvirkni í fyrirtækjum. Að lokum var skýrslan Ísland og fjórða 

iðnbyltingin (2019) fyrirmynd fyrir spurningar tengdar íslenskum vinnumarkaði og samfélagi. 

  

4.4 Framkvæmd 

Fundnir voru tíu einstaklingar sem þóttu henta best til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar 

og sendur var staðlaður tölvupóstur til þeirra (sjá viðauka A). Í tölvupóstinum kom fram að 

rannsakendur væru nemendur við Háskólann í Reykjavík og væru að vinna lokaverkefni sitt í 

viðskiptafræði um innleiðingu fyrirtækja á stafrænum starfsmanni og áhrif þess á íslenskan 

vinnumarkað og samfélag. Tölvupóstinum lauk svo með því að spyrja viðkomanda hvort hann 

hefði áhuga og tök á að leggja okkur lið með viðtali. Jákvæð svör bárust til baka frá sex 

einstaklingum sem fannst verkefnið mjög áhugavert og samþykktu að hitta rannsakendur. Í 

kjölfarið var ákveðinn tími og staðsetning fyrir viðtölin. Fimm viðtöl fóru fram á vinnustað 

þátttakenda, annað hvort í fundarherbergi eða á skrifstofu viðkomanda. Eitt viðtalið var hins 

vegar fjarfundur sem fór fram í gegnum samskiptaforritið Skype. Viðtölin stóðu yfir frá 9. 

október til 23. október 2019. Þau voru á bilinu 20 til 60 mínútur að lengd og voru tekin upp á 

snjallsíma rannsakenda. 

Í upphafi hvers viðtals athuguðu rannsakendur hvort það væri í lagi að taka viðtalið upp 

og fullvissuðu viðmælanda að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Einnig voru viðmælendur upplýstir 

um tilgang rannsóknarinnar og stafrænn starfsmaður útskýrður ef þess þurfti. Rannsakendur 

studdust síðan við viðtalsramman þar sem byrjað var á bakgrunnstengdu spurningunum og því 

næst farið í spurningar tengdar viðfangsefninu. Það var þó ekki alltaf nauðsyn að fylgja 

viðtalsrammanum þar sem að svörin höfðu nú þegar komið fram í umræðum sem áttu sér stað. 

Einnig gættu rannsakendur vel upp á að hafa ekki leiðandi áhrif á þátttakendur.  Í lok hvers 

viðtals var viðmælanda þakkað kærlega fyrir þátttökuna. 

Greining gagnanna fór fram að loknum viðtölum. Við gagnagreininguna var stuðst við 

leiðbeiningar úr bókinni InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing 

eftir Kvale og Brinkmann (2009). Fyrsta skref gagnagreiningarinnar átti sér stað um leið og 

hverju viðtali lauk. Rannsakendur áttu þá samræður um hvað fram hafði komið í viðtalinu og 
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skráðu niður gagnlegar hugmyndir og áherslur ásamt þeim upplýsingum sem komu 

rannsakendum á óvart. Næsta skref var að hlusta á upptökurnar úr viðtölunum og skrifa útdrátt 

út frá þeim. Útdrátturinn var skrifaður út frá svörum hvers og eins viðmælanda við 

spurningunum úr viðtalsrammanum. Þetta gerði rannsakendum kleift að draga fram aðal 

áherslur gagnanna, túlka þau út frá mismunandi sjónarhornum og bera kennsl á þemu. Þegar 

rannsakandi flokkar eftir þemum er gagnlegt fyrir hann að hafa í huga að þau beri kennsl á 

algengustu svör við spurningum og nákvæmni þeirra, orðanotkun, samhengi og styrkleika 

viðræðna („Qualitative Data Analysis Research Methodology“, e.d.). 
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5. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust við gerð rannsóknarinnar. 

Niðurstöðunum er skipt upp í fimm mismunandi þemu. 1) Áhrif innleiðingar stafræns 

starfsmanns á fyrirtæki 2) Áhrif stafræns starfsmanns á vinnumarkað og samfélag  

3) Menntun  4) Siðferði og áhrif á mannlega eiginleika og 5) Samfélags styrkur. 

  

5.1 Áhrif innleiðingar stafræns starfsmanns á fyrirtæki 
Aðspurð að því hvað þátttakendur töldu að væri helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða 

stafrænan starfsmann sögðu meirihluti þátttakendanna að fyrirtæki myndu getað notað 

starfsmenn sína fyrir meira virðisskapandi störf. Þar með væru fyrirtæki að taka álagspunkta af 

starfsmönnum og hver starfsmaður myndi afkasta meira. Í kjölfarið yrðu allir ferlar fyrirtækis 

hraðvirkari og þjónusta við viðskiptavini myndi þar af leiðandi verða betri. Einn þátttakandi 

minntist einnig á að það gæti minnkað starfsmannaveltu hjá fyrirtækjum. Minnstur hluti 

þátttakenda töldu hins vegar að helsti ávinningurinn fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 

starfsmann myndi vera aukinn hagnaður og lækkun kostnaðar. 

Allir þátttakendur voru á sama máli með það að í upphafi innleiðingar fyrirtækja á 

stafrænum starfsmanni þurfa þau að hafa vel skilgreinda ferla, kortleggja þá svo og síðan greina 

þá. Þeir töluðu um að fyrirtæki þurfa að greina vel hvaða hluti þau vilja bæta og þá hluti sem 

þau ætla að nýta stafræna starfsmanninn í, til að mynda hvaða störf og verkefni það eru sem að 

hann á að leysa af hólmi. Í framhaldi af því talaði einn þátttakandi um að fyrirtæki þyrftu að 

ákveða hver ætti að bera ábyrgð á stafræna starfsmanninum, þar að segja hvort að honum ætti 

að vera stjórnað af almennum starfsmönnum eða stjórnendum fyrirtækis. Ólíkt áhersluatriðum 

meirihlutans var einn þátttakandi sem lagði til að undirbúningsvinnan þyrfti að vera 

umfangsmeiri þáttur í innleiðingu á stafrænum starfsmanni. Fyrirtæki þyrftu að vera alveg viss 

um að tilgangur og markmið sjálfvirknivæðingar væru þau réttu og hægt væri að ná þeim. 

Einnig þyrftu fyrirtæki að vera viss um að verkefnið væri undir þeim kostnaði sem fyrirtækin 

höfðu áætlað fyrir um og að tæknin sem þyrfti til að ná þessum árangri væri til staðar, ásamt 

því að hafa allan þann mannskap sem þyrfti til að innleiða og þróa tæknina. Hann bætti líka við 

að ef að fyrirtæki réði ekki við þessa undirbúningsvinnu væri ráðlegt fyrir það að leita sér 

aðstoðar frá ráðgjafarþjónustu. 
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Samkvæmt þátttakendum myndu þar af leiðandi myndast ákveðnar áskoranir fyrir fyrirtækin 

með innleiðingu á stafrænum starfsmanni ef þau eru ekki með vel skilgreinda ferla. Það gæti 

verið erfitt fyrir þau að finna út hvar ágreiningur gæti komið upp og hvar þau gætu virkilega 

hagnast af innleiðingunni. Enn fremur væri alltaf hætta á því að verkefnið sem fyrirtæki lagði 

upp með í upphafi yrði mun stærra en áætlað var og gæti þar með endað á tapi. 

  

5.2 Áhrif stafræns starfsmanns á vinnumarkað og samfélag 
Nær allir þátttakendur sögðu að helsti ávinningur innleiðingar á stafrænum starfsmanni fyrir 

vinnumarkað væri að störf gætu orðið sérhæfðari og krafist meiri þekkingar. Einn þátttakandi 

bætti við að sérhæfðari störf krefjast meiri menntunar og þar með væru fleiri að fá starf við sitt 

hæfi þar sem menntunarstig fólks væri sífellt að aukast og yngri kynslóðin væri ekki tilbúið að 

vinna við hvaða starf sem er. Annar þátttakandi lagði auk þess áherslu á að innleiðingin myndi 

hjálpa til við styttingu vinnuvikunnar sem væri frábær ávinningur fyrir vinnumarkaðinn. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir töldu að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni 

í íslenskum fyrirtækjum myndi hafa einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið, voru 

flestir þátttakendur sammála um að það myndi fela í sér ákveðnar áskoranir. Þær áskoranir sem 

helst voru nefndar hjá þessum þátttakendum voru að samfélagið þyrfti að aðlaga sig að breyttri 

tækniþekkingu og svara með réttu framboði af menntun. Jafnframt talaði einn þátttakandi um 

að það þyrfti að huga vel að grunninum fyrir þessi sérhæfðari störf þar sem það væru ekki allir 

einstaklingar tilbúnir til þess að vinna við þau störf. Það þyrfti því að gæta þess að allir 

samfélagshópar passi inn í þennan nýja heim. Fáeinir þátttakendur töldu að útbreiðsla á 

stafrænum starfsmanni myndi ekki hafa áskoranir í för með sér fyrir samfélagið. Þeir töluðu 

um að hlutverk starfa myndu einfaldlega breytast og störf verða meira skapandi. Einn sagði að 

það yrðu ekki áskoranir af útbreiðslu á stafrænum starfsmanni næstu tíu árin. Þar sem að í 

upphafi sjálfvirknivæðingar væru einföldu hlutirnir sjálfvirknivæddir og þeir myndu ekki hafa 

mikið af ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Um leið og farið væri að sjálfvirknivæða flóknari hluti 

gæti það haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Hins vegar var einn þátttakandi sem talaði um að 

það yrðu miklar áskoranir af útbreiðslu á stafrænum starfsmanni þegar til langs tíma er litið en 

ekki til skamms tíma. Hann sagði að til að byrja með væri það að mestu leiti jákvætt þar sem 

hægt væri að taka af starfsmönnum þessi síendurteknu verkefni, í mörgum fyrirtækjum væri of 

hæft fólk í mörgum störfum og sjálfvirknivæðingin myndi hjálpa til við að leysa þau frá þeim 

störfum. Að auki tók hann fram að þegar horft væri lengra fram í tímann væru fullt af 

áskorunum sem gætu snúið meðal annars að því hvernig ætti að endurhugsa menntakerfið, 
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hvernig ætti að endurmennta starfsmenn, hvernig ætti að tryggja samkeppnishæfni 

samfélagsins og stærðarhagkvæmni. 

Allir nema einn þátttakandi voru sammála því að þeir töldu ekki hættu á auknu 

atvinnuleysi með aukinni innleiðingu fyrirtækja á stafrænum starfsmanni. Sá eini sem var á 

annarri skoðun taldi að það væri ákveðin hætta á því að atvinnuleysi myndi aukast en það færi 

eftir því hvaða ákvörðun fyrirtæki myndu taka. Ef fyrirtæki myndu taka þá ákvörðun að nýta 

sjálfvirknivæðinguna einungis til hagnaðar gæti það aukið atvinnuleysi. Þátttakandinn tók 

einnig fram að ef að fyrirtæki færu þessa leið væru þau ekki að nýta sjálfvirknivæðinguna til 

að efla fyrirtækið til þess að það yrði sterkara á til dæmis alþjóðamarkaði. Þeir þátttakendur 

sem töldu ekki hættu á auknu atvinnuleysi töldu að aukin sjálfvirkni myndi aftur á móti skapa 

önnur störf. Hlutverk starfa myndi breytast og stærra hlutfall þeirra yrði í tækni, út frá því 

myndu ný störf skapast við aðra hluti en áður. Einn þátttakandi tók einnig fram að aukin 

sjálfvirkni gæti bætt samkeppnishæfni fyrirtækja og að margir starfsmenn innan fyrirtækja 

gætu nýst margfalt betur innan fyrirtækis. Hins vegar töldu örfáir af þessum þátttakendum að 

hætta væri á auknu atvinnuleysi á Íslandi þegar lengra væri komið í innleiðingunni, eftir um 

það bil 20 ár. Þar sem þá væri farið að sjálfvirknivæða miklu fleiri þætti en bara ferla. 

  

5.3 Menntun 

Allir þátttakendur voru sammála um að það þyrfti að endurskoða námskrá í skólum í kjölfar 

tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum. Margir bættu þó við að þeir þekktu hins 

vegar ekki nægilega vel hvernig skólar höfðu aðlagað sig en þetta væri eitthvað sem þyrfti að 

hugsa um. Einn þátttakandi taldi að nauðsynlegt væri að tengja skólastarf meira við 

raunveruleikann og atvinnulífið. Einnig voru næstum allir sammála um að auk þess að 

endurskoða námskránna þyrfti að bjóða upp á meira sérhæft nám samhliða aukinni sjálfvirkni. 

Aftur á móti var einn þátttakandi sem taldi það alls ekki nauðsyn og einn annar sem taldi að 

það þyrfti að bjóða meira upp á bæði sérhæft og almennt nám. Þeir töldu báðir að það væri 

mikilvægt að byrja að breyta námskránni í grunnskólum. Í fyrsta lagi væri mikilvægt að byrja 

snemma á því að gera krakka sjálfstæða í hugsunum. Í öðru lagi væri mikilvægt fyrir komandi 

kynslóð að skilja og þekkja tæknina þar sem hún væri framtíðin. Störf væru að breytast og fleiri 

störf munu snúa að því að vinna í tækni. Fólk þyrfti því að vera með reynslu í því hvernig það 

eigi að meðhöndla gögn og forrita ásamt hæfni til að getað gert og skilið gervigreind. Einn 

þátttakandi sagði einnig að það þyrfti að byrja fyrr að kenna hagnýta siðfræði og heimspeki í 

skólum þar sem að það væri veigamikill hluti af sjálfvirknivæðingu. Mikilvægt væri fyrir 
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einstaklinga að læra að hugsa um siðfræðilega nálgun daglegs lífs, hvernig það gæti tengst 

þeirri tækni þau væru að vinna í.  

Áþekkar skoðanir voru meðal þátttakenda þegar þeir voru spurðir hvernig fyrirtæki ættu 

að þróa og viðhalda menntun starfsmanna sinna, jafnframt voru þeir allir á sama máli með að 

hlutverk fyrirtækja væri gríðarlega mikilvægt þegar kæmi að þessum hlutum. Einn þátttakandi 

taldi einnig að það væri mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda í starfsmenn sem þekkja fyrirtækið 

og reksturinn vel, þeir starfsmenn mættu alls ekki úreldast og fyrirtæki þyrftu því að þróa og 

nýta aðra hæfni þeirra. Nokkrir þátttakendur sögðu að til að fyrirtæki gætu þróað og viðhaldið 

menntun starfsmanna þyrftu þau að halda ýmis námskeið eða ráðstefnur fyrir starfsmenn, en 

það færi eftir störfum hvað hentar hverju sinni. Einn þátttakandi sagði að fyrirtæki þyrftu að 

gera fræðsluáætlanir til langs tíma ásamt því að setja fjármagn og tíma í endurmenntunina og 

passa vel upp á að hún nýtist í starfi. Einn þátttakandi kaus að svara spurningunni út frá 

samfélagslegu sjónarhorni en ekki sjónarhorni fyrirtækja. Hann sagði að annars vegar væri 

mikilvægt að leggja betri áherslu á nýsköpun, það þyrfti að vera eðlilegra að fólk tæki áhættur 

með nýjar hugmyndir og verkefni. Einnig myndi það hvetja fólk til að læra nýja hluti og að 

taka frumkvæði. Þetta væri nauðsyn fyrir samfélagið þegar umhverfið og tæknin færi að 

breytast hraðar. Hins vegar sagði hann að það þyrfti að verða eðlilegri partur af samfélaginu að 

fólk færi í endurmenntun og það þyrfti jafnvel að vera styrkt af ríkinu. Samfélagið þyrfti því 

að þróa betra kerfi til þess þar sem að það hefur reynst erfitt að blanda saman fullu námi og 

fullu starfi. Hann bætti einnig við að þar sem að háskólar væru með miklar kröfur á langt nám, 

minnsta kosti þrjú ár, væru þeir þar af leiðandi ekki hannaðir fyrir fólk frá atvinnulífinu sem 

gæti viljað koma inn í háskólana í þrjá mánuði til þess að læra eitthvað nýtt. 

  

5.4 Siðferði og áhrif á mannlega eiginleika 

 Þegar spurt var hvort að sjálfvirkni myndi hafa áhrif á mannleg gildi, eiginleika og samskipti, 

voru nær allir þátttakendur sammála um að það myndi hafa áhrif. Flestir sögðu einnig að 

sjálfvirkni væri nú þegar búin að hafa mikil áhrif, enn fremur tók einn þátttakandi fram að hann 

héldi að sjálfvirknin myndi ekki hafa meiri áhrif en þau sem væru nú þegar komin fram. 

Nokkrir þátttakendur töluðu um að þeir höfðu áhyggjur af komandi kynslóð þar sem að þau 

væru alin upp við það að eiga meiri samskipti í gegnum tæki heldur en fólk og það gæti haft 

áhrif á þroska þeirra. Þetta leiðir til þess að samskipti komandi kynslóðar munu líklega að 

mestu leiti eiga sér stað á rituðu formi, í gegnum netið eða skilaboð. Þátttakendurnir taka fram 

að styrkur mannlegra samskipta gæfi mikið frá sér og fólk fengi mikið úr líkamstjáningu. Því 
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minni persónuleg samskipti sem myndu eiga sér stað gætu þar með verið áhyggjuefni varðandi 

mannleg gildi og eiginleika. Einn þátttakandi minntist einnig á að það væri hægt að 

sjálfvirknivæða svo rosalega margt að persónuleg samskipti myndu minnka á mörgum sviðum. 

Hann tekur sem dæmi samskipti neytanda og fyrirtækis, að hér áður fyrr voru þau á milli 

manneskju og manneskju, en í dag væru samskiptin milli manneskju og til dæmis vélmennis 

og í framtíðinni myndi þetta enda á að vera kerfi á móti kerfi. 

Tiltölulega ólík svör bárust frá þátttakendum þegar þeir voru spurðir hvort að þessi 

tækni hefði einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika. Einn þátttakandi sagði að hann sæi 

enga siðferðislega umdeilda eiginleika þar sem að þetta væri þróun og mannfólkið fengi meira 

að vinna við störf þar sem þau þyrftu að beita rökhugsun og þar með minni handavinnu. Allir 

hinir þátttakendurnir sáu einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika við sjálfvirknivæðingu og 

tóku fram að það væri ótrúlega margt sem hægt væri að skoða tengt siðferði. Aftur á móti höfðu 

þeir ólíka sýn á hvaða siðferðislegu eiginleikar það gætu verið og einn af þeim taldi að það 

myndu ekki koma fram neinir nýir siðferðislegir eiginleikar, þar sem að þessi tækni væri sögð 

vera fjórða iðnbyltingin og flestir hefðu nú þegar komið fram. Einn þátttakandi tók hins vegar 

fram að ef horft væri einungis á einföldu sjálfvirknivæðinguna, eins og RPA, sæi hann ekki 

neina siðferðislega umdeilda eiginleika þar en um leið og það væri farið að sjálfvirknivæða 

eitthvað sem myndi hafa áhrif á líf fólks þá koma upp ýmsir siðferðislegir umdeildir 

eiginleikar. Hann nefndi sem dæmi þá tækni sem ákvarðar ýmislegt fyrir fólk og er stjórnað af 

mjög fáum aðilum, til að mynda þær niðurstöður sem hver og einn einstaklingur fengi upp á 

Google eða hvaða bíómyndir hver og einn fengi upp hjá sér á Netflix. Það er því í höndum 

þeirra sem stjórna þessari tækni að velja hvað og hvenær fólki er boðið eitthvað, þarna er mikið 

vald í höndum mjög fárra aðila og hvernig þessir aðilar meðhöndla þetta vald er stóra 

siðferðislega spurningin í dag. Einnig tók hann fram að það yrði mikil ábyrgð sett á þessa aðila 

sem eru við stýrið á þessum tæknibreytingum og þá myndi skipta gríðarlega miklu máli að 

endurhugsa menntakerfið og uppfræða fólk um sjálfstæða hugsun. Annar þátttakandi talaði um 

að hægt væri að skipta siðferði í tvennt, annars vegar siðferði innan fyrirtækis og hins vegar 

innan samfélags. Hann sagði að til þess að fyrirtæki gætu passað upp á siðferði þyrftu 

stjórnendur að vera heiðarlegir gagnvart starfsmönnum, þar að segja ekki fela hvaða breytingar 

tæknin muni fela í sér og hvaða störf muni hverfa. Jafnframt væri það líka á ábyrgð starfsmanna 

að þróast með tækninni og vera opið fyrir þeim breytingum sem fyrirtækið tæki sér fyrir 

hendur. Einn þátttakandi horfði á þá siðferðislegu umdeildu eiginleika sem upp gætu komið út 

frá aukinni sjálfvirkni á þjónustuhluta fyrirtækja. Hann sagði að algengast yrði að 

viðskiptavinir myndu njóta sömu þjónustu en fyrirtæki gætu hins vegar að þróað tæknina á 
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þann hátt að hún þjónusti ákveðna viðskiptavini illa til þess að reyna að losna við þá úr 

viðskiptum. Þetta gæti til dæmis verið gert hjá tryggingafélögum sem myndu ekki vilja hafa 

eldri viðskiptavini en 60 ára. Hann tók fram að hægt væri að velta því fyrir sér hvort að það 

væri siðferðislega rétt eða ekki. 

 

5.5 Samfélagsstyrkur 

Örfáir þátttakendur greindu frá svokölluðum samfélagsstyrk (e. community pay) sem 

stjórnvöld gætu ákveðið að taka upp ef sú staða kæmi til að aukin sjálfvirkni myndi leiða til 

aukins atvinnuleysis. Þeir töluðu um að þau fyrirtæki sem myndu innleiða mikla tækni væru 

þar með að greiða minni launakostnað og skila enn meiri hagnaði ásamt því að stofna enn meiri 

veltu og arð í samfélaginu. Einn þátttakandi sagði að stóra siðferðilega spurningin með þessu 

væri því hvort að þessi fyrirtæki ættu að greiða svonefndan tækniskatt til þess að þau væru að 

borga eðlilega mikið til samfélagsins. Þátttakendurnir töluðu um að út frá þessari spurningu 

hafi myndast sú hugmynd að ef til þess kæmi að það myndaðist mikið atvinnuleysi, myndu 

þessir skattar nýtast inn í samfélagið sem svokallaður samfélags styrkur. Einn þátttakandi 

útskýrði samfélags styrk á þann hátt að það væri styrkur sem að stór hluti þjóðarinnar fengi 

greiddan frá samfélaginu. Annar þátttakandi útskýrði hann þannig að samfélags styrkur þýddi 

að allir einstaklingar myndu fá ákveðna upphæð frá ríkinu og gætu þar með ráðið hvort þau 

vildu bæta ofan á þá upphæð með því að vinna eða hvort að sú upphæð myndi duga þeim. 
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6. Umræður & Lokaorð  
Í eftirfarandi kafla verður gert grein fyrir því hversu vel niðurstöður rannsóknarinnar falla að 

markmiðum rannsóknarspurningarinnar sem lögð var til í upphafi. Þar að auki verða 

niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við fræðin og niðurstöður fyrri rannsókna ásamt því 

að draga ályktanir út frá niðurstöðunum. Í lokin verða settar fram tilgátur að 

framtíðarrannsóknum tengdum stafrænum starfsmanni sem áhugavert væri að rannsaka nánar. 

Vert er að taka fram að rannsakendur gera sér grein fyrir umfangi viðfangsefnisins og að 

umfjöllun okkur nær einungis til hluta af því. Við val á umfjöllunarefni var tekið til greina hvað 

væri mest þörf á að kanna nánar miðað við íslenskt samfélag og vinnumarkað. Rannsakendur 

vildu að komast að upplýsingum hvar Ísland væri statt í innleiðingu á sjálfvirknivæðingu og 

kanna mögulegan áhrifamátt hennar á störf, vinnumarkað og samfélag.  

 

6.1 Samantekt á niðurstöðum 

Stafrænir starfsmenn: Möguleg áhrif á íslensk störf, vinnumarkað og samfélag var 

rannsóknarspurningin sem við lögðum fyrir í upphafi verkefnisins. Í eftirfarandi kafla munum 

við draga saman áhrif stafræns starfsmanns samkvæmt niðurstöðum rannsóknar okkar og bera 

saman við fyrri rannsóknir. Niðurstöður okkar ber að taka með fyrirvara þar sem rannsóknin 

er könnunarrannsókn og er því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum.  

 

Mikilvægi á undirbúning og vel skilgreindum verkferlum og væntingum 

Niðurstöður rannsóknar á innleiðingu stafræns starfsmanns í fyrirtæki sýndu fram á mikilvægi 

undirbúnings og vel skipulagðra áætlana áður en haldið er í stafræna vegferð fyrirtækja. 

Undirbúningurinn á að fela í sér greiningu á ferlum fyrirtækja og væntingar þeirra til 

sjálfvirknivæðingar. Til að innleiðingin muni skila árangri og standast væntingar er mikilvægt 

að hafa grunnþekkingu á tækninni ásamt hæfu starfsfólki. Í skýrslu Deloitte Automation is here 

to stay, but what about your workforce? (2017) er fjallað ítarlega um hvernig er hægt að 

undirbúa fyrirtæki fyrir hið nýja vinnuvistkerfi (e. work ecosystem) sem er að skapast með 

tækninýjungum og uppfinningum. Þeirra hugmyndarfræði um meginstoðir og umhugsunarefni 

í áætlanagerð á innleiðingu stafræns starfsmanns er að mörgu leiti sú sama og niðurstöður 

rannsóknar okkar benda til. Hugmyndafræði þeirra er skipt í fjórar meginstoðir: 1) hugsýn og 

áætlun 2) stefna og nýsköpun ferla 3) tæknilegur vöxtur 4) breyting vinnuafls/ skilvirkni 

fyrirtækis. Það sem er líkt með þeirra hugmyndafræði og niðurstöðum okkar rannsóknar er 

mikilvægi á að hafa skýra heildarsýn á markmiðum og væntingum til árangurs ásamt greiningu 
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á hvaða ferla hjá fyrirtæki er hægt að sjálfvirknivæða. Þar að auki er mikilvægt að greina þau 

tæknilegu innviði sem stafræni starfsmaðurinn þarf ásamt því að gera áætlanir fyrir vinnuafl til 

að ná árangri. Það sem er frábrugðið okkar niðurstöðum og hugmyndafræðinni í skýrslu 

Deloitte er að þeir gera ráð fyrir nákvæmari og betur skilgreindari áætlanagerð í stefnumótun 

mannauðs fyrirtækja. 

 

Ávinningur stafræns starfsmanns fyrir fyrirtæki og vinnumarkað 

Í sömu skýrslu og nefnd er hér að ofan kom einnig fram að sjálfvirknivæðing í fyrirtækjum 

hvetur til og gerir fólki kleift að meta einstaklingsgildi sín betur, tengjast betur tilgangi og 

stefnumótun fyrirtækis og ná til markaða sem takmarkanir á getu og færanleika höfðu áður 

haldið utan seilingar. Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að þessi þróun muni valda atvinnuleysi er 

einnig áætlað að hún muni skapa ný störf og gefa starfsfólki tækifæri á að taka að sér meira 

virðisskapandi störf. Sýnt hefur verið fram á að sjálfvirknivæðing ferla getur dregið verulega 

úr kostnaði, aukið afkastagetu til muna og þar með aukið hagnað. Raunvirði 

sjálfvirknivæðingar fer hins vegar langt fram úr væntingum um lækkun útgjalda og aukins 

ágóða því hægt er að nota hana sem tæki til að auka þátttöku og ánægju starfsmanna. Rannsókn 

okkar styður þær kenningar að helsti ávinningur stafræns starfsmanns sé að búa til meira 

virðisskapandi störf fyrir starfsfólk. Þar að auki telja þátttakendur að ávinningur fyrirtækja sé 

lækkun kostnaðar og aukinn hagnaður.   

Megin ávinningur við innleiðingu á stafrænum starfsmanni fyrir íslenskan vinnumarkað 

var talinn vera sá að störf myndu að öllum líkindum verða sérhæfðari. Það myndi fela í sér 

breytingar á störfum, þau myndu krefjast meiri sérhæfingar og aukinnar aðlögunarhæfni að 

tæknibreytingum. Einnig var vakin athygli á að stafrænir starfsmenn gætu átt hlut í að stytta 

vinnuvikuna en það hefur verið viðfangsefni í kjaraviðræðna síðastliðinna ára. Eins og áður 

kom fram í greiningu KPMG á mótun á nýju vinnuafli (2018) í kjölfar tækniþróunnar með 

sjálfvirknivæðingu, má gera ráð fyrir að umtalsverð breyting verður á störfum í nákominni 

framtíð. Ályktað er að samþætting sjálfvirknivæðingar og gervigreindar muni leiða til 

umbyltingar á vinnuafli sem krefst nýrrar hæfni og hugarfarsbreytinga til að takast á við ný 

verk í samvinnu við stafræna starfsmenn. Þar að auki geta þessar breytingar leitt til 

endurmótunar á hefðbundinni vinnuviku. Þetta fellur því saman við niðurstöður okkar 

rannsóknar um ávinning fyrir vinnumarkaðinn.  
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Misræmi á skoðunum samfélagsbreytinga 

Skiptar skoðanir voru á því hvort að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum 

fyrirtækjum myndi hafa einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið. Ósamræmi var á 

milli hvenær á næstkomandi árum þær áskoranir myndu koma fram í samfélaginu. 

Áskoranirnar sem þátttakendur nefndu var aukin krafa á menntun og þekkingu á tækni ásamt 

þörf fyrir aukinni aðlögunarhæfni einstaklinga. Einnig þyrfti að huga að því hvernig Ísland á 

að vera samkeppnishæft samfélag á alþjóðamarkaði. Þeir sem töldu að engar áskoranir væru 

fyrirsjáanlegar sögðu að hlutverk starfa myndi hreinlega breytast og störf verða meira skapandi. 

Í greinargerðinni Ísland og fjórða iðnbyltingin (2019) er varpað ljósi á þær samfélagsbreytingar 

sem aukin sjálfvirknivæðing mun hafa í för  með sér. Talið er að sjálfvirknivæðing muni valda 

óumflýjanlegu uppbroti í samfélaginu þar sem ný tækni er í auknum mæli að leysa verkefni 

sem einungis hugarafl mannsins hefur getað leyst hingað til . 

         Samkvæmt greiningu Hagstofunnar sem unnin var í samvinnu við fyrrnefnda 

greinargerð um möguleg áhrif sjálfvirknivæðingar á íslenskan vinnumarkað er talið að um 28% 

verði fyrir verulegum breytingum eða störf hverfi alveg. Þá má áætla að 58% taki talsverðum 

breytingum vegna áhrifa tækni en aðeins 14% starfa breytast lítið. Greiningin var metin sem 

viðmið af hugsanlegum áhrifum yfir næstu 10 til 20 árin og var miðuð við atvinnuþátttöku árið 

2017 sem var 82%, eða 194 þúsund manns á aldrinum 16 til 74 ára. Það þýðir að af þeim 194 

þúsund einstaklingum eru 167 þúsund einstaklingar í vinnu við störf sem eru miðlungs (30-

50%) til miklar líkur (>50%) á sjálfvirknivæðingu. Þessu ber að taka með fyrirvara en engu að 

síður er áhugavert að sjá gífurlega hátt hlutfall starfa sem munu taka breytingum á komandi 

árum. Út frá þessari greiningu má álykta að töluverðar breytingar verði á vinnumarkaðnum og 

störf munu breytast en ekki er hægt að staðhæfa að aukið atvinnuleysi muni eiga sér stað. Það 

samræmist niðurstöðum okkar sem leiddu í ljós að ekki væri talin hætta á auknu atvinnuleysi 

með aukinni innleiðingu fyrirtækja á stafrænum starfsmanni. Tæknin myndi samþættast við 

önnur störf og þar að auki myndu ný störf skapast. Þátttakendur töldu að aukið atvinnuleysi 

væri ekki vandamál þegar til skammst tíma væri litið en hins vegar gæti það orðið 

úrlausnarverkefni eftir 10 til 20 ár þegar þróuninni hefur farið lengra fram og notkun hagnýtrar 

gervigreindar hafin.  

  

Breytingar á grunnstoðum menntakerfis 

Það var sameiginlegt álit allra þátttakanda rannsóknarinnar að það þyrfti að breyta námskrá í 

skólum í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum. Helstu niðurstöður sem 

komu fram voru að það þyrfti að tengja skólastarf meira við raunverulegar aðstæður og 
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atvinnulífið. Leggja ætti því áherslu á að breyta námskrá frá grunnskólum og upp úr til þess að 

þjálfa krakka í sjálfstæðri hugsun þar sem mikilvægt væri fyrir komandi kynslóðir að skilja og 

þekkja tæknina. Einnig var minnst á að það þyrfti að byrja fyrr að kenna hagnýta siðfræði í 

skólum þar sem það væri efnismikill hluti af sjálfvirknivæðingu.  

Aðspurð að því hvernig þátttakendur töldu að fyrirtæki ættu að þróa og viðhalda 

menntun starfsmanna komu þeir með hliðstæðar hugmyndir. Fyrirtæki ættu að halda námskeið 

eða ráðstefnur fyrir starfsmenn og gera fræðsluáætlanir til langs tíma þar sem gert er ráð fyrir 

því fjármagni og þeim tíma sem þarf til að fjárfesta í endurmenntuninni. Heyra má samhljóm 

fyrri rannsókna og greininga við þessar niðurstöður en menntun er talin lykilþáttur í 

sjálfvirknivæðingu og áhrifum hennar á samfélög. Hæfniskröfur taka miklum breytingum 

samhliða breytingum á störfum en við sjáum það nú þegar að við ráðningar er litið sérstaklega 

til eiginleika sem nýtast betur í sjálfvirknivæddum störfum eins og þverfagleg færni eða færni 

á ólíkum sviðum. Kröfur um hæfni í að leysa flókin vandamál, búa yfir gagnrýnni skapandi 

hugsun, tilfinningagreind og færni í teymisvinnu eru taldir mikilvægir eiginleikar í starfi nú til 

dags. Ef færni á að láta ljós sitt skína þurfa að eiga sér stað ýmsar breytingar á menntakerfinu 

svo sem kennslu, námsmati og námsframboði. Það felur í sér að líta til innviðis menntakerfisins 

eins og hvernig kennsla fer fram, hvað er verið að kenna og hvernig námsmat er byggt upp 

(Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019).  Með núverandi skólakerfi er erfitt að gera sér í 

hugarlund hvernig einstaklingar eiga að þróa með sér þá færni sem kröfur eru gerðar um. Þörf 

er á róttækum breytingum á grunnstoðum menntakerfisins en hér verður nefnt dæmi sem taka 

má til fyrirmyndar í umræðu og framkvæmd að bættu menntakerfi. Skólinn Quest to Learn 

(Q2L) er ný nálgun að námi. Hann er almenningsskóli fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára 

byggður á frumlegri hugmyndafræði sem er þróuð af færum sérfræðingum með styrk frá 

MacArthur stofnuninni („About Q2L“, e.d.). Hugmyndafræði skólans er leikjamiðað nám (e. 

game-based learning) sem byggir kennsluaðferðir sínar á leikjum en ekki hefðbundnu 

fyrirlestrarformi eins og tíðkast. Lögð er áhersla á að kenna virka þátttöku, samvinnu, sköpun 

og úrlausnaraðferðir við raunverulegum vandamálum. Námsaðferðir skólans skila sér margfalt 

til baka með aukinni þátttöku og virkni nemenda ásamt verðmætri færni við úrlausnir á 

vandamálum, samskiptahæfni, samvinnuhæfni, skapandi hugsun, gagnrýnni hugsun og svo 

mætti lengi telja („About Q2L“, e.d.). 
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Siðferðisleg álitamál 

Fjórða iðnbyltingin og tæknin sem henni fylgir er talin búa yfir meiriháttar afli sem getur valdið 

ófyrirsjáanlegum breytingum og endurmótun samfélaga. Sérstaklega vegna þess að umrædd 

tækni gerir greinarmun milli efnislegra, stafrænna og líffræðilegra þátta mun óljósari. Það gefur 

okkur ástæðu til að vernda mannleg gildi og eiginleika með því að skilgreina betur siðferðisleg 

viðmið okkar. Með því geta fyrirtæki og stjórnvöld við þróun á gervigreind hugað að því að 

missa ekki sjónar á því sem gerir okkur mannfólkið einstakt (Schwab o.fl., 2018). Þátttakendur 

rannsóknarinnar töldu að sjálfvirkni myndi hafa áhrif á mannleg gildi, eiginleika og samskipti 

mannfólksins. Nokkrir þeirra töldu einnig að það væri nú þegar búið að eiga sér stað. Samskipti 

færu að mestu leiti fram með tækni í gegnum netið eða skilaboð og það væri áhyggjuefni þar 

sem minnkandi persónuleg samskipti gætu haft áhrif á þroska einstaklinga.  

Að kunna að meta mikilvægi fjórðu iðnbyltingarinnar og að móta hana þannig að hún 

beri jafnan ágóða til allra, krefst nýrra leiða í hugsun og góðum skilningi á mismunandi tækni 

sem mun hafa áhrif á einstaklinga, samfélög, fyrirtæki og stjórnvöld. Samfélagsbreytingar 

vegna hennar munu óhjákvæmilega valda óróa og leiða í ljós ákveðin siðferðisleg álitamál. Ef 

væntingar okkar um ágóða tækninnar mæta ekki okkar siðferðislegu gildum myndast togstreita. 

Upplýsingaöflun, siðferðisleg ábyrgð vélmenna og hagnýting gagna eru öll dæmi um slík 

álitamál og ekki af ástæðulausu. Ólík svör bárust frá þátttakendum þegar þeir voru spurðir 

hvort  þeir sæju einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika við sjálfvirknivæðingu þrátt fyrir 

að nær allir þátttakendur svöruðu því játandi.Fáeinir tóku aftur á móti fram að annars vegar 

myndu ekki koma neinir nýjir siðferðislegir eiginleikar fram og hins vegar að ef litið væri 

einungis til RPA kerfa, ættu ekki að koma upp neinir siðferðislegir umdeildir eiginleikar. 

Niðurstöður okkar sýna fram á vanmat á siðferðslegum þáttum tengdri sjálfvirknivæðingu og 

gervigreindartækni í samanburði við fyrri rannsóknir. 

  

6.2 Samantekt og tillögur að framtíðarrannsóknum  

Rannsóknin færir rök að samhljómi milli fyrri rannsókna og greinargerða við niðurstöður 

okkar. Þær sýndu fram á mikilvægi góðrar undirbúningsvinnu og greiningu á ferlum fyrir 

innleiðingu á stafrænum starfsmanni. Þar að auki má áætla að mikil breyting á störfum og 

vinnumarkaði sé í vændum í kjölfar aukinnar sjálfvirknivæðingu. Aukin sjálfvirknivæðing í 

fyrirtækjum leiðir af sér aukna afkastagetu, aukinn hagnað og lækkun kostnaðar. Starfsmenn 

geta því tekið að sér meira virðisskapandi og sérhæfðari störf. Þrátt fyrir að störf muni breytast 

er lítið hægt að segja til um áhrif þess á atvinnuleysi á vinnumarkaði. Svör þátttakenda gefa til 
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kynna nauðsyn á breytingum menntakerfis og aukinnar endurmenntunar starfsmanna. Lagt er 

til að breytingarnar þurfi að hefjast í grunnskóla, auka þurfi kennslu í sjálfstæðri hugsun og 

hagnýtri siðfræði. Þar að auki leggur greiningargerð nefndar um fjórðu iðnbyltinguna fram 

hugmyndir að bæði fyrirtæki og verkalýðsfélög sjái um skipulagningu á endurmenntun. 

Misvægi á mikilvægi siðferðismála tengdum gervigreindartækni uppgötvaðist við 

samanburð fyrri rannsókna og tillögur að alþjóðlegum siðferðislegum ramma sem fjallað er 

um í bókinni Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution (2018) eftir Klaus 

Schwab. Álit rannsakenda er að vanmat hafi átt sér stað á mikilvægi siðferðis til að vernda 

mannleg gildi og eiginleika. Það er nauðsynlegt að huga að þessum þáttum samhliða þróun í 

gervigreindartækni. Áhrif þekkingarleysis á siðferði getur haft slæmar afleiðingar í för með 

sér eins og til dæmis aukinnar hættu á öryggisógnir. Hugmyndafræði höfundarins Isaac 

Asimov um lögmálin þrjú sem vélmenni fylgja eftir í vísindaskáldsögum styrkja okkar 

kenningar um mikilvægi siðferðislegs ramma. Rithöfundar bókmennta tóku þessum boðskap 

alvarlega og eru enn í dag að fylgja honum eftir. Það sýnir okkur hversu mikla máli skiptir að 

hafa siðferðislegan ramma til hliðsjónar við áframhaldandi tækniþróun. Því leggjum við til að 

framtíðarrannsóknir leggi áherslu á þá siðferðislegu eiginleika og gildi fyrir þá aðila sem 

standa að baki og stýra þróun og innleiðingu gervigreindar. Þörf er fyrir að efla umræðu og 

kennslu á hagnýtri siðferði í samfélaginu til að huga að hvernig siðferði tengist tækninni sem 

umlykur okkur í daglegu lífi.  
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Viðauki A: Þátttökubeiðni  
Staðlaður tölvupóstur sem sendur var á mögulega viðmælendur fyrir rannsóknina. 

 

Sæl/l 

Við heitum Elísabet Hilmarsdóttir og Kristín Helga Hermannsdóttir og erum nemendur við 

Háskólann í Reykjavík að vinna að Bachelor lokaverkefni okkar í viðskiptafræðum. 

Okkar var bent á að hafa samband við þig í þeirri von um að þú gætir upplýst okkur um 

einstaklinga sem þú þekkir sem gætu nýst okkur sem sérfræðingar í viðtölum fyrir verkefnið.  

 

 

Verkefnið okkar er um innleiðingu fyrirtækja á stafrænum starfsmanni og áhrif þess að gera 

rekstur fyrirtækja meira sjálfvirk á íslenskan vinnumarkað og þjóðfélag. Um er að ræða 

könnunarverkefni um efni sem ekki hefur áður fengið mikla umfjöllun hér á landi en við 

teljum áhugavert og nauðsynlegt að kynna betur. 

 

Við erum í leit að breiðum hópi sérfræðinga á fjölbreyttum sviðum til að aðstoða okkur með 

greiningu á stafrænum starfsmanni, áhrifum hans á vinnumarkaði og þjóðfélag og mögulegar 

áskoranir sem vert er að hafa í huga. Viðtölin fara fram á tímabilinu 7. til 18. október, þar 

sem við myndum spyrja þig 5-7 spurninga um möguleg áhrif og áskoranir sem fylgir því að 

innleiða starfrænan starfsmann í vinnu? 

  

Leiðbeinandi okkar, Páll Melsted Ríkharðsson, prófessor, biður kærlega að heilsa og metur 

mikils ef þú gætir séð þig fært um að leggja okkur hjálparhönd.  

  

Bestu kveðjur og hlökkum til að heyra frá þér. 

Elísabet og Kristín Helga. 
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Viðauki B: Viðtalsrammi  
Bakgrunnsspurningar  

Hver er aldur þinn ? 

Hvað hefur þú starfað hjá fyrirtækinu lengi ?  

 

Viðtalsspurningar   

1. Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan starfsmann ? 

en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni?  

 

1. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 

starfsmanni  að þínu mati ?  

 

2. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 

einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ?  

 

3. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis af 

hverju/af hverju ekki ?  

 

4. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 

nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?   

 

5. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 

starfsmanna ?  

 

6. Telur þú að aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika og  

7. samskipti ?  

 

8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ?  
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Viðauki C: Afrituð viðtöl  

Viðtal #1   
Bakgrunnsspurningar 
1.    Aldur: 49 ára 
2.    Starfsreynsla: 11 ár 
 
Viðtalsspurningar 
1.  a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ? 
Helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan starfsmann er að hægt er að nýta hann 
fyrir þessi endurteknu störf til að bæta þjónustu og tryggja samræmi í svörun og 
endurtekningum. Einnig gefur þetta möguleika til þess að besta ferla og hægt er að miðstýra 
betur t.d. þjónustuupplifun, ásamt því að tryggja að endurtekning sömu verka sé alltaf í sömu 
gæðum.  
  
b) Hvaða ávinning hefur það fyrir íslenskan vinnumarkað ? 
Ávinningurinn gæti verið sá að störf gætu orðið sérhæfðari og krafist meiri þekkingar og þar 
með meiri menntunar. Þá væru fleiri að fá starf við sitt hæfi þar sem að menntunarstig fólk er 
að aukast og yngri kynslóðin er t.d. ekki að vilja fá hvaða starf sem er. Einnig hefur þetta 
mikil áhrif á atvinnurekendur þar sem innleiðingin myndi þýða að það er auðveldara að 
miðstýra og auðveldara að fylgja eftir gæðaferlum.  
  
2.    Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni að þínu mati ? 
Fyrirtækin þurfa að þekkja vinnuferlana sína og verkferlin svakalega vel, það er mjög 
mikilvægt fyrir þau að vera búin að skilgreina viðskiptaferlana sína og greina þá hluti sem 
þau ætla að nýta stafræna starfsmanninn í.  
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ? 
Já, alveg klárlega. Vinnumenningin er að breytast mjög mikið og það gæti haft verulegar 
samfélagslegar breytingar fyrir alla. Það þarf að huga að grunninum til að mynda með 
sérhæfðari störf. Það eru ekki allir einstaklingar sem að langar að vinna við sérhæfðari störf, 
þeim langar frekar til þess að vera í meiri rútínu vinnu og vera ekki örmagna eftir 
vinnudaginn. Það þarf því að bera tillit til þess og passa upp á að hafa störf við allra hæfi, svo 
að öllum líði vel, þannig að það verði ekki ákveðnir samfélagshópar eftir sem passa ekki inn í 
þetta módel.  
  
4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum leiði til aukins atvinnuleysis ? 
Ég held að það verði ákveðin hætta á því en það fer eftir því hvaða ákvörðun fyrirtæki taka. 
Ef fyrirtæki taka ákvörðun um að spara pening og gera þetta með skammtímasjónarmiði, þá 
eru þau ekki að nýta sér sjálfvirknina til að efla fyrirtækið til þess að verða sterkara á til 
dæmis alþjóðamarkaði. Það gæti leitt til aukins atvinnuleysis. 
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5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 
nám í kjölfar tækniþróunnar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ? 
Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því en ég held að það hljóti samt að þurfa að gera það þar 
sem að kröfur til fólks eru að breytast. Fólk þarf að læra að vera betur undirbúið fyrir allt 
þetta áreiti, öll þessi gögn og upplýsingar til dæmis með því að geta nýtt sér tæknina. 
  
6. Að þínu mati hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun starfsmanna ? Það 
er mjög mikilvægt að þekkja fyrirtækið þitt vel og að gera fræðsluáætlanir til langs tíma litið, 
meira en eitt ár í einu. Það þarf að setja ákveðið fjármagn og tíma starfsmanna í 
endurmenntunina og passa upp á að hún sé nýtt í starfinu. Það er mjög mikilvægt að taka 
þetta saman og mynda heildstæða stefnu fyrir fyrirtæki, síðan er því skipt niður í deildir og 
hópa innan fyrirtækisins, en það fer eftir því hvernig starfsemi fyrirtækisins er. 
 
7. Telur þú að aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika og 
samskipti. 
Já ég held það. Ég get ímyndað mér að því minni persónuleg samskipti sem munu eiga sér 
stað milli fólks, muni það hafa áhrif á samskipti og hegðun þar sem það er mikið sem fólk fær 
úr líkamlegri tjáningu. Fólk verður latara að taka upp símann og hringja því meira sem við 
eigum í samskiptum á rituðu formi. 
 
 8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ?   
Ég tel að um sé að ræða frábæra tækni til þess að gera okkur mannfólkið skilvirkara, 
sérstaklega í vinnu, en það er mikilvægt að stíga varlega til jarðar því að um vélræn ferli sé að 
ræða og hvað við viljum taka í það ferli er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga.  
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Viðtal #2  
Bakgrunnsspurningar  
1. Aldur: 40 ára  
2. Starfsreynsla: 18 ár 
 
Viðtalsspurningar  
1.  a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ?  
Skilvirkni og getan til að bregðast hraðar við. Það leiðir til þess að allir ferlar fyrirtækis verða 
hraðari. Betri þjónusta við viðskiptavini og aukin starfsánægja þar sem teknir eru 
álagspunktar af starfsfólki og þar af leiðandi myndast tækifæri til að fá meira út úr hverjum 
starfsmanni. Einnig er stafrænn starfsmaður eitt af þeim tólum sem fyrirtæki í framtíðinni 
þurfa að vera með til að vera hluti af þessum stafræna heimi sem er að myndast. 
 
b) en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni? 
Það er aftur skilvirkni. Einnig er launakostnaður á Íslandi er hár og þar með er meiri hvati 
fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan starfsmann meðan við önnur lönd. Hins vegar eru íslensk 
fyrirtæki ekki góð í ferlun og fara beint í að  framkvæma hlutina, en með innleiðingu fer 
starfsmaður meira að vinna inn í ferlinu í staðinn fyrir t.d að fara eftir gæðahandbókum og 
öðru. 
  
2. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni  að þínu mati ? 
Undirstaðan í öllu þessu ferli er að passa upp á að gæði séu í lagi, gögnin eru hjartað í þessu 
(gagnaheilbrigði). Ef fyrirtæki eru að passa upp á gæðin og passa upp á ferlun, ættu þau að 
vera góð. 
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ? 
Nei, það eru margir sem halda að fyrirtæki sem innleiða stafrænan starfsmann munu fara í 
miklar uppsagnir, en þetta er ekki endilega þannig. Hlutverk starfa munu bara breytast. Ef við 
tökum fjármálasvið sem dæmi, þar sem það er algengast að það svið taki upp stafrænan 
starfsmann fyrst, þá geta starfsmenn einbeitt sér að meira skapandi störfum innan 
fjármálasviðsins í stað þess að einbeita sér t.d. að því að klára uppgjörin. Starfsmennirnir 
verða því meiri viðskiptafélagar í staðinn og fyrirtækin fá því miklu meira út úr hverjum 
starfsmanni. Það eru miklu meiri kröfur gerðar á starfsmenn í dag heldur en áður og þetta er 
undirstaðan í þeirri þróun. Þetta er meira hræðsluáróður í fólki að óttast þessa þróun, en það 
má ekki gleyma að tæknin er búin að gera fullt fyrir okkur. Það er samt auðvitað alltaf 
ákveðin áskorun falin í þessu ferli og þar er helst hægt að nefna að það er meiri krafa gerð á 
menntun einstaklinga, þar að segja að fleiri þurfa að fara í gegnum grunnám til að geta 
athafnað sig í þessum nýja heimi.  
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4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis af 
hverju/af hverju ekki ? 
Nei. 
  
5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 
nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?  
Já, það er eitthvað sem þarf að hugsa um. Ég er ekki búinn að hugsa þetta djúpt og þekki ekki 
hvernig skólar hafa aðlagað sig. Hins vegar er hægt að nefna að það er ekki eins að stofna 
fyrirtæki í dag og t.d. fyrir 10 árum. Í dag eru allt aðrar kröfur og tól og tæki sem þarf til að 
byggja upp fyrirtæki.  
  
6. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 
starfsmanna ? 
Hlutverk fyrirtækja er mjög mikið þegar kemur að þessum hlutum og er gríðarlega mikilvægt 
fyrir þau að passa að halda í starfsmenn sem þekkir fyrirtækið og reksturinn vel. Þeir 
starfsmenn eru mjög mikilvægir fyrir fyrirtæki og þeir mega ekki úreldast. Fyrirtæki verða 
því að þróa og nýta aðra hæfni þeirra. Til að afkasta þessu þurfa fyrirtæki að setja sér 
ákveðna stefnu til að mynda með ýmsum námskeiðum. 
  
7. Telur þú að  og aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika 
og samskipti, ef svo er hver ? 
Ég tel að það sé nú þegar búið að gerast með komu samfélagsmiðla. Ég hef ekki miklar 
áhyggjur af kynslóðinni sem er núna heldur komandi kynslóð. Krakkar í dag eiga samskipti á 
allt annan hátt en áður fyrr, þeir nenna ekki að tala saman og eiga mest megnis samskipti í 
gegnum netið. Styrkur í mannlegum samskiptum gefur svo mikið eins og t.d. líkamstjáning. 
Getur því verið hættuleg þróun sem þarf að passa upp á. 
  
8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ? 
Siðferði getur skiptst í tvennt í þessu samhengi, annars vegar siðferði innan fyrirtækis og hins 
vegar innan samfélags. Til að passa upp á siðferði innan fyrirtækis þurfa stjórnendur að vera 
heiðarlegir gagnvart starfsmönnum sínum, þar að segja ekki fela hvaða breytingar tæknin 
mun fela í sér og hvaða störf munu hverfa. Það er hins vegar líka á ábyrgð starfsmanna að 
þróast með tækninni og vera opið fyrir þeim breytingum sem fyrirtækið tekur sér fyrir 
hendur. Siðferði innan samfélags getur falið í sér að fyrirtæki sem innleiða mikla tækni eru 
þar af minna að reiða sig á starfsfólk og greiða því minni launakostnað. Þau eru því líklega 
með mjög mikinn hagnað. Siðferðislega spurningin er því hvort að þessi fyrirtæki að greiða 
svokallaðan tækniskatt svo að þau séu að borga eðlilega mikið til samfélagsins. Einnig hefur 
komið upp sú hugmynd að ef það verður aukið atvinnuleysi myndu þessir skattar nýtast inn í 
samfélagið til að greiða svokallaðan samfélags styrk. Það þýðir að allir einstaklingar fá alltaf 
ákveðinn pening frá ríkinu, og ráða því hvort þau vilji vinna eða ekki.  
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Viðtal #3  
Bakgrunnsspurningar  
1. Aldur: 37 ára  
2. Starfsreynsla: 20 ár 
 
Viðtalsspurningar  
1. a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ?  
Helsti ávinningur af innleiðingu stafræns starfsmanns væri til að byrja með að laga 
starfsmannaveltu hjá fyrirtækjum. Einnig myndar það auka stöðugleika í þjónustu til 
viðskiptavina og stöðugleika í sölu á vörum.  
 
b) en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni? 
Það myndi hjálpa til við að stytta vinnuvikuna og skapa sérhæfðari störf. Færibandavinna 
myndi þar af minnka. 
  
2. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni  að þínu mati ? 
Fyrirtæki þurfa að átta sig á hvaða störf og verkefni það eru sem stafrænn starfsmaður á að 
leysa af hólmi. Til að fyrirtæki geti það þurfa þau að vera með ferlun þar sem að þau þurfa að 
vera búin að mæla störfin fyrirfram til að sjá hvort þetta sé starf sem raunverulega þarf að 
leysa af. 
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ? 
Fyrirtæki þurfa að vanda val sitt á þeim starfsmönnum sem þeir halda eftir. Þau störf sem 
munu helst sitja eftir krefjast mikilla samskipta og því þurfa þeir starfsmenn sem eftir eru að 
vera góðir í mannlegum samskiptum. 
  
4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis af 
hverju/af hverju ekki ? 
Nei, ég held að það muni frekar hjálpa til með að stytta vinnuvikuna. Aukin sjálfvirkni mun 
líka skapa önnur og öðruvísi störf. Þau störf sem eru líkleg til að verða alveg leyst af með 
stafrænum starfsmanni eru einnig yfirleitt störf sem að fáir vilja vinna við í dag. 
  
5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira 
sérhæft nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?  
Ég hugsa að það þurfi að einhverju leiti en ég er ekki mikið inn í námskránni eins og hún er í 
dag. Það þarf til að mynda að þróa hana svo að krakkarnir séu ekki að læra eitthvað sem þarf 
ekki og einnig efla og viðhalda þessa mannlegu þekkingu sem er eftir. Það þyrfti því að 
tengja skólastarf meira við raunveruleikann og atvinnulífið. 
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6. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 
starfsmanna ? 
Fyrirtæki geta haldið námskeið eða ráðstefnur svo dæmi séu nefnd, en það fer eftir störfum 
hvað hentar hverju sinni. Einnig er allskonar nám sem hægt er að sækja með vinnu. 
  
7. Telur þú að  og aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika 
og samskipti, ef svo er hver ? 
Ég held að sjálfvirknin sem slík geri það ekki, heldur er kynslóðin sem er að koma upp núna 
að ýta sjálfvirkninni meira út í það. Þau vilja ekki bíða í síma eftir svari, þau vilja ekki panta 
pizzu í gegnum síma, heldur vilja þau helst að sem flest samskipti þeirra fari í gegnum 
skilaboð eða netið.  
  
8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ? 
Já, en það er margt sem getur fallið hérna undir. Til dæmis er umræðan um sjálfkeyrandi bíla 
og hvernig bíllinn á að meta aðstæður ef að til dæmis manneskja er að labba yfir götuna á 
rauðu ljósi, á bíllinn að stoppa eða ekki? Hvernig metur hann hvaða líf er verðmætara?. Við 
aukna sjálfvirkni á eiginleika tengda þjónustuhluta fyrirtækja sé ég ekki miklar siðferðislega 
umdeilda eiginleika, þar sem algengast verður að allir viðskiptavinir munu fá sömu þjónustu. 
Hægt væri þó að þróa tæknina þannig að þjónusta ákveðna viðskiptavini illa til að reyna að 
losna við þá úr viðskiptum, til dæmis hjá tryggingafélögum sem vilja ekki hafa eldri 
viðskiptavini en 60 ára. Þá er hægt að velta fyrir sér hvort að það sé siðferðislega rétt eða 
ekki. 
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Viðtal #4  
 Bakgrunnsspurningar  
1. Aldur: 38 ára  
2. Starfsreynsla: Eitt ár 
 
Viðtalsspurningar  
1. a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ?  
Tímasparnaður og minni villu áhætta varðandi innslátt í kerfum. Einnig rekstrarhagfræðing út 
frá starfsmannakostnaði. 
 
b) en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni? 
Það munu skapast ný störf og þeir starfsmenn sem hafa verið í einhæfum störfum, geta 
sérhæft sig betur og farið yfir í það að stýra störfunum sínum sjálfum með róbótum. 
  
2. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni  að þínu mati ? 
Fyrirtæki þurfa að kortleggja ferlana sína vel. Þau þurfa að ákveða strax í upphafi hver mun 
sjá um róbótinn, hvort að þeim muni vera stjórnað af starfsmönnum fyrirtækis eða af 
stjórnendum. Það fer eftir fyrirtækjum hvað hentar betur hverju sinni. 
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ? 
Já, samfélagið þarf að aðlaga sig að breyttri tækniþekkingu og svara með réttu framboði af 
menntun. 
  
4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis af 
hverju/af hverju ekki ? 
Nei, ég held að þetta muni bara breytast á þann hátt að ný störf skapast. Stærra hlutfall starfa 
verður í tækni og ný störf þar með skapast við aðra hluti en áður.  
  
5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 
nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?  
Já. 
  
6. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 
starfsmanna ? 
Það er erfitt að svara því þar sem það fer eftir hvernig starfsemi fyrirtækið er í. Í sumum 
fyrirtækjum borgar það sig að senda starfsfólk á námskeið en í öðrum ekki.  
  
7. Telur þú að  og aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika 
og samskipti, ef svo er hver ? 
Nei ekki endilega.  
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8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ? 
Nei, þetta er bara þróun og ég sé ekkert siðferðislega rangt við það. Mannfólkið fær meira að 
vinna við störf þar sem það þarf að beita rökhugsun en minni handavinnu. Ef við tökum 
endurskoðun sem dæmi þá eru róbótar bara notaðir fyrir mestu handavinnuna, t.d. að stemma 
af reikninga, sem starfið felur í sér og starfsmenn fá þar með að nota meiri rökhugsun. 
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Viðtal #5  
 Bakgrunnsspurningar  
1. Aldur: 50 ára 
2. Starfsreynsla: 14 ár 
 
Viðtalsspurningar  
1. a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ?  
Helsti ávinningur fyrir fyrirtæki er að þau geta notað starfsmenn sína í meira skapandi störf 
þar sem að það er ekki mikið virði í því að láta starfsmann vinna mikið í þessum endurteknu 
störfum eins og til dæmis að fara yfir tölur í Exel og bóka.    
 
b) en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni? 
Sama. 
  
2. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni  að þínu mati ? 
Í upphafi innleiðingar á stafrænum starfsmanni þurfa fyrirtæki að hafa vel skilgreinda ferla, 
sjá hvað það er sem hægt er að bæta og vita vel hvar þeir eiga að beita tækninni. Ef fyrirtæki 
eru ekki með vel skilgreinda ferla þá er erfitt fyrir þau að finna hvar ágreiningur gæti komið 
upp og hvar þau geta virkilega hagnast af innleiðingunni. Einnig þurfa fyrirtæki að skilja 
tæknina vel, þ.e. skilja hvaða möguleikar eru í boði og beita þeirri tækni sem passar við 
vandamálið hverju sinni. Ef fyrirtæki eru með verkefni þar sem eru illa skilgreindir ferlar og 
illa skilgreind inntaksferli er alltaf hætta á því að verkefnið verði mun stærra en upphaflega 
var lagt upp með og þá hefði kannski verið betra að ráða inn í starfsmenn í þessa vinnu en 
ekki tækni.  
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ? 
Já svo sannarlega. Hins vegar til að byrja með held ég að það muni að mestu leiti vera 
jákvætt, þar sem þá er hægt að taka af starfsmönnum þessi sí-endurteknu verkefni og vera þar 
með meiri skapandi störf fyrir starfsmennina. Í mörgum fyrirtækjum erum við með of hæft 
fólk í mörgum störfum og tæknin mun hjálpa til við að leysa þau frá þessum störfum. Þegar 
lengra er litið eru fullt af áskorunum sem geta komið upp sem snúa að til dæmis hvernig ætti 
að endurhugsa menntakerfið okkar, hvernig á að endurmennta starfsmenn og tryggja 
samkeppnishæfni samfélagsins og stærðarhagkvæmni. Þau fyrirtæki sem fjárfesta vel í 
þessari tækni og þessu sviði eru yfirleitt stærstu fyrirtæki heims og þau munu þar af hafa 
höfuð og herðar á markaðnum í framtíðinni og það getur verið ákveðið áhyggjuefni, þegar 
það safnast svona mikið af gögnum á einn stað.  
  
 
4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis af 
hverju/afhverju ekki ? 
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Til að byrja með þá nei, ég held að aukin sjálfvirkni geti bætt samkeppnishæfni fyrirtækja og 
það er margt sem fyrirtæki þurfa að bæta og geta nýtt mannaflann í það. Einnig munu margir 
starfsmenn innan fyrirtækja nýtast margfalt betur innan fyrirtækis. Þegar lengra er komið í 
innleiðingunni, c.a. 10-20 ár, þá hugsa að ég að þetta verði vandamál. Þá erum við farin að 
sjálfvirknivæða miklu fleiri þætti heldur en bara ferla, þetta mun fara mikið eftir því hversu 
hröð þróunin verður. Flestir halda að þróunin verði hraðar en ég hugsa að hún verði, það 
hefur verið mikið stökk á seinustu árum en við erum samt bara enn á byrjunarstigi. Það munu 
tvímælalaust vera miklar breytingar en við sem samfélag getum hins vegar smávegis stjórnað 
því hversu þungar og erfiðar þessar breytingar munu verða. Þegar lengra er komið í 
innleiðingunni, kannski eftir 30 ár, gæti kannski 30% af öllum mannafla orðið atvinnulaus 
þar sem að mörg störf verða orðin alveg sjálfvirk, svo sem framlínur, bókhald og þjónusta. 
Fyrirtækin eru þá að skila enn meiri hagnaði og stofna enn meiri veltu og arð í samfélaginu, 
þá hefur komið upp sú spurning hvernig eigi að dreifa þessum auð sem verður til ? Á hann að 
fara beint í vasann á eiganda fyrirtækis eða þyrfti að búa til annað samfélagsmunstur ? Það 
hefur verið gerðar tilraunir með svokallaðan samfélags styrk (e. community pay) þar sem að 
stór hluti samfélagsins fær styrk frá ríkinu. Ef tækninni er stýrt vel getur þetta haft jákvæð 
áhrif, annars getur þetta skapað vandamál í samfélaginu.  
  
5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 
nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?  
Já algjörlega, bæði sérhæft og líka almennt. Það er mikilvægt að byrja snemma og breyta 
námskránni frá gunnskólum, jafnvel leikskólum. Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt að byrja 
snemma í því að gera krakka sjálfstæða í hugsunum. Í öðru lagi munum við þurfa á færra 
fólki til að gera ákveðin störf en fleira fólki sem stýrir tækjunum, s.s. fólk þarf að vera 
tæknifær og tæknilæs, það er þessi nýja menntun sem þarf að einblína á fyrir þessa nýju 
starfsétt. Einnig þarf að einblína á þá stétt sem býr til þessa sjálfvirknivæðingu. Þeir þurfa þá 
reynslu í því að meðhöndla gögn, forrita, greiningu og reikniritum svo dæmi séu nefnd. Það 
er þekking sem þarf að vera miklu alengari og auðsóttari og það gerist bara í gegnum 
menntunarkerfið.  
  
6. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 
starfsmanna ? 
Það þarf að gerast í gegnum háskólaumhverfið á einn eða annan hátt. Það væri best ef það 
væri samstarf milli fyrirtækja og háskólaumhverfisins þar sem að það er rosalega mikil 
þekking í báðar áttir. Fyrirtæki eru með betri rannsóknir en háskólar en þau eru yfirleitt bara 
að rannsaka hluti sem gagnast þeim en háskólinn rannsakar meira í framtíðina og 
stefnumótunarhluti, og út frá því væri gott að skapa þetta samstarf. Þetta samstarf skapast 
hins vegar ekki nema horft sé til stjórnvalda þar sem það er þeirra að setja þá stefnu að 
fjárfesta í þessari framtíð.  
  
7. Telur þú að aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika og 
samskipti, ef svo er hver ? 
Það er nú þegar búið að hafa mikil áhrif þar sem það er hægt að sjálfvirknivæða svo rosalega 
margt. Getum skoðað sem dæmi samskipti neytanda og fyrirtækis, áður fyrr voru þau milli 
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manneskju og manneskju, en í dag eru þetta samskipti sem gerast frá manneskju til vélmennis 
t.d., og í framtíðinni mun þetta bara vera kerfi á móti kerfi. Einnig er hægt að horfa á þetta út 
frá samfélaginu og breytingum á persónulegastiginu. Börn í dag eru alin upp við það að eiga 
meiri samskipti við síma en persónur og getur það haft áhrif á þroska þeirra. Erum sem sagt 
að ala börn upp þannig að það sé þægilegra að eiga samskipti í gegnum tæki heldur en fólk. 
Þar sem að þau eru alin upp við þetta frá upphafi er ekkert óeðlilegt að hugsa til þess að þetta 
gæti orðið áhyggjuefni varðandi mannleg gildi og eiginleika.  

  
8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ? 
Já það er rosalega margt. Ef við horfum bara á einföldu sjálfvirknivæðinguna eins og RPA þá 
nei, en um leið og farið er að sjálfvirknivæða eitthvað sem hefur áhrif á líf fólks þá já. Þá 
snýst eiginlega allt um það að koma inn nýrri hugsun hvað varðar gagnasiðferði og 
tæknisiðferði hjá fólki sem hafa eitthvað með þessa tækni að gera eða hvernig hún er byggð. 
Hægt er að hugsa út í það hvað það er sem ákveður það að ég fái aðrar niðurstöður á google 
eða að ég sjái aðrar bíómyndir á Netflix heldur en annar einstaklingur. Það er einhver tækni 
þarna á bakvið sem ákvarðar ýmislegt fyrir mig og það er í höndum mjög fárra aðila að búa 
til þessar reglur, en það er í höndum gríðarlega margra að þyggja það sem þessir fáu aðilar 
ákveða, þar sem það er þeirra val sem veldur því þegar okkur er boðið eitthvað. Þarna er allt 
valdið og hvernig þessir aðilar meðhöndla þetta vald er stóra siðferðislega spurningin í dag. 
Það munu eiga sér stað miklar samfélagsbreytingar og þá verður mikil ábyrgð sett á þá sem 
eru við stýrið á þessum tæknibreytingum. Þá skiptir gríðarlega miklu máli að endurhugsa 
menntakerfið og dæla inn sjálfstæðri hugsun í fólk.  
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Viðtal #6   
 Bakgrunnsspurningar  

1. Aldur: 54 ára 
2. Starfsreynsla: 30 ár  

  
Viðtalsspurningar   
1.  a) Hver telur þú vera helsti ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða stafrænan 
starfsmann ?  
Það eru í raun þrjú atriði, það er aukið öryggi, aukinn hagnaður og lækkun kostnaðar. 
 
b) en fyrir íslenskan vinnumarkað í heild sinni?  
Það eru bara sömu atriði og að ofan. Þessi atriði fara þó eftir sviðinu og tækninni af þessu 
þrennu hvað gildir hverju sinni. Tæknilega séð takmarkast ávinninga möguleikarnir af 
kostum og göllum tækninnar og stöðu hennar í dag. Þannig að það hvernig fyrirtæki geta nýtt 
sér gervigreind fer eftir því hvaða þættir eru að valda vandamálum, hvort það er of mikill 
kostnaður við innleiðingu eða of langur tími eða jafnvel of mikið öryggisleysi.  
  
2. Hvað ættu fyrirtæki að hafa í huga áður en þeir hefja innleiðingu á stafrænum 
starfsmanni  að þínu mati ?  
Það er tvennt sem er mjög mikilvægt að fyrirtæki hafi í huga áður en þeir hefja innleiðingu á 
starfrænum starfsmanni. Í fyrsta lagi þurfa fyrirtæki að vera alveg viss um að tilgangur og 
markmið sjálfvirknivæðingar séu þau réttu og hægt sé að ná þeim. Einnig þurfa fyrirtæki að 
vera viss um að verkefnið sé undir þeim kostnaði sem fyrirtækin hafa séð fyrir sér og að 
tæknin sem þarf til að ná þessum árangri sé til staðar, ásamt því að hafa þann mannskap sem 
þarf til að innleiða og þróa tæknina. Ef fyrirtæki hafa allt þetta geta þau hafið innleiðingu á 
stafrænum starfsmanni án fyrirstöðu, en það er hins vegar mjög sjaldgæft að fyrirtæki hafi 
þetta allt. Þau fyrirtæki sem hafa ekki öll þau atriði sem talin eru upp að ofan geta þá gert 
úttekt á möguleikum. Möguleikarnir skilgreinast af því hvaða sjálfvirknivæðingu fyrirtæki 
telja að sé æskilegt að fá og hvaða tækni er til staðar til þess að mæta kröfunum um 
sjálfvirknivæðingu sem þau verkefni krefjast. Þetta næst alltaf með samtali tveggja aðila, 
sérfræðingi fyrirtækis og sérfræðingi í gervigreind. Samtal þessara aðila er nauðsynlegur 
partur af þessu ferli þar sem að fyrirtækin eru ekki sérfræðingar í gervigreind og 
gervigreindar sérfræðingar eru ekki sérfræðingar í þeim sviðum innan fyrirtækis sem á að 
sjálfvirknivæða. 
  
3. Telur þú að útbreiðsla á stafrænum starfsmanni í íslenskum fyrirtækjum hafi 
einhverjar áskoranir í för með sér fyrir samfélagið ?  
Nei, ekki næstu tíu árin. Í upphafi sjálfvirknivæðingar eru einfölduhlutirnir sjálfvirknivæddir 
og þeir hafa ekki mikið af ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Um leið og farið er að 
sjálfvirknivæða flóknari hluti getur það haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar, en einnig 
fyrirsjáanlegar afleiðingar sem eru óæskilegar og fyrirtæki vilja annað hvort ekki koma í veg 
fyrir, geta ekki komið í veg fyrir eða hafa ekki efni á að koma í veg fyrir. Einnig erum við illa 
mönnuð hér á Íslandi þannig að þeir einstaklingar sem lenda í einhverjum neikvæðum 
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afleiðingum af þessari útbreiðslu verða eftir nokkur ár búin að finna sér annan farveg sem er 
alveg jafn góður.  
  
4. Ályktar þú að aukin sjálfvirkni í fyrirtækjum muni leiða til aukins atvinnuleysis 
afhverju/afhverju ekki ? 
Ekki næstu 20 árin á Íslandi, en ef við horfum á allan heiminn í heild sinni þá eru að 
sjálfsögðu alltaf einhver störf sem munu hverfa af markaðinum og skapa atvinnuleysi. 
  
5. Álítur þú það mikilvægt að breyta námsskrá í skólum og bjóða uppá meira sérhæft 
nám í kjölfar tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni í fyrirtækjum ?  
Stutta svarið, nei alls ekki. Orðið sem ég er á móti er sérhæft nám. 
Það er full ástæða til að endurskoða námskrá. Annars vegar eru námskrár frá grunnskólum og 
upp úr að hunsa sjálfvirknivæðinguna og ofan á það kemur þá að þær eru líka að hunsa 
gervigreindina, þar sem að það þarf að vera með einhverja tölvunarfræði þekkingu til geta 
gert og skilið gervigreind. Það er því mikilvægt að gera eitthvað í þessu fyrir komandi 
kynslóð þar sem að tækni er framtíðin. Hins vegar þyrfti einnig að byrja fyrr á að kenna 
siðfræði og heimspeki þar sem að það er stór hluti af sjálfvirknivæðingu. Þá er ég að tala um 
hagnýta siðfræði en ekki siðfræði fortíðarinnar. Mikilvægt er fyrir einstaklinga að læra að 
hugsa um siðfræðilega nálgun daglegs lífs, hvernig það tengist þeim vélum og því sem við 
erum að vinna í í dag en ekki því sem var unnið í fyrir 50 árum því það er svo margt sem 
hefur breyst. Einstaklega mikilvægt að kenna hagnýta hugsun og siðfræði fyrir lýðfræðileg 
þjóðfélög til að mynda fyrir kosningar. 
 
6. Að þínu mati, hvernig eiga fyrirtæki að þróa og viðhalda menntun og hæfni 
starfsmanna ? 
Ég kýs að svara út frá samfélagslegu sjónarhorni: 
Í fyrsta lagi er mikilvægt að leggja meiri áherslu á nýsköpun. Það þarf að vera eðlilegra að 
fólk þori að taka áhættur með nýjar hugmyndir og ný verkefni í ljósi nýrra aðstæðna. Einnig 
hvetur þetta fólk til að læra nýja hluti og taka frumkvæðið. Þetta er nauðsyn þegar umhverfið 
og tæknin fer að breytist hraðar. Hins vegar þarf það að vera eðlilegri partur af samfélaginu, 
jafnvel með styrk frá ríkinu, að fólk fari í endurnám. Það þarf að þróa betra kerfi til þess þar 
sem fólk er annað hvort í fullu starfi eða fullu námi og það hefur reynst því erfitt að blanda 
þessu tvennu saman. Háskólarnir gera miklar kröfur á langt nám, að minnsta kosti þrjú ár, og 
þeir eru ekki hannaðir fyrir fólk frá atvinnulífinu með mikla reynslu á ákveðnu sviði sem vilja 
læra eitthvað á öðru sviði að það komi inn í háskólana í þrjá mánuði að læra það. Það þyrftu 
því að vera fleiri úrræði í boði heldur en bara þetta eina. Fyrirtæki þurfa því að nýta betur 
hæfni einstaklinga en ekki bara einblína á menntun þar sem að einstaklingur með minni 
menntun getur verið alveg jafn fær og annar einstaklingur með mikla menntun. 
  
 
7. Telur þú að aukin sjálfvirkni muni hafa áhrif á okkar mannlegu gildi, eiginleika og 
samskipti, ef svo er hver ? 
Já ég held það, eins og hún hefur nú þegar gert, en er ekki viss um að hún muni hafi meiri 
áhrif en þau sem nú þegar hafa komið fram.  
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8. Hefur þessi tækni einhverja siðferðislega umdeilda eiginleika ? 
Já, en ekkert sem hefur ekki komið fram áður. Þessi tækni er sögð vera fjórða iðnbyltingin og 
hafa flestir siðferðislegir umdeildir eiginleikar nú þegar komið fram. Það sem er hins vegar 
nýtt í þessari iðnbyltingu er að sjálfvirknivæðing hefur alltaf snúist um vöðvaafl eða kraft, en 
snýst nú um hugarafl. Með því að sjálfvirknivæða hugsun, skynjun og ákvarðanatöku, að láta 
vélar sjá um það, þá eru vélarnar að gera eitthvað sem þær hafa aldrei gert áður. Þegar litið er 
á sjálfvirknivæðinguna sem er í dag þá er þetta bara byrjunin og mun ekki enda fyrr en búið 
er að herma eftir öllum hagnýtu eiginleikum mannsheilans. Það er hins vegar langhlaup og 
mun líklega ekki takast fyrr en eftir 25-50 ár, jafnvel meira.  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


