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Útdráttur 

Notkun talþjóna (e. Voice Assistants) fer hratt vaxandi erlendis og sérstaklega ef horft er til 

Bandaríkjanna, en þar eru talþjónar orðnir hluti af daglegu lífi fólks. Dæmi um talþjóna eru 

Amazon Alexa, Google Assistant og Apple Siri. Enginn af þessum talþjónum styður við 

íslensku og er því Ísland langt á eftir í notkun á þessari tækni. Í þessari ritgerð verður rýnt í 

hvaða þróun á sér stað hérlendis, hvernig notkuninni er háttað og hvaða viðskiptalegu 

ávinninga megi finna með upptöku á þessari tækni. Fjórða iðnbyltingin kemur til með að auka 

sjálfvirkni í fyrirtækjarekstri og geta talþjónar spilað stórt hlutverk þar er varðar þjónustu við 

viðskiptavini. Einnig verða þær ógnir sem við stöndum frammi fyrir skoðaðar en má þar nefna 

að dýrmætasta menningararfi þjóðarinnar, tungumálinu okkar, stafar ógn af hraðri erlendri 

þróun á máltækni. Ef íslendingum tekst ekki að koma íslenskunni á stafrænt form á hún hættu 

á að gjörbreytast á skömmum tíma og jafnvel hverfa. 
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1.  Inngangur  

Fjórða iðnbyltinginn kemur til með að kynna tækninýjungar sem munu hafa veruleg áhrif á 

atvinnulíf en einnig einkalíf fólks. Sjálfvirknivæðing verður drifkrafturinn á bakvið 

breytingarnar, en hún birtist í mörgum myndum, svo sem með tilkomu sjálfkeyrandi bíla, 

háþróaðara vélmenna og gervigreindar (Jónsson, 2019). En hvernig verður farið að því að 

sjálfvirknivæða samskipti fyrirtækja við neytendur?  

Gervigreind er almennt svar við þeirri spurningu en í þessari ritgerð verður leitast eftir því að 

svara þeirri spurningu nánar með máltækni að leiðarljósi. Það er mikilvægt að Íslendingar leggi 

sitt af mörkum í máltækniþróun til að halda í takt við erlenda þróun og markaði. Það eru ekki 

aðeins viðskiptalegir hagsmunir fyrir því, heldur einnig menningarlegir hagsmunir. Íslenskunni 

stafar mikil ógn af þróuninni, verði ekkert gert. Máltækniþróun er því stærsta áskorun 

íslenskunnar og ef að halda á tungumálinu á lífi verður að gera málið okkar gjaldgengt í 

samskiptum við tölvur og snjalltæki (Nikulásdóttir, 2017). 

Erlendis eru talþjónar (e. voice assistants) orðnir að eðlilegri leið fólks til þess að eiga í 

samskiptum við tölvur og snjalltæki og samkvæmt nýlegri rannsókn Microsoft er orðið 

algengara  að fólk hafi leitað sér upplýsingar með aðstoð talþjóns heldur en ekki (Microsoft 

Market Intelligence [MMI], 2019). Þessi ritgerð mun því varpa ljósi á núverandi stöðu 

þekkingar og þróunar á máltækni hérlendis ásamt því að kanna notkun Íslendinga á talþjónum. 

Ljóst er að notkunin á talþjónum er að aukast hratt erlendis (Voicebot, 2019) en á Íslandi lítur 

út fyrir það að við séum ekki að fylgja þessari hröðu þróun. Hvað er það sem veldur því? Hvaða 

tækifæri eru í boði með tilliti til þeirrar tækni sem til er í dag og hvaða hugsanlegu ávinningar 

geta hlotist af því að íslensk fyrirtæki fara að tileinka sér þessa tækni? 
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1.1 Helstu hugtök 
Í ritgerðinni verða notuð ýmis hugtök sem tengjast viðfangsefninu.   

Snjalltæki (e. Smart device) er tæki sem er þeim eiginleikum gætt að geta safnað uppýsingum 

um umhverfi sitt á hverjum tímapunkti og aðlagað sig að skipunum notendans eftir því. Nokkur 

skilyrði eru fyrir tæki til þess að geta kallast snjalltæki, en þau verða að vera tengd við netið og 

geta starfað sjálfstætt í bakgrunninum án þess að notandinn setji inn skipun. Dæmi um slíkt 

væri þegar snjalltæki uppfærir notendann með veðurupplýsingum á þeim stað sem notandinn 

er á hverju sinni, án þess að notandinn sækist eftir upplýsingunum (Silverio-Fernández, 2018). 

Dæmi um snjalltæki eru snjallsímar, snjallhátalarar (t.d Amazon Alexa, Google Home), 

snjallúr og snjallsjónvörp. 

Hlutanetið (e. Internet of things) eru hversdagshlutir sem eiga sambandi við hvort annað í 

gegnum nettengingu (Feng Xia, 2012). Úr nettengingunni fæst greind og vinnslugeta til að 

framkvæma alls kyns verk, allt frá því að kveikja ljósin í stofunni heima yfir í það að setja 

saman sjálfkeyrandi bíla (Gruber, 2017). 

Gervitauganet (e. Artificial Neural Network) er reiknilíkan sem byggir virkni sína og 

hugmyndafræði á líffræðilegum tauganetum sem eru í heilum dýra og manna. Gervitauganet 

eru mikið notuð í vélrænu námi (e. Machine Learning), þ.e þegar tölvur uppgötva hvernig þær 

geti leyst vandamál án þess að vera forritaðar sérstaklega til þess. Þessa lærðu hegðun má síðan 

stöðugt bæta með endurgjöf. Gervitauganet eru ekki ný af nálinni, en fyrsta líkanið af 

gervitauganeti var smíðað á fimmta áratug 20. aldar (Arbib, 2000). Grunnstoðir talþjóna hafa 

hingað til verið byggðar á handskrifuðum reglum en framtíðin liggur í því að kenna 

gervitauganetum að greina hrá gögn, í formi raddintaka (Vilhjálmur Þorsteinsson, munnleg 

heimild, 2020). 

Gervigreindur Sýndaraðstoðarmaður (e. Intelligent Virtual Assistant) er hugbúnaður, sem 

framkvæmir skipanir og leysir verkefni byggð á skipunum eða spurningum notendans, sem eru 

slegnar inn með lyklaborði eða aðgerðum í snjalltækjum. Þessi hugbúnaður er byggður á 

Gervigreind (e. Artificial Intelligence) (Krupansky, 2017). Oft eru spjallmenni (e. Chatbots) 

nefnd í þessu samhengi, en spjallmenni er dæmi um gervigreindan sýndaraðstoðarmann. Þau 

eru mikið notuð í þjónustulegum tilgangi til þess að sjálfvirknivæða þjónustuferla fyrirtækja til 

viðskiptavina. 
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Talþjónn (e. Voice Assistant) er raddviðmótið sem fylgir gervigreinda 

sýndaraðstoðarmanninum. Talþjónninn er byggður á tækni sem kallast Natural Language 

Processing (Collobert, 2011). Dæmi um talþjóna eru Apple Siri, Amazon Alexa og Google 

Assistant. Einnig eru íslenskir talþjónar í þróun og má þar nefna Emblu sem verður kynnt síðar 

í ritgerðinni. 

Virknin í talþjóninum skiptist niður í tvo aðal hluta. Þeir eru talgreining (e. speech-to-text) og 

talgerving (e. speech synthesis). Talgreinirinn sér til þess að talþjónninn breyti tali í texta og 

talgervingin sér síðan um að breyta texta aftur í tal.  

Talgreining er sú aðgerð sem breytir töluðu máli í ritað mál og er hann lykillinn að því að 

mannfólk geti átt í samskiptum við tölvur og tæki með röddinni. Hér verður virkni talgreinisins  

skýrð í einfaldaðari mynd. Talgreinirinn tekur inn tal í formi hljóðs. Í kjölfarið hefst flókið 

greiningarferli sem endar á því að talinu er breytt í ritað mál (Eydís Huld Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 2020). Mikil þróun hefur orðið á þessari tækni á undanförnum árum og er 

talgreining nú orðið mjög viðráðanlegt verkefni. Þjálfa þarf svo talgreina með upptökum af 

nokkur hundruð röddum frá fólki af báðum kynjum á öllum aldri, með mismunandi mállýskur 

til þess að talgreinarnir geti haldið áfram að greina nýjar raddir. (Nikulásdóttir, 2017). 

Talgervill breytir rituðum texta yfir í talað mál. Það er lykilatriði fyrir samskipti manna við 

tölvur og tæki á samræðuformi að vera með góðan talgervil sem getur skilið fjölbreytta túlkun 

þar sem ekki allar upplýsingar komast til skila í gegnum texta. Miklar upplýsingar koma fram 

í hljómfalli raddarinnar og hvernig áherslum er beitt í töluðu máli (Eydís Huld Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 2020). 
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2.  Staðan á markaði og bakgrunnur fræða 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu markaðarins á Íslandi, greint verður frá helstu 

þróunaraðilum og sagt frá starfsemi þeirra og farið í bakgrunn fræðanna. Einnig verður fjallað 

um notkun Bandaríkjamanna á talþjónum í þeim tilgangi að bera saman niðurstöður þeirra við 

rannsóknir þessarar ritgerðar.  

2.1  Upphaf og staða þróunar á talþjónum á Íslandi í dag 
Árið 2012 birtist frétt á vefsíðu ríkisútvarpsnins og hljóðar fyrsta málsgreinin svo: „Íslenska 

kemur næst verst út í könnun á stuðningi við máltækni í þrjátíu evrópskum tungumálum. Ekki 

verður hægt að nota íslensku á öllum sviðum tölvutækninnar á komandi árum ef stuðningur við 

máltækni verður ekki bættur. Þetta kemur fram í viðamikilli könnun sem birt var í dag. 

Niðurstöðurnar voru kynntar um alla Evrópu í dag á degi evrópskra tungumála.“ (RÚV, 

2012).  Niðurstöðurnar varpa ljósi á þá miklu tæknivæðingu sem þörf er á okkar eigin 

tungumáli. Í viðtali sem fylgir fréttinni segir Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslensku við 

Háskóla Íslands: „Miðað við horfurnar þá verður ekki hægt að nota þessi tungumál á öllum 

sviðum innan tölvutækninnar á komandi árum og áratugum. Við erum bara að sigla inn í þann 

tíma að við notum tölvurnar til þess að stjórna öllum tækjum, tölvur eru í öllum heimilistækjum, 

bílum og svo framvegis og þessum tölvum verður stjórnað með því að tala við þær.“ (RÚV, 

2012). 

Árið 2017 gaf menntamálaráðuneytið út verkáætlun sem  heitir Máltækniáætlun fyrir Íslensku 

2018 – 2022 og eru höfundar hennar Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór 

Steingrímsson. Í kjölfarið var stofnaður samstarfshópur um íslenska máltækni, sem hér eftir 

verður nefndur SÍM. Eitt af markmiðum SÍM hópsins er að íslenskan verði tekin upp af 

erlendum fyrirtækjum og til þess að vinna að þeirri þróun geymir SÍM öll sín gögn á opnu og 

aðgengilegu skýji í gegnum Clarin (Common Language Resources and Technology 

Infrastructure) en það er opið rannsóknarumhverfi á vefnum þar sem allir þeir aðilar sem koma 

að þróun máltækni í Evrópu geta haft aðgang að upplýsingum, gagnasöfnum, verkfærum og 

kóða tengt máltækniþróun (Clarin, 2020). 
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2.2  Samstarf um íslenska máltækni 
SÍM er samsettur hópur af 9 stofnunum og fyrirtækjum sem vinna að þróun máltækni á Íslandi. 

Verkefni þessara fyrirtækja og stofnana eru unnin til hliðsjónar við Máltækniáætlun 

ríkisstjórnarinnar 2018 – 2022 (Eydís Huld Magnúsdóttir, munnleg heimild, 2020). Í 

máltækniáætluninni sem kynnt var til leiks árið 2017 er greint frá því að verkefnið muni hljóta 

styrk upp á 270 milljónir króna á ári að meðaltali í 5 ár og er megintilgangur áætlunarinnar að 

gera íslensku að gjaldgengu tungumáli fyrir hinn stafræna heim (Háskólinn í Reykjavík, 2019). 

Í fyrsta samningi sem SÍM gerði við ríkið árið 2019 var lögð áhersla á samstarf við atvinnulíf, 

rannsakendur á sviði máltækni bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Það var gert í því skyni að 

hraða þróun máltæknilausna fyrir íslensku (Háskólinn í Reykjavík, 2019). SÍM gerir með sér 

samstarfssamning þar sem hver aðili úthlutar með sér verkefnum og nýtir styrkleika sína í 

þróuninni. Gagnasöfnunin er stöðluð og notast er við opin leyfi svo að allir eiga að geta haft 

aðgang að gögnunum til að reyna að tryggja það að íslenskan verði hluti af alþjóðaþróun 

máltæknivísinda. 

 
Mynd 1 - Þróunaraðilar SÍM 

Fyrirtækjum og stofnunum innan SÍM verða hér gerð skil og sagt með hnitmiðuðum hætti hvert 

hlutverk þeirra er í þróuninni á máltækni. Meðlimir SÍM hópsins og hlutverk þeirra eru 

eftirfarandi: 
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1. Grammatek – Stýrir verkefninu fyrir hönd SÍM og sinnir einnig gagna- og 

hugbúnaðarþróun 

2. Háskólinn í Reykjavík – Hýsir Mál- og raddtæknistofu þar sem stundaðar eru 

rannsóknir á tali og máltækni. Aðkomu Mál- og raddtæknistofu að máltækniáætluninni 

má skipta í tvennt: annars vegar rannsóknum og þróun í taltækni og hins vegar í 

rannsóknum og þróun sem snúa að textum, fyrst og fremst stoðtólum og vélþýðingum. 

HR stýrir söfnunum á talgögnum fyrir talgreiningu og talgervingu fyrir íslensku, m.a. í 

gegnum Samróm. Háskólinn í Reykjavík býður í samvinnu við Háskóla Íslands upp á 

meistara- og doktorsnám í máltækni 

3. Háskóli Íslands – Innan HÍ er unnið að fjölbreyttum rannsóknum í máltækni. Aðkoma 

HÍ að máltækniáætlun snýr fyrst og fremst að málrýni, söfnun og greiningu gagna um 

mál- og ritvillur í textum og hugbúnaðarþróun  

4. Stofnun Árna Magnússnar – Árnastofnun er miðstöð málfanga fyrir íslensku, þar er 

unnið að margvíslegum málheildum og þróun orðfræðigagna fyrir íslensku og íslenska 

máltækni. Þróun málfanga er helsta hlutverk Árnastofnunar innan máltækniáætlunar, 

en einnig kemur stofnunin að þróun stoðtóla og veitir margvíslega ráðgjöf, t.d. í 

leyfismálum 

5. Blindrafélagið – Blindrafélagið hefur barist fyrir og tekið þátt í að tryggja að íslenska 

verði starfrænt tungumál. Möguleikar blindra og sjónskertra Íslendinga til að vera 

samfélagslega virkir í nútíma stafrænu umhverfi standa og falla með því hvort að 

fullnægjandi máltæknilausnir séu fyrir hendi á íslensku 

6. Ríkisútvarpið - RÚV tekur þátt í máltækniáætluninni með því að leggja til aðstöðu til 

upptöku á röddum fyrir talgervla og veita aðgang að efni úr safni sem nýtist til þróunar 

á talgreinum fyrir íslensku 

7. Creditinfo - Hluti af starfsemi Creditinfo er Fjölmiðlavaktin, en hún ritar niður efni 

úr útvarpi- og sjónvarpi. Þessi reynsla er nýtt innan máltækniáætlunar til þess að rita 

niður efni á þann hátt sem nýtist við þróun talgreina, sem nýtast m.a. í 

fjölmiðlaumhverfi 

8. Tiro - Tiro vinnur að þróun almennra og sérhæfðra talgreina fyrir íslensku og kemur 

að verkefnum í talgreiningu innan máltækniáætlunar 

9. Miðeind – Miðeind sinnir fjölbreyttri þróun í íslenskri máltækni og tekur þátt í þróun 

stoðtóla, málrýnis og vélþýðinga innan máltækniáætlunar (Anna Björk Nikulásdóttir, 

tölvupóstur, 2020). 
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Þessi ritgerð mun ekki kafa djúpt ofan í alla ofangreinda aðila og hvert þeir eru komnir í sinni 

þróun, en þess í stað mun ritgerðin fjalla nánar um nokkra aðila sem rannsakendum þóttu 

áhugaverðir kostir.  

2.3. Tiro  
Tiro er fyrirtæki sem sérhæfir sig í talgreiningu, þ.e að breyta töluðu máli yfir í texta. Í dag er 

Tiro að þjónusta Alþingi og Landspítala. Lausnin þeirra breytir starfi ritara úr því að rita ræður 

Alþingismanna yfir í að yfirfara texta sem Tiro hefur ritað upp eftir hljóðskrám. Að svo stöddu 

er aðeins einn starfsmaður hjá Tiro en hann sér alfarið um alla forritunarvinnu (Eydís Huld 

Magnúsdóttir, munnleg heimild, 2020).  

2.4 Samrómur  
Markmið Samróms er að safna sem flestum raddsýnum íslendinga og búa til nægilega stórt 

gagnasafn svo úr því verði hægt að gera íslendingum kleift að tala íslensku við tæki sem ekki 

skilja málið eins og staðan er í dag. Á vefsíðu Samróms er öllum boðið að lesa inn raddsýni til 

að bæta við gagnagrunninn, en einnig er hægt að hlusta á raddsýni annarra og gefa þeim já / 

nei einkunn, en öll raddsýni þurfa að fá tvöfalt samþykki annarra notenda til þess að fara í 

gagnasafnið. Samrómur safnar einnig gögnum fyrir talgervla. Þá er einn lesari sem les inn 20 

klst af efni í hljóðveri. Eitt af mörgum verkefnum Samróms er að safna gögnum frá börnum, 

en erfitt er fyrir talþjóna að skilja börn þar sem röddin þeirra liggur á hærra tíðnisviði en raddir 

fullorðna (Eydís Huld Magnúsdóttir, munnleg heimild, 2020). Einnig vilja þau safna röddum 

eldri borgara og fólks sem talar íslensku sem annað tungumál, til þess að fá sem fjölbreyttustu 

mynd af málinu (Samrómur, 2019). 

2.5 Miðeind 
Miðeind er leiðandi hugbúnaðarfyrirtæki á sviði máltækni og gervigreindar. Miðeind þróaðist 

þannig að Vilhjálmur Þorsteinson, stofnandi og einn viðmælandi rannsakenda ákvað að búa til 

orðaleik á netinu í þeim tilgangi að dýpka skilning sinn á máltækni. Það varð að leiknum 

Netskrafl sem byggir á beyginarlýsingu íslenskrar málfræði og í henni eru um 2,4 milljónir 

ólíkar myndir orða. Í kjölfarið fylgdi forritið Greynir, en það er grunnstoðin í lausnum 

Miðeindar. Greynir er einnig grunnur fyrir lausnirnar Vélþýðing, Yfirlestur og talþjóninn 

Emblu, en sú lausn væri ekki til ef ekki væri fyrir þróun hinna lausnanna (Vilhjálmur 

Þorsteinsson, munnleg heimild, 2020). Næstu undirkaflar fjalla um þær lausnir sem Miðeind 

þróar. 
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2.5.1 Greynir – Talað mál í texta 

Til þess að vinna texta í tölvu þarf tölvan að skilja hvað notandinn segir. Það er ekki nóg að 

hún geti ritað upp textann. Þar af leiðandi þarf tölvan að geta skipt samfelldum texta upp í 

málsgreinar, aðskilið orð, tölur, dagsetningar og greinarmerki. Greynir er forrit sem býr yfir 

öllum þessum hugbúnaðaraðgerðum. Forritið brýtur niður samfelldan texta og teiknar svo upp 

setningartrén sem lýsa innri gerð og uppbyggingu málsgreina. Þegar þessi setningartré liggja 

fyrir má draga úr þeim spurningar, skipanir, fullyrðingar eða aðrar upplýsingar. Með þessari 

aðgerð, frá sjónarhorni tölvunar, skilur hún talmál notandans (Miðeind, 2020). Greynir keyrir 

á öllum helstu stýrikerfum og er opinn hugbúnaður. Því geta allir nálgast hann og nýtt sér hann 

og þannig stuðlað á þróun íslenskrar máltækni. Greyni má svo nota í viðskiptalegum tilgangi á 

lokuðum hugbúnaði en til þess þarf að semja við Miðeind um notkun á hugbúnaðinum 

(Vilhjálmur Þorsteinsson, munnleg heimild, 2020). 

2.5.2 Yfirlestur – lagfæring texta 

Yfirlestur er lausn frá Miðeind sem hefur ekki enn litið dagsins ljós en áætlað er útgáfan verði 

á öðrum ársfjórðungi 2020. Forritið er hjálpartæki sem finnur stafsetningarvillur en skoðar 

einnig hvort orð séu í réttri mynd með tilliti til stöðu þeirrar innan setningar. Í því ferli er 

athugað hvort orð standa í réttu falli, tölu og kyni með tilliti til samhengis (Miðeind, 2020). 

Með þessari þróun heldur Greynir áfram að verða betri og í kjölfarið eykst geta íslenskunnar á 

stafrænu formi.  

2.5.3 Vélþýðing – þýðing á erlendum texta 

Ef lesandi hefur einhvern tíman notast við forrit á borð við Google Translate þá hefur hann 

hugsanlega tekið eftir að semfelldur texti á erlendu máli sem þýddur er yfir á íslensku er oft á 

tíðum bjagaður eða ekki réttur málfarslega. Vélþýðingin frá Miðeind stefnir að því að gera 

betur í þessum málum og er lykilatriði í því verkefni að safna saman samhliða textaheildum, 

þ.e textar sem eru bæði til á íslensku og öðrum tungumálum. Með áframhaldandi söfnun og 

greiningu þjálfast þýðingarhæfni gervitauganets Vélþýðingar og verða þýðingarnar réttari með 

tímanum. Í máltækniáætluninni eru skilgreindir áfangar um betri þýðingarvél og er Miðeind 

lykilþátttakandi í því verkefni  (Miðeind, 2020). 

2.5.4  Embla - Talþjónn 

Embla er talþjónn þar sem notendur geta fengið allskyns upplýsingar á samræðuformi. Settar 

hafa verið upp tengingar við t.d RÚV, alfræðiorðabókina Wikipedia, Strætó, Veður og 

bensínverð, sem gerir Emblu kleift að veita notendum upplýsingar í gegnum þessar þjónustur. 

Á bakvið einfalt viðmót talþjónsins liggur flókin tækni. Embla var fyrst kynnt til sögunnar á 
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degi íslenskrar tungu 16. nóvember 2019, en hún er enn í beta prófun. Embla nýtir sér 

skýjalausnir Google og Amazon fyrir virkni talþjónsins (Vilhjálmur Þorsteinsson, 2020). 

Setjum upp dæmi til að sýna hvernig Embla virkar. Notandi spyr Emblu “Hvernig er veðurspáin 

fyrir Reykjavík í dag?  

 

 
Mynd 2 - Skýringarmynd af virkni Emblu (Miðeind, Ég <3 Emblu, 2020) 

 

Ferlið lýsir sér á þennan hátt:  

1. Notandi talar við Emblu í gegnum farsíma og varpar fram spurningu 

2. Raddgreinir sem er þróaður og knúinn af Google greinir mögulegar túlkanir á því sem 

notandinn segir og sendir Emblu til baka 10 mögulegar niðurstöður 

3. Embla og Greynir ákvarða hvaða mögulega túlkun er líklegust  

4. Embla sendir fyrirspurn um veðurspá dagsins á vedur.is  

5. Vedur.is sendir svar til baka 

6. Embla og Greynir vinna úr svari og senda texta í Talgervil sem er þróaður og knúinn af 

Amazon 

7. Talgervilinn sendir hljóðskrá til Emblu 

8. Embla spilar hljóðskránna frá talgervlinum þannig að notandi fær hljóðsvar ásamt texta 

á skjáinn 
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Hér má sjá hvað ein fyrirspurn þarf að fara í gegnum marga ferla og aðila til að skila einu svari. 

Einnig eru tveir áhættuþættir í þessu ferli, en þeir eru að Embla neyðist til þess að senda gögnin 

til bæði Google og Amazon til þess að geta framkvæmt aðgerðina. Með því eru Google og 

Amazon komin með gögn í hendurnar sem þeir geyma og tileinka sér rétt á að nota eins og þeir 

vilja (Vilhjálmur Þorsteinsson, munnleg heimild, 2020). Ef tæknin og forritin sem eru þróuð á 

Íslandi væri komin á þann stað að geta greint og skilað frá sér gögnum jafn vel og Google og 

Amazon gera gæfust þróunaraðilum á Íslandi tækifæri að nota eingöngu innlenda tækni. En til 

þess að geta þróað Emblu neyðist Miðeind til þess að nýta sér þessa tæknirisa (Vilhjálmur 

Þorsteinsson, munnleg heimild, 2020). Með frekari þróun á Emblu má nýta hana í tengingar 

við enn fleiri þjónustur. 

2.6 Atlas Primer 
Atlas Primer er þróunarverkefni Hinriks Jósafats Atlasonar, en hann var einnig viðmælandi 

rannsakenda. Atlas Primer er hugsaður sem persónulegur aðstoðarkennari þar sem nemendur 

geta hlustað á fyrirlestra, tekið kannanir og fengið ítarefni úr áföngum sínum allt í gegnum 

samræðuviðmót við gervigreindan aðstoðarkennara. Atlas Primer er byggður í Google 

Assistant umhverfinu og er því hægt að nálgast hann úr öllum helstu snjalltækjum sem styðja 

Google Assistant. 

Á tímum þar sem upplýsingaflæði streymir hraðar, í styttri og minni einingum til neytenda er 

lykilatriði að geta boðið upp á sveigjanlega lausn sem hentar daglegu amstri nemenda. Atlas 

Primer er lausn drifin af þeirri hugsjón að aðlaga námsháttum að nútímatækni og veita 

nemendum einstaklingsmiðaða aðstoð í gegnum snjalltæki (Hinrik Jósafat Atlason, munnleg 

heimild, 2020). 

2.7 Reon 
Reon er hugbúnaðarhús sem sérhæfir sig í stafrænum lausnum. Þeir hjálpa viðskiptavinum 

sínum á öllum sviðum stafrænnar vegferðar og leggja þeir ríka áherslu á sjálfvirknivæðingu. 

Reon býr yfir mikilli reynslu þegar kemur að spjallmennagerð fyrir fyrirtæki, en þeir eru 

fremstir á meðal fyrirtækja hérlendis í þeirri þróun (Reon, 2020).  

2.8 Fjórða iðnbyltingin  
Með áframhaldandi þróun á gervigreind er bylting handan við hornið sem mun hafa víðtæk 

áhrif á samfélag okkar og atvinnulíf. Með fjórðu iðnbyltingunni er átt við að mörkin á milli 

mannlegra aðgerða og tæknivæddra aðgerða verða óljósari og sjálfvirknivæðing muni breyta 

eða leysa ýmis störf af hólmi. Gervigreind á stóran þátt í því þar sem hún gerir tækninni kleift 

að leysa verkefni sem að hugarafl mannsins gerir í dag. Árið 2017 var stofnuð sérskipuð nefnd 
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af Stjórnarráði Íslands og í samstarfi við Hagstofu Íslands reiknuðu þau út möguleg áhrif 

sjálfvirknivæðingar á grundvelli aðferðarfræði OECD. Niðurstöður voru kynntar í skýrslunni 

Ísland og fjórða iðnbyltingin og sýndu þær að það eru miklar líkur á því að u.þ.b. 28% starfa á 

íslenskum atvinnumarkaði verði fyrir verulegum áhrifum eða hverfi jafnvel alveg vegna 

sjálfvirknivæðingar. Samkvæmt starfsfjölda landsins þegar rannsóknin var gerð voru þetta um 

54.000 einstaklingar á vinnumarkaði. Skýrslan greinir einnig frá því að miðlungs líkur séu á 

því að um 58% starfa eða rúmlega 113.000 einstaklingar taki talsverðum breytingum.  Að mati 

Eriks Brynjólfssonar, deildarstjóra við MIT háskólann liggur stóra tækifærið í því að nýta 

tæknina til að bæta frammistöðu mannfólksins, en hana er hægt að nota til að útrýma einhæfum 

störfum en einnig til að skapa ný störf (Jónsson, 2019). 

 

Hlutanetið (e. Internet of things) er hluti af fjórðu iðnbyltingunni og hefur sú bylting gífurlega 

mikla þýðingu fyrir getu talþjóna því hlutanetið gerir talþjónum kleift að tengjast öðrum 

tækjum þráðlaust, senda þeim skipanir eða fengið sendar upplýsingar til sín í gegnum 

hlutanetið (Hinrik Jósafat Atlason, munnleg heimild, 2020). Síðar í ritgerðinni verður 

athyglinni beint sérstaklega að þjónustustörfum en talþjónar geta veitt góða þjónustu sé staðið 

rétt að útfærslunni á tækninni.  
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2.8  Notkun talþjóna í Bandaríkjunum 
Í apríl 2019 gaf Microsoft út skýrslu um notkun talþjóna á árinu og vænta þróun þeirra. 

Skýrslan var unnin útfrá gögnum tveggja rannsókna sem framkvæmdar voru í gegnum netið af 

Microsoft Market Intelligence til þess að skilja betur notkun og hegðun neytendans og hversu 

hröð aðlögunin væri hjá neytendum við notkun á talþjónum. Fyrri rannsóknin var framkvæmd 

frá mars - juní 2018 og var með þýði uppá 2.000 manns frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada, 

Ástralínu og Indlandi. Niðurstöður úr þeirri könnun voru svo nýttar til þess að smíða ítarlegri 

könnun sem var framkvæmd í febrúar 2019 og var þýðið 5.000 manns frá Bandaríkjunum. 

(MMI, 2019) 

 

Mynd 3 - Yfirlit notkun bandaríkjamanna á talþjónum (MMI, 2019). 

Hér má sjá noktun Bandaríkjamanna á talþjónum frá rannsókn Microsoft. Kauphegðun þar í 

landi er byrjuð færast í átt að talþjónum og kjósa 25% þátttakenda að nýta sér talþjóna til 

aðstoðar við kaup á vörum og þjónustum. Sérfræðingar þar í landi gera ráð fyrir því að þessi 

hegðun muni einungis aukast með árunum (MMI, 2019). Síðar í ritgerðinni verður gerður 

samanburður á þessari rannsókn við rannsókn höfunda. Ef horft er til þróun kauphegðunar 

Íslendinga með tilliti til netverslunnar og hún borin saman við nágrannalönd þá sjáum við að 

Ísland er eftir á, en árlegur vöxtur hérlendis er mun meiri. Netverslun Íslendinga var 2,9% af 

heildarsmásöluverslun á Íslandi árið 2018.  
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Til samanburðar þá var hlutfall netverslunar í Svíþjóð á sama ári 10,4% og að jafnaði hafi 

netverslun á heimsvísu verið 10,2% (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2018). 

Innlend netverslun var með veltu uppá 8,8 milljarða árið 2017 og var aðeins um 1,6% af 

heildarveltu smásöluverslunar innanlands. Aftur á móti vex velta netverslunar margfalt hraðar 

heldur en velta smásöluverslunnar í heild (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2018) og þá 

sérstaklega á tímum COVID-19 faraldursins (Helgason, 2020). 
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3. Aðferðafræði 

Rannsakendur byrjuðu á því að framkvæma megindlega rannsókn í þeim tilgangi að öðlast 

innsýn inn í notkun íslendinga á talþjónum og bera saman niðurstöður við áðurnefnda rannsókn 

Microsoft. Til að öðlast enn dýpri skilning á viðfangsefninu var einnig framkvæmd eigindleg 

rannsókn í formi djúpviðtala við sérfræðinga í þróun talþjóna.  

3.1 Megindleg rannsókn 
Megindlegar rannsóknir henta vel þegar safna á tölulegum gögnum og mæla þau, t.d viðhorf 

og skoðanir almennings. Rannsóknarefnið hefur verið ákveðið fyrirfram og hægt er að bera 

niðurstöður megindlegra rannsókna saman. Rannsakendur vildu kynna sér notkun Íslendinga á 

talþjónum í dag, hvernig notkunarvenjur þeirra sem nota talþjóna eru og skoða ástæður þeirra 

sem ekki nota talþjóna. Til þess var framkvæmd megindleg rannsókn í formi spurningalista. 

Spurningalistinn var lagður fyrir almenning á internetinu og gögnum safnað þaðan (Neuman, 

2005). 

3.1.1 Þátttakendur 

Spurningalistinn var lagður fram á samfélagsmiðlum og var hann opinn öllum. Í heildina 

fengust 295 svör. Af þeim þátttakendum sem svöruðu voru 166 konur og 129 karlar. Flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 25 – 29 ára (22%), næst voru þeir sem voru á aldrinum 30 – 34 

(14,9%) og því næst 20 – 24 (12,2%). Aldurshópar voru aðgreindir með 5 ára millibili, en svör 

fengust frá öllum aldurshópum (10 – 70+ ára). 

3.1.2 Mælitæki 

Mælitækið var spurningalisti sem innihélt 13 spurningar. Spurningalistinn spurði út í viðhorf 

þátttakenda til talþjóna og notkunarvenjur þeirra sem sögðust nota talþjóna amk. einu sinni í 

viku eða oftar. Spurningalistinn skiptist niður í nokkra spurningaliði eftir því hvort þátttakendur 

notuðust við talþjóna eða ekki. Ef já, þá voru þátttakendur leiddir í gegnum liði sem spurði út 

í hvernig notkunin þeirra væri, helstu aðgerðir og tæki. Þeir sem notuðu ekki talþjón amk. einu 

sinni í viku voru leiddir í annan lið sem spurði þá út í ástæður þeirra fyrir því af hverju þeir 

notast ekki við talþjóna amk. einu sinni í viku. Eftir þessa skiptingu voru báðir hópar spurðir 

út í hvort þeir hefðu áhyggjur af notkun eða þróun talþjóna. Þeir sem svöruðu játandi voru þá 

spurðir út í ástæður þess. Í lok spurningalistans voru svo báðir hópar beðnir um að hugsa fimm 

ár fram í tímann og þeir spurðir út í hvað þeir sjái fyrir sér að nýta talþjóna í, sem þeir gera ekki 

í dag. Notaðar voru lokaðar spurningar, hálflokaðar spurningar og spurningar á lickert skala 

með jöfnu millibili. Þátttakendum bauðst einnig að velja fleiri en einn valmöguleika í nokkrum 

spurningum. 
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3.1.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var saminn út frá áðurnefndri rannsókn Microsoft. Rannsakendur byrjuðu á 

því að deila könnuninni á eigin veggjum á samfélagsmiðlinum Facebook. Könnuninni var svo 

deilt áfram í fjölmenna hópa á Facebook en þeir hópar voru Íbúasamtökin Betra Breiðholt og 

Íbúar í Garðabæ svo að könnunnin fengi meiri þáttöku. Þegar svör fóru að berast kom í ljós 

hversu lágt svarhlutfall notaðist í raun við talþjóna. Því var ákveðið að birta könnunina á 

tæknimiðaðari hópum sem heita Markaðsnördar og Playstation 4 á Íslandi. Einnig voru 

prentaðir út miðar með QR kóða á vefkönnunina sem dreift var um Háskólann í Reykjavík. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá sem mesta þátttöku og gafst á þeim tímaramma sem 

spurningalistinn var opinn. Spurningalistinn var opinn frá 5. febrúar 2020 til 14. febrúar 2020. 

Eftir að spurningalistanum var lokað voru niðurstöður unnar og greindar. 

. 
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3.2 Eigindleg rannsókn 
Þar sem íslensk máltækni er í árdögum sínum var einnig ákveðið að framkvæma eigindlega 

rannsókn í formi djúpviðtala við fjóra sérfræðinga á sviði máltækni og talþjóna. Eigindlegar 

rannsóknir eru hannaðar þannig að þær hafa kost á að öðlast djúpan skilning á einstökum 

viðfangsefnum. Djúpviðtöl eru einstaklingsviðtöl, framkvæmd með einum viðmælenda í einu 

og taka þau oft drjúgan tíma (Taylor, 2015). Niðurstöður þessarar eigindlegu rannsóknar verða 

kynntar í næsta kafla í formi í samantekta úr djúpviðtölunum. Undirbúningur fyrir viðtölin fól 

í sér að útbúa spurningarlista fyrir þær spurningar sem erfitt reyndist að finna svör við með 

almennri leit í gegnum internetið. Samanlagður viðtalstími við viðmælendur voru 8 

klukkustundir og 15 mínútur. 

3.2.1 Þátttakendur 

Viðmælendur voru fjórir talsins, en þeir eiga það allir sameiginlegt að vera að leiða eigin 

verkefni og fyrirtæki í máltækni. 

Viðmælandi #1 var Hinrik Jósafat Atlason, kennari við Háskólann í Reykjavík og stofnandi 

Atlas Primer. Hinrik smíðaði sinn eigin talþjón árið 2005 og leiðir nú sprotafyrirtækið Atlas 

Primer, sem sérhæfir sig í máltæknilausnum fyrir menntakerfið. Rannsakendur höfðu báðir 

setið áfanga hjá Hinrik og fannst hann því vera tilvalinn sem fyrsti viðmælandi. Viðtalið var 

framkvæmt í Háskólanum í Reykjavík þann 18. febrúar 2020 og var viðtalið 2 klst og 30 min 

að lengd.  

Viðmælandi #2 var Eydís Huld Magnúsdóttir starfandi rannsóknarsérfræðingur í 

máltæknisetrinu og einn af eigendum talgreinisins Tiro. Þar sem skilvirkur talgreinir er 

undirstaða þess að smíða skilvirkan talþjón var það rannsakendum mikilvægt að fá hennar álit 

og þekkingu á viðfangsefningu til að öðlast betri skilning á tengingunni á milli talgreina og 

talþjóna. Eydís er með doktorsgráðu í verkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og í 

lokaverkefninu sínu rannsakaði hún ,,cognitive workload’’ þar sem hún dró einkenni úr 

röddinni með merkjafræðum og þróaði mállíkan sem var þjálfað í gervitauganeti.  Viðtalið var 

framkvæmt í Háskólanum í Reykjavík þann 19. febrúar 2020 og var 2 klst og 10 min að lengd. 

Viðmælandi #3 var Vilhjálmur Þorsteinsson, stofanandi Miðeindar ehf. Vilhjálmur hefur verið 

viðloðinn hugbúnaðarþróun í fjóra áratugi og býr yfir mikilli þekkingu á þróun og sölu 

hugbúnaða. Ákveðið var að framkvæma þetta viðtal á eftir fyrri tveimur viðtölunum þar sem 

rannsakendur töldu að Vilhjálmur gæti gefið góða innsýn inn í viðskiptamöguleika talþjóna og 

vildu rannsakendur því byggja á reynslu fyrri viðtala. Viðtalið var framkvæmt á skristofu 

Miðeindar 21. febrúar 2020 og var 2 klst og 20 min að lengd. 
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Viðmælandi #4 var Elvar Örn Þormar en hann er menntaður rekstrarverkfræðingur. Hann er 

einnig stofnandi og framkvæmdarstjóri Reon. Reon er nú að vinna að þróa gervigreindan 

sýndaraðstoðarmann fyrir tryggingarfélagið Vörð sem kemur sjálfvirknivæðingu í 

þjónustuferlum á nýtt og áður óþekkt plan hér á landi og því var Elvar kjörinn viðmælandi fyrir 

ritgerðina. Elvar kynnti sýndaraðstoðarmanninn á UT-messunni í vor í Hörpu. Viðtalið var 

framkvæmt á skrifstofu Reon þann 27.05.20 og var 1 klst. Og 15 min að lengd. 

3.2.2 Mælitæki 

Mælitækið voru spurningarlistar sem voru lagðir fyrir viðmælendur. Spurningalistarnir 

innihéldu á bilinu 14-18 spurningar. Listarnir innihéldu sömu grunnspurningar en svo voru 

sérsniðar spurningar fyrir hvern viðmæleda sem byggðar voru á þeirra sérþekkingu. Viðtölin 

voru hálfopin og ekki einungis bundin við spurningarlistann þar sem svör viðmælenda leiddu 

oft af sér fleiri spurningar. Spurningarlistana má finna í viðauka A, B, C og D. 

3.2.3 Framkvæmd 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með fyrirfram veittu samþykki viðmælenda í þeim tilgangi að 

auðvelda úrvinnslu. Eftir að öll djúpviðtöl höfðu verið framkvæmd var hvert viðtal ritað upp 

sem notast var svo við úrvinnslu.  

3.3 SVÓT greining 
SVÓT stendur fyrir styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri. SVÓT greining er hentugt 

verkfæri þegar greina þarf innri og ytri þætti tiltekins fyrirtækis, vöru eða tækni. Í SVÓT 

greiningunni var talþjónninn endurspeglaður sem varan. Innri þættirnir eru styrkleikar og 

veikleikar vörunnar, sem ýmist hjálpar til eða hindrar vörunni að ná markmiðum sínum. Ytri 

þættirnir eru þær ógnir og tækifæri á þeim markaði sem varan keppir á (Hill, 1997). Niðurstöður 

úr viðtalsrannsókninni ásamt niðurstöðum vefkönnunarinnar voru hafðar til hliðsjónar við gerð 

á SVÓT greiningunni. SVÓT greiningin verður kynnt í kafla 5.2 og er textinn skrifaður með 

tilliti til PEST þátta. 

3.4 PEST greining 
PEST greining er viðskiptalegt mælitæki og er gagnlegt verkfæri þegar skoða á ytri áhrif sem 

geta haft áhrif á rekstur / framgang tiltekins verkefnis. PEST stendur fyrir pólitísk, efnahagsleg, 

samfélagsleg og tæknileg sjónarmið. Því óstöðugra sem þetta umhverfi er, því meiri áhætta 

fylgir þróun verkefnisins, eða talþjónum í þessu tilfelli (Gupta, 2013). Fundið var fordæmi fyrir 

því að framkvæma SVÓT greiningu með tilliti til PEST þátta (Ha, 2008) og verður því PEST 

greiningin eingöngu framsett í formi töflu. 
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4. Niðurstöður  

Hér verða niðurstöður úr megindlegu rannsókninni kynntar. Niðurstöður úr eigindlegu 

rannsókninni verða kynntar í formi samantekta á lykilþáttum úr viðtölunum í næsta undirkafla.  

4.1 Megindleg rannsókn 
Í þessum lið verða niðurstöður vefkönnunarinnar kynntar. Í viðauka E má sjá spurningalistann 

í heild sinni. Könnunin byrjaði á því að skilgreina talþjóna og tilgangur hennar gerður ljós fyrir 

þátttakendum.  

Þá voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir notuðu talþjóna amk. einu sinni í viku. Aðeins 

27,8% svöruðu játandi, en 72,2% svöruðu neitandi.  Eftir þessa spurningu skiptust þátttakendur 

upp í tvo hópa.  

Þeir sem svöruðu neitandi voru þá spurðir út í ástæður þess. Þar var algengasta svarið að 

þátttakendur sáu ekki kostina við að nota talþjóna (44%). Einnig var hátt svarhlutfall að 

þátttakendur höfðu litla sem enga þekkingu á talþjónum og höfðu því ekki leitast eftir því að 

nota þá. Hér var þátttakendum boðið upp á að velja fleiri en einn valmöguleika. Myndin að 

ofan gefur til kynna að almenn þekking og vitneskja um talþjóna á Íslandi er mjög lítil sem 

gefur okkur innsýn í að fólk er ekki byrjað að sjá þá möguleika sem muni koma fram á næstu 

árum.  

Mynd 4 - Hver er ástæðan fyrir því að þú notar ekki talþjóna amk. einu sinni í viku? 
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Mynd 5 - Hversu oft notast þú við talþjóna að meðaltali? 

Þeir sem notuðu talþjóna amk. einu sinni viku voru spurðir út í notkunarvenjur, en fyrsta 

spurning í þeim lið sneri að því hversu oft þátttakendur notuðust við talþjóna í viku. Algengasta 

svarið var sjaldnar en einu sinni á dag, en oftar en einu sinni í viku (28%). Næst algengast var 

að þátttakendur notuðust við talþjóna 2 – 5 sinnum á dag (26,8%). Berum nú saman sömu tölur 

með kynjaskiptingu. 

 

Mynd 6 - Hversu oft notast þú við talþjóna að meðaltali? Svör flokkuð eftir kyni 

Þegar sama spurning er skoðuð með tilliti til kyns má sjá að karlar eru talsvert virkari notendur 

heldur en konur og er tíðnin tvöfalt hærri þegar notkunin er oft á dag. Af þessum niðurstöðum 

að dæma eru karlar byrjaðir að nýta sér tæknina í meiri mæli.  
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Mynd 7 - Hvaða talþjón notast þú helst við?  

Því næst var spurt um hvaða talþjóna þátttakendur notuðust helst við, en flestir (51,2%) 

notuðust við Google Assistant. Á eftir fylgdi Apple Siri (46,3%) og svo Amazon Alexa 

(14,6%). Aðeins einn þátttakandi notaðist við Microsoft Cortana en enginn notaði Samsung 

Bixby. Hér var svarendum boðið að velja fleiri en einn valmöguleika. Hátt notkunarhlutfall 

Google Assistant kom nokkuð á óvart sökum þess að hann er ekki aðgengilegur í íslensku app 

versluninni frá Apple. Athyglisvert væri að rannsaka notkun á Google Assistant í iPhone 

símum, en það gæti gefið skýra mynd á því hversu hátt hlutfall notenda væri að fara krókaleiðir 

að því að nálgast Google Assistant. Rannsakendur gerðu ekki ráð fyrir þessari spurningu þegar 

könnunin var gerð.  

 

 

Mynd 8 - Í hvaða tæki notast þú helst við talþjóninn?  



  

 
 

29 

Þegar spurt var um tækin sem þátttakendur notuðu talþjóninn í var snjallsími lang algengasta 

tækið en 70% þáttakenda notast við símann, sem kemur ekki á óvart þar sem fólk er oftar en 

ekki með símann á sér. Hinsvegar kemur lítil notkun snjallúra (13%) á óvart en áhugavert er 

að sjá hve mikil notkun snjallhátalara (45%) er, sem gefur til kynna að notkunin erhlutafallslega 

mikil heima hjá fólki. Hér var svarendum boðið að velja fleiri en einn valmöguleika.  

 

 

Mynd 9 - Í hvaða tilgangi notastu við talþjóninn?  

Einnig var spurt um tilgang notkunar, en ljóst er að algengustu aðgerðirnar voru bundnar við 

afþreyingu og áminningar. Að stýra snjallheimili er einnig með ágætis svarhlutfall, en 28% 

þátttakenda er byrjaður á þeirri notkunarvenju sem gefur vísbendingu til að snjallheimili séu 

að færast í aukana.  Lítill hluti notaði talþjóna við aðstoðar í námi eða starfi og aðeins 2% 

svarenda notuðu talþjóna til þess að versla vörur á netinu. Svarendum var hér boðið að haka í 

fleiri en einn möguleika. 
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Mynd 10 Hversu mikilvægt er það fyrir þig að hafa talþjóna aðgengilega á íslensku? 

 

Báðir hópar, þ.e þeir sem notast við talþjóna amk. einu sinni í viku og þeir sem notast ekki við 

talþjóna, voru svo spurðir út í hversu mikilvægt það væri fyrir þeim að hafa talþjóna 

aðgengilega á íslensku. Svarmöguleikanum ,,mjög mikilvægt“ var hlutfallslega svarað oftar 

(34%) hjá þeim sem notuðu talþjóna amk. einu sinni í viku en hjá þeim sem notuðu ekki talþjón 

amk. einu sinni í viku (15%).  

 

 

Mynd 11 - Hefur þú áhyggjur af þróun og/eða notkun talþjóna? 
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Báðir hópar voru einnig spurðir um áhyggjur þeirra á notkun og/eða þróun talþjóna. Af þeim 

sem notast við talþjón a.m.k. einu sinni í viku svöruðu 39% játandi yfir því að hafa áhyggjur. 

Af þeim sem notast ekki við talþjón a.m.k. einu sinni í viku svöruðu 23% þátttakenda játandi 

yfir því að hafa áhyggjur. Hlutfall þeirra sem hafa áhyggjur er hærra hjá þeim sem nota talþjóna 

amk. einu sinni í viku, heldur en hjá þeim sem nota ekki talþjóna amk. einu sinni í viku. 

 

Þeir sem svöruðu játandi yfir áhyggjum sínum yfir þróun talþjóna voru þá spurðir nánar út í 

þær áhyggjur og þar mátti sjá að algengasta ástæðan (60%) fyrir áhyggjum þeirra væri að 

íslenskt mál deyji út haldi hún ekki í við máltækniþróun í heiminum. Lítil vitneskja um hvernig 

farið sé með persónuupplýsingar þeirra sem nota talþjóna var einnig áhyggjumál. 

 

Mynd 12 - Hvað er það sem veldur þér áhyggjum við þróun/notkun talþjóna? 

Mynd 13 – Eftir fimm ár, hvað sérð þú fyrir þér að þú munir nýta þér talþjóna í, sem þú ert ekki að notfæra þér í dag?  
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Í síðustu spurningunni voru báðir hópar beðnir að hugsa fimm ár fram í tímann og sjá fyrir sér 

þá hluti sem þeir gætu hugsað sér að nýta talþjóna í, sem þeir gera ekki í dag. Raddstýring á 

heimilum var algengasta svarið. 

4.2 Eigindleg rannsókn 
Niðurstöður úr viðtalsrannsókninni verða aðgreindar eftir viðmælenda og verður hvert viðtal 

fyrir sig tekið saman og lykilatriði dregin fram. 

4.2.1 Viðmælandi 1 – Hinrik Jósafat Atlason  

Rannsakendur byrjuðu viðtalið á því að spyrja Hinrik út í notagildi talþjóna. Að hans mati er 

helsta notagildið þægindi. Hann útskýrir það þannig að talþjónar séu með miklu eðlilegra og 

náttúrúlega notendaviðmót, sem er samræðuviðmótið. Ef fólk er í bíl sem hefur innbyggðan 

talþjón getur það hreinlega sagt að því sé kalt og þá sér talþjónninn um að hækka hitastigið í 

bílnum. Hinrik segir að það sé bylting að notendur þurfa ekki lengur að kunna eins mikið á 

tæknina til þess að nota hana, notendur segja einfaldlega bara hvað þeir vilja gera og talþjóninn 

túlkar það í tæknilega framkvæmd og framkvæmir skipanirnar. Ef miðstöðin í bílnum er síðan 

skoðuð í samhengi við aðra notkun, t.d að finna upplýsingar á netinu, þá byrjum við á að opna 

símann, aflæsa hann, finna vafrann og stimpla síðan inn slóðina á vefsíðunni sem við viljum 

heimsækja. Þetta er ferli sem talþjónninn á að geta framkvæmt fyrir okkur, þannig að við 

þurfum í raun bara koma á framfæri það sem við viljum gera. Með þessu móti þarf ekki að hafa 

jafn mikið fyrir því að gera þessa hluti. Hinrik sér fyrir sér að í framtíðinni verði þetta 

notendamynstur algengara. 

Einnig sér hann fyrir sér að í framtíðinni verði talþjónar allsstaðar í kringum okkur. Hann nefnir 

þar hlutanetið. Hlutanetið eru hversdagshlutir sem búa í sambandi við hvort annað yfir 

nettengingu. Talþjónar geta síðan tengst þessum hlutum og nefnir Hinrik að vonandi eigum við 

eftir að geta gengið um vinnustaðinn, heimilið, búðina eða setið í bílnum og átt í samræðum 

við okkar persónulega talþjón sem þekkir okkur, mögulega vegna símans sem auðkennir okkur 

við hlutanetið, hvert sem við förum. 

Rannsakendur spurðu Hinrik út í hvar mörkin liggi fyrir notendur, hvort þeir munu tala við sinn 

persónulega talþjón eða munu notendur tala við talþjóna sem fyrirtæki og þjónustu hafi þróað 

fyrir sig. Hér nefnir Hinrik að stærstu talþjónarnir, þ.e Google Assistant, Apple Siri, Microsoft 

Cortana og Samsung Bixby séu í mikilli valdabaráttu sem er verið að leggja mikinn forða og 

fjármuni í. Hann sér það fyrir sér að þessir talþjónar séu að fara að taka yfir sem stýrikerfi, 

þannig að það er best að líta ekki á Google Assistant sem stakan talþjón, heldur er nær að horfa 

á Google Assistant sem stýrikerfi. Í stýrikerfunum eru síðan byggðar lausnir, þannig að 
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fyrirtæki geta þá byggt sína talþjóna innan stýrikerfanna, líkt og Hinrik gerir sjálfur með Atlas 

Primer, sem er byggður inn í Google Assistant. Þannig geta fyrirtæki verið með sín forrit inn í 

stýrikerfinu og notandinn segir einfaldlega ,,Hey Google, talk to Nettó‘‘ og þar með er hann 

kominn með aðgang að öllu sem tengist Nettó. Hér væri hægt að kynna til leiks raddverslun 

sem myndi sjá um kaup á vörum frá Nettó og gera þær klárar fyrir viðskiptavininn til að sækja 

eða senda beint heim að dyrum, kýs hann það. 

Að mati Hinriks munu Google Assistant, Amazon Alexa og helstu talþjónarnir halda sig við 

stýrikerfisnálgunina og byggja þá frekar á samstarfi við þróunaraðila til þess að bæta við 

sérhæfðari möguleikum, líkt og við sjáum í App store og Google Play store, þar sem notendur 

geta sótt sér snjallsímaforrit. Með því að byrja á spjallmennum (e. chatbots), þá gætu fyrirtæki 

á Íslandi byrjað að fikra sig áfram í því að búa til sinn stafræna persónuleika. Hinrik segir að 

það verði mun einfaldara fyrir fyrirtæki að þróa talþjóna á þann hátt að byrja að þróa 

spjallmenni og færa þann persónuleika svo yfir í talþjón. Undirliggjandi tæknin er mjög svipuð, 

svo bætist talviðmótið bara ofan á.  

Spurður út í vörðurnar á þeirri leið að talþjónarnir verði orðnir ómissandi sagði Hinrik að hann 

myndi skjóta á að það væri helst tvennt, þó að það sé miklu meira undir yfirborðinu. Grófu 

drættirnir eru þeir að í fyrsta lagi, þá þurfa talþjónar að vera nytsamlegir og þeir þurfa að leysa 

einhver vandamál. Til dæmis að kveikja og slökkva ljósin er þægilegt, en svo þegar 

notkunarmöguleikarnir aukast, þá fer fólk að sækjast meira í að nota þessa tækni, þegar 

talþjónar eru farnir að geta tekið af okkur ómakið að t.d panta eitthvað, þar sem þú ert búinn 

að stilla hvar þú ert vanur að kaupa hlutina, þá er það bara frágengið. 

Stóri þröskuldurinn fyrir íslenska talþjóna er að vinna tal í texta. Það sé auðveldara að breyta 

texta í tal. Allt sem gerist þar undir, frá því að textinn er orðinn til og þangað til að það kemur 

svar er löngu búið að leysa með öðrum hlutum og það er hægt að nýta í spjallmennum. Hinrik 

telur að ein stærsta hindrunin fyrir talþjónamarkað á íslensku séu talgreinar sem eru ekki orðnir 

nægilega þróaðir. 

Rannsakendur spurðu Hinrik út í hans mat á hvenær hann haldi að sá vendipunktur komi að 

notendur hætti að nota talþjóna eingöngu til persónulegra þæginda og fari að eiga í samskiptum 

og viðskiptum við fyrirtæki með þeim. Hann segir að við sjáum ekki inn í framtíðina, en að 

sagan kennir okkur að það komi að þeim tímapunkti að við munum fara að nota talþjóna til að 

hafa samskipti við fyrirtæki og notfæra okkur þá til að aðstoða okkur við t.d verslun. Hér nefnir 

hann snjallsímaþróunina og hvernig forritin í fyrstu snjallsímunum litu út. Þau snerust aðallega 

út á að gera eitthvað sniðugt eins og að hella úr bjórglasi ef notandinn hallaði símanum, halda 
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utan um tölvupóstinn og dagatalið eða vafra á netinu. Í dag gera snjallsímar svo miklu meira 

en það sem þeir gátu gert í upphafi. Við getum spurt okkur, á hvaða tímapunkti urðu snjallsímar 

ómissandi? Það er sá punktur sem við þurfum að skoða ef við eigum að reyna að skilja á hvaða 

tímapunkti talþjónar verða ómissandi. Miðað við hvað mikil þróun  á sér stað í dag og hversu 

mikið er verið að skoða nýja notkunarmöguleika fyrir talþjóna, þá er Hinrik viss um að við 

komumst á þann stað. Því fyrr sem fleiri stór vandamál verða leyst með talþjónum, því fyrr 

komumst við á staðinn þar sem talþjónar verða ómissandi. 

Það sem Hinrik er að horfa á í tengslum við sína lausn er það að þeir sem bjóða upp á kennsluna 

standi kostnað af lausninni. Það er aðallega vegna þess að svona lausn er mikill þægindarauki, 

hún bjóði upp á mikinn sveigjanleika og miklu einstaklingsmiðaðri þjónustu en áður og Hinrik 

er á því að það sé samkeppnisforskot fyrir skólana að bjóða upp á lausn eins og Atlas Primer. 

Aðspurður út í íslenskuna og hvaða hindranir hann sjái fyrir sér vera í vegi fyrir notendum til 

að byrja að nýta sér talþjóna segir Hinrik að honum sé mjög annt um íslensku og rétta notkun 

á henni. Hann telur að það sé minni fyrirstaða fyrir yngra fólk til að nota talþjóna á ensku heldur 

en það er fyrir eldra fólk. Hinrik heldur að fyrirstaðan sé miklu meiri sú hversu lítinn aðgang 

við höfum að talþjónum. Þar nefnir hann að Amazon Alexa sé ekki til sem snjallsímaforrit á 

Íslandi. Enn sem komið er bjóða App Store og Google Play Store ekki íslenskum notendum 

upp á Amazon Alexa. Hinrik telur að það sé út af stuðningi við tungumálið. Þessar lausnir eru 

því ekkert sérstaklega aðgengilegar fyrir Íslendinga og telur Hinrik að það sé ein af stóru 

hindrununum fyrir Íslendinga að nýta sér talþjóna. Hann nefnir að ef Google Assistant og 

Amazon Alexa væri jafn aðgengilegar lausnir hér á landi eins og t.d í Bandaríkjunum, þá væri 

notkunin miklu meiri hér. Hinrik er viss um að það sé afgerandi fyrir framtíð íslenskunnar að 

verkefni eins og Samrómur gangi upp. Máltækniáætlun ríkistjórnarinnar er mjög mikilvægt 

skref í þessu, þau virðast átta sig á alvarleika stöðunnar sem felur í sér að átta sig á möguleikum 

talþjóna. Hinrik telur að talþjónar verði mjög mikilvægir og muni skipa mjög stóran sess í lífi 

okkar allra. Það þurfi bara venja okkur af því að vinna á skjá. Fólk lærði það fyrir 20 árum og 

nú þarf fólk að aflæra það. Þegar við náum þeim punkti aftur, þá heldur Hinrik að við munum 

nota talþjóna og samræðuviðmótið miklu meira við vélar. Ef að íslenskan mun svo ekki virka 

með vélum, þá er Hinrik hræddur um að hún eigi enga framtíð. 

Þegar fyrirtæki og stofnanir á Íslandi fara að beita sér fyrir gerð lausna af þessu tagi, samhliða 

því að talþjónar verði almennt aðgengilegri á Íslandi, þá telur Hinrik að aukningin á Íslandi 

verði jafn mikil og annarsstaðar í þeim löndum þar sem talþjónar hafa náð góðri útbreiðslu. Ef 

við ætlum að fara að versla einhverjar þjónustur, þá heldur Hinrik að talþjónninn geti verið 

nokkuð mikilvægur í því. Sem dæmi, ef leigubílaþjónustur væru búin að tengja sitt 



  

 
 

35 

bókunarkerfi og gera það aðgengilegt fyrir talþjóna, þá gætu notendur á einhverjum tímapunkti 

í framtíðinni sagt við Google Assistant: „Kallaðu á leigubíl fyrir mig.“ Þá segir Google 

Assistant: „Já ég fann einn frá Hreyfli sem er næstur þér, hann getur verið kominn eftir 2 

mínútur, á ég að panta hann?“ Þá sér svo Google Assistant um að borga reikninginn þegar að 

því kemur. Þetta er ekkert ósvipað því sem leigubílaþjónustufyrirtækið Über er að gera úti í 

heimi, en þar er bæði hægt að panta bíla í gegnum snjallforrit og bjóða sig fram sem bílstjóra 

og keyra farþega án þess að hafa sérstök leigubílaréttindi, nema þarna finnur talþjónninn 

þjónustuna fyrir okkur, þannig að við þurfum ekki lengur að muna símanúmerin eða vefslóðina 

hjá leigubílafyrirtækjum.  

Rannsakendur spurðu Hinrik út í talgreina og hvort það væri einfaldara að þróa fyrst talgreini 

sem tæklar takmarkaðan orðaforða í stað þess að ráðast á heilt tungumál í einu. Hann sagði að 

í dag sé hægt að fá aðgang að öllum þjónustunum sem þarf til að búa til afmarkaðan íslenskan 

talþjón. Það jákvæða við þennan geira er hversu opið umhverfið er fyrir þá sem vilja þróa 

lausnir í máltækni. Hinrik segir þetta vera vel hægt fyrir íslensku í dag. Vandamálið hér á landi 

að hans mati er að það er verið að reyna að búa til almennan talgreini fyrir allt íslenska 

tungumálið. Ef við myndum vilja búa til talgreini til þess að panta pítsu, þá er orðaforðinn 

orðinn mjög takmarkaður og þar af leiðandi miklu minna mál að þróa lausn fyrir það. Hann 

nefnir Talbankann sem var búinn til í lokaverkefni nemenda í HR í Tölvunarfræði árið 2019. 

Þeir tengdu saman lausnir frá Amazon við lausnir frá Microsoft og þeim tókst að búa til 

talbanka sem gat talað og skilið íslensku. 

Hinrik telur að það væri fín leið fyrir íslensk fyrirtæki að byrja á að horfa á spjallmenni og þróa 

góðar lausnir með þeim, þar sem viðskiptavinurinn getur vanist því að eiga í samskiptum við 

persónuleika sem tengist fyrirtækinu. Þennan persónuleika má svo endurskapa í talþjóni þegar 

þeir verða aðgengilegri. 

4.2.2 Viðmælandi 2 – Eydís Huld Magnúsdóttir 

Eydís sinnir verkefnum fyrir Máltækniáætlunina og nefnir hún að hún sé mikið í gagnasöfnun 

í dag en eftir fimm ár stefnir hópurinn hennar í Máltækniáætluninni að vera kominn með góðan 

talgreini og talgervil fyrir íslensku. Markmiðið er einnig að íslenskan verði tekin upp af stóru 

erlendu fyrirtækjunum. Háskólinn í Reykjavík hefur unnið gagnasöfnunarverkefni fyrir Google 

áður, þar sem áherslurnar voru að gefa tungumálasvæðum þar sem lítið fjármagn er, tækifæri 

til þess að innleiða talgreini og talgervil fyrir sín tungumál. Eydís nefnir að Google hafi ekki 

eins mikinn áhuga á þessu nú eins og áður en segir að íslenskan hafi verið tekin inn, því gögnin 

voru til. Hugmyndafræðin er sú að ef að gagnasöfn eru til um málið, þá sé það tekið inn. Hún 

nefnir að Íslendingar séu forvirkir í þeirri vinnu að koma tungumálinu inn til stóru 
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fyrirtækjanna. Eydís nefnir að það sé meiriháttar mál að byggja upp orðaforða fyrir íslenskan 

talgreini á meðan það sé minna mál fyrir einfaldari tungumál, t.d ensku. Eydís segir að 

orðalistinn fyrir íslenskuna er svo langur og síbreytilegur, því til eru ótal meiningar fyrir hvert 

orð og eru Íslendingar einnig duglegir að búa til nýyrði. 

Rannsakendur spurðu Eydísi út í Samróm og gagnasöfnunina þar. Hún segir að mikilvægt sé 

að safna dreifðum aldurshóp fyrir raddsýni, til að talgreinirinn geti skilið sem flesta. Talgreinar 

skilji yfirleitt ekki börn nema það hafi verið sérstaklega safnað radddsýnum frá þeim. Rödd 

þeirra liggur á öðru tíðnisviði en raddir fullorðinna og því verður erfiðara fyrir talgreina að 

skilja raddirnar þeirra. Þau vilja einnig fá fólk sem talar íslensku sem annað tungumál, til þess 

að talgreinirinn geti skilið mismunandi blæbrigði og mállýsku tungumálsins. Samrómur er 

einnig að safna gögnum fyrir talgervla. Í þeirri söfnun er fenginn einn einstaklingur sem les inn 

20 klukkustundir af efni í hljóðveri. Einnig er verið að safna fréttaefni, fyrirlestrum ofl. Þau 

safna öllu efni sem hefur hljóð og texta saman. 

Aðspurð út í mestu hindranirnar sem Eydís telur að séu í vegi fyrir notendur til að nota talgreina 

sagðist hún vera mest hrædd um að fólk byrji að nota talgreinirinn með miklum væntingum og 

að talgreinirinn skili ekki í samræmi við væntingar þeirra. Þau séu ekki komin á þann stað að 

geta skrifað út fullkominn texta og það sem meira er að þau þurfa sérstakan texta fyrir orðaforða 

hvers notenda. Þá nefnir hún röntgenlækna, en þá þurfa þau að fá upplýsingar um þeirra 

orðaforða til að þróa sér talgreini fyrir þá. ,,Ef það er ekki skilningur á þessu, þá gefst fólk mjög 

fljótt upp“ segir Eydís. Eydís nefnir einnig að hún sé hrædd um að fólk verði andsnúið ef 

niðurstöðurnar séu ekki í takti við væntingar. Aðspurð út í hvort íslenskan muni deyja út ef við 

náum ekki að halda í máltækniþróunina segir Eydís að það séu tungumál sem reglulega deyji 

út. Eydís heldur að íslenskan verði ansi lífsseig en samt sem áður myndi hún fjara út ef við 

höldum ekki í við máltækniþróunina. 

4.2.3 Viðmælandi 3 – Vilhjálmur Þorsteinsson 

Vilhjálmur tekur fram að Miðdeind byggi á ákveðinni hugsjónarstarfsemi og sé ekki gert í 

gróðarskyni. Markmið Vilhjálms er að leggja sitt af mörkunum til þess að Ísland nái að halda 

í við stóru alþjóðlegu fyrirtækin á borð við Google, Amazon og Apple og er með það 

sérstaklega við hugann að varðveita íslenskuna með sínu framlagi. Vilhjálmur segir að 

íslenskan eigi hættu á verða að tungumáli sem ekki verður hægt að nýtast við allstaðar og í því 

samhengi á hann við að ef íslenskan verður ekki aðgengileg í þessari tæknibyltingu sem er 

væntanleg. 
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Aðspurður að því hvernig þróun Emblu gangi og hvernig hann sjái fyrir sér að næstu ár fari 

segir Vilhjálmur að þróunin gangi vel og mikil spenna ríki yfir framtíðinni. Hann sér fyrir sér 

að Miðeind muni vera hugbúnaðarhús sem muni þróa grunntæknina en hann sé kominn með 

samstarfsaðila og er að leita af fleiri samstarfsaðilum til þess að þróa einstakar lausnir fyrir 

neytendur og fyrirtæki og nefnir hann fyrirækið ARM Holdings og viðskiptamódelið þeirra 

sem fyrirmynd. ARM Holdings er útbreiddasta örgjörva fyrirtæki í heimi og búa þeir til 

örgjörva fyrir síma og tölvur sem eru allt í kringum okkur. ARM Holdings á hinsvegar ekki 

neinar verksmiðjur og framleiðir því ekki neina örgjörva sjálfir. Það eru aðrir samstarfsaðilar 

sem sjá um framleiðslu, pökkun og sölu á örgjörvunum. Vilhjálmur nefnir dæmi um fyrirtækið 

Reon hér á Íslandi en þeir notast við tækni frá Miðeind við gerð spjallmenna og annarra vara 

sem verður greint frá síðar. 

Vilhjálmur nefnir fleiri leiðir sem enn eru á grunnstigi og að hann geti ekki gefið meira upp en 

hann leyfir sér að nefna að viðræður við leigubílafyrirtækið Hreyfil séu byrjaðar, en vandinn 

þar liggi í að hugbúnaðurinn þeirra sé orðinn úreltur hvað varðar tengimöguleika við nýja 

tækni. Hugbúnaðurinn er hýstur og þjónustaður frá Danmörku og hreyfist hlutirnir því hægt 

þar. Hann segir jafnframt að tæknin sé orðin nógu góð til þess að geta nýtt íslenskan talþjón í 

að afgreiða símapantanir og nefnir hann að þetta sé eitt af þeim dæmum þar sem tæknin sé 

komin lengra en markaðurinn og það séu fleiri svona tómarúm að myndast á markaðinum í 

kringum okkur. Embla veit hvar notandinn er staddur og lítið mál sé að breyta raddinntaki í 

það form sem nýrri pöntunarkerfi leigubílana skilji. 

Allur hugbúnaður frá Miðeind er opinn hugbúnaður, sem þýðir að hver sem er getur nálgast 

hann og lagt sitt af mörkum í þessari þróun. Aðspurður um tekjumódelið ef hver sem er getur 

nálgast þetta svarar Vilhjálmur að þeir vinna undir Github leyfi. Í því leyfi eru skilmálar um að 

sá sem kýs að nálgast hugbúnaðinn gjaldfrjálst er skilyrt að vinna undir sömu skilmálum og 

sama Github leyfi og þar með verður sú þróun einnig aðgengileg öllum og má í nota í allan 

þann hugbúnað sem er opinn. Ef einhver vill hinsvegar notast við tæknina í lokuðu umhverfi, 

eins og t.d. að nýta tæknina í að sjá um símapantanir Hreyfils, þá verði að semja sérstaklega 

við Miðeind um notkun og gjald. Vilhjálmur segist standa frammi fyrir því núna að hann þurfi 

að setja upp verðskrá fyrir hugbúnaðinn. Hann nefnir að í þessari þróun séu nánast einungis 

aðilar sem huga að tæknilegu þróuninni en núna fari að vanta viðskiptahugsandi fólk sem geti 

búið til flottar tekjulindir fyrir tæknina, markmiðið í dag sé bara að ná núll punktinum og standa 

undir kostnaði. 

Rannsakendur spyrja hvort fyrirtæki séu almennt nokkuð byrjuð að átta sig á möguleikunum 

sem eru í boði með tækninni, hvort þau séu sofandi á verðinum og hvort það sé í myndinni að 
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fá stóra aðila bakvið sig til þess að setja fjármagn í þróunina. Vilhjálmur segir að hann sé með 

það á tilfinningunni að yfirleitt séu menn ekki að kveikja á perunni og sjá möguleikana. Það er 

hægt að gjörbylta mörgum störfum miðað við stöðuna í dag, ef markaðurinn myndi mæta 

tækninni og í því megi finna gríðarlega hagræðingu á rekstri. Hann nefnir þjónustustörf 

sérstaklega og býst hann við að talþjónar muni taka sín fyrstu skref þar í atvinnulífinu. 

Rannsakendur nefna niðurstöður úr könnunni sinni og nefna meðal annars notagildið í dag og 

áhugavert sé að sjá þróun snjallheimila þar sem notendur geta stýrt lýsingu, tónlist, hita og 

fleira með röddinni. Vilhjálmur segist hafa tekið eftir þessari þróun og segir að það hafi komið 

sér á óvart hversu sterkt þetta notkunargildi væri orðið og að þau hjá Miðeind séu nýbyrjuð á 

viðræðum við samstarfsaðila við að koma þessu notkunargildi yfir í Emblu og þeir séu komnir 

býsna nálægt því og að þetta sé hluti af því að gera Emblu að appi sem muni verða orðinn 

daglegur liður í lífi Íslendinga og að mikil einbeiting eigi sér stað af því að finna hvaða þættir 

ýta undir daglega notkun. Embla getur í dag að mestu leyti sent út beiðni yfir á önnur tæki sem 

séu tengd við sama internet. Það er verið að stíga fyrstu skrefin í þessu og þetta er gríðarlega 

spennandi möguleiki. Vilhjálmur nefnir að það komi upp sá þröskuldur að tæknifyrirtæki 

erlendis séu misopin með sinn hugbúnað og segir hann að Apple sé það lokaðasta, Google er 

það opnasta og Amazon er þarna mitt á milli. Þetta þýðir að það er alls ekki gefið að Embla fái 

því leyfi til þess að komast inní þær innri aðgerðir sem eru í símanum, eins og t.d. 

vekjaraklukkuna. Þarna er stór hindrun og veltir Vilhjálmur því fyrir sér hvort þetta sé mögulegt 

samkeppnisréttarmál sem að Evrópusambandið ætti að taka upp fari þetta á versta veg. “Ef það 

á raunverulega að vera þannig að þessi stóru fyrirtæki ætli bara að bjóða þessar þjónustur á 

stóru tungumálunum og bara með sinni tækni, hvað eiga þá menn að gera í löndum eins og 

okkar þar sem töluð eruð litlu tungumálin? Ég held að það sé hægt að valda þeim ugg í þessum 

málum ef Evrópusambandið tekur upp hanskann.“ 

Vilhjálmur hefur séð gríðarlega mikla tækniþróun eiga sér stað á þeim fjórum áratugum sem 

hann hefur verið viðloðinn hugbúnaðargeirann og hefur hann séð að hraðinn á upptöku 

tækninýjunga sé alltaf að aukast og spáir því að upptaka talþjóna muni ekki verða þar útundan. 

Hindranirnar liggja í nokkrum þáttum eins og aðgengi í hugbúnað erlendra aðila, 

markaðsaðstæðum og þeim takmarkaða mannauði innan landsins sem hefur lagt sínar hendur í 

þróunina. Það eru hinsvegar gríðarlega mörg tækifæri handað við hornið fyrir klókna aðila sem 

geta hlaupið hratt til að nýta sér tæknina til að brúa bilið við markaðinn og nefnir hann Uber 

sem dæmi. ,,Það var orðið hlægilega auðvelt að búa til nýtt bókunarkerfi fyrir bílaferðir og 

þar sem enginn var að gera það ákváðu aðilarnir á bakvið Uber að taka það á sig og eru þeir 
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orðnir risafyrirtæki í dag“ segir Vilhjálmur. Þeir sem sjá möguleikana í talþjónum geti farið 

að þeirra fordæmi. 

4.2.3 Viðmælandi 4 – Elvar Örn Þormar 

Reon hefur átt í viðskiptasambandi við tryggingafélagið Vörð síðan fyrri hluta ársins 2019 og 

hefur alfarið séð um þeirra stafrænu þróun síðan þá. Út frá hönnunarsprett sem haldinn var í 

samstarfi við Vörð kom upp sú spurning hvort hægt væri að bæta tjónaferilinn, þ.e hvernig 

viðskiptavinurinn greinir frá tjóni. Reon vildi í kjölfarið búa til lausn fyrir vefinn sem yrði sem 

líkast því ferli að greina frá tjóni á mannlegan hátt við þjónustufulltrúa. Það er þannig sem 

gervigreindi tjónaferillinn fór að þróast en hann verður gefinn út haustið 2020 en síðustu ár 

hefur Reon einblínt á þróun spjallmenna.  

Elvar segir að fyrirtæki séu í auknum mæli að færa sig yfir í spjallmenni til þess að 

sjálfvirknivæða þjónustuferla fyrir viðskiptavini sína, sérstaklega eftir COVID ástandið þegar 

álag á þjónustuver fyrirtækja og stofnana náði nýjum hæðum. Hann nefnir að það sé mikil 

hagræðing í því fyrir fyrirtæki. Sjálfvirknivæðing hefur þann möguleika með sér í för að færa 

þjónustuna mun nær viðskiptavininum, þannig að hann geti afgreitt sig að mestu leyti sjálfur 

og sé ekki bundinn við hefðbundna opnunartíma. Reon er reynslumesta fyrirtæki landsins þegar 

kemur að þróun spjallmenna. Elvar nefnir dæmi um að í nýja vefspjalli Arion banka verði 

innbyggt spjallmenni og það verði fyrsta spjallmennið á Íslandi sem býður upp á rafræna 

auðkenningu og rafrænar undirskriftir. Þannig getur spjallmennið útbúið samninga fyrir 

viðskiptavini sem þeir geta skrifað undir. Spjallmennalausnir Reon eru í formi áskriftar og 

þannig geta þau tryggt sér fastar tekjur. Sjálfvirknivæðing hefur alltaf verið rík áhersla 

innanhúss hjá Reon og eru spjallmennin hluti af því. Elvar bindur miklar vonir við þróunaraðila 

innan SÍM og bíður spenntur eftir að geta bætt við skilvirkum talþjónum ofan á spjallmennin. 

Fyrir Reon eru talþjónar nýtt verkfæri í verkfærakistuna en þeir ætla sér ekki að fjárfesta mikið 

í þróun á þeim. Reon vill frekar einblína á að koma tækninni út og sjá um að greina gögnin sem 

koma úr samskiptum notenda við spjallmennin og seinna meir talþjónana og koma þeim svo 

áfram til þróunaraðila eins og Miðeindar. Sú greining felur meðal annars í sér að greina mynstur 

og hegðun neytenda. Þessi gögn verða svo keyrð inní gervitauganetin hjá Miðeind til frekari 

þjálfunar. Elvar vill fá samkeppni inn á þennan markað, því það muni skila sér í hraðari þróun, 

sem allir njóta svo góðs af. Því betri sem tæknin bakvið talþjónana verður, því öflugara verður 

tólið fyrir Reon og lýsir hann því þannig að talmótið ofan á spjallmennið sé eins og að fá sleggju 

í stað hamars fyrir verkfæri sem Reon þekkir vel.  
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Starfsemi Reon stendur ekki né fellur með talþjónum, en þeir opni margar dyr og geta haft 

mikið markaðsfræðilegt gildi fyrir fyrirtækið. Þegar spurt er um talviðmótið í lausninni þeirra 

fyrir Vörð þá svarar Elvar að tæknin bakvið talþjóninn sé ekki orðin nógu traustvekjandi til að 

opna á það strax. Gervigreindi tjónaferillinn frá Verði mun styðjast við ritmál til að byrja með 

en mun síðar með samþykki Varðar bæta við talhnappi. Fyrst verður hann merktur sem lausn 

á prófunarstigi. Þannig fær Vörður notendur sem vita að þeir séu að notast við lausn á 

prófunarstigi og séu líklegri til þess að fyrirgefa villur ef þeir finna þær. Elvar segir jafnframt 

að ef íslenskumælandi talþjónar væru bara örlítið betri myndi hann íhuga að hafa þá með frá 

byrjun. Að mati Elvars er stóra skrefið að greina ásetning þess sem notandinn er segja. 

Talþjónninn verður að skilja samhengið og meininguna bakvið orðin. 

Hvað varðar hindranir, segir Elvar fyrst og fremst að það séu oft of háar væntingar að hálfu 

samstarfsaðila þeirra. Einnig er það hindrun að það sé ekki til nógu mikið magn af gögnum yfir 

íslenskt mál, bæði í töluðu og rituðu máli. Íslensk máltækni er komin mjög langt þegar hún sé 

borin saman við önnur lítil tungumál. Elvar er fullviss um að tæknin sé komin lengra en 

markaðurinn, en það verði að passa upp á væntingastjórnun viðskiptavina og samstarfsaðila. 

Hann nefnir að þegar hann segir að tæknin sé komin lengra en langflestir halda, þá getur 

samstarfsaðilinn tekið því sem svo að tæknin sé fullkomin, en svo er ekki. Það er hinsvegar 

erfiðara að stýra væntingum viðskiptavina samstarfsaðila Reon. Það sé því ákveðið hugrekki 

hjá fyrirtækjum eins og Verði að hoppa snemma á vagninn. 

Hann nefnir jafnframt að það sé búið að setja miklar fjárhæðir í lausnina fyrir Vörð og því 

fylgir samfélagslegur ávinningur þar sem það flýtir þróuninni sem komi til með að gagnast 

öðrum aðilum og Vörður sé því að leggja sitt af mörkum til þess að bæta tæknina. Því fleiri 

stórfyrirtæki sem fara í þróun sem þessa, því hraðar mun þróunin eiga sér stað. Það hjálpar svo 

Reon áfram í að þróa sína tækni og selja öðrum lausnir sínar. Hann nefnir einnig sem hindrun 

að horfur um kreppu hérlendis muni sennilega hafa það í för með sér að að hluti af verkefnum 

Reon muni tapast. Fyrirtæki fara að skera á kostnað, sem oft á tíðum sé þróunarkostnaður. Í 

tilfelli Reon og þeirra verkefna sem tapast leiðir það af sér að það hægist á þróuninni. Elvar er 

hinsvegar á þeirri skoðun að í efnahagslegri niðursveiflu sé einmitt rétti tíminn til þess að 

fjárfesta innbyrðis ef geta er til þess. Fyrirtæki sem gera það verða framar en samkeppnisaðilar 

þegar næsta uppsveifla kemur. 

Elvar nefnir að verkefnið sem Reon er að þróa með Verði sé eina verkefnið af þeim toga á 

Íslandi í dag. Það sé enginn að vinna svona lausnir á þeirri stærðargráðu sem þau eru að gera. 

Þegar spurt er um þá ávinninga sem Vörður horfir á þegar kemur að samstarfi þeirra við Reon, 

þá er svarið að númer eitt sé að veita betri þjónustu. Það sé ekki hlutverk viðskiptavinarins að 
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þurfa að læra inná tryggingarfélögin til þess að fá bestu þjónustuna og segir Elvar að það sé 

ekki gott að viðskiptavinir þurfa sjálfir að flokka og greina tjónin þegar þeir fylla út 

tjónaskýrslu. Sem dæmi, ef það kviknar í skápnum heima hjá viðskiptavini, hvort er það 

innbústrygging eða brunatjón? Lausnin frá Reon sér um allt þetta ferli ásamt því að læra inná 

viðskiptavininn og stytta verkferlana. Númer tvö er að gera eitthvað nýtt og öðruvísi. Vörður 

er á erfiðum samkeppnismarkaði og lausnir sem þessi veitir þeim sérstöðu. Númer þrjú er 

markaðsgildið. Vörður er fyrsta tryggingarfélagið til að fjárfesta í íslenskri máltækni með það 

í huga að einfalda líf viðskiptavina. Það er í raun bónus fyrir Vörð að fyrirtækið sé að minnka 

álag á sitt starfsfólk. Þetta er einnig byrjunin á aukinni sjálfvirknvæðingu sem á sama tíma 

fækkar mannlegum villum, en þær villur geta verið virkilega dýrar fyrir tryggingarfélög. Til 

skemmri og lengri tíma litið þá er sjálfvirknivæðing tól sem sparar fyrirtækinu háar fjárhæðir. 

Aðspurður hvort það myndi ekki hjálpa þróuninni ef einblínt væri á afmarkaðan hluta 

tungumálsins, sem dæmi orðaforðann sem þarf í tjónaskýrsluna og fullkomna hann, svarar 

Elvar því játandi. Ef samskipti viðskiptavina við fjármálafyrirtæki eru tekin og fullkomnuð, þá 

myndi það hafa gríðarlegt vægi fyrir fjármálastofnanir. Þeirra stefna sé að fækka útibúum eins 

mikið og hægt er og þar geta gervigreindir aðstoðarmenn spilað stór hlutverk. Elvar nefnir 

einnig ríkisstofnanir sem heild og hve mikið álag er á þeirra þjónustuverum. Gervigreindir 

aðstoðarmenn geta létt álagið þar gríðarlega mikið og aukið þjónustu á sama tíma. Heimsóknir 

í opinberar stofnanir eru oft mjög tímafrekar og mikið af þeirri þjónustu mætti færa á stafrænt 

form. 

Reon hefur hingað til byggt sitt markaðsstarf á word of mouth en fyrirtækið stefnir á að fara í 

markaðsherferð í sumar og setja markmiðið á að verða leiðandi á markaði þegar að kemur að 

því að aðstoða önnur fyrirtæki við sjálfvirknivæðingu í stafrænum lausnum. 
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5. Greining 

Í þessum kafla verður notast við niðurstöður megindlegu rannsókninni til þess að bera saman 

notkun íslendinga og bandaríkjamanna. Ásamt því verður framkvæmd SVÓT-greining.  

5.1 Samanburður megindlegrar rannsóknar við rannsóknarskýrslu Microsoft 
Til þess að setja notkun Íslendinga á talþjónum í samhengi við notkun í Bandaríkjunum voru 

valdar þrjár spurningar og niðurstöður úr megindlegu rannsókninni og þær bornar saman við 

samskonar spurningar og svarmöguleika úr rannsóknarskýrslu Microsoft. 

 

 

Mynd 14 - Samanburður á helstu notkunarvenjum Íslendinga og Bandaríkjamanna 

 

Hér fyrir ofan eru fjórir valdir liðir úr spurningunni ,,Í hvaða tilgangi notastu við talþjón?“ 

bornir saman við samskonar spurningu frá Microsoft. Á súluritunum má sjá almennt hærra 

svarhlutfall Bandaríkjamanna í öllum liðum og er skýrt að Bandaríkjamenn eru duglegri að 

nýta sér talþjóna í því að leita af vörum, versla vörur, leita sér að staðreyndum og leita sér til 

vegar en Íslendingar. 
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Mynd 15 - Samanburður á því hverju fólk er tilbúið að láta talþjóna aðstoða sig með eftir fimm ár 

 

Einnig var gerður samanburður úr spurningunni ,,Ef þú hugsar fimm ár fram í tímann, hvað 

sérð þú fyrir þér að þú munir nýta þér talþjóna í, það sem þú ert ekki að notfæra þér í dag?“.. 

Á svarhlutfalli Bandaríkjamanna má sjá að þeir eru mun móttækilegri fyrir lausnum 

talþjónanna, samanborið við viðhorf Íslendinga til framtíðarinnar. 

 

 

16 - Samanburður á áhyggjum fólks af þróun og/eða notkun á talþjónum 

Hér má sjá samanburð á svörum þátttakenda við spurningunni ,,hefurðu áhyggjur af þróun 

og/eða notkun talþjóna?“. Á súluritunum má sjá að Bandaríkjamenn eru almennt áhyggjufyllri 

en Íslendingar, hvort sem þeir nota talþjóna eða ekki. Á heildina litið virðast notendur í 
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Bandaríkjunum vera orðnir virkari í að nýta sér tæknina, en þar eru einnig færri hindranir til 

staðar fyrir notendur til að tala við tækin.  

5.2 SVÓT greining 

 

Tafla 1 - SVÓT greining 

5.2.1. Styrkleikar  

Yfirvöld á Íslandi eru með opinbera stefnu um þróun máltækni á Íslandi og veitir 

þróunaraðilum hérlendis fjárhagslegan stuðning. Þetta er mikilvæg pólitísk stefna að því leyti 

til að ef ekki væri fyrir fjármagn hins opinbera væri þróunin ekki komin jafn langt og raun ber 

vitni. Hlutanetið gerir talþjónum kleift að tengjast hinum ýmsu tækjum og tólum þráðlaust og 

úrvalið af þessum tækjum og tólum fer sífellt stækkandi. Þetta eykur mögulegt notagildi 

talþjóna til muna. Tími skiptir miklu máli í nútímasamfélagi og getur talþjónninn sparað 

notendum mikinn tíma þegar á heildina er litið.Talþjónar eru einnig þægindaraukning. Þeir eru 

byggðir með samræðuform í huga og er því viðmótið náttúrulegra fyrir okkur.  

Snjallheimilistækni er í mikilli uppsveiflu og hafa fjarskiptafyrirtækin hérlendis nú þegar 

byrjað að markaðssetja lausnir fyrir snjallheimili. Fólk er byrjað að nota röddina til að stýra 

ýmsum aðgerðum heima hjá sér eins og að stýra ljósum, hitastigi, tónlist ofl.  

Talþjónar geta einnig verið stórt skref fram á við þegar kemur að frekari sjálfvirknivæðingu 

fyrirtækja. Það eru mörg þjónustustörf sem vinna takmörkuð störf og með réttu inntaki má 

byrja að kynna talþjóna inn á atvinnumarkaðinn. Það verður fróðlegt að sjá hvernig tekst að 
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hagræða rekstri og lækka kostnað, en launakostnaður fyrirtækja á Íslandi er stór hluti af 

rekstrarkostnaði. Ef horft er til samfélagsins þá er hægt að innleiða talþjóna í menntunarkerfið 

eins og Hinrik er byrjaður að sýna. Frekari þróun á Atlas Primer er um leið þróun fyrir 

menntakerfið sem heild. Nemendur fá aðgang að sínum gervigreinda aðstoðarkennara hvenær 

og nánast hvar sem er. Það er því mikil nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi sem á sér stað þegar 

kemur að þróun og notkun talþjóna á Íslandi.  

6.2.2 Veikleikar 

Íslenska er flókið tungumál með öllum sínum málreglum, beygingarlýsingum og mismunandi 

merkinga orða. Það má því segja að íslenskan í þeirri mynd sem hún er í dag, falli ekki jafn vel 

við tæknivæðingu og önnur tungumál. Þó svo að það sé hægt að styðjast við erlendar lausnir 

og smíða íslenskan orðaforða inn í þær þá eigum við langt í land með að geta sagt að íslenska 

sé orðin tæknivædd. Yfirlýst stefna hins opinbera er jákvæð en henni fylgir einnig 

efnahagslegir veikleikar en þeir eru til að mynda hversu háðir þróunaraðilar eru ríkinu og 

fjárveitingu frá hinu opinbera. Fólk sem er með ákvörðunarvald hvað varðar fjárveitingar eiga 

til að hverfa úr sínu starfi og því er engin trygging hvert álit næstu aðila sem taka við 

stjórnarvöldum verði. 

Einnig krefst þessi þróun mikillar sérþekkingar og eins og staðan er í dag eru fáir einstaklingar 

hér á landi sem búa yfir slíkri þekkingu. Aðgengi íslendinga af talþjónum er einnig mun 

takmarkaðara en erlendis. Það leiðir af sér hægari upptöku á tækninni sem í leiðinni heldur 

aftur af þróun. Einnig eru skjáir, fjarstýringar og lyklaborð mjög rótgróin í einkalífi og á 

atvinnumarkaði og því gæti reynst erfitt að venja notendur af því. Markaðurinn leitast eftir því 

að mæta þörfum neytenda og ef fáir eru að nota talþjóna myndast minni þörf fyrir markaðinn 

að sækja í lausnir sem talþjónar gætu lagt til borðs. Einnig krefst þróun talþjóna þess að fólk 

noti tæknina til þess að þjálfa gervitauganetin bakvið talþjóninn. Svo er ákveðinn veikleiki 

fólginn í því að það þurfi að stýra væntingum viðskiptavinarins í hóf, eins og tveir viðmælendur 

minntust á. Sýnileiki þeirra fyrirtækja og stofnana sem sinna þróuninni innanlands er lítill út á 

við og má sem dæmi nefna að hvorki SÍM né Almannarómur eru með heimasíðu og heimasíður 

annarra aðila deila litlum upplýsingum um stöðu mála og hvert hlutverk þeirra er. 

5.2.3 Ógnir 

Þróunin er töluvert hraðari erlendis og horfa rannsakendur sérstaklega til Bandraríkjanna. 

Erlendu tæknifyrirtækin bakvið þróunina hafa gríðarlegt fjármagn á bakvið sig og geta stýrt 

því sjálf hversu mikla fjármuni þau setja í þróun og draga þessi fyrirtæki að sér hæfileikaríkt 

fólk sem fyrirtækin geta ráðstafað í að bæta við þróunina. Hérlendis verða þróunaraðilar að 

treysta á hið opinbera fyrir fjármagn. Þróunarhraðinn á tækninni hér á landi er að miklu leyti 
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bundinn við fjárveitingu frá hinu opinbera. Í ljósi heimsfaraldursins sem nú geysar yfir, spáir 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 7,2% samdrætti í hagvexti á Íslandi á árinu 2020 (AGS, 2020). Af 

þessu má draga þá ályktun að ógn geti stafað af áframhaldandi fjárveitingu til frekari þróunar 

á talþjónum, ef fjárveitingaáherslur ríkisstjórnarinnar kunni að breytast í kjölfar samdráttsins. 

Það eru því utanaðkomandi þættir eins og efnahagsástand og pólitískar ástæður sem geta skipt 

sköpun um hversu miklum fjármunum er varið í þróunina.  

Erlendu fyrirtækin eins og Google, Amazon og Apple ráða því hversu mikið aðgengi þeir vilja 

veita í sinn hugbúnað og forrit, sem oft á tíðum er partur af daglegri notkun hins almenna 

notanda. Ef þeir myndu skyndilega ákveða að veita eingögnu sínum talþjónum aðgang í sín 

forrit og sitt stýrikerfi eiga minni þjóðir eins og Ísland afar erfitt með að koma sinni tækni til 

neytandans og í kjölfarið gæti reynst erfitt að réttlæta aukið fjármagn í þróunina. Það felur í sér 

mikla ógn hvað varðar varðveitingu íslenskunnar. Á síðustu árum hefur aukning á hertum 

öryggiskröfum neytenda hvað varðar persónugögn látið bera á sér. Það hefur komið í ljós á 

öðrum sviðum upplýsingartækni að persónugögnum eru seld til þriðja aðila. Þegar kemur að 

talþjónum þá þarf hljóðneminn að geta numið hljóðmerkin sem ræsa hann og því þarf alltaf að 

vera kveikt á honum. Að mati þátttakenda vefkönnunar var öryggi persónuverndar mikilvægt 

og því gæti reynst hindrun að fá fólk til þess að treysta talþjónum.  

5.2.4 Tækifæri 

Mörg fyrirtæki í dag veita þjónustu í gegnum vefspjall og eru spjallmenni byrjuð að ryðja sér 

leið inn á þann markað. Að mati rannsakenda voru mörg fyrirtæki sofandi á verðinum fyrir 

Covid en faraldurinn hafði mjög jákvæð áhrif ef horft er til sjálfvirknivæðingar fyrirtækja og 

nefndi Elvar að það hefði orðið sprenging í aðsókn að lausnum Reons. Spjallmennin sem verið 

er að taka í notkun í dag eru að leggja grunninn fyrir komu talþjóna. Samskipti viðskiptavina 

við spjallmenni eru greind og bætir þetta í gögnin sem stuðla að hraðari þróun.  

Hugmyndunarsprettur Reons leiddi af sér gervigreinda tjónaferilinn og svona 

hugmyndarspretti má útfæra á öll þjónustustörf og jafnvel lengra. Það sem þarf til er vilji 

stofnana og fyrirtækja sem hafa fjármagnslega getu til að koma að þróuninni og yrði ávinningur 

þeirra margþættur. Með rafrænni auðkenningu í spjallmennum eins og Arion banki mun bjóða 

upp á bráðlega munu opnast margar dyr. Rannsakendur sjá sem dæmi að ef heilbrigðiskerfið 

opni fyrir spjallmenni með rafrænni auðkenningu þá væri hægt að hefja innritunarferlið þegar 

sjúklingur leitar sér læknisaðstoðar áður en hann mætir á sjúkrastofnun.  

Afleiðing þess fyrir fyrirtæki að láta ekki til skara skríða er sú að þeirra samkeppnisaðilar sem 

nú þegar eru byrjaðir á innleiðingu spjallmenna munu vera mun betur í stakk búnir fyrir frekari 
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sjálfvirknivæðingu. Ástæðan eru sú að gagnasöfnunin tekur tíma og því meiri gögn sem eru til, 

því betra verður spjallmennið. Samt sem áður mun hver einasta lausn sem er þróuð skilja 

eitthvað eftir sig fyrir þróunaraðila og bætir það því við þekkingu sem þarf til þess að þróa 

skilvirka talþjóna.  

Samfélagslega séð þá eru hópar sem fá aukin lífsgæði með talþjónum og má þar sérstaklega 

nefna blindrafélagið, en aðilar þess félags binda miklar vonir við áframhaldandi þróun 

tækninnar. Hlutanetið tengist sífellt fleiri hlutum og því eru tækifæri fyrir smásöluaðila að byrja 

að skoða hvaða vörur eru að afla sér vinsælda erlendis sem tengjast talþjónum og horfa 

rannsakendur til snjallheimila í því tilviki. Neytendur eru nú þegar byrjaðir að nýta sér tæknina 

og rannsakendur sjá möguleika í að markaðssetja vörur sérstaklega með raddskipunum fyrir 

neytendur. Það er í raun hægt að finna tækifæri á mörgum vettvöngum, eina sem þarf er 

grunnskilningur á tækninni og ímyndunaraflið. Einnig eru tækifæri til staðar til þess að láta 

reyna á getu talþjóna og skoða hvar sé hægt að innleiða þá. Út frá djúpviðtölunum fengust þær 

upplýsingar að þegar um er að ræða mjög einhæf og endurtekin þjónustustörf, t.d. símaver 

Hreyfils, þá er geta talþjóna með aðstoð Google talgreinisins orðin nógu góð til þess að byrja 

að afgreiða símapantanir. Tæknin er því komin lengra en markaðurinn á ákveðnum sviðum og 

við það geta myndast mikil tækifæri.  
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 5.2.5 SVÓT greining skoðuð með tilliti til PEST 
 

Tafla 2 - SVÓT greining skoðuð með tilliti til PEST þátta 

 

SVÓT / PEST 

 

Styrkleikar 

 

Veikleikar 

 

Ógnir 

 

 

Tækifæri 

 

 

Pólitískir  

þættir 

 

 

 

-Yfirlýst stefna 
ríkisins 
 

-Tryggð fjármögnun 
til 2022 

 

 

-Starfsmannavelta 
ákvörðunarvaldsins 

 

-Skiptar áherslur í 
fjárveitingu hins 
opinbera 

 

-Tíró þjónustar 
Alþingi og aðrar 
opinberar stofnanir 

 

 

Efnahagslegir 

þættir 

 

 

 
-Sjálfvirknivæðing 
 

-Hagræðing í rekstri 
 
 

 
-Hár 
kostnaðarþröskuldur 

fyrir fyrirtæki sem 
vilja innleiða 
talþjónalausnir 

 
-Óvissa með efnahag 
 

-Yfirvofandi kreppa 

 
-Aukin 
sjálfvirknivæðing í 

atvinnulífi 
 
-Sala á raddstýrðum 

varningi 
 
 

 

 

Samfélagslegir  

Þættir 

 

 

 
-Gervigreindur 
aðstoðarkennari 
 

-Þróun á menntakerfi 
 
-Eldra fólk 

aljsdlfkjef með 
upptöku á nýrri tækni 
 

 
-Lyklaborð og skjár 
rótgróin verkfæri 

 
-Friðhelgi einkalífs 
 
-Öryggi 

persónuupplýsinga 
óþekkt 
 

-Íslenskt mál getur 
fjarað út 

 
-Aukin lífsgæði fyrir 
sjónskerta 
 

-Nýir verslunarhættir 
 
-Aukin þjónusta 

 
-Lausnir fyrir 
heilbrigðiskerfið 
 

 

 

 

Tæknilegir  

Þættir 

 

 

 
-Virðisaukandi   
nýsköpun 

 
-Þægindi neytenda 
 

 

 
-Íslenskan flókið mál 
-Hæg upptaka á 

tækninni hérlendis 
-Lítið aðgengi að 
talþjónum 

-Fáir hérlendis með 
mikla sérþekkingu 

 
-Erlend aðilar stjórna 
aðgengi í sínum 

stýrikerfum 
 
-Hraðari þróun 

erlendis 

 
-Þróun spjallmenna 
 

-Aukin þægindi 
neytenda 
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6. Ályktanir og Umræður  

Eftir undangengna gagnasöfnun og rannsóknarvinnu er það er mat rannsakenda að talþjónar 

eiga eftir gegna mikilvægu og stóru hlutverki í samskiptum Íslendinga við tæki á næstu árum. 

Talþjónar eru þegar byrjaðir að láta bera á sér inn á heimilum fólks og telja rannsakendur einnig 

að aukning verði á notkun á snjallheimilislausnum hérlendis á komandi árum. Kauphegðun 

Íslendinga á möguleika á að breytast mikið með aukinni vefverslun til blands við nýtingu 

talþjóna. 

Nú þegar eru stofnanir og stærri fyrirtæki byrjuð að veita þjónustu til viðskiptavina sinna í 

formi gervigreindra spjallmenna og á næstu árum gætum við séð fyrirtæki færa sig nær 

talþjónum. Einnig telja rannsakendur að líklegastu störfin sem talþjónar muni byrja að leysa af 

hólmi verða símaþjónustur og þá sérstaklega pöntunarkerfi fyrir t.d leigubílapantanir, 

matarpantanir og miðapantanir fyrir viðburði. Sú þróun mun líklegast hafa með sér í för 

samblöndu af mannauði og talþjónum til að byrja með þar sem það krefst tíma og reynslu að 

þróa talþjóna til að sinna fjölbreyttari verkefnum. Talþjónar bjóða uppá gríðarlega mikil 

tækifæri er varðar sjálfvirknivæðingu og  horfa rannsakendur til matvöruverslanna þar sem í 

dag eru komnir sjálfsafgreiðslukassar samhliða afgreiðslukassana sem krefjast starfsmanna til 

að afgreiða viðskiptavini sem dæmi um blöndu af sjálfvirknivæðingu við mannauð. 

Viðskiptavinir munu þá byrja að fá val um aðstoð frá starfsmanni eða talþjóni. Eftir því sem 

geta talþjóna til að fást við fjölbreyttari verkefni eykst munu einhæfum störfum fækka. Sú geta 

helst í hendur við þróun gervigreindar, en rannsakendur telja sig ekki nógu upplýsta um það 

viðfangsefni til að leggja fram ályktanir um hversu hratt sú þróun mun ganga.  

Rannsakendur eru spenntir fyrir stafræna aðstoðarmanninnum frá Reon og telja að ef sú 

frumraun heppnist vel muni önnur fyrirtæki horfa til þessarar lausnar og hvernig hægt sé 

hagræða sínum rekstri með aðstoð spjallmenna. Það sem vantar á Íslandi er að varpa ljósi á 

notagildi talþjóna og því er mikilvægt fyrir þróunaraðila hérlendis að Reon gangi vel með 

samstarf sitt við tryggingarfélagið Vörð. Rannsakendur leggja fram tillögu að þróunaraðilar hjá 

SÍM leggi meiri áherslu á að smíða talþjóna fyrir ákveðin störf og starfsgreinar sem höfði til 

almennrar notkunar til þess að sjá hvernig tækninni sé tekið af atvinnulifinu og viðskiptavinum. 

Það virðist sem of erfitt skref að ætla að ná fullkomnu valdi á tungumálinu sem heild fyrir 

talþjóna áður en byrjað er að notast við tæknina á markaði. Með þeirri nálgun væri hægt að fá 

fleiri inntök frá stærri notendahópum sem getur hraðað þróun og um leið gefið tækifæri til þess 

að fá tekjur inn í þróunarverkefnin fyrir sölu á lausnum þeirra. 
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7. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á núverandi stöðu og þróun talþjóna á Íslandi í dag 

og sjá í leiðinni hvar tækifæri liggja í formi aukinnar sjálfvirknivæðingar á atvinnumarkaði 

með innleiðingu talþjóna. Það er morgunljóst að ef Íslendingum takist ekki að halda í við þá 

hröðu erlendu þróun á máltækni í dag, þá muni íslenskan eins og við þekkjum hana breytast 

verulega og jafnvel hverfa með komandi kynslóðum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að hluta til í samræmi við það sem höfundar bjuggust við, 

það er að notkun og þekking fólks á talþjónum á Íslandi er enn mjög takmörkuð. Höfundar sáu 

hinsvegar ekki fyrir að með tilkomu spjallmenna er þegar orðinn vettvangur fyrir því að leggja 

grunninn að innleiðingu talþjóna í atvinnulífinu. Það kom einnig á óvart hversu mikil þróun er 

að eiga sér stað hérlendis og hve mörg tækifæri eru til staðar.  

Íslendingar eru ekki að nota talþjóna í  daglegu lífi einfaldlega vegna þess að tæknin er ekki 

orðin aðgengileg í sama mæli og hún er í enskumælandi löndum. Ef horft er til þeirra tækifæra 

sem eru í boði í dag með núverandi tækni, þá er það greinilegt að spjallmennin eru besti 

kosturinn til að hefja vegferðina að aukinni notkun fólks á talþjónum. Spjallmennin eru nú 

þegar byrjuð á því að sjálfvirknivæða samskipti fyrirtækja við viðskiptavini sína og mikil 

innistæða er fyrir frekari þróun á þeim á enn sérhæfðari hátt.  

Það var virkilega gaman að fá upplýsingar af fyrstu hendi frá sérfræðingunum sem eru leiðandi 

í þessari þróun og kynnast fólkinu sem stendur fyrir henni. Þó svo að hið opinbera geri 

þróunaraðilum kleift að standa í þessu mikilvæga verkefni, þá er það einkageirinn sem mun 

koma til með að þurfa að kynna fólkið almennilega fyrir tækninni og er því framtíð talþjóna í 

höndum hans. Höfundar höfðu enga þekkingu á viðfangsefninu þegar rannsóknir hófust og var 

verkefnið því verðug áskorun og eru höfundar mjög spenntir fyrir náinni framtíð. Einnig vilja 

þeir sjá þessa tækni ná fótfestu hérlendis og hvetja því alla til að leggja sitt af mörkum og gefa 

raddsýni á heimasíðu Samróms.  
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Viðauki A – Spurningalisti viðmælenda 1 

Hver er menntun þín og hvernig kom það til að þú fórst að vinna að þróun talþjóna? 

Að þínu mati, hvert er helsta notagildi talþjóna? 

Hverjar telur þú að séu stærstu hindranir í því að fá fólk til að nýta sér talþjóna? 

Að þínu mati, hvað þurfa þróunaraðilar að gera til að notkun fólks á talþjónum aukist? 

Hvaða örlög sérð þú fyrir þér að íslenskan hljóti, nái hún ekki að halda í við í raddtækniþróun, 

er fyrirhöfnin þess virði? 

Hvert er viðskiptamódel vekefnisins þíns?  

Til lengri tíma litið, sérð þú fyrir þér samruna verkefnisins þíns við stærri fyrirtæki sem myndu 

koma lausninni fyrir undir sínum hatti? Aftur, það verður ekki greint frá því hvaða aðili svarar 

hverju. 

Sérð þú fyrir þér að raddverslun verði að eðlilegri kauphegðun Íslendinga? Ef já, hversu langt 

heldurðu að það sé langt í þann raunveruleika og hvað þarf að gerast á leiðinni áður en það 

verður orðið eðlileg kauphegðun? 

Hvaða fyrirkomulag sérð þú fyrir þér virka fyrir fyrirtæki sem vilja þróa útfærslu á talþjón með 

og nýta sér stoðir t.d Google Assistant (Verður notendaviðmótið allt í gegnum Google Assistant 

eða verður búið að búa til platform þar sem fyrirtæki geta notað ákveðnar byggingaeiningar til 

þess að þróa talþjónalausn fyrir sínar þjónustur? sbr. Smáforritaþróun og vefsíðugerð, þá t.d 

Shopify) 

Ef við tölum aðeins um þróunarkúrvuna á talþjónum sem slíkum, að þínu mati, hvar er 

talþjónninn staddur á þessari kúrvu í dag? 
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Viðauki B – Spurningarlisti viðmælanda 2 

Hver er menntun þín og hvernig kom það til að þú fórst að vinna að þróun talþjóna og hvert er 

hlutverk þitt hjá Tíró? 

Hversu margir starfa hjá Tíró í dag og hver eru hlutverk þeirra?  

Viltu leiða okkur í gegnum ferli talgreinisins? Hvað er það sem gerist að koma því sem ég að 

segja núna í ritað mál? 

Hver er sýn og stefna Tiro?  

Er Tíró þróunarverkefnið rekið á styrkjum eða stendur það undir kostnaði í dag?  

Hvert er notagildi lausnarinnar fyrir mig sem einstakling? 

Mun Tíró einblína eingöngu á talgreini eða sérðu fyrir þér að taka næsta skref í þróuninni og 

færa ykkur yfir í talgervingu? Hvað sérðu fyrir þér að Tíró verði eftir 5 ár? 

Mun Tíró veita aðgang að sinni talgreini tækni? Mun það verða opið öllum eða aðgangur að 

gögnum seldur? (plug pælingar)  

Hvaða örlög sérð þú fyrir þér að íslenskan hljóti, nái hún ekki að halda í við í raddtækniþróun? 

Er fyrirhöfnin þess virði eða eigum við að leyfa henni að mæta örlögum sínum? 

Hvert er viðskiptamódel vekefnisins þíns?  

Er áherslan meira b2b eða b2c? 

Til lengri tíma litið, sérð þú fyrir þér samruna verkefnisins þíns við stærri fyrirtæki sem myndu 

koma lausninni fyrir undir sínum hatti? Aftur, það verður ekki greint frá því hvaða aðili svarar 

hverju. 

Hverjar telur þú að séu stærstu hindranir í því að fá fólk til að nota talþjóna? 

Að þínu mati, hversu mikilvægt er hlutverk Tíró (talgreina yfir höfuð) í þróun talþjóna? 

Ef við tölum aðeins um þróunarkúrvuna á talþjónum sem slíkum, að þínu mati, hvar er 

talþjónninn staddur á þessari kúrvu í dag? 
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Hver er menntun og hvernig kom það til að þú fórst að vinna að þróun talþjóna? 

Hver er tilgangur Miðeindar? 

Hvernig tengjast þessar 5 vörur ykkar saman? Embla, Greynir, Netskrafl, Yfirlestur og 

Vélþýðing.  Og hvar er mesta áherlsan ykkar í dag?  

Hver er sýnin? Er það á teikniborðinu að bjóða upp á raddlausnir fyrir íslensk fyrirtæki? (Eins 

og við skiljum það, þá er það mjög auðvelt fyrir þig að þróa ‘portal’ fyrir fyrirtæki og selja 

þeim raddlausnir) 

Er Embla verkefnið rekið í hagnaðarskyni eða er Emblu ætlað að vera non-profit 

hugsjónarstarf? 

Geturðu lýst aðeins fyrir okkur hvert ferlið er þegar ég spyr Emblu spurningu og hún gefur mér 

svar? Hvaða talgreini er Embla að styðjast við?  

Hvar sérðu Emblu fyrir þér eftir 5 ár? Sérðu fyrir þér að Embla muni tengjast inná önnur 

fyrirtæki? Verður Embla jafnvel söluvettvangur eða keypt í þjónustustarf?  

Er Miðeind eitthvað að vinna í að þróa íslenskan talgreini?  

Hvað aðgreinir ykkur frá verkefnum eins og Tíró og Brodda?  

Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar Miðeindar? 

Hvert er viðskiptamódel vekefnisins þíns? Er Miðeind rekið sem fjárfestingafélag í 

hagnaðarskyni?  

Til lengri tíma litið, sérð þú fyrir þér samruna verkefnisins þíns við stærri fyrirtæki sem myndu 

koma lausninni fyrir undir sínum hatti? Aftur, það verður ekki greint frá því hvaða aðili svarar 

hverju. 

Hverjar telur þú að séu stærstu hindranir í því að fá fólk til að nota talþjóna? 

Að þínu mati, hvað þurfa þróunaraðilar að gera til þess að auka notkun fólks á talþjónum? 

Hvaða örlög sérð þú fyrir þér að íslenskan hljóti, nái hún ekki að halda í við í raddtækniþróun? 

Er fyrirhöfnin þess virði eða eigum við að leyfa henni að mæta örlögum sínum? 

Ef við tölum aðeins um þróunarkúrvuna á talþjónum sem slíkum, að þínu mati, hvar er 

talþjónninn staddur á þessari kúrvu í dag? 
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Hvert er viðskiptamódel Reon, takið þið eitt uppsetningargjald eða er síðan áskrift á 

þjónustunni?  

Er Reon með einhverja samkeppnisaðala í dag?  

Nú er Reon að mestu leyti með forritara í vinnu. Hvað með viðskiptahugsandi fólk, eruð þið 

með markaðs- og söludeild? 

Er þetta fyrsti íslenski talþjóninn sem er notaður í viðskiptalegum tilgangi? 

Að þínu mati, hvaða störf eru móttækilegust þegar kemur að því að innleiða talþjóna og hvaða 

störf sérðu fyrir þér að muni verða fyrst til þess að finna fyrir áhrifum? 

Hvernig sérðu Reon fyrir þér eftir 5 ár? 

Hver er kostnaður við þróun sérlausna eins og fyrir Vörð? Berið þið þann þróunarkostnað eða 

deilið því með viðskiptavinum? 

Hversu langt ferli er þetta hjá Verði og hvaða ávinninga hljóta þeir af lausninni? Lækkar þetta 

rekstarkostnað til lengri tíma eða er þetta þróað með það í huga að veita betri þjónustu? 

Hvað kom til að þið fóruð að þróa talþjón fyrir Vörð frekar en önnur fyrirtæki, t.d. Vís, Hreyfil 

eða Dominos? 

Hver er menntun þín og hvað kom til að þú stofnaðir Reon? 

Hver er sýn Reon á talþjóna og þá möguleika sem þeir eiga í viðskiptalegum tilgangi? 
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Viðauki E – Spurningalisti úr megindlegri rannsókn
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