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Útdráttur 

Umræða um fjórðu iðnbyltinguna hefur aukist verulega á undanförnum árum. Flestar þær 

umræður hafa einkennst af áhyggjum yfir því að með aukinni sjálfvirkni myndist atvinnuleysi og 

ójöfnuður sem ekki er hægt að snúa við. Oft gleymast þau nýju tækifæri sem skapast með 

aukinni tækniþróun en menntun mun koma til með að spila lykilhlutverk í því að tryggja að fólk 

hafi þá þekkingu sem til þarf til að grípa tækifærin. 

Í þessari ritgerð verður tæknin sem mun koma til með að umbreyta atvinnumarkaðinum á 

næstu árum sundurliðuð. Fjórðu iðnbyltingunni er skipt niður í sjö mismunandi tegundir tækni 

sem fyrirtæki geta notað til þess að auka framleiðni og vinnuhagræði. Skoðað verður hvaða áhrif 

sjálfvirknivæðingin getur haft á íslensk fyrirtæki og hvernig hagkerfið gæti komið til með að 

breytast.  

Framkvæmd voru tvö djúpviðtöl við skrif ritgerðar. Viðmælendur voru þau Dr. Yngvi 

Björnsson, prófessor í tölvunarfræði og meðstjórnandi gervigreindarseturs við Háskólann í 

Reykjavík og Lilja Dögg Jónsdóttir, hagfræðingur, MBA frá Harvard-Háskóla og einn höfunda 

skýrslu Stjórnarráðs Íslands um fjórðu iðnbyltinguna. Þar auki var sett fram spurningakönnun 

sem kannaði hvernig íslensk fyrirtæki eru að nýta sér sjálfvirkni í dag og hvaða áhrif það hefur 

haft. Könnunin sýndi að íslensk fyrirtæki eru að sjálfvirknivæða störf í auknum mæli. Nær öll 

þeirra sáu framleiðniauka við sjálfvirknivæðingu og flest þeirra sjá fram á frekari sjálfvirkni 

starfa á náinni framtíð.  
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við gerð verkefnisins. Einnig vill rannsakandi þakka Dr. Yngva Björnssyni og Lilju Dögg 

Jónsdóttur fyrir að gefa sér tíma fyrir djúpviðtal og Samtökum iðnaðarins fyrir að senda 

spurningakönnunina á sín aðildarfyrirtæki  

Tilgangur með rannsóknarverkefninu var að skoða hvaða áhrif sjálfvirknivæðingin mun 
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1 Inngangur 

1.1 Sjálfvirknivæðing starfa 

Árið 2013 gaf verkfræðideild Oxford-háskóla út skýrslu sem fjallaði um störf framtíðarinnar og 

hvaða störf eiga í hættu á að hverfa. Í þeirri rannsókn áætluðu þau að um 47 prósent af öllum 

störfum í Bandaríkjunum eru í mikilli hættu á að verða sjálfvirknivædd á næstu einum til tveimur 

áratugum (Frey og Osborne, 2017). Þessi tala er mjög ógnvænleg og sérstaklega þegar hugsað er 

út í það hvað þetta fólk mun gera í staðinn ef það missir vinnuna. Hins vegar er það staðreynd að 

sjálfvirknivæðingin tekur ekki einungis yfir störf heldur býr hún líka til ný störf. 

Árið 1900 unnu 41 prósent af vinnumarkaðinum í Bandaríkjunum í landbúnaði. Árið 2000 

hafði sú tala minnkað niður í 2 prósent að stórum hluta þökk sé sjálfvirkum vélum og tækjum 

sem auðveldaði fyrir bændum. Þetta ferli hefur átt sér stað í flestum atvinnugreinum á síðustu 

öld, hvort sem það séu traktorar, iðnaðartæki eða tölvur. Fyrst að sjálfvirkni hefur þann 

eiginleika til þess að stórfækka störfum fær það mann til þess að spyrja sig, hvers vegna er ekki 

atvinnuleysi í heiminum í sögulegu hámarki. Ástæðan fyrir því er margþætt en þó er stærsti 

þátturinn sá, að mörg störf sem ekki er skipt beint út með sjálfvirkni, njóta góðs af henni.  

Sem dæmi er hægt að skoða fjölda hraðbanka í Bandaríkjunum á árunum 1995 til 2010. 

Yfir þetta tímabil fór fjöldi hraðbanka úr 100.000 í 400.000. Miðað við það að hraðbankar sjá að 

stóru leiti um störf gjaldkera þá mætti gera ráð fyrir því að þeim störfum hefði fækkað gífurlega 

á þeim tíma. Það er hins vegar ekki raunin því að á þessum tíma þá hækkaði fjöldi gjaldkera í 

Bandaríkjunum. Hraðbankar hækkuðu eftirspurn á gjaldkerum óbeint vegna þess að nú var orðið 

ódýrara að reka banka þökk sé hraðbönkum og fjöldi banka út á landi hækkaði um ríflega 40%. 

Að auki þá sáu bankar virðið í því að nýta gjaldkerana til annarra verkefna. Þeir voru fengnir í að 

mynda nánari tengsl við viðskiptavini og geta þar með kynnt þeim fyrir fjölbreyttri þjónustu 

bankans t.a.m. kreditkortum, lánum og fjárfestingatækifærum (Autor, 2015).   

Þó svo að þetta dæmi sýni að sjálfvirkni geti hjálpað við að búa til störf þá á hún alls ekki 

við um öll störf eða atvinnugreinar. Hún sýnir frekar að starfsfólk sé líklegra til þess að njóta 

góðs af sjálfvirkni ef að þau sjá um verk sem að sjálfvirkni hjálpar við en ekki ef þeir sjá 

einungis um verk sem að sjálfvirkni tekur yfir. 
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1.2 Tækniframfarir 

Síðustu ár hefur þó ný tegund sjálfvirkni rutt sér til rúms en það er gervigreind. Gervigreind mun 

að öllum líkindum verða stærsti áhrifaþáttur sjálfvirknivæðingar næstu áratugi. Í stuttu máli er 

gervigreind tækni sem að gerir tölvum kleift að vinna verk á ódýrari og skilvirkari máta en 

mannfólk. Dæmi um gervigreind er sjálfstýrikerfi í bílum Bandaríska ökutækjaframleiðandans, 

Tesla. Með því að ýta á einn takka getur ökumaðurinn sleppt því að horfa á veginn og gert það 

sem hann vill á meðan að bíllinn keyrir sjálfur og skilar ökumanninum að sínum áfangastað. Í 

Bandaríkjunum starfa um þrjár og hálf milljón manns við að keyra vörubíla og á næstu árum 

ætlar Tesla sér að setja á markað vörubíl sem mun búa yfir þeim eiginleika að geta stýrt sér 

sjálfur (USCB og USDC, 2018). Vörubílstjórar í Bandaríkjunum eru að öllum líkindum að hugsa 

um hversu langur tími mun líða þar til að sjálfkeyrandi vörubíll mun taka yfir störf þeirra. 

Það eru þó ekki einungis Bandarískir vörubílstjórar sem eiga í hættu á að missa starf sitt til 

gervigreindar. Árið 2017 kom út könnun sem athugaði hvort að fólk í Japan hefði áhyggjur af því 

að missa starf sitt til gervigreindar og niðurstöðurnar leyndu ekki á sér. Fram kom að um 30% af 

fólki sem tók þátt í könnuninni hefur verulegar áhyggjur af því. Um 31% voru ekki viss og restin 

héldu að gervigreind myndi ekki taka yfir starfið þeirra. Þá hafði ungt fólk, og þeir sem unnu í 

verksmiðjum meiri áhyggjur af því að missa starf sitt á meðan að þeir sem höfðu útskrifast með 

gráðu í vísinda- eða verkfræðitengdu námi höfðu minni áhyggjur (Masayuki, 2017). Þessar 

niðurstöður sýna það, að þó svo að sú mikla umræða sem við sjáum í dag sé nýleg, þá er fólk 

strax farið að velta því fyrir sér hvort og hvenær hún muni taka yfir störf þeirra. 

1.3 Áhrif á fyrirtæki og hagkerfið 

Í þessu rannsóknarverkefni munu áhrif sjálfvirknivæðingar og gervigreindar á framtíðarhagkerfi 

Íslands vera könnuð. Eins og áður kom fram hafa ýmsar rannsóknir lýst yfir áhyggjum af 

áhrifum sjálfvirknivæðingar. Framfarir í reiknigetu hafa leitt til þess að aldrei hefur verið ódýrara 

né hagkvæmara að tölvuvæða störf, sem hefur búið til hvata fyrir stjórnendur til þess að 

endurhugsa hvaða störf sé hægt að sjálfvirknivæða innan fyrirtækis (Frey og Osborne, 2017). Þó 

svo að rannsóknin frá Frey og Osborne hafi vakið mikla athygli á sínum tíma þá sé vert að benda 

á að nú séu sjö ár liðin frá útgáfu hennar og áhrifin sem sú skýrsla spáði hafa ekki enn farið að 

segja til sín.  

Þá sýndi könnun frá 2016, sem skoðaði 21 land sem tilheyra Efnahags- og 

framfarastofnuninni (e. OECD), að einungis 9% starfa ættu í hættu á að vera sjálfvirknivædd í 
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náinni framtíð (Arntz, Gregory, og Zierahn, 2016). Það er þó ljóst að færnikröfur 

vinnumarkaðarins munu breytast til muna á næstu árum og sýndi könnun frá útgáfufélaginu 

Pearson Education frá 2017 það svart á hvítu.  Færni sem líkleg er til þess að vera mun betur 

metin eru samskipta- og stjórnendahæfileikar ásamt hæfni við að greina kerfi. Skýrslan leggur 

ríka áherslu á að nú sé ekki tíminn til þess að hafa áhyggjur af hættum sjálfvirknivæðingar heldur 

leitast frekar eftir þeim tækifærum sem hún býður upp á. Þeir benda á að menntakerfið í 

þróuðum löndum, líkt og Bandaríkjunum og Bretlandi, sé nægjanlega sveigjanlegt til þess að 

taka á móti þeim breytingum sem eiga eftir að koma en þó sé fjárfesting í menntun ein af 

grunnstoðum þess að samfélagið aðlagist vel (Bakhshi, Downing, Osborne, og Schneider, 2017).  

Í febrúar 2019 kom út skýrsla sem gerð var fyrir Stjórnarráð Íslands í samstarfi við OECD 

sem fjallaði um þær breytingar sem gætu átt sér stað á Íslandi í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar. Í 

skýrslunni kemur fram að fjórða iðnbyltingin muni hafa víðtæk áhrif á mörg svið samfélagsins 

og að sjálfvirknivæðingin muni leiða til uppbrots (e. disruption) á skipulagi samfélagsins. 

Samkvæmt aðferðarfræði OECD þá er 28% íslensks vinnumarkaðar í störfum sem teljast mjög 

líkleg til að verða sjálfvirknivædd á næstu tíu til fimmtán árum en það gerir um 50.000 störf. 

Ísland sé þó vel í stakk búið til þess að taka á móti fjórðu iðnbyltingunni en að stefna stjórnvalda 

muni hafa mikil áhrif á það hvernig samfélagið aðlagast nýrri tækni. Einnig var skýrslan 

sammála þeirri frá Pearson í því að menntakerfið mun gegna lykilhlutverki í að nýta þá nýju 

tækni sem mun koma til þess að Ísland dragist ekki aftur úr (Þorsteinsson, Jónsson, 

Magnúsdóttir, Jónsdóttir, og Þórisson, 2019).  

Í þessari skýrslu mun rannsakandi skoða þessi áhrif betur og byggja ofan á þær skýrslur 

sem voru nefndar hér að ofan. Skoðað verður hvernig fyrirtæki geta nýtt sér þá tækni sem 

stendur til boða og hvaða framleiðniauka má ná fram. Að auki verður skoðað hvernig íslensk 

fyrirtæki eru að nýta sér þessa tækni í dag og hvort þau sjái fram á aukna sjálfvirknivæðingu í 

náinni framtíð. Hvernig mun hagkerfið bregðast við ef að ekki koma upp ný störf til þess að taka 

við þeim sem sjálfvirkni tekur yfir og hvaða mögulegu lausnir eru við þessu vandamáli. 
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2 Sjálfvirknivæðingin  

Í þessum kafla verða mismunandi tegundir sjálfvirknivæðingarinnar útskýrðar. 

Sjálfvirknivæðingin samanstendur af fjölbreyttri og margbreytilegri tækni sem hefur þróast mjög 

hratt á síðustu árum. Rannsakandi hefur ákveðið að takmarka rannsóknina niður í sjö 

mismunandi tegundir af tækni sem munu koma til með að sjálfvirknivæða fyrirtæki á næstu 

árum. Þessar tegundir tækni eru hugbúnaður, hlutanetið, róbotar, gríðargögn, sjálfvirknivæðing 

ferla, skýjalausnir og gervigreind. Vegna umfangs gervigreindar verður farið ítarlegra í þá tækni 

og skoðað verður vélrænt nám og tauganet.  

Í könnun sem að rannsakandi lagði fram til fyrirtækja var spurt um hvers konar tækni 

fyrirtæki hefðu notað til þess að auka sjálfvirkni innan fyrirtækis. Í þeirri spurningu voru þessar 

sjö tegundir tækni sem valmöguleikar, ásamt því að geta merkt við „annað“ en einungis 10% 

fyrirtækja merktu við þann valmöguleika. Rannsakandi telur því að þessar tegundir sem um er 

rætt gefi nokkuð heildstæða mynd á hvaða tækni mun koma til með að umbreyta iðnaði í 

heiminum á næstu árum. Kaflanum er ætlað að gefa lesanda betri skilning á þeirri tækni sem um 

ræðir og hvernig fyrirtæki geta nýtt sér hana til þess að auka framleiðni og hagræði.  

2.1 Hugbúnaður 

Það er ekkert leyndarmál að hugbúnaður hefur komið sér fyrir hvert sem maður lítur í heiminum 

í dag. Hugbúnaður hefur opnað dyr að öðrum heimi sem að nánast allir notfæra sér á einn hátt 

eða annan í daglegu lífi. Það er ekki að ástæðulausu að fyrirtæki séu farin að nýta sér 

hugbúnaðarlausnir í svona miklu mæli. Með því að hugbúnaðavæða þjónustu geta fyrirtæki 

skorið niður allt að 90% af kostnaði og bætt þjónustutíma töluvert (Markovitch og Willmott, 

2014). Banki sem að hugbúnaðavæddi húsnæðislánaþjónustu sína minnkaði kostnað við að veita 

hvert húsnæðislán um 70% og minnkaði tímann sem það tók að fá lán úr nokkrum dögum niður í 

eina mínútu. Fjarskiptafyrirtæki hannaði hugbúnaðarlausn sem gerði viðskiptavinum kleift að 

panta og virkja nýja síma án nokkurra afskipta starfsmanna (Markovitch og Willmott, 2014). Hér 

er hægt að sjá ákveðið mynstur í hugbúnaðavæðingu fyrirtækja í dag. Það er, að leyfa 

viðskiptavinum að afgreiða sig sjálfir og þar með flýta fyrir þjónustuferlinu á sama tíma og að 

minnka kostnað umtalsvert. Í stað þess að viðskiptavinur fer í banka til að biðja gjaldkera að 

framkvæma ákveðnar viðskiptafærslur í tölvukerfi bankans þá notar viðskiptavinurinn 

tölvukerfið í gegnum vefinn eða símaforrit. Þar að auki öðlast fyrirtækið skilning á 

hegðunarmynstri viðskiptavina sinna með því að afla gagna frá hugbúnaðinum. Með því að 
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skoða lykilmælikvarða út frá þessum gögnum geta stjórnendur þá tekið fyrirbyggjandi og 

upplýstari ákvarðanir um stefnu og framvindu fyrirtækisins. 

Það er þó vert að taka fram að hugbúnaður væri ekki jafn áhrifamikill í dag án þeirrar 

gífurlegu þróunar á sviði vélbúnaðar sem hefur átt sér stað. Árið 1965 setti Gordon Moore, 

þáverandi þróunarstjóri Bandaríska fyrirtækisins Fairchild Semiconductor, fram þá kenningu að 

hægt væri að tvöfalda fjölda samrása í örgjafa á hverju ári að minnsta kosti næstu 10 árin . Síðar 

leiðrétti Moore kenninguna og tók fram að fjöldinn tvöfaldaðist á 18 til 24 mánaða fresti en það 

sem ótrúlegt er, er að hann hefur gert það síðustu 55 ár og hefur þessi kenning því verið nefnd 

Moore’s Law. Til að sýna hversu áhrifamikil þessi þróun reyndist er hægt að taka dæmi um eina 

flottustu tölvu á þeim tíma sem að Moore lagði fram þessa kenningu, PDP, og Iphone síma frá 

árinu 2015. Þegar að þessi veldisvöxtur á reiknigetu er skoðaður kemur í ljós að Iphone síminn 

hefur 20.000.000.000 sinnum meiri reikniafl en PDP (Ragnarsson, 2019). Það er því ljóst að án 

þessarar gífurlegu þróunar í vélbúnaði væri sá hugbúnaður sem við notum í dag ekki mögulegur.  

Fyrir fyrirtæki er þó mikilvægast að skilja þarfir viðskiptavinarins þegar kemur að 

hugbúnaðarlausnum. Kannanir sýna að með því að nálgast hugbúnaðarlausnir með framsýni og 

skapandi hugarfari geta fyrirtæki algjörlega endurhannað viðskiptamódel sitt þannig að 

hugbúnaður verði að grunnstoðum fyrirtækisins (Parida, Sjödin, og Reim, 2019). Þegar 

hugbúnaður er orðin ein af grunnundirstöðum fyrirtækis verður það um leið skalanlegra og býr 

þar með til aukin tækifæri til tekjuöflunar og stækkunar. Fyrirtæki sem að eru skalanleg þurfa í 

minna magni starfsfólk til þess að sinna viðskiptavinum heldur afgreiðir viðskiptavinurinn sig 

sjálfur. Sem dæmi má nefna fyrirtækið Spotify, framsýnt hugbúnaðarfyrirtæki, en þeir voru með 

4.165 starfsmenn árið 2018 og 207.000.000 viðskiptavini sem gerir um 50.000 viðskiptavini á 

hvern starfsmann („Spotify: number of employees 2018“, 2018).  Fyrirtæki sem eru lítið 

skalanleg kljást við það vandamál að verði fjölgun í hópi viðskiptavina, þá þarf að bæta við 

starfsfólki í svipuðu hlutfalli og þar að leiðandi hækkar kostnaður með (Ragnarsson, 2019). 

 

2.2 Róbotar 

Maðurinn hefur lengi smíðað vélar til að auðvelda ýmis verk. Slíkar vélar eru í raun hannaðar til 

þess að sinna störfum á fljótari og hagkvæmari hátt heldur en mennskt vinnuafl gæti unnið. Á 

íslensku hefur vantað gott orð fyrir þessar vélar þar sem að orðið „vélmenni“ er oft frekar tengt 

við einhverskonar vélræna útgáfu af manni, en enska orðið fyrir það er „humanoid“ (Ragnarsson, 
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2019). Því mun orðið „róbot“ vera notað í þessari skýrslu. Fyrirtæki sem að notfæra sér róbota 

gera það með vonir um að auka framleiðni innan fyrirtækisins. Það gerist annaðhvort með því að 

fækka starfsfólki sem leiðir af sér lægri launakostnað eða með hraðari framleiðslu á vörum sem 

þar að leiðandi eykur afköst. Sparnaðurinn sem skapast af færra starfsfólki er síðan hægt að nota 

í frekari fjárfestingu í verksmiðju eða róbotum sem eykur afköst enn frekar. 

Róbotum er að mestu leiti hægt að skipta upp í tvo hópa, annars vegar iðnaðarróbota og 

hins vegar snjallróbota. Iðnaðarróbotar hafa verið til frá því að fyrsti róbotinn, Unimate, var 

búinn til árið 1961 en skilgreiningin á iðnaðarróbot er að hann skal vera sjálfstýrður, 

endurforritanlegur á þrjá mismunandi öxla sem geta verið annað hvort fastir í stað eða færanlegir 

(Ambrose o.fl., 2006). Þessir róbotar eru oft notaðir í störf sem þykja einhæf og krefjast mikillar 

endurtekningar.  

Undanfarin ár hefur notkun róbota innan fyrirtækja aukist til muna.  Þeir gegna ekki lengur 

einungis hlutverki í stórum verksmiðjum þar sem enginn getur komið nálægt án þess að eiga í 

hættu að alvarlega slasast. Nýverið hefur ný tegund róbota rutt sér til rúms, róbotar sem væri 

hægt að kalla snjallróbota. Þessir róbotar búa yfir þeim eiginleikum að geta skynjað umhverfi 

sitt, tekið sjálfir ákvarðanir án þess að þurfi að kalla til starfsmanna sem og átt samskipti við aðra 

starfsmenn (Ambrose o.fl., 2006). 

Einnig hefur ný tækni orðið til þess að hægt er að nota róbota í mun fjölhæfari störf en 

áður var hægt. Dæmi eru um að hægt sé að nýta róbota í leitaraðgerðum, á spítölum, neðansjávar 

og jafnvel í geimnum (Wong, Yang, Yan, og Gu, 2017). 

2.3 Hlutanetið 

Hugtakið „Hlutanet“ kom fyrst fyrir árið 1999 frá manni að nafni Kevin Ashton. Hann talaði þar 

um að hlutanetið eða IoT, stytting á Internet of Things, væru auðkennanlegir, samvinnandi 

tengdir hlutir sem tengjast við Internetið og tala við önnur tæki og þjónustur. Fjölmörg dæmi eru 

um vörur með svokölluðu radio-frequency identification eða RFID (Li, Xu, og Zhao, 2015). Þó 

svo að ekki sé til nákvæm skilgreining á hlutaneti þá má horfa á það sem samansafn af 

skynjurum sem að gera fyrirtækjum kleift að fylgjast með ástandi, staðsetningu eða feril 

einstakrar vöru eða hlutar í rauntíma.  

Gott dæmi um notkun hlutanets er hjá flugfélaginu Delta Air Lines. Þar notast fyrirtækið 

við RFID þegar að farangur er innritaður. Borðinn sem settur er á töskuna hefur þá á sér RFID-

merki og þegar að taskan er komin á færibandið eru ákveðnir RFID-lesarar sem að segja til um 
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nákvæma staðsetningu töskunnar. Með þessu móti er hægt að fylgjast með töskunni alveg frá því 

að hún rúllar inn, þar til að hún kemur út á töskufæribandið í lok ferðar. Það er einmitt það sem 

að Delta býður upp á. Hægt er að sækja forrit í símann og vita nákvæmlega hvort að taskan sé 

enn þá inni í flugstöðinni, sé komin inn í vél eða hversu langt sé í að hægt sé að sækja hana á 

töskufæribandið (Ragnarsson, 2019).  

Annað dæmi eru rafknúnu hlaupahjólin sem sjást víðsvegar um miðbæ Reykjavíkur um 

þessar mundir. Þessi hlauphjól er hægt að leigja með því að nota forrit í símanum. Leigjandinn 

fer þá inn í forritið, sér strax hvar næsta hlaupahjól er og tengist því í gegnum símann. Hann 

getur farið nánast hvert sem hann vill og þegar að hann er kominn á áfangastað skilur hann 

einfaldlega hjólið eftir. Fyrirtækin sem bjóða upp á slíka þjónustu geta þá fylgst bæði með 

staðsetningu hlutarins, hversu mikið rafmagn er eftir af því og ef til vill ef eitthvað bilar í hjólinu. 

Þessi þróun sýnir okkur hvers vegna æ fleiri fyrirtæki eru farin að nýta sér hlutanet. Fyrir 

nokkrum árum hefði þetta fyrirtæki ef til þurft að vera með opna búð á einum stað og 

viðskiptavinurinn hefði þurft að gera sér ferð í búðina, á ákveðnum tíma og leigja hjól þannig. 

Það er auðvelt að sjá ókostina við slíkt viðskiptalíkan. Í fyrsta lagi krefst það starfsmanna sem 

þurfa að vera til staðar í búðinni og borga þarf leigu af húsnæði auk annarra gjalda. Þar að auki er 

þetta töluvert minna heillandi fyrir viðskiptavininn. Í stað þess að geta opnað forrit í símanum, 

séð næsta hjól í 100 metra fjarlægð og leigt það sjálfur þá þyrfti hann að gera sér ferð í búðina, 

leigja hjólið þar og skila því síðan aftur á sama stað að notkun lokinni.  

Þetta dæmi sýnir það okkur einnig hvernig hlutanetið getur hjálpað viðskiptavinum að 

afgreiða sig sjálfir. Í dæmi Delta, ef að taska viðskiptavinar væri búin að vera lengi á leiðinni, þá 

þyrfti hann ekki að hringja í fyrirtækið heldur gæti hann notað forritið og séð nákvæma 

staðsetningu á töskunni. Þemað að láta viðskiptavini afgreiða sig sjálfir sést víðar og er ein af 

undirstöðum sjálfvirknivæðingarinnar. 

 

2.4 Gagnagreining og gríðargögn 

Þegar að talað erum gríðargögn (e. big data) er oftast átt við sístækkandi gagnasöfn sem 

innihalda margar mismunandi tegundir gagna og kemur úr mörgum mismunandi áttum. Á ensku 

er oft er talað um V-in þrjú í umræðunni um gríðargögn en þau standa fyrir magn (e. volume), 

hraða (e. velocity) og fjölbreytni (e. variety). Til þess að gögn geti talist gríðargögn þarf því að 

vera stöðugt að safna gögnum frá þúsundum ef ekki milljónum tækja og að þarf að gera það á 
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hraðann og skilvirkan hátt. Þau þurfa einnig að vera mismunandi tegundir gagna t.d. frá texta, 

myndum, myndböndum eða lesin inn af skynjurum (Oussous, Benjelloun, Ait Lahcen, og 

Belfkih, 2018).  

Í grein sem kom fram í Harvard Business Review var sýnt fram á að fyrirtæki sem að sem 

að notfærðu sér gagnastýrða ákvörðunartöku stóðu sig mun betur heldur en þau sem gerðu það 

ekki þegar horft var á fjárhags- og rekstrarniðurstöður (McAfee og Brynjolfsson, 2012). Það er 

hins vegar ekki nóg fyrir fyrirtæki að hafa gögnin. Eftir að búið er að safna gögnunum þarf að 

greina þau og nýta þær upplýsingar á sem hagkvæmastan máta. Ef hún er gerð rétt þá getur 

greining á gríðargögnum hjálpað við að styrkja viðskiptatengsl, gefið betri yfirsýn yfir 

rekstraráhættu, og bætt rekstrarhagkvæmni og þar með heildarframmistöðu fyrirtækisins 

(Wamba o.fl., 2017).  Það er því hægt að segja að gagnagreining sé að verða mjög stór þáttur í 

því hvort fyrirtæki nái að skara fram úr eða verði eftir í baráttunni. Þó er mikilvægt að skoða vel 

hvers konar gögnum sé best að safna og hvernig skal greina þau.  

Til eru fjölmargar leiðir til þess að greina gögnin en þær víðtækustu eru klasagreining (e. 

cluster analysis), þáttagreining (e. factor analysis), fylgnigreining (e. correlation analysis), 

aðhvarfsgreining (e. regression analysis) og A/B prófanir. Með tilkomu gríðargagna hafa þó 

nýjar tegundir greiningaraðferða litið dagsins ljós og má þar af nefna bloom síu (e. bloom filter), 

tæting (e. hashing) og listun (e. indexing) en allar þessar aðferðir hafa það sameiginlegt að nýta 

sér tætingu sem er í stuttu máli leið til að flýta fyrir gagnalestri.  Fyrirtæki þurfa að ákveða fyrir 

fram hvaða mælikvarðar munu gefa þeim þær upplýsingar sem þarf til að styrkja fyrirtækið og 

hvaða aðferðir séu bestar til þess að öðlast þær upplýsingar (Chen, Mao, og Liu, 2014). 

2.5 Sjálfvirknivæðing ferla 

Markmiðið með sjálfvirknivæðingu ferla (e. robotic process automation) er að draga úr þörf 

starfsmanna til að sinna verkum sem krefjast mikillar endurtekningar í tölvu. Þetta er gert með 

því að framkvæma svokallaðar if, then, else fullyrðingar á vel uppbyggðum gögnum. Til þess eru 

notaðir skrifstofuþjarkar, sem er í raun hugbúnaður, sem að annað hvort breyta, færa, keyra eða 

uppfæra gögn. Það er helst gert í gegnum notendaviðmótið á tölvu eða í gegnum forritaskil sem 

að þá keyra þjóna, viðeigandi hugbúnaðarþjónustu eða kóða (van der Aalst, Bichler, og Heinzl, 

2018).  

Gott dæmi um verk sem að gæti hentað skrifstofuþjark vel væri að færa gögn úr mörgum 

mismunandi áttum svo sem tölvupósti eða Excel skjali, yfir á gagnageymslu þar sem gögnin eru 
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síðan notuð (Madakam, Holmukhe og Jaiswal, 2019). Án hjálpar skrifstofuþjarksins þyrfti 

starfsmaður að afrita og líma hverja færslu fyrir sig og gæti það tekið marga klukkutíma ef ekki 

daga. Þegar að búið er að forrita skrifstofuþjarkinn gæti sá tími hins vegar minnkað niður í örfáar 

mínútur. 

Breska fjarskiptafyrirtækið Telefonica O2 hóf nýverið að nýta sér sjálfvirknivæðingu ferla 

en þeir hafa náð að sjálfvirknivæða fimmtán ferla innan fyrirtækisins með skrifstofuþjörkum sem 

er um 35% af skrifstofustörfum. Þessir 15 ferlar fela í sér um 400 til 500 þúsund færslur á 

mánuði og sér fyrirtækið fram á 650% til 800% ávöxtun á fjárfestinguna í sjálfvirknivæðingu 

ferla á þremur árum (Willcocks, Lacity og Craig  2015).  

Það er mikilvægt fyrir upplýsinga- og tæknistjórnendur fyrirtækja að átta sig fljótt á hvaða 

ferla skrifstofuþjarkar gætu bætt og hvernig það gæti hjálpað þeirra fyrirtæki. Richard Hilditch, 

einn stjórnenda Blue Prism sem sérhæfir sig í sjálfvirknivæðingu ferla, segir að það séu fjögur 

lykilatriði sem koma að því að fyrirtæki geti sjálfvirknivætt ferla. Það er uppbygging innviða, 

gott rekstrarlíkan, þjálfun og svo ferlarnir sjálfir, en án góðs grunns í fyrstu þremur þáttunum er 

ómögulegt að bæta ferlana sjálfa (Willcocks, Lacity og Craig 2015).  

Það er því auðvelt að sjá notagildi slíkrar þjónustu. Ekki einungis sparar þetta í formi 

starfsmannatíma og launa heldur kemur þetta í veg fyrir óþarfa mannleg mistök sem gætu 

orsakast af þreytu eða einbeitingarleysi og eykur þar með framleiðni innan fyrirtækja (Madakam, 

Holmukhe og Jaiswal, 2019). 

 

2.6 Skýjalausnir 

National Institute of Standards and Technology sem er hluti af viðskiptamálaráðuneyti 

Bandaríkjanna, skilgreinir skýjalausnir sem (e. cloud computing) sem líkan fyrir allsráðandi, 

handhægum aðgangi að mörgum mismunandi tegundum tölvuúrræða sem alltaf er hægt að 

nálgast í rauntíma. Þessi úrræði geta verið netkerfi, netþjónar, gagnageymsla, hugbúnaður eða 

þjónusta. Þá skal vera auðvelt og hraðvirkt að uppfæra og sækja gögn án þess að hafa samskipti 

við þjónustuaðila eða að þriðji aðili komi að (Mell og Grance, 2011).  

Kostir skýjalausna fyrir fyrirtæki eru því margir. Til að byrja með þá minnkar slíkar 

þjónustur verulega aðgangshindranir fyrir minni fyrirtæki sem gætu þurft öfluga tölvuvinnslu 

sem áður fyrr var einungis aðgengileg stærstu fyrirtækjum. Annar kostur er sá að skýjalausnir 

bjóða upp á beinan aðgang að vélbúnaði verulegra fyrir fram fjárfestinga. Það leiðir síðan af sér 
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styttri tíma til að koma vöru á markað. Skýjalausnir gera einnig stærri fyrirtæki skalanlegri þar 

sem það er auðveldara að stækka og breyta þjónustum eftir eftirspurn. Að lokum þá skapa 

skýjalausnir tækifæri til þess að bjóða upp á ýmis konar þjónustur áður hefði ekki verið hægt að 

bjóða upp á. Gott dæmi um það er viðskiptagreining hjá fyrirtækjum en með hjálp skýjalausna er 

möguleiki á því að greina viðskiptavini, kauphegðun og framleiðsluferla á mun fljótari og 

hagkvæmari máta en áður var hægt (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang, og Ghalsasi, 2011).  

Einn stærsti kosturinn við skýjalausnir hlýtur þó að vera sá að öllu er stýrt með hugbúnaði. 

Ef að of mikið álag leggst á vef fyrirtækis, er einfaldlega hægt að bæta við nýjum vélum rafrænt. 

Án notkunar skýjalausna þyrfti að panta nýjar vélar, setja þær upp og vonast til að það sé nóg en 

það gæti reynst kostnaðarsamara, tímafrekara og óskilvirkara (Ragnarsson, 2019). 

Það er hægt að skipta skýjalausnum niður í þrjá mismunandi tegundir en þær eru innviðir 

sem þjónusta (e. Infrastructure as a Service, IaaS), hugbúnaðarveita (e. Software as a Service, 

SaaS) og stýrikerfi sem þjónusta (e. Platform as a Service, PaaS). Til einföldunar verður notast 

við ensku skammstöfunina í þessari skýrslu. Talað er um IaaS þegar veitendur skýjalausna 

fjárfesta háum upphæðum í stór gagnaver og selja síðan pláss til hina ýmsu fyrirtækja. Sú 

þjónusta gerir fyrirtækjum sem kaupa hana kleift að annað hvort bæta eða minnka við sig 

vélbúnaði á fljótlegan hátt og án þess að fjárfesta í byggingu á innviðum. Leiðandi í IaaS 

skýjalausnum er Amazon Web Services en talið er að um 70% af þjónustu í IaaS komi frá þeirra 

þjónustu. Veitendur SaaS skýjalausna bjóða upp á hugbúnaðarlausnir í gegnum netið. Í stað þess 

að þurfa að setja upp hugbúnað staðbundið í hvert tæki á vinnustað er hægt að sækja öll gögn og 

upplýsingar í gegnum þessa þjónustu (O’Driscoll, Daugelaite og Sleator, 2013). Gott dæmi um 

slíka þjónustu er Gmail, Facebook og Dropbox, allt þjónustur sem að notaðar eru í gegnum 

vefinn.  

Að lokum er PaaS, en veitendur PaaS bjóða upp á hugbúnaðarsöfn sem að leyfir notendum 

að byggja hugbúnaðarlausnir ofan á. Dæmi um PaaS ský eru Microsoft Azure og 

MapReduce/Hadoop (O’Driscoll, Daugelaite og Sleator, 2013). 
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Í heildina á litið þá gera skýjalausnir fyrirtækjum kleift að setja alla einbeitingu á 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins í stað þess að eyða tíma í mál sem koma að uppbyggingu innviða, 

sveigjanleika og aðgang að aðföngum (Hashem o.fl., 2015).  

2.7 Gervigreind 

Gervigreind hefur verið til í einhverju formi nánast frá því að fyrstu tölvurnar komu fram á 

sjónarsviðið. Markmiðið með gervigreind hefur alltaf verið það sama, að leysa verkefni sem 

aðeins mannleg greind gat leyst áður fyrr. Hingað til hefur þó gervigreind verið „þröng greind“ 

þar sem að hún hentar vel í sérhæfð verkefni sem krefjast ekki mikillar fjölbreytni. Þá gæti 

gervigreind sem svarar fyrirspurnum um reikninga fyrir banka, ekki teflt og unnið Garry 

Kasparov í skák, og öfugt (Ragnarsson, 2019). 

Á seinustu tveimur áratugum hafa orðið miklar framfarir á sviði gervigreindar og sýndi 

könnun frá National Bureau of Economic Research fram á aukinn kvíða á meðal almennings 

varðandi áhrif þess (Acemoglu og Restrepo, 2018). Bandaríkin hafa stutt duglega við rannsóknir 

á gervigreind þá sérstaklega þær sem snúa að mynstursgreiningu svo sem mynd- og 

raddþekkingarhugbúnaðar. Þá hafa fyrirtæki á borð við Microsoft, Amazon og Facebook verið 

framarlega í flokki þegar kemur að því að koma með nýstárlegar lausnir að vandamálum með 

aðstoð gervigreindar. Microsoft hefur notað gervigreind til þess að þróa róbota sem geta þýtt 

tungumál í rauntíma. Amazon notar gervigreind fyrir sjálfkeyrandi róbota í verksmiðjum og 

Facebook hannaði hugbúnað sem ber kennsl á andlit með hjálp gervigreindar.  Þá sýndi könnun 

sem var framkvæmd árið 2016 komst að þeirri niðurstöðu að fjárfestingar í gervigreind myndu 

hækka úr 8 milljörðum bandaríkjadala í 47 milljarða bandaríkjadala árið 2020 (Lu, Li, Chen, 

Kim og Serikawa, 2018). 

Gervigreind er þó ekki einungis notuð í einkageiranum heldur hafa ríkisstofnanir á borð 

við spítala byrjað að nýta sér gervigreind í auknum mæli. Mikill áhugi hefur skapast vegna getu 

gervigreindar til að greina og spá fyrir um læknisfræðilegar myndir meðal annars af sjónhimnu, 

húðskemmdum sem og myndum sem tengjast geislalækningum. Þessir möguleikar skapast af 

framförum á sviði djúpnáms og vélræns náms (Park og Han, 2018). Þá er gervigreindinni gefin 

gögn sem innihalda þúsundir ef ekki milljónir mynda af hinum ýmsu greiningum og lærir þannig 

hvernig hver greining lítur út. Gervigreind gæti því notfært sér þekkingu sem að gæti tekið 

þúsund lækna þrjátíu ár að safna og þar með sparað umtalsverðan tíma. 
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Læknar eru þó langt frá því að vera sú starfsstétt sem að þarf að hafa mestar áhyggjur af 

því að missa starf sitt til gervigreindar. Þegar að á heildina er litið eru það starfsfólk sem að 

sinnir vinnu þar sem gögn og upplýsingar eru á stöðluðu formi og síendurtekin úrvinnsla 

upplýsinga á sér stað sem eiga í mestri hættu að missa störf sín til gervigreindar (Þorsteinsson, 

Jónsson, Magnúsdóttir, Jónsdóttir og Þórisson, 2019). 

2.7.1 Vélrænt nám 

Ein tegund af gervigreind sem hefur notið mikilla vinsælda er vélrænt nám en kerfi sem að nýta 

sér vélrænt nám (e. machine learning) eru notuð til þess að læra sjálfkrafa. Á síðasta áratug hefur 

notkun vélræns náms aukist gríðarlega og er meðal annars notað við leitarvélar, ruslpóstasíur, 

staðsetningu auglýsinga, verðbréfaviðskipti, uppljóstrun svikastarfsema og við að ákvarða hvort 

að fólk sé hæft til þess að fá húsnæðislán (Domingos, 2012). Þessum kafla er ekki ætlað að 

útskýra vélrænt nám ítarlega enda um mjög flókin fræði að ræða. Markmiðið er einungis að 

skima yfir meginatriði þess til að gefa lauslega hugmynd um hvað hún snýst.  

Vélrænu námi er hægt að skipta niður í þrjár meginaðferðir. Það er stýrt nám (e. supervised 

learning), óstýrt nám (e. unsupervised learning) og styrkt nám (e. reinforcement learning). Í 

stýrðu námi er annars vegar notuð aðhvarfsgreining (e. regression analysis) og hins vegar 

flokkun (e. classification) en það fer eftir útgangsbreytunni hvort er notað. Ef að útgangsbreytan 

er tölulegt gildi þá er notast við aðhvarfsgreiningu en annars er notast við flokkun en dæmi um 

reiknirit sem notað er í stýrðu námi er línuleg aðhvarfsgreining og ákvörðunartré (Wu, 2019). 

Þegar að unnið er með óstýrt nám er markmiðið að færa fram eins áhugaverða lausn og 

möguleiki er á. Það eru tvenns konar vandamál sem óstýrt nám er notað við að leysa en það er 

klösun (e. clustering) og tenging (e. association). Klösunarvandamál er þegar að uppgötvað eru 

hópar innan gagnanna en tengingarvandamál eru þegar að ákveðnar reglur eru uppgötvaðar í 

gögnunum. Reiknirit sem nýtast við óstýrt nám eru til dæmis stigskipt klösun (e. hierarchical 

clustering) og tauganet (e. neural networks). Að lokum er styrkt nám en ólíkt stýrðu og óstýrðu 

námi, þá snýst styrkt nám um að finna bestu leiðina að því að hámarka umbun í aðstæðum. Gott 

dæmi um styrkt nám er til dæmis hugbúnaður sem nýtir sér gervigreind í verðbréfaviðskiptum 

(Wu, 2019).  
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2.7.2 Tauganet 

Grunnurinn að því sem síðar verður tauganet hefur verið til frá byrjun nítjándu aldar en 

tauganetið var þá í grunninn afbrigði af línulegri aðhvarfsgreiningu. Þegar að tölvurnar komu 

fyrst fram á sjónarsviðið þá myndaðist aftur áhugi á tauganeti. Í kringum 1960 komust 

rannsakendur að því með því að skera upp heila á ketti, að í sjónsvæði (e. visual cortex) þeirra 

væru tvær tegundir af taugafrumum sem að höguðu sér á mismunandi hátt. Þessi rannsókn kom 

seinna til með að vera innblástur að hönnun tauganeta meðal annars með hjálp djúpnáms (e. deep 

learning). Þá var farið að hanna tauganet á svipaðan hátt og heilann á mönnum þar sem að 

stærðfræðileg líkön eru notuð til þess að endurskapa lagskiptingu heilans (Schmidhuber, 2015).  

Það er þó ekki fyrr en árið 2011 sem að svið tauganeta tekur mikinn kipp. Þá höfðu 

rannsakendur komist að því að með því að nota skjákort (e. GPU) í staðinn fyrir örgjörva (e. 

CPU) var hægt að auka reikniafl tauganeta til muna og þar með tölvusjón (Ciresan, Meier, 

Masci, Gambardella og Schmidhuber, 2011). Á síðustu árum hefur orðið sprenging í notkun 

tauganeta og í samblandi við djúpnám hafa ótrúlegar framfarir náðst á þessu sviði, sér í lagi í 

tölvusjón og við raddþekkingu. 

 

2.8 Margföldunaráhrif sjálfvirkni 

Þó svo að einn og sér geti hver þessara þátta haft mikil áhrif á starfsemi fyrirtækja, þá er hægt að 

sjá mun meiri framleiðniaukningu þegar að þessir þættir vinna saman. Eins og áður var rætt, hafa 

áhrif hlutanetsins verið mikil en með tilkomu gríðargagna geta þessir tveir þættir bætt hvorn 

annan töluvert. Eftir því sem fleiri hlutir bætast í hlutanetið, því meiri gögn hafa fyrirtæki til þess 

að vinna úr og þar með afla betri upplýsinga (Chen, Mao og Liu, 2014). Það sama má segja um 

skýjalausnir og gríðargögn. Gríðargögn veitir notendum möguleika á því að vinna í mörgum 

gagnasöfnum á sama tíma á fljótlegan hátt á meðan að skýjaþjónustur virka sem vélin sem keyrir 

áfram reikniaflið, meðal annars í formi Hadoop (Hashem o.fl., 2015). Þegar að búið er að afla 

gögnum með hjálp hlutanetsins, skýjaþjónustu og gríðargagna væri síðan hægt að nota 

gervigreind og vélrænt nám til þess að flokka gögnin og læra af þeim. Það er því auðvelt að sjá 

hvernig ávinningur eykst til muna með því að sameina tæknina og þar með margfalda áhrif þess 

á framleiðniaukningu.  
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3 Djúpviðtöl 

3.1 Aðferðarfræði 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til þess að afla upplýsinga um eigin raunir og 

upplifanir þátttakenda. Með því að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir líkt og djúpviðtöl  

öðlast rannsakendur dýpri skilning á viðfangsefni. Ef að leitast er eftir víðari skilning á 

viðfangsefni henta megindlegar rannsóknaraðferðir betur. Í djúpviðtölum eru þátttakendur 

spurðir að opnum spurningum um þeirra eigin skoðanir. Í kjölfarið geta rannsakendur fylgt eftir 

svörum þátttakenda ef þeir telja að svarið geti varpað nýju ljósi á viðfangsefni. Djúpviðtöl er því 

mjög sveigjanleg rannsóknaraðferð og tekur umtalsverðan tíma (Taylor, Bogdan og DeVault, 

2015). 

3.2 Tilgangur viðtala 

Djúpviðtöl urðu fyrir valinu til þess að öðlast betri skilning á rannsóknarefni frá einstaklingum 

sem teljast sem sérfræðingar á sínu sviði. Framkvæmd voru viðtöl við tvo einstaklinga með 

sérfræðiþekkingu á gervigreind annars vegar og hagfræði hins vegar. Rannsakanda fannst það 

nauðsynlegt að þátttakendur hefðu eytt umtalsverðum tíma og lagt sitt af mörkum til þeirra sviðs 

sem þau störfuðu á. Þá fannst rannsakanda mikilvægt að tala bæði við hagfræðing og 

tölvunarfræðing til þess að fá skoðanir frá tveimur mismunandi sjónarhornum.  

3.3 Þátttakendur 

Fyrsta viðtalið var við Dr. Yngva Björnsson, fyrrum deildarforseta tölvunarfræðideildar við 

Háskólann í Reykjavík. Yngvi starfar nú sem prófessor í tölvunarfræðideild og við 

gervigreindarsetur HR en hann hefur gefið út fjölda greina sem fjalla um gervigreind og 

leikjafræði auk þess sem hann vann heimsmeistaramótið í gervigreind í tvígang. 

Annað viðtalið var tekið við Lilju Dögg Jónsdóttur, hagfræðing og MBA frá Harvard-

Háskóla. Lilja var fengin í nefnd til þess að vinna í skýrslu Stjórnarráðs Íslands í samvinnu við 

OECD um fjórðu iðnbyltinguna á Íslandi þar sem að hún lagði áherslu á áhrif þess á 

vinnumarkaðinn. Lilja var einnig fengin í aðra nefnd í samráði Stjórnarráð Íslands sem ætlað er 

að koma með tillögur um hvaða aðgerðir stjórnvöld geta tekið til þess að hjálpa samfélaginu að 

aðlagast tæknibreytingum fjórðu iðnbyltingarinnar. Í dag starfar Lilja sem þróunarstjóri hjá 

fjárfestingafélaginu Redstar Ventures, sem starfar í Boston. 
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3.4 Framkvæmd 

Rannsakandi sendi tölvupóst á Yngva og Lilju þar sem hann lýsti yfir áhuga á sérþekkingu þeirra 

og spurði hvort þau hefðu tíma fyrir viðtal fyrir rannsóknarverkefni. Þátttakendurnir svöruðu 

stuttu seinna og skipulagður var dagsetning og tími viðtalanna. Bæði viðtölin voru framkvæmd í 

gegnum fjarskiptaforritið Zoom vegna samkomubanns í apríl og vegna þess að Lilja Dögg býr í 

Boston í Bandaríkjunum. Fyrir bæði viðtölin var beðið um leyfi til þess að taka það upp og svo 

var hafist handa við að spyrja úr spurningarlista. Fyrsta viðtalið var tekið við Yngva og tók það 

um 58 mínútur og seinna viðtalið var tekið við Lilju og tók það um 29 mínútur. Eftir að viðtölum 

hafði lokið voru þau skrifuð upp og gagnlegir punktar teknir saman. 

3.5 Niðurstöður  

3.5.1 Dr. Yngvi Björnsson 

Markmiðið með viðtalinu við Yngva var að öðlast dýpri skilning á hvernig gervigreind virkar, 

hverjir möguleikar hennar eru og við hverju mætti búast í náinni framtíð. 

Aðspurður hvernig hann myndi útskýra gervigreind segir hann að gervigreind sé í raun 

tækni við að leyfa tölvukerfum að leysa vandamál sem að mennirnir eru góðir í að leysa. Sviðið 

hafi verið stofnað með þeim tilgangi að fá tölvur til að leysa flóknari og flóknari vandamál. 

Þegar að gervigreindarsviðið þróaðist hafi áherslan beinst meira að því að fá tölvurnar til að 

leysa vandamál sem að krafðist þess að þær gætu tekið sjálfstæðar ákvarðanir, gætu skynjað 

umhverfi sitt, framkvæmt hluti í umhverfinu og lært af reynslunni.  

Þegar að hann var spurður nánar út í vélrænt nám sagði hann að frá því tölvur urðu til hafi 

það alltaf verið draumur að þær gætu lært af reynslu. Áður fyrr hafi tölvum einfaldlega alltaf 

verið sagt hvað þær ættu að gera. Hann talar um tvær meginleiðir sem notaðar eru í dag við 

vélrænt nám og það er stýrt nám annars vegar og óstýrt nám hins vegar. Í stýrðu námi er 

sérfræðingur sem að hefur umsjón með náminu og sér hann um að sýna gervigreindinni hvað er 

rétt. Hann talar um að við sjúkdómsgreiningar þá er gervigreindinni sýnd ljósmyndir þar sem að 

búið er að segja hvort að æxli sé góðkynja eða illkynja. Gervigreindin lærir síðan af þessum 

sögulegu gögnum og reynir að finna einhverskonar reglu í þeim sem hún getur svo notað í 

framtíðinni til að segja um óséðar myndir hvort það sé illkynja eða góðkynja. Þegar að talað er 

um gagnavísindi sé þetta oft það sem verið er að gera. Þegar að kom að óstýrðu námi gaf Yngvi 

dæmi um gervigreind sem lærir að tefla. Þá er enginn búinn að segja tölvunni hvað sé rétt að gera 
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í hverri stöðu heldur uppgötvar tölvan það upp á eigin spýtur. Hún nýtir síðan skilyrt merki frá 

umhverfinu þannig að ef að tölvan tapar, þá skilur hún að hún gerði eitthvað vitlaust og útilokar 

þau mistök í næstu skák. 

Hann nefnir sem dæmi ofurtölvuna AlphaZero en með því að spila 40 milljón skákir á 

fjórum klukkustundum við sjálfa sig án nokkurra leiðbeininga annara en mannganginn, náði hún 

að verða að öflugasta skákforriti heims. AlphaZero keppti við Stockfish sem var öflugasta 

skákforrit heims fyrir, og vann 28 sinnum og gerði 72 jafntefli.  Þó svo að það sé mjög 

tilkomumikið þá er ekki alls staðar möguleiki til þess að búa til slíka reynslu. Þá minnist hann á 

að þau fyrirtæki sem séu með sjálfkeyrandi bíla hafi náð að safna gögnum einhverjar milljónir 

keyrðra kílómetra. Það þurfi að sjá mismunandi umhverfi og vita hvernig eigi að bregðast við en 

út af því að það er ekki hægt að taka mikla áhættu á hvað bíllinn er að prófa þá myndast 

takmarkanir á því hversu hratt er hægt að safna gögnum. Stóri munurinn á því hvernig 

manneskjur læra og hvernig tölvur læra er að manneskjur læra mjög fljótt af mistökunum og gera 

þau yfirleitt ekki aftur. Tölvur á annan bóginn þurfa miklu meiri endurgjöf frá umhverfinu og 

gætu þurft að gera sömu mistökin 100.000 til að læra að gera þau ekki aftur. 

Miklar framfarir hafa átt sér stað á sviði tauganeta á síðustu árum og var Yngvi spurður út í 

það. Hann talar um að tauganet séu í raun og veru stærðfræðileg líkön sem eru innblásin af því 

hvernig heilinn á manninum virkar. Hann segir frá því að tauganet hafi komið fram á 

sjónarsviðið stuttu eftir 1950 en þá hafi verið mjög takmarkað hvað þau gætu lært og áhuginn 

hafa slokknað fljótt vegna ýmissa hindrana. Hins vegar á síðustu 10 árum hafi orðið miklar 

framfarir og nefnir hann þrjár ástæður fyrir því. Sú fyrsta er að í dag er mun auðveldara að fá 

aðgang að gögnum sem ekki var möguleiki þá, önnur ástæðan er aukið reikniafl og þriðja 

ástæðan að ýmsar aðferðir hafi verið bættar. Með þessum þremur hlutum sé tiltölulega auðvelt 

fyrir tölvurnar að fá inn hrá gögn og læra af þeim. Hann talar um að þetta sé eitt af því sem hefur 

orðið til þess að auðveldara hefur orðið að leysa vandamál sem snúa til dæmis að tölvusjón.  

Aðspurður hvenær hann telji að almenningur fari að taka eftir gervigreind og í hvaða formi 

þá segir hann að ástæðurnar þrjár sem nefndar eru hér að ofan sé grundvöllur að því að 

gervigreindin geti farið að hafa betri samskipti við manninn eða vera í umhverfi sem þeir eru í. 

Tæknin sé komin á það stig að hægt sé að fara að nota hana almennt. Hann talar þó um að allir 

noti gervigreind að vissu leiti, til dæmis við að taka mynd á síma, þá er sjálfkrafa fókusinn 
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gerður með gervigreind að einhverju marki. Gervigreind er fyrst og fremst í hugbúnaði að finna 

og að það eru teknar ákvarðanir alveg frá grunni sem að gervigreind kemur að.  

Þá tekur hann dæmi um að verið sé að nota gervigreind til þess að ákveða reynslulausn 

fyrir fanga í Bandaríkjunum. Gervigreind er þá notuð til þess að segja til um hversu líklegt þeir 

eru til að brjóta aftur af sér. Hann talar um að gervigreindin hafi laumast inn víða án þess að það 

hafi verið talað almennilega um það og hann spyr sig hvort að við viljum í raun og veru að 

gervigreind sé að taka slíkar ákvarðanir sér í þar sem að hún getur ekki útskýrt ástæðuna fyrir 

hverri ákvörðun. Þar að auki hafi komið í ljós að oft eru þessi kerfi þjálfuð út frá sögulegum 

gögnum sem að viðhalda ýmis konar hlutdrægni. Yngvi telur þó að það sé töluvert í að það verði 

hægt að fara að tala við gervigreind á vitrænu stigi. 

Þegar að Yngvi var spurður um möguleika gervigreindar talar hann um að tækniframfarir 

komi í stökkum og að á síðustu árum hafi stökkið verið hvað vélar séu orðnar öflugar að greina 

gögn og læra. Það hafi gefið möguleika á því að koma ýmissi tækni út. Hann kemur til með að 

sjá að vélar verði betri að hafa samskipti við fólk, geti lesið betur í umhverfi sitt og hafi betri 

tölvuskilning á mæltu máli. Þá opnist ýmis tækifæri fyrir tölvur og menn að vinna saman sem 

hann segir að gæti nýst sérstaklega í framleiðslukerfum. Hann talar þó um að gervigreindinni 

vanti enn þá grundvallarskilning á því hvernig heimurinn virkar og hún geti aldrei tekið 

ákvarðanir sem krefjast mikillar víðsýni. Hins vegar þegar um er að ræða kerfisbundna vinnu og 

verk sem krefjast mikillar endurtekningar þá getur gervigreindin komið inn og breytt mörgum 

störfum. 

Aðspurður hvort hann hefði áhyggjur af því að gervigreind muni taka yfir fleiri störf heldur 

en hún muni búa til vísar hann í tilvitnun frá Herbert A. Simon, nóbelsverðlaunahafa í hagfræði 

og handahafa ACM Turing verðlaunanna. Tilvitnunin segir, „Vélar munu geta, innan 20 ára, 

leyst alla vinnu sem að maðurinn getur leyst í dag.“ Yngvi segir síðan frá því að þessi tilvitnun sé 

frá árinu 1956. Hann talar um að á þessum árum hafi tölvur verið nýjar og fólk hafi séð 

endalausa möguleika enda var stórt stökk í reiknigetu og að það sama sé að gerast núna á sviði 

gervigreindar. Gervigreind sé að vinna á mjög þröngu sviði, að skynja umhverfi sitt og læra, og 

vegna þess að hún hefur ekki almennan skilning á heiminum þá sé hún enn þá að læra mjög 

sérhæfð verk til dæmis að þekkja muninn á hundi eða ketti. 

Hann segir að á síðustu 5 árum hafi verið mikil bjartsýni í kringum gervigreind en að fólk 

sé að átta sig á því að þetta hafi einungis verið svolítið stökk og að nú sé að draga smá úr þessum 
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hröðu framförum. Hann gerir því ekki ráð fyrir mjög stórtækum breytingum en auðvitað þegar að 

hugsað er til lengri tíma þá munu tölvur fara að geta unnið fleiri verk og leysa fleiri vandamál 

sem að mennirnir geta gert. Þá er það á ábyrgð fólksins að nýta þá hæfileika sem það hefur 

umfram tölvurnar sem lýsir sér meðal annars í betri skilning á heiminum, mannleg samskipti og 

öðru. 

Yngvi nefnir tvo hluti sem hann hefur mestar áhyggjur af við þróun gervigreindarinnar og 

sjálfvirknivæðingar. Annars vegar sú staðreynd að samfélagið hefur sífellt skemmri tíma til þess 

að aðlagast og að í dag gæti starf sem að fólk menntar sig við hætt að verða til nokkrum árum 

seinna. Hann telur því að það þurfi miklar breytingar á sviði menntunar og það gæti þurft að 

breyta því hvernig hugsað er um menntun. Menntun sé ekki einungis eitthvað fólk gerir einu 

sinni þegar það er ungt, heldur sé meira samtvinnuð með vinnu og gerist yfir lífsleiðina.  

Hitt vandamálið sem Yngvi hefur áhyggjur af er pólitískt og beinist að því hvernig 

verðmætin sem skapast við sjálfvirknivæðingu og aukna framleiðni, skiptast. Það sem hafi gerst í 

fyrri iðnbyltingum er að þeir sem eiga fjármagnið, togast á um auðinn við vinnuaflið. Þegar 

alþjóðavæðingin hófst þá versnaði staða vinnuaflsins í hinum vestræna heimi þar sem þeir sem 

áttu fjármagnið gátu sent verkefni til Kína eða Indlands uppfylli starfsfólk ekki þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra. Yngvi vill meina að það sama gæti verið að gerst núna í því skyni að þeir 

sem eiga fjármagnið eru þeir sem eiga gervigreindina og róbotana. Þeir gætu þá komið með 

óraunhæfar kröfur til starfsfólks, vitandi að ef þau samþykkja þær ekki þá sé einfaldlega hægt að 

kaupa róbota sem að framkvæma vinnuna. Þessi togstreita mun koma til með að hjálpa þeim sem 

eiga fjármagnið og þá gæti sú staða myndast að auðurinn og verðmætin sem skapast, safnast á 

færri hendur. Yngvi telur að það þurfi að finna leið til þess að aðlaga samfélag á hátt sem að 

deilir þessu betur.  

Aðspurður var spurður hvort að fyrirtæki á Íslandi væru að nýta sér gervigreind í auknum 

mæli, hafði hann ekki séð nein merki um það. Hann vildi samt sem áður meina að fyrirtæki ættu 

tiltölulega auðvelt með það þegar að því kæmi. Fyrirtæki á Íslandi séu meðvituð og fylgist vel 

með gangi mála. Þó sé einn gallinn við Ísland að stærsti hluti fyrirtækja eru það smá að það er 

minna af hagræðingu að hafa og oft ekki mikil samkeppni. Hann segir þó að fiskiðnaður á Íslandi 

sé skínandi dæmi um hvernig gervigreind nýtist og að Ísland sé eitt fremst á heimsvísu í 

framleiðslu á fiski. Fiskvinnslur eru mjög tæknivæddar og hafa verið að nýta gervigreind með 

tölvusjón lengi meðal annars með því að greina hvernig er best að hámarka verðmæti úr hverjum 
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fisk. Þá geta róbotar greint í hvernig bita er best að skera fiskinn til þess að fá sem mest verð 

fyrir hann. 

Hann nefnir einnig stóru fyrirtækin á Íslandi á borð við Marel og Össur. Þau fyrirtæki hafa 

sýnt að þau hafi getu, burði og framsýni til þess að nýta gervigreind af miklum krafti. Á heildina 

litið telur Yngvi að Íslensk fyrirtæki séu ágætlega tölvuvædd og þar að leiðandi vel í stakk búin 

til þess að taka á móti þeim breytingum sem munu eiga sér stað. 

Undir lok viðtalsins var Yngvi spurður hvað hann sæi sem helstu ógnir og tækifæri 

gervigreindar. Í hans huga er helsta ógnin sú pólitíska sem nefnd var hér að ofan. Það er að segja 

að breyta þurfi kerfinu til þess að tryggja að þau verðmæti sem skapast dreifist jafnt í gegnum 

samfélagið. 

Hann telur að tækifærin felast helst í því að með aukinni sjálfvirknivæðingu og framleiðni verður 

hægt að hjálpa meira til. Til að mynda sé verið að tala um að verið er að nota gervigreind til þess 

að flýta fyrir gerð á bóluefnum út af kórónavírusnum. Einnig sé hægt að bregðast hraðar við 

vandamálum en oft áður sem verður til þess að fólk getur lifað sjálfstætt lengur, það verður betri 

heilsugæsla og bætt lífsgæði almennt.  

3.5.2 Lilja Dögg Jónsdóttir 

Annað viðtalið var tekið við Lilju Dögg Jónsdóttir. Lilja er hagfræðingur og MBA frá Harvard-

háskóla. Hún vann einnig í skýrslu fyrir Stjórnarráð Íslands í samvinnu við OECD sem fjallar um 

áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á Ísland.  

Aðspurð hvaða jákvæðu afleiðingar sjálfvirknivæðingin gæti haft á íslenskt hagkerfi, sagði Lilja 

að fyrir þá sem nýta sér tækni sérstaklega, þá mun sjálfvirknivæðingin bjóða upp á ótrúlegt 

vinnuhagræði. Það felur í sér fyrir fyrirtæki, skilvirkni- eða framleiðniauka í því að vinna verður 

skilvirkari ef þú býrð til tíma fyrir fólk. Það fólk getur þá nýtt sinn tíma í að sinna verðmætari 

verkefnum. Þar að auki eru allar líkur á því að nýir geirar og hugmyndir verði til sem á engan 

veginn er hægt að sjá fyrir í dag.  

Hún telur að neikvæðar afleiðingar verði fyrst og fremst tímabundnar fyrir þá hópa sem er 

hætt á að verða út undan. Það eru þá aðallega þeir hópar sem eru í störfum núna sem verða 

sjálfvirknivædd til skemmri tíma litið og hópar sem eiga erfiðara en aðrir að finna önnur 

tækifæri. Oft veltur það annaðhvort á vinnuveitandanum, yfirvöldum eða fólkinu sjálfu að hjálpa 

fólki að sækja sér nýja færni svo það geti flust yfir í önnur störf. Stóru neikvæðu áhrifin eru því 
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þessi tímabundnu áhrif á meðan að hlutirnir eru að breytast. Stóra áskorunin felst í því að grípa 

þessa hópa, styðja við þá og hjálpa. Hún nefnir að á Íslandi séu þessir hópar fyrst og fremst 

karlar með lægri menntunarstig, sem eru líklegri að hverfi fyrr frekar en síðar. Slíkum hópum 

þarf að styðja við og hjálpa við að finna nýjan farveg.  

Þegar að Lilja var spurð hvort hún sjái miklar breytingar á hagkerfi Íslands á næstu 10-15 

árum, segist hún ekki búast við því. Hún segir að ef að fjárfestingar í þekkingarhagkerfi heldur 

áfram, þá er vonandi hægt að búa til tækifæri en þá væri sjálfvirknivæðing meira 

stuðningsfyrirbæri heldur en það sem keyrir þá breytingu áfram. Ekki verði grundvallarbreyting 

á hagkerfinu nema að það sé markvisst valið að fjárfesta í tækni og í þekkingarsköpun og þá 

styður sjálfvirknivæðingin það. 

Miklar áhyggjur hafa myndast vegna umræðna um atvinnuleysi að sökum 

sjálfvirknivæðingar. Aðspurð hvernig hún telji að hagkerfið muni bregðast við ef svo skyldi 

gerast að atvinnuleysi myndi rísa upp úr öllu valdi, telur hún ekki mikla hættu vera á því að 

vegna sjálfvirknivæðingar. Hún telur að það þurfi að bæta innviðina sem snúa sérstaklega að sí- 

og endurmenntun og ef að það er gert þá hefur hún fulla trú á því að fólk geti hjálpað sér sjálft og 

fyrirtæki geti fundið nýjan farveg fyrir marga starfsmenn. Hún nefnir að langstærsti hluti starfa 

eru störf sem breytast en ekki hverfa. Ef horft er á fólkið sem breytist með störfum þá eru allar 

líkur á því að það haldi áfram að bæta við sig nýrri færni og að vinnuveitendur vaxa kannski í 

nýja átt en geti þó tekið starfsfólkið með sér í þá átt. Varðandi hópinn sem missir störfin þá er 

það mögulega hlutverk hins opinbera að safna gögnum og veita upplýsingar til þeirra sem þurfa á 

því að halda.  

Hún tekur dæmi um starfsmann sem vinnur í gagnavinnslu sem kemst að því að 

hugbúnaður mun geta leyst hans starf af eftir ár. Slíkur starfsmaður þyrfti ef til vill hjálp við að 

skilja hvaða færni hann hefur sem gæti hentað öðrum störfum þar sem að oft byggja mjög ólík 

störf á svipaðri færni. Í þessu dæmi gætu yfirvöld hjálpað starfsmanninum með því að sýna 

honum hvaða færniþætti hann hefur, hverju hann gæti bætt við sig og þar að leiðandi fundið nýtt 

starf sem hentar honum. Lilja segir þó að í heildina á litið verði einfaldlega að treysta á að fólk sé 

með drifkraft og frumkvöðlavit sem skapi nýjar greinar og nýja geira, því það er ekki eins og það 

slokkni á stórum hluta öllum í einu, þetta muni gerast hægar og smám saman. 

Aðspurð hvort hún hafi áhyggjur af mögulegum tekju- og eignaójöfnuði af völdum 

sjálfvirknivæðingar, segir Lilja það vera virkilega raunverulega hættu. Hún telji þó að hættan eigi 
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meira við á öðrum stöðum en á Íslandi til að mynda í Bandaríkjunum, þar sem að misskipting er 

margfalt meiri. Þar er stéttaskiptara og lagskiptara samfélag og aðgengi að hlutum eins og 

menntun sé ekki auðfengin vegna þess hve dýr hún er. Hættan skapist aðallega þegar að fyrirtæki 

og fólk býr yfir þekkingu sem er verðmætari en önnur og þangað safnast auðurinn. Það sé síðan 

samfélagsins að ákveða hvernig það vill dreifa þeim gæðum með sanngjörnum hætti. Hún nefnir 

dæmi um almenna gervigreind sem byggir á gögnum en því fyrr sem að farið er af stað í öflun 

gagna, því meira forskot er að fá. Þannig sé hægt að fá samkeppnisforskot sem að nánast útilokað 

er að ná. Núna er talað um að Bandaríkin og Kína séu langt á undan öðrum í þessum þáttum. Það 

gæti því myndast ójöfnuður á heimsvísu þar sem það eru annars vegar lönd sem eiga upplýsingar 

og hins vegar lönd sem eiga þær ekki. Þá er vert að hugsa hvar Ísland gæti staðið í þeirri röð og 

hve miklu máli það skiptir hversu hratt fjárfest er í til dæmis stafvæðingu og hugbúnaði til þess 

að nýta þau gögn sem búið er yfir.  

Miklar umræður hafa skapast í Bandaríkjunum um hvort að borgaralaun (e. universal basic 

income) sé rétta leiðin til þess að sporna gegn þessum tekju- og eignaójafnaði og var það meðal 

annars ein af aðal áherslum forsetaframbjóðandans Andrew Yang fyrir forsetakosningar 2020. 

Þegar Lilja er spurð út í hvort að borgaralaun gætu verið góð varanleg lausn fyrir hagkerfið, segir 

hún að það fari að stóru leiti eftir velferðarkerfinu í hverju landi fyrir sig. Í löndum þar sem að 

hægt er að sækja atvinnuleysisbætur og aðgangur að hlutum eins og menntakerfi og 

heilbrigðisstofnunum er greiður, sé þörfin mun minni á borgaralaunum. Hún telur því að þörfin á 

því sé lítil fyrir félagsleg jafnaðarsamfélög eins og Ísland er, þar sem það er sterkt öryggisnet. 

Hún telur þó að í heildina á litið séu innviðir á Íslandi til þess gerðir að dreifa gæðum með 

jöfnum hætti þannig það ætti að vera mögulegt að halda því áfram eftir því sem samfélagið 

breytist. Það mun hins vegar ekki gerast að sjálfu sér. 
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4 Könnun á sjálfvirkni innan íslenskra fyrirtækja 

4.1 Aðferð 

Eins og áður kom fram var notast við djúpviðtöl til þess að fá dýpri skilning á rannsóknarefni. 

Rannsakanda fannst það einnig mikilvægt að fá víðari sýn á það hvernig íslensk fyrirtæki séu að 

notfæra sér tækni og hvort að sjálfvirknivæðing sé ofarlega í huga. Til þess var notast við 

spurningakönnun sem lögð var fyrir á netinu. 

4.2 Þátttakendur 

Spurningalistinn var sendur á Samtök verslunar og þjónustu og Samtök iðnaðarins. Ekkert 

svar fékkst frá þeim í fyrstu en við því mátti búast þar sem að þau áttu fullt í fangi við að 

bregðast við áhrifum kórónaveirunnar á aðildarfyrirtæki þess. Eftir ítrekaðar tilraunir svöruðu 

Samtök verslunar og þjónustu og samþykktu að senda spurningalistann út á facebook groupu 

aðildarfyrirtæki. Þýðið fyrir könnunina er því íslensk fyrirtæki sem að starfa í verslun eða 

þjónustu.  

4.3 Mælitæki 

Spurningakönnun var notuð sem mælitæki við megindlega hluta rannsóknarinnar og samanstóð 

hún af sex spurningum. Fyrsta spurningin spyr innan hvaða atvinnugreinar fyrirtækið flokkast. 

Upphaflega var áætlunin að krosskeyra hvaða atvinnugreinar nýttu sér hvaða tækni en vegna 

fárra svara var ákveðið að notast ekki við fyrstu spurninguna. Könnunin samanstendur af tveimur 

mismunandi hlutum. Þrjár spurningar eru í fyrsta hluta og þrjár spurningar eru í seinni hluta. 

Þriðja spurning í fyrsta hluta spyr hvort að sjálfvirkni hafi átt sér stað innan fyrirtækisins á 

síðustu þremur árum. Ef að svar þátttakenda var „nei“ við þeirri spurningu var þátttöku þeirra 

lokið og þau beðin um að skila svörum. Ef að svar þeirra var „já“ við þeirri spurningu héldu þau 

áfram í næstu hluta, þar sem að nánar er spurt út í sjálfvirkni fyrirtækisins. Við hönnun 

könnunarinnar var ákveðið að sleppa því að nota skala þar sem að þátttakendur gætu staðsett svar 

sitt frá einum upp í fimm sem dæmi. Ástæðan fyrir því er sú að rannsakanda fannst mikilvægt að 

fá afgerandi svör til að gefa skýrari mynd á áhrif sjálfvirkni innan fyrirtækja. 

4.4 Framkvæmd 

Notast var við könnunarforritið Google Forms. Tengill var áframsendur á úrtakið og gátu 

þátttakendur tekið könnunina í gegnum vafra í sinni tölvu. Við upphaf könnunnar er höfundur 

kynntur og tilgangur hennar er útskýrður. Þátttakendum er síðan tilkynnt að niðurstöður 
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könnunarinnar verði aðgengilegar inn á skemman.is í júní og hafi þeir einhverjar spurningar geti 

þeir sent póst á netfang rannsakanda. Alls fengust 36 svör við spurningakönnuninni en vegna 

aðstæðna var ekki nægur tími til þess að endursenda könnuninna til þess að auka svarhlutfall. Því 

verður að taka fram að könnunin getur varla talist mjög marktæk fyrir þýðið. Þó er hægt að draga 

einhverjar ályktanir út frá henni og hún gefur góða vísbendingu um sjálfvirkni innan íslenskra 

fyrirtækja. 

4.5 Niðurstöður 

Eins og áður kom fram taldi rannsakandi ekki næga svörun til þess að nota fyrstu spurningu 

könnunarinnar en hana má sjá í viðauka A. Mynd 1 sýnir næstu tvær spurningar úr hluta eitt þar 

sem spurt er um sjálfvirkni innan fyrirtækisins. Af þátttakendum svöruðu 81% því játandi að 

sjálfvirkni hafa átt sér stað innan fyrirtækisins á síðustu 3 árum á meðan að 19% svöruðu því 

neitandi. Þegar spurt var um hvort að fyrirtækið sjái fram á aukna sjálfvirkni á næstu 6 til 12 

mánuðum, svöruðu 78% því játandi en 22% svöruðu því neitandi.  

 

Mynd 1. Sjálfvirkni íslenskra fyrirtækja á síðustu 3 árum og næstu 6 til 12 mánuðum 

Þeir sem að svöruðu því játandi að sjálfvirkni hafi átt sér stað á síðustu 3 árum heldu áfram 

í annan hluta könnunarinnar. Fyrsta spurning þar, spyr hvers konar sjálfvirkni hafi átt sér stað 

innan fyrirtækisins og má sjá niðurstöður hennar í mynd 2. Flest öll fyrirtæki, eða 86,2%, höfðu 

notað hugbúnað til þess að sjálfvirknivæða og 72,4% notuðu einhverskonar skýjalausnir. 48,3% 

notuðust við gagnagreiningu og notkun gagnagnóttar og 37,9% sjálfvirknivæðingu ferla. Færri 

notuðu róbota eða 27,6% og einungis um 10,3% notuðust við skynjara til að rekja feril eða 
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staðsetningu vöru/hlutar, sem að rannsakandi talar um sem hlutanetið í skýrslunni. Gervigreind 

var minnst notuð af þeim tæknivalmöguleikum sem könnunin bauð upp á eða 6,9% og 10,3% 

merktu við „annað“. Vert er að taka fram að rannsakandi notaðist við orðið „gagnagnótt“ í 

könnuninni en „gríðargögn“ í skýrslunni. Bæði orð eru viðurkennd þýðing á hugtakinu „big 

data“. Skynjarar til að rekja feril eða staðsetningu hlutar á við hlutanetið sem talað er um í 

skýrslunni. 

 

 

Mynd 2. Tækni sem notuð var til að sjálfvirknivæða 

Í mynd 3 má sjá tvær seinustu spurningar könnunarinnar og einungis þau fyrirtæki sem 

sögðust hafa nýtt sjálfvirkni á síðustu 3 árum gátu svarað henni. Þegar spurt er hvort að 

sjálfvirkni hafi ýtt undir framleiðni starfsfólks, svara 97% því játandi og einungis 3% neitandi. 

Lokaspurningin spyr að því hvort að sjálfvirkni hafi orðið til þess að fyrirtækið hafi fækkað 

starfsfólki en 28% fyrirtækja hafði fækkað starfsfólki vegna áhrifa sjálfvirkni. 
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Hugbúnaður (e. Software)

Gervigreind (e. Artificial Intelligence)

Gagnagreining og notkun gagnagnóttar (e. Data Analytics…

Svarhlutfall

Hvað af þessu eftirfarandi hefur verið notað til þess að sjálfvirkni 
innan fyrirtækisins?
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Mynd 3. Áhrif sjálfvirkni á fyrirtækið 
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Hefur aukin sjálfvirkni orðið til þess að fyrirtækið
hefur fækkað starfsfólki?

Hefur sjálfvirkni ýtt undir framleiðni ykkar starfsfólks?

Svarhlutfall

Já Nei
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5 Umræða og lokaorð 

Tækniframfarir eru og mun alltaf vera partur af samfélagi manna. Á síðustu 250 árum höfum við 

þó séð hraðari tæknibreytingar en nokkurn tímann áður í mannkynssögunni. Fyrsta iðnbyltingin 

hófst í kringum 1760, önnur á seinni hluta 19. aldar og sú þriðja á sjöunda og áttunda áratug 20. 

aldar. Þessar breytingar eru þó farnar að taka sífellt skemmri tíma og nú erum við að sjá fjórðu 

iðnbyltinguna fara af stað og þær tæknibreytingar sem henni fylgja. (Þorsteinsson, Jónsson, 

Magnúsdóttir, Jónsdóttir, og Þórisson, 2019). Sú umræða sem hefur skapast um hvaða 

afleiðingar þessar breytingar munu hafa, einkennist oft af hræðslu og óvissu. Stór hluti 

almennings hefur áhyggjur af því að störf þeirra muni verða sjálfvirknivædd á næstu árum 

(Masayuki, 2017). Þær áhyggjur eru vissulega réttmætar upp að ákveðnu marki. Fyrir einstakling 

sem er með litla menntun og í starfi sem krefst mikilla endurtekninga, verður að teljast líklegt að 

hans starf verði sjálfvirknivætt á næstu árum.  

Hins vegar telur rannsakandi líklegt að neikvæðu áhrif sjálfvirknivæðingar verði einungis 

tímabundin. Stærsti hluti starfa mun taka einhverjum breytingum en það mun gerast yfir 

tiltölulega langan tíma og leyfir það samfélaginu að fylgja og aðlagast breytingunum. Með 

stöðugri fjárfestingu í menntun, þar með talið sí- og endurmenntun, er hægt að styðja þá 

einstaklinga sem verða fyrir atvinnumissi og hjálpa þeim sem sækjast eftir aukinni menntun. Það 

sem að rannsakandi hefur meiri áhyggjur af er að tekju- og eignaójöfnuður myndist með þeim 

afleiðingum að stjórnvöld þurfi að taka til róttækra aðgerða. Hætta er á því að þau fyrirtæki sem 

eiga tæknina muni græða stærstan hluta af þeim framleiðniauka sem myndast við 

sjálfvirknivæðinguna og við það gæti myndast meiri stéttaskipting í samfélaginu. Ýmsar lausnir 

hafa verið ræddar við þeim vanda og eru borgaralaun ein slík lausn. Þó telur rannsakandi ólíklegt 

að til slíkra aðgerða þyrfti að taka á Íslandi vegna þess öryggisnets sem er nú þegar til staðar.  

Íslensk fyrirtæki þurfa að vera stöðugt á verði fyrir nýjum tæknibreytingum og óhrædd við 

að prófa sig áfram. Með því að halda áfram að hugbúnaðavæða þjónustu og leyfa viðskiptavinum 

að afgreiða sig sjálfir, skapar það tíma fyrir starfsmenn til að sinna mikilvægari störfum. 

Hlutanetið, greining á gögnum og gríðargögn munu koma til með að veita stjórnendum meiri 

upplýsingar en nokkurn tímann áður og því liggur ábyrgðin hjá þeim að finna réttu 

lykilmælikvarðana til þess að fara eftir (Wamba o.fl., 2017). Með því að sjálfvirknivæða ferla er 

hægt að draga úr þörf starfsmanna til þess að sinna verkum sem krefjast mikillar endurtekningar 

og koma í veg fyrir óþarfa mistök. Það leiðir af sér aukna framleiðni þar sem að starfsmenn geta 
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nýtt tímann sinn betur í hluti sem skapa meiri verðmæti(Madakam, Holmukhe og Jaiswal, 2019). 

Fyrirtæki sem þurfa mikinn vélbúnað til þess að keyra sín kerfi, geta skoðað möguleika 

skýjalausna þar sem það auðveldar stækkun og breytingu á þjónustu og krefst engrar fyrir fram 

fjárfestingar. Þar að auki hjálpar það til við að greina gögn á fljótari og hagkvæmari máta sem að 

skilar sér í aukinni verðmætasköpun(Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang, og Ghalsasi, 2011). 

Mikilvægt er fyrir þau fyrirtæki sem nýta sér róbota, að vera vakandi fyrir nýjungum sem eiga 

sér stað á því sviði. Með hjálp gervigreindar hefur þróun á hugbúnaði við mynd- og 

raddkþekkingu gert það að verkum að róbotar eru að verða snjallari, geta skynjað umhverfi sitt 

betur og auðveldara er að vinna með þeim.  

Fyrirtæki á Íslandi virðast þó vera á réttri braut þegar kemur að sjálfvirkni. Niðurstöður 

spurningakönnunarinnar gefa til kynna að fyrirtæki séu að nýta sér nýja tækni í auknum mæli til 

þess að sjálfvirknivæða störf. Stærsti hluti þeirra sá framleiðniaukningu eftir að hafa innleitt nýja 

tækni og flest þeirra sáu fram á aukna sjálfvirkni innan fyrirtækisins á næstu sex til tólf 

mánuðum. Það sem þótti athugavert við niðurstöðurnar var að einungis 6,9% fyrirtækja höfðu 

nýtt sér gervigreind til að sjálfvirknivæða störf. Ljóst er að íslensk fyrirtæki eru eftir á í 

alþjóðlegu samhengi þegar kemur að notkun gervigreindar og það þarf að bæta. Hingað til hefur 

gervigreind verið fjarlæg og liggur það því á menntakerfinu að auka þekkingu um hana til þess 

að Ísland dragist ekki aftur úr. 

Rannsakandi telur að ef á heildina er litið, munu þau áhrif sem fylgja fjórðu iðnbyltingunni 

vera jákvæð fyrir íslensk fyrirtæki og hagkerfið. Ljóst er að með aukinni sjálfvirkni og 

tækniframförum fylgir mikil framleiðniaukning og vinnuhagræði fyrir fyrirtækin í landinu. Það 

er þó við því að búast að þeim störfum sem við þekkjum í dag muni fækka. Því er mikilvægt að 

styrkja menntakerfið til þess að fólk hafi þá þekkingu sem til þarf til að sjá tækifærin sem felast í 

nýrri tækni. Úr þeirri þekkingu munu vonandi skapast ný störf en ómögulegt er að spá fyrir um í 

dag, hvernig þau munu líta út. Síðustu þrjár iðnbyltingar hafa fært okkur aukin lífsgæði ásamt 

meiri frítíma og frelsi. Ef fortíðin er einhver vísbending um framtíðina þá er ekki hægt að vonast 

eftir neinu öðru á næstu árum. 
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Viðauki 

Viðauki A: Spurningar fyrir djúpviðtöl 

Djúpviðtal við Dr. Yngva Björnsson, prófessor við tölvunarfræðideild Háskólans í 

Reykjavík. 

1. Hvernig myndir þú útskýra gervigreind? 

2. Gætir þú útskýrt vélrænt nám og tauganet 

3. Hverjir eru möguleikar gervigreindar? 

4. Hvenær telur þú að almenningur muni fara að taka eftir gervigreind og í hvaða 

formi? 

5. Hvaða störf sérð þú fyrir þér að gervigreind muni taka yfir fyrst? 

6. Hefur þú áhyggjur af því að gervigreind muni taki yfir fleiri störf heldur en hún 

muni búa til? 

7. Hefur þú tekið eftir því að fyrirtæki á Íslandi séu að nýta sér gervigreind í auknum 

mæli? 

8. Hver finnst þér staðan á gervigreind vera á Íslandi samanborið við önnur lönd?  

9. Hvað sérð þú sem helstu tækifæri gervigreindar? 

10. Hvað sérð þú sem helstu ógnanir gervigreindar? 

 

 

Djúpviðtal við Lilju Dögg Jónsdóttur, hagfræðing, MBA frá Harvard-háskóla og einn 

höfunda skýrslu Stjórnarráðs Íslands um fjórðu iðnbyltinguna. 

1. Hvaða jákvæðu afleiðingar telur þú að sjálfvirknivæðingin geti haft á hagkerfið? 

2. Hvaða neikvæðu afleiðingar telur þú að sjálfvirknivæðingin geti haft á hagkerfið? 

3. Telur þú að áhrif sjálfvirknivæðingar muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á 

framtíðarhagkerfi Ísland? 

4. Hvernig sérð þú hagkerfið á íslandi breytist á næstu 10-15 árum? 

5. Hvernig telur þú að hagkerfið muni bregðast við því ef að svo skyldi gerast að 

atvinnuleysi myndi rísa upp úr öllu valdi? 

6. Telur þú að það muni þurfa að taka til einhverra aðgerða vegna mögulegs tekju- og 

eignaójafnaðar af völdum sjálfvirknivæðingar og gervigreindar? 

7. Telur þú að borgaralaun sé góð varanlega lausn fyrir hagkerfið? 
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Viðauki B: Spurningakönnun 

Sjálfvirkni innan íslenskra fyrirtækja 

Höfundur þessarar könnunar er Pétur Örn Sigurbjörnsson og er hún gerð fyrir B.Sc. ritgerð í 

Háskólanum í Reykjavík. Leiðbeinandi verkefnisins er Ólafur Andri Ragnarsson. 

 

Tilgangur könnunarinnar er að athuga áhrif sjálfvirkni á íslensk fyrirtæki og möguleg 

framtíðaráhrif. Ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Niðurstöður úr könnuninni munu liggja fyrir í júní og verða þær aðgengilegar inn á skemman.is 

Hafir þú einhverjar spurningar máttu endilega hafa samband með því að senda póst á 

peturorns@gmail.com 

 

1. Innan hvaða atvinnugreinar flokkast fyrirtækið? 

o Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 

o Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 

o Framleiðsla 

o Rafmagns-, gas- og hitaveitur 

o Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun 

o Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

o Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 

o Flutningur og geymsla 

o Rekstur gististaða og veitingarekstur 

o Upplýsingar og fjarskipti 

o Fjármála- og vátryggingastarfsemi 

o Fasteignaviðskipti 

o Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 

o Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 

o Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar 

o Fræðslustarfsemi 

o Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

mailto:peturorns@gmail.com
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o Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 

o Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 

o Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota 

o Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt 

2. Sér fyrirtækið fram á aukna sjálfvirkni á næstu 6 til 12 mánuðum? 

o Já 

o Nei 

3. Hefur sjálfvirkni átt sér stað innan fyrirtækisins á síðustu þremur árum? 

Ef svarið við þessari spurning er “Já”, máttu haka við valmöguleikann og halda áfram, annars er 

könnuninni lokið ég vil ég þakka þér fyrir þátttökunna. 

o Já 

o Nei 

4. Hvað af þessu eftirfarandi hefur verið notað til að auka sjálfvirkni innan fyrirtækisins? 

o Gagnagreining og notkun gagnagnóttar (e. Data Analytics & Big Data) 

o Gervigreind (e. Artificial Intelligence) 

o Hugbúnaður (e. Software) 

o Róbotar (e. Robotics) 

o Sjálfvirknivæðing ferla (e. Robotic Process Automation) 

o Skynjarar til að rekja feril eða staðsetningu vöru/hlutar (e. Internet of Things) 

o Skýjalausnir (e. Cloud Computing) 

o Annað 

5. Hefur sjálfvirkni ýtt undir framleiðni ykkar starfsfólks? 

o Já 

o Nei 

6. Hefur aukin sjálfvirkni orðið til þess að fyrirtækið hefur fækkað starfsfólki? 

o Já 

o Nei 

 

 

 

 


