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Útdráttur 

Því hefur verið fleygt fram að mannkynið muni upplifa meiri breytingar á næstu tuttugu árum 

en hafa verið á síðustu þrjú hundruð. Stafræn umbreyting, sjálfvirknivæðing og gervigreind er 

allt tækni sem spjallmenni byggir á. Spjallmenni hafa verið sett upp á vefsíðum, 

samfélagsmiðlum og spjallforritum, þau veita ýmiskonar þjónustu sem áður var veitt af 

starfsfólki. Nú hafa vaxið úr grasi kynslóðir X og Y sem kjósa einna helst að eiga samskipti 

með textaskilaboðum. Því þurfa skipulagsheildir að fylgja framþróun í tækni til að dragast ekki 

aftur úr eða eiga það á hættu að hverfa. 

Markmið ritgerðarinnar er að auka þekkingu skipulagsheilda á mögulegum ávinningi þess að 

bjóða viðskiptavinum þjónustu spjallmenna ásamt því að auka þekkingu á helstu áskorunum 

við innleiðingu og notkun spjallmenna. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með viðtölum við sex manns sem höfðu reynslu af 

innleiðingu eða notkun spjallmenna. Eigindleg rannsókn var valin með það fyrir augum að ná 

fram ítarlegum upplýsingum frá viðmælendum. Einnig var stuðst við fræðibækur og erlendar 

fræðigreinar um viðfangsefnið. 

Af niðstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að ávinningur skipulagsheilda af notkun 

spjallmenna gæti: minnkað álag á starfsmenn, tekið kúf af tímabundnu álagi, auki notkun 

stafrænna lausna, veiti hraðari þjónustu til viðskiptavina, auki sölu og ánægju viðskiptavina og 

fylgi framþróun og kröfum núverandi og komandi kynslóða. Þegar kom að áskorunum þá má 

draga þá ályktun að þær geti verið þessar helstar að: allir séu samtaka og stefni að sama 

markmiði, hlutaðeigandi starfsmenn séu þátttakendur, drífandi leiðtogi komi að ferlinu, 

upplýsingaflæði sé gott, skilgreina mikilvægustu þættina, boðin sé aðstoð starfsmanns með 

netspjalli, viðhalda viðskiptasambandi og að þjálfun sé tímafrek en nauðsynleg. 
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Abstract 

It has been suggested that mankind will experience greater change in the next twenty years than 

in the last three hundred. Digital transformation, automation and artificial intelligence are all 

technologies that chatbots are based on. Chatbots have been set up on websites, social media 

and chat programs to provide a variety of services previously provided by humans. Generations 

X and Y grew up in a technological area and are accustomed to communicating through modern 

day technology such as text messaging and through social media. Therefore, organizations need 

to keep pace with technological advances or risk becoming obsolete. 

The aim of my dissertation is to assist organizations in gaining more knowledge of the potential 

benefits of using chatbots. Furthermore, my dissertation will cover implementation challenges 

of using chatbots. 

A qualitative study was conducted, using interviews with six people, who had experience of 

implementing or using chatbots. A qualitative study was selected with the aim of obtaining 

detailed information from the interviewees. Textbooks and foreign academic articles on the 

subject were also used. 

My study results indicates that organizations benefit from the use of chatbots in the following 

categories: temporarily reduce workload on employees, increased use of digital solutions, 

provide faster customer service, increase sales and customer satisfaction. The main challenges 

are: making sure everyone in the organization is working towards the same goal, having a 

solution driven leader in charge of the process, good information flow, and clear definitions. 

The most important factors are: offering employee assistance using online chats, maintaining a 

business relationship and providing employees adequate training. 
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. Inngangur 

Framþróun í tækni hefur haft áhrif á störf manna allt frá fyrstu iðnbyltingu til dagsins í dag og 

nú er því spáð að árið 2055 verði allt að helmingur starfa unnin með tækni og sjálfvirkni en 

ekki mannafli (Bordoloi o.fl., 2019). Í hraðri þróun tækninnar koma upp nýjar tæknilegar 

lausnir hver á fætur annarri. Netspjall er dreifileið sem margir þekkja þar sem viðskiptavinur 

„spjallar“ við starfsmann í gegnum tölvu eða snjallsíma með textaskilaboðum. Netspjall hefur 

verið í boði um árabil hjá fjölmörgum fyrirtækjum eins og fram kom í viðtölum rannsakanda. 

Sjálfsafgreiðsla er orðin æ algengari svo sem í matvöruverslunum, fataverslunum, 

bankaþjónustu og á fleiri þjónustustöðum. Spjallmenni (e. chatbot) er ekki alveg nýtt af nálinni 

og hefur verið notað erlendis í mörg ár. Spjallmenni er ein tegund sjálfsafgreiðslu þar sem 

viðskiptavinur fær upplýsingar um vörur eða þjónustu, verslar eða fær aðra þjónustu með hjálp 

tækninnar en ekki starfsmanns (Miklosik o.fl., 2021). Fyrsta spjallmennið kom til sögunnar árið 

1966 og hafði mjög takmarkaða eiginleika. Tæpum þrjátíu árum síðar var kynnt spjallmenni 

með gervigreindartækni sem bjó yfir fleiri eiginleikum og möguleikum (Adamopoulou & 

Moussiades, 2020). 

Þróun hefur verið mjög hröð síðustu ár og í dag má líta á spjallmenni sem einskonar 

rafrænan aðstoðarmann með ýmis konar eiginleika. Nú hefur þessi tækni litið dagsins ljós á 

Íslandi þar sem spjallmenni með gervigreind er notað til að þjónusta viðskiptavini fyrirtækja og 

stofnana. Þúsaldarkynslóð vex nú úr grasi og vilja næstum 65% þeirra nota spjallmenni í 

samskiptum við skipulagsheildir. Þróunin sést bersýnilega eftir kynslóðum þegar kemur að vali 

á samskiptamáta og því þurfa fyrirtæki að fylgja tækninýungum til að missa ekki af lestinni 

(Lombrana, 2018). 

Þegar skipulagsheildir bjóða viðskiptavinum sínum upp á margskonar dreifileiðir svo 

sem síma, tölvupóst, netverslun eða með tækni spjallmenna þarf að huga að aðgengi að réttum 

gögnum og upplýsingum. Það er að starfsmenn hafi aðgang að viðeigandi fyrri snertingum 

viðskiptavina við skipulagsheildina og að viðskiptavinir hafi að sama skapi ávallt aðgang að 

réttum gögnum og upplýsingum sama hvaða dreifileið er notuð. Í stefnumótun skipulagsheilda 

er það ein stærsta áskorunin að tryggja að allar dreifileiðir virki sem ein heild og skapi heildræna 

upplifun viðskiptavina (Silva o.fl., 2020). 

Þegar samskiptin eru ekki eingöngu við starfsmenn fyrirtækja heldur ýmiskonar 

stafræna tækni svo sem gervigreind skapast enn frekari þörf á að fylgjast með ánægju, trausti 

og tryggð viðskiptavina sem eru lykilþættir stefnumiðaðar stjórnunar viðskiptatengsla. Það þarf 

því að einnig huga að þessum lykilþáttum þegar spjallmenni eru hönnuð. Módel eins og 
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Servqual (Bordoloi o.fl., 2019) og E-Servqual nýtast m.a. í mælingum á þjónustugæðum þar 

sem mælt er milli væntrar og skynjaðrar þjónustu. Mjög mikilvægt er að mæla gæðin þar sem 

samkeppni harðnar mikið með tilkomu netverslana og starfrænna lausna (Nasser o.fl., 2015a; 

Nemati o.fl., 2012). 

Við innleiðingu nýrrar tækni svo sem spjallmenna er mikilvægt að nýta fræði 

breytingastjórnunar. Þriggja þrepa módel ásamt greiningu andstæðra krafta eftir Kirt Lewin 

gætu nýst við innleiðingu spjallmenna (Myers o.fl., 2012). 

Það vakti því áhuga rannsakanda á því að skoða þessa tækninýjung betur og kanna hver 

ávinningur fyrirtækja væri af notkun spjallmenna ásamt því að skoða hvaða áskoranir væru við 

innleiðingu og notkun hennar. 

 

 Uppbygging og vinnsla verkefnis 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í kafla eitt er rannsóknarefnið kynnt ásamt rannsóknarspurningu 

og markmiði rannsóknar. Þar er farið er yfir annmarka og réttmæti rannsókna, fræðilegan 

bakgrunn og fyrri rannsóknir. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun um þjónustu, þjónustugæði, 

tækniframfarir, þriðju- og fjórðu iðnbyltinguna stafræna umbreytingu og sjálfvirknivæðingu. 

Þá er útskýrt hvað er spjallmenni og fjallað um ávinning og áskoranir sem fylgja innleiðingu 

þeirra og notkun. Tækni og kynslóðir er næsta umfjöllunarefni, stefnumiðuð stjórnun 

viðskiptatengsla, dreifleiðir þjónustu og að lokum innleiðing breytinga. Í kafla þrjú er fjallað 

um aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð, val á þátttakendum og stutt kynning á 

þeim. Þar er einnig fjallað um framkvæmd, greiningu gagna og siðferði rannsóknarinnar. Í kafla 

fjögur eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Kafli fimm inniheldur umræður og lokaorð eru 

í kafla sex. Í kafla sjö má sjá heimildaskrá, þar á eftir koma skilgreiningar á hugtökum og 

viðaukar sem innihalda viðtalsramma og upplýsingabréf. 

 

 Rannsóknarspurning og markmið 

Leitast verður við að svara spurningunni: Hver er hugsanlegur ávinningur fyrirtækja af notkun 

spjallmenna? Einnig verður leitast við að fá innsýn inn í hvaða áskoranir fylgja innleiðingu og 

notkun tækninnar. Þá verður jafnframt komið inn á möguleg áhrif á ánægju viðskiptavina.  

Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu skipulagsheilda á ávinningi þess að 

bjóða viðskiptavinum fyrirtækja aðgang að spjallmenni ásamt því að auka þekkingu á helstu 

áskorunum við innleiðingu og notkun slíkrar tækni. 
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 Annmarkar rannsóknar og réttmæti 

Rannsókn þessi var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. Með slíkri aðferð eru engin tvö 

viðtöl nákvæmlega eins þó stuðst sé við sama viðtalsramma. Spyrjendur nota einnig 

mismunandi nálganir og aðferðir í viðtölum og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður þar sem 

erfitt er að endurtaka slíka rannsókn (Bryman, 2016). 

Í rannsókninni voru sjö skipulagsheildir í þýðinu ásamt tveimur aðilum með 

sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu. Viðmælendur voru sex, fimm þeirra starfa hjá 

þjónustufyrirtækjum sem nota spjallmenni sem eina af dreifileiðum þjónustu viðskiptavina og 

einn er söluaðili spjallmenna. Viðmælendur voru úr fjármálageiranum, verslun, þjónustu og 

stofnun. Annmarkar eru þeir að viðmælendur voru fáir, það er einn frá hverju fyrirtæki og því 

verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. Að auki eru töluverðar líkur á að 

ekki sé komin nægjanleg reynsla á ávinning og áskorun við notkun spjallmenna hjá 

fyrirtækjunum þar sem þessi tækni er frekar ný á nálinni hérlendis. Þetta kemur berlega í ljós í 

rannsókninni því viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa notað spjallmenni í tæplega eitt ár 

og sumir í rétt rúmt ár. 

Í viðtölum við vinnslu verkefnisins kom ítrekað í ljós að heimsfaraldurinn Covid-19 

hefði áhrif á starfsemi fyrirtækjanna sem tóku þátt í rannsókninni. Það er því ástæða til að hafa 

hugfast að heimsfaraldurinn gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum má nefna 

að rannsakandi hefur ekki mikla reynslu af viðtalsrannsóknum sem gæti haft áhrif á bæði 

rannsóknina og niðurstöður. 

 

 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Fræðileg umfjöllun ritgerðar byggir á fræðum, kenningum og hugtökum úr þjónustustjórnun, 

stefnumiðaðri stjórnun viðskiptatengsla ásamt fleiri fræðigreinum. Umfjöllun um einkenni 

tæknivæðingar koma frá kenningum og ritum um tæknivæðingu. Þá er þungi efnisins úr 

ritrýndum erlendum fræðigreinum og rannsóknum. Sem dæmi má nefna „Chatbot for SMEs: 

Integrating customer and business owner perspectives“ eftir Selamat og Windasari frá ágúst 

2021 þar sem skyggnst var í rannsókn þeirra sem fjallar um einkenni spjallmenna, ávinning og 

áskornir þeim tengt. Að auki var vitnað í fjölmargar aðrar áhugaverðar erlendar ritrýndar 

greinar. Lítið fannst skrifað um spjallmenni í íslenskum ritum og því þótti rannsakanda 

áhugavert að rannsaka ávinning og áskoranir nokkurra íslenskra skipulagsheilda af notkun 

spjallmenna og bera saman við erlendar rannsóknir um viðfangsefnið og kanna hvort einhver 

ný sjónarmið kæmu fram. 
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. Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun um hugsanlegan ávinning fyrirtækja af notkun spjallmenna í þjónustu er 

rétt að byrja á umfjöllun almennt um þjónustu, gæði þjónustu, mælingar og mælingar á rafrænni 

þjónustu. Þá er hér fjallað um, tækniframfarir, stuttlega um þriðju og fjórðu iðnbyltinguna, 

gervigreind, stafræna umbreytingu, sjálfvirknivæðingu og loks spjallmenni. Spjallmenni hefðu 

aldrei orðið að veruleika nema með þessum tækniframförum. Því næst er fjallað um hvað 

rannsóknir segja um ávinning og áskoranir af notkun spjallmenna og hvernig mismunandi 

kynslóðir nýta sér þessa tækni. Að lokum er fjallað um stefnumiðaða stjórnun viðskiptatengsla 

og breytingastjórnun sem er grundvöllur farsælla innleiðinga nýrrar tækni (Vial, 2019a). 

 

 Þjónusta og augnablik sannleikans 

Þjónusta er vaxandi atvinnugrein í heiminum. Starfsfólk í þjónustu í Bandaríkjunum hefur farið 

frá því að vera 3 af hverjum 10 í kringum árið 1900 í 8 af hverjum 10 starfsmönnum á 

vinnumarkaði þar árið 2019. Nú spá sérfræðingar því að árið 2055 muni helmingur starfa verða 

sjálfvirknivæddur með tækni (Bordoloi o.fl., 2019).  

Hugtakið þjónusta má skilgreina á ýmsa vegu en flestar eiga það sameiginlegt að lýsa 

þjónustu sem óáþreifanlegum samskiptum starfsmanns og viðskiptavinar. Hugtakið 

sjálfvirknivæðing (e. automation) nær yfir tækni sem leysir starf manneskju að hluta eða öllu 

leyti af hólmi (Britannica Academi, e.d.). Tækni hefur haft gríðarleg áhrif á þjónustuveitingu. 

Talið er að sjálfsafgreiðslutækni (e. self service technology (SST)) hafi mikil áhrif á viðskipti 

milli fyrirtækja (e. business to business (B2B)). Hugtakið sjálfsafgreiðslutækni var fyrst kynnt 

árið 1994 og nær yfir ávinning eða athafnir byggðar á tækni sem viðskiptavinur framkvæmir 

sjálfur. Hugtakið nær yfir ýmiskonar sjálfsafgreiðslu og tækni (Fernandes & Pedroso, 2017). 

Bankar hafa verið leiðandi í rafrænum lausnum með sjálfsafgreiðslu. Markmiðið er þá að lækka 

kostnað, auka þjónustu og ná til nýrra viðskiptavina. Sem dæmi má nefna sjálfsafgreiðslu 

netbanka þar sem viðskiptavinir afgreiða sig sjálfir og um leið fækkar þeim tilfellum sem 

viðskiptavinur á samskipti við starfsmann, því breytist upplifun hans á þjónustunni. 

Viðskiptavinur ber því að hluta til ábyrgð á eigin upplifun þar sem hann verður svokallaður 

meðframleiðandi í þjónustusamskiptum (Johns & Perrott, 2008). 

Í hvert sinn sem viðskiptavinur á viðskipti eða samskipti við fyrirtæki skapast augnablik 

sem getur haft áhrif á það hvort viðskiptavinur mun eiga aftur viðskipti við viðkomandi 

fyrirtæki eða ekki. Þetta hefur verið kallað augnablik sannleikans (e. moment of truth). Þetta er 

mikilvægt augnablik og getur skorið úr um hvort viðskiptavinur kemur aftur, augnablikið getur 
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varað í nokkrar sekúndur eða nokkrar mínútur. Viðskiptavinir vænta ákveðinnar þjónustu og 

eru víddir þjónustugæða til grundvallar af henni, fjallað er um þær í kafla 2.1.1. (Bordoloi o.fl., 

2019; Carlzon & Carlzon, 1987). 

 

. . . Víddir þjónustugæða 

Hraður vöxtur viðskipta í gegnum internetið hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækja. Samhliða 

stafrænum lausnum, þjónustu á internetinu og með vefverslunum hafa skapast tækifæri fyrir 

fyrirtæki til að auka markaðshlutdeild sína en samkeppni hefur einnig harðnað. Aukin þörf hefur 

því skapast á því að mæla gæði þjónustu sem veitt er með rafrænum hætti. Væntingar til 

rafrænnar þjónustu eru ekki eins mótaðar og þær væntingar sem gerðar eru til þjónustu sem 

veitt er af starfsmanni í verslun eða fyrirtæki (Nasser o.fl., 2015b).  

Til að mæla þjónustugæði hafa m.a. verið settar fram fimm víddir þjónustugæða og 

líkanið Servqual sem sjá má á mynd 1.  

 
Mynd 1 Mæling á þjónustugæðum (Servqual) 

Þessi aðferð kom fram árið 1988 og er talin ein sú besta til að meta gæði þjónustu. Fyrsta 

víddin er áreiðanleiki (e. reliability), önnur er svörun og viðbragð (e. responsiveness), þriðja er 

trúverðugleiki (e. assurance), fjórða er hluttekning eða samkennd (e. empathy) og sú fimmta 

áþreifanleiki (e. tangibles). Víddir þjónustugæða eru grundvöllur væntrar þjónustu. Orðspor, 

persónulegar þarfir og fyrri reynsla hafa auk þess áhrif á væntingar um þjónustu (e. expected 

service). Við augnablik sannleikans myndast svo skynjuð þjónusta (e.perceived service). Þegar 

þessir þættir hafa verið mældir með sjö arma líkert kvarða er útkoman mat á gæðum þjónustu. 

(Bordoloi o.fl., 2019). Það sem getur skipt miklu máli og hefur áhrif á skynjaða þjónustu eru 

t.d. hraði afgreiðslu, réttar og uppfærðar upplýsingar, vingjarnleg framkoma, viðbragð, 

einfaldleiki búnaðar, aðkoma og verð (Bordoloi o.fl., 2019; Carlzon & Carlzon, 1987). 
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E-Servqual er útgáfa af Servqual sem mælir gæði þjónustu sem snúa að kaupum eða 

þjónustu í gegnum internetið. Það á til dæmis við um þá sem eiga samskipti við spjallmenni. 

Hér er því ekki verið að mæla gæði þjónustu þegar viðskiptavinur er í samskiptum við starfsfólk 

í verslun eða fyrirtæki eins og gert er með upprunalega Servqual. Þetta er þriggja þrepa módel 

sem felur í sér rýnihópa, gagnasöfnun og greiningar. Þar eru víddirnar sjö sjá hér á mynd 2: 

 
Mynd 2 Víddir til mælinga á þjónustugæðum (E-Servqual) 

Fyrstu fjórar víddirnar flokkast sem kjarnaþættir þjónustu og seinni þrjár snúa að 

endurheimtum þjónustu eftir að vandamál hafa komið upp, í því samhengi er þá nefnt mikilvægi 

þess að hægt sé að ræða við starfsmann sem dæmi með netspjalli (Nasser o.fl., 2015a; Nemati 

o.fl., 2012). Þegar skynjuð þjónusta er minni en vænt þjónusta þá standast væntingar 

viðskiptavinar ekki og fólk upplifir lítil þjónustugæði. Hins vegar þegar skynjuð þjónusta er 

meiri en væntingar gerðu ráð fyrir verður mat á gæðum umfram væntingar. Þess vegna eru 

væntingar viðskiptavina mikilvægar þegar kemur að mati á gæðum þjónustu (Nasser o.fl., 

2015b). Samkvæmt Asubonteng eykst áhugi á að nota þjónustu þegar ánægja viðskiptavina 

eykst (Asubonteng o.fl., 1996). 

 

 Tækniframfarir 

Með tilkomu og framfara vélmenna, sýndarveruleika (e. virtual reality) og gervigreindar (e. 

artificial intelligence) er því fleygt fram að mannkynið muni upplifa meiri breytingar á næstu 

tuttugu árum en síðustu þrjú hundruð ár (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). Hugtakið 

sýndarveruleiki er einkum notað um tölvulíkan sem líkir eftir afmörkuðu sviði veruleika. Sem 

dæmi um sýndarveruleika eru flughermar sem notaðir eru til að þjálfa flugmenn þar sem 

upplifun er eins og verið sé að fljúga raunverulegri flugvél en í raun sitja menn í kassa með 

sýndarveruleikatækni (Vísindavefurinn, 2005). Gervigreind er háþróað svið innan 
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tölvunarfræðinnar þar sem tölva er forrituð þannig að hún sýni eiginleika sem tengjast 

mannlegri greind. Eiginleikarnir fela m.a. í sér hæfni til að: skilja tungumál, læra, beita 

rökhugsun, leysa vandamál og framkvæma sérfræðigreiningar (Britannica Academi, e.d.). 

Nefnt er að hraðar tæknilegar breytingar munu endurmóta gildi og viðhorf okkar til lífs á jörðu. 

Hér áður fyrr hafa róttækar breytingar í samfélögum fyrst og fremst verið drifnar áfram af einum 

lykilþætti í einu, sem dæmi tré, brons, járn, gufu, rafmagni, sjálfvirknivæðingar í verksmiðjum 

og interneti. Hins vegar í dag þá hafa vísindi og tækni áhrif á menningu, samfélag, líffræði og 

siðfræði (Leonhard, 2016). 

Hraðar tæknibreytingar síðustu ár hafa vakið upp spurningar um hvaða áhrif þær munu 

að hafa á efnahagslíf og samfélag á næstu áratugum. Sumir óttast að störfum muni fækka mikið 

þannig að afkomu milljóna manna verði ógnað. Hin hliðin er, að vonir standa til að ný tækifæri 

skapist og þannig verði ný og betri störf til, að þeim muni fjölga mikið og þannig geti lífsgæði 

aukist víða í samfélaginu. Hagstofa Íslands reiknaði út möguleg áhrif sjálfvirknivæðingar byggt 

á aðferðafræði OECD (Efnahags- og framfarastofnunar). Þar kemur fram að vegna aukinnar 

sjálfvirknivæðingar undanfarin ár eru taldar miklar líkur á að 28% starfa á íslenskum 

vinnumarkaði verði fyrir verulegum breytingum eða jafnvel að störf hverfi alveg. Miðað við 

fjölda einstaklinga á vinnumarkaði árið 2017 ætti þetta við um 54.000 manns. Þá er því einnig 

spáð að 58% starfa breytist talsvert og 14% breytist lítið (Stjórnarráð Íslands o.fl., 2019a). 

Í kjölfar heimsfaraldurs af völdum Covid-19 hafa tækniframfarir verið enn hraðari en 

áður og flýtt þróun stafrænna lausna hjá skipulagsheildum víða um heim. Þessi þróun hefur að 

öllum líkindum breytt því varanlega hvernig fólk á samskipti, hittist og stundar viðskipti. Þá 

hafa þessar skjótu framfarir í stafrænni tækni aukið möguleika skipulagsheilda til að auka 

markaðshlutdeild, þægindi, ánægju og notendaupplifun (Horst o.fl., 2021). 

 

. . . Þriðja og fjórða iðnbyltingin 

Erfitt getur verið að tímasetja nákvæmlega hverja iðnbyltinguna fyrir sig, upphaf þeirra 

einkennist af nokkrum tímamótabreytingum sem snerta tækni og höfðu víðtæk áhrif á samfélag 

og efnahagslíf (Stjórnarráð Íslands o.fl., 2019a). Talað er um fjórar iðnbyltingar sjá mynd 3, 

fyrsta iðnbyltingin hófst um árið 1760 og hún stóð til um 1840. Þar sem m.a. kenningar manna 

hættu að byggjast á trúarbrögðum og fóru að byggjast á vísindalegum grunni. Þá tóku vélvæddar 

verksmiðjur að spretta upp sem höfðu vatnsorku og gufuafl. Önnur iðnbyltingin hófst seinni 

hluta 19. aldar og stóð til ársins 1914 á þeim tíma kom m.a. rafmagnið fram ásamt ljósaperunni, 

uppfinningu Thomasar Alva Edison (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 
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Mynd 3 Iðnbyltingarnar fjórar 

Þriðja iðnbyltingin hófst í kringum 1945 og hefur verið kölluð tölvubyltingin, hún snýr 

að upplýsinga- og fjarskiptatækni. Þegar rafmagnið hafði verið virkjað fóru menn að spreyta 

sig með ýmsar vélar og þá ekki aðeins framleiðsluvélar heldur einnig vélar til að framkvæma 

útreikninga og meðhöndla gögn. Með mikilli fjölgun manna skapaðist enn meiri þörf á tækni 

til að reikna sem dæmi, skatta og manntal. Útreikninga var einnig þörf í hernaði til að reikna 

sem dæmi fjarlægð skotmarks svo hægt væri að stilla byssur. Tölvur urðu sífellt betri og öflugri 

og árið 1957 voru komnar tölvur á markað sem voru hagkvæmari og ódýrari fyrir fyrirtæki og 

stofnanir. Í kjölfarið fór að fækka þeim störfum sem hægt var að tölvuvæða, eins og að fylla út 

eyðublöð, handreikna og færa til bókar, tölvurnar tóku við þessum störfum. Árið 1974 kom 

fyrsta heimilistölvan á markað það var í Nýju Mexikó, ári seinna eignaðist Steve Jobs fyrstu 

tölvuna sína en hann var stofnandi Apple Computer Inc. ásamt Steve Wozniak (Ólafur Andri 

Ragnarsson, 2019). Á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar komu fram ljósleiðarar, 

farsímar, tölvur og internetið sem hefur lagt grunn að alþjóðavæðingu undir lok tuttugustu aldar 

(Stjórnarráð Íslands o.fl., 2019b).  

 Í dag erum við stödd í fjórðu iðnbyltingunni sem kenning er um að hafi hafist árið 2007 

þegar Apple setti Iphone snjallsíma á markað. Formlega var þó byrjað að tala um fjórðu 

iðnbyltinguna í byrjun árs 2016, þegar Klaus Schwab gaf út bók með heitinu Fjórða 

iðnbyltingin. Fjórða iðnbyltingin er hraðari, dýpri og víðtækari en fyrri iðnbyltingar og talað 

hefur verið um veldisvöxt hennar á mörgum sviðum. Verslun er í miklum mæli að færast yfir á 

internetið og vörur jafnvel sendar heim með dróna, sem er ómannað flygildi sem er fjarstýrt. Þá 

færist í vöxt að fólk panti mat á veitingastöðum með smáforriti í snjallsímanum sínum án 

aðkomu þjóns. Þjónusta banka hefur færst að miklu leiti til viðskiptavinanna sjálfra þar sem 

þeir afgreiða sín mál sjálfir með smáforriti í snjallsíma eða með tölvu í gegnum vef bankans. 

Sem dæmi þá tekur greiðslumat aðeins örfáar mínútur í dag en tók hér áður fyrr margar vikur 

(Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 
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Internet hlutanna (e. internet of things) er ein af tækninýjungum fjórðu 

iðnbyltingarinnar, sú tækni tengir venjulega hluti við netið. Lítið tæki með örgjörva, skynjara 

og kubb fyrir þráðlaust net er sett á hluti, sem dæmi nettengt snjalltæki. Einnig má nefna að 

hægt er að rekja ferðir pakka með tækninni á einfaldan máta (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019; 

Wortmann & Flüchter, 2015). Tæknibreytingar eru orðnar það miklar á sumum sviðum að það 

hefur nú þegar haft áhrif á störf manna. Sem dæmi má nefna að róbótar (e. robot) þ.e. 

tölvustýrðar vélar sem geta framkvæmt röð flókinna aðgerða eru orðnar það góðar að ákveðin 

störf manneskju á lagerum og í verksmiðjum verða óþörf. Miklar framfarir hafa orðið í 

gervigreind sem hefur orðið til þess að starfsfólk sem áður var talið ómissandi er það ekki 

lengur. Þá hafa orðið breytingar á símaþjónustu þar sem gervigreind er notuð til að þjónusta 

viðskiptavini, talar jafnvel við þá og getur afgreitt meginþorra símtala. Gervigreind getur einnig 

bókað tíma í allskyns þjónustu, bókað flug, hótel og veitt ráðgjafarþjónustu svo dæmi séu tekin. 

Hægt er að gera ýmsa vinnuferla stafræna og þannig sjálfvirka, svo sem að senda sjálfvirka 

reikninga inn í bókhaldsforrit viðskiptavinar, reikningurinn er móttekinn af gervigreind sem 

bókar reikninginn á viðeigandi bókhaldslykla. Hægt er að afgreiða sjálfkrafa fjölmörg lítil 

handverk með gervigreind eins og flokkun, skráningu og úrvinnslu erinda. Það er því ekki að 

undra að fólk hafi áhyggjur af störfum manna, hvort tæknin taki yfir og víðtækt atvinnuleysi 

blasi við. Það er gervigreind, internet hlutanna og róbótatækni sem eru grundvöllur fjórðu 

iðnbyltingarinnar. Fyrirtækjum sem byggð eru á þessum undirstöðum mun fjölga á meðan 

önnur munu hverfa (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 

 

. . . Hvað er stafræn umbreyting? 

Þegar fjallað er um hugsanlegan ávinning og áskoranir af notkun spjallmenna er rétt að 

skilgreina hvað stafræn umbreyting (e. digital transformation) er. Það er ferli sem miðar að því 

að koma á viðamiklum breytingum með stafrænni tækni. Þannig er hægt að bregðast við 

breytingum í umhverfinu, sjálfvirknivæða og breyta ferlum, bæta afköst og/eða hagræða innan 

skipulagsheilda. Stafræn umbreyting felur einnig í sér að nýta stafræna tækni til að auka ánægju 

og upplifun viðskiptavina svo dæmi séu tekin. Í mótun og innleiðingu á stafrænni umbreytingu 

er ekki aðeins starfsfólk upplýsingatæknideilda í lykilhlutverki. Annað starfsfólk þarf svo 

sannarlega að leggja hönd á plóg, sérstaklega þegar það þekkir best ferlana sem unnið er með.  

Til að stafræn umbreyting gangi vel þarf að taka tillit til þeirra fjölmörgu þátta sem geta hindrað 

framkvæmd umbreytinganna (Vial, 2019b).  

Framþróun tækninnar kallar á þörf fyrir stafrænar umbreytingar og er spjallmenni (e. 

chatbot) dæmi um stafræna umbreytingu innan skipulagsheilda. Spjallmenni hefur verið sett 
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upp á vefsíðum, samfélagsmiðlum og spjallforritum. Spjallmenni veita þar ýmiskonar þjónustu 

sem áður var veitt af starfsfólki svo sem að auka sölu, svara fyrirspurnum og styðja við ferla. 

Kosturinn við spjallmenni með gervigreind er að þau læra og leysa fleiri mál með auknum 

gögnum og samskiptum við notendur (Miklosik o.fl., 2021). Nánar er fjallað um spjallmenni í 

kafla 2.3. 

 

. . . Hvað er sjálfvirknivæðing? 

Í bílaiðnaðinum má rekja hugtakið sjálfvirknivæðing aftur til ársins 1946 þegar sjálfvirk tæki 

voru orðin hluti af framleiðslulínum. Mikil þróun hefur verið í sjálfvirknivæðingu og með 

gervigreind eru tækifærin fjölmörg (Britannica Academi, e.d.). 

Sjálfsafgreiðslutækni (e. self service technology (SST)) er byggð á sjálfvirknivæðingu 

(Sheehan o.fl., 2020) og sem dæmi þá notar spjallmenni gervigreind þegar það aðstoðar 

viðskiptavini í „eðlilegum“ samtölum án aðkomu starfsmanns. Þannig eru fyrirtæki með slíka 

tækni búin að sjálfvirknivæða samskipti og þjónustu við viðskiptavini (Miklosik o.fl., 2021; 

Selamat & Windasari, 2021; Sheehan o.fl., 2020). Viðskiptavinir krefjast þó enn áreiðanleika, 

greiðum aðgangi, sveigjanleika og úrlausna ef upp koma vandamál þegar sjálfsafgreiðslutækni 

er notuð, en slík tækni hefur breytt sambandi viðskiptavinar við þjónustuaðila (Johns & Perrott, 

2008). 

 

 Hvað er spjallmenni? 

Íslenska heitið spjallmenni er þýðing á orðinu „chat“ eða spjall og „bot“ sem er stytting á 

„robot“ eða vélmenni. Það felur í sér að rafræn samskipti eru á milli manneskju og spjallmennis 

en ekki á milli tveggja manneskja (Selamat & Windasari, 2021). Spjallmenni er eitt frumlegasta 

og útbreiddasta dæmið sem notar gervigreind. Það á rætur sínar að rekja til ársins 1966 þegar 

spjallmennið Eliza var þróað, en tilgangur þess var að senda notendum sálfræðiþjónustu 

spurningar og með því hvetja fólk til að nota tölvur. Þetta var ekki mjög þróað í fyrstu og frekar 

takmarkað. Árið 1995 kom fram spjallmennið Alice sem er talið fyrsti „mannlegi“ 

hugbúnaðurinn sem studdist við gervigreind og í framhaldinu kom spjallmenni eins og Smarter 

child árið 2001 sem var aðgengilegt í gegnum skilaboðaforrit (e. messenger application) 

(Adamopoulou & Moussiades, 2020). 

Með spjallmenni mætti segja að þarna sé viðskiptavinur kominn með einskonar rafræna 

aðstoðarmann í gegnum internetið sem hægt er að „spjalla við“ í textaskilaboðum og fá þannig 

aðstoð af ýmsum toga. Þar sem viðskiptavinir eyða nú enn meiri tíma í stafrænu umhverfi hafa 
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spjallmenni verið notuð víða til að skapa jákvæðari upplifun í viðskiptum þeirra. Tæknin býður 

upp á fjölmörg tækifæri og hægt er að nota spjallmenni til að leysa flestar þarfir viðskiptavinar. 

Hér gæti verið um að ræða allt frá hugsanlegum kaupum, eftirfylgni með pöntunum og þjónustu 

í kjölfarið. Spjallmenni sem nota algrím (e. algorithm) og forspárlíkön er hægt að nota til að 

uppfylla þarfir viðskiptavina með vörum sem þeim hugsanlega vantar. Þegar viðskiptavinir 

panta vörur getur spjallmennið bent á tilboð sem gætu hentað viðkomandi ásamt því að ganga 

frá pöntun. Eftir kaup á vöru getur spjallmenni veitt viðskiptavini upplýsingar um 

afhendingardag vöru og veitt upplýsingar um þjónustu. Spjallmenni geta þannig viðhaldið 

viðskiptatryggð, þjónustað viðskiptavini og aðstoðað við sölu og markaðssetningu (Miklosik 

o.fl., 2021; Selamat & Windasari, 2021). 

 Fyrst um sinn voru spjallmenni aðeins notuð til að hjálpa viðskiptavinum að finna 

upplýsingar á heimasíðum fyrirtækja og til að kaupa vörur eða þjónustu í gegnum internetið. 

Þróun spjallmenna er svo hröð að í dag gætu viðskiptavinir í sumum tilvikum talið að þeir væru 

að „tala“ við manneskju af holdi og blóði. Spjallmenni hafa verið notuð í fjölbreyttri þjónustu 

sem dæmi í samskiptum nemenda við menntastofnanir, gesta við ferðamannastaði og 

viðskiptavina við fyrirtæki. Þá ætti spjallmennið einnig að geta veitt upplýsingar um vöru eða 

veitt kynningar sem henta viðkomandi viðskiptavin (Selamat & Windasari, 2021). 

Traust (e. assurance) viðskiptavina á skipulagsheildir hefur bein áhrif á vilja þeirra til 

að eiga rafræn viðskipti við þær. Góð samskipti milli þjónustuaðila og viðskiptavinar eru í raun 

grundvöllur þess að viðhalda trausti (Kim & Benbasat, 2003). Við þróun spjallmenna fyrir lítil 

og meðalstórar skipulagsheildir er mælt með að þau virði friðhelgi einkalífs og séu örugg til að 

viðhalda trausti viðskiptavina gagnvart skipulagsheildum (Kim & Benbasat, 2003) sem er í 

samræmi við það sem kemur fram í samantekt Adamopolou um spjallmenni (Adamopoulou & 

Moussiades, 2020). Við hönnun spjallmenna þarf einnig að huga að þjóðerni en sem dæmi má 

nefna að Bandaríkjamenn vilja upplifa spjallmenni með meiri mannlega eiginleika en Japanir 

(Selamat & Windasari, 2021). 

  

. . . Ávinningur, áskoranir og einkenni spjallmenna 

Í grein Selamat og Windasari „Chatbot for SMEs: Integrating customer and business owner 

perspectives“ eru teknir saman helstu eiginleikar spjallmenna samkvæmt heimildum úr 

fjölmörgum fræðigreinum sem síðan voru bornar saman við þeirra eigin rannsókn. Helstu 

niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að viðbragð, einfaldleiki, samtal sem líkist samtali við 

manneskju og persónuleg ráðgjöf væru þættir sem skiptu hvað mest máli í eiginleikum í 

þjónustu spjallmennis í samskiptum við viðskiptavini (Selamat & Windasari, 2021). Það rímar 
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við umfjöllun í grein Adamopolu og þar kemur einnig fram að hvatning viðskiptavina til að 

nota spjallmenni séu að tileinka sér tækninýungar, það sé skemmtilegt og að félagslegir þættir 

hafi áhrif á aukna notkun þess (Adamopoulou & Moussiades, 2020). Að auki má nefna að 

viðskiptavinir sem skynja jákvætt viðmót og notagildi spjallmennis eru líklegri til að nota 

spjallmenni og versla í gegnum það.  

Hér fyrir neðan má sjá helstu einkenni spjallmenna sem Selamat og Windasari tóku 

saman í áðurnefndri grein. 

 Hröð og aðgengileg þjónusta 

o Spjallmenni veitir aðstoð allan sólarhringinn án tafa. Getur veitt ýmsar 

upplýsingar úr ólíkum gagnagrunnum. Þetta getur hugsanlega aukið ánægju 

viðskiptavina. 

 Þægindi 

o Spjallmenni getur látið flóknar upplýsingar líta út fyrir að vera einfaldar og 

aðgengilegar. Þau nota skilvirkt orðalag og auðvelda stundum viðskiptavinum 

að átta sig á eigin þörfum. 

 Eðlileg samtöl 

o Spjallmenni eru hönnuð til að skilja flókið orðalag, blæbrigði og samræður. Þau 

svara samkvæmt væntingum viðskiptavina og veita raunverulega þjónustu til 

viðskiptavina jafnvel með næmni og húmor. 

 Kemur með tillögur 

o Spjallmenni getur veitt sérsniðna og persónulega þjónustu fyrir viðskiptavini 

með því að greina gögn og viðskiptasögu. 

 Mikið umfang gagna 

o Spjallmenni virðast geta aðstoðað við að vinna úr gögnum fjölda viðskiptavina 

og jafnvel haft samband við viðskiptavini án þess að óskað sé eftir því. Mannleg 

mistök geta hins vegar orðið þegar starfsfólk þarf að vinna frá grunni án aðstoðar 

tækninnar mikið gagn af gögnum. 

 Kynnir mögulegar aðgerðir viðskiptavina 

o Spjallmenni getur leyst úr mörgum verkefnum í einu fyrir viðskiptavini svo sem 

sýnt vörulista, pantað vörur o.fl. Spjallmenni geta auðveldað viðskiptavinum að 

taka ákvarðanir með því að bera saman vörur og veita persónuleg meðmæli. 
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Í rannsókn eitt hjá Selamat og Windasari koma fram ástæður þess að velja spjallmenni 

eða velja ekki spjallmenni. Rætt var við eigendur 10 lítilla og meðalstórra fyrirtækja ásamt 

viðskiptavinum þeirra. Þátttakendur voru allir á aldrinum 19-40 ára og þóttu tölvulæsir ásamt 

því að þekkja vel til stafrænnar tækni (Selamat & Windasari, 2021). 

 

Ástæður þess að velja spjallmenni: 

 Eigendur fyrirtækja sögðu að: Góð svörun algengra fyrirspurna, hægt að fá svör á einum 

stað, auðveld í notkun, skjót og betri svörun og hentar öllum kynslóðum. 

 Viðskiptavinir sögðu að: spjallmennið væri snjallt og skyldi stikkorð og þyrfti því ekki 

að skrifa heilar setningar, þjónustan væri hröð, aðgengileg, skilvirk og hönnun góð 

(Selamat & Windasari, 2021). 

Þessu til viðbótar mætti nefna að í grein Adamopolu er nefnt að hjá skipulagsheildum 

sé það lækkun þjónustukostnaðar og hæfni spjallmenna til að þjónusta marga viðskiptavini í 

einu tvær ástæður þess að spjallmenni hafi náð svona miklum vinsældum (Adamopoulou & 

Moussiades, 2020). 

 

Ástæður þess að velja ekki spjallmenni: 

 Eigendur fyrirtækja sögðu að: þeim skorti tæknilega getu til að þróa spjallmennið, 

spjallmennið væri vanhæft til að bregðast við flóknu samtali og þörf væri á þriðja aðila 

til að þróa lausnina áfram. 

 Viðskiptavinir sögðu að: spjallmennið gæti ekki svarað öllum fyrirspurnum, misskildi 

spurningar og svaraði ekki rétt (Selamat & Windasari, 2021). 

 

Þetta er að hluta til í samræmi við það sem kom fram í grein Adamopolu þar sem nefnt 

er að spjallmenni skortir enn samkennd og færni í skilja merkingu orða og meiningu til fulls, 

þó framfarir hafi orðið og þróun sé hröð (Adamopoulou & Moussiades, 2020). Helsta 

áhyggjuefni lítilla og meðalstórra fyrirtækja við að taka spjallmenni í sína þjónustu var að 

viðhalda ekki persónulegum og góðum tengslum við viðskiptavini. Stærri fyrirtæki óttast hins 

vegar að spjallmenn veiti ekki réttar og nákvæmar upplýsingar. Einnig kom fram að innleiðing 

spjallmenna væri kostnaðarsöm og tímafrek. Það er því er mikilvægt fyrir lítil og meðalstór 

fyrirtæki að greina og skilgreina hvaða þættir eru mikilvægir þegar kemur að innleiðingu 

tækninnar svo þjónustan verði skilvirk (Selamat & Windasari, 2021). 
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Selamat og Windasari gerðu aðra rannsókn til að fylgja eftir rannsókn númer eitt. 

Spurningakönnun var gerð meðal 315 einstaklinga á aldrinum 15-40 ára með reynslu af notkun 

spjallmenna. Prófuð voru spjallmenni og í kjölfarið var spurningalista svarað. Niðurstöður 

benda til þess að spjallmenni sem virka mannlegri hafa það í för með sér að viðskiptavinir eru 

líklegri til að ganga frá kaupum á vöru/þjónustu með hjálp spjallmennis. Jafnframt kom fram 

að skynjuð einföld notkun hafði ekki áhrif á bæði notkun spjallmennis (β = 0.028, n.s) og 

kauphegðun (β = −0.042, n.s) sem kom rannsakendum á óvart. Upplifun á ánægju hafði bæði 

áhrif á notkun spjallmennis (β = 0,45, p <.001) og kauphegðun (β = 0,27, p <.001). Að lokum 

er nefnt að notagildi spjallmennis sé talið gagnlegt óháð því hversu háþróað spjallmennið sé 

(Selamat & Windasari, 2021). 

Þegar horft er til kosta spjallmenna og þess að þjónusta þeirra sé í boði allan 

sólarhringinn alla daga ásamt því forskoti sem gervigreind veitir, má velta því fyrir sér hvort 

spjallmenni sé hinn nýi sölufulltrúi. Rannsóknir sem Hildibrand og Bergner skoðuðu gáfu 

vísbendingar um að spjallmenni gæti haft áhrif á kauphegðun og ákvarðanir fólks eins og 

rannsókn Selamat og Windsaari sagði einnig. Hæfileiki spjallmenna til að eiga í eðlilegum og 

persónulegum samræðum þótti hafa þessi áhrif. Einnig er nefnt að neytendur verði tryggari 

vörumerkjum, traust aukist og tækifæri skapist til aukinnar sölu (Hildebrand & Bergner, 2019). 

 

 Hvernig nota ólíkar kynslóðir tæknina? 

Tækni eins og spjallmenni verður sífellt vinsælli þar sem það veitir neytendum persónulega 

upplifun í samskiptum. Kynslóð Y nær til þeirra sem fæddir eru á árunum 1980 til 1999 einnig 

nefnd þúsaldarkynslóð (Lissitsa & Kol, 2016). Í könnun sem Capterra framkvæmdi árið 2018 

meðal 715 bandarískra stjórnenda, kom fram að næstum 65% bandarískra 

þúsaldarkynslóðarinnar vilja nota spjallmenni þegar þeir eiga samskipti við fyrirtæki 

(Lombrana, 2018). Þó eru einungis innan við 30% lítilla fyrirtækja sem nota spjallmenni og þau 

hika við að fjárfesta í þeirri tækni þrátt fyrir aukna eftirspurn viðskiptavina á meðan bankar og 

fjármálafyrirtæki eru leiðandi í notkun spjallmenna. Hugsanlega missa lítil og meðalstór 

fyrirtæki af viðskiptatækifærum innleiði þau ekki tækni spjallmenna (Lombrana, 2018).  

Nú hafa vaxið úr grasi kynslóðir X og Y sem eru þeir hópar sem nota hvað mest lifandi 

vefspjall í sínum samskiptum (Lockwood, 2017). Kynslóð X vísar til þeirra sem fæddir eru á 

árunum 1961 til 1979 og er talin hvað mest menntaða kynslóð sögunnar og flokkast með tækni-

og fjölmiðlafærni, en er jafnframt tortryggin og raunsæ. Kynslóð Y er talin fyrsta 

hátæknikynslóðin og er neyslumiðuð og háþróuð þegar kemur að innkaupum. Fólk af kynslóð 
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Y er vanara því að taka ákvarðanir hratt og af minni yfirvegun en aðrar kynslóðir, og er fljótari 

að tileinka sér nýjungar. Því verslar fólk af kynslóð Y oftar og af meiri hvatvísi en neytendur 

af X kynslóð (Lissitsa & Kol, 2016). Í könnun sem Statiska framkvæmdi í Bandaríkjunum árið 

2017 sést skýrt hvernig kynslóðir kjósa að haga samskiptum í snjallsíma þ.e. með síma eða 

textaskilaboðum. Samtals svöruðu 2.201 könnuninni. 61% þátttakenda á aldrinum 18-29 ára 

kjósa að nota textaskilaboð en 62% þátttakenda á aldrinum 65 ára og eldri kjósa að nota símtöl. 

Sjá nánar hér á myndum 4 og 5 (Statista, 2017). 

         
          Mynd 4 Hlutfall eftir aldri sem kjósa símtöl                           Mynd 5 Hlutfall eftir aldri sem kjósa textaskilaboð 

Tæknin er samþætt daglegu lífi fólks af þúsaldarkynslóðinni, sem er kynslóðin sem er 

ekki vön því að bíða og vill svör strax. Þessi kynslóð notar hvað mest textaskilaboð í 

samskiptum sínum samanborið við aðrar kynslóðir eins og kom fram hér að ofan. Spjallmenni 

er því ákjósanlegur valkostur fyrir þessa kynslóð þar sem það svarar ávallt strax þeim 

fyrirspurnum sem það fær og uppfyllir þarfir þeirra um samskiptamáta (De Cicco o.fl., 2020). 

 

 Stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla (CRM) 

Ánægja, traust og tryggð eru lykilþættir hugmyndafræði stefnumiðaðar stjórnunar 

viðskiptatengsla hér eftir nefnt CRM (e. customer relationship management) og gegna 

lykilhlutverki í að byggja upp og viðhalda farsælum viðskiptasamböndum. Það er því mikilvægt 

að huga að þessum þáttum við hönnun spjallmenna, þar sem þau eiga samskipti við 

viðskiptavini og hafa þannig mögulega áhrif á þessa þætti ásamt áhrifum á tengsl viðskiptavinar 

við skipulagsheildina (Youn & Jin, 2021). 

Það mætti segja að tilgangur fyrirtækja sé að afla og viðhalda ánægðum ábatasömum 

viðskiptavinum. Það er einmitt það sem CRM gengur út á. Bók Payne og Frow frá árinu 2013 

fangar vel markmið og hugmyndafræði CRM. CRM er ekki aðeins upplýsingatæknilausn sem 

eykur tryggð viðskiptavina heldur skilgreind sem þvervirk stefnumiðuð nálgun sem miðar að 

því þróa viðeigandi sambönd við ákveðna markhópa og lykil viðskiptavini og auka þannig virði 

fyrir hluthafa. CRM snýst einnig um að safna og miðla upplýsingum um viðskiptavini, stýra 
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samsköpun virðis viðskiptavina, ákvarða hversu þröngt skilgreindir markhópar eiga að vera og 

þróa stefnu fyrir samhæfðar samskiptaleiðir ásamt því að nýta gögn og upplýsingatækni til þess 

að skapa framúrskarandi upplifun fyrir viðskiptavini. Mikil áhersla er lögð á að stjórnun 

viðskiptatengsla sé flókið og stöðugt ferli sem breytist hratt til samræmis við hraðar breytingar 

í markaðsumhverfinu og því er mikilvægt að taka tillit til CRM í stefnu fyrirtækja.  

 Ávinningur af notkun CRM er meðal annars: lægri sölukostnaður, kemur auga á og 

greinir viðskiptavini, eykur upplýsingaflæði, nýtir gögn og greinir hegðun og neyslumynstur, 

lækkar kostnað markaðsherferða með markvissari markaðssetningu og eykur tryggð og traust 

viðskiptavina sem er mikilvægt eins og komið var inn á hjá Selamat & Windasari í kafla 2.3. 

Innleiðing og notkun CRM þarf því að vera fléttuð saman við stefnu skipulagsheilda 

eins og komið var inn á hér fyrir ofan. Ef CRM er ekki fléttað inn í stefnumótun fyrirtækja er 

hætta á því að ávinningur verði takmarkaður eins og rannsókn frá Insight Technology group 

greinir frá þ.e. að 69% af CRM innleiðingum hafði lítil áhrif á sölu, 70% innleiðinga mistakast 

á innan við 18 mánuðum og 60% innleiðinga heppnast ekki vel. Ávinningurinn er þó talinn það 

mikill að ekki sé ástæða til að innleiða ekki CRM kerfi þótt miklar líkur séu á því að slík 

innleiðing heppnist ekki sé ekki rétt staðið að henni. Huga þurfi að lykilþáttum í 

innleiðingarferlinu eins og að CRM hugmyndafræðin sé samofin stefnu og markmiðum 

skipulagsheilda, stuðst sé við fræði verkefna- og breytingastjórnunar, skilgreina og gera grein 

fyrir mikilvægi þátttöku starfsmanna og að meta markaðssetningu með aðstoð þriðja aðila 

(tengslamarkaðssetning), (Payne & Frow, 2013). 

 

. . . Margþættar dreifileiðir og samþættingar 

Hjá skipulagsheildum í dag er orðið æ algengara að tala um þjónustuver (e. contact centre) í 

stað símavers (e. call centre) þar sem dreifileiðirnar eru fleiri en aðeins sími eins og var hér áður 

fyrr (Lockwood, 2017). Þjónusta spjallmenna er enn ein dreifileið fyrirtækja til að nálgast 

viðskiptavini sína og veita þeim þjónustu. Margþættar dreifileiðir (e. multichannel) gegna 

ólíkum hlutverkum og eru ekki tengdar saman þ.e. ekki hægt að nota þær saman. Viðskiptavinur 

hefur möguleika á að nota verslun, vefsíðu, snjallsíma, samfélagsmiðla eða síma. Þá er hverri 

dreifileið stýrt sem einingu og jafnvel sérstök teymi starfsmanna bak við hverja þeirra, með 

eigin fjárhagsáætlun, ferla, kerfi, skýrslugerð og tekjumarkmið. Í dag er orðið algengara að 

viðskiptavinir snerti á mörgum ólíkum dreifileiðum í viðskiptum sínum við fyrirtæki, slíkt 

nefnist samþættar dreifileiðir (e. omnichannel) og veitir meiri upplifun. Sem dæmi þá gæti 

viðskiptavinur byrjað að skoða vörur í smáforriti í snjallsíma, jafnvel valið nokkrar vörur, síðan 

haldið áfram að versla í fartölvunni sinni í gegnum vefsíðu fyrirtækis, hann gæti farið í verslun 
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að skoða og borið saman vörur í snjallsímanum sínum og svo að lokum gengið frá pöntun með 

þeirri leið sem honum hentar best. Samþættar dreifileiðir setja því viðskiptavininn í forgrunn. 

Viðskiptavinur gerir miklar væntingar þegar stafrænar þjónustur eru notaðar og vilja að hún 

virki hratt og vel. Starfsmenn fyrirtækja ættu að hafa aðgang að öllum lykilupplýsingum um 

fyrri samskipti viðskiptavinar þegar hann aðstoðar hann (Silva o.fl., 2020) sem er í samræmi 

við fræði CRM sem fjallað var um í kafla 2.5 (Payne & Frow, 2013). 

 Stærsta áskorun skipulagsheilda er að innleiða nauðsynlegar skipulagsbreytingar og 

breyta menningu þ.e. breyta einingum í teymi sem vinna saman óháð dreifileiðum með það að 

markmiði að þjónusta viðskiptavininn sem best og bjóða heildræna upplifun. Einnig þarf að 

hafa rétta tækni og rétt kerfi svo hægt sé að deila gögnum í rauntíma með réttum upplýsingum 

í öllum dreifileiðum ásamt því að huga að innviðum (Silva o.fl., 2020). 

 

 Innleiðing breytinga 

Payne og Frow nefndu mikilvægi þess að nýta fræði breytingastjórnunar við innleiðingu 

spjallmennis ásamt Selamat og Windasari sem komu inn á mikilvægi þess að bera kennsl á og 

greina þá þætti sem væru mikilvægir við innleiðingu tækninnar. Þriggja þrepa módel 

sálfræðingsins Kirt Lewin kom fyrst fram árið 1940 og nýtist enn þann dag í dag. Módelið nýtist 

við breytingar og snýst um að þíða, breyta og fyrsta (e. unfreeze, change, refreeze) sjá mynd 6. 

 
Mynd 6 Þriggja þrepa módel Lewin's 

 Á fyrsta stiginu þ.e. að þíða nýtist annað módel Lewin sem greinir andstæða krafta (e. force 

field analysis). Þar er núverandi ástand skipulagsheildar greint og þau öfl skoðuð sem hvetja til 

breytinga og eru þeim fylgjandi þá eru einnig þau öfl skoðuð sem eru á móti þeim. Mikilvægt 

er að auka kraft þeirra sem eru fylgjandi breytingum með því að leyfa fólki að eiga þátt í 

breytingunum og koma sínum hugmyndum og vangaveltum á framfæri. Mikilvægt er að hlusta 

á öll sjónarmið og áhyggjur fólks. Þá er einnig mikilvægt að upplýsa hagsmunaaðila fljótt um 

ástæður breytinganna og ávinning, nauðsynlegt er að hafa upplýsingaflæði gott. Útskýra þarf 

vel tilgang, ávinning og ástæðu breytinganna, þá þarf einnig að liggja fyrir stuðningur eigenda 

og æðstu stjórnenda. Með því að huga vel að þessum þáttum eru skipulagsheildir betur 
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undirbúin að bregðast við þeim áskorunum sem fylgja og geta komið upp í innleiðingu nýrra 

ferla eða tækni. 

 Í skrefi tvö „breyta“ er mikilvægt að fá leiðtoga sem fólk treystir til að innleiða 

breytingarnar og hrífa fólk með sér, hvort sem það er fylgjandi eða andsnúið breytingunum. Í 

skrefi þrjú „frysta“ eftir innleiðingu breytinga þarf að festa þær í sessi. Fylgja þarf eftir að að 

fólk hafi tileinkað sér þær breytingar sem hafa orðið og mikilvægt er að bæta úr því sem þarf 

að laga eða aðlaga. Ef hægt er að hafa breytinguna mælanlega væri snjallt að upplýsa reglulega 

um ávinning og stöðu eftir breytinguna, og sýna þannig þann raunverulega ávinning sem hlotist 

hefur af breytingunum (Myers o.fl., 2012).  

 

 Samantekt fræðilegrar umfjöllunar 

Í fræðilegri umfjöllun hefur verið snert á fjölmörgum þáttum sem veita mögulega betri skilning 

varðandi: mikilvægi góðrar þjónustu, tækniframfarir, stafræna umbreytingu, 

sjálfvirknivæðingu, spjallmenni, kynslóðir og tækni, stefnumiðaða stjórnun viðskiptatengsla og 

innleiðingu breytinga. Rýnt var í erlendar rannsóknir um viðfangsefnið, ástæður, ávinning og 

áskoranir við innleiðingu eða notkun spjallmenna sem áhugavert er að skoða í samhengi við 

rannsókn rannsakanda. Þótti rannsakanda þessir þættir gefa heildstæða mynd af því hvaðan 

tækni spjallmenna kemur og hvernig þróunin hefur leitt okkur að sjálfvirknivæðingu og 

stafrænum lausnum. Hvernig þjónusta og mælingar á henni skipta máli ásamt því að kynnast 

aðferðum Kirt Lewin í breytingastjórnun sem gætu nýst í innleiðingarferli spjallmenna. Í kafla 

fimm er fjallað um helstu niðurstöður viðtala rannsóknarinnar og lagt mat á þær í samhengi við 

fræðilega umfjöllun sem fjallað var um hér í kafla tvö. 
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. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem var beitt, hvernig val á þátttakendum 

rannsóknarinnar var háttað ásamt umfjöllun um þá, framkvæmd viðtala, gert grein fyrir 

greiningu gagnanna og að lokum er fjallað um siðferði rannsóknarinnar.  

 

 Rannsóknaraðferð 

Í félagsvísindum er rannsóknaraðferðum gjarnan skipt upp í eigindlegar aðferðir (e. qualitative) 

og megindlegar aðferðir (e. quantitative). Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er horft til 

reynslu, upplifunar og sjónarhorns viðmælanda og er sú aðferð gjarnan notuð til að leita að 

merkingu og skilja af hverju, en þessi aðferð getur verið nokkuð sveigjanleg. Við megindlega 

rannsóknaraðferð er verið að vinna með töluleg gögn, mæla ýmsar breytur og samband á milli 

þeirra. Spurningar eru lokaðar og sem dæmi þá gæti mælikvarði verið fimm arma líkert kvarði 

þar sem svarendur svara hversu sammála eða ósammála þeir séu ákveðinni fullyrðingu 

(Bryman, 2016). 

Þessi rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð með hálf opnum viðtölum (e.semi 

structured interviews). Þessi aðferð var valin þar sem hún var talin geta veitt rannsakanda svör 

við rannsóknarspurningu verkefnis og til ná fram ítarlegum upplýsingum frá viðmælendum þar 

sem gætu komið fram óvæntar upplýsingar og ný sjónarhorn á viðfangsefnið. 

Djúpviðtöl voru framkvæmd þar sem spurningar voru til staðar og sendar viðmælendum 

fyrir fram. Stuðst var við spurningarnar en í hálf opnum viðtölum eru spurningar ekki endilega 

bornar fram í sömu röð. Úrtak rannsóknar er tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) þar sem 

leitað var að viðmælendum sem hefðu tiltekna reynslu. Þessi aðferð er einnig notuð þegar um 

takmarkað fjármagn til rannsókna er að ræða og leitast er við að nýta það sem best (Palinkas 

o.fl., 2015). 

 

 Þátttakendur 

Sumarið 2021 rýndi rannsakandi heimasíður 29 skipulagsheilda á Íslandi og greindi 

hverjir notuðu spjallmenni til að þjónusta viðskiptavini. Haft var samband við þær sjö 

skipulagsheildir sem notuðu spjallmenni og gáfu fimm þeirra kost á viðtali. Viðmælendur voru 

valdir með tilliti til reynslu og þekkingar þeirra af notkun spjallmenna í þjónustu 

skipulagsheildanna, ekki var horft til aldurs, kyns né menntunar. Viðmælendur voru með 

fjögurra til tíu ára starfsreynslu hjá viðkomandi skipulagsheild. Allir viðmælendur höfðu 

reynslu af innleiðingu, vinnu við hönnun eða úrvinnslu gagna frá spjallmenni. Allar 
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skipulagsheildirnar sem rætt var við höfðu notað spjallmenni í tæpt ár eða rúmt ár og var því 

ekki komin margra ára reynsla af tækninni hjá þeim. Til að fá víðara sjónarhorn var auk þess 

rætt við einn söluaðila spjallmenna sem býr yfir áratuga reynslu í sölu og þjónustu á stafrænum 

lausnum. Samtals voru viðmælendur því sex. Sjá nánar töflu 1 hér fyrir neðan yfirlit yfir 

skipulagsheildirnar fimm sem nota spjallmenni í þjónustu sinni. 

Númer 
viðmælanda Atvinnugrein 

Heildarfjöldi 
starfsmanna 

Þjónustuver 
Fjöldi starfsmanna 
sem svara erindum 

1 Fjármálafyrirtæki 1 650 Já 40 

2 Fjármálafyrirtæki 2 760 Já 44 

3 Olíufélag 600 Já 7-9 

4 Stofnun 24 Nei 1-2 

5 Verslun 25 Nei 5 

Tafla 1 Viðmælendur 1-5 

Allar skipulagsheildirnar sem rætt var við nota síma, tölvupóst, spjallmenni og netspjall 

sem dreifileiðir þjónustu við viðskiptavini sína. Hjá stofnuninni sem tók þátt í rannsókninni er 

ekki starfrækt þjónustuver, þar eru 1-2 starfsmenn á skiptiborði og dreifast fyrirspurnir 

viðskiptavina á marga starfsmenn sem sinna jafnframt öðrum sérhæfðum verkefnum. Ein 

tölvuverslun tók þátt og þar er jafnframt ekki þjónustuver. Þar eru fimm starfsmenn sem svara 

erindum viðskiptavina samhliða sölustörfum. Allar skipulagsheildirnar bjóða aðstoð 

þjónustufulltrúa með netspjalli ef spjallmenni strandar eða ef viðskiptavinur óskar eftir því. 

Netspjall er í boði á opnunartíma fyrirtækjanna nema hjá stofnuninni þar er netspjall í boði milli 

kl. 10 og 12 virka daga.  

Viðmælandi númer sex er með sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu. Hann er söluaðili og 

sérhæfir sig í sölu á stafrænum lausnum fyrir fyrirtæki og stofnanir, með áherslu á sjálfvirkni 

og sjálfsafgreiðslu. Fyrirtækið sem hann starfar hjá sérhæfir sig í gerð vefverslana, netspjalla, 

spjallmenna og samþættingu kerfa. 

 

 Framkvæmd og greining gagna 

Upplýsingabréf ásamt viðtalsramma með fyrir fram ákveðnum spurningum var sendur til 

viðmælenda um það bil viku fyrir bókaðan viðtalstíma. Í upplýsingabréfi var greint frá 

upplýsingum um viðfangsefnið og tilgangi rannsóknarinnar. Misjafnt var hvort viðmælendur 

vildu að nafn fyrirtækis væri getið eða ekki í verkefninu. Í framhaldi ákvað rannsakandi að 

hvorki viðmælendur né fyrirtæki væru nafngreind í rannsókninni. 
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Viðtölin voru ýmist tekin á vinnustöðum viðmælenda eða í gegnum forritið Teams. 

Viðtölin fóru fram í miklu næði, ýmist í fundarherbergjum eða í næði á Teams. Viðtölin stóðu 

yfir í 30-40 mínútur hvert. Viðtölin voru ýmist tekin upp með upptöku appi (e. recorder) á I-

phone rannsakanda eða með hugbúnaði Teams. 

Viðtölin voru hálf opin og því var rúm fyrir viðmælendur að bæta við upplýsingum um 

viðfangsefnið og spyrjanda að bæta við spurningum. Einnig stóð öllum til boða að bæta við í 

lok viðtals því sem þeim langaði að koma á framfæri í tengslum við viðfangsefnið. 

Spurningarlistarnir voru tveir (sjá kafla 10 viðauka I og II). Spurningarlisti I var saminn með 

það að markmiði að fá upplýsingar um þann ávinning sem skipulagsheildum þóttu spjallmenni 

hafa skilað þeim, ásamt því að nálgast upplýsingar um þær áskoranir sem innleiðing og notkun 

tækninnar hefðu skapast hjá þeim. Spurningarlisti II var fyrir aðila með sérfræðiþekkingu og 

tók á sömu þáttum en út frá sjónarmiði og reynslu söluaðila. 

Viðtölin voru rituð niður orð fyrir orð eftir upptökum. Viðtölin voru lesin nokkrum 

sinnum yfir, athugasemdir og hugleiðingar rannsakanda ritaðir niður og sameiginlegir þræðir 

fundnir. Í kjölfarið voru búin til þemu, notast var við þemagreiningu (e. thematic analysis) þar 

sem kóðar spruttu upp úr gögnunum. Fjögur meginþemu komu fram þ.e.: væntingar, 

ávinningur, áskoranir við innleiðingu og notkun og framtíðaráform. Eftir að viðtölin höfðu 

verið rituð niður var upptökum eytt. 

Þemað væntingar kom fram þegar rýnt var í svör viðmælenda er rætt var um ástæður og 

væntingar þess að farið var að nota spjallmenni. Viðmælendur tala flestir um að vilja veita betri 

og hraðari þjónustu og sumir hafa væntingar um að einfalda viðskiptavinum að finna þjónustur 

og upplýsingar á heimasíðum skipulagsheildanna.  

Þemað ávinningur var nokkuð umfangsmikið í viðtölunum, þar sem rannsóknarspurning 

rannsakanda fjallar um mögulegan ávinning af notkun spjallmenna, var því ekki hjá því komist 

að eitt meginþemað bæri þetta heiti. Ansi margt kom fram hjá viðmælendum um ávinning. Sem 

dæmi hagræðing, önnur stafræn þjónusta verði sýnilegri, áhugaverðari störf í kjölfar 

sjálfvirknivæðingar og að sjálfvirk svörun endurtekinna fyrirspurna hafi létt álag gífurlega. Þrjú 

undirþemu spruttu fram úr gögnum og þótti rannsakanda passa best að flokka þau með 

meginþemanu ávinningi. Þau eru: áhrif á starfsmenn, áhrif á viðskiptavini og áhrif á þróun 

erinda. Sem dæmi um áhrif á starfsmenn má nefna jákvæð viðbrögð starfsmanna, aukin þekking 

á stafrænum lausnum, þátttaka starfsmanna í innleiðingarferlinu og breyting á störfum. Þegar 

horft er á áhrif á viðskiptavini kom fram að eftir innleiðingu á spjallmenni gætu viðskiptavinir 

nálgast ákveðna þjónustu allan sólahringinn þegar þeim hentar. Undirþemað áhrif á þróun 

erinda var sett fram til að reyna fanga þær breytingar sem hafa orðið í kjölfar innleiðingar og 
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notkunar spjallmenna. Sem dæmi þá kom fram að spjallmennið létti álag framlínustarfsmanna 

fjármálafyrirtækis um 3,4% í heild, klárar sjálft 60% fyrirspurna sem það fær og að 

spjallmennið hjálpi til við að flokka erindi viðskiptavina til réttra deilda eða starfsmanna en það 

kom einnig fram hjá öðrum viðmælendum. Nokkrir viðmælendur nefna að Covid-19 hafi áhrif 

á mælingar þar sem símtölum og netspjöllum fjölgaði mikið. Það var þó ekki allt talið til 

ávinnings sem fram kom undir þessum þemum sem dæmi þá nefndi einn viðmælandi að 

þjónusta spjallmenna hentaði alls ekki öllum viðskiptavinum og því þyrfti að bjóða aðrar 

dreifileiðir þjónustu til að tryggja öllum aðgang að fyrirtækinu. Ekki þótti ástæða til að hafa sér 

þema um þá þætti sem ekki töldu til ávinnings og er því fjallað um það samhliða ávinningi og 

áhrifum á starfsmenn, viðskiptavini og á þróun erinda. 

Þriðja meginþemað er áskoranir við innleiðingu og notkun. Þar komu fram atriði eins 

og að tungumálið gæti þvælst fyrir, ákvarðanir um hvað spjallmennið ætti að svara fyrir, 

þátttaka og stuðningur allra við verkefnið og að stöðugt þyrfti að vera þjálfa spjallmennið. Hér 

voru sett fram tvö undirþemu, þ.e. þjálfun og tækifæri sem spruttu upp úr viðtölunum. Þjálfun 

spjallmennis var nefnd sem áskorun en kom einnig fram hjá flestum viðmælendum sem mjög 

mikilvægur þáttur. Undirþemað takmarkanir fangar þau atriði sem komu fram hjá 

viðmælendum um reynslu þeirra af takmarkandi þáttum spjallmennis miða við tegund og 

notkun tækninnar hjá viðkomandi skipulagsheild. Sem dæmi kom fram að mikil handavinna 

væri við að sjá hvað þyrfti að bæta og laga en þetta var samhljómur margra viðmælenda. 

Fjórða og síðasta meginþemað er framtíðaráform, þetta þema spratt upp úr viðtölunum 

varðandi hvort það væri eitthvað sem fólk vildi breyta eða greina frá í lok viðtalanna. Þar komu 

fram þættir eins að framþróun væri gríðarlega hröð og mikið væri af spennandi tækifærum. 

Fyrirtækin í fjármálageiranum voru sem dæmi sammála um að næsta skref væri að láta 

spjallmennið framkvæma litla fjárhagslega gjörninga. 

 

 Siðferði rannsóknar 

Siðareglur skipta máli í rannsóknum sem þessum, þær eiga m.a. að tryggja þátttakendum 

upplýst samþykki og koma í veg fyrir svik. Gagnkvæmt traust og virðing er mikilvæg í 

rannsóknum (Bryman, 2016). 

Þátttakendur þessarar rannsóknar fengu allir eins eintak af upplýsingabréfi þar sem þeim 

var gefinn kostur á að njóta nafnleyndar bæði sem einstaklingur og fyrirtæki, þá var fullum 

trúnaði heitið. Í upplýsingabréfi var greint var frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar. 

Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki um að niðurstöður viðtalsins væru notaðar í 
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verkefni rannsakanda. Í öllum viðtölum var óskað eftir leyfi til að taka viðtal upp svo unnt væri 

að vinna úr upplýsingunum. Viðmælendum var lofað að upptökum af viðtölum yrði eytt við lok 

vinnslu verkefnis.  

Allir viðmælendur samþykktu að viðtölin væru tekin upp og að niðurstöður viðtala væru 

notaðar í verkefnið. Eitt fyrirtæki óskaði nafnleyndar og einn viðmælandi. Ákvað rannsakandi 

því að nafngreina ekki fyrirtækin né viðmælendur til að tryggja nafnleynd þeirra. 

 

. Niðurstöður rannsóknar 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hver er 

hugsanlegur ávinningur fyrirtækja af notkun spjallmenna?“ Einnig er leitast við að fá innsýn 

inn í hvaða áskoranir fylgja innleiðingu og notkun tækninnar, ásamt því að fjalla um möguleg 

áhrif á ánægju viðskiptavina. Kaflanum er skipt niður í meginþemu og undirþemu sem spruttu 

fram úr gögnunum við yfirlestur og greiningu þeirra sjá nánar hér í töflu 2. 

Meginþemu  Undirþemu 

1. Væntingar  

2. Ávinningur  Áhrif á starfsmenn 

 Áhrif á viðskiptavini 

 Áhrif á þróun erinda 

3. Áskoranir við 

innleiðingu og notkun 

 Þjálfun 

 Tækifæri 

4. Framtíðaráform  

Tafla 2 Meginþemu og undirþemu 

Helstu niðurstöður eru dregnar saman úr rannsókninni og fjallað um þær hér. Gert var 

grein fyrir viðmælendum í kafla 3.2. Um er að ræða tvö fjármálafyrirtæki, olíufélag, stofnun og 

tölvuverslun ásamt því að rætt var við aðila með sérfræðiþekkingu um viðfangsefnið. Til að 

gæta nafnleyndar er hér fjallað um viðmælendur sem viðmælendur númer 1 til 6. Þess ber að 

geta að viðmælendur nota ekki allir sömu tegund af spjallmenni. Sem dæmi þá vinnur 

spjallmenni hjá viðmælanda númer 5 ekki með ritaðan texta frá viðskiptavinum, heldur tilbúnar 

spurningar og svör sem leiða viðskiptavin áfram. En spjallmenni allra hinna viðmælendanna 

notast við gervigreind sem leitar að svörum eftir rituðum spurningum viðskiptavina ásamt því 

að bjóða upp á tilbúnar spurningar og svör.  
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 Væntingar 

Þegar rætt var um hvaða væntingar skipulagsheildirnar höfðu til að innleiðing spjallmennis 

myndi skila þeim, nefndu flestir viðmælendur að tilgangurinn væri að: auka notkun stafrænna 

lausna sem fyrirtækin bjóða nú þegar, auðvelda viðskiptavinum aðgengi upplýsinga á 

heimasíðum þeirra og losa starfsfólk undan því að svara algengum spurningum sem koma 

ítrekað fyrir. Viðmælandi númer 5 tók svona til orða „við erum að vinna í að virkja sjálfvirkni 

og veita hraðari þjónustu, eins að losna við að svara fyrirspurnum eins og með opnunartíma og 

annað sem hægt er að láta tæknina gera“. Nokkrir viðmælendur nefndu að sökum Covid-19 

hefði innleiðingu spjallmennis verið flýtt þar sem álag jókst á síma, tölvupóst og netspjall. 

Væntingar voru því gerðar til þess að viðskiptavinir fengju skjótari svörun ásamt því að fækka 

símtölum. Þá voru viðmælendur númer 1 til 5 sammála um að spjallmenni væru ekki að fara 

fækka stöðugildum þeirra sem sinna erindum viðskiptavina. Heldur veita betri þjónustu til 

viðskiptavina og gera störf áhugaverðari og skilvirkari allavega eins og staðan væri í dag. Þrír 

viðmælendur nefndu að Covid-19 hefði eflaust haft áhrif á að ekki hefði orðið fækkun 

stöðugilda í þessum hópum. Einn viðmælandi sagði: 

.…maður þarf að vera bara svolítið raunhæfur, ég er ekki að fara skipta út sjö 
manns ég er ekki að fara gera það, ég er bara að fara veita betri þjónustu. En svo 
getur vel verið as we go along (innskot höfundar „eftir því sem líður á“) að 
störfin þeirra breytist, en þau fá allavega að vera þátttakendur í því að þróa 
eitthvað sem er 21. aldar afurð. (viðmælandi 3) 

Þá nefndi viðmælandi númer 6 að af sinni reynslu horfðu stór fyrirtæki til þess að lækka 

starfsmannakostnað en að drifkrafturinn væri oft að reyna bæta þjónustuna og auka sölu. Hann 

sagði jafnframt að oft væri leitast við að auka samræmi í svörum til viðskiptavina og flestir 

viðmælendur nefndu það einnig. 

 

 Ávinningur 

Þegar horft er til hvaða ávinningur er af notkun spjallmenna, voru allir viðmælendur á einu máli 

um að spjallmennið: 

 Minnkaði álag með því að svara algengum fyrirspurnum, sem áður var svarað ýmist í 

netspjalli eða síma af starfsmanni 

 Getur tekið kúf af tímabundnu álagi 

 Var með samræmd svör við fyrirspurnum viðskiptavina 

 Svaraði fljótt fyrirspurnum og á þeim tíma sem hentaði viðskiptavinum þar sem alltaf 

var „opið“ hjá þeim 
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 Vísar á upplýsingar á heimsíðum þeirra, og auðveldar þannig viðskiptavinum að nálgast 

upplýsingar 

Hjá skipulagsheildum viðmælenda númer 1 til 5 er boðið upp á þjónustu starfsmanns 

með netspjalli sem hefur verið samþætt spjallmenni. Netspjallið í höndum starfsfólks er þó 

augljóslega með takmarkaðan opnunartíma. Viðmælandi númer 1 nefnir sem dæmi um 

samþættingu spjallmennis og starfsmanns að nú sé hægt að klára ákveðna verkþætti alveg í 

netspjalli þar sem rafræn auðkenning hefur verið virkjuð í spjallmenni. Því þurfi ekki að grípa 

til símtals eins og áður til að nálgast auðkenningu. 

Spjallmenni nýttust hjá fjórum viðmælendum til að vísa á stafrænar lausnir á 

heimasíðum skipulagsheildanna, svo sem tímabókanir eða endurgreiðsluferli. Þegar 

viðmælandi númer 5 var spurður út í tengingar spjallmennis við stafrænar lausnir sagði hann 

þær vera til staðar og nefndi nokkur dæmi: 

….ef þú vilt hætta við pöntun, ganga frá forpöntun eða pöntun, fá endurgreitt 
eða óska eftir að koma í reikningsviðskipti þá eru þessir ferlar sumir alveg 
sjálfvirkir alla leið og aðrir enda til úrlausnar hjá starfsmanni í gegnum netspjall 
eða tölvupóst. 

Viðmælandi númer 3 nefnir að einn af kostum notkun spjallmenna er að nú hafa þau 

undir höndum mun betri tölfræði en áður s.s. hverju viðskiptavinirnir eru að leitast eftir á 

vefsíðu fyrirtækisins sem hefur kallað á tiltekt og samþættingar á vef. Fleiri viðmælendur voru 

einnig farnir að huga að uppfærslu og tiltekt gagna á heimasíðum samhliða innleiðingu og 

notkun spjallmennis. 

Allir viðmælendur nefndu að hugbúnaðurinn tengdur spjallmönnunum væri þægilegur 

og viðmótið gott. Það hafði m.a. í för með sér að starfsmaður sem sinnir erindum viðskiptavina 

gat „þjálfað“ spjallmennið einn og óstuddur með því t.d. að setja inn frekari spurningar og svör, 

án aðstoðar starfsfólks tölvudeildar. Viðmælandi númer 2 segir „ef vel er lagt í þetta þá uppsker 

maður líka vel það er bara þannig“ og nefnir einnig að þetta sé fjárfesting sem hann sjái engan 

vegin eftir að hafa farið í, fleiri viðmælendur tóku í sama streng. 

Ekki þarf að hafa mörg orð um að ef erindum viðskiptavina er sinnt og auðvelt að nálgast 

upplýsingar þá aukast líkur á sölu. Spjallmennið sem var „þjálfað“ í að svara fyrirspurnum á 

vörum tók viðbótar álag vegna aukinnar sölu á vinsælli vöru sem annars hefðu verið í formi 

símtala og netspjalla hjá viðmælanda númer 5. Á tímabilinu frá júlí til september 2021 var 65% 

„samtala“ við spjallmennið um þessa ákveðnu vöru. Spjallmennið afgreiddi erindin að fullu í 

yfir 96% tilfella. Viðmælandi númer 2 nefndi að nú væri spjallmennið þeirra að leysa 3,4% af 

öllum erindum ef miðað er við heildarfjölda erinda allra dreifileiða inn í fyrirtækið. 
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Spjallmennið leysti um 60% af þeim erindum sem þar fara í gegn sem er langt umfram þau 

markmið sem voru sett. Viðmælandi númer 3 er einnig sammála um að spjallmennið geti aukið 

sölu og segir „við getum bara veitt betri þjónustu og selt meira, viðskiptavinur getur fundið 

vöruna fyrr í vefverslun“. 

 Viðmælandi númer 6 nefnir í tengslum við kauphegðun „þú ert tilbúin að kaupa núna 

en svo fjarar það hratt út, og með spjallmenni eru meiri líkur á að þú lokir og getir látið 

viðskiptavininn skuldbinda sig“. Þannig sé hægt að auka sölu með hraðara viðbragði. 

Viðmælandi númer 6 tók dæmi um spjallmenni sem vinnur forvinnu fyrir sölumenn, tekur við 

upplýsingum og myndum, þannig væri búið að lækka sölukostnað og því jafnvel hægt að bjóða 

þjónustuna á lægra verði. Að lokum nefndi hann að með notkun spjallmenna fækki mistökum. 

  

. . . Áhrif á starfsmenn 

Viðmælendur eru allir á einu máli um að notkun spjallmenna minnki álag á starfsmenn. 

Starfsfólki hafi hins vegar ekki verið fækkað eins og kom fram í kafla 4.1. Starfsfólk hafi tíma 

til að sinna flóknari fyrirspurnum og geti veitt betri þjónustu þegar tími þeirra fer ekki að stórum 

hluta í að svara fremur einföldum fyrirspurnum. Það ber þó að nefna að viðmælandi númer 1 

hjá fjármálafyrirtæki segir „stöðugildum hefur auðvitað farið fækkandi síðustu ár, en það er 

erfitt að binda það við tilkomu lausnar eins og þessar“.  

Viðmælandi númer 3 nefndi að störf þjónustufulltrúa verði áhugaverðari með því að láta 

spjallmenni leysa úr einfaldari þáttum þjónustu. Hann sagði m.a. „þegar við erum að auglýsa 

eftir fólki, þá set ég inn þjálfun á róbót og spjallmenni, en það er það sem fólkið í þjónustuverinu 

okkar gerir“. Viðmælendur númer 1, 2 og 3 nefna að almennt þyki starfsmönnum vinnan við 

spjallmennið skemmtileg. Viðmælandi númer 3 tók dæmi svona til orða: 

….þá er þetta skemmtilegt tæki að vinna á og það finnst fólkinu okkar í 
þjónustuverinu ofboðslega gaman að vinna á þetta, þetta er nýtískulegt, 
skemmtilegt og flott kerfi, og hérna já það er bara að gera starfið þeirra 
skemmtilegra. 

Einn viðmælandi kom inn á að yngri kynslóð starfsmanna þættu stafrænar lausnir og 

spjallmenni spennandi. Einnig kom fram að þekking starfsmanna á stafrænum lausnum 

fyrirtækisins hafi aukist með tilkomu spjallmennis. Ástæðan er t.d. að starfsfólk þarf stöðugt að 

rýna í úrlausnir fyrir spjallmennið og „þjálfa“, eins og komið verður nánar inn á í kafla 4.3.1. 
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. . . Áhrif á viðskiptavini 

Þegar innt var eftir því hvort viðmælendur væru með tölufræðilegar upplýsingar um hvort 

viðskiptamannahópurinn hefði breyst í kjölfar innleiðingar á spjallmenni kom í ljós að engar 

slíkar upplýsingar voru til. Það kemur ekki á óvart að nokkrir viðmælendur töldu að yngri 

kynslóðin virtist nýa sér tækni eins og spjallmenni og aðrar stafrænar lausnir, frekar en þeir sem 

eldri voru. Sumar tegundir spjallmenna bjóða upp að viðskiptavinir geta skráð athugasemdir 

eða endurgjöf í lok samtals. Þannig hafa viðskiptavinir einfalda leið til að skrá endurgjöf í lok 

samtals við spjallmenni. Skipulagsheildir geta svo nýtt þær til mælinga og úrbóta en nokkrir 

viðmælendur nefndu þetta. 

Mælingar sýna að ánægja viðskiptavina hefur aukist samhliða auknum stafrænum 

lausnum hjá skipulagsheildum viðmælenda númer 1, 2 og 3. Þeir nefndu einnig að það þyrfti 

að mæla stafræna tækni með öðrum hætti en þessum gömlu hefðbundnu aðferðum. Aðrir 

viðmælendur nefndu að ekki sé gerð könnun á ánægju viðskiptavina hjá þeim. Viðmælandi 

númer 4 nefndi að í lok samtals bjóði þeirra spjallmenni upp á „þumal upp“ eða „þumal niður“ 

(e. like or dislike). Fáir viðskiptavinir nýti sér hins vegar að meta aðstoðina þótt spjallmennið 

leysi úr langflestum erindum án aðstoðar starfsmanns. 

Viðmælandi númer 3 sagði að það væri fullt af fólki sem vildi fara þessa leið þ.e. að 

nota spjallmenni en sagði jafnframt „… hverjir kjósa þetta? Því að ég ætla ekki að neyða alla í 

þetta… við vorum ekki tilbúin að ganga svo langt“. Þarna vísar viðmælandi til þess að hjá þeim 

væri spjallmenni valmöguleiki til að hafa samband en ekki eini valmöguleikinn. 

Netspjall er í boði hjá öllum skipulagsheildum viðmælenda á opnunartíma þeirra nema 

hjá stofnuninni (viðmælandi 4) þar sem netspjall er opið virka daga milli kl. 10 og 12. 

Viðskiptavinum gefst alltaf kostur á að velja þar netspjall þótt þeir hafi verið í samskiptum við 

spjallmenni. Netspjallið heldur þá einfaldlega áfram í einum samfelldum þræði. Viðmælendur 

voru allir sammála um að þetta væri mjög mikilvæg þjónusta við viðskiptavini. Viðmælandi 

númer 3 sagði sem dæmi: „við ákváðum bara fyrir fram að þeir fara ekki út úr bottanum, ef þeir 

fara í hádegismat þá tekur einhver einhver annar bottann það er bara þannig, bottinn er okkur 

bara heilagur“. Hér vísar viðmælandi til þess að starfsmaður sé alltaf tilbúinn að aðstoða 

viðskiptavin ef hann óskar eftir netspjalli í miðju samtali við spjallmennið. Viðmælandi númer 

6 kom einnig inn á mikilvægi þess að boðið væri upp á samtal við starfsmann ef þörf væri á. 

Viðmælendur voru á einu máli um að viðskiptavinir fái almennt betri þjónustu með 

notkun spjallmenna. Símsvörun verði einnig betri því spjallmennið léttir álag á síma, tölvupósti 

og netspjalli. Viðmælandi númer 6 taldi að tækifæri lægju í að kynna viðskiptavinum ákveðnar 
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vörur eða þjónustu í gengum spjallmennið. Viðmælandi númer 5 nefndi að það hefði einmitt 

verið gert hjá þeim með góðum árangri. 

 

. . . Áhrif á þróun erinda 

Covid-19 hafði áhrif á fjölda erinda hjá öllum skipulagsheildunum sem rætt var við. Flestir 

nefndu að álagið jókst. Einn viðmælandi nefndi hins vegar að erindum fækkaði mikið meðan 

landið var nánast lokað en þeim fjölgaði síðan hratt aftur. Viðmælandi númer 2 lýsir 

aðstæðunum á þennan hátt „….í Covid þá sprakk allt álag á símanum“. Viðmælendur nefndu 

flestir að mælingar á þróun erinda í gegnum dreifileiðir skipulagsheildanna væru jafnvel ekki 

marktækar sökum óvenjulegra aðstæðna og því erfitt að sjá hverju spjallmennið væri að breyta 

í raun og veru. Einn viðmælandi lýsir þessum aðstæðum vel: 

….stór áhrifaþáttur er Covidið á síðasta ári, við vorum að finna fyrir rosalega 
mikilli aukningu hjá okkur í boðleiðum inn til okkar, í gegnum síma, netspjall 
og tölvupóst, vorum að sjá alveg sirka frá ársbyrjun 2020 erum við að sjá alveg 
30% aukningu á tölvupóstum og síma, en síðan erum við að sjá alveg upp í tæpa 
50% aukningu á netspjalli á þessu tímabili en það jákvæða þar er að við erum að 
sjá að spjallmennið er að afgreiða í kringum allt að 37% af þessum samtölum 
alfarið, spjallmennið kemur að öllum samtölum, það byrjar þar og eitthvað fer 
áfram á ráðgjafa. (viðmælandi 1) 

Allir viðmælendur nefndu að þegar spjallmennið nær ekki að ljúka erindi fer það í réttan 

farveg því erindisgreiningin er þar í fyrstu snertingu í gegnum spjallmennið. Starfsfólkið fær 

þá rými til að sinna þeim erindum sem eiga heima á þeirra borði. 

 

 Áskoranir við innleiðingu og notkun 

Allir viðmælendur nefndu að í innleiðingarferli spjallmenna þurfti að taka ákvörðun um hvaða 

þáttum spjallmennið ætti að svara og síðan að „þjálfa“ það í réttum svörum. Viðmælandi númer 

4 komst svona að máli: 

Það var fyrst að átta sig á því hverju viljum við að spjallmennið svari, hvað 
viljum við síst að lendi á borði starfsmanns, svo líka að móta svörin það er mikil 
vinna í því, og þá enn þá heldur að móta spurningarnar, hvernig munu 
viðskiptavinir spyrja að þessum hlutum. Síðan mikil ögrun að maður er kannski 
með nokkur málefni þar sem menn spyrja á svipaðan hátt en um algjörlega 
óskyld málefni og að þjálfa spjallmennið í að greina þar á milli, það er heilmikið 
mál líka. 

Misjafnt var hvort til væru skráðir verkferlar og gögn hjá viðmælendum sem hægt var 

að nota eða hvort skrifa þurfti upp öll svör frá grunni. Sumir viðmælendur sögðu að í byrjun 

hafi gögn af heimasíðum verið notuð. Svo sem algengar spurningar og svör og þau sett inn í 
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spjallmennið ásamt upplýsingum úr handbókum starfsmanna. Viðmælandi númer 3 komst vel 

að orði þegar hann sagði „það eru svo margir sem halda að þetta sé spretthlaup, en þetta er 

rosalegt langhlaup ef þú ætlar að gera þetta vel“. Allir viðmælendur höfðu þetta einnig að orði 

að í gagnaöfluninni fælist mikil vinna ef þetta ætti að ganga vel. 

Einn viðmælandi tók svona til orða: „ég myndi segja það stærstu áskorunina fyrir 

fjármálafyrirtækið í heild að það séu allir um borð í sömu vegferðinni“. Þar vísar hann vísar til 

þess að allar einingar skipulagsheildarinnar væru samstíga og tók fram að það hefði mátt vera 

betra í þeirra tilfelli. Tveir viðmælendur nefndu mikilvægi þátttöku starfsmanna í vegferðinni 

og að þeir væru eigendur verkefnisins. Hér ber að hafa hugfast að starfsmenn þjónustuvera eru 

mikilvægur hlekkur í innleiðingarferlinu þar sem þeir vita hvaða spurningar viðskiptavina eru 

algengastar. Einnig var talið mikilvægt að gera starfsmönnum grein fyrir því að spjallmennið 

væri ekki að fara leysa starf þeirra af hólmi heldur væri eitthvað nýtt og skemmtilegt tæki til að 

vinna með. Einn viðmælandi hafði orð á því að mikilvægt væri að hafa drífandi fólk sem 

leiðtoga í svona verkefni, þá sem hvetja og hrífa aðra með í vegferð sem þessa. 

Öll spjallmenni viðmælenda skilja íslensku og svara á íslensku, hjá sumum 

viðmælendum hafði spjallmennið einnig verið þjálfað til að skilja ensku. Fjórir viðmælendur 

nefndu að íslenskan væri að vissu leyti ákveðin áskorun s.s. fallbeyging orða.  

Hjá fjórum viðmælendum var tekin sú ákvörðun að láta viðskiptavin strax vita að hann 

væri að tala við spjallmenni en ekki manneskju. Hjá einum viðmælanda liggur það ekki alveg 

eins ljóst fyrir en talað er um netaðstoð með táknmynd af vélmenni efst í samtali. Einn 

viðmælandi nefndi að ákvörðun var tekin um að þeirra spjallmenni hefði húmor, væri 

skemmtilegt, ljúft en kynni líka brandara, síðan „klæðir hann sig í ólíka búninga eins og á 

hrekkjavöku, jólum og svoleiðis.  

Flestir nefndu þá áskorun við notkun að stöðugt þyrfti að þjálfa spjallmennið. 

Viðmælandi númer 1 nefnir að spjallmennið skilji ekki alltaf allar spurningar og því svörin ekki 

alltaf rétt. Hann segir einnig að það sé því mikil áskorun í því fólgin að þjálfa stöðugt 

spjallmennið og að alltaf sé hægt að gera betur. Viðmælandi númer 5 sagði það helstu áskoranir 

að viðhalda réttum sjálfvirkum svörum í spjallmenninu. 

Þó viðmót hugbúnaðarins væri talið gott sagði einn viðmælandi að hugbúnaðurinn væri 

ekki nógu góður í því safna gögnum um hvaða upplýsingum þyrfti að bæta við til að gera 

spjallmennið betra. Sú handavinna væri tímafrek. Það var samhljómur með þessu hjá öðrum 

viðmælendum þar sem viðmælandi númer 5 sagðist ekki hafa tíma til að fara yfir hvaða svörum 

þyrfti að bæta við og viðmælandi númer 4 sagði „….sko svo er auðvitað líka heilmikil vinna í 

að fylgjast með því hvað er að koma þarna inn, svara því og þannig til að bæta spjallmennið“.  
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Viðmælandi númer 6 sem er aðili með sérþekkingu á viðfangsefninu nefndi að gott væri 

að innleiða spjallmenni í litlum skrefum og vanda þyrfti til verksins. Þetta kom einnig fram hjá 

öðrum viðmælendum. Viðmælandinn tók fram að mikilvægt væri að átta sig á hverjar helstu 

þarfir væru og ekki ætti að eyða tíma í eitthvað sem lítið er spurt um. Hann nefndi að starfsfólkið 

og þá sérstaklega af þúsaldarkynslóðinni væri ekki vandamál í svona innleiðingum. Þau væru 

til í svona tækni og vildu enn frekar aðstoða í netspjalli heldur en síma ef spjallmennið strandar 

á fyrirspurn viðskiptavinar. Þá nefndi hann einnig að verkferlar og vinnulag væru þættir sem 

þyrfti að endurskoða heildstætt þegar kæmi að innleiðingu spjallmenna. 

 

. . . Þjálfun 

Það kemur ekki á óvart að þjálfun spjallmennis þótti mjög mikilvægur þáttur hjá öllum 

viðmælendum. Viðmælandi númer 1 lýsir þjálfun spjallmenna á þennan hátt: 

Vinnan við að gera spjallmennið betra er ekki endilega frábrugðið þjálfun 
starfsmanna að maður þarf auðvitað alltaf að þjálfa starfsfólkið og setja upp ný 
verkefni þannig að það læri og það sama er með spjallmennið, það lærir ekkert 
sjálft og svarar ekki fleiri fyrirspurnum, svo það er undir okkur komið að þjálfa 
spjallmennið. 

Misjafnt er hve mikið skipulagsheildirnar leggja í þjálfun. Hjá einum viðmælenda voru 

tvö stöðugildi helguð þjálfun á spjallmenninu. Daglega er farið yfir öll samskipti hjá 

spjallmenninu, rýnt í mál sem spjallmenninu tókst ekki að klára og ábendingum sem bárust í 

svarreit í lok samtala. Í framhaldi var unnið að því að bæta þessa þætti hjá spjallmenninu. 

Viðkomandi viðmælandinn nefndi að á tæpu einu ári hefðu borist um 12.000 ábendingar sem 

voru nýttar til að bæta spjallmennið. Hjá öðrum viðmælanda var eitt stöðugildi sem bar 

meginþungann af þessari vinnu. Skipulagsheild hjá viðmælanda númer 1 hefur ekki tiltekinn 

starfsmann í þjálfun spjallmennis heldur sinna margir innan þjónustuvers þjálfuninni. Þau hafa 

einnig fengið starfsnema og sumarstarfsmenn til að þjálfa spjallmennið. Hjá viðmælendum 

númer 4 og 5 var ekki tiltekið stöðugildi með hlutverk þjálfara en þó sinntu því að mestu tveir 

til þrír starfsmenn samhliða öðrum verkefnum. Viðmælandi númer 4 tók svona til máls „við 

höfum lagt áherslu á það sem er svona mest áríðandi, við erum smátt og smátt að vinna okkur í 

gegnum það að bæta við grunninn“. Nefndi hann einnig að þar væri farið yfir öll samtöl og rýnt 

í hvað hægt væri að gera betur, ef það var einfalt var það gert strax, annars var það látið bíða 

samráðsfundar sem haldinn er reglulega vegna spjallmennis. 

Tveir viðmælendur höfðu á orði hve klárir starfsmennirnir voru sem þjálfa spjallmennið 

því þeir voru fljótir að tileinka sér tæknina þótt þeir hefðu enga tæknilega menntun eða reynslu. 
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Þeir hefðu hins vegar fjölbreyttustu þekkinguna og reynslu í að svara fyrirspurnum 

viðskiptavina og vita hvað er efst á baugi hjá viðskiptavinum hverju sinni. 

 

. . . Tækifæri 

Mikil vinna er við þjálfun spjallmenna eins og fram kom í fyrri kafla og tækifærin gríðarlega 

mörg. Þó eru ákveðnar hindranir sem geta orðið, ýmist ef spjallmennið er ekki þjálfað 

nægjanlega vel eða hugbúnaðurinn er ekki nægjanlega góður. Þegar kemur að tungumálum 

sagði viðmælandi númer 1 “….spjallmennið okkar er bara þjálfað í íslenskunni, þannig að ef 

einhver ætlar að koma inn og spjalla við okkur á pólsku eða ensku þá þarf að tala við manneskju 

enn þá í dag“. Þetta átti einnig við hjá fleiri skipulagsheildum.  

 Tveir viðmælendur nefndu að spjallmennið væri ekki tengt stafrænum lausnum í dag. 

Annar þeirra sagði að spjallmennið hefði verið tengt tímabókunarkerfi í Covid sem hefði gefist 

vel og að mörg tækifæri lægju í því að tengja spjallmennið við stafrænar lausnir. Hinn 

viðmælandinn nefndi að regluverk stofnunarinnar hamlaði því að spjallmennið væri tengt 

stafrænum lausnum. 

 Ekki er gerð krafa um innskráningu viðskiptavinar í spjallmenni, því eru engar 

upplýsingar um þá eða erindi þeirra skráðar ef spjallmennið klárar samtalið sjálft. Það er ekki 

fyrr en samtal flyst yfir í netspjall til starfsmanns að skipulagsheildin veit mögulega við hvern 

er verið að ræða. Þetta þótti nokkrum viðmælendum ókostur og þarna verður rof á viðskiptasögu 

viðskiptavina.  Ef þörf væri á netspjalli nefndi viðmælandi númer 4 að erfitt væri að flytja samtal 

yfir á rétta starfsmenn þar sem fáir hafa verið þjálfaðir í að nota spjallmennið. Því þurfi stundum 

að grípa til þess að biðja fólk að hringja eða senda tölvupóst. Þetta bar ekki á góma hjá öðrum 

viðmælendum. 

 

 Framtíðaráform 

Það er full ástæða til að taka fram að allir viðmælendur höfðu aðeins notað spjallmenni í innan 

við eða rúmlega eitt ár Sumir þeirra töluðu um fyrsta árið sem þróunartíma og að stöðuga 

þjálfun þyrfti til að gera spjallmennið betra. Allir voru sammála um að spjallmennið væri 

framtíðin og miklir möguleikar væru til að veita enn betri þjónustu og hagræða. Áhugi var 

meðal flestra að bæta tengingar við stafrænar lausnir. Varðandi framþróun sagði viðmælandi 1: 

Við sjáum að framþróun er gríðarlega hröð og fullt af spennandi tækifærum, 
þannig að ég held að þetta sé klárlega framtíðin, ekki bara í fjármálageiranum 
heldur öllum geirum ….við erum engan veginn búin að stoppa hvað þetta varðar, 
erum að skoða frekari framþróun á því. 
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Fjármálafyrirtækin sem rætt var við nefndu bæði að markmiðið væri að spjallmennið 

framkvæmi fjárhagslegar færslur eins og að greiða reikninga eða framkvæma millifærslur. 

Viðmælandi númer 2 nefnir að draumastaðan væri ef hægt verði að veita sjóndöprum eða þeim 

sem eiga erfitt með lestur þjónustu með því að láta spjallmennið taka við raddskipunum. 

Viðmælandi númer 1 nefnir að skoða þurfi betri hugbúnað eða aðrar leiðir þar sem 

auðveldara væri að betrumbæta spjallmennið. Fleiri komu inn á það hve tímafrek þjálfunin væri. 

„Planið er í haust að stíga fulla leið en við ætlum alltaf að hafa valkostinn að fá að tala 

við þjónustufulltrúa“ sagði viðmælandi númer 3 og sagði að störf væru að breytast, spjallmenni 

væri klárlega framtíðin. 

 

 Samantekt niðurstaða úr viðtölum 

Þótt mjög stutt reynsla sé kominn á ávinninginn af notkun spjallmenna hafa þau samt sannað 

gildi sitt við að: 

 Svara algengum fyrirspurnum viðskiptavina 

 Veita betri þjónustu og auka aðgengi að upplýsingum 

 Ganga frá umsóknum eða pöntunum 

 Ganga frá tímabókunum 

 Auka sölu  

Þetta hefur í för með sér að starfsfólk getur einbeitt sér að þáttum starfseminnar sem 

reynir meira á hæfileika þeirra og reynslu. Þá þótti spjallmennið: 

 Minnka álag  

 Taka kúf af tímabundnu álagi 

 Veita aðstoð á þeim tíma sem viðskiptavinum hentar 

 Flokka erindi í réttan farveg sem þörfnuðust úrlausnar starfsmanns 

Þá þótti kostur að viðskiptavinir hafi aðgang að netspjalli á opnunartíma 

skipulagsheildanna. Einnig bar á góma að mæla þyrfti ánægju viðskiptavina með öðruvísi hætti 

í kjölfar framþróunar stafrænnar tækni og spjallmenna. Ánægja viðskiptavina hafði aukist 

samhliða notkun stafrænna lausna. 

Þær áskoranir sem komu fyrir í innleiðingarferlinu voru þessar helstar, að: 

 Greina og ákveða hverju spjallmennið ætti að svara 

 Útbúa viðeigandi gögn og þjálfa spjallmennið í réttum svörum 

 Viðhalda og auka rétt svör spjallmennis 
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 Allir sé samstíga í vegferðinni 

 Drífandi leiðtogi sé þátttakandi í ferlinu 

Þegar kom að notkun spjallmenna voru allir viðmælendur sammála um að þjálfun þess 

væri tímafrek en mjög mikilvæg til að þróa það áfram og gera það betra. Viðmælendur lögðu 

mismikla áherslu á þjálfun spjallmenna þrátt fyrir að vera öll sammála um að hún væri mjög 

mikilvæg. Það var allt frá því að enginn einn starfsmaður bæri alfarið ábyrgð á því yfir í að tvö 

stöðugildi voru eingöngu tileinkuð því að gera spjallmennið betra.  

Nokkur atriði komu fram er varðaði takmarkandi þátt spjallmenna í dag sem gæti þó 

verið tækifæri til framtíðar sem dæmi: 

 Spjallmenni viðmælenda voru helst notuð á íslensku og í sumum tilfellum ensku 

 Þar sem engrar innskráningar er þörf missa skipulagsheildirnar að hluta til yfirsýn yfir 

viðskiptasögu þeirra viðskiptavina sem nýta spjallmennið 

Ef horft er til áhrifa á þróun erinda þá spilaði Covid-19 þar inn í. Álag jókst hjá 

skipulagsheildunum og því voru mælingar á áhrifum spjallmenna á þróun erinda varla 

marktækar. Það varð ekki hjá því komist að draga saman framtíðaráform skipulagsheildanna í 

lok viðtala og voru allir viðmælendur á einu máli um að spjallmenni væru framtíðin og 

möguleikar mjög miklir bæði til hagræðingar sem og til að veita betri þjónustu. Þá voru 

fyrirætlanir um að spjallmennin gætu framkvæmt fjárhagslegar færslur hjá tveimur 

viðmælendum. Allir viðmælendur höfðu í huga að þróa spjallmenni enn frekar og sumir nefndu 

m.a. að bæta við fleiri stafrænum lausnum. 
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. Umræður og ályktanir 

Hér er fjallað um helstu niðurstöður og lagt mat á þær í samhengi við fræðilega umfjöllun. 

Þannig er leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hver er hugsanlegur ávinningur og 

mögulegar áskoranir fyrirtækja af innleiðingu og notkun spjallmenna?“. Í lok umræðukafla eru 

umræður dregnar saman og niðurstaða rannsóknarinnar sett fram. Þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að auka þekkingu skipulagsheilda á ávinningi og áskorunum á 

viðfangsefninu eru teknar saman tillögur til stjórnenda sem huga að innleiðingu spjallmennis 

og sett upp líkan sem lýsir ferlinu. Að lokum eru settar fram tillögum að frekari rannsóknum. 

Eigindleg rannsókn var gerð og viðtöl tekin við sex manns sem höfðu reynslu af 

innleiðingu eða notkun spjallmennis. Eigindleg rannsókn þótti henta vel til að varpa ljósi á 

viðfangsefni rannsakanda sem og til að fá sem ítarlegastar upplýsingar. Ekki verður hægt að 

alhæfa út frá niðurstöður rannsóknarinnar þar sem um eigindlega rannsókn var að ræða m.a. 

vegna takmarkaðra fjölda viðmælenda. 

 

 Væntingar 

Í rannsókn Selamat og Windasari sem greint var frá í kafla 2.3.1. komu fram ástæður þess af 

hverju skipulagsheildir ættu að nota spjallmenni, sem dæmi: góð svörun algengra fyrirspurna, 

hægt væri að fá svör á einum stað ásamt skjótri og betri svörun. Í grein Adamopolu kom fram 

að lækkun þjónustukostnaðar væri ein ástæða þess að spjallmenni hefði náð svona miklum 

vinsældum. Samkvæmt gögnum rannsakanda gerðu viðmælendur einnig þessar væntingar til 

innleiðingar spjallmenna fyrir utan að ekki komu beint fram væntingar um lækkun 

þjónustukostnaðar. Þó komu fram atriði um væntingar til að fækka símtölum og auka notkun 

stafrænna lausna sem mætti ætla að gæti lækkað þjónustukostnað. 

 

 Ávinningur 

Fjórða iðnbyltingin er sögð hraðari, dýpri og víðtækari en fyrri iðnbyltingar. Með 

sjálfsafgreiðslutækni hefur þjónusta færst að miklu leyti til viðskiptavinanna sjálfra. (Ólafur 

Andri Ragnarsson, 2019). Með stafrænni tækni er hægt að sjálfvirknivæða, bæta afköst, breyta 

ferlum og hagræða innan skipulagsheilda. Spjallmenni er dæmi um stafræna umbreytingu sem 

veitir þjónustu sem áður var veitt af starfsmanni (Miklosik o.fl., 2021). Þegar litið er yfir þann 

ávinning sem viðmælendur nefndu s.s. að minnka álag, taka kúf af tímabundnu álagi og auka 

notkun stafrænna lausna má ætla að það sé til samræmis við áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar þar 

sem spjallmenni og gervigreind vinna nú þau verk sem mannshöndin gerði áður og þannig mætti 
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ætla að spjallmenni létti álag á starfsmenn. Það verður þó að nefna að Covid-19 hafði áhrif á 

skipulagsheildir viðmælenda. Nokkrir viðmælendur nefndu að erfitt væri að sjá ávinning er 

varðar breytingu á álagi á starfsmenn og fjölda erinda sökum Covid-19 þar sem álag jókst en 

þó var hægt að segja að þau erindi sem spjallmenni sinnti voru ekki að lenda á höndum 

starfsmanna og þannig hafi álag verið minna en ella og afköst meiri. 

Í kafla 2.3. nefna Selamat og Windasari að fyrst um sinn hafi spjallmenni aðeins verið 

notuð til að hjálpa viðskiptavinum að finna upplýsingar á heimasíðum fyrirtækja og til að kaupa 

vörur eða þjónustu í gegnum internetið. Það er einmitt það sem viðmælendur nefndu allir þ.e. 

að auðvelda viðskiptavinum aðgengi upplýsinga á heimasíðum skipulagsheildanna og sumir 

buðu upp á að hægt væri að panta vörur í gegnum spjallmennið. 

Skjótar framfarir í stafrænni tækni undanfarin ár hafa aukið möguleika skipulagsheilda 

til að auka markaðshlutdeild, þægindi, ánægju og notendaupplifun (Horst o.fl., 2021). 

Umfjöllun frá Hildibrand og Bergner í kafla 2.3.1. um rannsóknir gáfu vísbendingar um að 

spjallmenni gæti haft áhrif á kauphegðun og ákvarðanir fólks. Rannsókn Selamat og Windasari 

kom einnig inn á þetta og sagði að upplifun á ánægju hefði áhrif á notkun og jákvætt viðmót 

gerði það að verkum að líklegra væri að viðskiptavinir notuðu spjallmenni og versluðu í gegnum 

það. Selamat og Windasari tóku einnig saman helstu einkenni spjallmenna sem voru m.a.: hröð 

og aðgengileg þjónusta þar sem aðstoð er veitt allan sólarhringinn og getur gefið upplýsingar 

úr ólíkum gagnagrunnum. Í viðtölum viðmælenda kom fram að viðskiptavinir fá ákveðnar 

upplýsingar hraðar og geta gengið frá pöntun á þeim tíma sem þeim hentar þar sem spjallmenni 

er „alltaf opið“ því mætti ætla að niðurstöður rannsóknar séu mögulega til samræmis við þessar 

kenningar þ.e. að með auknu aðgengi að upplýsingum, á þeim tíma sem hentar, aukist mögulega 

ánægja sem hefur áhrif á kauphegðun. 

Viðskiptavinir gera ekki sömu væntingar til rafrænnar þjónustu og þeirrar þjónustu sem 

veitt er af starfsmanni í verslun eða fyrirtæki. Samhliða aukningu á stafrænum lausnum, 

vefverslunum og þjónustu á internetinu hefur því skapast aukin þörf til að mæla þjónustu sem 

veitt er með rafrænum hætti (Nasser o.fl., 2015b). Asubonteng kemur inn á að þegar ánægja 

eykst þá eykst einnig áhugi á að nota þjónustu (Asubonteng o.fl., 1996). Mælingar sýndu að 

ánægja viðskiptavina þriggja viðmælenda hafði aukist samhliða fjölgun stafrænna lausna. Hjá 

hinum viðmælendunum var ánægja viðskiptavina ekki mæld. Hér mætti því draga þá ályktun 

að ánægja aukist samhliða aukinni þjónustu til viðskiptavina.  

Fyrirtæki þurfa að fylgja tækninýjungum til að dragast ekki aftur úr. Könnun Capterra 

sýndi að 65% þeirra kynslóðar sem vex nú úr grasi (þúsaldarkynslóðin) vilja nota spjallmenni 

í samskiptum við fyrirtæki (Lombrana, 2018). Þetta er kynslóð sem er ekki vön að bíða og vill 
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svör strax, því mætti segja að spjallmenni sé ákjósanlegur valkostur fyrir þessa kynslóð (De 

Cicco o.fl., 2020). Það var tilfinning viðmælenda að yngri viðskiptavinir væru þeir sem nýttu 

sér spjallmenni og stafrænar lausnir meira en þeir sem eldri eru. Einnig var nefnt að yngri 

kynslóð starfsmanna þótti tækni spjallmenna spennandi og að þekking starfsmanna hafi aukist 

samhliða notkun spjallmenna. Þess vegna mætti álykta sem svo að innleiðing spjallmenna 

uppfylli þarfir núverandi og komandi kynslóða ásamt því að vera stór þáttur í framþróun og 

vexti fyrirtækja til að tryggja að þau missi ekki af lestinni. 

 

 Áskoranir við innleiðingu og notkun 

Þegar farið er í stafrænar umbreytingar þarf að taka tillit til fjölmargra þátta sem geta hindrað 

framkvæmd umbreytinganna. Þá þarf að huga að því að starfsfólk sem þekkir ferlana best sé í 

lykilhlutverki (Vial, 2019b). Kirt Lewin snertir einnig á þessum þáttum í þriggja þrepa módeli 

sínu „þíða, breyta, frysta“ ásamt módeli sem greinir andstæða krafta sem nýtast vel við 

innleiðingu breytinga. Þar er komið inn á mikilvægi þess að auka kraft þeirra sem eru fylgjandi 

breytingunum ásamt því að fá leiðtoga sem fólk treystir til að leiða breytingarnar. Þá er fjallað 

um mikilvægi þess að greina frá ástæðum og ávinningi fyrirhugaðra breytinga, að lokum er 

talað um að festa breytingu í sessi (frysta) m.a. með því að mæla árangur og greina frá honum 

(Myers o.fl., 2012). Segja má að skipulagsheildir sumra viðmælenda hafi nokkurn vegin farið 

eftir þessari uppskrift þar sem m.a. kom fram mikilvægi þess að: allir væru samstíga, greint frá 

að spjallmenni væri ekki að fara leysa starfsmenn af hólmi, fenginn var drífandi leiðtogi með í 

innleiðingarferlinu og hlutaðeigandi starfsmenn komu að mótun spjallmennis.  

Við kynntumst módelinu E-Servqual í kafla 2.1.1. sem mælir þjónustugæði rafrænnar 

þjónustu þar eru sjö víddir. Þær flokkaðar í kjarnaþætti og endurheimtur þjónustu. Í 

endurheimtum á þjónustu þótti mikilvægt að viðskiptavinum stæði til boða að ræða við 

starfsmann ef upp kæmu vandamál (Nasser o.fl., 2015a; Nemati o.fl., 2012). Viðmælendur tóku 

allir þá ákvörðun að bjóða viðskiptavinum aðstoð starfsmanna með netspjalli. Hér mætti draga 

þá ályktun að skipulagsheildir viðmælenda uppfylli kröfur um endurheimtur þjónustu er kemur 

að þessum þætti. 

Í fræðum um stefnumótaða stjórnun viðskiptatengsla (CRM) er lögð áhersla á að 

starfsmenn fyrirtækja hafi aðgang að öllum lykilupplýsingum um fyrri samskipti viðskiptavina 

(Payne & Frow, 2013; Silva o.fl., 2020). Viðskiptasamband er einn þáttur E-Servqual sem 

mælir þjónustugæði og er sagður mikilvægur þáttur þegar kemur að endurheimtum þjónustu 

(Nasser o.fl., 2015a; Nemati o.fl., 2012). Þá kom fram í rannsókn Selamat og Windasari að 
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helsta áhyggjuefni skipulagsheilda var að viðhalda ekki persónulegum og góðum tengslum við 

viðskiptavini við það að taka upp spjallmenni (Selamat & Windasari, 2021). Fram kom í 

viðtölum að þekking skipulagsheildanna á viðskiptavinum sem nýta spjallmennið væri ekki til 

staðar, þar sem engrar innskráningar er krafist við notkun spjallmenna. Þetta er því á skjön við 

fræði CRM og E-servqual þar sem talið er mikilvægt að þekkja samskipti viðskiptavina við 

skipulagsheildina, en þó í samræmi við áhyggjur viðmælenda í rannsókn Selemat og Windasari. 

Þó ber að nefna að óski viðskiptavinur eftir samtali við starfsmann með netspjalli myndast í 

einhverjum tilfellum skráning á samskiptum viðskiptavinar. 

Til að þjónusta spjallmenna verði skilvirk er mikilvægt að skilgreina hvaða þættir eru 

mikilvægir í upplýsingum til viðskiptavina. Þá var talið mikilvægt að samtal við spjallmenni 

líktist samtali við manneskju og að ráðgjöf væri persónuleg (Adamopoulou & Moussiades, 

2020; Selamat & Windasari, 2021). Niðurstöður Selamat og Windasari bentu til þess að 

spjallmenni sem virkuðu mannlegri juku líkur á kaupum með hjálp spjallmennis. Viðmælendur 

voru á einu máli um að það hefði verið áskorun í upphafi að skilgreina hverju spjallmennið ætti 

að svara en jafnframt mikilvægt. Einn viðmælandi fór þá leið að persónugera spjallmennið með 

því að hafa það skemmtilegt, með húmor og láta það „klæðast“ búningum eftir tilefni sem 

bendir til þess að verið sé að persónugera spjallmennið. 

Þegar kemur að þjálfun spjallmenna komu fram áskoranir eins og skortur á tæknilegri 

getu til að þróa spjallmenni, að spjallmennið væri vanhæft til að bregðast við flóknu samtali, að 

það misskildi spurningar og svaraði jafnvel ekki rétt (Adamopoulou & Moussiades, 2020; 

Selamat & Windasari, 2021). Þá kom einnig fram hjá Selamat og Windasari að innleiðing væri 

kostnaðarsöm og tímafrek. Viðmælendur voru á einu máli um mikilvægi þess að þjálfa 

spjallmennið stöðugt, þá kom ítrekað fram að þjálfunin væri tímafrek. Ein skipulagsheildin 

hefur sem dæmi tvö stöðugildi tileinkuð þjálfun spjallmennis. Einn viðmælandi nefndi að mikil 

áskorun væri falin í því að móta rétt svör við áþekkum spurningum, sem væri hægt að segja að 

gæti skapað vanhæfni spjallmennis við að bregðast við flóknu samtali.  

 

 Framtíðaráform 

Hagstofan reiknaði út möguleg áhrif sjálfvirknivæðingar á störf á íslenskum vinnumarkaði þar 

kom fram að miklar líkur voru taldar að allt að 28% starfa verði fyrir verulegum breytingum 

eða að störf hverfi alveg (Stjórnarráð Íslands o.fl., 2019a). Í bók Ólafs Andra Ragnarssonar kom 

fram að sökum mikilla framfara í gervigreind væri starfsfólk sem áður var talið ómissandi það 

ekki lengur. Í viðtölum bar á góma að störf væru að breytast og verða áhugaverðari, þar kom 
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einnig fram að starfsfólki hafði ekki fækkað í kjölfar innleiðingar spjallmennis þó minnst væri 

á fyrirætlanir um hagræðingu. Nokkrir viðmælendur nefndu aukið álag sökum Covid sem og sá 

tími sem skipulagsheildirnar hefðu notað tæknina gæti spilað þar inn í. Því er ekki hægt að segja 

að reynsla viðmælenda endurspegli þessi fræði að fullu. Ólafur Andri Ragnarsson tekur djúpt í 

árina þegar hann segir að fyrirtækjum sem byggja á gervigreind, interneti hlutanna og 

róbótatækni munu fjölga á meðan önnur fyrirtæki munu hverfa, greint er frá því í kafla 2.2.1. 

Viðmælendur voru allir á einu máli um að áframhaldandi áherslur væru á frekari vinnu við að 

gera spjallmennin betri og sumir hugðu á innleiðingu og tengingar við fleiri stafrænar lausnir, 

það mætti því ætla að þau horfi til framtíðar og búi sig undir að vaxa frekar en að hverfa. 

  

 Samantekt umræðna 

Við lifum á tímum hraðra umbreytinga, þar sem tæknin hefur áhrif á störf manna. Þá hafa 

skjótar framfarir gefið skipulagsheildum tækifæri til að vaxa og þróast í takt við kröfur 

nútímans. Sjálfafgreiðslutækni, sjálfvirknivæðing og gervigreind er það sem spjallmenni byggir 

á. Spjallmenni er tækninýjung á Íslandi sem skipulagsheildir viðmælenda nota sem eina af 

dreifileiðum í þjónustu viðskiptavina. Þegar fræðin hafa verið borin saman við niðurstöður 

gagna úr viðtölum viðmælenda má draga þá ályktun að ávinningur skipulagsheilda af notkun 

spjallmenna séu þessar sem sjá má á mynd 7. 

 
Mynd 7 Ávinningur 

Þær væntingar sem skipulagsheildirnar gerðu til notkun spjallmenna virðist því hafa 

staðist og rúmlega það. Ávinningur kemur ekki að sjálfu sér, það þarf að huga vel að 

undirbúningi, innleiðingu og eftirfylgni. Þegar rýnt var í fræðin og gögnin úr viðtölunum 
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varðandi áskoranir við innleiðingu og notkun spjallmenna má draga þá ályktun að helstu 

áskoranirnar séu þessar sem sjá má á mynd 8. 

 
Mynd 8 Áskoranir 

Það mætti því draga þá ályktun að skipulagsheildir sem huga að þessum þáttum geti 

vænst þess að ávinningur af notkun spjallmenna verði þess virði að innleiða tæknina og þar með 

fylgja framþróun og kröfum nútímans. 

 

 Takmarkanir 

Ekki er hægt að alhæfa að niðurstöður þessarar rannsóknar eigi við um allar skipulagsheildir 

sem innleiða og nota spjallmenni. Mögulega hefðu niðurstöður gefið aðra mynd af ávinningi 

og áskorunum hefðu viðmælendur verið aðrir eða frá öðrum skipulagsheildum. Annmarkar 

rannsóknarinnar eru þeir að viðmælendur voru fáir og reynsla skipulagsheildanna af notkun 

spjallmenna ekki löng. Skipulagsheildirnar höfðu aðeins notað spjallmenni í tæplega eitt ár og 

í sumum tilfellum rúmlega eitt ár. Þá kom einnig í ljós að heimsfaraldurinn Covid-19 hafði áhrif 

á starfsemi fyrirtækjanna sem gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. 

 

 Tillögur til stjórnenda 

Á mynd 9 má sjá hugmyndir höfundar um hvernig skipulagsheildir sem hyggja á innleiðingu 

spjallmennis gætu borið sig að. Undirbúa þarf verkefnið vel. Tryggja stuðning æðstu stjórnenda 

við verkefnið og stuðla að þátttöku hlutaðeigandi starfsmanna þ.e. þeim starfsmönnum sem 

þekkja fyrirspurnir viðskiptavina hvað best. Mikilvægt er að upplýsa starfsfólk vel um tilgang 

og markmið verkefnisins. Greina þarf hverjar helstu fyrirspurnir eru og hverjar þeirra er hægt 
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að koma í sjálfvirka svörun spjallmennis. Gagnlegt gæti verið að nýta algengar spurningar og 

svör ásamt öðrum upplýsingum af heimasíðu til uppbyggingar spjallmennis. Þó skal hafa í huga 

að gott getur verið að byrja smátt og á algengustu erindunum og ferlunum. Skoða þarf hvernig 

hægt er að samþætta stafrænar lausnir og ferla skipulagsheildarinnar við spjallmenni. Í samræmi 

við fræðin og reynslu viðmælenda mælir höfundur með því að netspjall með aðstoð starfsmanns 

sé í boði samhliða spjallmenni. Varðandi ánægju, traust og tryggð viðskiptavina mælir höfundur 

með því að huga að samþættingu samskipta viðskiptavina með spjallmenni við aðra 

upplýsingasöfnun svo starfsmenn hafi heildstæða yfirsýn yfir samskipti viðskiptavina og er hér 

þá vísað til fræða stefnumiðaðra stjórnunar viðskiptatengsla, sjá nánar í kafla 2.5. Gott gæti 

verið að nýta fræði breytingastjórnunar sem dæmi þriggja þrepa módel og greiningu andstæðra 

krafta Kirt Lewin´s sem tekur á helstu þáttum sem huga þarf að í innleiðingu sem þessari, sjá 

nánar í kafla 2.6. Gera þarf ráð fyrir tíma til þjálfunar spjallmennis, eftirfylgni og til endurbóta. 

Ekki aðeins í upphafi heldur til frambúðar þar sem notkun góðra spjallmenna er stöðugt 

hringrásarferli. 

 
Mynd 9 Líkan af innleiðingarferli spjallmennis 

 

 Tillögur að frekari rannsóknum 

Spjallmenni hafa ekki verið lengi í notkun hérlendis eða aðeins í rúmt ár hjá þeim sem hafði 

notað það hvað lengst af viðmælendum rannsakanda. Því hefur ekki myndast mikil reynsla af 

spjallmennum né stöðugleiki sökum heimsfaraldurs. Það væri áhugavert að vita hvernig 

samþætting og þróun verður gagnvart því að viðhalda góðu viðskiptasambandi, ánægju, trausti 

og tryggð eftir því sem reynsla og stöðugleiki verður meiri. Heimsfaraldurinn hafði mikil áhrif 

á fjölda erinda hjá skipulagsheildunum. Því var erfitt að sjá hver raunveruleg þróun fjölda erinda 

var í dreifileiðir eftir innleiðingu spjallmennis. Það væri því afar áhugavert að sjá niðurstöður 
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og samanburð mælinga á hlutfalli erinda eftir nokkur ár borið saman við hlutfall áður en 

spjallmenni var tekið í gagnið. Einnig væri áhugavert að vita hvort innleiðing spjallmenna hjá 

stærri skipulagsheildum hafi áhrif á fjölda stöðugilda starfsmanna í þjónustu við viðskiptavini. 

En sú hafði einmitt ekki orðið raunin þegar þessi rannsókn var gerð. Þá væri einnig áhugavert 

að sjá rannsókn þar sem spjallmenni skipulagsheilda úr svipuðum atvinnugreinum væru borin 

saman. Eftir tegundum spjallmenna, útfærslu þjónustu og hlutfalli erinda til spjallmennis á móti 

erindum til annarra dreifileiða ásamt hlutfalli afgreiddra erinda af spjallmenni.  
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. Lokaorð 

Segja má að lítil reynsla af spjallmennum sé til staðar hjá skipulagsheildum á Íslandi. Í athugun 

rannsakanda sumarið 2021 fundust aðeins sjö skipulagsheildir sem notuðu tæknina og rætt var 

við fimm þeirra ásamt aðila með sérfræðiþekkingu um viðfangsefnið. Lagt var af stað með þá 

hugmynd að fjalla um ávinning skipulagsheilda af notkun spjallmenna. Strax í fyrsta viðtali 

komu fram upplýsingar sem rannsakanda þóttu áhugaverðar það er hve víðtæk áhrif innleiðing 

og notkun tækninnar virtist hafa á skipulagsheildina, starfsmenn og viðskiptavini. Þá kom í ljós 

að undirbúningur og þjálfun spjallmennis reyndist bæði mikilvæg og stór áskorun. Rannsakandi 

veltir fyrir sér hvernig verði með trúverðugleika skipulagsheilda í tengslum við notkun 

spjallmenna? Maður myndi ætla að mikið væri undir, og því allt gert til standa vel að 

framsetningu spjallmenna svo skipulagsheildir missi ekki trúverðugleika með ófullnægjandi 

spjallmenni. Þessi ritgerð gæti því mögulega nýst skipulagsheildum til að innleiðing og notkun 

spjallmenna gangi vel, fjármunum verði síður sóað og skipulagsheildum gefið færi til að fylgja 

framþróun og kröfum nútímans. Þó eru fjölmargir þættir sem ekki var snert á í þessari ritgerð 

sem gætu haft áhrif á innleiðingu og notkun spjallmenna. 
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. Hugtök og skilgreiningar 

Dróni. Ómannað fjarstýrt flygildi. 

Gervigreind (e. artificial intelligence). Háþróað svið innan tölvunarfræðinnar þar sem tölva er 

forrituð þannig að hún sýni eiginleika sem tengjast mannlegri greind. Eiginleikarnir fela m.a. í 

sér hæfni til að: skilja tungumál, læra, beita rökhugsun, leysa vandamál og framkvæma 

sérfræðigreiningar. 

Internet hlutanna (e. internet of things). Ein af tækninýjungum fjórðu iðnbyltingarinnar, sú 

tækni tengir venjulega hluti við netið. Lítið tæki með örgjörva, skynjara og kubb fyrir þráðlaust 

net er sett á hluti, sem dæmi nettengt snjalltæki. 

Róbótar (e. robot). Tölvustýrðar vélar sem geta framkvæmt röð flókinna aðgerða. 

Sjálfsafgreiðslutækni (e. self service technology (SST)). Á við um ávinning eða athafnir 

byggðar á tækni sem eru framkvæmdar af viðskiptavininum sjálfum. 

Sjálfvirknivæðing (e. automation). Nær yfir það þegar tækni leysir starf af hólmi sem áður var 

framkvæmt af manneskju að hluta eða öllu leyti. 

Spjallmenni (e. chatbot). Felur í sér að rafræn samskipti eru á milli manneskju og spjallmennis 

en ekki á milli tveggja manneskja. Er ein tegund sjálfsafgreiðslu þar sem viðskiptavinur fær 

svör við spurningum um vörur eða þjónustu, verslar eða fær aðra þjónustu með hjálp tækninnar 

en ekki starfsmanns. 

Stafræn umbreyting (e. digital transformation). Ferli sem miðar að því að koma á viðamiklum 

breytingum með stafrænni tækni. 

Stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla (e. customer relationship management (CRM)). 

Upplýsingatæknilausn sem eykur tryggð viðskiptavina og er þvervirk stefnumiðuð nálgun sem 

miðar að því þróa viðeigandi sambönd við ákveðna markhópa og lykil viðskiptavini og auka 

þannig virði fyrir hluthafa. 

Sýndarveruleiki (e. virtual reality). Tölvulíkan sem líkir eftir afmörkuðu sviði veruleika. 

Þjónusta. Flestar skilgreiningar eiga það sameiginlegt að lýsa þjónustu sem óáþreifanlegum 

samskiptum starfsmanns og viðskiptavinar. 
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. Viðaukar 

 I. Viðtalsrammi fyrir stjórnendur/starfsmenn fyrirtækja 

Eftirfarandi eyðublað var sent viðmælendum nokkrum dögum fyrir viðtalið. 

Viðtalsrammi: 

Viðmælandi 

Hver er staða þín og helstu verkefni innan fyrirtækisins? 

Hver er starfsaldur þinn í þessu starfi? 

Hver er aldur þinn? 

Fyrirtæki 

Hver er fjöldi starfsmanna í fyrirtækinu? 

Hver er fjöldi starfsmanna (í þjónustuveri sé það til staðar) sem svarar erindum 

viðskiptavina þ.e. með tölvupósti, netspjalli og í síma? 

 

1. Hve lengi hefur fyrirtækið notað spjallmenni sem þjónustuleið fyrir viðskiptavini? 

2. Af hverju var ráðist í að innleiða þessa tækni? 

3. Hverju bjuggust stjórnendur við að innleiðing tækninnar myndi skila fyrirtækinu og 

hefur það staðist? 

4. Hefur viðskiptamannahópur fyrirtækisins breyst með tilkomu spjallmennis? 

5. Hefur stöðugildum fækkað eða fjölgað eftir innleiðingu á tækninni, þ.e. af 

starfsmönnum sem sinna svörun erinda viðskiptavina? 

6. Hvernig hefur þróun verið í fjölda erinda inn til fyrirtækisins? Hefur erindum 

fækkað/fjölgað í aðrar gáttir þjónustu svo sem símtöl eða tölvupósta í kjölfar notkunar 

spjallmenna? 

7. Eru gerðar mælingar á ánægju viðskiptavina?  

a.  Ef já: Hvar sjái þið helst aukningu á ánægjuþáttum viðskiptavina? Sem dæmi er 

varðar viðbragð og áreiðanleika. 

8. Hverjar hafa helstu áskoranir verið við innleiðingu og notkun spjallmennis? 

9. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta, miða við hvernig þjónusta spjallmennisins er í 

dag? 

10. Er eitthvað að lokum sem þig langar að koma á framfæri? 
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 II. Viðtalsrammi sérfræðings 

Viðtalsrammi: 

 

Hver er staða þín innan fyrirtækisins? 

Hver er starfsaldur þinn í þessum geira? 

Hver er aldur þinn? 

 

1. Hve lengi hefur fyrirtækið selt þessa tækni þ.e. spjallmenni og snjallmenni? 

2. Hvernig myndir þú lýsa muninum á spjallmenni (e. chatbot) og snjallmenni (e. virtual 

assistant)? 

3. Hver telji þið að sé helsti ávinningur fyrirtækja sem nýta tæknina? 

4. Hverju leitast fyrirtækin helst eftir sem horfa til þess að bjóða þessa þjónustu? 

5. Hafi þið upplýsingar um hvort breyting verði á fjölda erinda í mismunandi gáttir 

þjónustu til fyrirtækja í kjölfar innleiðingar á snjallmenni? (t.d. símtöl, tölvupóstar 

o.þ.h.) 

6. Þekkir þú til þess hvaða áhrif notkun spjallmenna hefur á ánægju viðskiptavina? 

7. Hverjar eru helstu áskoranir verið við innleiðingu og notkun spjallmenna hjá 

fyrirtækjum? 

8. Er eitthvað að lokum sem þig langar að koma á framfæri? 
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  II. Upplýsinga- og kynningarbréf 

September 2021 

Kæri viðmælandi. 

Viðtalsrannsókn þessi er vegna skrifa BS lokaritgerðar við nám mitt í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst. Brynjar Þór Þorsteinsson er leiðbeinandi minn í verkefninu.  

Mín rannsókn snýr að því að kanna hver hugsanlegur ávinningur fyrirtækja gæti verið af notkun 

spjallmenna í þjónustu við viðskiptavini sína. Rannsóknarspurningin sem unnið er með er 

„Hver er hugsanlegur ávinningur fyrirtækja af notkun spjallmenna? 

Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu stjórnenda og starfsmanna fyrirtækja á ávinningi 

þess að bjóða viðskiptavinum aðgang að spjallmenni ásamt því að kynnast helstu áskorunum 

við innleiðingu og notkun slíkrar tækni. 

Stuðst verður við fyrir fram ákveðnar spurningar sem sendar eru viðmælenda fyrir viðtalið, 

viðtalið verður svokallað hálf opið viðtal. Færi gefst á að bæta við spurningum eða koma með 

ný sjónarhorn á málefnið ásamt því að tala út frá eigin reynslu. 

 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og fullri nafnleynd heitið, valkvætt er hvort nafn 

fyrirtækis eða viðmælanda komi fram í ritgerðinni. Gögnin verða eingöngu notuð við úrvinnslu 

verkefnis og sem hluti af niðurstöðum og þeim síðan eytt að rannsókn lokinni. Ekki verður 

skylda að svara einstökum spurningum og hægt verður að stöðva viðtalið hvenær sem er. 

 

Komi upp spurningar er velkomið er að hafa samband við rannsakanda eða leiðbeinanda. 

 

Samþykki viðmælenda: Ég samþykki og staðfesti að Súsönnu Evu Helgadóttur er heimilt að 

nota niðurstöður viðtalsins í ritgerð sína við Háskólann á Bifröst. 

 

Má nota nafn fyrirtækis í rannsókn? _______        Má nota nafn viðmælanda í rannsókn? ______ 

 

Vinsamlegast staðfestið með nafni og dagsetningu: ___________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Súsanna Eva Helgadóttir 

susanna16@bifrost.is 

Nemandi í Háskólanum á Bifröst  


