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Útdráttur 

Frá því að Íslandi fékk aðgang að Internetinu hefur Internet-tengd þjónusta svo sannarlega 

blómstrað. Skilvirkni í rekstri fyrirtækja hefur aukist, samskipti Íslands við umheiminn hafa 

batnað til muna og þróun stafrænna viðskipta og samskipta hefur verið ör. Slík viðskipti og 

samskipti mótuðust fremur hægt á Íslandi og má þar vafalaust líta til smæðar og legu 

landsins. Á hinn bóginn höfðu nánast fullmótuð stafræn hagkerfi þróast hratt t.d. í 

Bandaríkjunum þar sem stafræn viðskipti og samskipti voru orðin stór hluti af daglegu lífi 

íbúa Bandaríkjanna. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að rýna í uppbyggingu og þróun stafræna 

hagkerfisins á Íslandi. Byrjað er á því að skilgreina hvað stafrænt hagkerfi er, hverjir kostirnir 

eru við að notast við stafrænt form samskipta og viðskipta og hvaða breytingar fylgja 

tilfærslunni úr venjulegu hagkerfi yfir í stafrænt. Mikil áhersla er lögð á Ísland og er það gert 

með því að líta á upphaf netvæðingar á Íslandi og er sagan skoðuð í framhaldi. Staðan í dag 

er einnig metin þar sem kemur í ljós að Ísland er mjög framarlega þegar kemur að 

tæknivæðingu í heiminum. Einnig verður litið á tækifærin sem felast í stafrænni væðingu 

með nýjum markaðssetningarmöguleikum og auknum möguleikum á að koma sér á 

framfæri. Þar er sérstaklega litið til íslensku hljómsveitarinnar Of Monsters And Men sem 

hefur náð mjög góðum árangri með hæfileikum sínum og hjálp stafræns hagkerfis. Að lokum 

er reynt að meta hvernig framtíðin muni líta út á Íslandi í stafrænni þróun með því að líta á 

hvernig við stöndum á alheimsmarkaði og hvernig tækniþróunin mun verða á næstu árum. 

Ísland stendur mjög framarlega á því sviði og full ástæða virðist vera til bjartsýni í nánustu 

framtíð. Helstu gallar varðandi stafrænt hagkerfi á Íslandi eru að mörg fyrirtæki eru ekki 

komin nægilega vel inn í stafrænan heim og stjórnvöld á Íslandi eru langt á eftir í slíkum 

málefnum og því þarf að bæta úr. 
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1 Inngangur 

Hagfræðileg vitund í samfélögum er síður en svo ný af nálinni. Til eru dæmi um hagfræðilega 

hugsun allt aftur til ársins 210 fyrir Krist en vísbendingar hafa fundist um færibandanotkun í 

Kína á þeim tíma. Heimurinn hefur gengið í gegnum ýmsar breytingar í hagræðingar- og 

framfaraátt síðan þá og stundum koma byltingar sem hafa mikil áhrif á lifnaðarhætti. Sem 

dæmi um byltingar má nefna þegar notkun pappírspeninga hefst árið 996 í Kína og 

iðnbyltinguna sem hefst á 18. öldinni. Vöruskipti voru einu þekktu viðskiptin í heiminum en 

með pappírspeningum kom fyrsti algildi mælikvarðinn á verðmæti mismunandi vara og 

breyttust viðskiptahættir mikið með tilkomu þeirra. Í kjölfarið á iðnbyltingunni bötnuðu 

lifnaðarhættir og lífskjör þjóða hratt, skilvirkni jókst til muna og mikil breyting varð á 

framleiðslu landa. Áhrif iðnbyltingarinnar vörðu lengi og varð ekki önnur eins bylting fyrr en á 

síðari hluta 20. aldarinnar þegar tölvubyltingin hefst. Tölvubyltingin hefur haft gríðarleg áhrif 

á lifnaðarhætti íbúa heimsins og gjörbreytt samskiptaháttum milli landa sem og skilvirkni í 

framleiðslu landa (History of Information, 2011). Tölvuvæðingin leiddi til gífurlegs hagvaxtar 

undir lok 20. aldarinnar og í upphafi 21. aldarinnar hjá þeim löndum sem náðu snemma 

tökum á henni. Stafræn hagkerfi tóku að myndast í kjölfarið á mikilli þróun í stafrænum 

viðskiptum og samskiptum og hafa mörg fullmynduð stafræn hagkerfi myndast á 

upphafsárum 21. aldarinnar. Sífellt fleiri lönd bætast í hópinn en alheimsfjármálakreppan 

sem skall á árið 2008 hefur haft mikil áhrif á bæði tölvuvæðingu og hagvöxt hjá löndum 

heimsins. Flest lönd heimsins fengu mikinn skell og áttu um sárt að binda þegar kreppan skall 

á en mörg hver hafa náð að snúa við blaðinu þó öll muni þau verða vör við kreppuna í 

einhver ár til viðbótar. Engu að síður er mikil von bundin við tölvuvæðingu og stafræn 

hagkerfi í heiminum og búist er við því að þau muni vaxa til muna og að fjölgunin á löndum 

með fullbyggð stafræn hagkerfi muni verða mikil á næstu 5-10 árum. Miklar vonir eru 

bundnar við minni hagkerfin sem hafa verið lengi að ná sér á strik og búast sérfræðingar við 

því að þau muni verða stór hluti af stafrænu hagkerfi heimsins árið 2020.  

Í þessari ritgerð verður litið á stafrænt hagkerfi á Íslandi. Annar kaflinn fjallar almennt um 

stafræn hagkerfi, meðal annars um kosti þeirra og galla, aðlögun fyrirtækja við tækni-

byltinguna og þær breytingar sem fylgja í kjölfarið fyrir samfélagið. Einnig verður rýnt í hvort 

stærð raunhagkerfis skipti höfuðmáli fyrir stafrænt hagkerfi viðkomandi lands. Þriðji kaflinn 

fjallar um stafrænt hagkerfi á Íslandi og rýnt verður í sögu þess og stöðu þess í dag. Einnig 
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verður minnst á helstu fyrirtæki á markaði og hvaða sérstöðu þau hafa. Fjórði kaflinn tekur 

síðan fyrir þau tækifæri sem felast í stafrænu hagkerfi og fjallar um íslenska aðila sem náð 

hafa að nýta sér þau tækifæri til fulls, þar sem sérstök áhersla verður lögð á hljómsveitina Of 

Monsters And Men. Að lokum verður litið á hvernig framtíðin lítur út og hvort líklegt sé að 

stafrænt hagkerfi geti stækkað hér á landi eða hvort við séum komin á endastöð í stafrænum 

vexti.   
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2 Stafrænt hagkerfi 

2.1 Hvað er hagkerfi? 

Hugtakið hagkerfi er margrætt en er stundum notað um efnahagsstarfssemi, framleiðslugetu 

og auðlindaframboð innan landamæra ákveðins lands, landsvæðis eða ríkjaheildar. Hagkerfi 

snúast því í raun um hvernig samskiptum og viðskiptum milli aðila á markaði er háttað. 

Yfirleitt er talað um að hvert land hafi sitt hagkerfi og síðan stunda lönd viðskipti sín á milli til 

þess að auka umsvif sín. Slíkt hagkerfi er kallað opið hagkerfi og gerir það þjóðum kleift að 

nýta sem allra best mismunandi framleiðsluskilyrði einstakra landa. Slíkt er öllum til 

framdráttar og hefur í för með sér aukna framleiðslu og bætt lífskjör hjá öllum sem eiga í hlut 

(Mankiw & Taylor, 2006, bls 64). Hagkerfum er yfirleitt skipt niður í þrjá flokka eftir skipulagi: 

markaðshagkerfi, miðstýrt áætlanahagkerfi og blandað hagkerfi. Í dag er blandað hagkerfi 

algengast en í slíku hagkerfi eru helstu kostir bæði markaðshagkerfis og miðstýrðs 

áætlanahagkerfis notaðir saman. Það felur í sér að margar ákvarðanir hagkerfisins eru teknar 

af aðilum á markaði en einnig hefur hið opinbera sitt hlutverk og sér meðal annars um 

dreifingu og úthlutun aðfanga. Sem dæmi um lönd sem notast við slíkt hagkerfi má nefna 

Bandaríkin og Ísland.  

2.2 Hvað er stafrænt hagkerfi? 

Tilkoma Internetsins hafði mikil áhrif samskiptahraða og opnaði nýjum samskiptaformum 

leið. Samskipti sem áður tóku daga eða vikur tóku nú örskotsstund og möguleikar á að koma 

vörum og þjónustu til kaupanda hratt og örugglega jukust stórlega. Internetið hefur verið í 

stanslausri sókn frá upphafi og um leið og það byrjaði að fanga athygli umheimsins hófu 

fræðimenn að tala um möguleika á myndun hagkerfis sem væri eingöngu á netinu. Drög að 

net-hagkerfinu voru lögð og fyrstu skrefin stigin um miðjan 10. áratug 20. aldarinnar og eftir 

að 21. öldin gekk í garð varð þróunin mjög ör. Nú er það svo að nánast fullmyndað hagkerfi 

hefur myndast á netinu og hefur það verið kallað stafrænt hagkerfi (e. Digital economy). En 

hvað þýðir eiginlega stafrænt hagkerfi? 

Þegar talað er um stafrænt hagkerfi er átt við viðskiptaumhverfi þar sem unnið er með 

rafræna framleiðslu á vörum og þjónustu auk þess sem stór hluti stjórnunarferlisins er 

rafrænn. Öll samskipti milli fyrirtækja og viðskiptavina fara fram í gegnum heim tölvunnar og 

eru viðskiptin stunduð með hjálp Internets og vafraþjónustu sem eru aðgengileg öllum 
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tölvum í heiminum. Stafrænu hagkerfi er oft skipt í tvo hluta, annars vegar rafræn viðskipti 

og hins vegar rafræna verslun. Árið 1999 byrjuðu rafræn viðskipti og fyrirtæki byggð á 

rafrænni þjónustu að myndast á netinu. Árið 2001 tók tölvurisinn IBM saman þær hugmyndir 

um rafræn viðskipti og hannanir á vefsíðum sem fram voru komnar og gaf út bók sem fjallaði 

um málefnið. IBM var því með þeim fyrstu til að skilgreina almennilega þennan ört vaxandi 

markað (IBM, 2011). Rafræn viðskipti eru þar skilgreind sem viðskipti sem fela í sér að 

fyrirtæki og viðskiptavinir beita upplýsinga- og samskiptatækni á alla þætti sem viðkoma 

viðskiptum. Með rafrænum viðskiptum ná fyrirtæki að tengja innri og ytri hluta fyrirtækisins 

betur saman og eru því sveigjanlegri í rekstri. Einnig ná þau að vinna nánar með 

viðskiptaaðilum, t.d. birgjum og einnig að þjónusta viðskiptavini sína betur. Rafræn verslun 

er einnig mjög stór hluti af stafrænum markaði. Rafræn verslun er hugtak sem nær yfir allt 

ferlið sem verslun fylgir. Þá er átt við kaup og sölu á vörum, þróunarferlið á vörunni, 

markaðssetningu, afhendingu og þá þjónustu sem fylgir verslunum. Þar sem samskipti hafa 

einfaldast jafn mikið og raun ber vitni með tilkomu Internetsins stunda aðilar ekki lengur 

bara viðskipti við verslanir á netinu, heldur fer einnig stór hluti af sölu milli aðila fram á 

netinu. Smáauglýsingum í dagblöðum fer fækkandi á meðan vefsíður sem bjóða 

einstaklingum upp á að auglýsa notaðar vörur til sölu eru í sífelldum vexti. Vöxtur rafrænnar 

verslunar er því ekki mælanlegur að fullu þar sem slík viðskipti eru hvergi skráð. 

Stafrænt hagkerfi í heild hefur blómstrað og er vöxturinn það mikill og ótrúlegur að hann 

hefur í raun gjörbreytt heiminum. Stafræna umhverfið verður sífellt aðgengilegra enda 

Internetið í stanslausri sókn og nú er svo komið að stór hluti farsíma í umferð kemst á netið 

hvar og hvenær sem er. Umfangið heldur því áfram að stækka, bæði með auknu aðgengi sem 

og þörfinni fyrir meiri hraða og aukna skilvirkni í viðskiptum. Nánast ekkert fyrirtæki í dag er 

stofnað án þess að bjóða upp á fullkomna netþjónustu auk netverslunar. Stór hluti nýrra 

fyrirtækja býður jafnvel eingöngu upp á netverslun. Fyrirtæki sem hafa verið til staðar í 

langan tíma þurfa hins vegar að breyta skipulagi sínu og breyta nánast alfarið um áherslur í 

rekstri sínum til þess að aðlagast breyttum aðstæðum og geta beitt sér af fullum krafti í 

stafrænu hagkerfi. Slíkt krefst gífurlegra fjármuna og mikilla fjárfestinga af hálfu fyrirtækja 

þar sem góð upplýsinga- og samskiptatækni skiptir miklu máli í stafrænu hagkerfi. Þegar 

þeim fjárfestingum er lokið geta fyrirtæki farið að færa sig yfir í stafrænt hagkerfi.  
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2.2.1 Aðlögun og erfiðleikar fyrirtækja 

Fyrirtæki á hefðbundnum markaði, sem ætla að flytja sig að hluta til eða alfarið yfir á 

stafrænan markað, þurfa að gera það með réttu hugarfari. Algengustu mistök sem fyrirtæki 

gera er að telja að það nægi að bæta einungis við möguleikanum á netverslun til þess að 

koma sér inn í stafrænt hagkerfi og færa út kvíarnar. Það sem á til að gleymast er að 

tilfærslan yfir í stafrænt hagkerfi snýst ekki bara um tæknibreytingu heldur felur hún í sér 

algjörlega nýja aðferð í samskiptum við neytendur og söluaðila. Með tilkomu stafrænna 

samskipta urðu samskipti allra aðila á markaðnum nánari og upplýsingatæknin hefur það í 

för með sér að hraðinn í samfélaginu eykst til muna og krafan um hröð og skilvirk viðskipti 

verður sífellt háværari. Stærsta áskorunin fyrir fyrirtæki er því að breyta stefnu sinni og 

hugarfari starfsmanna úr því að reka staðbundið fyrirtæki yfir í að reka fyrirtæki á 

alþjóðamarkaði, þar sem netið skilur í raun engan útundan. Fyrirtæki fara því úr skipulögðu 

umhverfi í heimalandi sínu í mjög frjálslegt umhverfi og í raun í heimsvæðingu á stafrænum 

markaði. Tilfærslan í stafrænt hagkerfi færir viðskiptavini sífellt nær verslunum og þjónustu 

sem er í boði og er því eðlilegt skref fyrir fyrirtæki. Hins vegar kostar talsverða peninga að 

fjárfesta í upplýsinga- og samskiptatækni og afköstin geta verið mikill óvissuþáttur. Því eru 

fyrirtæki oft lengi að breyta um stíl, sérstaklega ef um áhættufælin fyrirtæki er að ræða.  

Oft er fyrirtækjum skipt eftir stærð; lítil, meðalstór og stór. Þessi skipting markast af því að 

möguleikar fyrirtækja til fjárfestingar og nýtingar nýjunga geta ráðist af stærð þeirra. Þegar 

lítil og meðalstór fyrirtæki ákveða að fjárfesta í upplýsinga- og samskiptatækni til þess að 

komast inn á stafrænan markað er árangurinn af fjárfestingunni ekki jafn góður og hjá 

stórum fyrirtækjum og er þetta því talsverð áhætta fyrir minni fyrirtækin. Þetta hefur talsvert 

verið skoðað og komið í ljós að stór hluti þeirra minni fyrirtækja sem vilja skoða upplýsinga- 

og samskiptatækni komast ekki nema á byrjunarstig þeirrar þróunar og ef þau ná að klára 

slíka fjárfestingu tekur það mun lengri tíma en hjá stærri fyrirtækjum. Flest minni fyrirtækin 

láta því staðar numið við að setja vefsíðu á laggirnar með upplýsingum um fyrirtækið og þær 

vörur og þjónustu sem fyrirtækið býður upp á auk innra tölvukerfis, t.d. með 

tölvupóstþjónustu innan fyrirtækisins. Mikill hluti minni fyrirtækja á markaði hefur því ekki 

náð að stofna netverslun með góðum árangri en þar sem tækniþróunin er ör getur það 

breyst með tímanum (Cruz-Cunha & Varajao, 2011, bls. 5). 
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Stór hluti stærri fyrirtækja á hefðbundnum markaði er með fastmótað skipurit og eiga þau 

oft í erfiðleikum með snögg umskipti í rekstri sínum. Því er mikilvægt fyrir stærri fyrirtækin 

að losa um skipuritið og hafa meira flæði í stjórnarháttum sínum þegar þau færa sig yfir í 

stafrænt hagkerfi. Þau hika hins vegar ekki við að fara í slíkar fjárfestingar þar sem 

auðveldara er fyrir stór fyrirtæki að horfa einungis á lokaniðurstöðuna í stað 

heildarmyndarinnar. Þó þetta kosti peninga ná fyrirtækin að mynda nánari og betri samskipti 

við neytendur, bjóða upp á betri þjónustu og laða að fleiri viðskiptavini og því ná fyrirtækin 

enn betri samkeppnisstöðu. Nái minni fyrirtækin að halda rétt á spöðunum í tilfærslu sinni 

getur það falið í sér mikla framför fyrir þau og haft góð áhrif á rekstur þeirra en mistakist 

þetta getur breytingin haft í för með sér að fyrirtækin verða minna sveigjanleg og erfiðari í 

rekstri en áður (Khoshrow-Pour, 2005).  

Þegar skoðaður er munurinn sem myndast á milli stærri og minni fyrirtækja er einnig 

áhugavert að skoða muninn sem myndast milli hagkerfa í heiminum. Stafræn gjá er hugtak 

sem notað er yfir þann mun sem myndast á milli landa og skilur á milli tæknivæddra landa og 

þeirra landa sem eru aftarlega á merinni í tækniþróun. Ekki virðist skipta máli hvort litið er á 

þróunarstöðu landa eða stöðu landa á stafrænum markaði, þau falla í sama flokk og er 

stafræn gjá sífellt meira notuð til að meta stöðu landa í hagkerfum heimsins. Tæknistaða 

hvers lands getur því haft mikil áhrif á þróunina í rekstri fyrirtækja í viðkomandi landi. Þetta 

er talið mjög varasamt og telja sérfræðingar að ef þetta verði ekki rétt meðhöndlað muni 

þessi stafræna gjá með tímanum viðhalda og jafnvel auka þann þróunarmun sem er á 

löndum heimsins í dag. Því verður að ráða fram úr þessu sem fyrst til þess að heilu hagkerfin 

leggist ekki af, þar sem fyrirtæki illa staddra hagkerfa munu eiga erfitt með að keppa bæði á 

heimamarkaði og alþjóðlegum markaði. (Kamel, 2006, bls.3). Það er því ljóst að það fylgja 

ýmsir kostir og gallar stafræna hagkerfinu og þeim breytingum sem fyrirtæki þurfa að glíma 

við. 

2.2.2 Kostir og gallar við stafrænt hagkerfi 

Öllum nýjungum og breytingum fylgja kostir og gallar. Í samfélagi nútímans skiptir hraði öllu 

máli og þeir sem geta útvegað sína vöru eða þjónustu á sem skemmstum tíma hafa strax 

talsverða yfirburði á markaðnum. Internetið féll því strax vel í kramið, sérstaklega í 

Bandaríkjunum, en engin nýjung í sögunni hefur fengið jafn góðar viðtökur þar í landi og 

Internetið. Það er ekkert skrítið þar sem augljósustu kostirnir við stafræna hagkerfið fyrir 
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neytendur eru til dæmis þeir að gífurlegur tími sparast við verslun þar sem ferðalögum í 

verslanir og leitinni að réttu vörunni í réttu verslununum fækkar. Auk þess minnkar umfang 

alls afþreyingarefnis til muna þar sem það er í sífellt meira magni einungis í stafrænu formi 

og hægt að nálgast það með niðurhali og geyma á þar til gerðum minniskubbum. Fyrir ný 

fyrirtæki er einfaldara að stofna netfyrirtæki en venjulegt fyrirtæki. Með vel reknu 

netfyrirtæki er stofnkostnaðurinn minni, launakostnaður endar í að vera lægri en ella sökum 

lægri starfsmannakostnaðar og annar rekstrarkostnaður getur einnig mögulega dregist 

saman. Fyrirtæki sem eru fyrir á markaði geta að sama skapi dregið úr launa- og 

rekstrarkostnaði. Allur rekstur og allt umfang fyrirtækja minnkar því til muna en auk þess fá 

fyrirtækin aðgang að nýjum viðskiptavinum og mörkuðum ásamt aukinni skilvirkni. Fyrir 

minni fyrirtækin sem ná ekki að hella sér af fullum krafti í stafrænt hagkerfi er helsti 

kosturinn fólginn í því að upplýsingaflæðið innan fyrirtækisins batnar, fyrirtækið hefur betri 

stjórn á viðskiptum sínum og betri samskipti við viðskiptamenn. Því er ekki að undra að 

fyrirtæki vilji færa sig yfir á stafrænan markað og að mörg ný fyrirtæki séu nánast eingöngu á 

þeim markaði.  

Gallarnir við stafrænt hagkerfi snúa flestir að upplýsingaflæðinu sem hefur myndast á 

netinu. Sökum þess hve margir hafa aðgang að netinu og hve auðvelt það er að setja inn 

upplýsingar þar er netið mjög hættulegt. Hver sem er getur sett hvað sem er á netið og allir í 

heiminum geta lesið það hvar og hvenær sem er. Áreiðanleiki upplýsinga á netinu er því 

langt frá því að vera til staðar. Auk þess sem fyrirtæki meðhöndla mikilvægar upplýsingar á 

opnum vettvangi er áhættan við að breyta fyrirtæki úr venjulegu í stafrænt mikil. Ekki er 

hægt að horfa framhjá henni þegar talað er um galla stafræns hagkerfis en sá stærsti og 

erfiðasti viðfangs er öryggi þátttakenda í hagkerfinu en með sífellt stækkandi hagkerfi á 

netinu eru fleiri persónulegar upplýsingar þar og það hefur virkað sem gullnáma fyrir 

nútímaþjófa. 

2.2.3 Öryggi í stafrænu hagkerfi 

Kreditkortanúmer, kennitölur, símanúmer, heimilisföng, bankayfirlit og aðrar persónulegar 

upplýsingar eru núna komnar á netið hjá stórum hluta netnotenda og eru þessar upplýsingar 

auðvitað ómetanlegar. Þegar neytendur stunda viðskipti í stafrænu hagkerfi eru þetta 

upplýsingar sem flestir þurfa að gefa upp til þess að fyrirtækin geti treyst viðskiptavinunum 

og að sama skapi treysta viðskiptavinirnir því að fyrirtækin meðhöndli þessar upplýsingar 
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varlega og verji þær vel. Þróunin í gegnum aldirnar hefur sýnt að aðlögun að breyttu 

umhverfi nær yfir alla þætti samfélagsins, þ.m.t. glæpamenn og um leið og nýtt hagkerfi 

hefur myndast verða til glæpamenn sem eru tilbúnir að ráðast til atlögu. Glæpamenn 

nútímans eru margir hverjir tölvuþrjótar í hæsta gæðaflokki og fara stafrænir glæpir 

sívaxandi enda gera glæpamenn sér vel grein fyrir mikilvægi þeirra upplýsinga sem fyrirtæki 

sitja á. Einnig hafa myndast hópar af tölvuhökkurum sem taka lögin í sínar hendur og brjóta 

einungis á þeim fyrirtækjum og stofnunum sem að þeirra áliti hafa brotið á saklausum 

aðilum. Þetta skapar auðvitað líka hættu sem vert er að hafa í huga. Það sem virðist vera það 

hættulegasta við stafræna hagkerfið er að margir líta á það sem leik að brjóta niður varnir 

fyrirtækja og stofnana og ná tölvuhakkarar oftar en ekki að vera skrefinu á undan 

fyrirtækjum. Í kjölfarið á brotum þeirra eru svo varnir fyrirtækja bættar með nýrri vitneskju 

sem kemur fram með hverjum glæp. Árásin á Sony vorið 2011 er skýrt dæmi um hættuna 

sem þessu fylgir en þá náði hópur tölvuhakkara, sem kalla sig Anonymous, að brjóta á bak 

aftur varnir Sony og komast að öllum upplýsingum, þar með töldum kreditkortaupplýsingum, 

hjá öllum 77 milljón notendum Sony (Guardian, 2011). Sami hópur náði svo á einungis 

rúmum sólahring að loka heimasíðum FBI og Department of Justice í Bandaríkjunum (CBS, 

2012) sem sýnir hversu framarlega óprúttnir aðilar eru í þessum málum, en opinberar síður 

stjórnvalda í Bandaríkjunum gátu ekki haldið þeim úti þegar þeir ákváðu að komast inn.  

Ýmsar aðferðir eru mögulegar til þess að auka öryggið. Einn mikilvægasti þátturinn er að 

takmarka aðgengi starfsfólks að öllum þeim tækjabúnaði sem hýsir upplýsingar fyrirtækja og 

stofnana. Best er að geyma slíkan búnað í gluggalausu herbergi með strangri aðgangsstýringu 

en þannig má koma í veg fyrir leka á upplýsingum. Varðandi sjálfan hugbúnaðinn og öll 

stafrænu gögnin er mikilvægt að reyna allt til þess að halda þeim öruggum og er til að mynda 

hægt að dulkóða þau. Einnig er mikilvægt að uppfæra stöðugt varnir fyrirtækja. Auk þess er 

nú einfaldara fyrir fyrirtæki að staðfesta auðkenni þeirra sem stunda viðskipti við þau á 

netinu þar sem stafrænar undirskriftir hafa verið teknar í notkun. Stafrænar undirskriftir 

auðvelda fyrirtækjum að eiga afrit af öllu söluferlinu sem og óvéfengjanlega staðfestingu á 

viðskiptunum með undirskrift kaupandans (Kehal & Sing, 2005). Það er því ljóst að ýmsar 

leiðir eru til staðar en því miður virðist það oftar en ekki vera svo að fyrirtæki þurfa að verða 

fyrir barðinu á glæpamönnum eða tapi á gögnum til þess að þau taki varnir sínar í gegn. 

Fyrirtæki eru þó alltaf að gera sér betur grein fyrir því mikilvægi sem varnir gegna í stafrænu 

hagkerfi. 
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2.3 Breytingar sem fylgja stafrænu hagkerfi 

2.3.1 Áþreifanlegar vörur í útrýmingarhættu 

Stafrænar vörur njóta sívaxandi vinsælda, en þegar talað er um stafrænar vörur er oftast átt 

við vörur sem tengjast tónlist, kvikmyndum og bókum. Þessi gífurlega aukning í vinsældum á 

stafrænum vörum hefur það í för með sér að sala á áþreifanlegum eintökum af 

afþreyingarefni í verslunum hefur farið minnkandi. Mikið hefur verið ritað og rætt um hvað 

veldur þessum miklu vinsældum á stafrænum vörum og þar spilar ólöglegt niðurhal stórt 

hlutverk. Einnig er talað um að stafrænt afþreyingarefni hafi 3 sérkenni sem valdi þessum 

miklu vinsældum. Thierry Rayna skrifaði grein um þetta árið 2008 þar sem hann fjallar um 

þessi þrjú einkenni, en þau þvinga verð á stafrænum vörum niður að jaðarkostnaði. Í fyrsta 

lagi eru stafrænar vörur eins konar samgæði. Ef til er eitt eintak í föstu formi af 

afþreyingarvöru (bók, dvd-diskur eða geisladiskur) er ekkert því til fyrirstöðu að allir í 

heiminum geti eignast vöruna. Fjölföldun og ólöglegt niðurhal gerir það að verkum að ekki er 

hægt að útiloka neinn frá vörunni ef hún er á annað borð til í stafrænu formi þar sem 

tengslanetið er svo fljótt að vinda upp á sig. Vörurnar í föstu formi eru hins vegar ekki 

samgæði. Í öðru lagi spilar endingartíminn stórt hlutverk. Flestar vörur í heiminum hafa 

endanlegan endingartíma og er talið að dvd-diskar og geisladiskar endist í kringum 30 ár. 

Hins vegar hafa stafrænar vörur svo að segja endalausan endingartíma en með því að vera 

sífellt að afrita stafrænt efni á nýja minniskubba er hægt að tryggja endalausan líftíma. Í 

þriðja og síðasta lagi felst gildi afþreyingarvara í upplifun. Til þess að einstaklingar nái að 

meta raunverulegt virði slíkra vara þurfa þeir að geta hlustað á tónlistina, horft á myndina 

eða lesið bókina áður en þeir leggja lokamat sitt á virði vörunnar. Þetta skapar ákveðinn 

vanda þar sem erfitt er að verðleggja vöruna þegar virði nánast allra kaupenda breytist eftir 

að hafa notið vörunnar. Þessir þrír þættir stuðla að því að verð á stafrænum vörum nálgast 

alltaf jaðarkostnað. (Rayna, 2008) 

Þar sem stafrænar vörur eru jafn algengar og raun ber vitni og endingartími þeirra er allt 

að því endalaus færist verð sífellt nær jaðarkostnaði. Sú staðreynd að virðið ákvarðast af 

upplifun segir okkur að aðilar eru ekki tilbúnir til þess að greiða uppsett verð fyrir vörurnar. 

Breytingin úr venjulegum markaði yfir í stafrænan hefur því mikil áhrif á fyrirtæki í þessum 

rekstri en hár stofnkostnaður fylgir rekstrinum. Fyrsta eintakið af vörunni er langdýrast og 

fyrirtæki eru því ekki mikið á stafrænum markaði ef þau hafa ekki mikla markaðshlutdeild. 
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Áþreifanleg eintök af afþreyingarefni eru greinilega hægt og bítandi að deyja út og stafræn 

eintök að taka við. Fyrirtækin geta ekki stjórnað sölunni á stafrænum vörum og því er þessi 

þróun þeim erfið. Ólöglegt niðurhal er einnig erfitt viðureignar og það gerir bæði fyrirtækjum 

og einstaklingum enn erfiðara fyrir þar sem eignarréttur virðist vera virtur að vettugi á 

stafrænum markaði.  

2.3.2 Eignarréttur á stafrænum markaði 

Eignarréttur hefur alltaf verið meðal mikilvægustu réttinda einstaklinga. Skilgreining á 

eignarrétti í lögfræði er sú að eignarréttur er friðhelgur og engan má skylda til að láta af 

hendi eign sína nema með lögum, að almenningsþörf krefjist þess og að fullt verð komi fyrir. 

Eignarréttur gefur því eigandanum fullt vald yfir viðkomandi eign og getur hann gert hvað 

sem hann vill með hana. Í hagfræðilegum skilningi er talað um að eignarréttur segi til um 

hver hefur yfirráð yfir og hver notar sjaldgæfar auðlindir. Eignarréttindi eru þá yfirráð yfir 

sjaldgæfum auðlindum sem og vald til þess að nýta þær (Þráinn Eggertsson, 2011). Mjög 

mikilvægt er að samfélagið viðurkenni réttindin og endanlega er það ríkisvaldið sem er á bak 

við réttindin og ríkið er aðilinn sem viðurkennir þau. Þetta á við um allar auðlindir og einnig 

við um allt það efni sem er gefið út í samfélaginu, t.d. allt efni sem listamenn gefa út eins og 

bækur, bíómyndir og tónlist. Einnig hafa almennir borgarar fengið að finna mikið fyrir þessu 

á samskiptasíðum eins og Facebook.com en allt efni sem notendur setja þangað inn er í eigu 

Facebook og mega eigendur Facebook gera hvað sem þeir vilja við allar myndir og 

upplýsingar sem þar er að finna (Consumerist, 2009). Með stafrænni þróun heimsins hefur 

aðgengi að öllu afþreyingarefni breyst mikið og því hefur þurft að endurskoða eignarrétt að 

mörgu leyti.  

Framleiðendur afþreyingarefnis hafa fundið einna mest fyrir stafrænu þróuninni en þá er 

helst átt við tónlistar-, kvikmynda- og bókastéttina. Sífelld tæknibreyting færir okkur betri 

gæði í t.d. kvikmyndum og tónlist og nú er svo komið að bækur eru komnar í stafrænt form 

og hægt að lesa þær í dag bæði í tölvum sem og þar til gerðum spjaldtölvum. Þessi stöðuga 

þróun og sú staðreynd að nánast allt afþreyingarefni er til í stafrænu formi hefur stóraukið 

ólöglegt niðurhal. Svo virðist vera sem engin lög gildi á netinu og jafnvel ólöglegt niðurhal er 

ekki refsivert. Aðilar stundar þetta því sífellt meira til þess að spara bæði tíma og peninga 

þegar kemur að fjárfestingu í afþreyingarefni. Eignarrétturinn hefur verið algjörlega 

hunsaður á Internetinu og nánast ekkert verið aðhafst til að varna því. Listamenn eru að 
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missa af talsverðum tekjum vegna þessa. Dreifingarfyrirtæki og útgáfufyrirtæki berjast nú 

harkalega fyrir því að betur verði fylgst með ólöglegu niðurhali og fólki refsað fyrir slíkt 

athæfi. Í október 2011 kom fram frumvarp hjá Bandaríska þinginu, kallað SOPA, sem átti að 

ná endanlega að stöðva ólöglegt niðurhal en í því frumvarpi var gert ráð fyrir allt að 5 ára 

fangelsi við sakfellingu. Í netheimum hófst mikil herferð gegn frumvarpinu sem lyktaði með 

því að Obama neitaði að undirrita það í janúar 2012 og var það því ekki lögfest (Forbes, 

2012). Í sama mánuði hófu stjórnvöld í Bandaríkjunum fyrstu almennu atlöguna gegn 

ólöglegu niðurhali og lokuðu þau skráarskiptasíðu sem nefnist Megaupload, handtóku 

höfuðpaura síðunnar og kærðu þá fyrir brot á höfundarrétti. Þessu var svarað, eins og áður 

hefur verið nefnt, með árásum á FBI og Department of Justice (BBC, 2012). Enn á eftir að fást 

niðurstaða í Megaupload málinu og er hennar beðið með mikilli eftirvæntingu en sú 

staðreynd að Obama neitaði SOPA frumvarpinu styrkti ekki stöðu stjórnvalda gegn ólöglegu 

niðurhali. Herferðin gegn ólöglegu niðurhali og ólöglegri dreifingu fer því heldur erfiðlega af 

stað en stjórnvöld flestra ríkja í heiminum stefna að því að auka herferðina enn frekar og nú 

er beðið eftir niðurstöðum úr nýju frumvarpi sem nefnist ACTA og hefur verið lagt fyrir flest 

ríki heimsins. 

Skiptar skoðanir eru um hversu alvarleg refsingin á að vera fyrir ólöglegt niðurhal og hvort 

það sé yfirhöfuð rétt að stöðva það úr þessu. Vissulega er tekjumissirinn talsverður og því 

skiljanlegt að margir séu á móti þessari þróun. En öllum breytingum fylgja tækifæri. 

Afþreyingariðnaðurinn þarf einfaldlega að endurskipuleggja sig með stafræna markaðinn í 

huga. Fyrirtæki sem bjóða upp á stafrænar vörur til sölu á heimasíðum sínum njóta vaxandi 

vinsælda og er salan á slíkum vörum komin vel af stað og telja sérfræðingar að stafrænar 

vörur muni taka við af áþreifanlegum vörum innan tíðar. Í júli 2011 varð rapparinn Eminem 

fyrstur allra til að selja 1 milljón eintaka af plötu í stafrænu formi en viku síðar náði enska 

söngkonan Adele sama áfanga og bætti síðar um betur. Fyrri hluta árs 2011 voru stafrænar 

plötusölur um þriðjungur af heildarsölu (32%) sem er umtalsverð aukning frá fyrra ári, 19%, 

en þetta þykir benda til þess að stafræn sala sé loksins að komast á almennilegt flug 

(USAToday, 2011). Auk þess hefur sala á einstökum lögum aukist gífurlega. Það vill einnig 

gleymast að í hinum stafræna heimi felast ýmis tækifæri fyrir unga og nýja listamenn en 

netið getur skipt sköpum fyrir þá aðila. Með því að markaðssetja sig á vefsíðum eins og 

Youtube.com og Facebook.com geta ungir listamenn komið sér vel á framfæri. Með því móti 

færa þeir neytendum möguleikann á að hlusta á plötur eða horfa á bíómyndir áður en þeir 
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taka ákvörðun um virði og skemmtanagildi þeirra, sem er lykilatriði þegar kemur að 

stafrænum vörum. Netið hjálpar mikið til í því en einnig eru einstaklingar sem ná fyrst í vörur 

ólöglega á netinu líklegri til að kaupa þær ef þeim líkar vel við vörurnar. Ólöglegt niðurhal 

getur auk þess aukið tekjur af tónleikahaldi listamanna þar sem þeir ná betri dreifingu á efni 

sínu með hjálp ólöglegs niðurhals (Birgitte Andersen, 2010). Það er því nokkuð ljóst, ef litið er 

til tregðu stjórnvalda við að samþykkja frumvörp gegn ólöglegu niðurhali, að listamenn og 

þeir sem ætla sér að vera á hinum stafræna markaði verða að sætta sig við að 

eignarrétturinn verði hunsaður og einbeita sér að því að laga sig að nýjum aðstæðum. 

Tækninýjungar hafa í gegnum tíðina alltaf haft áhrif á hvernig listamenn fá tekjurnar sínar og 

er Internetið engin breyting þar á. Vefsíður á borð við Youtube.com og hin ýmsu vefútvörp 

greiða listamönnum fyrir hverja spilun sem tónlist þeirra fær. Vefverslanir á borð við iTunes 

greiða listamönnum einnig fyrir hverja sölu og þær tekjur listamanna eru í svipuðu hlutfalli 

og tekjur af áþreifanlegum geisladiskum og dvd-diskum (Rolling Stone, 2011). Tækninýjungar 

eru því enginn dauðadómur og sést það á vaxandi vinsældum vefsíðna eins og iTunes að 

neytendur eru sífellt opnari fyrir því að eignast stafrænar vörur með löglegum hætti og því 

líkur á því að stafrænt hagkerfi geti vaxið mikið til viðbótar. 

2.4 Skiptir stærð raunhagkerfis máli fyrir vöxt stafræns hagkerfis? 

Ekki verður um það deilt að ef raunhagkerfið landa er stórt þá standa þau betur að vígi þegar 

kemur að því að mynda stafrænt hagkerfi. Í víðri og einfaldri merkingu má skilgreina stafrænt 

hagkerfi sem stafræna væðingu á gögnum og því má segja að frá miðjum 10. áratug síðustu 

aldar hafi hagkerfi heimsins verið að færa sig yfir í stafrænt hagkerfi. Eitt stærsta einkenni 

stafrænnar væðingar er að framleiðslan í slíku hagkerfi virðist vera með vaxandi 

stærðarhagkvæmni, þ.e. framleiðslan og hagvöxturinn eykst hraðar í slíku hagkerfi en í 

hefðbundnu hagkerfi. Helsta ástæða þess er að breytingin hefur bæði bein áhrif á hagkerfi 

landa sem og samfélagið í heild. Stafræn væðing skapar eftirspurn eftir vörum sem voru ekki 

til áður, s.s. stafrænar útgáfur af afþreyingarefni. Hún einfaldar rekstur og stofnun fyrirtækja 

í heiminum, skapar ný störf í tækni- og þjónustugeiranum auk þess sem ný kynslóð neytenda 

hefur myndast. Einnig er talið að stafrænt hagkerfi dragi úr efnahagssveiflum þar sem 

auðvelt er að sveifla til verðinu á vörum (Kim, Park, Kim & Hwang, 2011). Af þessu má ætla 

að tilfærslan yfir í stafrænt hagkerfi hafi jákvæð áhrif á hvaða hagkerfi sem er. 
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Fremstir í flokki í stafrænni væðingu voru Bandaríkjamenn, enda með eitt stærsta hagkerfi 

heims og tæknibúnað til að takast á við hið nýja hagkerfi. Hagvöxtur í Bandaríkjunum var 

mikill fram til aldamóta og var það ekki síst vegna þess hve vel gekk að færa hagkerfið yfir í 

stafrænt form og nota upplýsinga- og samskiptatæknina sem sífellt varð betri. Hins vegar 

minnkaði vöxturinn í stafræna hagkerfinu um aldamótin sem leiddi til þess að hagvöxtur 

Bandaríkjanna varð minni en þessi þróun var þó bara tímabundin. Í dag er upplýsinga- og 

samskiptatæknin ásamt stafrænu hagkerfi stór hluti af hagkerfinu hjá Bandaríkjamönnum 

ásamt því að vera lykilatriði í hagvexti Bandaríkjanna. Hraður vöxtur þeirra var ekki síst því að 

þakka að hagkerfið var mjög stórt fyrir breytinguna og vel í stakk búið að takast á við nýjar 

áskoranir. En hvað með litlu hagkerfin? Írland var ekki með stórt hagkerfi og lenti í kreppu 

árið 1980 sem gerði stöðu þess enn verri. Á 10. áratug síðustu aldar byrjuðu Írar hins vegar 

að markaðssetja upplýsinga- og samskiptatækni af fullum krafti og hvöttu aðila í landinu til 

að taka þátt í stafrænni byltingu. Slíkri tilfærslu fylgir, eins og áður hefur verið nefnt, vaxandi 

stærðarhagkvæmni og við tók gífurlegur vöxtur á Írlandi. Árið 2006 var landsframleiðsla á 

mann í landinu orðin 9. hæsta í heiminum og var það að mestu leyti stafrænni væðingu að 

þakka. Í dag hefur kreppan sem skall á árið 2008 haft mikil áhrif á Írland sem og önnur lönd 

heimsins en flestir eru á því að stafræna hagkerfið beri litla sem enga ábyrgð á því (Kim, Park, 

Kim & Hwang, 2011).  

Það er því nokkuð ljóst að stærð raunhagkerfisins er alls ekki aðalatriðið, með réttu 

hugarfari og réttum fjárfestingum er allt hægt. Þó að lönd með stór og mikil hagkerfi, eins og 

Bandaríkin, séu fljót að tileinka sér þær breytingar sem eiga sér stað í viðskiptum og 

samskiptum og nái að aðlaga hagkerfi sitt að þeim þýðir það ekki að hagvöxturinn þar verði 

alltaf mestur. Þar spilar vaxandi stærðarhagkvæmni stórt hlutverk. Ísland náði, rétt eins og 

Írland, gífurlegum vexti fyrir hrunið 2008 og þar átti stafræn væðing stóran þátt þó hún hafi 

kannski ekki verið lykilatriðið. Stafrænt hagkerfi á Íslandi hefur hins vegar verið í nánast 

stöðugum vexti síðan 21. öldin gekk í garð.  
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3 Stafrænt hagkerfi á Íslandi 

3.1 Upphaf 

Snemma á 9. áratug síðustu aldar var stofnað samband sem átti að tengja saman öll 

Norðurlöndin með gagna- og samskiptaneti, kallað Nordunet. Stofnríkin voru Danmörk, 

Finnland, Noregur og Svíþjóð en Ísland fékk aðild að sambandinu árið 1985. Takmark 

Nordunet var að tæknivæða Norðurlöndin, tengja þau saman og ná að byggja upp gott 

samskiptanet milli landanna. Tölvurisinn IBM hóf samstarf með Nordunet árið 1984, en IBM 

stofnaði verkefnið EARN með það að leiðarljósi að byggja upp nettengsl í Evrópu. (Nordunet, 

2005). Bæði IBM og Nordunet voru ástæða þess að Ísland fékk upphaflega netsamband við 

umheiminn, en það gerðist fyrst 21. júli 1989 þegar Háskóli Íslands var tengdur við 

höfuðstöðvar Nordunet í Danmörku (Vísindavefur, 2006). 

Hvatinn til að tengja Ísland við Internetið var í sjálfu sér lítill, enda landið lítið, óheppilega 

staðsett og íbúar þess færri en 300.000. Þess utan var uppsetningin á netbúnaði 

kostnaðarsöm og ferlið flókið, enda tók uppsetningin á netbúnaði ári lengur á Íslandi en hjá 

hinum Norðurlöndunum. Þó Ísland hafi fengið nettengingu árið 1989 var ekki þar með sagt 

að um byltingu væri að ræða strax frá upphafi. Sökum smæðar landsins var Ísland ekki 

framarlega í forgangsröðinni þegar kom að netvæðingu og því alltaf talsvert á eftir hinum 

Norðurlöndunum, sem og heiminum öllum. Íslendingar áttu sjálfir sinn þátt í því en netið 

varð ekki strax aðgengilegt heimilum og að sama skapi voru Íslendingar ekki nægilega fljótir 

að tileinka sér þær tækninýjungar sem í boði voru með tilkomu netsins. Þetta sést vel ef 

mynd 1 er skoðuð, en þar er hægt að sjá fjölda nettengdra tölva á Íslandi frá árunum 1990 til 

2010 en talningum var hætt árið 2010. Talningarnar voru á vegum RIPE í Evrópu og árið 1990 

voru skráðar 14 tölvur á Íslandi en við lokatalningu árið 2010 voru tölvurnar tæplega 300.000 

talsins. Eins og sést á myndinni er þróunin frekar hæg en árið 1996 hefst vöxturinn fyrir 

alvöru og eftir aldamótin kemur mikill kippur í tölvunotkun Íslendinga. Þetta helst í hendur 

við vöxtinn á Interneti Íslendinga en fram að aldamótum voru Íslendingar mjög aftarlega á 

merinni þegar kom að stafrænni væðingu. Um aldamótin fór að birta til og fleiri tækifæri 

fólust í því að bæta nethraða Íslendinga og stækka við dreifingarkerfi Internetsins (Nordunet, 

2005).  

Þróunin á stafrænu hagkerfi á Íslandi fylgdi bæði þróuninni í nethraða á Íslandi sem og 

þeirri þróun sem var í fjölda af tölvum á Íslandi. Stafræn væðing á upplýsingum hóf göngu 
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sína með vaxandi tölvunotkun en komst ekki almennilega af stað fyrr en eftir aldamótin. Hins 

vegar má segja að upphafið á stafrænu hagkerfi hafi verið árið 1996 þegar Íslandsbanki 

opnaði fyrsta heimabankann. Heimabankinn þá bauð upp á að fylgjast með yfirliti reikninga 

sem og skoða stöðu þeirra en engar millifærslur né fjárhagslegar færslur voru leyfilegar í 

gegnum hann (MBL, 1996). Næsta skref var svo stigið í desember 1997 þegar SPRON kom, 

fyrstur allra, með heimabanka þar sem hægt var að framkvæma fjárhagslegar greiðslur. 

Þetta var hægt vegna aukins öryggis á netinu og var almenn ánægja með þessa nýjung hjá 

SPRON. Hinir bankarnir fylgdu vel á eftir og þessari nýjung var tekið með opnum örmum. Til 

marks um það tvöfaldaðist veltan í heimabanka SPRON á milli ára fyrstu 2 árin sem hann 

starfaði (MBL, 2000). Vinsældir heimabankanna voru til marks um það að stafræn vitund var 

að kvikna hjá Íslendingum og árið 1999 var stofnaður fyrsti netbankinn á Íslandi. Aftur var 

það gert í gegnum SPRON, en SPRON einsetti sér að vera framarlega á sviði netviðskipta. 

Einkenni netbankans voru þau að bankinn hafði engin útibú, þjónustan fór fram á netinu og 

engra ábyrgðarmanna var krafist, einungis þurfti að fylla út umsókn á netinu. Með þessu 

móti gat bankinn boðið upp á hærri innlánsvexti og lægri útlánsvexti. Miklar takmarkanir 

voru í rekstri bankans fyrst um sinn en hann náði ágætis flugi og var skýrt merki um 

tækifærin sem felast í stafrænni væðingu (MBL, 1999). Það var því greinilegt að stafræn 

vitund Íslendinga var að vakna en framundan var mikið vaxtastökk hjá Íslendingum í 

stafrænu hagkerfi. 

 

Mynd 1: Fjöldi nettengdra tölva á Íslandi (Isnic, 2010). 
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3.2 Þróunin á Íslandi 

Aldamótin marka að mörgu leyti tímamót fyrir Íslendinga, sérstaklega þegar litið er á 

tölvuöldina sem gekk í garð hér á landi. Nordunet var sífellt að uppfæra kerfi sín á 

Norðurlöndunum og árið 2004 hófust miklar endurbætur á sendingum til Íslands sem 

stórbætti kerfið hér á landi. Þegar endurbótunum var lokið var strax hafist handa við næsta 

skref, en árið 2005 var Ísland komið á svipaðan stall og hin Norðurlöndin með mun betri 

tengingu við netið heldur en áður hafði þekkst á Íslandi (Nordunet, 2005). Í kjölfarið á 

þessum breytingum byrjaði Orkuveita Reykjavíkur að skipuleggja lagningu á ljósleiðara um 

þéttbýli Íslands en það færir heimilum landsins umtalsvert meiri nethraða. Verkefnið hófst 

árið 2005 og var ætlunin að ljúka því árið 2012 (MBL, 2008). Árið 2007 stofnaði Orkuveita 

Reykjavíkur einkahlutafélagið Gagnaveita Reykjavíkur, en því félagi var ætlað að sjá um að 

leggja ljósleiðara um þéttbýli landsins. Sú starfsemi hefur verið að skila tapi en heldur þó 

ótrauð áfram í sínu ferli og svo virðist sem áætlunin um að leggja ljósleiðara um Reykjavík og 

nágrenni í lok ársins 2012 muni standast (MBL, 2010a). Það er því enn gífurlegur vöxtur í 

nettengingum og stafrænni væðingu á Íslandi og nýjustu áætlanir gera ráð fyrir því að landið 

allt verði komið með ljósleiðara árið 2022 en slíkt verður mjög kostnaðarsamt (MBL, 2011a). 

Mun einfaldara er að uppfæra ljósleiðara þegar aukinn hraði verður til staðar og er því ljóst 

að íslensk nettenging mun aukast í nánustu framtíð og endurbætur á henni verða hraðar 

þegar þær verða í boði. 

Flutningur gagna úr föstu formi yfir í stafrænt form jókst jafnt og þétt með aukinni 

tæknivæðingu þjóðarinnar. Árið 2000 hóf vefurinn Tímarit.is göngu sína en hann er rekinn af 

Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafn og þar er hægt að nálgast nánast hvert einasta 

íslenska tímarit frá árinu 1920 (Tímarit, 2012). Það er því í kringum aldamótin sem byrjað er 

að færa skrifleg gögn yfir í stafrænt form af alvöru en stafrænt hagkerfi hélt einnig áfram að 

stækka jafnt og þétt frá aldamótum. Árið 2001 var stofnuð netverslunin Magnkaup.net þar 

sem markmiðið var að fá veglegan afslátt af vörum með því að fá stóran hóp af fólki til að 

kaupa vöruna (MBL, 2001). Magnkaup.net var forveri hinna gríðarvinsælu hópkaupsíðna sem 

notaðar eru í dag og lifði vefsíðan til ársins 2006 en þá lagði hún upp laupana. Stofnun 

síðunnar var möguleg þar sem öryggið jókst sífellt á netinu. Á sama tíma héldu 

heimabankarnir áfram að þróast og árið 2004 voru þeir komnir í þá mynd sem við þekkjum í 

dag, á nokkrum tungumálum og allar tegundir fjárhagslegra greiðslna voru mögulegar. Árið 

2006 hóf vefsíðan Skemman.is göngu sína en sá vefur er í dag, líkt og Tímarit.is, rekinn af 
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Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafn. Á Skemman.is má finna lokaritgerðir nemenda frá 

háskólum á Íslandi og er opið aðgengi að rannsóknarniðurstöðum ritgerða á Skemman.is 

(Skemman, 2012). Síðan er skýrt dæmi um þá aukningu sem hefur verið í stafrænni væðingu 

gagna og þá auknu eftirspurn sem myndast hefur eftir slíkum gögnum. Það var svo árið 2007 

sem fjármálaráðuneytið hóf að senda starfsfólki sínu launaseðla í rafrænu formi og birtast 

þeir í heimabönkum starfsmanna. Slíkt er nú orðið sífellt algengara (Fjármálaráðuneytið, 

2007). 

Eitt stærsta vandamálið í stafrænu hagkerfi í heiminum í dag er ólöglegt niðurhal og Ísland 

hefur ekki farið varhluta af því. Árið 2002 var stofnuð á Íslandi skráarskiptasíða sem nefndist 

DC++ og var að erlendri fyrirmynd. Ferlið felur í sér að notendur skrá sig á síðuna, sækja það 

efni sem þeir hafa áhuga á, til dæmis þætti, kvikmyndir eða tónlist, og þegar þeir hafa sótt 

viðkomandi efni deila þeir svo efninu til annarra notenda sem hafa áhuga á sama efni. DC++ 

var fyrsta skráaskiptasíðan sem náði almennilegum markhópi á Íslandi og var allskonar efni 

dreift á síðunni, þar með talið íslensku efni. Þetta var litið miklu hornauga og árið 2004 var 

gerð húsleit hjá 12 aðilum sem komu að síðunni og tölvur þeirra gerðar upptækar. Í tölvum 

mannanna fundust 130.000 höfundarréttarvarin verk og í kjölfarið voru höfuðpaurarnir 

kærðir fyrir brot á höfundarrétti. Mennirnir voru svo sakfelldir árið 2008 og fengu allir 

skilorðsbundinn dóm (Vísir, 2008a). DC++ varð þó kveikjan að öðru og enn stærra samfélagi í 

skráarskiptum á Íslandi en árið 2005 var vefsíðan Torrent.is stofnuð, oftast kölluð Istorrent. 

Torrent.is gekk út á það sama og DC++, að gera notendum kleift að sækja og deila efni sem 

þeir vildu fá án endurgjalds. Torrent.is náði gífurlegum vinsældum og voru notendur 

síðunnar yfir 26.000, eða rúmlega 8,67% af Íslandi á þeim tíma (Istorrent, 2012). Samfélagið 

sem þarna myndaðist var því gríðarlega stórt. Mikið magn af íslensku efni var fáanlegt og 

naut mikilla vinsælda enda hvergi hægt að fá það nema á Torrent.is eða kaupa það í 

verslunum. Samtök Myndrétthafa á Íslandi voru ekki hrifin af þessari þróun og kærðu 

stofnanda Torrent.is, Svavar Lúthersson, og fengu lögbann á síðuna árið 2007. Í kjölfarið fór 

mál Svavars fyrir héraðsdóm en því var vísað frá árið 2008 á grundvelli vanreifunar og því 

gekk erfiðlega að berjast gegn ólöglegu niðurhali á Íslandi (Vísir, 2008b). Þessi niðurstaða 

vakti hörð viðbrögð og í kjölfarið ákvað STEF að leita réttar síns og kærði Svavar fyrir brot á 

höfundarrétti. Árið 2010 fékkst niðurstaða í því máli, þar sem Istorrent var úrskurðað 

bótaskylt gagnvart STEF og þurfti Svavar einnig að greiða málskostnað STEF (MBL, 2010b). 

Þetta urðu endalok skráarskiptasíðunnar Torrent.is en þrátt fyrir þennan dóm komu fleiri 
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íslenskar skráarskiptasíður til sögunnar. Fyrst um sinn varð þetta mikið hitamál og öllum 

þessum síðum lokað en í dag starfa 2 slíkar síður. Sú stærsta á Íslandi nefnist deildu.net og 

hún fær að starfa óáreitt. Ástæðuna má að mestu rekja til þess að allt íslenskt efni er 

stranglega bannað á síðunni. Það er því ekki mikill hvati fyrir íslenska aðila að loka þeirri síðu. 

Þrátt fyrir harða baráttu gegn íslenskum skráarskiptasíðum voru þær ekki alslæmar og að 

mörgu leyti höfðu þær jákvæð áhrif á stafrænt hagkerfi á Íslandi.  

Tækifærin sem felast í stafrænu hagkerfi koma oft ekki fram fyrr en viðkomandi land 

hefur fengið að finna fyrir ólöglegu niðurhali. Á Íslandi hafði sífellt aukin tæknivæðing mikið 

að segja en samfélagið sem myndaðist á vegum DC++ hafði einnig mikil áhrif og vinsældir 

hennar voru til marks um auknar vinsældir á stafrænu efni á Íslandi. Árið 2003 var fyrsta 

vefsíðan sem seldi stafrænar vörur sett upp á Íslandi, Tónlist.is. Síðan hefur alla tíð boðið upp 

á íslenska og erlenda tónlist og býr nú yfir stærsta safni tónlistar sem finna má á Íslandi. 

Tónlist.is hefur dafnað vel og vinsældir síðunnar aukist ár frá ári og jukust viðskipti ársins 

2011 um 30% frá árinu áður. Það er því greinilegt að það er markaður fyrir stafræna tónlist á 

Íslandi og hann heldur bara áfram að vaxa (Tónlist, 2012). Árið 2005 var stofnað fyrirtæki að 

nafni Skjárinn, en Skjárinn bauð fyrstur allra upp á gagnvirkt sjónvarp. Það felur í sér að 

notendur þess þurfa ekki að fylgja dagskrá sjónvarpsins og geta valið sér þær myndir og þá 

þætti sem þeir vilja horfa á hverju sinni. Þetta var gífurlega byltingarkennt og færði 

neytendum mikið vald yfir sínu sjónvarpsáhorfi. Allt þetta er gert með stafrænum hætti og 

dregur úr þörfinni á ólöglegu niðurhali. Skjárinn hefur notið aukinna vinsælda og eru nú fleiri 

farnir að bjóða upp á gagnvirkt sjónvarp svo aukin samkeppni hefur færst í 

sjónvarpsútsendingar á Íslandi (Skipti, 2012). Næsta stóra skref var stigið árið 2009 þegar 

tónlistarsíðan Gogoyoko.com var stofnuð. Gogoyoko.com er íslensk og kemur með nýja sýn á 

verslun tónlistar á netinu, en í gegnum Gogoyoko eru viðskiptin stunduð beint við 

tónlistarmennina. Enginn milliliður er og tónlistarmennirnir ráða gjaldtöku fyrir vörur sínar. 

Einnig er hægt að hlusta á mikið magn tónlistar ókeypis á síðunni. Þetta gjörbreytti 

tónlistarsölu á Íslandi og hefur vefsíðan fært út kvíarnar og er nú komin með höfuðstöðvar í 

þremur löndum og útrásin verið talsverð (Gogoyoko, 2012). Haustið 2010 var svo vefsíðan 

Filma.is stofnuð, en þar geta Íslendingar keypt og leigt bæði bíómyndir og þætti gegn lægra 

gjaldi en á myndbandaleigum og í verslunum. Síðan breytti algjörlega myndbandaleigu á 

Íslandi en á Filma.is er alltaf öruggt að myndin sé til, ekki er lengur hægt að hafa myndirnar 

of lengi og því sektirnar úr sögunni og verslunin er alltaf opin. Boðið er upp á mikið magn af 
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efni og úrvalið verður æ meira líkt og á fyrrnefndum síðum (Filma, 2012). Það er því nokkuð 

ljóst að þó ólöglegt niðurhal hafi haft einhver skaðleg áhrif þá opnaði það að mörgu leyti 

augu rekstraraðila á Íslandi og er úrvalið af stafrænu efni sem hægt er að nálgast löglega 

sífellt að aukast. Íslendingar hafa líka tekið þessari þróun, líkt og flestar aðrar þjóðir í 

heiminum, með opnum huga og viðskiptin aukast ár frá ári sem er mjög jákvæð þróun. 

3.3 Staðan í dag 

Stafrænt hagkerfi á Íslandi hefur verið í stöðugri þróun enda Íslendingar sífellt að átta sig 

betur á tækifærunum sem felast í því auk þess sem þjóðin er orðin mun tæknivæddari. 

Nýjasta stóra skrefið sem stigið var í stafrænni væðingu þjóðarinnar var innleiðing 3G 

tækninnar sem snýr að flestum smátækjum í dag. Til að byrja með sneri 3G aðallega að 

svokölluðum snjallsímum en slíkir símar bjóða upp á gagnaniðurhal ásamt hinum ýmsu 

viðbótum með smáforritum sem í daglegu tali eru kölluð „App“. Með tímanum hefur 3G 

tæknin verið aukin og nú eru til 3G-netkort fyrir fartölvur og einnig eru flestar spjaldtölvur í 

dag með 3G tæknina innbyggða. Síminn var fyrstur allra fyrirtækja á Íslandi að innleiða 3G 

tæknina og bauð upp á 3G farsíma og 3G þjónustu innan höfuðborgarsvæðisins 4. september 

2007. 3 mánuðum síðar höfðu Nova og Vodafone bæst í þennan hóp (MBL, 2007). Síminn er 

þó ennþá í dag með lang stærsta dreifingarkerfið fyrir 3G þjónustu á landinu. 3G gerir 

notendum kleift að komast á netið hvar sem er innan þjónustusvæðis og hefur því fært netið 

út fyrir hússins dyr. Þetta var algjör bylting og hefur notið vaxandi vinsælda á Íslandi og nú er 

svo komið að fjórðungur landsmanna á snjallsíma (Vísir, 2012a). 3G tæknin var stórt skref í 

tæknivæðingu Íslands og hefur fært okkur nánast á sama stall og þau lönd sem eru hvað 

mest tæknivædd. Gífurlegur fjöldi af nýjum vörum sem aldrei áður höfðu sést hér hefur 

streymt hingað til lands síðastliðin 2 ár og vörur eins og iPhone og iPad ásamt öðrum 

spjaldtölvum eru nú til í flestum raftækjaverslunum. Staða Íslands í tækniheiminum 

endurspeglast vel í því hversu fljótt við erum farin að fá tækninýjungar hingað til lands eins 

og sést á hinum ýmsu miðnæturopnunum sem eru haldnar í kringum nýjar vörur til þess að 

svala þorsta tækniþyrstra Íslendinga, nú síðast með tilkomu iPad 3 spjaldtölvunnar (MBL, 

2012a).  

Símamarkaðurinn og spjaldtölvumarkaðurinn eru hvað mest vaxandi á Íslandi í dag og ýta 

undir frekari þróun hér á landi. Fyrirtæki eru mörg hver farin að þróa smáforrit fyrir síma og 

eru nú til smáforrit hjá til dæmis bönkum og bensínstöðvum hér á landi. Íslensk 
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tölvuleikjafyrirtæki eru einnig farin að láta til sín taka á ýmsum sviðum og er CCP þar fremst í 

flokki með tölvuleikinn sinn Eve Online, sem yfir 300.000 manns á heimsvísu spila. Fleiri 

fyrirtæki eru byrjuð á tölvuleikjaþróun og hefur íslenska fyrirtækið Plain Vanilla gefið út leik 

fyrir iPad hjá Apple (Viðskiptablaðið, 2011). Auk þess hefur aukin spjaldtölvu-menning fært 

Íslendingum þá nýjung að bækur eru komnar á stafrænt form á Íslandi.  

15. nóvember 2010 kom fyrsta rafbókin út á Íslandi og var þar með brotið blað í bókaútgáfu 

Íslands. Í september 2011 stofnaði Eymundsson sérstaka vefverslun með rafbækur og er með 

mjög gott úrval bóka sem sífellt bætist í. Rafbækur er hægt að geyma í spjaldtölvunum sem 

þýðir að þær taka ekkert pláss og eru talsvert ódýrari. Sala á rafbókum hefur farið vel af stað 

á Íslandi og lítur út fyrir að rafbækur séu komnar til að vera (MBL, 2011b). Ný rafbókaverslun, 

Skinna.is, var svo opnuð á miðnætti þann 14. apríl 2012 og hefur nú myndast samkeppni á 

rafbókamarkaði á Íslandi. Bækurnar sem Skinna.is býður upp á er hægt að nota í fleiri 

tækjum en þær sem Eymundsson býður upp á og því greinilegt að samkeppnin er hörð og 

rafbókamarkaðurinn er hægt og bítandi að festa sig í sessi (Skinna, 2012). Þetta sýnir að 

staða Íslands á tækniöldinni batnar með hverju árinu sem líður og erum við á góðri leið með 

að verða með tæknivæddustu þjóðum heims.  

3.4 Stór íslensk fyrirtæki á stafrænum markaði 

Stofnaður hefur verið gífurlegur fjöldi fyrirtækja á Íslandi sem reka öfluga netverslun eða 

veita aðgengilega og góða þjónustu á netinu. Nokkur fyrirtæki eru einungis með stafrænar 

vörur og hafa þau öll verið nefnd hér að framan en þau eru: Tónlist.is, Gogoyoko.com, 

Filma.is og Eymundsson.is auk þess sem sjónvarpsþjónusta Skjásins fellur undir þennan flokk, 

en hún er í daglegu tali kölluð Video on Demand, eða VoD. Nýjasti meðlimurinn í þessum 

flokki er síðan Skinna.is en þar er hægt að kaupa rafbækur fyrir allar tegundir tölva og flestar 

tegundir spjaldtölva. Öll þessi fyrirtæki bjóða upp á sífellt meira úrval og eiga vöruna til í 

endalausu upplagi sem tekur ekkert pláss. Þetta er mjög jákvæð þróun og færir Ísland sífellt 

nær framtíðinni. 

Verslanir með hefðbundnar og áþreifanlegar vörur hafa einnig fært sig yfir á netið hér á 

Íslandi og margar nýjar netverslanir eru komnar til sögunnar. Nýjar verslanir eru nánast 

undantekningarlaust með netverslun og er það mun algengara en að verslanir hafi eigið 

húsnæði þar sem hægt er að kaupa vörurnar. Í stað þess bjóða verslanir upp á fría 

heimsendingu og á heimasíðum þeirra er að finna nákvæmar lýsingar á vörunum. Í sumum 
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tilfellum hentar þetta fyrirkomulag betur en að hafa starfsfólk sem lýsir vörunum fyrir 

viðskiptavinum. Algengustu netverslanirnar á Íslandi fyrst um sinn voru tölvuverslanir á borð 

við Tölvutek.is, Att.is og Nýherji.is. Aðrar verslanir fylgdu svo í kjölfarið, s.s. fataverslanir og 

raftækjaverslanir. Fataverslanir byrjuðu í raun á Facebook þar sem einstaklingar og litlar 

verslanir hófu að selja föt í gegnum netið. Í dag eru Skór.is og Shopcouture.is stærstu 

fataverslanirnar þar sem hægt er að kaupa á netinu. Elko.is er stærsta raftækjaverslunin á 

netinu og þar er hægt að kaupa allar þeirra vörur, allt frá geisladiskum yfir í þvottavélar og 

sjónvörp. Eftir að heilsuæði greip Íslendinga hefur orðið mikil fjölgun á 

heilsuræktarverslunum og eru þær allar með öfluga netverslun. Þar eru helstu verslanirnar 

Perform.is, Sci-mx.is, Prótin.is og Fitnesssport.is. Netverslanir eru því sífellt að verða 

fjölbreyttari og aðgengilegri. 

Auk netverslana er mikill fjöldi af þjónustusíðum í boði á Íslandi sem einfalda daglegan 

rekstur fyrirtækja. Þar ber helst að nefna bæði Midi.is sem og Sambio.is. Á vef Sambíóanna 

er hægt að kaupa miða í bíó allt að 10 daga fram í tímann heima í stofu, prenta út og mæta á 

staðinn. Þannig er hægt að sleppa við raðir og minnka fyrirhöfnina við að fara í bíó. Á Midi.is 

er síðan hægt að kaupa miða í bíó hjá samkeppnisaðilum Sambíóanna ásamt því að kaupa 

miða í leikhús, á tónleika og á ýmsa íþróttaviðburði. Þetta hefur mælst vel fyrir og eru sífellt 

fleiri Íslendingar sem nýta sér þetta. Einnig er hægt að kaupa miða í leikhús á vef 

Borgarleikhússins, borgarleikhus.is. Fyrirtæki eru einnig farin að nýta sér netið til að veita 

viðskiptavinum sínum aðstoð og hjálp í neyð. Fyrstir með slíka þróun voru Vodafone, þar sem 

hægt er að fara á heimasíðu þeirra, Vodafone.is, og tala við þjónustufulltrúa og tæknifulltrúa 

í gegnum vefspjall. Þessi þjónusta kemur í veg fyrir bið í síma og getur verið mun hjálplegri en 

rödd starfsmanns í gegnum síma. Fjarþjálfun nýtur einnig aukinna vinsælda, en þar fæst 

þjónusta einkaþjálfara í gegnum netið. Venjuleg einkaþjálfun felur í sér að hitta þjálfarann 

allt að 12 sinnum í mánuði og kostar á bilinu 40-60 þúsund krónur. Einkaþjálfun hefur nú að 

miklu leyti færst yfir í fjarþjálfun. Fjarþjálfun felur í sér að viðskiptavinurinn hittir þjálfarann í 

upphafi og lok mánaðar og fær mælingar og mat á líkamlegu ástandi sínu og svo sérhannar 

þjálfarinn bæði mataráætlun og æfingaáætlun eftir þörfum viðskiptavinarins. Egill Einarsson 

var fyrstur til að kynna þetta hugtak fyrir Íslendingum og hafa margir þjálfarar fylgt í fótspor 

hans. Fjarþjálfun er allt að átta sinnum ódýrari en einkaþjálfun og var kærkomin viðbót í 

íslensku flóruna. Allt ferlið er skráð í tölvur, allar æfingar og allar áætlanir á netinu og því 

tiltölulega auðvelt fyrir þjálfara að hafa mikinn fjölda af fólki í þjálfun og góða yfirsýn yfir 
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árangur viðskiptavina. Fjarthjalfun.is og Karvelio.com eru stærstu vefsíðurnar á þessu sviði í 

dag og er mikill fjöldi fólks sem nýtir sér þetta. 

Árið 2011 komu fram á sjónarsviðið 2 nýjungar á stafrænu hagkerfi sem ekki höfðu sést á 

Íslandi í langan tíma. Snemma árs 2011 var opnuð heimasíðan Hópkaup.is þar sem 

markmiðið var að fá ýmis tilboð sem taka gildi ef nægilegum fjölda kaupenda er náð. Síðan 

vakti gífurlega lukku og eftir stofnun Hópkaupa hafa 6 aðrar síður með sama sniði litið 

dagsins ljós. Virðist svo vera sem að markaður sé fyrir allar þessar síður en Hópkaup.is virðist 

þó vera stærsta verslunin og setti til að mynda met í mars 2012 þegar það seldust yfir 50 

þúsund hamborgarar á einum degi í gegnum síðuna (MBL, 2012b). Það má því búast við því 

að síðurnar haldi áfram að vaxa og að Íslendingar geti haldið áfram að fjárfesta í vörum á 

magnafslætti með aðstoð stafræns hagkerfis. Hin nýjungin kom fyrir alvöru fram árið 2011 

en var upphaflega sett á laggirnar árið 2009. Þetta eru smálánafyrirtækin. Smálánin hafa ekki 

hlotið jafn mikla náð fyrir augum almennings eins og hópkaupssíðurnar en þó virðist sem 

þeim hafi verið tekið fegins hendi engu að síður. Fyrirtækin bjóða lán frá 1.000 krónum upp í 

100.000 krónur og hægt er að fá lánin í allt að 30 daga. Vextirnir eru mjög háir, eða um 1% á 

dag, en það virðist ekki koma í veg fyrir vinsældir þessara síðna ef tekið er mið af fjölda 

þeirra. Samtals eru 5 slíkar síður á Íslandi og ef litið er á umfang þeirra í auglýsingatímum 

sjónvarps og útvarps, virðist sem rekstur þeirra gangi mjög vel. Hægt er að fá lán hjá 

fyrirtækjunum með því einu að sækja um á netinu og uppfylla greiðsluskilyrði þeirra. Eftir 

það er nóg að senda þeim sms-skilaboð og upphæðin kemur samstundis inn á reikning 

viðkomandi. Margir hafa lent illa í því að fá lánað á þessum síðum og endað í hálfgerðum 

vítahring en það er ekkert ólöglegt við þessa starfsemi. Smálán eru einungis viðbót við 

sívaxandi stafrænt hagkerfi á Íslandi og að einhverju leyti virðast þau hafa verið kærkomin 

viðbót. Það er því greinilegt að fjöldinn allur af tækifærum felst í stafrænu hagkerfi og 

viðskiptaumhverfið er í örum vexti á Íslandi með auknu framboði netverslana og mörgum 

nýjungum sem ná að blómstra.  
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4 Tækifæri fyrir Ísland á stafrænum markaði 

Á meðan stafrænt hagkerfi á Íslandi hefur verið í örum vexti eftir aldamót hafa listamenn á 

Íslandi verið lengi að ná áttum. Fyrirtæki á Íslandi hafa að mörgu leyti verið mjög snögg að 

aðlagast breyttum tímum í markaðssetningu og dreifingu á meðan útgefendur á íslensku 

afþreyingarefni hafa verið lengur að taka við sér. Eldri listamenn á Íslandi, sem margir hverjir 

hafa verið starfandi í áratugi, hafa ekki notað netið til hins ítrasta og reiða sig frekar á sinn 

trausta aðdáendahóp þegar kemur að plötusölu eða miðasölu á kvikmyndir. Þetta á við um 

flesta eldri listamenn í heiminum en er alls ekki slæmt. Þessir listamenn eru tryggir sínum 

aðdáendahópum á sama tíma og þeir færa sig hægt og bítandi á hinn nýja markað. 

Bandaríski tónlistarmaðurinn Bruce Springsteen er gott dæmi um þetta en hann er einn 

söluhæsti tónlistarmaður Bandaríkjanna. Hann hefur verið virkur í tónlistarlífinu frá árinu 

1973 þegar hann gaf út sína fyrstu plötu og eignaðist sína fyrstu aðdáendur. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan þá og nú er Springsteen farinn að nota heimasíður eins og 

Youtube.com og Itunes.com til að kynna og selja nýjustu plöturnar sínar. Hann hefur náð því 

að aðlagast breyttum tímum hægt og bítandi, en á sama tíma gefur hann ennþá út 

vínylplötur, nú síðast árið 2012, og seljast þær enn þann dag í dag (Amazon, 2012). Það er því 

ákveðin þjónusta af hálfu eldri listamanna að halda sig við gamla útgáfuferlið en einnig er 

nauðsynlegt fyrir þá að nýta netið til að stækka aðdáendahóp sinn og auka umfjöllun. Ný 

kynslóð listamanna hefur hins vegar náð góðum tökum á nýja útgáfuferlinu og notast 

útgefendur, framleiðendur og listamenn nú við hina ýmsu miðla á netinu til að koma sér á 

framfæri með góðum árangri. Ekki skal þó draga úr því að mikla hæfileika þarf til að ná langt 

en kraftur Internetsins getur hins vegar verið lykilatriði í árangri. Tækifærin fyrir Ísland eru til 

staðar, en markaðssetning og kynning íslenskra hljómsveita, kvikmynda og fyrirtækja hefur 

stórbatnað síðastliðin ár með aukinni tæknivitund. Árið 2010 upphófst það sem átti eftir að 

verða eitt mesta ævintýri íslenskrar hljómsveitar í sögunni og í kjölfarið hafa aðrar 

hljómsveitir, kvikmyndir og fyrirtæki stórbætt sig í markaðssetningu á netinu.  

4.1 Of Monsters And Men 

Árið 2010 stofnuðu 6 vinir hljómsveitina Of Monsters And Men og ákvað hljómsveitin að taka 

þátt í hljómsveitakeppninni Músíktilraunir á sama ári. Hljómsveitin stóð uppi sem sigurvegari 

í keppni sem þau tóku þátt í einungis til að skemmta sér og sigrinum fylgdi plötusamningur 

upp á eina plötu. Fyrsta plata sveitarinnar kom svo út í september 2011 og naut strax mikilla 
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vinsælda á Íslandi. Platan seldist gífurlega vel og náði gullplötusölu hér á landi auk þess sem 

2 lög af plötunni komust á topplistana hjá útvarpsstöðvum landsins. Seint á árinu 2011 fékk 

hljómsveitin svo plötusamning hjá bandaríska útgáfufyrirtækinu Universal og gaf í kjölfarið út 

smáskífu í gegnum iTunes, sem bar nafnið Into the woods. Endurbætt útgáfa af fyrstu plötu 

hljómsveitarinnar kom svo út þann 3. apríl 2012 í Bandaríkjunum og hefur hún notið mikilla 

vinsælda þar og hefur sannkallað Of Monsters And Men æði gripið um sig bæði í 

Bandaríkjunum og á Íslandi í kjölfar útgáfu plötunnar (Vísir, 2012b). Það merkilega við 

vinsældir hljómsveitarinnar á erlendri grund er það að sveitin hafði aldrei heimsótt 

Bandaríkin fyrr en 3 vikum fyrir útgáfu plötunnar. Þrátt fyrir það hafði myndast gífurleg 

eftirvænting fyrir plötunni og áætlaðri heimsókn sveitarinnar. Stóra spurningin er því, 

hvernig fór sveitin að þessu? 

Eftir sigur hljómsveitarinnar í Músíktilraunum spiluðu þau á Iceland Airwaves árið 2010. 

Þar var fyrsta skrefið stigið í átt að vinsældum á alþjóðamarkaði en margir erlendir aðilar 

koma á Iceland Airwaves í leit að hæfileikum. Útvarpsstöðin KEXP sem staðsett er í Seattle í 

Bandaríkjunum hreifst mikið af hljómsveitinni á hátíðinni og fengu hana til að taka upp eitt 

lag, Little talks, og settu í kjölfarið á Youtube vef útvarpsins. Lagið naut mikilla vinsælda bæði 

á útvarpsstöðinni sem og Youtube síðu stöðvarinnar og er í dag komið með yfir milljón áhorf 

(Youtube, 2010). Hljómsveitin var þarna komin með grunninn að alþjóðlegum vinsældum. 

Næsta skref hljómsveitarinnar var að setja hefðbundna stúdíó útgáfu af lagi sínu, Little talks, 

í útvarp á Íslandi og á vef Youtube og gerðu þau það snemma árið 2011. Á sama tíma vann 

hljómsveitin hörðum höndum að fyrstu plötu sinni og meðan á þeirri vinnu stóð fékk 

hljómsveitin umboðsmann að nafni Heather Kolker. Of Monsters And Men var fyrsta 

hljómsveitin sem hún tók að sér og var hún dugleg að kynna hljómsveitina fyrir erlendum 

útgáfuaðilum. Þegar Iceland Airwaves var svo haldin í október 2011 komu nokkrir aðilar að 

utan til að fylgjast með Of Monsters And Men og þann 19. október var tilkynnt að sveitin 

hefði samið við Universal Records um útgáfu plötu í Bandaríkjunum (Vísir, 2011). Í kjölfarið á 

Iceland Airwaves 2011 var lagið Little talks tekið í spilun á útvarpsstöð í Philadelphia í 

Bandaríkjunum og naut mikilla vinsælda þar. Einnig var skrifuð grein á vefsíðu Rolling Stone 

um hljómsveitina og var hún á þessum tímapunkti byrjuð að skapa sér nafn í Bandaríkjunum, 

en hægt þó. Sveitin tilkynnti um útgáfu á smáskífu þann 20. desember 2011 og í kjölfarið 

byrjaði boltinn að rúlla. Smáskífan var einungis seld í stafrænu formi á vefsíðum iTunes og 

Amazon og seldist hún í yfir 20.000 eintökum (MBL, 2012c). Lagið Little talks fékk mikla 
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spilun á Youtube og hefur í dag náð yfir 9 milljón áhorfum en lagið var líka spilað á fjölda 

útvarpsstöðva í Bandaríkjunum og Kanada. Á sama tíma stækkaði aðdáendahópur 

sveitarinnar ört á samskiptasíðum Internetsins og einnig urðu „Of Monsters And Men“ og 

„Little talks“ sífellt vinsælli leitarorð á Google. Á mynd 2 má sjá sjá fjölgun aðdáenda 

sveitarinnar á Internetinu en myndin sýnir aðdáendafjölda á vinsælum vefsíðum eins og 

Youtube.com, Facebook.com, Twitter.com og fleiri slíkra síðna. Ef skoðað er 90 daga tímabil 

jókst aðdáendafjöldinn úr 27.729 manns 15. janúar yfir í 186.256 aðdáendur á tímabilinu 16. 

janúar til 14. apríl sem er aukning upp á 571,7%. Sérstaklega jókst áhugi á sveitinni eftir að 

fyrsta platan þeirra leit dagsins ljós í Bandaríkjunum en það gerði hún 3. apríl 2012. 

Aðdáendafjöldinn jókst þó um rúmlega 1000 manns daglega allt fram að útgáfu plötunnar og 

því greinilegt að sveitin naut vaxandi vinsælda fram að útgáfu hennar. 

Of Monsters And Men hélt í sína fyrstu tónleikaferð til Bandaríkjanna 13. mars 2012 og 

hafði fram að því aldrei heimsótt Bandaríkin. Með vandaðri markaðssetningu á netinu, góðri 

útvarpsspilun og frábærri sölu á stafrænu smáskífunni sinni hafði sveitin skapað það mikla 

eftirvæntingu að þegar hún var komin til Bandaríkjanna var búið að skipuleggja 26 tónleika á 

einum mánuði og selst hafði upp á þá alla. Í mörgum tilfellum var sveitin færð í stærra 

húsnæði til að anna eftirspurn og vinsældir sveitarinnar voru gífurlegar (Vísir, 2012c). Á 

mánaðarferðalagi sínu um Bandaríkin kom sveitin víða við og endaði á stórtónleikum á hátíð 

tileinkaðri íslenskri menningu í Washington helgina 13. -15. apríl. Móttökurnar sem sveitin 

fékk í Bandaríkjunum voru gríðarlega góðar og eru tónleikar með sveitinni nú aðgengilegir 

ókeypis á vef Youtube. Plata sveitarinnar kom út eins og áður segir 3. apríl og náði hún 

frábærum árangri. Hún seldist í yfir 40 þúsund eintökum á útgáfudeginum og náði þeim 

árangri að vera 6. mest selda platan í Bandaríkjunum í sinni fyrstu viku í sölu, vikuna  

15. - 21. Apríl 2012. Þetta er besti árangur sem íslenskt tónlistarfólk hefur náð á erlendri 

grund í sögunni. Ekki var nóg með að sveitin endaði í 6. sæti yfir mest seldu plötur vikunnar í 

Bandaríkjunum heldur varð platan sú sjöunda mest selda í Kanada. Platan seldist í yfir 55.000 

eintökum og náði þar að auki þeim árangri að verða í öðru sæti yfir mest seldu stafrænu 

plöturnar í útgáfuvikunni sinni (Billboard, 2012). Platan fékk mjög góða dóma og sat lengi vel 

í 2. sæti á iTunes topplistanum og komst einnig mjög ofarlega á topplistum Amazon.com og 

fékk þar afar góðar umsagnir hjá notendum. Í annarri viku í sölu varð platan sú 12. mest 

selda og seldust yfir 23.000 eintök í þeirri viku. Heildarsala hljómsveitarinnar á fyrstu 2 

vikunum var því tæplega 90.000 eintök sem verður að teljast einstaklega góður árangur. 
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Einnig hefur lag með hljómsveitinni nú verið notað í einhverri vinsælustu þáttaröð 

Bandaríkjanna, Greys‘s Anatomy. Lagið hljómaði í rúmar 2 mínútur í þættinum og horfðu 

tæplega 9,5 milljónir Bandaríkjamanna á frumsýningu þáttarins (TV by the numbers, 2012). 

Hljómsveitin hefur því náð gífurlegum árangri á Bandaríkjamarkaði og mun fylgja því eftir 

með tónleikaferðalagi um Evrópu og Bandaríkin sem hófst 23. apríl og vonandi nær 

hljómsveitin að halda sínu góða gengi sem lengst (Björgvin Ingi, 2012). 

Það verður ekki frá hljómsveitinni tekið að hér er á ferð eitthvað mesta hæfileikafólk á 

sviði tónlistar sem Ísland hefur nokkurn tíman átt. Hins vegar er sú staðreynd óumflýjanleg 

að til að ná langt þarf líka heppni og góða markaðssetningu. Of Monsters And Men er fyrsta 

íslenska sveitin sem nær að slá í gegn með aðstoð netheima og gerði það með glæsibrag. 

Sveitin nýtti nánast hvern einasta miðil sem í boði var á netinu og náði að halda vel á 

spöðunum um leið og vinsældirnar fóru að aukast. Sveitin hefur sett mikinn fjölda 

myndbanda á Youtube með mismunandi útgáfum af lögum sínum, gefið út ódýra smáskífu á 

einungis stafrænu formi og notast við samskiptasíður á borð við Twitter og Facebook, allt 

þetta gert til að koma sér á framfæri. Þessi frábæri árangur sveitarinnar er því ekki síst því að 

þakka að Internetið er jafn útbreitt og raun ber vitni og sýnir að allt er hægt. Sveitin hefur 

verið landi sínu til sóma og vonandi gefur þessi árangur hennar öðrum íslenskum 

listamönnum byr undir báða vængi og verði íslensku tónlistarlífi til framdráttar. 

 

Mynd 2: Fjölgun aðdáenda Of Monsters And Men á netinu (Next Big Sound, 2012) 
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4.2 Úlfur Úlfur 

Önnur íslensk hljómsveit hefur náð góðum árangri með glæsilegri markaðssetningu á netinu, 

en sú sveit notaðist við aðra aðferð en Of Monsters And Men. Rapphljómsveitin Úlfur Úlfur 

kom fram á sjónarsviðið árið 2011 og hóf leik á því að spila á ýmsum litlum tónleikum. Sveitin 

setti á laggirnar heimasíðu, ulfurulfur.com, í september 2011 og notaði hana til að kynna 

væntanlega plötu sveitarinnar og þá tónleika sem sveitin ætlaði að koma fram á. Þann  

10. desember gaf sveitin svo út frumraun sína, Föstudagurinn langi, og hélt útgáfutónleika 

sama kvöld. Sveitin fór þá nýstárlegu leið í plötusölu sinni að hún gaf plötuna frítt á 

heimasíðu sinni. Það eina sem þurfti að gera var að fara á heimasíðu sveitarinnar og ýta þar á 

hlekk sem veitti aðgang að ókeypis niðurhali á plötunni. Þessi nýstárlega nálgun vakti 

talsverða eftirtekt (Úlfur Úlfur, 2012). 

Það að gefa verk sitt er ekki nýtt af nálinni en það er ekki þekkt fyrirbæri á Íslandi. Margar 

erlendar sveitir hafa ákveðið að gefa verk sín á netinu til þess að koma sér á framfæri með 

góðum árangri og hefur það vafalaust verið það sem Úlfur Úlfur sóttist eftir. Fljótlega eftir 

útgáfu plötunnar kom út myndband við eitt af lögum hennar og nýtt lag fór í spilun í útvarpi 

og á Youtube. Sveitin hefur núna 3 lög í spilun á útvarpsstöðum Íslands og njóta þau öll 

mikilla vinsælda. Sveitin hefur spilað víða árið 2012 og notið vaxandi vinsælda og fengið 

verðskuldaða eftirtekt. Tónlistin er fagmannlega unnin, textasmíðin er frábær og sviðs-

framkoma sveitarinnar er enn betri. En fyrir nýja hljómsveit sem hefur ekki náð að skapa sér 

nægilega stórt nafn getur verið erfitt að koma sér á framfæri, fá að halda tónleika og selja 

plötur. Þessi aðferð hjá hljómsveitinni kom þeim rækilega á kortið og tryggði mikla dreifingu 

á plötunni sem aftur skapaði mikið umtal og hefur sveitin nú meðal annars verið bókuð á 

Þjóðhátíð í Eyjum 2012. Það er ekki algengt að ná mörgum lögum hátt á vinsældarlistum 

íslenskra stöðva en Úlfur Úlfur hefur svo sannarlega gert það. Þetta sýnir vel að jákvæð áhrif 

geta verið fólgin í niðurhali, hvort sem það er ókeypis og löglegt eða þá ólöglegt, þar sem 

mikil dreifing á plötu getur tryggt mikla útvarpsspilun sem og aukið tónleikahald hjá 

hljómsveitum. Þetta er því mikil áhætta en ef tekið er mið af vexti hljómsveitarinnar frá 

útgáfu plötunnar þá er hægt að segja að þetta hafi borgað sig hjá þeim og gæti þetta verið 

eitthvað sem hljómsveitir á upphafsstigum sínum ættu að íhuga. 
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4.3 Svartur á leik 

2. mars 2012 var kvikmyndin Svartur á leik frumsýnd á Íslandi. Kvikmyndin hafði verið 7 ár í 

vinnslu og mikil eftirvænting ríkti fyrir frumsýningu hennar. Framleiðendur myndarinnar fóru 

óhefðbundnar leiðir í markaðssetningu á myndinni sem skiluðu sér svo sannarlega í 

umfjöllun og aðsókn í kvikmyndahús. Framleiðsluferli myndarinnar var langt og strangt og 

áttu framleiðendurnir oft á tíðum erfitt með að ná endum saman og þegar kom að 

lokahnykknum voru peningarnir til auglýsinga og markaðssetningar af skornum skammti. 

Framleiðendurnir brugðu þá á það ráð að markaðssetja myndina á samskiptasíðum á netinu 

og náðu þannig að skapa umtal og fengu mikil viðbrögð frá íbúum landsins. Framleiðendur 

stofnuðu Facebook síðu fyrir myndina og fóru einnig í samstarf við Facebook síður Smárabíós 

og Vísis auk þess sem þeir notuðust við Youtube. Á síðu sína á Youtube settu 

framleiðendurnir mikið af allskonar myndböndum, meðal annars viðtöl við leikara, sýnishorn 

úr myndinni og tónlistina úr myndinni. Á Facebook síðunum birtust meðal annars með 

reglulegu millibili myndir af aðalpersónum myndarinnar auk lýsinga á persónunum. Auk þess 

birtust þar reglulega fréttir úr íslenskum vefmiðlum sem fjölluðu um myndina, ýmsir leikir 

tengdir myndinni voru settir í gang þar sem hægt var að vinna til dæmis bíómiða og flest allt 

annað sem viðkom myndinni birtist þar. Enn fremur var stikla úr kvikmyndinni sýnd á undan 

nýjum myndum í bíóhúsum en lítið var notast við keyptar auglýsingar í blöðum og sjónvarpi 

þar sem slíkt kostaði peninga sem framleiðendurnir áttu ekki til. Með notkun Facebook náðu 

framleiðendurnir að vekja mikla athygli og myndaðist mikil eftirvænting í íslensku samfélagi 

fyrir myndinni. Mikil umræða opnaðist á Facebook um spenninginn og stikla úr myndinni var 

mikið skoðuð á vef Youtube. Svo fór að lokum að kvikmyndin náði þriðju stærstu opnun allra 

tíma á íslenskri kvikmynd (MBL, 2012d) og áhorfendafjöldinn varð tæplega 30.000 manns á 

fyrstu 10 dögum sýninga (MBL, 2012e). Árangur næst ekki án hæfileika og á það jafnt við um 

Svartur á leik og hljómsveitirnar Of Monsters And Men og Úlfur Úlfur. Hins vegar náði 

kvikmyndin ótrúlegum árangri og náði að skapa mikið umtal án þess að eyða umtalsverðu fé í 

auglýsingakostnað, allt með hjálp netheima. Það er því ljóst að með hjálp Internetsins er 

hægt að gera margt fyrir mun minni peninga en áður (Vísir, 2012d). 

4.4 Hnitmiðaðri auglýsingar fyrirtækja 

Færst hefur í vöxt að upplýsingum um einstaka notendur á Internetinu sé safnað saman og í 

kjölfarið er allt efni og auglýsingar sem birtast neytendum miðað við áhugamál þeirra. Slíkt er 
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kallað „behavioral targeting“ og er sérstaklega mikið notað á síðum eins og Google, Twitter 

og Facebook þar sem fjöldi notenda hefur sjálfviljugur skráð upplýsingar um sig og sín 

áhugamál sem þessar síður nota svo til að gera auglýsingarnar hnitmiðaðri. Þetta hefur mætt 

mikilli gagnrýni en í grein eftir Randal C. Picker er talað um kosti þess að notast við þessar 

upplýsingar. Kostirnir felast meðal annars í því að með þessu móti fá neytendur betri 

þjónustu, færri og hnitmiðaðri auglýsingar og því sparast tími og peningar hjá bæði 

fyrirtækjum og neytendum. Hér á landi er þessi þróun þegar hafin eins og sjá má t.d. á 

Facebook auglýsingum fyrirtækja á Íslandi. Þegar skoðaðar eru auglýsingar á vefsíðum sem 

ekki notast við "Behavioral Targeting" sést vel að þær eru margar og mismunandi, og eiga 

misvel við þá aðila sem skoða síðurnar. Facebook auglýsingarnar eru mun markvissari og eru 

í mikilli sókn á Íslandi (Picker, 2009). 

Fyrirtæki hér á landi notast einnig við Facebook sem markaðssetningartæki án þess að 

verja peningum í auglýsingar. Þá er notuð svipuð aðferð og framleiðendurnir á Svartur á leik 

notuðust við. Mörg íslensk fyrirtæki hafa nú stofnað Facebook síður þar sem fólk getur spurt 

spurninga, fengið nauðsynlegar upplýsingar og skemmtilegan fróðleik í boði fyrirtækisins. 

Fyrirtæki nota einnig Facebook til þess að kynna ýmsa leiki sem eru í boði hjá fyrirtækinu, fá 

viðbrögð neytenda við fyrirhuguðum nýjungum og sýna neytendum nýjar auglýsingar. 

Fyrirtæki hafa því sífellt fleiri tækifæri til að ná til neytenda og hika ekki við að notast við þau, 

hvort sem um er að ræða beinar auglýsingar eða Facebook síður sem skapa umtal og minna 

notendur á að fyrirtækið sé til staðar. Möguleikarnir sem skapast með Internetinu eru því 

nánast endalausir og bjóða upp á mjög góða þjónustu fyrir neytendur. 
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5 Hvernig lítur framtíðin út á Íslandi? 

Eins og áður hefur komið fram fór stafræn væðing hægt af stað á Íslandi. Undirbúningurinn 

fyrir stóra stökkið tók langan tíma en þegar Ísland hóf stafræna væðingu af krafti gerðust 

hlutirnir hratt og örugglega. Íslenska þróunarferlið er líkt því írska en Írland byrjaði með lítið 

hagkerfi í kjölfarið á kreppu. Írland náði að vaxa með undraverðum hætti og varð verg 

landsframleiðsla á mann í landinu meðal tíu hæstu í heiminum árið 2006 en stafræna 

byltingin hófst í kringum 1990. Í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 kom bakslag hjá Írum en 

síðan þá hefur stafræna hagkerfið farið að vaxa aftur hægt og bítandi. Hin leiðin sem oftast 

er farin er sú sem stóru hagkerfin fóru, líkt og Bandaríkin. Bandaríkin fóru af fullum krafti í 

stafræna væðingu um leið og hún varð til og hefur vöxturinn þar verið tiltölulega lítill milli 

ára en landið þó alltaf verið mjög framarlega í tækniheiminum (Kim, Park, Kim & Hwang, 

2011). Ísland náði á undraskömmum tíma að vaxa mikið eftir aldamótin og var íslenska 

hagkerfið orðið mjög stórt þegar fjármálakreppan skall á árið 2008, en þá kom mikið bakslag 

í hagkerfi Íslendinga. 

Hagkerfið á Íslandi var orðið of stórt til að geta gengið þegar kom að hruni. Nú, nokkrum 

árum eftir hrun, hefur hagkerfið byrjað að rétta sig af og tæknin á Íslandi verið í enn meiri 

vexti. Ljósleiðarar eru nú komnir í nánast hvert hús á höfuðborgarsvæðinu og það mun 

auðvelda Íslandi að uppfæra nethraða sinn í næstu stóru uppfærslu á nethraða en árið 2011 

var Ísland með áttunda mesta mögulega nethraða í heiminum. Á sama tíma var hlutfall af 

heimilum með nettengdar tölvur það mesta í heimi á Íslandi, en 92,5% heimila á Íslandi voru 

með nettengda tölvu (Dutta & Mia, 2011). Íslensk tæknivitund hefur því aukist enn meira 

síðastliðin ár og nú er stefnan sett á að uppfæra símakerfi á Íslandi úr 3G í 4G og verða fyrstu 

sendingar á 4G framkvæmdar í lok árs 2012 eða í byrjun árs 2013 (MBL, 2012f). Við höldum 

því okkar hlut og bætum við tæknina á sama hraða og Evrópa og erum því vel 

samkeppnishæf á flestum sviðum, en þrátt fyrir þessar framfarir má alltaf gera betur. Íslensk 

netverslun er enn ekki nægilega öflug þó Íslendingar sjálfir kaupi mjög mikið í gegnum netið. 

Við fjármálahrunið dróst netverslun Íslendinga mikið saman en síðan þá hefur hún vaxið jafnt 

og þétt og árið 2011 var stærsta ár Íslendinga í erlendri netverslun. Íslenskar verslanir verða 

af miklum tekjum við þetta og á meðan ódýrara er að versla á netinu við erlendar verslanir 

leikur enginn vafi á því að slíkt ástand muni halda áfram á Íslandi. Það eru fyrst og fremst 

afþreyingarvörur sem Íslendingar sækja í auk fatnaðar (MBL, 2012g). Þrátt fyrir að netverslun 
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Íslendinga sé mikil við útlönd var Ísland árið 2011 í 16. sæti yfir samkeppnishæfustu stafrænu 

hagkerfi í heiminum samkvæmt skýrslu „World Economic Forum“. Íslendingar eiga því, að 

öllu óbreyttu, að eiga vænlega framtíð fyrir höndum í stafrænu hagkerfi. (MBL, 2011c).  

Að vera meðal 16 efstu þjóðanna í stafrænu hagkerfi er afar gott en hins vegar er þetta 

skref niður á við fyrir Íslendinga. Árið 2010 var Ísland í tólfta sæti og árið 2009 í því sjöunda. 

Einhver lönd hafa því farið fram úr okkur á síðastliðnum árum en engu að síður stöndum við 

mjög vel að vígi. „World Economic Forum“ gaf út ítarlega skýrslu árið 2011 þar sem farið er í 

öll þau atriði sem koma að stafrænu hagkerfi í hverju landi fyrir sig og kom Ísland mjög vel út 

í þeirri skýrslu. Stafrænt umhverfi á Íslandi var talið það ellefta besta í heimi, þar sem 

stafrænir innviðir á Íslandi voru taldir þeir bestu. Með því er átt við aðgengi að stafrænu efni, 

öryggi á íslenskum vefsíðum, fjölda verkfræðinga og fleiri þætti sem snúa að innviðum 

fyrirtækja. Hins vegar var pólitíska umhverfið og reglurnar sem fylgdu stafrænu hagkerfi á 

Íslandi ekki nægilega gott og álitið vera í 19. sæti í heiminum en verst kom 

markaðsumhverfið út hér á landi. Stafrænt markaðsumhverfi var álitið vera í 35. sæti sem 

segir mikið um stafrænt hagkerfi á Íslandi en markaðurinn er ekki nógu öflugur hér á landi 

miðað við tækniþekkingu, getu og þróun á Íslandi. Ísland var síðan í 13. sæti í heiminum 

þegar litið var til þess hversu tilbúið landið var fyrir aukna stafræna þróun. Einstaklingar á 

Íslandi voru almennt álitnir mjög tilbúnir til að takast á við stafrænt hagkerfi sem neytendur, 

starfsmenn og rekstraraðilar þegar litið var til menntunar og fleiri samfélagsþátta. Fyrirtækin 

á Íslandi voru í 14. sæti á þessu sviði á meðan stjórnvöldin hér voru í 24. sæti. Íslenskt 

samfélag er því í góðu lagi þegar kemur að stafrænni þróun og aukningu í slíkum málum. 

Þegar litið var á notkun landsins á stafrænum hlutum samfélagsins lenti Ísland í  

23. sæti. Aftur voru einstaklingar lang best staddir, eða í 6. sæti á heimsmælikvarða þegar 

litið var á notkunina. Fyrirtækin voru einnig í góðum málum, í 17. sæti, á meðan stjórnvöld á 

Íslandi voru ekki farin að nota tæknina nægilega mikið og voru í 46. sæti í heiminum (Dutta & 

Mia, 2011).  

Ein helsta ástæða þess að Ísland hefur færst neðar á listanum er aukin samkeppni á 

stafrænum markaði. Árið 2000 voru þróuð hagkerfi með yfir 90% markaðshlutdeild á 

stafrænum markaði en það hlutfall hefur farið hratt minnkandi. Árið 2010 var hlutfallið 

komið niður fyrir 75% og gera framtíðarspár ráð fyrir því að þróuðu hagkerfin verði með 

undir 50% hlutdeild árið 2020 (Dutta & Mia, 2011). Samkeppnin harðnar því með hverju 
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árinu sem líður og sífellt fleiri lönd fá hágæða nethraða og stafrænt umhverfi heimsins í heild 

batnar stöðugt. Ljóst er, ef tekið er mið af skýrslu „World Economic Forum“, að Ísland hefur 

góðan grunn en greinilegt er að virkja þarf fyrirtæki enn meira og sérstaklega þarf að virkja 

stjórnvöld mun betur. Íslendingar eru engir aukvisar í stafrænum málum og eru iðnir við að 

stunda viðskipti við netverslanir. Ef rétt verður haldið á spöðunum er fátt því til fyrirstöðu að 

stafrænt hagkerfi á Íslandi muni halda áfram að stækka og verða skilvirkara. Með aukinni 

samkeppni í heiminum og aukinni tækniþróun verður því spennandi að sjá hvernig Ísland 

stendur eftir 5-10 ár þegar stafrænt hagkerfi verður orðið mun stærra. 

  



 

41 
 

6 Lokaorð 

Ísland var lengi að fá netsamband við umheiminn og enn lengur að byggja upp almennilegt 

stafrænt hagkerfi. Hins vegar varð tækniþróunin ör á Íslandi um leið og hún náði að festa 

rætur og í dag eru Íslendingar meðal tæknivæddustu þjóða heims og hafa verið það 

síðastliðin ár. Þó tæknin sé til staðar á Íslandi og íbúar landsins með þeim tæknivæddustu í 

heiminum hefur stafrænt hagkerfi, þá sérstaklega stafræn viðskipti, ekki náð nægilega 

góðum vexti. Íslendingar eru tilbúnir til þess að stunda viðskipti á netinu og gera það í miklu 

mæli en eru iðnari við að kaupa af erlendum netverslunum í stað íslenskra. Veikleikar 

stafrænna viðskipta á Íslandi eru því ekki vegna vankunnáttu eða ónógrar þekkingar heldur 

vegna efnahagsástandsins, þ.e. að það er hagstæðara að kaupa af erlendum vefsíðum. Líkt 

og skýrsla „World Economic Forum“ segir, þá eru stjórnvöld hér á landi ekki nægilega 

tæknivædd og opin fyrir stafrænni þróun og því væri stafræn verslun væntanlega betur 

stödd ef stjórnvöld áttuðu sig betur á stafrænu hagkerfi og þeim möguleikum sem í því 

felast. Það væri hægt að gera með því t.d. að lækka virðisaukaskatt á stafrænum vörum til að 

koma til móts við slíkar verslanir. Hins vegar er ljóst að íslenskir tónlistamenn láta ekki sitt 

eftir liggja í stafrænu hagkerfi og er árangur Of Monsters And Men til marks um frábæran 

árangur hjá tæknivæddri íslenskri hljómsveit. Hljómsveitin hefur náð besta árangri sem 

íslenska tónlistarstéttin hefur séð á erlendri grund ekki síst vegna góðrar nýtingar á þeim 

möguleikum sem stafræn væðing býður upp á og gefur hún mikla von fyrir framtíðina á 

Íslandi.  

Ef tekið er mið af nýjustu spám sérfræðinga þá er tími litlu hagkerfanna að koma í 

stafrænni væðingu. Næstu 5-10 árin mun stafrænt umhverfi gjörbreytast og þau hagkerfi 

sem lítið erindi hafa átt í stafrænt hagkerfi munu blómstra á sviði tækniþróunar og 

stafrænnar væðingar. Framtíðin er því mjög spennandi og verður áhugavert að sjá hvað 

gerist þegar fleiri lönd ná góðum tökum á stafræna hagkerfinu og eitthvað fer að draga úr 

fjármálakreppunni. Íslendingar ættu í það minnsta að geta horft hýru auga til framtíðarinnar, 

tími litlu hagkerfanna fer að koma og vonandi nær Ísland að vaxa með þeim og auka umsvif 

sín í stafrænu hagkerfi því grunnurinn og getan eru svo sannarlega til staðar. 

 

  



 

42 
 

Heimildaskrá 

Amazon (2012). Wrecking ball (Vinyl LP). Sótt 15. apríl af 

http://www.amazon.com/Wrecking-Ball-Vinyl-Bruce-

Springsteen/dp/B006ZCWTZG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1331750265&sr=8-3  

BBC (2012). Megaupload file-sharing site shut down. Sótt 1. apríl af 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-16642369  

Billboard (2012). My Head Is an Animal – Of Monsters And Men. Sótt 16. apríl af 

http://www.billboard.com/#/album/of-monsters-and-men/my-head-is-an-

animal/1606950  

Birgitte Andersen (2010). Shackling the digital economy means less for everyone: the impact 

on the music industry. Sótt 3. apríl af 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08109028.2010.537176  

Björgvin Ingi (2012). How an unknown Icelandic band became a huge success in the US 

without even visiting. Sótt 16. apríl af 

http://www.slideshare.net/bjorgviningi/how-an-unknown-icelandic-band-became-a-

huge-success-in-the-us-without-even-visiting  

CBS (2012). Megaupload Anonymous hacker retaliation, nobody wins. Sótt 1. apríl af 

http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-57362764-501465/megaupload-

anonymous-hacker-retaliation-nobody-wins/  

Consumerist (2009). Facebook New Terms of Service: „We Can Do Anything We Want With 

Your Content. Forever.“. Sótt 3. apríl af 

http://consumerist.com/2009/02/facebooks-new-terms-of-service-we-can-do-anything-

we-want-with-your-content-forever.html  

Cruz-Cunha, M. & Varajão, J. (2011). E-Business Managerial Aspects, Solutions and Case 

studies. Hershey: Business Science Reference 

Dutta, S. & Mia, I. (2011). The Global Information Technology Report 2010-2011.  

Sótt 18. apríl af:  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf  

Filma (2012). Um Filma.is. Sótt 10. apríl af 

http://filma.is/um_okkur  

http://www.amazon.com/Wrecking-Ball-Vinyl-Bruce-Springsteen/dp/B006ZCWTZG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1331750265&sr=8-3
http://www.amazon.com/Wrecking-Ball-Vinyl-Bruce-Springsteen/dp/B006ZCWTZG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1331750265&sr=8-3
http://www.bbc.co.uk/news/technology-16642369
http://www.billboard.com/#/album/of-monsters-and-men/my-head-is-an-animal/1606950
http://www.billboard.com/#/album/of-monsters-and-men/my-head-is-an-animal/1606950
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08109028.2010.537176
http://www.slideshare.net/bjorgviningi/how-an-unknown-icelandic-band-became-a-huge-success-in-the-us-without-even-visiting
http://www.slideshare.net/bjorgviningi/how-an-unknown-icelandic-band-became-a-huge-success-in-the-us-without-even-visiting
http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-57362764-501465/megaupload-anonymous-hacker-retaliation-nobody-wins/
http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-57362764-501465/megaupload-anonymous-hacker-retaliation-nobody-wins/
http://consumerist.com/2009/02/facebooks-new-terms-of-service-we-can-do-anything-we-want-with-your-content-forever.html
http://consumerist.com/2009/02/facebooks-new-terms-of-service-we-can-do-anything-we-want-with-your-content-forever.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf
http://filma.is/um_okkur


 

43 
 

Fjármálaeftirlitið (2007). Rafrænir launaseðlar. Sótt 10. apríl af 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/almennar_frettir/nr/7696  

Forbes (2012). Obama Says So Long SOPA, Killing Controversial Internet Piracy Legislation. 

Sótt 2. apríl af 

http://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2012/01/16/obama-says-so-long-sopa-

killing-controversial-internet-piracy-legislation/  

Gogoyoko (2012). About Gogoyoko. Sótt 10. apríl af 

http://www.gogoyoko.com/about  

Guardian (2011). PlayStation Network hack: why it took Sony seven days to tell the world. 

Sótt 1. apríl af 

http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2011/apr/27/playstation-network-

hack-sony  

History of Information (2011). Economics Timeline. Sótt 19. apríl af 

http://www.historyofinformation.com/index.php?category=Economics 

IBM (2011). Patterns for e-business Timeline. Sótt 31. mars af 

http://www.ibm.com/developerworks/patterns/timeline.html  

Isnic (2010). Fjöldi skráðra tækja undir höfuðléni .IS. Sótt 9. apríl af 

http://www.isnic.is/tolur/hostcount-history.html  

Istorrent (2012). Um Istorrent. Sótt 10. apríl af 

http://blog.istorrent.is/about  

Kamel, S. (2006). Electronic Business in Developing Countries – Opportunities and Challenges. 

London: Idea group publishing 

Kehal, H. & Sing, V. (2005). Digital economy: Impacts, Influences and Challenges. Electronic 

signature: The Core Legislation Category in Digital Economy. London: Idea group 

publishing. 

Khoshrow-Pour, M. (2005). Advanced Topics in Electronic Commerce. London: Idea group 

publishing 

Kim, T.Y., Park, J., Kim, E. & Hwang, J. (2011). The Faster-Accelerating Digital Economy. Sótt 

4. apríl af 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/almennar_frettir/nr/7696
http://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2012/01/16/obama-says-so-long-sopa-killing-controversial-internet-piracy-legislation/
http://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2012/01/16/obama-says-so-long-sopa-killing-controversial-internet-piracy-legislation/
http://www.gogoyoko.com/about
http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2011/apr/27/playstation-network-hack-sony
http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2011/apr/27/playstation-network-hack-sony
http://www.historyofinformation.com/index.php?category=Economics
http://www.ibm.com/developerworks/patterns/timeline.html
http://www.isnic.is/tolur/hostcount-history.html
http://blog.istorrent.is/about


 

44 
 

http://www.ict-industry-reports.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-The-Faster-

Accelerating-DE-Korea-April2011.pdf  

Mankiw, G. & Taylor, M. (2006). Principles of Economics. London: Thomson Learning 

MBL (1996). Íslandsbanki opnar Heimabanka á alnetinu. Sótt 9. apríl af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/278899/  

MBL (1999). Fyrsti netbankinn á Íslandi. Sótt 9. apríl af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/492263/  

MBL (2000). Heimabanki SPRON velti 23 milljörðum í fyrra. Sótt 9. apríl af 

http://mbl.is/greinasafn/grein/518567/  

MBL (2001). Ný verslun á Netinu. Sótt 10. apríl af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/617151/  

MBL (2007). Þrjú byrjuð með 3G. Sótt 11. apríl af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1178989/  

MBL (2008). Ljósleiðari lagður í Grandahverfi. Sótt 10. apríl af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1228662/  

MBL (2010a). Gagnaveitan tapar 250 milljónum. Sótt 10. apríl af 

http://mbl.is/vidskipti/frettir/2010/10/29/gagnaveitan_tapar_250_milljonum/  

MBL (2010b). Istorrent bótaskylt. Sótt 10. apríl af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/02/11/istorrent_botaskylt/  

MBL (2011a). Tvö landsvæði án ljósleiðara. Sótt 10. apríl af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/11/30/tvo_landsvaedi_an_ljosleidara/  

MBL (2011b). Rafbækur seljast vel. Sótt 11. apríl af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/10/11/rafbaekur_seljast_vel/  

MBL (2011c). Ísland í 16.sæti. Sótt 18. apríl af 

http://www.mbl.is/frettir/taekni/2011/04/12/island_i_16_saeti/  

MBL (2012a). Nýr Ipad fáanlegur á miðnætti. Sótt 11. apríl af 

http://www.mbl.is/frettir/taekni/2012/03/22/nyr_ipad_faanlegur_a_midnaetti/  

MBL (2012b). Bjóst ekki við að slá metið. Sótt 12. apríl af 

http://mbl.is/frettir/innlent/2012/03/13/bjost_ekki_vid_ad_sla_metid/  

http://www.ict-industry-reports.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-The-Faster-Accelerating-DE-Korea-April2011.pdf
http://www.ict-industry-reports.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-The-Faster-Accelerating-DE-Korea-April2011.pdf
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/278899/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/492263/
http://mbl.is/greinasafn/grein/518567/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/617151/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1178989/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1228662/
http://mbl.is/vidskipti/frettir/2010/10/29/gagnaveitan_tapar_250_milljonum/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/02/11/istorrent_botaskylt/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/11/30/tvo_landsvaedi_an_ljosleidara/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/10/11/rafbaekur_seljast_vel/
http://www.mbl.is/frettir/taekni/2011/04/12/island_i_16_saeti/
http://www.mbl.is/frettir/taekni/2012/03/22/nyr_ipad_faanlegur_a_midnaetti/
http://mbl.is/frettir/innlent/2012/03/13/bjost_ekki_vid_ad_sla_metid/


 

45 
 

MBL (2012c). Of Monsters And Men seljast vel. Sótt 16. apríl af 

https://www.mbl.is/folk/frettir/2012/01/20/of_monsters_and_men_seljast_vel/  

MBL (2012d). Svartur á leik með stærstu opnun ársins. Sótt 17. apríl af 

http://www.mbl.is/folk/frettir/2012/03/05/svartur_a_leik_med_staerstu_opnun_arsins/  

MBL (2012e). Tæplega 30 þúsund á 10 dögum. Sótt 17. apríl af  

http://mbl.is/folk/frettir/2012/03/12/taeplega_30_thusund_a_10_dogum/  

MBL (2012f). 4G tíðnir boðnar út síðar á árinu. Sótt 18. apríl af 

http://mbl.is/frettir/taekni/2012/04/13/4g_tidnir_bodnar_ut_sidar_a_arinu/ 

MBL (2012g). Netverslun í sögulegu hámarki. Sótt 18. apríl af 

http://mbl.is/frettir/innlent/2012/02/04/netverslun_i_sogulegu_hamarki/  

Next Big Sound (2012). Of Monsters And Men – chart. Sótt 16. apríl af 

http://nextbigsound.com/323522/stats-Of-Monsters-And-Men#323522----fans  

Nordunet (2005). The History of Nordunet. Sótt 9. apríl af 

http://www.nordu.net/history/TheHistoryOfNordunet_simple.pdf  

Picker, R.C. (2009). Online Advertising, Identity and Privacy. Chicago: The University of 

Chicago 

Rayna, T. (2008). Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital 

Goods. London: Imperial College. 

Rolling Stone (2011). The New Economics of the Music Industry. Sótt 13. apríl af 

http://www.rollingstone.com/music/news/the-new-economics-of-the-music-industry-

20111025?link=mostpopular4  

Skemman (2012). Um vefinn.Sótt 1.maí af 

http://skemman.is/about 

Skinna (2012). Um Skinnu. Sótt 18. apríl af 

https://www.skinna.is/#action=about  

Skipti (2012). Innlend starfsemi. Sótt 10. apríl af 

http://skipti.is/starfsemi/innlend-starfsemi/  

Tímarit (2012). Um vefinn. Sótt 10. apríl af  

http://timarit.is/about_init.jsp?lang=is  

https://www.mbl.is/folk/frettir/2012/01/20/of_monsters_and_men_seljast_vel/
http://www.mbl.is/folk/frettir/2012/03/05/svartur_a_leik_med_staerstu_opnun_arsins/
http://mbl.is/folk/frettir/2012/03/12/taeplega_30_thusund_a_10_dogum/
http://mbl.is/frettir/taekni/2012/04/13/4g_tidnir_bodnar_ut_sidar_a_arinu/
http://mbl.is/frettir/taekni/2012/04/13/4g_tidnir_bodnar_ut_sidar_a_arinu/
http://mbl.is/frettir/innlent/2012/02/04/netverslun_i_sogulegu_hamarki/
http://nextbigsound.com/323522/stats-Of-Monsters-And-Men#323522----fans
http://www.nordu.net/history/TheHistoryOfNordunet_simple.pdf
http://www.rollingstone.com/music/news/the-new-economics-of-the-music-industry-20111025?link=mostpopular4
http://www.rollingstone.com/music/news/the-new-economics-of-the-music-industry-20111025?link=mostpopular4
http://skemman.is/about
https://www.skinna.is/#action=about
http://skipti.is/starfsemi/innlend-starfsemi/
http://timarit.is/about_init.jsp?lang=is


 

46 
 

Tónlist (2012). Vinsælustu lögin og plöturnar á Tónlist.is árið 2011. Sótt 10. apríl af 

http://www.tonlist.is/MusicNews/1298/vinsaelustu_login_og_ploturnar_a_tonlistis_arid

_2011/  

TV by the numbers (2012). Thursday Final Ratings: „Idol“, „ Big Bang Theory“, „ Grey‘s“, „ 

The Vampire Diaries“, „Mentalist“ & „Missing“ Adjusted Up; „Scandal“ Adjusted Down. 

Sótt 1.maí af 

http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/04/27/thursday-final-ratings-idol-big-bang-

theory-greys-the-vampire-diariesmentalist-scandal-adjusted-down/131096/ 

USAToday (2011). Digital album sales soar, thanks to Adele, Eminem. Sótt 3. apríl af 

http://www.usatoday.com/life/music/news/2011-07-13-eminem-adele-digital-

sales_n.htm  

Úlfur Úlfur (2012). Um okkur. Sótt 16. apríl af 

http://www.ulfurulfur.com/?page_id=2  

Viðskiptablaðið (2012). Tölvuleikurinn The Moogies í netverslun Apple. Sótt 11. apríl af 

http://www.vb.is/frettir/67121/?q=Apple  

Vísindavefur (2006). Hvenær tengdist Ísland við Internetið? Sótt 9. apríl af 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6358  

Vísir (2008a). Níu sakfelldir í DC++ máli. Sótt 10. apríl af 

http://www.visir.is/niu-sakfelldir-i-dc++-mali/article/200880303050  

Vísir (2008b). Rétthafar stefna Istorrent á ný. Sótt 10. apríl af 

http://www.visir.is/retthafar-stefna-istorrent-a-ny/article/2008978749842  

Vísir (2011). Of Monsters And Men semja við Universal. Sótt 16. apríl af 

http://www.visir.is/of-monsters-and-men-semja-vid-universal/article/2011310199958  

Vísir (2012a). Fjórði hver Íslendingur með snjallsíma. Sótt 11. apríl af  

http://www.visir.is/fjordi-hver-islendingur-med-snjallsima/article/2012120319414  

Vísir (2012b). Allt öðruvísi útrás hefst. Sótt 15. apríl af 

http://www.visir.is/allt-odruvisi-utras-hefst/article/2012701129875  

Vísir (2012c). Uppselt á flesta tónleika Of Monsters í Bandaríkjunum. Sótt 16. apríl af 

http://visir.is/uppselt-a-flesta-tonleika-of-monsters-i-

bandarikjunum/article/2012703069965  

http://www.tonlist.is/MusicNews/1298/vinsaelustu_login_og_ploturnar_a_tonlistis_arid_2011/
http://www.tonlist.is/MusicNews/1298/vinsaelustu_login_og_ploturnar_a_tonlistis_arid_2011/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/04/27/thursday-final-ratings-idol-big-bang-theory-greys-the-vampire-diariesmentalist-scandal-adjusted-down/131096/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/2012/04/27/thursday-final-ratings-idol-big-bang-theory-greys-the-vampire-diariesmentalist-scandal-adjusted-down/131096/
http://www.usatoday.com/life/music/news/2011-07-13-eminem-adele-digital-sales_n.htm
http://www.usatoday.com/life/music/news/2011-07-13-eminem-adele-digital-sales_n.htm
http://www.ulfurulfur.com/?page_id=2
http://www.vb.is/frettir/67121/?q=Apple
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6358
http://www.visir.is/niu-sakfelldir-i-dc++-mali/article/200880303050
http://www.visir.is/retthafar-stefna-istorrent-a-ny/article/2008978749842
http://www.visir.is/of-monsters-and-men-semja-vid-universal/article/2011310199958
http://www.visir.is/fjordi-hver-islendingur-med-snjallsima/article/2012120319414
http://www.visir.is/allt-odruvisi-utras-hefst/article/2012701129875
http://visir.is/uppselt-a-flesta-tonleika-of-monsters-i-bandarikjunum/article/2012703069965
http://visir.is/uppselt-a-flesta-tonleika-of-monsters-i-bandarikjunum/article/2012703069965


 

47 
 

Vísir (2012d). Höfðu ekki efni á að auglýsa og notuðu því samfélagsmiðla. Sótt 17. apríl af 

http://visir.is/hofdu-ekki-efni-a-ad-auglysa-og-notudu-thvi-

samfelagsmidla/article/2012703139907  

Youtube (2010). Of Monsters And Men – Little Talks (Live on KEXP). Sótt 15. apríl af 

http://www.youtube.com/watch?v=8Dw8qdmT_aY  

Þráinn Eggertsson (2011). „Hagkerfi (Hag513M)“. Reykjavík, 31. ágúst 

 

http://visir.is/hofdu-ekki-efni-a-ad-auglysa-og-notudu-thvi-samfelagsmidla/article/2012703139907
http://visir.is/hofdu-ekki-efni-a-ad-auglysa-og-notudu-thvi-samfelagsmidla/article/2012703139907
http://www.youtube.com/watch?v=8Dw8qdmT_aY

