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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um þær tæknibreytingar sem bankastarfsemi stendur frammi fyrir og 

möguleg áhrif hennar á samkeppni banka og rekstur þeirra. Bankar munu í náinni framtíð 

standa frammi fyrir gerbreyttu rekstrarumhverfi, þurfa að fóta sig í því og laga sig að breyttu 

lagaumhverfi og nýrri tækni. Ný lög neyða bankana til þess að opna fyrir upplýsingar sem 

áður voru einungis varðveittar af bönkum án aðgengis annarra. Starfsmenn þurfa að aðlagast 

nýjum ferlum og breyttri aðferðafræði fjármálastofnana. Tekin voru viðtöl við sérfræðinga 

sem starfa á sviði tækniþróunar innan fjármálafyrirtækja og starfsmenn sem notast við 

tæknina í daglegum rekstri þeirra. Með komu fjártækni geta bankarnir leyft þeim fyrirtækjum 

að þróa rafrænar lausnir á borð við netbanka og app. Þannig fá fjármálastofnanir svigrúm til 

að bæta þjónustu til viðskiptavinar og koma í veg fyrir ýmsan kostnað við forritun og 

innleiðingu lausna. 
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1 Inngangur 

Allt fram á 19. öld hafði sjálfsþurftarbúskapur verið meginuppistaðan í þjóðarbúskap 

Íslendinga. Flestir bjuggu í strjálbýli sem bændur, leigjendur eða vinnufólk. Öll viðskipti voru 

án peninga enda vöruskipti ráðandi. Við lok 19. aldar voru Íslendingar sárafátækir og 

peningaflæði lítið sem ekkert enda var einokunarverslunin á grundvelli vöruskipta. 

Þjónustustarfsemi var nánast engin. Innkoma sjávarútvegsins hefst ekki fyrr en undir lok 19. 

aldar (Berglind Jónina Jensdóttir, 2013). 

Árið 1778 tilskipaði Danakonungur Íslendingum að taka upp löggildan gjaldmiðil. Sá 

gjaldmiðill var kallaður kúrantseðill. Kurantbanken sá um útgáfu á seðlum frá 1737 til 1813, 

en þá var hann lagður niður og Ríkisbankinn í Danmörku tók við útgáfu íslenskra seðla. 

Landsbankinn var stofnaður árið 1886, í kjölfar þess voru kúrantseðlar lagðir niður og 

íslenskir peningar teknir í notkun. Íslenskir peningar voru þar með aðgreindir frá peningum 

notuðum í Danmörku. Baksíðan á íslenskum seðlum var prentuð á íslensku og undirrituð af 

tveimur embættismönnum. Peningaprentun og hönnun fór fram í Danmörku til ársins 1886 en 

þá fékk Landsbankinn leyfi til peningaprentunar. Í kringum 1927 var sérstök deild stofnuð 

innan Landsbankans, hún var nefnd seðlabankadeild og sá um peningamálin á Íslandi. Árið 

1957 var Seðlabanki Íslands formlega stofnaður og starfaði í sama húsi og Landsbankinn. 

Árið 1987 flutti hann í eigið húsnæði og tók í kjölfar þess yfir peningastjórn í landinu (Elín 

Ása Magnúsdóttir, 2012). 

Þrír stærstu bankar á Íslandi ná utan um mestallan íslenskan markað. Markmið þeirra 

er að laða viðskiptavini að með ýmsum aðferðum og hefur það tíðkast á Íslandi eins og annars 

staðar út í heimi. Viðskiptavinir skipta um banka til að fá betri kjör og þjónustu. 

Bankaútibúum fækkar og því leita eldri borgarar frekar að útibúum næst heimilinu sínu. Í 

nýlegri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins sem var gerð á árunum 2008-2009 kom fram að þrátt 

fyrir lítinn fjölda banka á Íslandi þá væri ekkert sem benti til þess að bankar mynduðu í heild 

markaðsráðandi stöðu á íslenskum markaði (Samkeppniseftirlit, 2011). 

Allir bankar bjóða upp á einsleita vöru, vöruúrval bankanna samanstendur af 

debetkorta- og kreditkortaúrvali, sparnaðarreikningum þar sem bankarnir bjóða upp á 

mismunandi vexti og gjaldeyrisreikningum eins og hægt er að sjá á heimasíðum íslenskra 

banka. Bankarnir hafa því reynt að aðgreina starfsemi sína með því að bjóða upp á nýja 

þjónustu, t.d. snjallforrit í síma sem einfalda notendum aðgengi að netbanka. 
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Tæknin hefur tekið stór skref í byrjun 21. aldarinnar og er orðin fastgróinn hlutur í 

nútímasamfélagi. Með tækniþróun síðustu ára hefur almenningur fjallað mikið um störf þar 

sem tækin leysa manninn af. Í kjölfar þess hafa myndast nýjar starfsstöðvar og annarrar 

menntunar verið krafist en áður fyrr. Fjórða iðnbyltingin er bylting á snjallvélum og 

hugbúnaðarlausnum fyrirtækja. Áhersla fyrirtækja er lögð á þróun ýmissa lausna sem snerta 

sjálfvirkni. Því eru hlutir eins og gervigreind, sjálfkeyrandi bílar og IoT (e. Internet of Things) 

áberandi í umfjöllun (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018). 

 

Mynd 1: Fjögur stig iðnbyltingarinnar (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018) 

Fjórða iðnbyltingin mun hafa áhrif á allt samfélagið sem nú þekkist. Almenningur 

verður uppteknari með aukinni tækni og þarfnast meiri tíma. Sjálfkeyrandi bílar leyfa fólki að 

sinna öðrum mikilvægum málum á meðan bíllinn keyrir einstaklinginn á áfangastaðinn. 

Gervigreindin mun koma í stað mannsins og leysa vandamál sem áður þóttu óleysanleg. 

Bankamarkaður tekur virkan þátt í þessari þróun og má sjá það hjá Arion banka og í nýjum 

hugbúnaðarlausnum þeirra. Viðskiptavinir bankanna á Íslandi og víða um heim munu upplifa 

miklar breytingar í þjónustu.  

„Open banking“ eða opið bankakerfi er bylting í bankastarfsemi í Evrópu þar sem ný 

lög tóku gildi þann 1. janúar 2018. Lögin skipa bönkum að opna fyrir upplýsingaflæði um 

viðskiptavini, að ósk þeirra, til annarra fyrirtækja. Þessi bylting eykur skilvirkni á 

markaðinum og dregur þannig úr einokunarstöðu stóru bankanna hér á Íslandi og annars 

staðar (Hickey, 2018). Samkeppnin á markaðinum eykst við opið upplýsingaflæði. Fyrirtækin 

geta fengið tölfræðileg gögn um viðskiptavin sem sýna hversu oft viðskiptavinur verslar 

ákveðna vöru, þannig geta þau boðið upp á hagstæðari kjör handa þeim viðskiptavinum 

Fyrsta Önnur Þriðja Fjórða 

Vélvæðing, 

vatnsorka, 

gufuafl 

Fjöldaframleiðsla, 

færibönd, 
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(Carey, 2018). Opið bankakerfi veldur t.d. því að einstaklingar geta borgað fyrir vöru í 

gegnum síðu þriðja aðila, til dæmis með snjallforriti í síma eða öðru tæki án þess að þurfa að 

nota kort (Open Banking for customers, e.d.). Þessi bylting hefur því einnig áhrif á 

samkeppnismarkað bankanna, þannig geta viðskiptavinir bankanna á einfaldari máta borið 

saman innlánsvexti og útlánsvexti á reikningum og fengið betri kjör hjá keppinautum.  

Áhersla í þessu verkefni er lögð á að kanna áhrif tækniþróunar á samkeppnismarkað 

íslenskra banka. Horft er aftur í tímann, skoðað hvernig bankakerfin hafa starfað í fortíðinni 

og hvert bankarnir stefna í framtíðinni. Vegna nokkurra lagabreytinga sem tengjast 

bankamarkaðinum á Íslandi og í Evrópu verður skoðað hvaða áhrif nýjar lagabreytingar hafa á 

umhverfi bankanna. Í rannsókninni verða einnig rannsökuð mismunandi sjónarmið 

þátttakenda innan fjármálastofnana. 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Fjallað er um bankana í heild, farið er yfir gerðir 

bankastofnana, sem er að finna á Íslandi, og stöðu þeirra gagnvart öðrum. Í kjölfarið er fjallað 

um ytra umhverfi banka, hvernig pólitískt og efnahagslegt umhverfi þeirra er og um leið er 

greint hvernig lagalegir og tæknilegir þættir hafa áhrif á bankana hér á landi. Þá er í kjölfarið 

fjallað um rafrænar lausnir og áhrif þeirra á starfsemi bankanna. Í þessu samhengi er vert að 

minnast á rafræn skilríki og hvernig þau hafa haft áhrif í bankarekstri, enda hafa þau breytt 

aðferðafræði í allri starfsemi bankanna. Aðferðafræðikaflinn fjallar um aðferðina sem beitt 

var við rannsóknina, úthlutun þátttakenda, öflun og greiningu gagna ásamt fleiri upplýsingum. 

Þá er í kjölfarið farið yfir svör þátttakenda úr viðtölum og þeim skipt niður í viðeigandi flokka 

til að einfalda greiningu þeirra. Umræðukafli fylgir þar á eftir þar sem farið er yfir 

niðurstöður, umræður dregnar saman og dregin fram heildarsýn á viðfangsefnið. 

Niðurstöðukafli fylgir í lokin. 

Það er vert að nefna að höfundar ritgerðar starfa í Arion banka og hafa gert það um 

nokkurt skeið. Þekking höfunda á viðfangsefninu er að vissu leyti mörkuð af þeirra reynslu 

sem þeir hafa aflað sér í störfum innan bankans. Um leið hefur það markað ritgerðina að 

greina og skoða innra umhverfi bankans og svo það ytra umhverfi sem reynt er að draga fram 

í þessari ritgerð. 
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2 Umgjörð bankastarfseminnar 

Hagfræðikenningar sýna hvernig jafnvægi í efnahagslífinu byggir á því að sparnaður verður 

jafn fjárfestingu. Verðið sem þar ræður för er ávöxtun fjármuna. Markaðurinn sem leiðir 

saman sparendur og fjárfesta kallast fjármagnsmarkaður. Mikilvægi hans er gríðarlegt enda er 

fjárfesting með uppsöfnun framleiðslufjármuna drifkraftur hagvaxtar og framfara í 

efnahagslífinu. Þessi markaður og jafnvægismyndun er þó ekki sjálfgefin og til þess að leiða 

saman sparendur og fjárfesta þarf millilið sem yfirstígur vanda ónógra upplýsinga. 

Milliliðurinn í þessu tilfelli eru fjármálastofnanir. 

Hlutverk fjármálastofnana er þannig að leiða saman sparendur og fjárfesta. Fjármálastofnanir 

afla fjár með útgáfu langtímalána til viðskiptavina og treysta á stöðugt innstreymi innlána frá 

viðskiptavinum (Fabozzi, Modigliani og Jones, 2013). Upplýsingaskortur gerir það að verkum 

að einstaklingar sem þurfa að spara eru ekki jafn góðir að greina mögulegar fjárfestingar eins 

og bankar. Sparendur leggja pening inn á sparnaðarreikninga til að ávaxta þá á öruggan máta 

og þannig geta fjárfestar nálgast peningana í formi lána hjá fjármálastofnunum og notað þá til 

fjárfestinga. 

Fjármálastofnanir gegna fleiri hlutverkum, meðal annars dreifa þær áhættu sem 

viðskiptavinur stendur frammi fyrir með því að sameina áhættulitlar og áhættumiklar eignir. 

Fjárfestar geta því fjárfest óbeint í ýmsum eignum með því að fjárfesta í sjóðum sem 

fjármálastofnanir bjóða upp á. Með því að setja saman eignir lækka fjármálastofnanir kostnað 

fjárfesta við að afla upplýsinga og greina mismunandi markaði. Til að peningarnir missi ekki 

notagildi sitt þurfa því fjármálastofnanir að tryggja örugga og trausta greiðslumiðlun 

(Samkeppniseftirlit, 2011). Greiðslumiðlun er kerfi sem sér um að koma fjármagni á milli 

einstaklinga og fyrirtækja. Fjármagnið getur verið í formi greiðslna fyrir vörur og þjónustu en 

einnig eru launagreiðslur og skattar hluti greiðslumiðlunar (Valgerður Helga Sigurðardóttir, 

2008). 
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Traust er mikilvægur liður í starfsemi allra stofnana. Traustið byggist á því hversu 

trúverðugar fjármálastofnanir eru. Staðan eftir efnahagshrunið 2008 hefur verið slöpp og því 

talið að traust til bankanna sé mjög lágt (Sigrún Drífa Jónsdóttir, 2018). 

 

Mynd 2: Traust til stofnana síðustu 14 árin (Árvakur, 2018e) 

Gallup hefur kannað árlega ýmsar opinberar stofnanir síðan 1993. Út frá myndinni er 

hægt að sjá að bankar hafa alltaf notið minnsta trausts almennings samanborið við aðrar 

stofnanir. Þrátt fyrir að vera á uppleið eru bankar ekki búnir að ná sama trausti og fyrir 

fjármálakreppu árið 2008. Könnun sem gerð var í febrúar 2018 sýnir að einungis 20% 

aðspurðra bera traust til banka samanborið við 14% í febrúar 2017, þetta gefur 6% aukningu 

milli ára. Margir einstaklingar tengja traust sitt við fjármálakreppuna sem átti sér stað árið 

2008. Sú staðreynd er röng, í skýrslu Samkeppniseftirlits frá árinu 2011 er fjallað um að 

fjármálakreppan 2008 var ekki bundin við bankana heldur við skuldsetta sjóði sem áttu ekki 

aðgang að lausafjármögnun Seðlabanka. Flestir þeirra voru einnig með langtímaeignir 

fjármagnaðar með skammtímaskuldum. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu tegundir banka sem eru til staðar á íslenskum 

markaði og útskýrt hvernig samkeppni milli þeirra virkar. 
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2.1 Ólíkar tegundir banka 

Bankar geta verið af ýmsum stærðum og gerðum og er vert að nefna þrjár tegundir þeirra. 

Fyrst eru viðskiptabankar (e. Retail Banking), sem geyma peninga almennings og sjá um 

ýmsa þjónustu þegar það kemur að innlánum og útlánum. Þar á eftir kemur fjárfestingarbanki 

(e. Investment Banking) sem miðlar fjármagni í gegnum fjármálamarkaði og síðasta tegundin 

er sambland viðskipta- og fjárfestingarbanka (e. Universal Banking) sem sér um alhliða 

fjármálaþjónustu og bankaviðskipti (Snorri Gíslason, 2012). 

2.1.1 Viðskiptabankar 

Almenn þjónusta til viðskiptavinar er veitt í viðskiptabönkum sem sjá meðal annars um 

greiðsluþjónustu, gjaldeyrisviðskipti og ýmsa ráðgjöf til viðskiptavina. Viðskiptabankar eru 

algengasta tegund bankastarfseminnar og skipta gríðarlega miklu máli í hverju hagkerfi. 

Viðskiptabankar sjá um að geyma sparnað almennings og lána fjárfestum sem þurfa á 

fjármagni að halda. Viðskiptabankar hafa aukið áherslu á þjónustu (Kumhof og Jakob, 2016) 

og hafa starfsmenn setið á fjölmörgum fyrirlestrum sem kenna þeim að ná betur til 

viðskiptavina. 

Útlánin eru helsta tekjuauðlind banka en fyrstu útlánin voru stunduð 2000 árum fyrir 

Krist í Assýríu og Babýloníu. Á þeim tíma voru sjóðir stofnaðir sem lánuðu bændum peninga 

til að fjármagna kornkaup. Annað tímabil í sögunni má reka til Grikklands hins forna og á 

tímum Rómaveldis þegar fyrstu innlánin voru leyfð. Fyrstu bankar, sem líkja má við 

nútímabanka, eiga rætur sínar að reka til Ítalíu á miðöldum. Bankarnir voru staðsettir í ríkum 

borgum og einn frægasti ítalski bankinn var Medici-bankinn, stofnaður árið 1397. Elsti þekkti 

innlánsbankinn var stofnaður 1407 og hét Banco di San Giorgio (Hoggson, 1926). Fyrsti 

íslenski bankinn var stofnaður 18. september 1885 en hóf starfsemina ekki fyrr en 1. júlí 1886 

undir nafninu Landsbankinn (Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir, 2003).  

Þrír stærstu bankarnir á Íslandi eru Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn og 

samanlagt eiga þeir nánast allan íslenskan markað. Kostnaðaruppbygging banka byggist á því 

að lána peninga á hærri vöxtum en sem nemur innlánsvöxtum. Nánar tiltekið safna bankar 

vaxtatekjum af lánum og á móti greiða þeir vexti á innlánsreikningum. Þegar kostnaðarliðir 

eru skoðaðir nánar kemur í ljós að bankar byggjast að mestu leyti á föstum kostnaði á borð 

við fasteignagjöld ásamt viðhaldi greiðslukerfa og fleiri liðum. Breytilegur kostnaður er lítið 

hlutfall af heildarkostnaðinum (Snorri Gíslason, 2012). 
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Þrátt fyrir að bankastarfsemin líti út fyrir að vera einföld og ganga smurt með innlánin 

og útlánin þá standa allir viðskiptabankar frammi fyrir áhættu sem getur bæði verið lítil og 

mikil. Algengasta áhættan sem viðskiptabankar þurfa að glíma við er lánsáhætta. Lánsáhætta 

er fólgin bæði í því þegar lántakendur uppfylla ekki greiðsluskyldu varðandi skilmála sem 

samið var um við bankann og óvissu sem felst í greiðslum á afborgunum (Perze, 2014).  

Áhættan við rekstur viðskiptabanka er mun minni en hjá öðrum fjármálastofnunum. 

Viðskiptabankar eru betur tryggðir en aðrar stofnanir. Þeir þurfa að sjá til þess að nægjanlega 

góð seljanleikatrygging sé til staðar sem er fólgin í innlánatryggingu. Seðlabanki Íslands er 

lánveitandi til þrautavara (Snorri Gíslason, 2012).  

2.1.2 Fjárfestingarbankar 

Fjárfestingarbanki er sérstök tegund af fjármálastofnun sem sér hæfir sig í að hjálpa nýjum 

fyrirtækjum að komast inn á fjármálamarkaðinn með því að sjá um útgáfu hlutabréfa eða 

skuldabréfa. Útgáfa hlutabréfa eða skuldabréfa er framkvæmd til að afla peninga fyrir 

fyrirtækin. Hlutabréfafjármögnun er hagstæðari kostur fyrir fyrirtækin heldur en 

skuldabréfafjármögnun t.d. til stækkunar eða annarra framkvæmda. Fjárfestingarbankar veita 

ráðgjöf um skipulagningu, um kaup á öðrum félögum, um fjárfestingu og alls kyns 

smásöluviðskipti (Fohlin, 2014).  

Fjárfestingarbankar geta gert tvennt í stöðunni, annars vegar að fjárfesta eigin peninga 

og setja eigið fé í hættu og hins vegar með viðskiptum fyrir viðskiptavini sína. Fjárfestar í 

fjárfestingarbanka miða alltaf við að græða á hverjum viðskiptum. Þeir gera það með því að 

kaupa verðbréf eða aðra fjármálagerninga á lægra verði og selja þá á hærra verði til fjárfesta. 

Fjárfestingarbankar geta einnig selt fjármálagerninga til fjárfesta á hærra verði og keypt þá til 

baka á lægra verði (e. Short sell). Með þessum tveimur aðferðum geta fjárfestingarbankar 

grætt á bæði hækkandi og lækkandi mörkuðum (Dunbar, 2000). 

Fyrsti fjárfestingarbanki á Íslandi var stofnaður í ársbyrjun 1998 og var það 

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (Ásdís Ásgeirsdóttir, 1998). Bankinn var myndaður með 

sameiningu Fiskveiðasjóðs Íslands, Útflutningslánasjóðs, Iðnlánasjóðs og Iðnþróunarsjóðs í 

eina heild. Margir töldu að slík stofnun væri óþarfi og viðskiptabankarnir gætu tekið það á sig 

að stunda slíkan rekstur. Markmið bankans var að verða hluthafavænn og stefna að góðri 

arðsemi fyrir hluthafa til lengri tíma. Fyrsta stóra verkefni bankans voru kaup hans og 

Kaupþings á hlutum Hofsfjölskyldunnar í Hagkaupum og hlutum í Bónus. Eftir það var 

stofnað nýtt fyrirtæki til að sjá um rekstur á Hagkaup og Bónus undir einu nafni, Baugur hf. 
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Árið 2000 var Fjárfestingarbanki atvinnulífsins sameinaður við Íslandsbanka undir 

nafninu „Íslandsbanki-FBA“. Með þessari sameiningu varð öflugasta fyrirtækið á íslenskum 

fjármálamarkaði stofnað og var leiðandi í viðskiptalífinu hér á landi (Íslandsbanki, e.d.-a). 

2.1.3 Alhliða bankaþjónusta 

Alhliða bankaþjónusta er sameining á viðskiptabönkum og fjárfestingarbönkum í eina heild. 

Bankar sjá um alls kyns þjónustu, þar með talið tryggingarþjónustu, fjármálaþjónustu og 

verðbréfaviðskipti fyrir hönd annarra auk þess að sjá um almenna bankastarfsemi. Í 

Þýskalandi, frá því fyrir seinni heimsstyrjöldina til dagsins í dag, má finna besta dæmið um 

alhliða bankastarfsemi. Allir stórir bankar í Þýskalandi eru alhliða bankar. Í Bandaríkjunum 

aftur á móti var í gildi aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka þar til árið 1999 

(Benston, 1994; Finnur Sveinbjörnsson, 2011). 

Eins og minnst var á hér á undan eru þrír stórir bankar á Íslandi og þeir sinna allir 

alhliða bankaþjónustu. Fyrsti banki á Íslandi til að hefja þetta ferli var Kaupþing en bankinn 

fékk fjárfestingarbankaleyfi árið 1997 og til ársins 2008 var hann stærsti alhliða banki á 

markaðinum. Þremur árum seinna bættist Íslandsbanki við með sameiningu við bankann FBA 

(Fjárfestingabanki Atvinnulífsins) undir nafninu Íslandsbanki-FBA og ári seinna var nafninu 

breytt í Íslandsbanki. Landsbankinn er með lengri sögu þar sem allt byrjaði með 

einkavæðingu bankans 1997 með kaupum á Vátryggingarfélagi Íslands og árið 2000 keypti 

Landsbankinn 70% í breska fjárfestingarbankanum Heritable Bank (Snorri Gíslason, 2012). 
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2.2 Samkeppni á bankamarkaði 

Almennt gildir það um markaði þar sem fullkomin samkeppni ríkir, að allir sem taka þátt 

verða að una við það að vera verðþegar (e. Price taker). Verðþegi þýðir að hvorki kaupendur 

né seljendur hafi burði til að hafa einir og sér áhrif á verðmyndun. Verðið á slíkum mörkuðum 

myndast þegar eftirspurn á markaði er jöfn markaðsframboði. 

 

Mynd 3: Líkön sem sýna hvernig verð myndast út frá jafnvægi á markaði 

Því er hægt að segja að fyrirtæki á samkeppnismarkaði standi frammi fyrir láréttum 

eða fullkomlega teygnum eftirspurnarferli, eins og hægt er að sjá hér að ofan. 

Eftirspurnarferill stafar af einstökum fyrirtækjum þar sem enginn er tilbúinn að greiða meira 

en markaðsverð vörunnar en hins vegar getur fyrirtæki selt eins mikið og það vill á 

markaðsverði. Til þess að fullkomin samkeppni ríki á markaði þurfa seljendur og kaupendur 

að vera margir, fyrirtæki að selja einsleita vöru, fullkomið upplýsingaflæði að ríkja á markaði, 

enginn skiptikostnaður vera til staðar og engar hindranir við að komast inn og út af markaði 

(Perloff, 2012). 

Ofangreind skilyrði skipta verulegu máli þegar viðskipti á bankamarkaði eru greind. 

Frávik frá þeim ákvarðar að hversu miklu leyti samkeppni ríkir á milli aðila á bankamarkaði. 

Því reynist nauðsynlegt að gaumgæfa þessi skilyrði frekar og huga að bankamarkaði í því 

sambandi.  

Þegar íslenskur bankamarkaður er greindur þá má sjá að aðilarnir eru fáir, það þýðir að 

þeir eru ekki verðþegar. Við sjáum að hingað til hefur staðan að ýmsu leyti verið þannig að 

viðskiptavinir hafa ekki allar upplýsingar um það hvaða ólíku vörur einstaklingar eru að selja 

eða hvort varan er eins eða ólík. Þá er einnig ljóst að í sumum tilfellum getur reynst erfitt fyrir 

Eftirspurn 
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aðila að færa sig milli viðskiptaaðila þar sem skiptikostnaður er til staðar. Allir þessir þættir 

gera það að verkum að skilyrðinu um samkeppni er ekki fullnægt. Að nokkru leyti skilgreinir 

það hvernig fákeppnissjónarmið verða ofan á fremur en sjónarmið samkeppni og það sem 

rekstrarhagfræði kennir í því efni er að þeim mun fjær samkeppninni sem markaður verður 

því hærra verður verðið, í þessu tilviki vextir, og þeim mun minni verða umsvif, í þessu tilviki 

hlutverk markaðar að leiða til sparenda og fjárfesta og það er kostnaðarsamt fyrir samfélagið. 

Helsti munurinn liggur í skilmálum og þjónustu. Í þann hóp má flokka fríðindi á 

kreditkortum og almenn fríðindi tengd vildarþjónustu. Sparnaðarreikningar sem bankar bjóða 

upp á eru mismunandi og reiknast ekki út frá hverjum viðskiptavini heldur er kjör á hverjum 

og einum reikningi ákveðin fyrir fram. Það er enginn banki sem skarar sérstaklega fram úr 

með sparnaðarreikninga og í flestum tilvikum eru sambærilegir vextir milli banka. Sama má 

segja um helstu útlánaflokka bankanna svo sem yfirdráttarlán, skuldabréfalán og fleira. 

Helsti ókostur sem dregur úr samkeppni milli íslenskra banka er gagnsæi. Á erlendum 

mörkuðum eiga keppinautar erfitt með að komast að því hvaða verð og vörur önnur fyrirtæki 

bjóða upp á. Á Íslandi aftur á móti gilda lög sem sett voru af Samkeppniseftirliti (2008), um 

að bankar þurfi að birta verðskrána og allar breytingar opinberlega á heimasíðu sinni eða með 

skilaboðum í netbanka. Verðskrár sem bankarnir á Íslandi setja á heimasíður sínar eru 

nákvæmar og taka þær tillit til allra vaxta og gjalda á innlánum og útlánum. Þessar 

upplýsingar eru aðgengilegar bæði viðskiptavinum og keppinautum sem fylgjast með þeim 

dags daglega. 

2.2.1 Fjártækni (e. Fintech) 

Geta fjármálamarkaðarins til að leiða saman sparendur og fjárfesta ræðst af verulegu leyti af 

þeirri tækni sem þeir hafa. Tækni hefur í gegnum tíðina tekið verulegum breytingum, það er 

ekki einungis hvernig þjónustan er veitt heldur líka hvaða afurðir eru í boði, til dæmis 

verðtryggt lán og óverðtryggt. Alls konar fjármálagerningar skipta máli, hvernig sparendur og 

fjárfestar eru leiddir saman og einnig hvernig framleiðslufallið er. Bæði framleiðslufallið 

skiptir máli og afurðir. Eitt af því sem sjónir beinast að nú eru nýir þættir í afurðum og í því 

samhengi má nefna fjártækni (e. Fintech). 

Með komu internetsins og sífelldri aukningu á notkun farsíma og annarra snjalltækja 

myndaðist nýr markaður fyrir ýmis smáfyrirtæki á fjármálamarkaðinum. Þessi fyrirtæki eru 

sögð stunda fjártækni og er það stytting á fjármálatækni. Þau byggjast á tækninni og 

rafrænum lausnum fyrir viðskiptavini fjármálafyrirtækja. Fjártækni er því 
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nýsköpunarfyrirtæki sem getur með einföldum og þægilegum hætti komið nýjum ferlum, 

smáforritum eða aðferðum inn á markaðinn fyrir viðskiptavini. Þannig getur fjártækni haft 

áhrif á núverandi fjármálamarkað. Spáð er að velta fjártækni árið 2018 nemi allt að 1 milljarði 

USD eða um 102 milljörðum íslenskra króna (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017).  

Fjöldi fjártækna í heiminum er mjög mikill enda er markmiðið að bæta þjónustu 

bankanna og koma við móts til viðskiptavini þeirra. Á Íslandi er fjártækni að aukast og með 

nýjum lagabreytingum er það ekki óeðlilegt. Mikil aukning hefur orðið á notkun netbanka og 

rafrænnar þjónustu hjá bönkunum þar sem fjöldi notenda hefur aukist úr 18% árið 2015 upp í 

50% árið 2017 (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017). Stærstu fjártæknifyrirtæki á Íslandi eru 

Aur, Kass, Meniga og Netgíró. Fjártækni sem er nú til staðar býður upp á fjölbreytta þjónustu, 

t.d. býður Aur upp á viðskipti á milli vina, þannig geta vinir sent sín á milli innheimtu fyrir 

sameiginlega ferð eða máltíð með því að nota símanúmer (Nova, e.d.). Netgíró aftur á móti 

býður upp á þjónustu sem gerir viðskiptavinum kleift að taka vaxtalaust skammtímalán. 

Viðskiptavinir þurfa því ekki að greiða fyrir vöruna fyrr en 14 dögum seinna (Netgíró, e.d.). 

Margar hindranir og hættur eru til staðar á fjártæknimarkaði. Nýsprottin fyrirtæki 

þurfa að huga að mörgu þegar það kemur að þróun og vexti. Hildigunnur Hafsteinsdóttir 

(2017) og Helena Pálsdóttir (2017) skrifuðu báðar í greinum sínum fyrir Fjármálaeftirlitið að 

öryggi, traust og fylgni við lög og reglur væru atriði sem öll fyrirtæki þyrftu að hafa í huga 

óháð því á hvaða markaði þau störfuðu. Fjártæknar vinna með mikilvæg gögn, svo sem 

persónulegar upplýsingar eins og til dæmis sjúkra- og lögregluskýrslur. Þetta þýðir að öll 

gögn sem geymd eru á rafrænu formi þurfa vera vernduð gegn utanaðkomandi aðilum. 

Fjártæknifyrirtæki eins og önnur fyrirtæki þurfa traust viðskiptavina til að geta rekið holla og 

örugga starfsemi. Mikil áskorun er að ná eldri kynslóðum inn í tækniþróunina og kenna þeim 

að nota tæknilausnir á borð við netbanka. Eldri kynslóðir hafa myndað ákveðna mynd, 

ákveðið vörumerki, um banka og aðrar stofnanir sem erfitt er að breyta og það leiðir til þess 

að það er mun erfiðara að treysta nýjum aðilum. Lög og reglur er þriðja hindrunin sem 

fjártækni stendur frammi fyrir. Ýmis lög eru til sem gilda um fjártækni og röng túlkun á 

lögunum getur leitt til alvarlegs skaða á sviði fjármálaþjónustu. 
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3 Straumar og stefnur í bankaumhverfi 

Rekstur banka stendur á barmi nýrrar tæknibyltingar. Í því felast nýjar áskoranir sem 

bankakerfið hefur ekki staðið frammi fyrir í mjög langan tíma. Það kallar á að umhverfið sé 

greint með neðangreind atriði í huga. 

Til að rannsaka ytra umhverfi nánar verður beitt PESTEL-greiningu. PESTEL hjálpar 

greiningaraðilum að halda sig við efnið og skilja betur hvað er að gerast í ytra umhverfi 

fyrirtækisins. PESTEL er skammstöfun nokkra þátta og eru þeir: Pólitískt umhverfi, 

efnahagslegt umhverfi, samfélagslegir umhverfisþættir, tæknilegir þættir, umhverfisþættir og 

lagalegir þættir (Indriði Waage, 2010). Niðurstaða PESTEL-greiningar er síðan notuð í 

SVÓT-greiningu til að rannsaka veikleika og ógnanir sem fyrirtækin standa frammi fyrir 

(Professional Academy, e.d.). Hér að neðan verður einungis skoðað pólitískt umhverfi, 

efnahagslegt umhverfi, tæknilegt umhverfi og lagalegir þættir.  

3.1 Pólitískt umhverfi 

Pólitískir þættir ráðast af því hvernig viðbrögð stjórnvöld sýna í landinu og að hvaða 

leyti þau geta brugðist við. Neyðarlögin eru gott dæmi um það en um þau verður fjallað í 

lagalega hlutanum hér á eftir (Lilja Ástudóttir, 2012). 

Í kjölfar fjármálakreppunnar árið 2008 hefur mikill óstöðugleiki ríkt í stjórnmálum á 

Íslandi og boðað hefur verið til kosninga 4 sinnum á 10 árum. Óstöðugleiki í stjórnmálum 

hefur skaðleg áhrif á þróun í efnahagskerfinu vegna ýmiss kostnaðar sem honum fylgir, bæði í 

beinu og óbeinu formi. Kosningar árið 2016 kostuðu almenning 121 m. kr. og árið 2017 nam 

kostnaðurinn 350 m. kr. (Greiningardeild Arion banka, 2017). Þetta gerir samtals 471 m. kr. 

sem hefði getað verið notað í uppbyggingu á heilbrigðiskerfi, skólakerfi og þróun 

samgönguleiða, svo eitthvað sé nefnt. Mestu áhrifin hafa stjórnarslit á fjárhagsstöðu landsins, 

eins og til dæmis á verðbréfamarkað í landinu og styrkleika krónunnar. Stjórnarslit árið 2017 

höfðu þau áhrif að krónan veiktist um 1,3% gagnvart evrunni en það gerðist strax eftir að 

tilkynnt var um þau. Einnig hafði sú tilkynning áhrif á íslenskan verðbréfamarkað og það olli 

því að á sama tíma þurrkuðust út 35 m. kr. í kauphöllinni. 

Í október árið 2011 var stofnuð stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem sér um 

stjórnarskrármál Alþingis og stofnana þess, málefni forseta Íslands, kosningamál og önnur 

mál sem tengjast æðstu stjórn ríkisins að undanskildum fjárhagsáætlunum Alþingis (Saga 

Steinþórsdóttir, 2013). Ástæðan fyrir stofnun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar var að koma 

með ný frumvörp til þingskapalaga. 
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Mikið hefur verið rætt um eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum en því eru flestir 

sammála að það sé kominn tími að ríkið hætti að skipta sér af fjármálafyrirtækjum og bera 

ábyrgð á gjörðum þeirra. Stóra verkefnið að mati Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra, í 

ræðu á Viðskiptaþingi árið 2018 er að skapa stöðugt og traust fjármálakerfi sem mætir þörfum 

fólks í landinu. Til að auka traust til stjórnmála á Íslandi hefur verið skipaður starfshópur sem 

samanstendur af aðilum vinnumarkaðarins og fulltrúum ríkisins og á hann að skila inn 

tillögum um það hvaða breytingar er hægt að ráðast í þegar það kemur að því að ákveða laun 

æðstu embættismanna ríkisins. Í kjölfar þess ætlar ríkið að endurskoða launaútreikning 

almennings til að áætla raunverulega þörf á hækkun launa (Ritstjórn, 2018). 

3.2 Efnahagslegt umhverfi 

Á hverjum degi kaupir almenningur vörur og þjónustu. Fólk dreymir um að eiga nægilega 

mikinn pening til að geta fjármagnað neyslu sína. Spyrja má í því sambandi hvað peningar 

séu. Peningar í sjálfu sér eru einskis virði. Virði peninga byggist á trausti um að peningar sem 

einstaklingur fær sé hægt að nota til að skipta út fyrir aðra vöru. Þeir eru notaðir sem 

mælikvarði þegar vörur eru verðmetnar en einnig er verðmæti vara geymt í peningum (Parkin, 

2012). 

Stafrænir gjaldmiðlar eru að verða vinsælli með hverjum deginum meðal fjárfesta og 

þurfa þeir að uppfylla sömu skilyrði og seðlar. Virði stafrænna gjaldmiðla ræðst af trausti um 

að til lengri tíma muni virðið hækka (Sindri Leó Árnason, 2015).  

Stafrænum gjaldmiðli er hægt að líkja við rafræna geymslu peninga á debetkortum 

sem hægt er að færa á milli aðila án aðkomu banka. Með tilkomu nýrra laga og tækniþróunar 

verða bankar tæknivæddari. Framtíð stafrænna gjaldmiðla er umdeilanleg en miðað við 

tækniþróunina á bankamarkaði í dag er óhætt að segja að stafrænn gjaldmiðill geti orðið að 

veruleika. Öll viðskipti sem eiga sér stað með stafrænum gjaldmiðlum eru órekjanleg og mikil 

hætta liggur í ólöglegri starfsemi sem endurspeglast í minnkandi vergri landsframleiðslu. 
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Verg landsframleiðsla er efnahagslegur hitamælir sem mælir markaðsvirði allra vara 

og þjónustu sem framleidd er í landinu á tilteknu tímabili. Verg landsframleiðsla er samsett af 

einkaneyslu, samneyslu, fjárfestingu, útflutningi og innflutningi. Fjárfesting er drifkraftur 

uppsöfnunaráhrifa og hagvaxtar. Fjármagn sem fjárfestar fá lánað hjá fjármálastofnunum er 

notað t.d. til stækkunar á fyrirtækjum og starfsstöðvum. Þannig geta fyrirtækin aukið 

framleiðslu sem eykur verga landsframleiðslu og er það fyrirbæri kallað hagvöxtur. Sveiflur í 

landsframleiðslu á Íslandi einkenna landið mest og er talið að landsframleiðsla hér á landi sé 

sú sveiflukenndasta sem um getur. Gengið á Íslandi breytist verulega og er óstöðugt. 

 

Mynd 4: 30 ára uppsöfnuð VLF á mann á Íslandi reiknuð í USD (Hagstofa Íslands, 2017). 

Verg landsframleiðsla á mann (e. GDP per capita) er ákveðin ávísun á hver 

kaupmáttur neytenda er í landinu. Kaupmáttur er samspil tekna og verðlags sem ákvarðar 

hversu mikið neytandinn þarf að láta af hendi fyrir ákveðna vöru hverju sinni (Indriði Waage, 

2010).  

Fáar atvinnugreinar halda íslenskum efnahag uppi en meðal þeirra er ferðaþjónusta og 

sjávarútvegur. Ferðaþjónusta hefur þróast verulega frá árinu 2008. Þetta veldur því að Ísland 

er í 15. sæti af ríkustu löndum heims, samanborið við Bandaríkin sem eru í 12. sæti (Segarra, 

2017). Vegna styrkingar krónunnar er komið að því að ferðaþjónustan fari að dragast saman.  

Verðbólgan í landinu hefur verið undir verðbólgumarkmiðum Seðlabankans síðustu 

árin og hefur því mælst 0,9% verðhjöðnun á síðustu 12 mánuðum samanborið við 2,5% 
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verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands (Íslandsbanki, 2018). Þessar niðurstöður má bera 

saman við verðbólgu á árum 1970 til 1990 þegar hún nam 35% að meðaltali á ári. 

Ástæða fyrir verðbólgumarkmiði er að viðhalda stöðugum vexti í landinu en einnig 

gegnir markmiðið mikilvægu hlutverki við framkvæmd peningastefnunnar (Seðlabanki 

Íslands, e.d.).  

3.3 Lagalegir þættir 

Starfsemi fyrirtækja víða um heim eru undir álagi úr mörgum áttum. Eitt af því sem hefur 

áhrif á starfsemi fyrirtækja er lagalegt umhverfi á markaðinum sem þau starfa á. Lög og reglur 

eru settar til að halda ákveðinni hegðun í samfélagi. Sum lög segja til um hvað má gera og 

önnur hvað er rangt að gera. Lögin geta verið mjög skýr en einnig ótæmandi (Árni Helgason, 

2009). 

Eftir efnahagshrunið 2008 hafa lög tengd fjármálafyrirtækjum breyst ótal mörgum 

sinnum. Stærsta og eftirminnilegasta breytingin átti sér stað 6. október 2008 þar sem 

neyðarlögin voru samþykkt samdægurs. Neyðarlögin (nr. 125/2008) snerust aðallega um að 

heimilda ríkinu yfirtöku á rekstri fjármálafyrirtækja ef upp kæmu óvenjulegar og 

ónáttúrulegar aðstæður á fjármálamörkuðum. Rúmum einum og hálfum mánuði eftir að 

neyðarlögin tóku gildi, voru samþykktar á Alþingi reglur Seðlabankans um gjaldeyrismál og 

snerust þær um gjaldeyrishöft (Viðskiptaráð Íslands, 2011). Þar með talið var hvers kyns 

fjármagnsflæði úr landinu bannað og sett takmörkun á það hvað almennir ríkisborgarar máttu 

kaupa í erlendum gjaldeyri. Þetta var til þess að koma á stöðugleika á gjaldeyrismarkaði hér á 

landi. 

Fjármálaeftirlitið (FME) sér um að fjármálafyrirtæki framfylgi lögum og reglum sem 

þeim er ætlað. Fjármálaeftirlitið var stofnað 1. janúar 1999 og markmið þess er að hafa eftirlit 

með lánastofnunum, lána- og verðbréfafyrirtækjum, verðbréfamiðlunum, lífeyrissjóðum, 

kauphöllum, rekstrar- og vátryggingafélögum og fleiri aðilum. Margir hafa velt því fyrir sér 

hvar Fjármálaeftirlitið var þegar til kreppu kom, en almennt var talið að vöxtur á 

bankamörkuðum hefði verið mjög mikill stuttu fyrir hrun og Fjármálaeftirlitið ekki náð tökum 

á öllum breytingum. Ný stefna Fjármálaeftirlitsins, sem endurnýjuð var 22. apríl 2016, fjallar 

um uppbyggingu á trausti gagnvart fjármálamörkuðum með fjármálastöðugleika, betra öryggi, 

fylgni við lög og að gæta hagsmuna þeirra sem stunda viðskipti við fyrirtæki á 

fjármálamörkuðum (Fjármálaeftirlitið, 2016). 
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Eins og sjá má í gegnum söguna er margt í lagalegu umhverfi sem hefur áhrif á 

hegðun og starfsemi bankanna eins og annarra fyrirtækja. Eitt af því geta verið lög sem gilda 

um það hversu mikið eigið fé bankarnir eiga og mega halda. Þessi lög voru, og eru, til þess að 

koma í veg fyrir óskynsamlegar og hættulegar ákvarðanir í rekstri fjármálafyrirtækja og koma 

stöðugleika á fjármálakerfið í landinu eftir fjármálahrunið 2008 (Vilhjálmur Árnason, Salvör 

Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir, 2010).  

Nú eru verulegar breytingar framundan sem felast í stórum lagapökkum sem verið er 

að vinna í og setja fram. GDPR, PSD2, AML4 og MiFID2 eru það nýjasta inn á 

bankamarkaði og farið verður yfir hverja löggjöf fyrir sig hér á eftir. 

3.3.1 GDPR 

Þann 25. maí 2018 taka ný evrópsk persónuverndarlög GDPR (e. General Data Protection 

Regulation) gildi í íslenskum persónuverndarlögum (EUR-Lex, 2015; Persónuverndarlöggjöf, 

e.d.). Löggjöfin var undirrituð af Evrópusambandinu þann 27. apríl 2017. GDPR-lögin voru 

sett til að auka öryggi einstaklinga á netinu og öðrum stöðum. Þessi löggjöf neyðir fyrirtæki 

til að fara eftir auknum reglum á starfsstöðvum gagnvart starfsfólki. Þannig aukast gæðin á 

vinnustað sem endurspeglast í bættri þjónustu til viðskiptavina. Einnig eru þessi lög sett til að 

vernda persónulegar upplýsingar og flæði þeirra á milli lögaðila og vernda þannig 

einstaklinga gegn lögaðilum. 

Talið er að nýju persónuverndarlögin verða umfangsmestu persónuverndarlög síðustu 

tveggja áratuga. Þessar breytingar leiða því til mikilla breytinga bæði hjá einstaklingum og 

fyrirtækjum. 

Einstaklingar: 

Meginmarkmið með endurbótum sem hafa verið gerðar hjá einstaklingum er aukið öryggi í 

ákvörðunarrétti yfir persónuupplýsingum sem fyrirtækin búa yfir (EUR-Lex, 

2015)(Persónuverndarlöggjöf, e.d.). Helstu breytingum sem verða á lögum má skipta í nokkra 

liði. Þeir eru hreyfanleiki persónuupplýsinga, auknar kröfur um samþykki til vinnslu, 

nákvæmari leiðbeiningar um úrvinnslu á persónuupplýsingum, aukin vernd barna á netinu, 

einn afgreiðslustaður, réttur til að gleymast og öll fyrirtæki verða að geta tryggt réttindi hinna 

skráðu.  

• Hreyfanleiki persónuupplýsinga eru þau lög sem benda til þess hvenær lögaðilar mega 

flytja persónuupplýsingar milli sín og hvenær ekki. Lögaðilar þurfa fá sérstakt leyfi frá 

viðskiptavinum til að mega flytja upplýsingar þeirra milli fyrirtækja eða til annarra 
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stofnana. Dæmi um upplýsingar um viðskiptavini er hægt að nefna samfélagsmiðla, 

netþjónustu og streymiþjónustu. Lögin kveða líka á um að einstaklingar mega nálgast 

upplýsingar sínar hvenær sem er, bæði á hefðbundinn máta og á stafrænu formi. 

• Skýrari reglur um samþykki fyrir vinnslu gagna eru lög sem segja að einstaklingur 

þurfi að veita staðfestingu, til dæmis með skriflegri yfirlýsingu. Yfirlýsingin þarf að 

vera formleg, gerð með frjálsum vilja og hún þarf að vera ótvíræð. 

• Aukinn réttur til upplýsinga um vinnslu og til aðgangs að eigin persónuupplýsingum 

eru lög um að hver og einn eigi rétt á því að lögaðilar veiti þeim upplýsingar um 

vinnslu og jafnvel meðferð persónulegra upplýsinga. Þessi réttur er ætlaður til þess að 

einstaklingar verði betur upplýstir um hvernig og hvenær upplýsingar um þá eru 

notaðar. Upplýsingar um vinnslu mega vera á skriflegu eða rafrænu formi en þó með 

mánaðar fyrirvara. 

• Börn þurfa að fá betri vernd segir til um að einungis forráðamenn geti veitt skriflega 

yfirlýsingu um leyfi áður en börn undir 16 ára aldri verða skráð í netþjónustur. 

Fræðslan sem tengist því efni þarf að vera á einföldu og skýru máli. 

• Einn afgreiðslustaður segir til um að í hverju og einu landi þurfi að vera einn staður, 

þar sem einstaklingar sem hafa grun um að persónuupplýsingar þeirra séu misnotaðar 

geti leitað til. Einstaklingar eiga að geta haft samband óháð því hvar sá aðili sem 

framkvæmdi brotið er staddur í heiminum. 

• Réttur til að gleymast segir til um að í vissum tilvikum eru einstaklingar með rétt á að 

upplýsingum um þá sé breytt eða þeim eytt. Einstaklingur hefur því rétt til að 

upplýsingum, sem hafa ekki verið notaðar í langan tíma eða eru ekki lengur 

nauðsynlegar, verði eytt til að vernda persónuréttinn. Sama gildir um leitarvélar á 

netinu, einstaklingur á rétt á að upplýsingum um hann verði eytt ef þær hafa neikvæð 

áhrif á friðhelgi einkalífs hans. 

• Öll fyrirtæki verða að geta tryggt réttindi þeirra sem eru skráðir hjá þeim segir til um 

að ef einstakling gruni að fyrirtæki noti upplýsingar ekki í samræmi við nýju lögin þá 

beri honum skylda að tilkynna það. Ef grunur liggur fyrir hefur Persónuvernd leyfi til 

að sekta viðkomandi fyrirtæki með sekt eða kveða á um önnur þvingunarúrræði 

samkvæmt lögum. 
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Fyrirtæki: 

Mesta byltingin, með komu nýju laganna, liggur hjá fyrirtækjum og öðrum aðilum sem vinna 

með persónuupplýsingar (EUR-Lex, 2015) (Persónuverndarlöggjöf, e.d.). Ný og strangari lög 

um meðhöndlun upplýsinga geta leitt til alvarlegra efnahagslegra afleiðinga. Það sem er nýtt í 

nýjum persónuverndarlögum frá sjónarhorni fyrirtækja er: Nýjar skyldur hjá fyrirtækjum, öll 

fyrirtæki þurfa að hafa auðskiljanlega persónuverndarstefnu, öll fyrirtæki þurfa að meta 

áhættu við vinnslu upplýsinga, persónuvernd í öllum hugbúnaði og kerfum, sömu reglur alls 

staðar, nýjar skyldur lagaðar fyrir þá sem vinna við upplýsinga fyrir hönd annarra og fleira. 

• Nýjar skyldur sem lagðar eru fyrir fyrirtæki sem vinna með persónuupplýsingar segja 

til um að allir lögaðilar þurfi að kynna sér nýju lögin og finna leið sem þeir fylgja eftir. 

Stjórnin þarf að fylgja því eftir að starfsmenn innan fyrirtækisins fylgi settum reglum. 

• Fyrirtæki skulu hafa auðskiljanlega persónuverndarstefnu fjallar um að fyrirtæki eigi 

að hafa ferla sem þau vinna eftir við úrvinnslu á upplýsingum. Lögin neyða fyrirtækin 

til þess að bjóða upp á skýrara fræðsluefni á vefsíðum sínum sem fjalla um nýju 

löggjöfina. Það þarf að vera auðvelt að nálgast þær upplýsingar og því má ekki fela 

þær á vefsíðum fyrirtækja. 

• Fyrirtæki þurfa að meta áhættu við úrvinnslu gagna. Lögin segja til um að ef tiltekin 

úrvinnsluaðferð sem fyrirtæki notar beri með sér mikla áhættu verði ábyrgðaraðili að 

gera grein fyrir henni og afleiðingum hennar. Ef áhættan er það mikil að lögaðilinn 

getur ekki bætt úr henni sjálfur, ber honum skylda að leita aðstoðar hjá Persónuvernd. 

• Hugbúnaður og kerfi þurfa að fylgja persónuverndarlögum. Lögin segja til um að 

allur hugbúnaður og kerfi sem notuð eru í fyrirtækjum er skylt að vinna með ákveðnar 

áherslur sem tengjast nýjum persónuverndarlögum. 

• Nýjar skyldur aðila sem vinna með persónuupplýsingar fyrir hönd annarra. 

Einstaklingar sem vinna fyrir hönd annarra þurfa að uppfylla sömu skyldur og 

lögaðilar. Í öllum aðstæðum þarf einstaklingur að fá samþykki þriðja aðilans um að 

hann megi nálgast upplýsingar fyrir hönd hans. Einstaklingar sem koma fyrir hönd 

viðskiptavina án þess að hafa leyfi fyrir því falla undir sömu sektir og skilyrði og 

lögaðilar. 

Þetta er brot af reglum og skyldum sem fylgja nýjum lögum og flest öll fyrirtæki eru 

byrjuð að innleiða þær breytingar inn í núverandi kerfi sín. Til dæmis fór Arion banki í 

framkvæmdir um leið og Neytendastofa birti nýju lagabreytingarnar á heimasíðu sinni. Í 
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kjölfarið var sett saman 15 manna teymi sem samanstendur af starfsmönnum úr mismunandi 

deildum. Teymið er staðsett í Borgartúni 18 og vinnur hörðum höndum við að innleiða nýju 

lögin. 

3.3.2 PSD2 

Árið 2011 var PSD1-löggjöfin innleidd í íslensk lög. PSD stendur fyrir Payment Service 

Directive og er því PSD1 fyrsta útfærsla þessara laga. PSD1-lagabreytingin tók ekki tillit til 

örra breytinga og þróunar í stafrænni tækni. Með tímanum var talið að PSD1 kæmi í veg fyrir 

eðlilega þróun markaðarins (Friðrik Þór Snorrason, 2017b). Fljótlega eftir miklar umræður 

um áhrif PSD1 á markaðinn og þróun hans voru ný lög sett sem eru framhald af PSD1 og 

nefnast PSD2. Í þeim lögum felast mörg tækifæri fyrir bæði nýsköpunarfyrirtæki og gömlu 

fyrirtækin. Lagabreytingin hefur mikil áhrif á uppbyggingu bankanna á Íslandi og í Evrópu. 

PSD2 skiptist að mestu leyti í tvo flokka, greiðsluvirkjanda og upplýsingaþjónustuveitanda.  

Greiðsluvirkjandi (e. Payment Initiation Service Provider) hefur þau áhrif að fría 

viðskiptavini að því leyti að þurfa ekki að greiða fyrir framkvæmdar millifærslur. Með PSD2 

er sett þak á færslugjöld til greiðsluhirða eins og Valitor, Borgunar og fleiri. Greiðslufyrirtæki 

á borð við Aur og Kass notast við kortakerfi þar sem hver millifærsla frá viðskiptavini yfir á 

fyrirtækið þarf að fara í gegnum kortið. Þannig fer hver greiðsla í gegnum þriðja aðila sem 

innheimtir gjald vegna þjónustu. Reiknistofa bankanna vinnur að nýju kerfi sem gerir 

greiðslufyrirtækjum eins og Aur kleift að millifæra fyrir hönd viðskiptavinar beint á annan án 

þess að fara í gegnum þriðja aðilann. Staðan fyrir innleiðingu PSD2 í bönkum hefur verið 

þannig að þeir innheimta ekki gjöld vegna millifærslu. Þetta veldur því að gjöld vegna 

þjónustunnar haldast óbreytt. Bankar sem hefðu viljað innheimta gjald fyrir þess konar 

þjónustu hefðu þurft að innheimta gjöld hjá öllum viðskiptavinum en ekki eingöngu frá 

fyrirtækjum (Vilhjálmur Alvar Halldórsson, Forsvarsmaður nýsköpunar hjá Arion banka, 

munnleg heimild, viðtal. 6. mars 2018). 

Upplýsingaþjónustuveitandi (e. Account Information Service Provider) PSD2 segir til 

um að hver og einn einstaklingur getur með upplýstu samþykki viðskiptavinar sótt og safnað 

saman fjárhagsupplýsingum um viðskiptavininn. Bankar opna aðgang að 

fjárhagsupplýsingum einstaklinga til greiðsluvirkjenda sem geta því komið fram fyrir hönd 

viðskiptavina. Upplýsingar, sem hefur verið safnað af stórum fyrirtækjum eins og bönkum, 

verða þannig aðgengilegar öllum fyrirtækjum með upplýstu samningi viðskiptavina. Dæmi 

um upplýsingaþjónustuveitandann er sett í stærri skala. Til að byrja með þarf einstaklingur að 

gefa upplýstan samning um að þriðji aðili megi fyrir hönd þess sem skrifar undir, fara inn í 
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viðskiptabanka eða aðrar stofnanir og sækja allar upplýsingar um einstaklinginn. Þessar 

upplýsingar þurfa því síðan að vera settar á ákveðið form. Arion banki spáir því að ekki sé 

langt þangað til að einstaklingar fari að sjá yfirlit yfir alla íslenska og erlenda reikninga á 

einum stað. Einnig er því spáð að í náinni framtíð geti bankar séð að viðskiptavinurinn eigi 

reikninga í öllum bönkum á Íslandi, að hann hafi verið námsmaður í Stokkhólmi og að hann 

sé viðskiptavinur Handelsbanken svo dæmi séu tekin (Friðrik Þór Snorrason, 2017b; 

Vilhjálmur Alvar Halldórsson, Forsvarsmaður nýsköpunar í Arion banka, munnleg heimild, 

viðtal. 6. mars 2018). 

 

Mynd 5: Myndin sýnir hlutfall þeirra sem eru tilbúnir að taka þátt í PSD2-lausnum (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017a). 

Myndin hér að ofan er tekin úr skýrslu Friðriks Þórs Snorrasonar (2017a) þar sem 

hann vísar í rannsókn sem Accenture og University College Dublin gerðu og sýnir að um 53% 

neytenda eru tilbúin að treysta þriðja aðila fyrir upplýsingum sínum og eru tilbúin að veita 

þeim leyfi til að koma fram af þeirra hálfu (Friðrik Þór Snorrason, 2017b). 

Mörg tækifæri skapast með þessari þróun, bæði fyrir stofnanir og utanaðkomandi 

einstaklinga. Þessar breytingar munu hafa áhrif á bankageirann næstu 5 til 10 árin. Stóru 

bankarnir geta því ekki elst við litlu fyrirtækin með öll stóru málin sem liggja á baki þeirra 

ásamt þjónustu sem þau veita nú þegar. Mestu tækifærin liggja hins vegar hjá utanaðkomandi 

aðilum sem eru minni og fljótari að aðlagast nýjum aðstæðum. Þeir verða því miklu 

tæknivæddari og hafa þrengri einbeitingu að markmiðum. Þetta veldur hættu fyrir bankana að 
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tapa viðskiptavinum til smærri fyrirtækja ef þau skyldu selja svipaðar lausnir, tryggingar og 

fleira. 

3.3.3 Peningaþvættisathugun (e. Anti money laundering, AML) 

Evrópusambandið hefur oft bæði breytt núverandi lögum og sett ný til að koma í veg fyrir 

peningaþvætti og hryðjuverk í Evrópu. Löggjöfin heitir Anti Money Laundering og er kölluð 

AML (Schwerzel, 2017). AML4 er leiðarvísir lögaðila og er fjórða útgáfa af AML-löggjöfinni 

sem tók gildi þann 26. júní 2017 (Ruigrok, 2017). Með þessum lagabreytingum eiga 

einstaklingar að standast viðeigandi lagakröfur innan Evrópu. Peningaþvættisathugun á að 

vera framkvæmd innan ákveðins tímaramma eftir að stofnað er til viðskipta, ekki seinna en 

innan tveggja ára. Á Íslandi byggist peningaþvættisathugun á varðveislu á skönnuðum 

löggiltum skilríkjum og spurningalista sem bankar eru skyldugir til að leggja fyrir 

viðskiptavini, nýja sem gamla. Skjöl sem teljast til löggildra skilríkja eru einungis ökuskírteini 

og vegabréf samkvæmt íslenskum lögum (Schwerzel, 2017). Önnur skilríki á borð við 

debetkort, kreditkort og önnur nafnskírteini eru ekki talin löggild og því er ekki heimilt að 

framvísa þeim sem skilríki (Lögreglan, 2011). 

Peningaþvættisathugun og löggild skilríki eru einungis grunnur til að viðhalda 

ákveðnu öryggi innan fjármálafyrirtækja. Peningaþvættisathugun inniheldur spurningar sem 

rannsaka megináhættur sem fjármálafyrirtækin standa frammi fyrir, en þær eiga að athuga 

meðal annars hættu á eftirfarandi punktum (Gore, 2017):  

• Hvort viðskiptavinur hafi einhver tengsl við hátt settan einstakling í stjórnmálum til að 

koma í veg fyrir spillingu og hagsmunaárekstur. 

• Hvort lögaðilar sem stunda viðskipti við fjármálafyrirtækið starfi á markaðinum þar 

sem mikil peningavelta er í seðlum. Mikið innstreymi seðla inn í fyrirtæki getur 

orsakast af grunsamlegri starfsemi þess. 

• Hvort viðskiptavinur sem stundar viðskipti við fjármálafyrirtæki hafi skilgreint 

starfsemi sína. Mikil óvissa þess á hvaða markaði viðkomandi viðskiptavinur starfar 

getur vísað til áhættu, sérstaklega ef um rótgróið fyrirtæki er að ræða. 

• Hvort viðskiptavinur, sama hvort það sé fyrirtæki, eigandi þess eða stjórnandi í 

fyrirtækinu, hafi verið á sakaskrá. Einstaklingar sem hafa verið ásakaðir fyrir brot áður 

fyrr eru líklegri til þess að framkvæma glæp aftur. 

• Hvort viðskiptavinur hafi stundað viðskipti við fjármálafyrirtækið áður og hvort hann 

hafi framvísað skilríki. Ef viðskiptavinur þekkist ekki þá ber honum skylda að 

auðkenna sig með löggildum skilríkjum. 
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• Hvort möguleiki sé fyrir fjármálafyrirtæki að rekja viðskiptavin aftur í tímann, hvaðan 

eignir viðskiptavinar koma. Ef ekki þá er mikil hætta á að um grunsamlega starfsemi 

sé að ræða og því er hætta á peningaþvætti. 

• Hvort viðskiptavinur eða þriðji aðili tengdur honum stundi viðskipti á mörkuðum 

undir viðurlögum. Þriðji aðili hefur bein áhrif á starfsemi viðskiptavinar, ef hann 

stundar viðskipti á þeim svæðum sem viðurlög gilda um þá er hætta á peningaþvætti. 

Þetta ferli er kallað „þekktu þinn viðskiptavin“ eða „Know your client“ (KYC) og 

krefst betri þjálfunar meðal starfsmanna ásamt lengri tíma á hvern viðskiptavin. Að þekkja 

viðskiptavini sína er því ekki einungis kostnaðarsamt en einnig kemur það í veg fyrir 

einfaldari uppbyggingu fyrirtækja. Fjármálafyrirtæki starfa með mörg útibú og eru bankar því 

besta lausnin fyrir KYC (Ruigrok, 2017). 

Löggjöfin setur einnig öryggisviðmið á millifærslur sem koma frá óþekktum aðilum. 

Sem dæmi má nefna €1.000 frá þriðja aðila og €10.000 vegna happdrættis eða frá 

veðmálasíðum. Evrópusambandið telur að nýjar ráðstafanir dragi verulega úr áhættu í öllum 

fyrirtækjum óháð því á hvaða markaði þau starfa (Ruigrok, 2017). 

3.3.4 MiFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) 

Árið 1993 voru ný lög kynnt til sögunnar sem voru dæmigert vegabréf fyrir 

fjárfestingastofnanir. Þessi löggjöf hét Investment Services Directive (ISD) og veitti 

fjármálastofnunum heimild til starfa undir tilteknu eftirliti í þeim löndum sem starfsemin átti 

sér stað. Þessi lagabreyting átti erfitt með að komast í gegn og því tók langan tíma að innleiða 

þau lög. Stuttu eftir að innleiðingin fór af stað var augljóst að ný lög þyrftu að taka gildi sem 

væru nægilega sveigjanleg til að aðlagast aðstoð í Evrópulöndum. Þau lög áttu einnig að örva 

nýsköpun í viðskiptum (Stafford, 2017). 

Árið 2004 var ISD endurnefnt og fékk heitið Markets in Financial Instruments 

Directive (MiFID) með nýjum og breyttum reglum settum af CESR (e. Committee of 

European Securities Regulators). Í framhaldi áttu öll lönd að innleiða nýjar lagabreytingar 

fyrir 1. nóvember 2007. Einungis 14 af 27 löndum stóðu við þau tímamörk. Lönd sem stóðu 

ekki við tímamörkin treystu því að þetta væri löggjöf sem myndi ekki ganga í gegn. Hluti 

Evrópulanda lenti einnig í erfiðleikum með innleiðingu nýju laganna. Sem dæmi má taka 

yfirvöld í Hollandi sem misskildu lögin vegna lélegrar þýðingar úr ensku yfir á hollensku. 

Þegar ISD rann út 1. nóvember 2007 þá misstu vegabréfaleyfi fjárfestingastofnana, eins og 

þau voru kölluð, gildi. Þar af leiðandi myndaðist lagalegt tómarúm vegna seinkunar á 
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innleiðingu hjá 13 af 27 löndum sem höfðu ekki lokið MiFID með góðum árangri. Löggjöf 

MiFID inniheldur þrjár áherslur, en þær eru vernd fjárfesta, markaðsaðgangur og gagnsæi 

(Stafford, 2017): 

1. Vernd fjárfesta: MiFID á að vernda fjárfesta gegn hagsmunaárekstrum við 

fjárfestingastofnanir. Þessar reglur eiga að tryggja að fyrirtækin vinni í þágu 

viðskiptavina, ákvarðanir eiga að vera framkvæmdar tafarlaust og í röð. Enginn einn 

viðskiptavinur hefur forgang umfram annan og skýrslur umboðsmanna fjárfestinga 

eiga að vera skýrar og nákvæmar svo hægt sé að reikna og bera þær saman við aðrar 

skýrslur.  

2. Markaðsaðgangur: Eins og með ISD, fá fjármálastofnanir leyfi til að starfa á öðrum 

mörkuðum. Önnur lög gilda einnig samhliða markaðsaðgangi, t.d. verður 

fjármálastofnun að hafa starftækt útibú á þeim markaði. 

3. Gagnsæi: Að fyrirtæki starfandi á markaðinum hafi jafnar upplýsingar. Allar 

upplýsingar nauðsynlegar í samkeppni verða að vera aðgengilegar öllum sem taka þátt 

í samkeppninni, ekki einungis einum eða tveimur aðilum. 

1. janúar 2018 tóku gildi ný og endurbætt MIFID-lög, MIFID2. Þær breytingar eiga að 

verja fjárfesta enn betur og auka gagnsæi á markaðinum enn frekar en eldri löggjöfin. Þessi 

uppfærsla á sérstaklega að enda einokun á fjárfestingamarkaði og lækka kostnað fyrir fjárfesta 

töluvert. Nýju lögin gilda um allar tegundir fjármálastofnana, banka, fjárfestingafélög, 

kauphallarviðskipti, miðlara og vogunarsjóði svo eitthvað sé nefnt. MIFID2 á einnig að stuðla 

að hagvexti innan landa sem innleiða þessi lög. Fjármálastofnanir þurfa í framhaldinu að skila 

nákvæmari skýrslum eftir öll viðskipti sem eiga sér stað en þannig eykst samkeppni og 

gagnsæi á markaðinum (Stafford, 2017). 

3.4 Tæknilegir þættir 

Tvennt er í stöðunni þegar talað er um tækni. Tækni (e. Technique) þýðir hvers konar aðferð 

sem er notuð þegar vandamál er leyst, en annað íslenskt orð yfir það geta verið ferlar. Tækni 

(e. Technology) getur líka táknað vélar og búnað sem notaður er til að einfalda ferla innan 

fyrirtækja (Logi Karlsson, forstöðumaður á einstaklingssviði hjá Íslandsbanka, munnleg 

heimild, viðtal. 14. mars 2018). Tæknin nú á dögum gerir einstaklingum kleift að gera hluti 

sem áður þótti ómögulegir, eins og til dæmis að fylgjast með hreyfingu manns yfir daginn, 

hversu langt viðkomandi hefur ferðast og jafnvel hversu vel eða illa viðkomandi einstaklingur 

sefur á nóttunni (Árvakur, 2018a). Farsími er dæmi um tækniþróun en farsímaeigendum í 
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Bandaríkjunum hefur fjölgað um 33% á 16 árum sem gerir 2,0625% á ári eins og sést á 

myndinni hér að neðan. Með komu snjalltækja fór fólk fljótt að nota nýja lausn og eigendum 

þeirra fjölgaði um 42% í Bandaríkjunum á 7 árum eða 6% á ári eins og má sjá hér að neðan 

(Pew Research Center, 2018).  

 

Mynd 6: Símafjölgun í heild á móti snjallsímafjölgun í Bandaríkjum (Pew Research Center, 2018). 

Snjallsímaeigendum í Bandaríkjunum fjölgaði nær því þrisvar sinnum hraðar en 

farsímaeigendum sem er hægt að útskýra með tækniþróuninni og vilja almennings til að vera 

með. Íslendingar eru fljótir að aðlagast nýjungum og má því gera ráð fyrir því að tölurnar frá 

Bandaríkjunum endurspegli einnig íslenskan markað. 

Fleiri einstaklingar eru farnir að huga að tækni og lausnum sem varða peningamál sín, 

þetta sýnir frétt um aukningu kortanotkunar Íslendinga á vefsíðum erlendis (Árvakur, 2018b). 

Með lagalegum breytingum í Evrópu á borð við PSD2 og GDPR eru fyrirtæki á Íslandi byrjuð 

að bjóða upp á rafræna þjónustu til að standast samkeppni frá fyrirtækjum erlendis. Í þessari 

þróun hafa bankar á Íslandi ekki setið eftir. Íslandsbanki opnaði nýtt útibú í Norðurturninum 

þar sem bankinn sameinaði fjögur útibú í eitt. Það útibú býður upp á sjálfsafgreiðslu áður en 

viðskiptavinur gengur inn í bankann (Íslandsbanki, 2016). Í lok ársins 2017 tilkynnti 

Íslandsbanki um nýja lausn sem þeir innleiddu og það var umsókn um yfirdráttarheimild á 

veltureikning sem er aðgengileg í gegnum snjallforrit Íslandsbanka (Íslandsbanki, 2017). 
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Arion banki er leiðandi í þess háttar bankaþjónustu og því hefur hann upp á fleiri 

rafrænar lausnir að bjóða heldur en samkeppnisbankarnir tveir, Íslandsbanki og 

Landsbankinn. Nýjar lausnir einfalda mörg ferli sem viðskiptavinir fara í gegnum, eins og t.d. 

möguleikinn „nýr í viðskiptum“. Hann býður viðskiptavinum að stofna til viðskipta hvar og 

hvenær sem er með rafrænum skilríkum (Arion banki, 2017b). Önnur rafræn lausn var þegar 

bankinn tilkynnti greiðslumat á netinu, þessi aðferð er ódýrari fyrir viðskiptavini og tekur því 

einungis þrjár mínútur (Arion banki, 2016). Í framhaldi opnaði Arion banki fyrsta rafræna 

útibúið á Íslandi í Kringlunni þann 21. september árið 2017 (Arion banki, 2017a), en þar hafði 

áður verið hefðbundið útibú Arion banka, með starfandi gjaldkerum og þjónustufulltrúum. 

Nýja útibúið kemur því inn með bætta þjónustu, meðal annars vegna lengri opnunartíma. 

Starfsmenn Arion banka í Kringlunni styðjast meðal annars við tæknina sem er fyrir hendi og 

kynna þannig fyrir viðskiptavinum rafrænar lausnir bankans. Í janúar 2018 bætti Arion banki 

við nýjum lausnum, meðal annars svonefndu Núláni. Núlán er ferli sem einfaldar 

viðskiptavinum að sækja um skammtímalán í gegnum netið og þannig fá viðskiptavinir betri 

kjör en tíðkast hefur (Arion banki, 2018a). Arion banki tilkynnti einnig nýja tegund 

greiðsludreifingar þar sem viðskiptavinir geta dreift hverjum greiðsluseðli fyrir sig í allt að 12 

mánuði í Arion banka appinu eða netbankanum (Arion banki, 2018b).  

Alla þróun í rafrænum lausnum er hægt að tengja við gervigreind. Hún er að verða að 

veruleika með hverju árinu sem líður. Franskt fyrirtæki kom til Íslands í janúar og kynnti 

vélmennið Pepper á vegum Arion banka. Vélmennið gat talað, svarað þegar það var spurt 

einfaldra spurninga og jafnvel sýnt tilfinningar (Árvakur, 2018d). Þetta eru miklar framfarir í 

tækniþróuninni og ekki er ólíklegt að svipuð vélmenni leysi núverandi starfsmenn bankanna 

af hólmi í framtíðinni. 

Fjarskiptafyrirtækið Nova var fyrsta fyrirtækið til þess að leiða inn app sem leyfir 

vinum að innheimta greiðslur frá vinum eða skipt niður reikningum á milli þeirra í gegnum 

símann. Í byrjun 2018 gaf Nova út greiðslukort sem kosta ekki neitt og eru aðgengileg öllum 

viðskiptavinum sem styðjast við snjallforritið Aur (Aur, e.d.). Öll þróun á tækninni eins og 

símum, tölvum og hugbúnaði hefur gríðarleg áhrif á alla markaði í samfélaginu. Bankinn er 

enginn undantekning í því samhengi og verður því að fylgjast vel með breytingum í 

tækniheiminum til að dragast ekki aftur úr. 
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4 Rafrænar lausnir 

Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar er tækniþáttur. Því er vert að staldra við og greina þann 

þátt sérstaklega. Afrek tækniþróunar eru nýjar tæknilausnir sem bankar nýta sér og gefa út. 

Rafrænar lausnir eru tækniútfærslur þar sem að einstaklingur getur átt samskipti við bankann 

með tölvu eða tækjum án þess að þurfa að koma á staðinn eða án atbeina starfsmanna bankans 

í beinum tengslum.  

Allir bankar á Íslandi bjóða upp á netbanka þar sem hægt er að skoða stöðuna á reikningum, 

millifæra yfir á aðra reikninga, greiða kröfur, sækja um greiðslukort og jafnvel að sækja um 

yfirdráttarlán svo eitthvað sé nefnt. Samkeppnin hefur færst frá því að bjóða hagkvæmustu 

kjörin yfir í það hvaða banki býður viðskiptavinum þægilegustu lausnina á vandamálum sem 

upp koma. 

 

Mynd 7: Hvaða íslenski banki stendur fremst í stafrænum lausnum. Rannsókn: Maskína, Rafrænar 

lausnir, 2017 

Í desember 2017 framkvæmdi Maskína, sem sérhæfir sig í markaðs-, þjónustu- og 

starfsmannarannsóknum, rannsókn sem kannaði þekkingu almennings á bankastarfsemi á 

Íslandi. Niðurstöðurnar sýna til hvaða banka almenningur hugsar þegar hann er spurður út í 

stafrænar lausnir. Rúmlega þriðjungur almennings, eða um 36,2%, telur Arion banka vera 

leiðandi í stafrænum lausnum. 24,7% almennings telja að Íslandsbanki sé leiðandi á 

markaðinn en einungis 18,8% velja Landsbankann.  

Vegna leiðandi stöðu Arion banka í stafrænum lausnum byggjast kaflarnir hér á eftir á 

gögnum frá Arion banka og rannsókn á ferlum þeirra. Aðaláhersla er lögð á rafrænt 

greiðslumat, að panta kreditkort, yfirdráttarlán, neytendalán á rafrænu formi (Núlán), að bjóða 
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fólk velkomið í viðskipti og bílafjármögnun. Allar þessar lausnir eiga að leysa starfsmenn af 

hólmi og koma í veg fyrir óþarfa kostnað. 

4.1 Hvað þýða rafræn skilríki? 

Rafræn skilríki byggjast á auðkennis- og undirritunarkóða sem einfaldar ýmsar framkvæmdir 

á borð við innskráningu og undirskriftir. Rafræn skilríki eru örugg leið fyrir viðskiptavini að 

auðkenna sig í rafrænum heimi (Arion banki, e.d.-a). Rafræn skilríki eru lausn sem hefur 

verið þróuð og aðlöguð að íslenskum markaði. Fyrirtækið Auðkenni er höfundur og eigandi 

þessarar lausnar og því hefur það leyfi til umsjónar og útgáfu rafrænna skilríkja á Íslandi. 

Auðkenni styður tvær útgáfur lausna sem aðgengilegar eru á íslenskum markaði. Fyrsta 

lausnin er útgáfa plastkorta sem notuð eru í gegnum kortalesara og kallast einstaklingsskilríki. 

Önnur lausnin er mun algengari á Íslandi og eru það skilríki sem eru tengd SIM-kortum 

símafyrirtækja (Sveinbjörn Óskarsson, 2014).  

Einstaklingsskilríki hafa verið aðgengileg almenningi síðan 2008 og eru ekki 

frábrugðin greiðslukortum bankanna. Einstaklingar sækja um einstaklingsskilríki í gegnum 

vefsíðu Auðkennis, á vefsíðunni er hægt að velja afhendingarstað og hvort um starfsskilríki sé 

að ræða. Bankaútibúin virkja í framhaldi einstaklingsskilríkin gegn framvísun löggildra 

persónuskilríkja. PUK-númerið er hægt að nálgast í heimabanka og er það notað sem 

virkjunarnúmer fyrir skilríkin. Einstaklingsskilríki eru öruggasta lausnin sem er á 

markaðinum og sinna þau fullkomlega því hlutverki sem ætlast er til af þeim. Kortið má 

einungis handhafi þess nota og ber honum skylda til að tilkynna glatað kort. Kortið ver sex 

stafa númer sem valið er að viðskiptavini. Til að mögulegt sé að nota einstaklingsskilríki þarf 

sérstakan kortalesara sem tengdur er í tölvuna ásamt uppsettri hugbúnaðarlausn (Sveinbjörn 

Óskarsson, 2014). 

Rafræn skilríki á SIM-korti er lausn sem Íslendingar hafa nýtt sér síðan árið 2013. 

Virkjun skilríkja fer fram í útibúum banka ófrábrugðið einstaklingsskilríkjum ásamt því að 

uppfylla sömu skilyrðin. Skilríkin á SIM-kortum koma í stað einstaklingsskilríkja og eru mun 

einfaldari í notkun (Sveinbjörn Óskarsson, 2014). Símafyrirtæki bjóða upp á sérstök SIM-kort 

sem innihalda innbyggða örgjafa og geta verið notuð í nær öllum farsímum. Notkun skilríkja 

byrjar á uppgefnu símanúmeri, því næst birtist skjár sem lýsir aðgerð sem á að staðfesta með 

völdu leyninúmeri (Skilríki, e.d.). 
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Í matsskýrslu ráðgjafafyrirtækisins ADMON, sem Arnaldur F. Axfjörð gaf út árið 

2013, kemur fram að rafræn skilríki séu það öruggasta sem til er og fá þau 4 fullvissustig. 

Fullvissustigin auðkenna öryggi skilríkja og eru því 4 stig það hæsta sem rafræn auðkenning 

getur fengið. QAA-matskerfi er sérhæft kerfi sem notað er til að finna fullvissustig auðkennis. 

QAA-matskerfi skoðar öryggi ferla í hverju landi og leggur mat á hvert ferli. Taflan hér að 

neðan er tekin úr mati sem ADMON framkvæmdi og sýnir 8 tegundir rafrænna auðkenna. 2 af 

8 auðkennum eru frá Noregi og Danmörku og eru metin á sama stigi og helstu tegundir 

auðkennis sem þekktar hafa verið á Íslandi. 

 

Mynd 8: Fullvissustiginn um rafræn auðkenni í ADMON-skýrslunni (Arnaldur F. Axfjörður, 2013) 

Arnaldur F. Axfjörð (2013) setti saman töflu sem útskýrir fullvissustig auðkenna. Í 

skýrslunni koma fram 4 stig vissu: Fullvissustig 1 er lágmarks fullvissa og veldur því mjög 

litlum skaða. Fullvissustig 4 er hins vegar með hæstu fullvissu og veldur því miklum skaða. 

Lítil fullvissa er notuð í kerfum þar sem lítið öryggi er fyrir hendi, t.d. notkun á gildu netfangi 

og þannig auðkennir viðskiptavinur sjálfan sig. Hærra stig hefur því meiri öryggi, t.d. við 

hæsta fullvissustig er öryggið mjög mikið. Til að auðkenna sig þarf viðskiptavinur því að 

minnsta kosti að mæta í eigin persónu.  

Spyrja má af hverju rafræn skilríki séu mikilvæg. Svarið er að þau lækka 

viðskiptakostnað og lækka fyrirstöðurnar sem þurfa að vera í framkvæmd færslna. Við það er 

hægt að úthýsa meiru af starfsemi bankans út úr bankanum. Þetta snýst allt um að gera 

reksturinn með þeim þætti að einstaklingur geti í hendi sér framkvæmd það sem hann þarf að 

gera án þess að vera að eyða tíma í að standa í biðröð. 

Land Rafrænt auðkenni Skýring
Fullvissustig 

SROTK QAA

--
Hefðbundið notandanafn og 

aðgangsorð - opinber aðili

Skráning yfir Internetið staðfest í tölvupósti. Veikt 

aðgangsorð valið af áskrifandanum.
1

Ísland Veflykill ríkisskattstjóra Varanlegur aðalveflykill. 1

Ísland Íslykill Þjóðskrár Íslands Veflykill gefinn út af Þjóðskrá Íslands. 2

Ísland
Auðkennislykill banka & 

sparisjóða

Innskráning í netbanka með Auðkennislykli. Lokað 

kerfi í eigu banka og sparisjóða.
3

Ísland
Notandanafn og aðgangsorð hjá 

Landsbankanum

Innskráning í netbanka hjá Landsbankanum án 

Auðkennislukils.
1

Ísland Rafræn skilríki undir Íslandsrót
Fullgild skilríki gefin út af Auðkenni með 

milliskilríkinu Fullgilt auðkenni.
4

Danmörk OCES-skilríki og NemID Miðlæg OCES-skilríki með NemID auðkenningu. 2

Noregur BankID
Miðlæg fullgild PersonBankID skilríki með BankID 

auðkenningu.
3
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4.2 Lánarammi Arion banka 

Arion banki horfist í augu við það að hann vill ná tilteknum markmiðum. Hann vill sinna 

viðskiptavinum með hærri þjónustugæðum, meiri skilvirkni, einfaldleika og þægindum. Hann 

reynir að minnka notkun á starfsfólki við alls kyns verkefni. Með það í huga hefur Arion 

banki búið til tækni til að einfalda erfiðustu ákvarðanir sem starfsmenn lánastofnana þurfa að 

glíma við. Að veita lán kallar á alls kyns þekkingu af hálfu starfsmannsins og þar með hefur 

Arion banki þróa svokallaðan lánaramma til þess að einfalda lánaákvörðun starfsmanna. 

Arion banki hefur um allnokkurt skeið unnið að því að byggja lánaramma fyrir 

viðskiptavini sem nýta sér rafrænar lausnir bankans (Benedikt Karl Karlsson, sér um 

vöruþróun, verðlagningu og stafræna framtíð hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal. 11. 

mars 2018). Þróunin á lánaramma byrjaði árið 2013 þegar nýju neytendalögin voru innleidd á 

Íslandi. Arion banki byrjaði með því að innleiða einfalt ferli sem gat einungis veitt 

viðskiptavinum bankans lítil lán eða yfirdráttarlán. Fyrir áramótin 2018 hefur Arion banki 

innleitt þróaðra og öflugra lánarammakerfi sem tekur tillit til allra útlána án veðs í eignum. 

Lánaramminn verðlaunar viðskiptavini sem standa sig vel á útlánamarkaði með því að bjóða 

þeim hagstæðari vexti. Vextir eru reiknaðir út frá lánshæfismati viðskiptavina en ekki út frá 

vildarþjónustu. 

Núverandi lánarammi er líkan sem reiknar fjárhæð sem viðskiptavinur getur nýtt til að 

afgreiða sig sjálfur í rafrænum lausnum bankans. Lánin sem falla undir lánarammann eru 

lánamörk kreditkorta, yfirdráttarheimildir og neytendalán (Núlán), svo eitthvað sé nefnt. 

Lánarammi tekur tillit til lánshæfismats einstaklinga ásamt launum þeirra þegar lánamörk 

kreditkorta eru ákveðin. 

Lánarammi reiknar einnig hámarksheimild á yfirdráttarláni, lánamörk kreditkorta og 

Núlána, en það er gert til þess að viðskiptavinir noti ekki einn ákveðinn lánamöguleika sem 

hefur mismunandi kostnað. Hömlur myndast á lánaramma bankans hjá viðskiptavinum sem 

hafa verið á vanskilaskrá, eru með vanskil og alvarlegar athugasemdir um viðskipti þeirra við 

bankann. Þeir einstaklingar eru sjálfkrafa með engin lánamörk og þurfa því að senda inn 

umsókn.  

Útreikningur á lánaramma einstaklinga er eftirfarandi. Kerfið les sjálfkrafa allar 

launagreiðslur sem skráðar hafa verið hjá Ríkisskattstjóra ásamt öðrum færslum á 

veltureikningum. Ef um Núlán er að ræða þá sækir kerfið einnig skattskýrslu viðskiptavinar. 
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Lánarammadæmi: Viðskiptavinur með meðallaun síðustu 3 mánuði upp á 450.000 

krónur, ásamt litlum sparnaði á reikningum bankans.  

Ef viðskiptavinur er með litinn sparnað í bankanum og meðallaun síðustu 3 mánuði 

eru 450.000 þá margfaldast sú upphæð með stuðli sem ákveðinn er fyrir fram. Stuðullinn er 

ákveðinn þegar lánshæfismatið er reiknað. Í framhaldi dregst yfirdráttarheimild ásamt 

kreditkortaheimild frá lánaramma. Mismunur heildarlánaramma og útlána hjá viðskiptavini 

gefur í skyn upphæð sem viðskiptavinur getur nýtt í sjálfsafgreiðslu. Ef mismunurinn er 

neikvæður fer lánaumsókn í næsta útibú bankans og er skoðuð af fjármálaráðgjafa. Einnig 

skipta innlánin máli en inneignin er margfölduð með ákveðnum stuðli og þannig reiknuð 

hámarksupphæð yfirdráttarheimilda, kreditkortaheimilda og Núlána. Lánarammar reiknaðir 

bæði út frá innlánum og útlánum hafa ákveðið hámark til að koma í veg fyrir óhóflega neyslu. 

Einstaklingur með 2.000.000 kr. í laun getur ekki fengið lán út frá sömu forsendum. Öll lán 

sem fara umfram 2.000.000 kr. þurfa að vera tryggð með til dæmis veði í eign. 

4.2.1 Rafrænt greiðslumat  

Í greiðslumati snýst allt um að lágmarka upplýsingar um ósamhverfuna sem er til staðar í 

lánaviðskiptum og til þess að koma í veg fyrir að líkur á greiðslufalli verði verulegar. Allt sem 

lýtur að því að greiðslumat sé skilvirkt er að það lágmarki útlánatap. Þess vegna er 

greiðslumat eitt af meginatriðum í rekstri banka. Þess vegna hlýtur það að vera forgangsatriði 

hjá banka á hverjum tíma að hafa greiðslumatið eins lipurt, skilvirkt og árangursríkt og 

mögulegt er. Bankar sem gera það eru með samkeppnisforskot. 

Samkvæmt 6. grein reglugerðar um lánshæfis- og greiðslumat (nr. 920/2013) er skilgreining á 

greiðslumati viðmið sem lýsir greiðslugetu einstaklings til skuldbindinga af nýjum lánum. 

Greiðslumatið athugar einnig hvort viðskiptavinur hefur greiðslugetu til að borga af núverandi 

láni. Greiðslugetan er reiknuð á einfaldan hátt, útgjöld eru dregin frá tekjum umsækjanda. Til 

útgjalda falla ýmis gjöld. Sem dæmi má nefna framfærslukostnað, rekstrarkostnað fasteigna, 

rekstrarkostnað bifreiða og afborgun á núverandi lánum. Arion banki (e.d.-b) skilgreinir 

greiðslugetu sem afgang eftir að útgjöld eru dregin frá tekjum. Þessi greiðslugeta er svigrúm 

einstaklinga til að bæta við sig skuldbindingu. 

Greiðslumat tekur tillit til lánshæfismats sem er svokallað traust einstaklinga við að 

standa skil á núverandi skuldbindingum og líkur á því að einstaklingur muni standa skil næstu 

12 mánuði (Credit Info, e.d.). Til þess að vera með gott lánshæfismat þarf að forðast að vera í 

vanskilum og greiða allt á réttum tíma. Lánshæfismatið segir ekki bara til um traust heldur 
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nota fjármálafyrirtæki lánshæfismatið sem mælikvarða á nýjar lánveitingar, fjárhæð 

skuldbindinga og fleira í samræmi við útlánareglur sem gilda í hverri stofnun fyrir sig. 

Innanríkisráðuneytið gerir kröfu á fjármálafyrirtæki með 3. grein reglugerðar um lánshæfis- 

og greiðslumat (nr. 920/2013) um að lánveitendum beri skylda að skoða lánshæfis- og 

greiðslumat ef skuldbindingin fer yfir 2 miljónir króna fyrir einstaklinga og 4 miljónir króna 

fyrir hjón. 

Þann 15. desember 2016 kynnti Arion banki nýtt ferli sem breytti markaðinum. 

Greiðslumatið styttist úr áður 2 til 3 dögum í þriggja mínútna ferli. Nýja lausnin er aðgengileg 

á heimasíðu bankans og allir einstaklingar eldri en 18 ára geta nýtt sér hana með notkun 

rafrænna skilríkja. Með rafrænu greiðslumati þurfa viðskiptavinir ekki að safna saman öllum 

gögnum frá mismunandi stöðum eins og skattframtali, launaseðlum og öðrum fylgiskjölum. 

Með rafrænum skilríkjum veitir einstaklingur með upplýstu samþykki staðfestingu um að 

bankinn geti, fyrir hönd viðskiptavina, sótt nauðsynlegar upplýsingar frá Credit info og RSK 

(Ríkisskattstjóri) á nokkrum mínútum. Með nýju rafrænu greiðslumati minnkaði kostnaður 

við framkvæmd þess umtalsvert. Bankinn tók þá ákvörðun að innheimta ekkert gjald fyrir 

þessa þjónustu en þó þarf viðskiptavinur að borga kostnað við að fletta upp upplýsingum hjá 

þriðja aðila. Rafrænt greiðslumat er fullgilt greiðslumat, gildir í 6 mánuði eftir framkvæmd og 

umsækjandi getur nálgast það í þann tíma (Arion banki, e.d.-b&d). 

Greiðslumatið í Arion banka er mjög nákvæmt og einfalt ferli sem hægt er að lýsa í 5 

skrefum, frá því að viðskiptavinur skrifar inn upplýsingar þar til hann fær fullgilt greiðslumat 

(Arion banki, 2016). 

Í viðauka B er hægt að skoða, á myndrænu formi, ferli rafræns greiðslumats hjá Arion banka. 

4.2.2 Afgreiðsla kreditkorta 

Umsóknakerfi vegna kreditkorta hafa breyst umtalsvert með nýrri tækni og lagabreytingum. 

Kreditkort áður voru afgreidd í útibúum bankanna og sótt af viðskiptavinum því ekki mátti 

senda kortin í pósti. Seinna var leið fundin til að senda kortin nafnlaust til viðskiptavina en 

það gekk ekki heldur upp. Til að koma í veg fyrir óþægindi þarf hagræði í því ferli. Kreditkort 

eru gefin út af fjármálafyrirtækjum sem gera handhöfum þeirra kleift að greiða fyrir vörur og 

þjónustu hjá viðurkenndum sölustöðum. Notandi kortsins skuldbindir sig við kortafyrirtækið 

um að hann greiði fyrir kortanotkunina eigi síðar en í byrjun hvers mánaðar (Investopedia, 

e.d.).  
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Stuttu eftir kynningu á yfirdráttarferli gaf Arion banki út nýja lausn sem gerir 

viðskiptavinum kleift að panta kreditkort í gegnum netbankann. Þessi möguleiki styttir ferlið 

verulega með þeim skilyrðum að viðskiptavinur uppfylli lánarammaskilyrðin. Viðskiptavinir 

Arion banka geta því pantað ný kreditkort heima hjá sér. Einnig er möguleiki á að hækka og 

lækka heimildina ásamt því að dreifa kreditkortareikningnum. Þetta þrennt eru helstu 

áskoranir sem starfsmenn bankans glíma við dags daglega (Arion banki, e.d.-i).  

Ferlið að panta kreditkort og stjórna heimildinni styðst við lánaramma viðskiptavinar 

sem talað var um hér að framan. Allan kostnað sem fylgir því er hægt að nálgast á heimasíðu 

bankans, arionbanki.is (Arion banki, e.d.-f). Arion banki hefur lagt mikla áherslu á að vera 

fremstur í rafrænum lausnum. Þetta endurspeglar netbankinn og app bankans, þar er hægt að 

dreifa kröfum yfir allt að 12 mánuði, frysta kreditkorti með því að gera það óvirkt þegar 

kortið týnist og virkja það aftur þegar það finnst. Viðskiptavinir sem eiga erfitt með að muna 

PIN-númerin sín geta nálgast þau í appinu og netbankanum (Arion banki, e.d.-g). 

4.2.3 Yfirdráttarheimild 

Í lögum um neytendalán (nr. 33/2013) er yfirdráttarheimild skilgreind sem fjárhæð sem er 

umfram inneign á veltureikningi einstaklinga. Yfirdráttarlán er hugsað fyrir einstaklinga sem 

þurfa skammtímalán til að bregðast við óvæntum útgjöldum. Lánin eru veitt í allt að 12 

mánuði og vextir miðast við vaxtatöflu bankans hverju sinni. Ekkert lántökugjald er á 

yfirdráttarheimildum en aftur á móti er viðskiptavinum skylt að borga vaxtagreiðslur 

mánaðarlega sem miðast við þá upphæð sem viðskiptavinur hefur ráðstafað. Einungis fjárráða 

einstaklingar sem uppfylla kröfur bankans geta sótt um yfirdráttarlán (Arion banki, e.d.-h). 

Skv. lögum um neytendalán (nr. 33/2013), er bankanum skylt að upplýsa viðskiptavini um 

heildarfjárhæð yfirdráttarheimildar, upphafsdag heimildar, útlánsvexti og árlega hlutfallstölu 

kostnaðar. Loks þarf bankinn að tilkynna viðskiptavini um hvenær heimild hans fellur niður.  

Yfirdráttarlánsferlið hefur hingað til tekið mikinn tíma. Viðskiptavinur þurfti að mæta 

í útibú og bíða í röð eftir ráðgjafa. Starf ráðgjafa fólst í því að fara yfir mögulegar lausnir og 

að lokum þurfti hann að útbúa samning sem viðskiptavinur þurfti að skrifa undir (Ingvar 

Breiðfjörð Skúlason, leiðtogi Kringluútibús Arion banka, munnleg heimild, viðtal. 2. maí 

2018). Arion banki hóf þróun á rafrænu ferli í byrjun ársins 2017 og sú lausn var kynnt 

sumarið 2017. Ferlið tekur einungis örfáar mínútur og útilokar pappírssóunina sem myndaðist 

alltaf við útprentun á yfirdráttarsamningi. Með þessu ferli eykst tímasparnaður og þjónustan 

verður persónulegri og þægilegri fyrir viðskiptavini.  
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Ferlið getur verið samþykkt sjálfkrafa og fer það í gegnum lánarammann sem 

skilgreindur var hér á undan. Ef lánaramminn nær utan um upphæðina þá er heimildin 

samþykkt samstundis. Aftur á móti, ef heimildin er hærri en lánaramminn, þá sendist 

umsóknin til þjónusturáðgjafa í útibúi til endurskoðunar (Arion banki, e.d.-i).  

4.2.4 Neytendalán á rafrænu formi (Núlán) 

Lög um neytendalán (nr. 33/2013) skilgreina lán sem peninga sem neytandi fær til ákveðins 

tíma hjá stofnun sem hefur atvinnu af að veita slík lán. Neytandinn sem fær peningana þarf að 

skila þeim ásamt vöxtum á tilgreindum tíma. Á heimasíðu Neytendastofu eru greinargóðar 

upplýsingar um það sem fellur undir lög neytendalána. Slík lög gilda ekki um fasteignalán 

undir 75.000 evrum og því falla þau ekki undir neytendalögin. Skammtímalán styttri en 3 

mánaða mega lögum samkvæmt ekki bera neina vexti og vaxtalaust lán flokkast ekki undir 

neytendalög (Arnar Steinn Karlsson og Eirún Eðvaldsdóttir, 2017). Skuldabréfalán skemmri 

en 5 ára mega lögum samkvæmt ekki vera verðtryggð. Þau lán geta verið óverðtryggð en 

þurfa að fylgja neytendalögum (Arion banki, e.d.-j). 

Greiðslumat segir til um greiðslugetu viðskiptavinar eins og lýst var hér á undan. Í 

lögum sem sett voru árið 2008 þurfti ekki að framkvæma greiðslumat ef lánið var undir 

1.000.000 kr. fyrir einstaklinga og 2.000.000 kr. fyrir hjón og sambúðarfólk. Lán hærri en það 

þurfti að greiðslumeta og greiðslugetan þurfti að vera jákvæð. Með nýjum lögum árið 2013 

var því breytt og nú eiga öll lánin, sem fara yfir 2.000.000 kr. fyrir einstaklinga og 4.000.000 

kr. fyrir hjón, að vera greiðslumetin og greiðslugetan þarf að vera jákvæð (Arnar Steinn 

Karlsson og Eirún Eðvaldsdóttir, 2017). 

Arion banki er fyrsti banki á Íslandi til að gefa út lán sem fer í gegnum ferlið 100% 

rafrænt og tekur einungis örfáar mínútur í stað nokkurra daga eins og það var áður. Lánið er 

hægt að sækja um með rafrænum hætti á vefsíðu bankans (Benedikt Karl Karlsson, sér um 

vöruþróun, verðlagningu og stafræna framtíð hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal. 11. 

mars 2018). Ferlið er einfalt og með þægilegt viðmót. Umsókn, undirritun og samþykki fer í 

gegnum rafræn skilríki. Eftir að umsókninni lýkur tekur það bankann einungis örfáar mínútur 

að greiða út lánið. Núlán er byggt á grundvelli skuldabréfs og fæst einungis óverðtryggt, með 

jöfnum afborgunum. Þessar tegundir skuldabréfa mega að hámarki vera til 5 ára. Vextir 

lánsins ráðast af lánshæfismati og hámarksfjárhæð tekur mið af vel skipulögðum lánaramma 

bankans. Ef upp kemur vandamál vegna lánaramma eða umsækjandinn sækir um hærra lán en 

lánaramminn leyfir, þá fer umsóknin sjálfvirkt í næsta útibú og er afgreidd með aðstoð 

fjármálaráðgjafa (Arion banki, e.d.-k). 
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Í viðauka D er hægt að skoða rafrænt ferli Núlána á myndrænu formi. 

4.2.5 Velkominn í viðskipti 

Arion banki er fyrsti banki á Íslandi sem hefur þróað fullbúið rafrænt ferli fyrir viðskiptavini 

til að stofna til viðskipta (Rafræn skilríki, 2016). Ferlið styttist verulega enda þurfti 

viðskiptavinur áður að mæta í eigin persónu og bíða eftir ráðgjafa sem þurfti að fylla út 

nauðsynleg skjöl. Meðaltími sem það tók fyrir einstakling að stofna til viðskipta var 35 til 40 

mínútur. Eftir að viðskiptavinurinn hefur yfirgefið bankann þurfti ráðgjafi að klára alla 

pappírsvinnu (Arion banki, e.d.-f). 

Rafræna lausnin tekur mun styttri tíma og er mun þægilegri í notkun. Í rafrænu ferli er 

farið yfir allar þjónustuleiðir sem bankinn býður upp á og hægt er að velja og stofna 

veltureikninga auk þess að panta og velja afhendingarstaði, bæði fyrir debetkort og kreditkort. 

Einnig er hægt að stofna sparireikninga og um leið stofna aðgang að netbanka Arion banka. 

(Rafræn skilríki, 2016). Ferlið er aðgengilegt öllum þeim sem eiga íslenska kennitölu, eru 

með rafræn skilríki í símanum, hafa náð 16 ára aldri og eru búsettir á Íslandi. Viðskiptavinir 

sem uppfylla ekki þessi skilyrði þurfa að mæta í banka og stofna reikning eins og áður fyrr. 

„Velkominn í viðskipti“ á netinu er fyrsta rafræna lausnin sem Arion banki gaf út 

síðan hann innleiddi rafræna stefnu sína. Lausnin kom út í ágúst 2016 og byggist á notkun 

rafrænna skilríkja. Viðskiptavinur undirritar samninginn um stofnun reiknings ásamt leyfi til 

uppflettingar hjá Credit Info og RSK (Arion banki, e.d.-l). 

Í viðauka C er hægt að skoða rafrænt ferli greiðslumats hjá Arion banka. 

4.2.6 Bílafjármögnun 

Bílalán er besta leiðin til að fjármagna bílakaup með aðstoð lánastofnana. Lánastofnanir bjóða 

upp á mismunandi vexti og mismunandi þjónustu. Á vefsíðu Arion banka (e.d.-m) er hægt að 

skoða fjölbreytt úrval leiða sem bankinn býður viðskiptavinum sínum. Fjármögnun sem 

bankinn býður til bifreiðakaupa skiptist í tvennt, í bílalán og bílasamning. Þetta eru 

algengustu lánin sem bankinn veitir til bílafjármögnunar. Þau lán eru með hagstæðari vöxtum 

en venjuleg neytendalán og eru mun hagstæðari ef viðskiptavinur er í vildarþjónustu.  

Bílasamningur er lánategund þar sem bankinn er skráður eigandi bifreiðar sem 

viðskiptavinur kaupir. Viðskiptavinur er hins vegar skráður skattalegur eigandi bifreiðar. 

Eignaréttur flyst á viðskiptavin um leið og lánið er greitt að fullu. 
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Bílalán er í formi veðskuldabréfs sem er þinglýst. Samningur er gerður milli 

viðskiptavinarins og bankans. Viðskiptavinur er skráður eigandi bifreiðar og bankinn fær í 

staðinn fyrsta veðrétt í bílnum (Arion banki, e.d.-m). 

Arion banki hefur lengi unnið að einfaldari, fljótari og þægilegri bílafjármögnun. Í 

byrjun febrúar 2018 gaf bankinn út rafræna lausn til bílakaupa. Nú geta einstaklingar sem eru 

að íhuga kaup á bifreið gengið frá kaupum rafrænt. Viðskiptavinir þurfa ekki lengur að vera 

viðstaddir við fjármögnun og fá svar strax, jafnvel ef bankinn er lokaður (Finnur Thorlacius, 

2018). Rafræna ferlið býður þó einungis upp á bílasamning í rafræna ferlinu. Bílalán er 

flóknara ferli þar sem lögin segja að fjármálastofnun sem veiti lán þurfi að skila undirrituðum 

samningi til sýslumanns til þinglýsingar (Arion banki, e.d.-m). 

Í viðauka E er hægt að skoða rafrænt ferli bílalána hjá Arion banka. 
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5 Aðferðafræði 

í þessu kafla verður fjallað um hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvaða aðferðafræði var 

notuð, hver er tilgangur rannsóknar og hvernig val á þátttakendum fór fram. Einnig verður 

farið yfir spurningalistann sem stuðst var við í viðtölum og að lokum hvernig gagnaöflun fór 

fram ásamt greiningu gagna. 

5.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur með rannsókninni var að kanna stöðu á tækniþróun á samkeppnismarkaði banka. 

Tekin var ákvörðun um að leggja spurningar fyrir starfsfólk fjármálastofnana og fá skoðun 

þeirra á stöðunni á markaðinum. Viðtalsspurningar sem lagðar voru fyrir eru eftirfarandi:  

1. Þegar þú heyrir orðið tækniþróun, hvað dettur þér í hug? 

2. Hvað finnst þér breytast með tækniþróuninni? 

3. Eru viðskiptavinir að breytast? 

4. Krefjast viðskiptavinir þess að bankinn aðlagi þjónustuna að tæknibreytingum? 

5. Hverjir eru kostir og gallar tækniþróunar á samkeppnismarkaði íslenskra banka? 

6. Hvað hefur bankinn gert til að aðlaga tækniþróunina að viðskiptavinum? 

7. Hver er stefna bankans hvað varðar tækniþróunina? 

8. Hverjir finnst þér kostirnir vera við breytingarnar? 

i. Eru önnur tækifæri að myndast á samkeppnismarkaði íslenskra banka? Er það gott eða 

slæmt? 

9. Hverjir finnst þér gallarnir vera við þessa tækniþróun sem er í gangi? 

10. Hvað í tækniþróuninni hefur mest áhrif á bankann? 

11. Hefur þú heyrt um fintech? 

i. Hvaða áhrif heldur þú að það hafi á samkeppnismarkað íslenskra banka? 

ii. Að þínu mati leysir tækni vandamál sem eru til staðar? 

12. Hverjar eru helstu áskoranir sem bankinn stendur frammi fyrir? 

5.2 Þátttakendur og rannsókn 

Við val á þátttakendum var skoðað hversu mikilli reynslu þátttakendur bjuggu yfir og hversu 

mikið þeir þekktu til bankans. Fyrirspurn um fund var send á helstu starfsmenn 

fjármálastofnana og voru viðbrögðin mjög jákvæð. Rannsakendur vönduðu til verka að velja 

einungis málefnalega sérfræðinga og eru stoltir að ná viðtölum við þetta fólk þar sem það er á 

odda tæknibyltingarinnar í bankanum. Meðal þeirra sem samþykktu boð í viðtal voru 

Höskuldur Ólafsson, bankastjóri Arion banka og Helgi Bjarnason, forstjóri VÍS. Einnig var 

mikilvægt að þátttakendur notuðu tæknina daglega og tækju virkan þátt í þróun hennar. Alls 

sjö starfsmenn fjármálastofnana samþykktu boðið. Skipta má þeim í einstaklinga sem vinna 

við tækniþróunina og einstaklinga sem vinna með tækniþróuninni. Ingvar Breiðfjörð 

Skúlason, leiðandi stafrænna útibúa Arion banka á höfuðborgarsvæðinu, og Einar Örn 

Ævarsson útibússtjóri Arion banka í Smáraútibúi, eru einstaklingar sem vinna með 
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tækniþróuninni. Aðrir þátttakendur vinna við tækniþróunina og nöfn þeirra má lesa í kafla 6, 

„Greining rannsókna“. 

Rannsóknin sem stuðst er við í þessari ritgerð er eigindleg og er því hentug þegar um 

stórar og flóknar rannsóknir er um að ræða. Slík rannsóknaraðferð tekur tillit til viðfangsefna 

út frá sjónarhorni þátttakenda. Einnig er mikilvægt að vita hvernig þátttakandi túlkar það sem 

er að gerast í umhverfinu sem hann starfar í (Andri Ingason og Rebekka Bjarnadóttir, 2017). 

Djúpviðtöl eru mikilvægur hluti eigindlegra rannsókna og voru viðtölin því frjálsleg og 

viðmælendur fengu möguleika á að skýra betur frá skoðunum sínum. 

5.3 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fór fram í gegnum viðtöl sem áttu sér stað frá 20. febrúar til 8. maí 2018. Eins og 

minnst var á hér á undan er markmiðið með þessum viðtölum að leyfa viðmælendum að koma 

sínum skoðunum á framfæri og leyfa þeim að tjá sig frjálslega um reynslu sína í 

fjármálastofnunum. Viðmælendur voru velviljugir og áhugasamir að taka þátt í að hjálpa 

rannsakendum að svara spurningalistanum um viðfangsefnið með því að deila sinni reynslu 

og þekkingu með þeim. 

Eftir að öllum viðtölum var lokið tók úrvinnslan við. Viðtölin voru til í hljóðupptöku 

og því var ákveðið að vélrita upptökurnar frá orði til orðs. Mikil vinna fór í það að skrá 

upptökur á tölvutækt form og áhersla var lögð á að túlka gögnin á sem bestan máta. 
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6 Greining rannsóknar 

Ákveðið var að endurskoða svör viðmælenda út frá spurningalista svo hér að neðan verður 

farið yfir helstu spurningar úr spurningalista sem hægt er að nálgast í viðauka A. 

Eins og kom fram hér að ofan voru tekin viðtöl við 6 einstaklinga, nokkra sem hafa 

unnið við tækniþróunina og nokkra sem hafa unnið með tækniþróuninni. Svörin sem koma 

hér að neðan eru byggð á svörum eftirfarandi viðmælenda: 

• Höskuldur Ólafsson, (Höskuldur), bankastjóri Arion banka. 

• Logi Karlsson, (Logi), forstöðumaður á einstaklingssviði hjá Íslandsbanka. 

• Helgi Bjarnason, (Helgi), núverandi forstjóri VÍS en fyrrverandi framkvæmdastjóri 

viðskiptabankasviðs Arion banka. 

• Einar Gunnar Guðmundsson og Vilhjálmur Alvar Halldórsson, (Einar og Vilhjálmur), 

Forstöðumaður netviðskipta á viðskiptabankasviði Arion banka og Forsvarsmaður 

nýsköpunar í Arion banka. 

• Ingvar Breiðfjörð Skúlason, (Ingvar), leiðtogi Kringluútibús Arion banka. 

• Einar Örn Ævarsson, (Einar Örn), útibússtjóri í Smáraútibúi Arion banka. 

6.1 Þegar þú heyrir orðið tækniþróun, hvað dettur þér í hug? 

Fyrsta spurningin á listanum var að kanna almenna þekkingu viðmælenda um hvernig þeir 

túlka tækniþróun og hvað væri það fyrsta sem þeim dytti í hug þegar orðið tækniþróun væri 

sagt upphátt. 

Mismunandi svörun fékkst við þessari spurningu. Helgi sagði í viðtalinu að þegar hann 

hóf störf hjá Arion banka taldi hann að tækniþróun væri „eitthvað forrit eða bara 3G-

tengingin“, en eftir að hafa starfað í banka í nokkur ár telur Helgi að hann líti á tæknina með 

öðrum augum. Tækniþróun samkvæmt Helga er einhvers konar hjálpartæki, „einhvers konar 

apparat sem gerir okkar líf einfaldara“. Tímarnir eru að breytast og aðferðir með þeim, áður 

fyrr þróaði tölvunarfræðingur verkefni sem hann þurfti í framhaldi að selja fyrirtækjum. Í dag 

eru ferlarnir á hinn veginn, fyrirtæki leita að tölvunarfræðingum sem geta unnið fyrir þau og 

sett saman afurð eins og fyrirtækin óska eftir. 

Að sögn Höskuldar er tækniþróun hjálpartæki sem er aðgengileg almenningi og 

einfaldar þeim að nálgast það sem þeir vilja. Breytingar og þróun eru þó ekki alltaf til að 

einfalda viðskiptavinum lífið. „Dæmi um það er Netflix,“ eins og Höskuldur minntist á. Eftir 

að Netflix kom til Íslands er flóknara að velja efni sem mann langar að horfa á. Með auknu 
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aðgengi að hlutum borga viðskiptavinir meira fyrir hluti sem eiga ekki endilega til með að 

einfalda lífið. Einfaldur hlutur sem leysir vandann um fákeppni myndar annan vanda sem í 

þessu tilfelli er val á milli þúsunda þátta. 

Logi taldi að tækniþróun mætti skipta í tvennt. Í fyrsta lagi væri tækniþróun ferli sem 

einfaldaði ýmsum viðskiptavinum að ná að nota ákveðnar vörur og í öðru lagi væri það 

hvernig tækniþróun einfaldaði starfsmönnum að vinna vinnuna sína. Logi minntist á það hvað 

tækniþróun ætti til með að gera sum störf úreld en aftur á móti byggi hún til ný og breytt störf 

sem þyrfti að sinna. Hver einstaklingur yrði því að vera undirbúinn fyrir það að tækniþróunin 

gerði allt á einhverjum tímapunkti úrelt. Sem dæmi væri hægt að líta á starfsstöð gjaldkera í 

bönkum, þeim stöðum færi sífellt fækkandi og tæknin að taka yfir. Logi taldi að 

viðskiptavinum til gjaldkera færi fækkandi og sú stöð hyrfi loks alveg og í stað kæmu tölvur 

og hraðbankar. 

„Þegar ég heyri orðið tækniþróun er eina sem mér dettur í hug PSD2, AML4, GDPR 

og MiFID2,“ sagði Einar í viðtalinu. Samkvæmt Einari og Vilhjálmi þá eru þetta lagareglur 

sem að mestu leyti munu hafa áhrif á tækniþróunina sjálfa, þessi lög opna fyrir fleiri, 

þægilegri og persónulegri lausnir sem bankarnir geta unnið með.  

Í viðtali við Ingvar sagði hann að tækniþróun væri það hvernig starfsfólk ynni og 

hvernig viðskiptavinur upplifði þá þjónustu. „Mér dettur kannski mest í hug 

starfsmannahliðin…“ því samkvæmt Ingvari þá skiptir það engu máli hversu mikil 

tækniþróun á sér stað innan bankans, ef starfsfólkið fylgir ekki þróuninni þá gerist allt hægt. 

Einnig taldi Ingvar að starfsfólkið þyrfti að vera með í alls kyns þróun til að það tæki þátt. Það 

skipti ekki máli hversu fínar tæknilausnir bankinn byði upp á, ef starfsfólkið vissi ekkert hvað 

væri að gerast innan bankans þá vissi það ekki hvernig það ætti að nota lausnirnar og „þá 

gerist ekki neitt“. 

Einar Örn taldi að tækniþróun væri einhvers konar uppfærsla, að fara og þróa fólk í 

tiltekna átt. Það sem fylgdi þróuninni væri aukin skilvirkni og lægri kostnaður. Sá kostnaður 

væri mjög hár til að byrja með en síðan færi hann lækkandi. „Við erum bara að fara áfram,“ 

sagði Einar.  

6.2 Hvað finnst þér breytast með tækniþróun? 

Önnur spurning fjallaði um þær breytingar sem tækniþróun hefur í för með sér. Athugað var 

hver væri skoðun viðmælenda á breytingum og hvað væri það helsta sem þeim dytti í hug. 
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„Mikil breyting mun eiga sér stað, sérstaklega ef talað er um banka,“ sagði Höskuldur 

bankastjóri. Helstu framfarir myndu eiga sér stað á viðskiptabankasviði, þar myndi mesta 

breytingin verða í viðbótum gagnvart viðskiptavinum. Viðskiptavinir yrðu ekki mikið varir 

við allar þessar reglur og flóknara regluverk. „Tæknin mun hjálpa okkur að halda utan um það 

og einfalda flókna hluti fyrir viðskiptavinum,“ sagði Höskuldur. Það sem tækniþróun breytti 

mætti líkja við það sem tækni gerði við sjónvarpið. Fyrir nokkrum árum var einungis hægt að 

velja um 2 til 3 stöðvar í sjónvarpi en nú eftir að Netflix og fleiri aðilar komu inn á markaðinn 

þá hefði möguleikum fjölgað í þúsundir þátta og kvikmynda. „Ég horfi ekki meira á sjónvarp, 

það einfaldar mér ekki lífið heldur opnar það fyrir fleiri valkosti“. Það sem Höskuldur á við í 

þessu dæmi er að tækni og þróun eru ekki endilega til að einfalda lífið, en það sem hún breytir 

er einfaldleiki, fleiri valkostir og að fólk borgar meira fyrir það, ekki minna. Að mati 

Höskuldar þá mun fjármálaþjónusta þróast með sambærilegum hætti, það verða fleiri aðilar 

sem munu bjóða einsleitar vörur. Dæmi um það geta verið fyrirtækin á markaðinum sem eru 

að bjóða upp á lán allt að tveimur milljónum. Þetta er ný tegund fyrirtækja sem eru ekki undir 

sama eftirliti og bankar. Þessir aðilar munu bjóða upp á sambærilega þjónustu og 

fjármálastofnanir og munu kosta tvisvar eða jafnvel þrisvar sinnum meira. Höskuldur taldi að 

þægindi og einfaldleiki ylli því að viðskiptavinir þessara fyrirtækja myndu sjálfviljugir greiða 

meira fyrir lán eða aðra sambærilega þjónustu sem bankar byðu upp á. 

„Það er þessi hugsun um að hugsa ekki sem einhver tölva eða app, heldur að horfa á 

þetta sem hjálpartæki,“ sagði Helgi í viðtalinu. Áður fyrr var það þannig að ef fyrirtækin vildu 

fá viðskiptavini til að nota eitthvað nýtt þá þurfti það að vera frítt. Enginn viðskiptavinur 

myndi nýta sér þjónustuna ef það átti að greiða fyrir hana. Nú á dögum eru lausnirnar 

viðskiptavænni og samkvæmt Helga þá er almenningur að fylgja tækniþróuninni og er því vel 

upplýstur um nýjar vörur sem bankar eða aðrar stofnanir bjóða upp á. Þetta veldur því að 

almenningur er alveg tilbúinn til að borga fyrir nýja vöru ef hún virkar. 

Að mati Loga þá er það sem breytist með tækniþróuninni gegnsæi á hvaða vöru er 

bankinn að bjóða og hvaða vörur aðrir bankar eru að bjóða. „Svipað má sjá það sem gerðist í 

ferðaiðnaði,“ sagði hann, fólkið hefði meiri aðgang að öllu, gæti borið saman vörur, vexti og 

gjöld. Sama má sjá á starfsmannahliðinni, þessar breytingar auðvelduðu úrval á vörum sem 

fyrirtækin væru að bjóða. „Áður fyrr þá var þetta erfiðara, í þeim skilningi að það var erfitt að 

ná í gögn eða að það var erfitt að vinna úr þeim,“ sagði Logi. Tæknin einfaldaði allt þetta, 

meiri gögn væru til á einum stað og væru aðgengilegri en áður. 
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Samkvæmt Einari og Vilhjálmi þá er meiri samkeppni, bankar eru að keppa á móti 

hver öðrum til að einfalda líf viðskiptavinar og reyna að ná þeim yfir til sín. „Með tækni getur 

maður betur fylgst með því sem samkeppnisaðilinn er að gera“. 

„Við þurfum ekki svona margt fólk til að gera sömu hlutina,“ var svar Ingvars, honum 

fannst helst það sem væri að breytast að í stað þess að starfsfólk sæti við skrifborð og 

framkvæmdi hluti sem viðskiptavinur vildi þá væri fremur reynt að sitja með viðskiptavini og 

fara yfir ferlið saman, sem skilaði honum mun meiri upplýsingum en hann hefði fengið ef 

starfsmaður hefði setið bak við tölvuna. „Í staðinn sit ég og er að horfa á stafræna ferlið með 

viðskiptavini og um leið útskýri ég fyrir honum hvað allt þýðir“. Þetta var það sem Ingvari 

fannst breytast með tækniþróuninni. 

Að mati Einars var það einfaldleiki sem væri að breytast fyrst og fremst. Hlutirnir yrðu 

einfaldari í notkun, sem einfaldaði einnig vinnu starfsmanna. Það sem væri að breytast væri 

aðallega út frá sjónarhorni notenda og það hvernig þeir sæju hlutina. Ef tekið væri dæmi um 

lánafyrirgreiðslu, yrði allt ferli miklu einfaldara fyrir notendur. Þegar litið væri aftur á móti á 

sjónarhorn starfsfólks þá kallaði tækniþróun á einhverja flækju sem skilaði mikilli vinnu bak 

við tjöldin. 

6.3 Eru viðskiptavinir að breytast? 

Þriðja spurningin sem spurð var kannaði hvort viðskiptavinir væru að breytast gagnvart 

tækninni og hvernig viðmælendur upplifðu breytingar á viðskiptavinum, hvort þeir kölluðu 

eftir breytingum eða biðu eftir að þeir fengju þær.  

„Já, ég held að við sjáum allt það sem við erum að mæla, að viðskiptavinur er að 

breytast mjög mikið,“ svaraði Höskuldur við þeirri spurningu. Áður fyrr var algengasta 

spurningin, sem starfsfólk fékk í þjónustuveri, að kanna stöðu á reikningi. Samkvæmt 

Höskuldi þá voru um 2000 innistæðuspurningar á viku en núna eftir að Arion banki kom með 

netbanka og app í síma, þá er hver viðskiptavinur með um það bil 3-4 heimsóknir á dag í app 

og netbanka. Neysla einstaklinga er að breytast, viðskiptavinur vill hafa meiri og hraðara 

aðgengi og „við veltum fyrir okkur hvers virði þetta er allt fyrir okkur“.  

Að mati Helga þá er ekki einungis yngri kynslóðin að breytast, eldri kynslóðin er að 

breytast líka, þó ekki jafn hratt. Breytingunni líkti hann við Henry Ford og framleiðslu á 

bílum, hann spáði í hvað fólk myndi segja ef hann myndi hlusta á það. „Fólk er að breytast, en 

það er líka eitthvað framundan, eitthvað sem við gerum okkur ekki hug um hvaða tækifæri í 

því búa,“ sagði hann og bætti síðan við að „hlusta á viðskiptavini, fullnægja þörfum þeirra“. 
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Logi var sammála öllum öðrum að viðskiptavinir væru að breytast, það væru færri 

heimsóknir í útibú eftir því sem rafrænum lausnum fjölgaði. Kröfur viðskiptavina væru miklar 

og að hans mati væru viðskiptavinir miklu áhugasamari um að búa til einhverja lausn. 

Bankarnir gæfu viðskiptavinum tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri og reyna 

að mynda einhverja lausn sem viðskiptavinurinn yrði ánægður með. 

„Að sjálfsögðu sjáum við að viðskiptavinir eru að kalla eftir tækninni,“ sagði Einar. 

Áður fyrr var það þannig að bankar þurftu að vera fyrstir með tækninýjungar. Einar og 

Vilhjálmur töldu það vera úrelt og núna væru viðskiptavinir koma til þeirra í auknum mæli og 

biðja um nýja tæknilausn. 

Ingvar taldi viðskiptavini breytast og hefðu sínar skoðanir á hlutum, en að hans mati 

ætti ekki að leita til viðskiptavina um ráðgjöf og skoðanir á breytingatímabili „… því þá eru 

viðskiptavinir erfiðastir“. Ingvar hefur farið í gegnum miklar breytingar í útibúi Arion banka í 

Kringlunni þar sem útibúinu var breytt úr hefðbundnu útibúi og fyrsta rafræna útibúið var 

opnað. Ingvar taldi þetta vera versta tímabilið því viðskiptavinir voru mest óánægðir með 

bankann og létu því heyra í sér. „En þetta er bara þannig með íslensku þjóðina, hún þolir ekki 

breytingar sem eiga sér frumkvæði annars staðar en hjá þeim sjálfum,“ sagði Ingvar frá. 

„Við höfum séð klárlega rosa mikla notkun, eins og í Arion banka, á vörum,“ sagði 

Einar Örn. Samkvæmt honum væri miklu einfaldara að fylgjast með hlutum eftir að tæknin 

kom, miklu einfaldara að mæla hluti. Hann taldi að viðskiptavinir væru augljóslega að fagna 

komu nýrrar tækni en þó þegar litið væri á aldursskiptingu þá væri eldri hópurinn miklu 

neikvæðari og vildi ekki taka þátt. Eldri kynslóðin væri hrædd við breytingar og teldi að hún 

vildi hana ekki eða kynni þetta ekki, „en over all þá mun ég halda að það eru fleiri að fara að 

nota þessar vörur,“ sagði Einar.  

Að mati Einars þá eru viðskiptavinir ekki í öllum tilvikum að þrýsta á bankann til að 

koma með nýjar rafrænar lausnir. Þeir biðja ekki um nýjar lausnir „en það er klárt mál að þau 

eru að biðja um einhvers konar einfaldleika,“ sagði Einar. Samkvæmt honum þá væri það 

oftast þannig að þriðji aðili kæmi í bankann, t.d. lánveitendur, og bæðu um nýja lausn, t.d. 

varðandi íbúðalán. Þriðji aðilar væru oftast að þrýsta á banka um að koma með einhverjar 

nýjungar. Þá hæfist samkeppnin um það hver væri betri. 



45 

 

6.4 Hverjir eru kostir og gallar tækniþróunar á samkeppnismarkaði 

bankanna? 

Fjórða spurningin var um kosti og galla sem fylgdu tækniþróun á samkeppnismarkaði 

bankanna. Viðmælendur voru beðnir um að segja hverjir kostirnir og gallarnir væru. 

„Ég sé ekki marga galla við þetta,“ sagði Höskuldur í viðtalinu, en þó að hans mati 

gæti maður velt því fyrir sér að sumir hlutir krefðust áskorana, að halda utan um þessar 

persónulegar tengingar, því þar yrði þessi viðskiptavild til. Samkvæmt Höskuldi þá er erfiðara 

að viðhalda þessum tengslum með tækniþróuninni og aukinni samkeppni, en þó finna bankar 

leiðir. Dæmi um myndun tengsla geta því verið t.d. þegar einstaklingar eru að kaupa sér íbúð 

eða að fara í stórar framkvæmdir eða jafnvel þegar lítil börn eru að opna sparnaðarreikning til 

að safna fyrir þegar þau verða eldri. „Síðan held ég að lífið verði ekki endilega einfaldara, það 

verða miklu fleiri valkostir og það getur verið miklu einfaldara að týnast,“ eins og dæmið með 

sjónvarpið, ekki er hægt að horfa á meira sjónvarp en það er miklu fleiri valkostir og „ég veit 

ekki hvort mér líður eitthvað betur,“ því meiri tími fer einungis í að leita að þætti eða 

kvikmynd til að horfa á. Samkeppnismarkaður er að fara að stækka með nýjum lögum sem 

eru innleidd á íslenskum markaði. Að mati Höskuldar eru skilin milli markaða óljósari, það 

eru önnur fyrirtæki eins og símafyrirtæki að fara að keppa við banka. Aftur á móti eru bankar 

að fara inn á tryggingamarkað. „Ég held að það muni verða mjög óljóst í framtíðinni hvað er 

hvað, “sagði Höskuldur og taldi að það væru bæði tækifæri og ógnanir en þó fleiri tækifæri í 

þessu öllu.  

„Gríðarlegir kostir, það er hægt að gera hluti miklu hraðar,“ sagði Höskuldur og að 

hans mati er margt sem bankinn getur gert sem er kannski jafn mikils virði í mannlegum 

samskiptum með aðstoð tækninnar. Ferlarnir styttast verulega og myndast því meiri tími í 

aðra hluti og með því hægt að lækka kostnað og veita betri þjónustu. 

Að sögn Loga Karlssonar er ekki beinlínis um galla að ræða, heldur hindranir sem að 

flestir eiga við í dag. Um er að ræða eitthvað sem tölvur hafa ekki náð að leysa og því sé best 

lýst með „…computer says no“. Ferli sem viðskiptavinur fer í gegnum í fyrsta skipti, veit ekki 

hvernig það virkar og endar á því að hann fyllir ekki í réttu boxin, þá fær hann mögulega nei. 

„Það er neytandans að vita hvort nei er endanlega nei, eða er nei miðað við þennan 

algoriþma,“ sagði Logi. Dæmi sem Logi kom með var til dæmis greiðslumatið, þegar t.d. 

tölvan skilgreindi ekki að tekjulaus mánuður hjá viðskiptavini réðist af vinnuskiptum eða 

veikindum, fengi viðskiptavinurinn neitun strax. Logi taldi að það væri undir viðskiptavini 
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komið að vita svona hluti og hafa það í huga að þetta gæti verið hindrun í rafræna ferlinu. Því 

er mikilvægt fyrir viðskiptavini að gefast ekki upp heldur leita aðstoðar hjá sérfræðingi 

bankans. „Undantekningar eru enn þá svona hindranir fyrir sjálfvirkar lausnir,“ sagði Logi og 

bætti við að tæknin væri ekki sveigjanleg og því þyrfti alltaf á mannlegum skilningi að halda. 

Þrátt fyrir einhverja galla hefur tækniþróun „gríðarlega kosti“ að mati Loga, bæði fyrir 

neytendur og bankann sjálfan. Neytendur verða því betur upplýstir um það sem þeir eru að 

borga eða fá greitt fyrir. Það að geta borið saman reikninga, hvaða vexti bankarnir bjóða og 

hverjir skilmálarnir eru. „Þetta er gríðarlegur munur fyrir fólkið,“ sagði Logi. 

„Já, það eru nokkrir gallar, t.d. þetta óþolandi orð, Plug and Play,“ sagði Helgi. „Plug 

and Play“ og einfaldleika í skilningi neytenda, en samkvæmt Helga þá er ekkert slíkt orð í 

tækniþróuninni. Það að búa til flott kerfi sem einfaldar viðskiptavinum tryggingar eða lán, býr 

til svokallaða tækniskuld á hinum endanum sem ótalmargir vanmeta. „Fólkið sér bara 

einfeldni í þessu, en þetta er endalaus vinna,“ bætti Helgi við. 

Að sögn Helga eru endalausir kostir, fyrirtæki hefur að mestu leyti kennt stjórnendum 

bankanna að hlusta á viðskiptavini. Tímarnir breytast og fyrir nokkrum árum var þetta þannig 

að viðskiptavinir voru til staðar fyrir bankana. Nú er búið að snúa þessu við og bankarnir 

ásamt tryggingarfélögum gegna því hlutverki að vera til staðar fyrir viðskiptavini. „Það er 

eins gott að þau hlusti og delivery““ sagði Helgi, tækniþróun hefði í raun verið kveikur að því 

að þessi hugsanagangur snerist við.  

Ingvar svaraði, spurður um kosti við tækniþróun: „Auðvitað eru mjög miklir kostir í 

tækniþróuninni, en það sem að mínu mati hefur mest áhrif á samkeppnina er þessi hugsun að 

vera bestir“. Að hans mati er það samkeppnin sem leiddi tækniþróunina áfram því öll 

fyrirtæki vilja vera fyrst í einhverju. Sá hugsunarháttur er mjög jákvæður því það dregur niður 

kostnaðinn sem bankar og aðrar stofnanir standa frammi fyrir. Ingvar minntist einnig á 

greiðslumatið sem Arion banki hefur þróað. Fyrir 2 til 3 árum síðan byrjaði bankinn að þróa 

greiðslumatið fyrir viðskiptavini. Í upphafi styttist ferlið við greiðslumatið úr nokkrum dögum 

í 45 mínútur og í byrjun ársins 2017 var það ferli fullklárað og styttist tíminn því úr 45 

mínútum í einungis 2-3 mínútur. Markmið Arion banka var að hanna ferli með það í huga að á 

endanum myndi viðskiptavinur geta greiðslumetið sig sjálfur. „Ég held að góðu áhrifin eru 

þau að við hermum, svo er það bara hver er bestur að setja þau ferli upp fyrir kúnnann“. 

Samkvæmt Einari eru ókostir margir, t.d. tiltekinn hópur sem tileinkar sér ekki 

tæknibreytingar og mun mögulega aldrei nýta sér þær og fer jafnvel í samkeppnisbankann 
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sem er með svipuð viðhorf varðandi tæknina. Einar telur að hópur sem er núna yfir 20 ára 

eldist með tækninni og læri á lausnirnar. Aftur á móti næsti hópur sem verði 20 ára þegar fyrri 

hópur verður 30 ára, muni ekki þekkja neitt annað en þessa tækni sem hann ólst upp við. 

Annað neikvætt samkvæmt Einari er að mannauður í framlínu geti með tímanum misst 

þekkingu á hvernig hlutirnir virka á annan hátt en tölvan segir. „Af hverju er þetta þannig að 

ef tölvan segir nei við lánamáli þá er það þannig að þegar mannleg vera fær málið til sín segir 

hún já,“ sagði Einar. Tækin reikna út frá vel skráðum algoriþma sem getur reiknað nokkuð 

nákvæmt hvort viðskiptavinur getur staðist greiðslur til lengri tíma. Þannig gætu starfsmenn 

sagt við viðskiptavin „computer says no“ en mannlega tilfinningin leyfði þeim það ekki í 

mörgum tilfellum. 

„Meiri hraði, skilvirkni, lægri kostnaður og auknar tekjur,“ svaraði Einar, spurður um 

kosti tækniþróunar. Samkvæmt honum er mjög mikil hagkvæmni í því að hafa 

valmöguleikann að skipta reikningum á netinu og „miklar tekjur þó að það er líka mikill 

kostnaður“. Einar Örn telur að fólki sé ekki jafn umhugað um kostnað þegar það fer í gegnum 

rafræna lausn, en þegar það kemur til ráðgjafa eða gjaldkera og starfsmaðurinn segir því frá 

kostnaðinum.  

6.5 Hvað í tækniþróuninni hefur mest áhrif á bankann? 

Fimmta spurningin er um skilning á því hvað í tækniþróuninni hefur mest áhrif á 

bankastarfsemina og framkomu starfsmanna. 

„Það er þessi, síminn og appið…“ sagði Höskuldur, samkvæmt honum eru þessi 

stafrænu samskipti sem hafa mest áhrif á bankann. Svo er einnig að sjá um grunninn, bankinn 

í heild sinni er kominn með alls konar nýja möguleika sem ekki eru enn notaðir í miklum 

mæli. Um er að ræða gagnageymslu og gagnagrunn og það hvernig hægt er að vinna úr 

gögnum sem eru til staðar. Bankinn geymir mikið magn af upplýsingum en um leið eru lagðar 

skorður á það hvað bankinn megi gera við þær. Með tækniþróuninni bætast við ný og öflug 

greiningartæki. Þau tæki og tól einfalda bankanum úrvinnslu gagna sem leiðir til bættri 

þjónustu til viðskiptavina. 

„Það að hafa lært að hlusta og delivera“ eru samkvæmt Loga mestu áhrifin sem 

tækniþróun hefur í för með sér. Viðskiptabankar þróa nýja tækni einmitt fyrir viðskiptavini, 

því annað hvort vilja þeir lausnir og eru að spyrjast eftir þeim eða bankinn sýnir þeim aðra 

hlið af þjónustu. 
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„Ég held að þessi tækniþróun muni hafa gríðarlega mikil áhrif á allt,“ sagði Helgi. 

Hann kom með gott dæmi um Kodak og stafrænar myndavélar, það væri enginn nú til dags að 

nota filmur. Það væri til tækni sem geymdi myndirnar á korti í myndavélinni og hægt væri að 

endurnota þær aftur og aftur án þess að skipta um filmu. Sama væri að gerast í 

bankaumhverfi, með tækniþróuninni væru viðskiptavinir að breyta hugsunarhætti á þann veg 

að þeir vildu ódýrari vörur. „Nú er þetta bara p2p-aðilar að lána hvor öðrum og taka lítinn 

kostnað fyrir það,“ sagði Helgi og bætti síðan við að „þetta mun opna mjög marga 

möguleika“. 

Ingvar taldi að tækniþróun hefði áhrif á þann veg að hún einfaldaði vöruleit og þar 

með sölu. Bankinn gæti komið með nýja vöru á netinu sem yki sölu, tekjur ykjust en um leið 

ykist kostnaðurinn líka. Kostnaður við að búa til rafrænar lausnir er mjög mikill og í fyrstu 

tvö til þrjú árin er bankinn að safna saman kostnaði við að þróa lausnina. Í framhaldi þarf 

síðan að taka tillit til kostnaðar sem fer í viðhald á þessum lausnum, „að byggja grunn undir 

mjög góða framtíð þarfnast kostnaðar svo að eitthvað verði úr þessu,“ sagði Ingvar. 

„Ég held að öll þessi sjálfvirki komi til með að hafa mest áhrif,“ sagði Einar Örn. Út 

frá gögnum sem þau mæla er hægt að sjá umtalsverða aukningu á notkun rafrænna lausna. 

Þetta kallar á aukin tækifæri í að stækka viðskiptamannaflotann. Dæmi um það er 

íbúðalánaferlið hjá Arion banka samkvæmt Einari. Mælingar hafa sýnt að áhuginn liggi ekki 

einungis hjá viðskiptavinum Arion banka heldur séu viðskiptavinir annarra banka einnig að 

sýna Arion banka áhuga hvað varðar lánamálin. 

6.6 Að þínu mati leysir tækni vandamál sem eru til staðar? 

Sjötta spurningin snerist um hvort tæknin gæti leyst þau vandamál sem upp kæmu í 

bankanum. 

„Leysir? Já, já, tæknin getur leyst margt,“ svaraði Höskuldur. Ef lausn er fundin, þróuð 

og það er gert vel þá er hægt að segja að tæknin leysi vandamálin sem myndast að hans mati. 

Það er margt sem gerist innan bankans sem viðskiptavinur sér ekki. Bankinn þarf að vinna úr 

nýjum persónuverndarlögum og ýmsum breytingum hjá neytendavernd til að aðlagast þörfum 

markaðarins. Höskuldur telur að tæknin og nýjar lausnir geti hjálpað bæði starfsmönnum og 

viðskiptavinum að ná tökum á öllum breytingum sem eiga sér stað. „Einstaklingar sem nýta 

lausnirnar ekki verða bara eftir,“ sagði hann. Nú til dags er almenningur ekki einungis að bera 

saman banka á grundvelli vaxtagreiðslna eða sparnaðar að sögn Höskuldar. Fleiri 
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viðskiptavinir eru með svipaðar kröfur til banka og til annarra þjónustufyrirtækja á borð við 

Amazon. 

Helgi telur að tæknin leysi vandamál sem eru til staðar en um leið búi hún líka til fullt 

af nýjum vandamálum. „Þetta er eins og að byggja hús, það kallar á viðhald, að mála, síðan 

eignast maður börn og þá þarf maður að stækka,“ sagði hann. Þetta er endalaus vinna og að 

mati Helga kemst maður aldrei að endastöð. „Í mínum huga er ekkert gagn í því að gera 

eitthvað sem enginn notar,“ sagði Helgi, það þýddi ekki að búa til tæknilausn sem leysti mörg 

vandamál og halda síðan áfram að taka á móti viðskiptavinum í útibúi. „Þetta er stærsta 

áskorunin í svona vegferð,“ sagði Helgi. Ekki væri aðalatriðið að gera eitthvað flott heldur 

gera eitthvað sem í raun skilaði sér í ánægðari viðskiptavinum. 

Logi hefur svipaða skoðun og Helgi, að mikið af vandamálum fylgi nýrri tækni. Logi 

taldi að tæknin leysti vandamálin sem upp kæmu og svaraði: „Algjörlega, við getum gert hluti 

sem engum hefði dottið í hug fyrir nokkrum árum“. 

„Að sjálfsögðu leysir það vandamál en um leið myndar það önnur vandamál,“ sagði 

Ingvar. Ástæðan fyrir því væri að með tækniþróun fylgdu reglur og uppfærslur, því þyrfti 

alltaf að viðhalda og koma með nýjungar. 

Einar telur einnig að tæknin sé nú þegar að leysa ótalmörg vandamál, eins og biðtíma. 

Það að tæknin geti leyst vandamál hjá notendum dregur saman kostnað sem bankinn stendur 

frammi fyrir en einnig einfaldar það líf viðskiptavina. Eins og Einar sagði áður þá má ekki 

gleyma að einfaldleiki fyrir viðskiptavin flækir hlutina hjá starfsmönnum sem eru að búa til 

þessa tækni. 

6.7 Hverjar eru helstu áskoranir sem bankinn stendur frammi fyrir? 

Sjöunda spurningin átti að svara hvort viðmælendur væru meðvitaðir um áskoranir sem 

tæknin stæði frammi fyrir. 

Helstu áskoranir að mati Höskuldar eru að breyta öllum kröfum við að þróa tæknina. 

Það að framkvæma eitt ákveðið kostar mikla peninga og því þarf að setja þá á rétta staði svo 

viðskiptavinir finni jákvæð áhrif og öryggi. Tækniþróun hefur leitt í ljós nýjar áhættur. 

„Helstu áhættur eru þessar stöðugu árásir á kerfin,“ sagði Höskuldur og taldi að það væru 

miklar áskoranir hjá fjármálafyrirtækjum að allur fjárhagur notaður af bankanum færi í að 

tryggja öryggi viðskiptavina og yrði notaður á réttan máta. 
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Helgi er sammála Höskuldi hvað varðar helstu áskoranir. Meiri upplýsingum um 

viðskiptavini er safnað hjá fjármálastofnunum og því þarf að bæta öryggi þeirra. Einnig þarf 

að passa að peningar sem bankinn fjárfestir séu nýttir í rétta vöru, þannig að þessum 

peningum sé ekki sóað. Helgi tók dæmi um Kringluútibú Arion banka, þar er enginn gjaldkeri 

eða þjónusturáðgjafi á staðnum og allt er rafrænt. Að hans mati þarf stundum að treysta á 

ákvörðun sem maður hefur tekið og sagði hann: „Það er ekki að fara að virka að opna flott 

útibú með fullt af tækjum og hafa enn þá gjaldkera og þjónusturáðgjafa“. 

Samkvæmt Loga eru helstu áskoranir að tryggja að viðskiptavinir verði ánægðir og 

tryggja það að þeir tali vel um sinn banka. „Að sjálfsögðu líka að tryggja það að upplýsingar 

séu öruggar, en að mínu mati er enginn banki án viðskiptavinar,“ sagði Logi. 

Þegar Ingvar var spurður um áskoranir þá var það einungis eitt atriði sem honum datt í 

hug. Arion banki ynni í 16 vikna spretti til að gefa út nýja og flotta tækni. „Ég er að hugsa, 

hvað gerist þegar þetta er búið?“ spurði hann. Að hans mati þá dugar ekki eingöngu að gefa út 

fullt af nýjum lausnum og hugsa ekki um það sem nú þegar er komið. „Því er mikilvægt að 

við förum bráðum í að bæta núverandi lausnir,“ sagði Ingvar. 

„Það er bara hversu fljótir við erum að tileinka okkur og skilja hvað er á ferð,“ sagði 

Einar. Mjög mikilvægt væri fyrir bankann að skilja hvað væri að gerast á meðal notenda. 

Mesta áskorunin lægi hjá öðrum fyrirtækjum sem ekki hefðu fylgt straumnum. Þau fyrirtæki 

reyndu að elta Arion banka, en á meðan þau reyndu að átta sig á því hvernig bankinn leysti 

ákveðinn vanda, þá væri bankinn að þróa nýja lausn að sögn Einars. 
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7 Niðurstöður og lokaorð 

Bankar hafa ekki áður farið í gegnum jafnmiklar breytingar og gerst hafa síðustu árin. Ef horft 

er á bankastarfsemina og hvernig hún hefur þróast í gegnum árin má sjá að núverandi mynd 

bankanna eins og allir þekkja hefur ekki breyst. Fyrstu tegundina, viðskiptabanka, má rekja 

aftur 2.000 ár fyrir Krist eins og nefnt var í textanum hér að framan (Kumhof & Jakob, 2016). 

Þetta olli því að bankarnir héldu sig við þáverandi mynd, töldu sig vera stofnun og vildu ekki 

verða neitt meira. Þetta er ein af örfáum aðstæðum sem hægt er að nefna þegar talað er um 

tækniþróun. Áður fyrr voru það forritarar og tölvunarfræðingar sem gáfu út rafrænar lausnir 

sem þeir reyndu síðan að selja bönkum og öðrum stofnunum. Eftir fjármálakreppuna árið 

2008 breyttist þetta og nú til dags eru það bankarnir sjálfir sem leita að forritara til að vinna að 

nýjum hugmyndum sem bankarnir eru að þróa. Tækniþróun hefur haft jákvæð áhrif á 

samkeppnismarkað bankanna. Eins og Ingvar minntist á í viðtali þá er viðskiptavinur betur 

upplýstur um það sem er að gerast í umhverfinu en einnig fær hann tækifæri til að taka 

rökréttar ákvarðanir. 

Starfsmenn bankanna, eins og t.d. Arion banka, eru komnir á það stig að geta sest við 

hliðina á viðskiptavininum og útskýrt nákvæmlega hvernig lánin virka með rafrænu ferli 

þeirra. Viðskiptavinur getur því spurt spurninga og fengið nákvæmari svör en áður fyrr. 

Þannig er hægt að koma í veg fyrir framleiðslubandsáhrif þegar viðskiptavinur mætir til 

ráðgjafa og ráðgjafi fyllir út tilbúna umsókn sem viðskiptavinur skrifar undir. Í einhverjum 

tilfellum veit ráðgjafinn sjálfur ekki með fullri vissu hvers vegna sum atriði eru eins og þau 

eru. Viðskiptavinir hafa margt oft heyrt starfsmenn segja: „Þetta er bara svona“. Með 

rafrænum lausnum eru starfsmenn bankanna að læra nýjar aðferðir og jafnvel atriði sem þeir 

vissu ekki áður fyrr, eins og t.d. í rafræna íbúðalánaferlinu sem bankinn býður upp á er hægt 

að lesa nákvæmlega til um hver munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum er eða þá 

hvort hentar viðskiptavini betur að hafa fasta vexti í ákveðinn tíma eða breytilega vexti. 

Tækniþróun er einskis virði án starfsmanna. Því er mikilvægt að skilja hvað 

tækniþróun er og hvernig hún virkar. Eins og viðmælendur sögðu í viðtölum er hægt að skipta 

tækniþróun í tvennt. Það er sá hluti tækninnar sem fjallar um ferla og aðferðafræðina á borð 

við hvernig hlutir eru framkvæmdir og hvernig á að bregðast við ef eitthvað kemur upp á og 

hins vegar eru það tækin sem þróast. Möguleiki á að nota öflugri vélar til að framkvæma 

hlutina hefur áhrif. Ný forrit og ný tæki eru framleidd og endurbætt sem hjálpa starfsmönnum 

við vinnu sína. Sem dæmi má nefna spjaldtölvur sem nemendur í skólum geta notað, þá er 

einnig hægt að nota sérstakan penna og glósa á skjá spjaldtölvunnar með aðstoð ýmissa 
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forrita. Starfsmenn bankanna geta tekið á móti viðskiptavinum og hjálpað þeim að stofna til 

viðskipta á spjaldtölvu, án þess að þurfa að prenta út samninga. Þetta sýnir hversu mikil þróun 

á þjónustu hefur átt sér stað síðan eftir fjármálakreppuna árið 2008. Þess konar lausnir eru 

væntanlegar í öllum bönkum á Íslandi og þrátt fyrir að einhverjir bankar viðurkenni það ekki 

þá enda þeir einnig á að fara í framkvæmdir á borð við þær sem Arion banki hefur 

framkvæmt, og er að þróa. Til dæmis er hægt að nefna Landsbankann sem lengi vel hafði ekki 

verið með app í síma þar til loks eftir margra ára bið viðskiptavina þeirra gaf hann út fyrsta 

appið sitt. Í appinu er í fyrsta skipti hjá Landsbankanum hægt að sækja um yfirdráttarlán eins 

og Arion banki hefur boðið upp á og Íslandsbanki hefur fylgt í kjölfarið ásamt ýmsum öðrum 

framkvæmdum (Landsbankinn, e.d.). Breytingar munu taka gildi á þjónustu og spáð er fyrir 

að þær breytingar auki gegnsæi á markaðinum ásamt því að auka samkeppni. Þróun á tækni er 

dýr og það þarf því að fjárfesta miklu til að koma upp einni lausn. Til lengri tíma hefur 

tækniþróun hins vegar þau áhrif að minnka kostnaðinn verulega. 

Tækniþróun þýðir þó ekki alltaf að lausnirnar verði einfaldari. Einföldun á einni hlið 

þýðir flóknari aðgerðir á hinni og er mikilvægt að huga að því. Eldri starfsstöðvum verður 

lokað og nýjar starfsstöðvar myndast. Starfsmenn þurfa því að fara í gegnum þjálfun og takast 

á við nýjar áskoranir. Starfsmenn þurfa að læra að nota tæknina sem hjálpartæki þegar það 

kemur að aðstoð viðskiptavina.  

Eins og minnst var á hér að ofan bjóða bankar upp á einsleita vöru og því standa 

viðskiptavinir frammi fyrir áskorun þegar kemur að vali á viðskiptabanka. Það sem hefur áhrif 

á samkeppnismarkaðinn eru lögin sem ríkja í landinu ásamt samkeppniseftirliti sem fylgist 

með að fjármálastofnanir fylgi þeim (Samkeppniseftirlitið, 2017). Með lögum settum af 

Samkeppniseftirlitinu er bönkunum skipað að birta opinberlega verðskrá sem tekur tillit til 

allra innlána og útlána sem bankinn býður upp á. Á Íslandi ríkir mikið samræmi milli banka 

án þess að almenningur taki eftir því, orsakir fyrir þessu er meðal annars fákeppni á 

markaðinum. Sem dæmi má taka að þegar Seðlabanki Íslands lækkaði stýrivexti þá lækkuðu 

bankarnir kjörin á íslenskum markaði um sömu prósentur. Það skýrist meðal annars af því að 

þeir þekkja kostnaðaruppbyggingu hver annars og vita hvað aðrir gera ef einn breytir 

kjörunum sínum meira en ætlast var til. 

Bankar á Íslandi eru aftur á móti að einblína meira á þjónustuna sem þeir bjóða 

viðskiptavinum sínum og hvernig hægt er að skera niður kostnað við þjónustu. Þar koma 

sterkt inn rafrænar lausnir sem voru kynntar hér að framan. Einar sagði í viðtalinu að 
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tækniþróuninni fylgdi einfaldleiki. Viðskiptavinir þurfa ekki lengur að bíða eftir niðurstöðu 

og fá svör um leið og ferlinu er lokið á Internetinu. 

Allar rafrænar lausnir sem bankar gefa út eru til þess að einfalda bankaviðskipti fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki. Hér að framan hefur verið rætt um helstu lausnir sem Arion banki 

hefur gefið út síðan í byrjun 2016. Í viðtalinu við Höskuld Ólafsson sagði hann að bankinn 

væri búinn að gefa út 29 lausnir á þessum tíma, og á árinu 2018 ætlar bankinn að gefa út 6 

nýjar lausnir. Þetta er verulegt magn og því hægt að segja að Arion banki sé leiðandi á 

stafrænum markaði bankanna.  

Eins og minnst var á hér að framan hefur tæknin áhrif á það hvernig hlutir eru 

afgreiddir í bönkum. Með tækninni einfaldast ferlin og viðskiptavinir sækjast eftir því. 

Viðskiptavinir vilja ekki koma í banka og þurfa að bíða í röð. Margir viðskiptavinir vilja 

mæta í bankann og fá aðstoð á staðnum. Þessi þjónusta leiðir til mikils kostnaðar varðandi 

mannauðinn og þjálfun þekkingar. Þrátt fyrir að tæknin kosti mikið í byrjun er það góð 

fjárfesting til að bæta þjónustuna og bjóða viðskiptavinum styttri biðtíma. Sem dæmi má 

nefna útibú Arion banka í Kringlunni þar sem áður kom mikið af fólki til gjaldkera, settist 

niður og myndaði óróleika í bankanum. Eftir breytingar sem Kringluútibú hefur farið í 

gegnum er sagði Ingvar að biðtíminn hefði styst verulega. Biðtíminn hefur því minnkað að 

meðaltali úr 30 mínútum í 7 mínútur, þegar mest er að gera. 

Fjártækni (e. Fintech) er gamalt fyrirbæri og má rekja rætur þess til ársins 1950 þegar 

fyrstu kreditkortin voru gefin út. Þau kort voru á þeim tíma ekki gefin út af banka heldur var 

það aðgreint fyrirtæki með útibú þar sem viðskiptavinir gátu komið og fengið þjónustu, 

annars staðar en í bankanum (Desai, 2015). Með komu snjallsíma og öflugri tækni eru 

fjártæknifyrirtækja á sífelldri uppleið og með komu nýrra laga er það ekki óeðlilegt. 

Lagalegar breytingar hafa engin áhrif á starfsmenn bankanna og sýna þeir engar 

áhyggjur af aðstoð á núverandi markaði og vexti fjártæknifyrirtækja. Augljóst er að hagnaður 

bankanna mun dragast verulega saman á næstu árum eins og Einar, útibússtjóri í Arion banka 

minntist á. Best orðaði þetta Helgi forstjóri VÍS og fyrrverandi framkvæmdastjóri 

viðskiptabankasviðs í Arion banka, með að íslenskir bankar hefðu veitt lán upp á hundruð 

milljarða króna á móti nokkrum milljörðum hjá fjártæknifyrirtækja. Þetta eru tölur sem ekki 

skapa miklar áhyggjur, aftur á móti mega bankarnir ekki vanmeta hættu sem getur skapast 

vegna fjártæknifyrirtækja á íslenskum markaði. Íslensk lög eru að breytast eins og nefnt var 

hér að framan, fjártæknifyrirtækin hafa ekki verið jafn rótgróin á íslenskum markaði og þau 
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verða með þessum lagabreytingum. Því er tilvalið að bankarnir taki ákvörðun um hvort þeir 

ætli að fara í samkeppni við fjártæknifyrirtækin eða leyfa þeim að verða hluti af 

tækniþróuninni sem á sér stað og taka við þróuninni t.d. í netbankanum og appinu. Bankar eru 

stórar stofnanir og þeir þurfa mun meira fjármagn til að fjármagna nýjar lausnir svo að 

þjónustan á öðrum sviðum skerðist ekki. Þess vegna opnast tækifæri á markaðinum með 

innkomu fjártækni. Bankarnir starfa undir mun stífari löggjöf en fjártæknifyrirtækin og því 

ættu bankarnir frekar að íhuga samstarf við slíkt fyrirtæki sem gæti alfarið séð um þróun á 

netbankanum eða appinu. Þannig myndi tækifæri myndast til að einbeita sér að stórum 

málefnum sem bankar standa frammi fyrir og standa sig enn betur þar. 

Fyrir fjármálakreppu árið 2008 fólst bankaþjónustan að mestu í aðstoð gjaldkera og 

ráðgjafa. Enginn viðskiptavinur hefði getað giskað á það að Arion banki myndi opna útibú í 

Kringlunni sem væri gjaldkeralaust. Þegar horft er aftur í tímann er það að hluta til bönkunum 

að kenna, fyrsti innleggshraðbankinn sem viðskiptavinir bankanna kynntust kom fyrst til 

Íslands árið 2002 og var hann staðsettur í Arion banka í Kringlunni sem var þá undir nafni 

Búnaðarbankans að sögn Ingvars. Bankar voru að líkindum sjálfir hræddir við breytingarnar á 

þeim tíma. Viðskiptavinir vildu eitt og þekktu ekki annað. Ingvar sem er útibússtjóri í Arion 

banka í Kringlunni sagði að erfiðasta tímabilið fyrir bankann hefði verið breytingarnar. 

Viðskiptavinir vildu ekki breytinguna og sýndu því reiði sína sem bitnaði á starfsfólki sem tók 

á móti þeim í útibúinu. Mannkynið er flókið fyrirbæri, fólk langar ekki að breyta ef því líður 

vel þar sem það er. Á einhverjum tímapunkti getur það þó verið allt of seint og því ber að 

fylgja tækniþróun. Að sögn Ingvars eru viðskiptavinir sem voru með leiðindi á 

breytingatímaskeiðinu að koma í nýja útibúið reglulega og margir telja að þeir fái betri 

þjónustu eftir þessar breytingar. Stundum þarf því að sýna viðskiptavinum hversu einföld 

lausn er til að fá tæknina í lið með sér. 

Þrátt fyrir að fjártækni starfi undir slakari lögum en fjármálastofnanir þarf að hafa í 

huga það sem Árni Helgason (2009) skrifaði: „Eitt af þeim stærstu hindrunum eru lög og 

reglur sem settar eru af yfirvöldum“. Fyrirtækin eru sífellt að leita til laga og skilja hvernig 

þau eigi bera sig að. Á síðustu árum hafa fáar lagalegar breytingar átt sér stað. Því má rekja 

síðustu stóru lagabreytingarnar til fjármálakreppu árið 2008 þegar neyðarlögin voru sett. Þetta 

er dæmi um ógnun á markaðinum sem ræðst ekki af samkeppni. Í kjölfar kreppunnar máttu 

fyrirtæki ekki stunda viðskipti í erlendri mynt og því voru alls kyns gjaldeyrisviðskipti 

fyrirtækja við bankana bönnuð samkvæmt lögum (Hermann Þór Þráinsson, 2015). Þannig 

minnkuðu viðskiptin og peningaflæðið í gegnum bankana verulega og voru þau takmörkuð. 
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Bankar fengu lítið svigrúm til framkvæmda vegna laga og því var tækniþróun takmörkuð á 

íslenskum markaði.  

Kostur Íslands við að vera í EES (European Economic Area) er að Ísland þarf að 

innleiða mörg lög sem taka gildi í Evrópu. Sem dæmi má minnast á reglugerðir eins og 

GDPR, PSD2, AML4 og MiFID2 sem nefndar voru hér að framan. Þessar reglur breyta 

hegðun bankanna í Evrópu og þar af leiðandi bankanna á Íslandi. Þessar reglugerðir auka hag 

neytandans. Stærstur hluti laga sem koma inn með þessum reglugerðum er nú þegar í 

íslenskum lögum sem bendir til þess að Ísland hafi verið framarlega hvað varðar réttindi 

neytenda. Hluta þeirra þarf aftur á móti innleiða sem tengist tæknilegri hlið þeirra og er 

áætlaður frestur í maí 2018. 

GDPR og PSD2 eru reglugerðir sem hafa mest áhrif á bankastarfsemina að sögn 

Einars og Vilhjálms. Báðar þessar reglugerðir eru uppfærsla laga sem hafa verið gefin út áður. 

Breytingin er sú að nýju reglugerðirnar taka tillit til tækniþróunar og eiga að auka öryggi 

viðskiptavina á netinu enn frekar. Lögin skiptast í einstaklingslög og fyrirtækjalög. Með 

þessum breytingum þurfa fjármálafyrirtækin að vinna undir strangari reglum en áður fyrr sem 

opnar möguleika fyrir áðurnefnd fjártæknifyrirtæki. PSD2-lögin munu valda byltingu í 

bankaumhverfi. Lögin fjalla aðallega um tvo flokka, greiðsluvirkjanda og 

upplýsingaþjónustuveitanda (Friðrik Þór Snorrason, 2017). Lögin eru framhald af PSD1-

lögunum en í PSD2 er gert ráð fyrir tæknilegum viðskiptum sem opnar dyr fyrir ótalmörg 

tækifæri fyrir smærri fjártæknifyrirtæki. Fyrirtækin þurfa því ekki að eyða miljónum króna í 

að safna saman upplýsingum um viðskiptavini heldur geta þeir nálgast upplýsingarnar í 

bönkum og öðrum stofnunum gegn samþykki viðskiptavinar. Hér koma GDPR-lögin til 

hjálpar neytendum enda fjallar sú löggjöf um varðveislu upplýsinga. Meira er hægt að lesa um 

GDPR í kaflanum „Lagalegir þættir“ hér að framan. 

Mörg fjártækni fyrirtæki hafa sprottið upp á síðustu árum og sem dæmi má minnast á 

Nova og appið þeirra sem nefnist Aur. Aur er dæmi um tæknibyltingu og nýjung sem ekki 

hefur þekkst áður. Vinir geta stundað viðskipti sín á milli í gegnum síma (Aur, e.d.). Aur-

appið hefur verið fyrsta skref í áttina að samkeppni við bankana og hefur tekist vel. 

Íslandsbanki brást fljótt við þessari tilkynningu og gaf út svipað app sem þeir nefndu Kass. 

Þessi hegðun bendir til þess að bankarnir séu í raun meðvitaðir um áhættuna sem myndast við 

komu fjártækni en vilji ekki hafa það opinbert. Annað fjártæknifyrirtæki sem er að koma 

sterkt inn á bankamarkaðinn er Netgíró. Netgíró býður viðskiptavinum vaxtalaust lán sem 

einstaklingar greiða 14 dögum eftir kaupin (Netgíró, e.d.). 
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Tækifæri fjártækna til að þróast á markaðinum myndast við komu nýrra laga eins og 

var nefnt hér að framan. Minni fyrirtækin hafa þrengri fókus sem eykur því líkurnar á að 

viðmótið sem þau bjóði verði tæknivæddara og með þrengri fókus heldur en stóru bankanna. 

Ein stærsta áhætta sem myndast á markaðinum eru viðskiptavinir. Ef litlu fyrirtækin ná 

viðskiptavinum bankanna yfir til sín þá er alls kyns þjónusta sem bankarnir bjóða upp á að 

fara að hverfa. Viðskiptavinir kjósa betra viðmót og ef fjártækni verða fyrir valinu er hætta á 

því að bankarnir breytist verulega. Ef viðskiptavinur getur notað þjónustu fjártækna þá endar 

það á því að hann stofnar einungis bestu reikningana sem verða í boði á íslenskum markaði. 

Það eykur samkeppni og því enda bankarnir á að lækka kostnað á vörum eða jafnvel minnka 

framboð sitt og einblína á tegundir sem skila þeim mestum gróða. Að sögn Einars og 

Vilhjálms verða svoleiðis lausnir fjártækna byrjun á stríði um viðskiptavini eftir 2 til 3 ár. 

Gervigreind er það sem starfsfólkið hefur mestar áhyggjur af á vinnustöðum. Rafrænar 

lausnir sem bankar bjóða upp á nú til dags eru bara lítill hluti af því sem gervigreind mun 

breyta. Því þarf að huga að kostnaðinum sem fellur undir þróun á tækninni nú og hagnaðar 

sem myndast í framhaldi. Bankarnir þurfa því að fylgjast vel með framförum sem eiga sér 

stað í gervigreind og eins og Ingvar sagði að vita hvenær best er að hætta að eyða peningum í 

tækniþróunina á meðan bankar eru í hagnaði. Gervigreind er því einnig einn af liðum sem 

flokkast undir áhættu sem bankar standa frammi fyrir. 

Spyrja má hvað gerist ef bankar verða tæknivæddari. Það er ekkert eitt rétt svar við 

þessari spurningu. Tækniþróun dregur úr kostnaðinum en spyrja má á móti hverju bankarnir 

þurfa að fórna. Taka verður tillit til þess að þjónustan gæti verið ópersónulegri og við það 

gætu bankarnir misst persónuleg tengsl við viðskiptavini eins og Höskuldur talaði um hér að 

framan. Það er möguleiki að viðhalda þessum tengslum og það væri hægt með því að fylgja 

viðskiptavinum í gegnum fasteignakaup þegar að því kæmi eða bjóða börnum upp á góð kjör 

fyrir framtíðina. Aðgreining fyrirtækja á mörkuðum er nú þegar að tapast og má því sjá það á 

bankamarkaði þar sem bankarnir eru farnir að selja tryggingar til viðskiptavina. 

Tæknin er að verða flóknari og þrátt fyrir að viðskiptavinir horfi á þetta sem „plug and 

play“ þá er það ekki raunveruleikinn að sögn Helga, samanber orð hans hér að framan. 

Tæknin nú til dags vinnur eftir gefnum formúlum. Þessar formúlur mynda ýmsar skoðanir hjá 

viðskiptavinum enda mynda þær skorður á þjónustu til viðskiptavinar. Ef bankarnir ættu að 

fara strax inn á tæknimarkaðinn og bjóða einungis upp á rafrænar lausnir þá myndi það ekki 

ganga upp vegna skorts á mannlega þættinum. Eins og Logi sagði þá eru of mörg tilfelli þar 

sem viðskiptavinur uppfyllir ekki skilyrði út frá útreikningum tölvunnar, t.d. til að geta fengið 
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lán. Því þarf nokkur ár enn til að ná þessu markmiði og því þyrfti að fullkomna núverandi 

ferla. Þá er spurning hvort það sé ekki ódýrara eins og áður var nefnt að bíða þar til 

gervigreindin kemur inn á markaðinn og forðast að eyða pening á meðan bankarnir eru í 

hagnaði. 

Flestir stjórnendur í viðtölum töldu banka ekki lengur vera stofnun heldur 

þjónustufyrirtæki. Til að þjónustan skari fram úr er mikilvægt að vita hvað viðskiptavinur vill. 

Það er þó ekki nóg, bankinn þarf því að bjóða viðskiptavinum upp á þjónustu sem fer fram úr 

væntingum. Lykillinn er að kenna starfsmönnum muninn á afgreiðslu og þjónustu. 

Starfsmenn þurfa að vera sannfærðir um að þeir séu að þjóna viðskiptavini en ekki einungis 

afgreiða hann. Bankinn hefur þróast og er til staðar fyrir viðskiptavini en ekki öfugt eins og 

var nefnt hér að ofan. 

Þá er komið að megintækni hvað varðar tækniþróunina. Farsími hefur fylgt 

mannkyninu síðan árið 1973 og gegndi upphaflega því hlutverki að geta einungis hringt 

(Richard Goodwin, 2017). Einstaklingar og fyrirtæki áttuðu sig fljótt á því að þörf fyrir síma 

væri mikil og þá bæði til að sinna einkamálum og þjóna viðskiptavinum. Snjallsíminn kom 

mörgum árum seinna og festi ekki rætur sínar fyrr en Apple tilkynnti sinn fyrsta snjallsíma 29. 

júní 2007 (Rene Ritche, 2015). Spyrja má hvers vegna það hefur tekið svo langan tíma að 

byrja að nota snjallsíma í bankaviðskiptum. Hver og einn Íslendingur hefur aðgang að 

snjallsíma. Í langflestum tilfellum eru þeir einstaklingar með símann nálægt sér allan 

sólarhringinn, til dæmis krakkarnir frá því þeir fæðast og læra á tæknina. Því er tilvalið fyrir 

banka að þróa og bæta þjónustu sem þeir bjóða upp á og þróa betri tækni sem viðskiptavinur 

getur nálgast í símanum sínum. Þetta hefur loksins tekist, 11 árum eftir að fyrsti Iphone-

síminn kom á markaðinn með tilkomu rafræna skilríkja eins og nefnt er hér að framan. 

Hildigunnur Hafsteinsdóttir (2017) ræðir í ritgerð sinni um mikilvægi öryggis og 

trausts fjártækna. Bankar eru nú á dögum með gott öryggisnet en samkvæmt könnuninni sem 

Maskína gerir árlega þá eru bankastofnanir í síðasta sæti hvað varðar traust. Ný fjártækni sem 

kemur inn á íslenskan markað mun fyrst og fremst þurfa að fá samþykki frá þjóðinni í 

gegnum traust almennings. Eldri kynslóðir eru búnar að móta ákveðna mynd og vörumerki 

fyrir íslenska banka og aðrar stofnanir. Fjártækni stendur frammi fyrir mikilli áskorun um að 

sannfæra almennan ríkisborgara um traust til rafrænna lausna.  
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Til þess eru GDPR-lögin hönnuð og segja hvernig fyrirtæki eiga að meðhöndla 

gögnin. Íslenskir bankar eru byrjaðir að vinna úr nýjum lagabreytingum og hvernig þeir eiga 

að meðhöndla upplýsingar til að aðlagast nýju reglugerðinni og almennri þörf markaðarins. 

Á miðvikudaginn 9. maí birtist frétt um að Íslandsbanki hefði opnað fyrir umsóknir 

fyrir þriðja aðila. Það gerir Íslandsbanka að fyrsta banka á Íslandi til að innleiða hluta af 

PSD2-lögum sem fjallar um aðgengi þriðja aðila að gögnum (Ritstjórn, 2018). Þessi ákvörðun 

eykur hraða á bankamarkaðinum. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að tækniþróun leiðir með sér einfeldni og hraða 

til að leysa úr ákveðnum bankavandamálum. Öll bankaviðskipti eru að vera einfaldari og 

þegar ný löggjöf mun taka gildi mun það leiða til þess að bankar munu missa fleiri tengingar 

við viðskiptavini. Bankasamkeppni mun ekki snúast um að keppa við aðra banka, heldur 

munu fleiri smærri fyrirtæki bætast inn í hópinn sem mun leiða til þess að allir keppa á móti 

öllum. Samkeppni á bankamarkaði mun aukast út af tækninýjungum og þróuninni sem á sér 

stað. Þeir sem taka ekki þátt og framfylgja þróuninni munu verða eftir. 
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Viðauki A: Spurningalisti fyrir viðmælendur 

1. Þegar þú heyrir orðið tækniþróun, hvað dettur þér í hug? 

2. Hvað finnst þér breytast með tækniþróuninni? 

3. Eru viðskiptavinir að breytast? 

4. Krefjast þeir að bankinn aðlagi þjónustuna að tæknibreytingum? 

5. Hverjir eru kostir og gallar tækniþróunar á samkeppnismarkaði bankanna? 

6. Hvað hefur bankinn gert til að aðlaga tækniþróunina að viðskiptavinum? 

7. Hver er stefna bankans hvað varðar tækniþróunina? 

8. Hverjir finnst þér kostirnir vera við breytingarnar? 

a. Eru önnur tækifæri að myndast á samkeppnismarkaði bankanna? 

1. Er það gott eða slæmt? 

9. Hverjir finnst þér gallarnir vera við þessa tækniþróun sem er í gangi? 

10. Hvað í tækniþróuninni hefur mest áhrif á bankann? 

11. Hefur þú heyrt um fintech? 

a. Hvaða áhrif heldur þú að það hafi á samkeppnismarkað bankanna? 

b. Að þínu mati leysir tækni vandamál sem eru til staðar? 

12. Hverjar eru helstu áskoranir sem bankinn stendur frammi fyrir? 
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Viðauki B: Ferli fyrir rafrænt greiðslumat Arion banka 
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Viðauki C: Ferli fyrir nýjan einstakling í viðskiptum 
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Viðauki D: Rafrænt ferli fyrir Núlán 
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Viðauki E: Ferli fyrir rafrænt bílalán 
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Viðauki F: Svör viðmælenda við spurningunni: Hefurðu heyrt um 

fintech? Hvaða áhrif hefur það á samkeppnismarkað íslenskra 

banka? 

Einar Örn Ævarsson: 

Fintech er bara einhvers konar módúll yfir snjallsíma eða vef, þar sem notandanum er 

gert kleift með einföldum hætti einhvers konar bankaviðskipti með einhvers konar 

einfaldleika. Fintech stoppar ekki á einhvers konar millifærslu eða upplýsingum, það er miklu 

fleira, fólk getur ávaxtað, lánað og fleira.  

Gríðarlega, það munu allir stóru bankarnir verða af tekjum, þeir sem eru hins vegar 

fljótir geta náð þessum tekjum einhvers staðar annars staðar, þetta mun hafa mjög mikil áhrif 

vegna þessarar löggjafar að við þurfum að fara að iðka opna bankann, þurfum að hleypa inn 

öðrum inn á okkur, sjúga úr okkur þekkingu og upplýsingar og við sem banki fáum engar 

tekjur.  

Helgi Bjarnason: 

Já, nú er ég að hugsa fintech og stafræna framtíð sem eins og hérna meira, sem að það 

þarf bara að vera rými fyrir það að geta hugsað um framtíðina og það er líklegast einhver sem 

getur fellt banka og tryggingarfélög sem er ekki til í dag. Þetta er bara eitthvað sem gerist svo 

hratt að það mun koma algjörlega á hliðina. Fintech er ekki bara þessi tækni heldur líka þessi 

hugmyndafræði um hvernig hægt væri að nýta þessa hluti til að trufla þessi kerfi. Fyrst fannst 

mér fintech vera þessi skilgreining sem tækni, en núna meira sem hugmyndafræði … ef 

maður ætlar að lifa af þá þarf maður að hugsa um þetta. 

Algjörlega, en þú veist við getum ekki gleymt að bankar á Íslandi eru svo stórir og ég 

held að þetta sé ekki geggjuð ógn fyrir þá heldur meira sem kláði, truflar. T.d. Aur eru að fara 

lána einhverjum peninga og segjum að samtals lána þeir um milljarð þá er þetta geggjað 

mikið fyrir þá en lánabókin í Arion banka er 400 milljarðar, þetta er veira eins og 

vasapeningur, þetta er ekki hannað til að taka yfir. Þetta verður ekki mikið mál en þetta mun 

ýta bönkum áfram í að gera eitthvað. Kúnninn er bara að kalla eftir aðgerðum og þetta mun 

hreyfa ógeðslega mikið við bönkum en mun ekki valda þeim miklum tjóni, ekki bráðum.  

Höskuldur Ólafsson: 

Já, ég sé að það eru stöðugt að koma ný fyrirtæki, það eru svona fjárfyrirtæki sem 

þurfa ekki sams konar leyfi eins og bankar, þetta eru fyrirtæki sem mega ekki taka við 
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innlánum og eru með takmarkanir á útlánum. Ég held að þetta sé mjög svipað eins og er í 

útlöndum. Við höfum ekki séð neitt af þessum fintech-fyrirtækjum að ganga mjög vel, það er 

mjög misjafnt á milli þeirra. 

Ingvar Breiðfjörð Skúlason: 

Já, Arion banki er að verða fintech næstum því, en fintech er ekki fjármálafyrirtæki, 

þau þurfa ekki að fylgja lögum sem við erum að fylgja. Ég mundi segja að þeir sem eru góðir 

á markaði verða fintech, það eru fyrirtæki sem eru að hanna lausnir fyrir fjármálageira, og 

núna með nýjum lögum þá munum við þurfa að opna fyrir upplýsingar fyrir þriðja aðila sem 

samþykki notenda. Þetta er eiginlega hugbúnaðarfyrirtæki í raun sem eru að hanna fyrir 

fjármálageirann.  

Þau hafa mikil áhrif á samkeppnina, þá verða allir að vera í vörn og sókn, en við 

getum ekki verið hræddir við fintech, þau geta komið með hugmyndir sem við getum notað 

og það getur verið þannig að við þurfum ekki að einbeita okkur að tækninni, láta aðra sjá um 

það, síðan einbeita sér meira að vöruúrvali. 

Logi Karlsson: 

Fjártæknifyrirtæki, ég fylgist með því daglega og les um hvað er að gerast. Fyrir mér 

hangir mikið við reglugerðarbreytingar sem eiga sér stað, GDPR og PSD2, það vegur hvað 

þyngst í því. Allir bankar á Íslandi þurfa að hugsa um hvernig gögnin eru aðgengileg og 

hvernig geta þau gert það sem einfaldast fyrir þriðja aðila. Fintech hangir mjög mikið saman 

við greiðslumiðlun, p2p, a2a. Fintech-fyrirtæki eru ekki að reyna að verða bankar því það þarf 

þyngri reglugerðir í það. Vilja helst vera þriðji aðili í viðskiptum, endurspegla ákveðna 

þjónustu sem bankar eru að bjóða. Það er verið að einfalda það að sýsla með peninga fyrir 

venjulegt fólk.  

 

 


