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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort opinberar stofnanir hafi sömu 

tækifæri til að fara í stafræna vegferð og einkarekin fyrirtæki. Einnig er skoðað hvort 

aðrir þættir þykja líklegri til árangurs eða til hindrunar en meðal einkarekinna 

fyrirtækja. 

Rannsókn þessi byggir á blandaðri aðferð þar sem annars vegar var lögð fyrir 

megindleg spurningakönnun þar sem þýðið og úrtakið var það sama þ.e. allir 

starfsmenn Fjármálaeftirlitsins. Hins vegar var framkvæmd eigindleg viðtalsrannsókn 

meðal stjórnenda og forstöðumanna Fjármálaeftirlitsins, með það að markmiði að 

leggja mat á núverandi stöðu innan stofnunarinnar með tilliti til stafræns þroska ásamt 

því að dýpka megindlega hluta rannsóknarinnar.  

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru; hvernig er hægt að standa 

að stafrænni stefnumótun opinberra stofnana, hverjar eru mögulegar áskoranir í 

stafrænni þróun og hverjir eru lykilþættir til árangurs í stafrænni þróun? 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að kenningar og líkön stafrænnar 

þróunar falla vel að breytingaferli Kotter. Skilgreina þarf þá leið sem fyrirtækið ætlar 

að velja í þróuninni og ákvarða þá áfanga sem á að ná í ferlinu. Setja þarf saman hóp 

starfsmanna frá öllum sviðum starfseminnar sem eru talsmenn innleiðingarinnar  til að 

tryggja að innleiðingin nái fram að ganga og ættu þeir að vera hagsmunaaðilar 

stafrænna gagna stofnunarinnar sem tryggi nýtingu og varðveislu þeirra.   

Mikilvægt er að slíkur hópur  hafi umboð til athafna og stuðning stjórnenda. 

Leggja þarf áherslu á að virkja starfsmenn og halda þeim vel upplýstum og leggja vinnu 

í að yfirvinna andstöðu gegn breytingaferlinu og fagna þeim áföngum sem nást.  

Fátt virðist standa í veginum fyrir að opinberar stofnanir geti hafið stafræna 

vegferð, með framsýnni forystu, markvissri forgangsröðun gætu þær sett sér stafræna 

stefnu sem leggi áherslu á nýsköpun og samvinnu ásamt því að breyta menningunni í 

samþætta og nýsköpunarmiðaða.  
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Abstract  

 The aim of this study is to examine whether public institutions have the same 

opportunity to be digital as private companies. It is also examined whether other factors 

seem more likely to be effective or impeded rather than among private companies. 

 This study is based on a mixed method, on the one hand quantitative 

questionnaires, where the mean and the sample were the same ie. all employees of the 

Financial Supervisory Authority. On the other hand, a qualitative interview study 

amongst managers and the head of divisions in the Financial Supervisory Authority, 

with the aim of assessing the current position within the organization in terms of digital 

development, as well as deepening the quantitative part of the study. 

 The research questions raised are how can digital government strategy be 

implemented, what are the potential challenges of digital transformation and what are 

key success factors for digital transformation?  

 The main findings of the study are that theories and models of digital 

development fit well with Kotter´s change process. The company must choose the way 

it will go in the transformation and define the course to be taken. A team of employees 

from all areas of activity involved in the implementation must be put together to ensure 

that implementation  is implemented and they should also be the stakeholders of the 

digital data of the organization, to ensure the use and preservation of it.  

 It is important for such a group to be authorized to act and to have support 

from the executives. Emphasis must be placed on empowering employees and keeping 

them well informed and working to overcome opposition to the change process and to 

celebrate the progress achieved.  

 There seems to be no prevention for public institutions to start the digital 

journey, with forward thinking leadership, priorities, etc. the capital, they should create  

a digital strategy that focuses on innovation and coordination as well as changing the 

culture into collaborational and innovative. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MS gráðu í forystu og stjórnun 

við Háskólann á Bifröst.  

Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Brynjars Þórs Þorsteinssonar. Fær hann 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og ráð og fyrir að einfalda hlutina þegar ég 

var farin að flækja þá. 

Ég vil einnig þakka öllum þeim sem tóku þátt í rannsóknunum, bæði eigindlegu 

og megindlegu. Viðmælendur mínir fá sérstakar þakkir fyrir hlýjar móttökur og velvild 

og fyrir að vera tilbúnir til að gefa góð ráð og miðla þekkingu sinni. 

Vinnuveitendur mínir hjá Fjármálaeftirlitinu fá bestu þakkir fyrir stuðning og 

velvild og fyrir að leyfa mér að nota stofnunina í þessu lokaverkefni mínu.  

Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir hvatningu og góð ráð 

síðustu fimm árin.  

Flemming Videriksen markþjálfi og mentor fær bestu þakkir fyrir stuðning 

þegar ég tók mín fyrstu skref í stjórnunarstarfi og fyrir að vekja áhuga minn og löngun 

til að halda áfram að læra og þróast sem leiddi mig í þetta nám.  

Fjölskyldu minni þakka ég stuðning sem hún hefur veitt mér í náminu og fyrir 

að hafa trú á að ég gæti þetta. 
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1 Inngangur 

Miklar breytingar eiga sér stað í stafrænni tækni og erfitt fyrir fyrirtæki 

að nýta sér hana ásamt því að keppast við að vera samkeppnishæft í þessu 

umhverfi og má segja að eina vissan í dag sé breytingar og þörfin fyrir að 

aðlagast þeim.  

Á síðustu árum hefur orðið gríðarleg þróun á sviði upplýsingatækni með 

auknu gagnamagni og er gagnaöryggi að verða ein stærsta áskorun sem 

fyrirtæki standa frammi fyrir í dag. Talað er um að stafræna byltingin hafi farið 

af stað um eða uppúr árinu 2007 en það ár kom fram á sjónarsviðið fyrsti Iphone 

snjallsíminn en hann olli straumhvörfum. Hann markaði upphaf þróunar á 

snjalltækjum sem hafa rutt sér til rúms síðan. Það sem þykir einkenna þessar 

breytingar er mikill hraði sem veldur því að erfitt er að spá fyrir um framtíðina 

og setja stefnu innan fyrirtækja til margra ára eins og áður var hægt að gera.  

Verslun og þjónusta hafa breyst gríðarlega undanfarin ár með tilkomu 

vefverslana og neytendur leita sér upplýsinga frá öðrum neytendum á netinu og 

óánægja með verslun og þjónustu er fljót að verða sýnileg á netmiðlum í dag. 

Marghliða1 netvangar eins og Amazon, Google, Uber, Airbnb og Twitter hafa 

leitt til þess að viðskiptavinir breytast í samkeppnisaðila og völd þeirra verða 

sífellt meiri, bæði hvað varðar notkun og vinsældir þessara netvanga.  

Fyrirtæki keppast nú við að nýta sér tæknina til að bæta þjónustu og gera 

starfsmenn tæknilega hæfari til að starfa í stafrænu2 umhverfi. Í grein eftir 

Andreas Neus, Fabian Buder og Fernando Galdino er þessum breytingum lýst 

þannig að hefðbundnu taflspili sé breytt og nýir leikendur séu komnir inn á 

borðið, þeir taki með sér nýja bandamenn og reyni nýjar leikfléttur. Þau 

fyrirtæki sem haldi hins vegar áfram að spila hefðbundið tafl lendi í vandræðum 

og eigi ekki lengur möguleika á að ná árangri með gamalli og hefðbundinni 

stefnu (Neus, Buder, og Galdino, 2017).  

Fræðimenn hafa kynnt hugtök tengd þessum breytingum og settar hafa 

verið fram kenningar um hvaða lykilþætti fyrirtæki þurfi að hafa til að þróast í 

hinu stafræna umhverfi.  

                                                        
1 Marghliða netvangur tengir saman ólíka hópa en uppfyllir þarfir beggja eins og kaupendur og 

seljendur, fyrirtæki og neytendur. 
2 Stafrænn (um gögn, gagnamiðla), sem breytist og fær gildi aðeins í föstum þrepskiptum 
stærðum (e. digital) www.snara.is. Hér hefur stafrænn sömu merkingu og rafrænn. 
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1.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort opinber fyrirtæki hafi 

sömu tækifæri til að fara í stafræna vegferð og einkarekin fyrirtæki. Einnig 

verður skoðað hvort aðrir þættir þykja líklegri til árangurs eða til hindrunar en í 

einkareknum fyrirtækjum. Í þessari rannsókn verður Fjármálaeftirlitið skoðað 

með tilliti til stafrænnar þróunar, metið hvar það er statt í þeirri þróun út frá 

rannsóknarlíkani og hvert æskilegt væri að það mundi stefna í þeirri vegferð. 

Með rannsókninni er ætlunin að skoða hvort opinber íslensk stofnun geti 

farið í stafræna vegferð þó svo hún sé ekki á samkeppnismarkaði og horfa á þá 

lykilþætti sem þykja einkenna stafrænt þróuð fyrirtæki.  

 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni er: 

Hverjir eru lykilþættir til árangurs í stafrænni þróun opinberra 

stofnana? 

 

Þær undirspurningar sem verður einnig leitast við að svara eru: 

Hverjar eru áskoranir opinberra stofnana í stafrænni þróun? 

Hvaða leiðir  eru vænlegar til árangurs opinberra stofnana í stafrænni 

þróun? 

 

1.2 Rökstuðningur fyrir vali og framlag til fræðanna 

 
Síðustu 13 ár hef ég starfað sem skjalastjóri bæði í opinberum 

stofnunum og einkafyrirtækjum og frá árinu 2013 sem skjalastjóri 

Fjármálaeftirlitsins. Þegar kom að vali efnis í lokaverkefni í forystu og stjórnun 

langaði mig til að tengja stjórnunarnámið við starf mitt sem skjalastjóri. 

Námskeiðið Stafrænir markaðir var hvatinn að því að velja þetta efni í 

lokaverkefni mínu. Samhliða þróun og breytingum í upplýsingatækni hafa 

tegundir þeirra gagna sem fara um hendur skjalastjóra breyst mikið og er 

raunveruleikinn orðinn gríðargögn og gagnagrunnar í stað bréfadagbóka og 

fundargerðabóka á pappírsformi. Fannst mér áhugavert að skoða hvaða leiðir er 

mögulegt að fara til að ná heildarsýn yfir núverandi gagnaauðlindir með því að 

innleiða stafræna stefnu í þessu breytta umhverfi opinberra stofnana. Fyrirtæki 
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á samkeppnismarkaði hafa í auknum mæli farið í stefnumótun og breytingar á 

innviðum sínum með það að markmiði að nýta sér betur stafræna tækni til að 

auka samkeppnisforskot sitt og til að veita viðskiptavinum sínum betri þjónustu. 

1.3 Kynning á aðferðafræði 

Við rannsókn þessa var lagt upp með að skoða hvaða leiðir opinberar 

stofnanir geta valið í stafrænni stefnumótun og vegferð og hvort þær leiðir sem 

fyrirtæki á samkeppnismarkaði hafa farið geti einni nýst opinberum stofnunum.  

Til að svara þessu er notað rannsóknarlíkan sem hefur verið notað til að meta 

það sem kallað er „stafrænan þroska“ út frá ákveðnum þáttum hjá fyrirtækjum 

sem eru að gera nauðsynlegar breytingar til að nýta betur stafræna tækni. 

Rannsókn þessi skiptist í tvo megin hluta, annars vegar var lögð fyrir 

megindleg spurningakönnun og hins vegar var framkvæmd eigindleg 

viðtalsrannsókn meðal stjórnenda Fjármálaeftirlitsins, með það að markmiði að 

leggja mat á núverandi stöðu innan stofnunarinnar með tilliti til stafræns þroska 

ásamt því að dýpka megindlega hluta rannsóknarinnar. Í rannsókninni er stuðst 

við „Handbók í aðferðafræði rannsókna“ sem Sigríður Halldórsdóttir ritstýrði  

Við greiningu og úrvinnslu á eigindlegu og megindlegu gögnunum var 

samleitandi sniði (e. convergent parallel design) beitt þ.e. eigindlegra gagna og 

megindlegra gagna var aflað og þau greind, að því loknu voru niðurstöður 

bornar saman og þær túlkaðar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2013). 

1.4 Fyrirvarar rannsóknarinnar 

Eins og áður hefur komið fram mótaðist val á viðfangsefni 

rannsóknarinnar við störf og reynslu rannsakandans og 

rannsóknarspurningarnar byggðar á því. Stafræn tækni er vítt hugtak og nær yfir 

breitt svið. Í þessari rannsókn er horft á nýtingu og áhrif stafrænnar tækni í 

fjármálaumhverfinu bæði íslensku og alþjóðlegu og síðan er áherslan færð neðar 

á opinberar íslenskar stofnanir og að lokum eina tiltekna íslenska stofnun. 

Í spurningakönnuninni var töluvert notað af orðum sem ekki er víst að 

allir svarendur hafi lagt sama skilning í s.s. stafræn stefna, stafræn umbreyting, 

gögn og greiningar og fleira. Spyrja má hvort það hafi haft áhrif á svörun eða 

jafnvel vilja til að taka þátt. Spurningakönnunin var send á pósthóp innan 
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Fjármálaeftirlitsins en í honum eru allir starfsmenn stofnunarinnar, alls 123 

aðilar.  Svörun við spurningakönnuninni var að mati rannsakandans ásættanleg 

eða 50,4%. Þar sem sumarleyfistími var hafinn var nokkuð um að sjálfvirkt svar 

kæmi um að viðkomandi væri í orlofi en samskvæmt sjálvirkum skilaboðum 

voru nokkrir þeirra væntanlegir áður en könnuninni yrði lokið. 

Val á þátttakendum í viðtölin var fremur handahófskennt, allir 

viðmælendur eru samstarfsfólk rannsakandans og má vera að þeir hafi valist að 

hluta til vegna meiri daglegra samstarfs við rannsakandann fremur en aðrir 

stjórnendur. Varast verður að yfirfæra niðurstöður viðtalanna við stjórnendur í 

öðrum opinberum stofnunum því þau endurspegla eingöngu skoðanir þeirra sem 

rætt var við. Lögð var áhersla á að bæði yrði rætt við karlmenn og konur í 

stjórnendahlutverki 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í ellefu kafla. Í fyrsta kaflanum er inngangur þar 

sem verkefninu er lýst ásamt því að rannsóknarspurningar og aðferðafræðin er 

kynnt og farið yfir uppbyggingu ritgerðarinnar.  

Í öðrum kafla verður fjallað um fjármálaumhverfið bæði alþjóðlegt og 

íslenskt, opinberar stofnanir og Fjármálaeftirlitið. 

Í þriðja kafla verður fjallað á fræðilegan hátt um gríðargögn, 

stefnumótun og stafræna stefnumótun ásamt rannsókn MIT Sloan Review og 

þau þemu sem komu út úr henni. 

Í fjórða kafla verður fjallað um breytingar  og átta þrepa líkan Kotter um 

breytingastjórnun (Kotter, 1996).  

Í fimmta kafla  verður fjallað vænlegar leiðir til árangurs í stafrænni 

þróun.  

Í sjötta kafla verður farið yfir fyrirkomulag viðtalsrannsóknar og 

spurningakönnunar og þær kynntar. Farið yfir  markmið, áreiðanleika og val á 

þátttakendum.  

Niðurstöður viðtalanna verða kynntar í sjöunda kafla og þær tengdar 

þemum.  

Niðurstöður úr spurningakönnuninni verða kynntar í áttinda kafla út frá 

þeim tölulegu upplýsingum sem komu út úr henni. 
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Í níunda kafla verður rannsóknarspurningu ásamt undirspurningum 

svarað. Í tíunda kafla verða umræður og dregnar saman ályktanir og settar fram 

hagnýtar tilögur fyrir stjórnedur í stafrænni þróun. Í ellefta kafla eru lokaorð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

2 Alþjóðlegt fjármálaumhverfi og tækniframfarir 

Alþjóðlegt fjármálaumhverfi tekur stöðugum breytingum og þar spilar 

þróun á stafrænnni tækni stóran þátt. FinTech (e. Financial Technology) sem á 

íslensku er kallað fjártækni hvers kyns tæknileg nýsköpun sem leitt getur til 

nýrra viðskiptaaðferða s.s. smáforrita sem hafa áhrif á fjármálastofnanir og -

markaði. Með þessari tækni hefur hefðbundin bankastarfsemi tekið miklum 

breytingum og fjárfestingum í FinTech fyrirtækjum nam þremur milljörðum 

bandaríkjadollara á heimsvísu árið 2013 (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017).  

Líkt og kauphegðun fólks hefur fjármálaþjónusta breyst með tilkomu 

tækninnar og fólk kýs að geta farið í bankann sinn utan hefðbundins 

opnunartíma með því að nýta snjallsímann sinn eða önnur snjalltæki og afgreiða 

sig sjálft. Árið 2015 kom út tilskipun hjá Evrópusambandinu (2015/2366) sem 

í daglegu kallast PSD2 (e. Payment Services Directive 2). Þessari tilskipun er 

ætlað að ná til aðila sem koma að greiðsluþjónustu, bæði aðila sem vinna að 

tæknilausnum í tengslum við reikningsupplýsingar notenda (e. Account 

information service providers – AISP)  og upphaf greiðslna (e. Payment 

initaiation service providers – PISP).  

Tilskipun þessi felur í sér að hún skyldar greiðsluþjónustuveitendur þ.m.t. 

viðskiptabanka til að veita þriðja aðila, t.d. tæknifyrirtækjum, aðgang að 

upplýsingum um reikninga viðskiptavina þeirra. Þriðju aðilar eiga að geta nýtt 

þetta aðgengi til að veita neytendum greiðsluþjónustu til að mynda með 

smáforritum í snjallsíma eða í gegnum netið og með þeim hætti keppt við banka 

(Helena Pálsdóttir, 2017). 

2.1 Íslenskt fjármálaumhverfi 

2.1.1 Lagalegt umhverfi 

Íslenskt fjármálaumhverfi fellur undir íslensk lög er varða 

fjármálamarkaðinn en einnig undir reglugerðir sem Evrópusambandið (ESB) 

setur. Reglugerðir er varða FinTech og PSD2 munu eiga við um íslenskan 

fjármálamarkað. Innan ESB eru þrjár eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði en þær 

eru: Evrópska bankaeftirlitið (e. European Banking Authority – EBA), 

Evrópska vátrygginga- og lífeyriseftirlitið (e. European Insurance and 

Occupational Pensions Authority – EIOPA) og Evrópska verðbréfa- og 



 

15 

markaðseftirlitið (e. European Securities and Markets Authority – ESMA). Að 

undangengnu samþykki Evrópuþingsins gefa eftirlitsstofnanirnar út bindandi 

reglur (e. binding technical standards) sem gilda fyrir aðildarríki ESB án 

sérstakrar innleiðingar í landsrétt. Evrópskum eftirlitsstofnunum er einnig falið 

að semja nýjar reglur fyrir fjármálamarkaði í samvinnu við aðrar stofnanir ESB 

sem búast má við að verði teknar upp í EES samninginn og innleiddar á Íslandi. 

Aðilar að EES EFTA eru Ísland, Noregur og Liechtenstein (Ólöf 

Aðalsteinsdóttir, 2016). 

 

2.1.2 Efnahagslegt umhverfi 

Fyrirtæki og atvinnugreinar verða fyrir áhrifum þess efnhagslega 

umhverfis sem þau starfa í og er fjármálamarkaðurinn þar ekki undanskilin. 

Íslenskt fjármálaumhverfi varð fyrir miklu áfalli í bankahruninu og stöðvaðist 

alþjóðleg greiðslumiðlun að mestu leyti hér á landi í kjölfarið. Í nóvember árið 

2008 voru gjaldeyrishöft sett á og reglur um gjaldeyrismál tóku gildi með 

lagasetningu á Alþingi. Í skýrslu Viðskiptaráðs Íslands  um gjaldeyrishöftin 

kemur m.a. fram að höftin höfðu víða áhrif í íslensku samfélagi m.a. áhrif á getu 

fjármálafyrirækja til að þjónusta innlend fyrirtæki í alþjóðlegri starfsemi, drógu 

úr fýsileik Íslands sem fjárfestingarkosts fyrir erlenda aðila og íslensk fyrirtæki 

þurftu að sækja um undanþágu fyrir öllum fjármagnsflutningum sem gerði þeim 

erfitt fyrir varðandi greiðslur fyrir vörur og þjónustu svo fátt eitt sé nefnt (Finnur 

Oddsson (ritstj.), 2011). Í ársriti Samtaka fjármálafyrirtækja árið 2012 kom fram 

í ávarpi stjórnarformannsins að gjaldeyrishöftin væru stærsta vandamál íslensks 

efnahagslífs og afnám haftanna væri m.a. forsenda þess að innlend 

fjármálafyrirtæki fengju aðgang að erlendum lánamörkuðum til að geta veitt 

útflutningsfyrirtækjum nauðsynlega þjónustu ella væri hætta á að 

fjármálaþjónustan og/eða útflutntingsfyrirtækin færu frá Íslandi (Samtök 

fjármálafyrirækja, 2012) 

Árið 2015 var sett fram áætlun um losun gjaldeyrishaftanna og í mars 

2017 voru gjaldeyrishöft  einstaklinga, fyrirtækja og lífeyrissjóða afnumin að 

fullu. Með afnámi haftanna var fjármagnsflæði að og frá landinu gefið frjálst 

sem fólst í því að einstaklingar, fyrirtæki og lífeyrissjóðir gátu fjárfest erlendis 

án takmarkana (Tryggvi Páll Tryggvason, 2017).  
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2.1.3 Samfélagslegir þættir 

Fjármálafyrirtæki hafa lengi gegnt mikilvægu hlutverki í samfélaginu og 

gera enn, en kannski með aðeins öðrum hætti nú en áður. Í grunninn byggist 

fjármálaumhverfið á sparifé almennings og fyrirtækja sem leggja það traust á 

fjármálafyrirtækin að afhenda fjármuni sína í þeirra vörslu og treysta því að geta 

fengið þá í hendurnar að nýju þegar þess er óskað. Aukið framboð af lánsfé og 

fjámunum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur síðan leitt til s.k. 

markaðsfjármögnunar í formi lána milli fjármálafyrirtækja, skuldabréfaútgáfu 

og samninga milli fjármálafyrirækja sem hafa aukið vægi í fjármögnun banka 

og fjármálafyrirtækja síðustu ár  (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) .  

 

2.1.4 Tæknilegir þættir 

Mikil þróun í upplýsingatækni ásamt auknum hraða í viðskiptum hefur 

leitt til þess að fjármálafyrirtæki eru viðkvæmari en áður gagnvart atburðum í 

samfélaginu. Aukin þróun í tækni hefur orðið til þess að fjármögnun  og 

viðskipti tengd henni geta breyst á skömmum tíma (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010).  

Með útvíkkun á regluverki sem ætlað er að ná yfir tækniþróun innan 

fjármálaumhverfisins s.s. FinTech fyrirtæki og PSD2 eykst sú þörf að fyrirtæki 

fari í stafræna stefnumótun og verði þannig betur í stakk búin til að takast á við 

þær breytingar sem eru að ryðja sér til rúms og geta horft með björtum augum 

til stafrænnar framtíðar.  

 

2.2 Opinberar stofnanir 

Í 3. gr. laga um opinber fjármál er skilgreining á opinberum aðilum sú 

að það sé aðili sem fer með ríkis- eða sveitarstjórnarvald og þær stofnanir, sjóðir 

og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

(Alþingi, 2015).  

Starfsemi ríkisins er skipt í þrjá hluta eftir eðli starfsemi hennar þ.e. í A, 

B eða C hluta. Starfsemi sem fellur undir A hluta er að stærstum hluta 

fjármögnuð frá skatttekjum ríkissjóðs og tekur mið af verkefnum viðkomandi 

stofnunar og hvernig þau eru fjármögnuð. Undir þennan flokk fellur rekstur 

æðstu stjórnar ríkisins, ráðuneyti og ríkisstofnanir ásamt verkefnum af 
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samfélagslegum toga. Þær ríkisstofnanir sem falla í A flokk eru oftast nátengdar 

ráðuneytunum þótt þeim sé ætlað að starfa sjálfstætt. Sérstök lög og reglur gilda 

um stjórnun þessarar stofnana, fjármál, starfsmannahald og rekstur ásamt 

sérlögum um hverja stofnun eða stofnanahópa.  Forstöðumaður er yfir hverri 

stofnun sem er skipaður af ráðherra og hjá sumum stofnununum er einnig stjórn 

sem fæst við stefnumótun og eftirlit með rekstrinum (Fjármála- og 

efnhagsráðuneytið, 2018). 

2.3 Fjármálaeftirlitið 
Fjármálaeftirlitið er eftirlitsstofnun sem hefur eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum og heyrir stofnunin undir Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið. Fjármálaeftirlitið telst til A hluta stofnunar.  Um starfsemi 

Fjármálaeftirlitsins er kveðið á í lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi og í lögum nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert 

eftirlit með fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitið hefur einnig hlutverk í 

tengslum við fjármálastöðugleika ásamt eftirliti með viðskiptaháttum gagnvart 

neytendum fjármálaþjónustu og sinnir upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu 

(Fjármálaeftirlitið, 2018b).  

Innan Fjármálaeftirlitsins eru fjögur eftirlitssvið; bankar, lífeyrir og 

vátryggingar, markaðir og viðskiptahættir og lagalegt eftirlit og 

vettvangsathuganir. Stoðsviðin eru: fjármál og rekstur, mannauður og 

upplýsingatækni til viðbótar við svið yfirlögfræðings og skristofu forstjóra. 

Fjöldi reiknaðra stöðugilda árið 2017 voru 116,2 (Fjármálaeftirlitið, 2018c). 

Fjármálaeftirlitið tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi, bæði við 

systurstofnanir á Norðurlöndunum og áðurnefndar eftirlitsstofnanir innan 

Evrópusambandsins en þar er Fjármálaeftirlitið áheyrnarfulltrúi. Samstarf 

Fjármálaeftirlitsins, ESB og EES felur m.a. í sér að eftirlitið, Seðlabanki Íslands 

og fyrirtæki á fjármálamarkaði þurfa að standa skil á margsháttar gögnum úr 

starfsemi sinni til evrópsku eftirlitsstofnananna (Ólöf Aðalsteinsdóttir, 2016).  

Fjármálaeftirlitið hefur heimildir til öflunar gagna frá eftirlitsskyldum 

aðilum til að sinna eftirlitshlutverki sínu eins og kemur fram í 9. gr. laga um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (Alþingi, 1998).  

Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli og reglur fyrir 

eftirlitsskyldra aðila þar á meðal tilmæli er lúta að áhættu við rekstur 

upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila og eru ein slík tilmæli núna sem 
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umræðuskjal í umsagnarferli hjá eftirlitsskyldum aðilum. Í dreifibréfi sem sent 

var með umræðuskjalinu kemur fram að með þessum leiðbeiðnandi tilmælum 

sé ætlað að samræma kröfur til allra eftirlitsskyldra aðila varðandi 

rekstraráhættu, með áherslu á rekstur upplýsingakerfa og notkun 

upplýsingatækni vegna hennar. Tryggja þurfi öryggi upplýsinga, stýra aðgangi 

að þeim og tryggja að upplýsingarnar séu réttar og óspilltar til að lágmarka 

rekstraráhættu í tengslum við rekstur upplýsingakerfa (Fjármálaeftirlitið, 

2018a) 

Fjármálaeftirlitið fellur undir lög um opinber skjalasöfn og ber að skila 

gögnum til Þjóðskjalasafns Íslands og hefur ekki heimild til að eyða neinum 

gögnum nema hafa til þess samþykkt þjóðskjalavarðar sbr. 24. gr. sömu laga 

(Alþingi, 2014).  

Núverandi stefna Fjármálaeftirlitsins var samþykkt af stjórn eftirlitsins í 

október 2014. Í henni koma fram markmið fjármálaeftirlits á Íslandi sem eru að 

stuðla að fjármálastöðugleika og að fjármálamarkaðurinn sé skilvirkur og njóti 

trausts til að gegna þjóðhagslegu hlutverki sínu. Að viðhalda löghlýðni, 

heilbrigði, öryggi og skilvirkni í rekstri fyrirtækja á fjármálamarkaði. Að gæta 

hagsmuna viðskiptavina fyrirtækja á fjármálamarkaði og almennings 

(Fjármálaeftirlitið, 2014).  

Í köflunum hér á undan hefur verið lýst þeirri breytingu sem er að eiga 

sér stað í fjármálaumhverfinu vegna áhrifa þróunar í stafrænni tækni. Má ætla 

að þær breytingar hafi áhrif á verklag við eftirlit og gagnaöflun stofnunar eins 

og Fjármálaeftirlitsins við að sinna daglegu eftirliti. Til að fylgja þróuninni eftir 

og verða ekki dragbýtur á stafræna þróun hjá fjármálafyrirtækjum má ætla að  

opinber eftirlitsstofnun þurfi að þróast með í því nútíma umhverfi sem henni er 

ætlað að fylgjast með og setja reglur um.  
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3 Stefnumótun  

Til að ákvarða framtíð skipulagsheilda, skilgreina sóknarfæri og skapa 

sérstöðu frá samkeppnisaðilum er farið í stefnumótun. Í stefnumótun er horft á 

tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi fyrirtækisins ásamt því að skoða innri 

auðlyndir þess; fólkið, fjármuni, vörumerkið og tengslanetið. Ekki á að horfa 

bara á fjárhagslegan árangur heldur ánægju starfsfólks, verðmætaaukningu 

vörumerkis o.fl. (Lynch, 2012).  

  

Mynd 1 Innra og ytra umhverfi fyrirtækja (Lynch) 

Í bók Richard Lynch, Strategic Management er sýnt hvernig ytra 

umhverfi fyrirtækja er síbreytilegt, mikill hraði er á tæknibreytingum og 

tækifæri verða ef hagkerfið stækkar en ógnir steðja að ef það minnkar. Aðrar 

ógnir geta verið samkeppni innanlands og utan og nýir aðilar að koma inn á 

sama markað.  

 

 

 



 

20 

Lynch talar í bók sinni um svo kallaða forskriftarnálgun í stefnumótun. 

Stefnumótunarferill út frá þeirri nálgun er með þeim hætti að það er byrjað á 

greiningu á ytra og innra umhverfi, auðlindir fyrirtækisins eru skoðaðar, bæði 

þær sem er innan fyrirtækisins og utan. Í framhaldinu er settur fram tilgangur 

og hlutverk fyrirtækisins.  

Þar á eftir koma nokkrir valkostir um stefnu og ýmsum þáttum stillt upp 

sem eru bornir saman á rökrænan hátt út frá þeim gögnum sem til eru (Lynch, 

2012).  

 

Mynd 2 Forskriftarnálgun í stefnumótun 

Valið er milli mögulegra valkosta og sett upp stefnuviðmið til framtíðar. 

Út úr stefnumótun kemur stefna og aðgerðaráætlun. Stefnan er sá vegvísir sem 

fyrirtækið ætlar að fylgja til að ná því markmiði sem stefnt er að (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Stjórnendur eiga það til að ofmeta 

hversu auðvelt er að koma stefnu í framkvæmd. Tilhneiging er að gera ráð fyrir 

því að allir taki þátt og séu sáttir með þær breytingar sem eiga sér stað en varast 

skal að gefa sér það fyrirfram. Mikilvægt er að starfsmenn séu hafðir með í 

ferlinu og fái að hafa áhrif. Margir halda að stefnan innleiði sig sjálf en 

innleiðing er það sem oftast getur misfarist eða hreinlega sofnað.  

3.1 Gríðargögn (e. big data) 

Gríðargögn er eitt af þeim hugtökum sem er mikið í umræðunni og eru 

sífellt meira áberandi ásamt þeim byltingarkenndu áhrifum og gríðarlegum 
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möguleikum á að nýta þau. Fyrirtæki um allan heim hafa á undanförnum árum 

keppst við að aðlagast og læra að nýta gríðargögn, fyrirtækjum sínum til 

framþróunar og aukins hagnaðar.  

Gríðargögn eru gögn sem myndast við aðstæður eins og að vafra á 

vefnum, vegna notkunar á snjalltækjum, vegna notkunar neytenda á 

samfélagsmiðlum, sölufyrirspurnir og verslun á netinu og svo mætti lengi telja 

(George, Haas og Pentland, 2014).  

Doug Laney tækniráðgjafi setti fram árið 2001 þrjú einkenni 

gríðargagna, eða V-in þrjú sem eru Volume, Velocity og Variety. Í fyrsta lagi 

er það magnið (e.volume) sem er það gríðarlega magn gagna sem er safnað, í 

öðru lagi er það hraðinn (e.velocity) sem  er gagnamagnið sem verður til á 

tiltekinni tímaeiningu. Í þriðja lagi er það fjölbreytnin (e. variety) sem eru þau 

mismunandi form sem gögnin geta verið á. Aukinn fjöldi vefverslana hafði að 

mati Laney aukið gríðarlega áskoranir í gagnastjórnun í þremur víddum (V-in 

þrjú). (Laney, 2001). 

Þær upplýsingar sem fyrirtæki ná við söfnun gríðargagna veita áður 

óþekktar upplýsingar úr gögnunum sem  geta bætt og breikkað þá þekkingu og 

innsýn fyrirtækja á viðskiptavini. Jafnvel er hægt að nálgast þessar upplýsingar 

í rauntíma og öðlast með þeim hætti upplýsingar sem ekki voru áður til staðar. 

Þannig eiga fyrirtæki möguleika á að öðlast ógrynni tækifæra til að nýta 

gagnamagnið t.d. til að greina hegðunarmynstur viðskiptavina sinna s.s. 

kauphegðun og geta fyrirtækin nú boðið viðskiptavinum aðrar sambærilegar 

vörur og tryggja hollustu þeirra. Þau ná jafnvel að spá með ótrúlega nákvæmum 

hætti hvað höfðar mest til þeirra og hvað þeir vilja kaupa næst. Í grein George, 

Haas og Pentland kemur fram að meðal fræðimanna sé talað um að gríðargögn 

(e. big data) sé rangnefni, réttari skilgreining eru hversu „snjöll“ gögnin eru þ.e. 

hversu mikla innsýn er hægt að ná út úr miklu gagnamagni. Þannig hefur 

áherslan færst frá því að horfa á fjölda þátttakenda yfir í að horfa á eintaklinginn 

sjálfan og  taka saman margar litlar upplýsingar um hann og niðurstaðan er 

yfirsýn yfir hegðunarmynstur t.d. kauphegðun sem getur skapað virði fyrir 

fyrirtækið sem safnar og vinnur úr gögnunum (George, Haas og Pentland, 

2014).  

Söfnun á þessum upplýsingum hefur einnig verið nýtt á neikvæðan hátt 

og má nefna nýlegt dæmi þar sem kom í ljós að Cambridge Analytica komst 
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yfir gögn tæplega 90 milljón Facebook notenda og er talið að það hafi nýtt þau 

til að hafa áhrif á gang kosningabaráttunnar í Bretlandi, Bandaríkjunum og 

jafnvel víðar. Mark Zuckerberg forstjóri og stofnandi Facebook hefur 

undanfarið komið fyrir þingnefndir Bandaríkjaþings sem fjalla um persónufrelsi 

og meðferð gagna og viðurkenndi hann fyrir nefndunum að Facebook hefði ekki 

staðið sig nægilega vel og Cambrigde Analytica hefði komist með óeðlilegum 

hætti yfir mikið magn gagna. Tók hann einnig fram að mjög mörg fyrirtæki 

reiddu sig á Facebook og væru þau háð upplýsingaflæðinu hjá 

samfélagsmiðlarisanum og lagði hann áherslu á að fara þyrfti varlega í að gera 

breytingar og setja afgerandi lagakröfur á notkun þessarra upplýsinga (Magnús 

Halldórsson, 2018).  

Þann 25. maí 2018 tók ný persónuverndarlöggjöf gildi í Evrópu sem 

veitir einstaklingum auknar heimildir til að ráða því hvað verður um 

persónugreinanleg gögn er varða þá. Þessi auknu réttindi lúta að hreyfanleika 

gagna og þau réttindi til að flytja upplýsingar sem einstaklingur hefur látið af 

hendi frá einu fyrirtæki sem veitir þjónustu á netinu til annars.  

Löggjöfin tekur einnig á rétti einstaklinga til að fá upplýsingar um 

vinnslu og réttindi til að fá staðfestingu á að unnið sé með upplýsingar innan 

Evrópu. Réttur til að gleymast er einnig nýtt í persónuverndarlöggjöfinni en 

hann felst í því að einstaklingar geta óskað eftir upplýsingum um þá sé eytt að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum (Vigdís Eva Líndal, 2016). Rétturinn til að 

gleymast mun þó ekki eiga við um opinberar stofnanir hér á landi en þar mun 

24. gr. laga um opinber skjalasöfn vega þyngra en persónuverndarlöggjöfin en 

þar kemur fram að óheimilt er að ónýta eða farga nokkru skjali í skjalasöfnum 

þeirra aðila sem falla undir 1. eða 2. mrg. 14. gr. sömu laga nema það sé gert á 

grundvelli samþykktar þjóðskjalavarðar (Alþingi, 2014).  

Stöðugt verður meira áberandi hversu byltingakennd og varanleg áhrif 

starfræn tækni hefur, ekki einungis á efnahagslífið og þátttakendur í 

viðskiptalífinu, heldur í auknum mæli á einstaklinga og samfélagið í heild. Í 

grein sinni „Big data dreams: A framework for corporate strategy“ leggja 

Mazzei og Noble fram þriggja flokka virðisskapandi módel út frá 

gríðargögnum.  

Í fyrsta lagi tala þeir um gögn sem tæki þar sem stjórnendur geta leyst 

hefðbundin vandamál í virðiskeðjunni með öflugri og skilvirkari hætti en áður, 
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þau geti bætt getu í rauntíma ásamt því að eiga möguleika á sérsniðinni 

ákvarðanatöku fyrir einstaka neytendur. Í öðru lagi líta þeir á vinnslu á gögnum 

sem iðnað þar sem  ný fyrirtæki hafa sérhæft sig í kaupum, geymslu og 

greiningu gagna, ásamt uppbyggingu og þróun hugbúnaðar sem notaður er til 

meðhöndlunar á miklu gagnamagni. Í þriða lagi tala þeir um stefnu er varðar 

gögn þar sem framsýnir leiðtogar þróa fyrirtæki sem byggja upp gagnaauðlindir 

sem gerir þeim kleift að skapa ný og róttæk viðskiptalíkan sem tengja saman 

hefðbundna og nútímalega stefnumótun (Mazzei og Noble, 2017). 

 

3.2 Stafræn stefnumótun (e. digital strategy) 

Stafræn stefnumótun er hugtak sem hefur á síðustu árum orðið áberandi 

og lýsir stefnumótun sem þau fyrirtæki sem nýta sér gríðargögn (e. big data) í 

auknum mæli hafa farið í gegnum, til að aðlaga sig að þeim breytingum sem 

stafræn tækni býður upp á. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á stafrænni þróun 

og nýtingu hennar fyrir fyrirtæki eiga það sammerkt að ekki skuli horfa á 

gagnaöflun og nýtingu gagna sem einkamál upplýsingatæknideilda heldur þurfi 

að horfa á það sem tækifæri til að taka fyrirtækið í heild sinni í nýja vegferð. 

Á síðustu árum hafa fyrirtæki í auknum mæli sett sér stafræna stefnu 

með það að markmiði að auka sölu og hagnað fyrirtækisins til að ná 

samkeppnisforskoti í hinum stafræna heimi. Stjórnendur keppast nú við að afla 

sér þekkingar til að nýta gríðargögnin og hvaða hlutverki þau eigi að gegna við 

stefnumótandi ákvarðanatöku. Stjórnendur þurfa að taka ákvarðanir um hvaða 

gögnum skuli safna, stýra og vista. Hvernig eigi að greina gögnin, túlka þau og 

miðla og síðast en ekki síst hvernig slíkt auki virði fyrirtækisins. Þau fyrirtæki 

sem fagna þeim nýsköpunartækifærum sem gríðargögnin færa eru að uppgötva 

virðisaukningu og mögulega bætta frammistöðu sem hún getur skapað þeim. 

Með slíkum tækifærum hefur samkeppni og samkeppnishæfni verið 

endurskilgreind (Mcafee og Brynjolfsson, 2012). Þessar breytingar er lúta að 

gögnum fela í sér áskoranir fyrir stjórnendur, hæfnisstjórnun og leiðtogahæfni 

ásamt hæfni þeirra til að breyta fyrirtækjamenningu. 

Í rannsóknum á stafrænni þróun fyrirtækja hafa komið fram ákveðnir 

þættir sem taldir eru einkenna fyrirtæki sem hafa náð s.k. stafrænum þroska  og 

má þar helst nefna að fyrirtækið hefur ákveðna sýn á umbreytingu, nýsköpun 
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og ákvarðanir ásamt því að leggja áherslu á nýjungar og samþættingu. 

Nýsköpun er ráðandi og heimilt er að gera mistök, læra af þeim og lögð er 

áhersla á lausnir. Starfsmenn hafa tækifæri til þróunar á hæfileikum og hafa 

stuðning sinna yfirmanna til að þróast og öðlast stafræna hæfni. Leiðtoginn er 

framsýnn og hefur þekkingu á stafrænni tækni og möguleikum hennar og býr 

yfir stafrænni færni (Kane, Palmer og Phillips, 2015).  

 

3.2 Stafræn stefnumótun opinberra stofnana 
 

Árið 2015 gaf Deloitte í Bretlandi út skýrslu um stafræna vegferð 

opinberra stofnana. Skoðuð var stafræn þróun í rúmlega 1200 opinberum 

stofnunum í meira en 70 löndum ásamt því að taka viðtöl við 140 stjórnendur í 

opinbera geiranum. Nýttar voru spurningar úr MIT Sloan rannsókninni. 

Meginniðurstöður úr rannsókn Deloitte voru þær að stafræn tækni hefur 

gríðarleg áhrif á opinberar stofnanir. Einnig kom fram að stofnanirnar eru á 

mjög ólíkum stað í stafrænu þroskamati, en mikill meirihluti þeirra er ennþá á 

neðsta þrepi eða á þróunarstigi.  Einingis 30% stofnana töldu sig standa framar 

en sambærilegar stofnanir og tæp 70% sögðu að þeir væru á eftir einkaaðilum. 

Mat á stafrænu þroskastigi í rannsókn Deloitte var metin út frá svörunum 

sem þeir skiptu í stórum dráttum í þrjá flokka. Í fyrsta lagi var fólk en þar undir 

er stafræn þekking, leiðtogahæfni, verkleg færni og þróun á færni. Í öðru lagi er 

flokkurinn verkferlar og þar undir er nýsköpun og samþætting, þjónusta fyrir 

almenning, þátttaka almennings og innkaup. Í þriðja lagi var undirbúningur og 

þar undir settu þeir stefnumótun, fjárfestingarviðbrögð og viðbrögð við 

stafrænni þróun og markmiðadrifni. Byggt á mati þeirra líkani sem sýnir 

stafrænan þroska flokkuðu þeir stofnanirnar í þrjá flokka; stutt á veg komið, í 

þróun og að þroskast. Í ljós kom að dreifing á stafrænum þroska meðal opinberra 

stofnana er meira eða minna sambærilegur milli landa. Þeir passa sig á  að tala 

um efsta þrepið sem „í þroska“ (e. digitally maturing) frekar en þroskað (e. 

digitally mature) vegna þess að stofnanirnar eru stutt á veg komnar í stafrænni 

þróun og engin stofnun hefur ennþá náð því að komast á efsta þroskastigið.  

Eitt af því  sem rannsóknin leiddi í ljós var hvaða þættir það eru sem 

drífa stafræna þróun en það voru kostnaðarlegur þrýstingur og kröfur frá 

almenningi eða 75% svarenda á meðan einugis 14% stofnana eru í stafrænni 
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þróun vegna fyrirmæla frá stjórnvöldum. Þessar niðurstöður reyndust þó vera 

aðeins ólíkar milli landa. Kostnaðarlegur þrýstingur einkennir Bretland en í 

Kanada eru það meira kröfur frá almenningi. Skortur á stefnu er sá þáttur sem 

telst vera mesta hindrunin í stafrænni þróun hjá stofnunum sem eru stutt á veg 

komnar en þegar stofnanir hafa náð meiri þroska er skortur á stefnu ekki meðal 

5 efstu hrindrananna. Stafrænt þróaðar stofnanir nefna fjármögnun, of marga 

samkeppnisþætti og öryggisþætti sem helstu hindranir í stafrænni þróun. 

Laglegir þættir eru þar í tíunda sæti.  

Í rannsókninni kemur fram að stjórnenda stigveldið er oft formfastara í 

opinberum stofnunum en einkareknum fyrirækjum. Meira en helmingur 

svarenda sögðu að ein manneskja eða hópur leiði stafræna þróun innan 

stofnunarinnar. Nærri 80% af þessum leiðtogum eru yfirmenn ólíkra deilda og 

sviða innan stjórnsýslunnar. Starfsmenn í stafrænt þróuðum stofnunum hafa 

meiri trú á stafrænni hæfni stjórnenda en í stofnunum sem eru stutt á veg 

komnar, eða 85% svarenda. Stafrænt þroskaðar stofnanir eru helmingi líklegri 

til að setja kröfur viðskiptavina/almennings sem lykil drifkraft í stafrænni þróun 

en stofnanir sem eru stutt á veg komnar. Eins og fram kom í MIT Sloan 

rannsókninni einkennist menningin í stafrænt þróuðum stofnunum að því að 

fagna stafrænni þróun og leggja áherslu á nýsköpun, styðja samþætt 

starfsumhverfi og veita svigrúm fyrir áhættusækni. Myndin hér fyrir neðan sýnir 

stafrænt þroskalíkan Deloitte (Eggers og Bellman, 2015). 

 

Mynd 3 Þroskalíkan Deloitte  
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4 Breytingar 
 

„To be a leader in business today,  

you have to be a risk-taker and lead disruptive change“ 

    Michael Nilles, Schindler Group (Pratt, 2015) 

 

Stafræn tækni tekur sífelldum breytingum og þróunin er hröð sem hefur 

þau áhrif að fyrirtæki sem nýta sér stafræna tækni í starfsemi sinni þurfa að 

breytast og aðlagast hratt. Slíkt hefur óhjákvæmilega áhrif á starfsmenn þeirra 

fyrirtækja. Þessi aukni hraði veldur því að erfitt er að setja sér langtíma stefnu 

og til að „lifa af“. Í dag þurfa fyrirtæki að geta gert breytingar og prófað eitthvað 

nýtt með litlum fyrirvara og náð árangri á stuttum tíma.  

 

4.1  Breytingastjórnun – John P. Kotter  
Breytingar í starfsumhverfi í skipulagsheildum hafa aukist á 

undanförnum árum en slíkt átti sér sjaldan stað á árum áður. Hæfileikinn til að 

aðlagast breytingum er gríðarlega mikilvægur og mikil áskorun. Opinberar 

stofnanir hafa haft þá ímynd að eiga erfitt með að breytast og oft líkt við stórt 

flutningaskip sem er mjög lengi að beygja og þegar beygjunni er náð er jafnvel 

breytingin, og tilgangurinn með henni, orðin úreld. Með aukinni nýtingu á  

stafrænni tækni og tækifærum sem hún skapar skiptir hraði miklu máli, 

skipulagsheildir þurfa að aðlagast hratt og þörfin á að tileinka sér nýja hluti er 

mikil.    

Árið 1996 kom út bókin Leading Change eftir John P. Kotter en þar setti 

hann fram 8 þrepa módel sem lýsir breytingaferli sem þarf að eiga sér stað ef 

breyting innan skipulagsheildar á að takast vel. Að mati Kotter þarf að 

framkvæma þrepin í réttri röð ef breytingaferlið á að takast vel en aðrir halda 

því fram að það sé ekki nauðsynlegt (Appelbaum, Habashy, Malo, og  Shafiq, 

2012). 

 

1. Að gera sér grein fyrir þörf á breytingum  (e. establishing sense of 

urgency) 

Fyrirtæki þurfa að skoða markaðinn og samkeppnisþætti fyrir mögulegum 

áföllum og ónýttum tækifærum. Sannfæra þarf að minnsta kosti 75% stjórnenda 
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um að óbreytt ástand er hættulegra en óvissan við breytinguna. Kotter taldi að 

mesta hættan væri erfileikarnir við að koma fólki út úr þægindarammanum 

ásamt því að tilhugsunin um áhættuna við breytinguna gæti haft hamlandi áhrif.  

 

2. Setja á laggirnar öflugan hóp (e. creating the guiding coalition) 

Setja þarf saman öflugan hóp sem hafi það sameiginlega markmið að leiða 

breytinguna. Kotter taldi mikilvægt að í hópinn væri valið fólk sem hefði 

nægileg völd og njóti trausts til að koma breytingunni í gegn en hætta væri á að 

mögulega skorti á reynslu stjórnenda af teymisvinnu.  

 

3. Skapa þarf sýn og stefnu (e. developing a vision and strategy) 

Skapa þarf sýn á breytingarátakið og stilla upp aðgerðaráætlun til að raungera 

sýnina. Tryggja þarf að starfsmenn skilji tilgang breytinganna og séu tilbúnir að 

taka þátt í þeirri vegferð sem leggja á upp í ásamt því að þeir sjái ávinning af 

breytingunum. Mikilvægt er að hægt sé að miðla stefnunni með myndrænum 

hætti og auðvelt sé að útskýra hana á stuttum tíma. Kotter taldi að möguleg hætta 

í þessu þrepi væri helst sú að sýnin yrði of flókin og starfsfólkið mundi þar af 

leiðandi ekki ná að tileinka sér hana.  

 

4. Kynna þarf sýnina (e. communicating the change vision) 

Til að tryggja það að starfsmenn nái að tileinka sér sýnina er mikilvægt að kynna 

hana og nýta mismunandi vettvanga til þess og ræða um sýnina og 

aðgerðaráætlunina. Þannig aukist líkur á að starfsmenn verði virkir þáttakendur 

og tali fyrir breytingunni. Mikilvægt er að stjórnendur sýni gott fordæmi og þeir 

séu virkir í breytingaferlinu. Kotter taldi hættu á að of lítið yrði um kynningar 

og hætta væri á andspyrnu við breytingar.  

 

5. Styrkja aðra til að bregðast við sýninni (e. empowering broad-based 

action) 

Kotter taldi að fjarlægja þyrfti eða breyta kerfum sem grafa undan sýninni og 

standa í vegi fyrir breytingunum. Nauðsynlegt væri að hvetja til að taka áhættu 

og ýta undir óhefðbundnar hugmyndir og aðgerðir. Mikilvægt væri að virkja 
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fólk til þátttöku með því að hafa áhrif ásamt því að þjálfa og fræða starfsmenn 

og stjórnendur.  

 

6. Skipuleggja og fagna litlum sigrum (e. generating short-term wins) 

Sjötta þrep Kotter gengur út á að skilgreina og fagna sýnilegum árangri. Bera 

þurfi kennsl á árangurinn og verðlauna starfsmenn fyrir þátttöku í framförum. 

Kotter taldi að mikilvægt væri að passað væri upp á að litlum sigrum væri 

markvisst fagnað og það yrði gert snemma í breytingaferlinu. Ekki láta marga 

mánuði líða án þess að fagna. 

 

7. Sameina úrbætur og tryggja áframhaldandi breytingaferli (e. 

consolidating gains and producing more change) 

Mikilvægt er að nýta þann árangur sem næst til að breyta kerfum, skipulagi og 

stefnum sem mögulega gætu grafið undan sýninni. Til að styðja við 

breytingaferlið er mikilvægt í ráðningum að ráða inn fólk eða færa fólk til sem 

getur innleitt breytinguna og viðhaldið henni. Viðhalda skal breytingaferlinu 

með nýjum verkefnum og breytingastjórum. Kotter taldi mikilvægt að 

andstæðingum breytinga yrði ekki leyft að sannfæra innleiðingarhópinn um að 

sigri væri náð strax þegar fyrstu umbótum væri náð.   

 

8. Festa í sessi nýjar aðgerðir (e. anchoring new approaches in the culture) 

Að mati Kotter skal búa til tengsl milli nýrrar hegðunar og velgengni 

fyrirtækisins og mikilvægt er að festa breytingaferlið í menningu fyrirtækisins. 

Koma þarf á laggirnar ákveðinni símenntun meðal stjórnenda og gera áætlanir í 

samræmi við nýja nálgun. Mikil áskorun felst í því að innleiða breytingaferlið, 

nýja ferla og venjur. Kotter taldi mögulegar hættur í þessu þrepi geta falist í því 

að ekki verði búnar til ný félagsleg viðmið eða sameiginleg gildi í samræmi við 

breytingarnar. 
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5 Vænlegar leiðir til árangurs 

Lítið er um rannsóknir á sviði stafrænnar stefnumótunar opinberra 

stofnana á Íslandi en gerðar hafa verið rannsóknir er lúta að stafrænu hagkerfi á 

Íslandi (Kristinn Sveinn Ingólfsson, 2012) og rannsókn er varðar lýðræðislega 

þátttöku með aðstoð upplýsingatækninnar í samskiptum við opinbera aðila 

(Árni Gíslason, 2013). 

Í rannsókn Kristins Sveins Ingólfssonar fjallar hann um hvernig stafrænt 

hagkerfi hefur byggst upp og þróast á Íslandi. Hann skilgreinir hvað stafrænt 

hagkerfi er og hvaða tækifæri það býður upp á. Hann skoðar einnig hvaða 

tækifæri felast í stafrænum hagkerfum og hvernig stafrænt hagkerfi muni líta út 

á Íslandi í framtíðinni. Rannsókn Kristins leiddi í ljós að búist er við að 

stafrænum hagkerfum muni fjölga ásamt því að löndum með fullbyggð stafræn 

hagkerfi muni fjölga mikið á næstu fimm til tíu árum (Kristinn Sveinn 

Ingólfsson, 2012).  

Árni Gíslason fjallaði um lýræðislega þátttöku út frá nýtingu 

upplýsingatækninnar og þá möguleika sem hún gefur til að auka lýðræðislega 

þátttöku á Íslandi og annarsstaðar í heiminum. Hann skoðaði mælingu 

Sameinuðu þjóðanna á rafrænni stjórnsýsluvísitölu og þátttökuvísitölu og stöðu 

Íslands í þeim mælingum. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

íslenska þjóðin sé tilbúin til að nýta sér upplýsingatæknina í samskiptum við 

opinbera aðila en stjórnvöld hiki við að nýta sér þær tækninýjungar sem eru í 

boði (Árni Gíslason, 2013).  

5.1 Stafræn þroskastig 

Árið 2014 framkvæmdi MIT Sloan Management Review ásamt Deloitte 

rannsókn sem í tóku þátt 4.800 forstjórar, stjórnendur og greinendur innan 27 

starfsgreina um allan heim. Til viðbótar voru tekin viðtöl við stjórnendur í 

mismunandi starfsgreinum til að skilja betur þær áskoranir sem fyrirtæki standa 

frammi fyrir í dag. Niðurstaða könnunarinnar sýndi ákveðna lykilþætti sem 

þykja einkenna fyrirtæki sem hafa náð langt í stafrænni þróun.  

Þátttakendur voru fengnir til að meta stafrænan þroska sinna fyrirtækja 

á skalanum 1 – 10 (þar sem 1 er alls ekki nálægt og 10 mjög nálægt) með því 

að ímynda sér fyrirtæki sem innleitt hefur stafræna tækni sem bætir ferli, nýtir 
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þekkingu þvert á fyrirtækið og keyrir ný og virðisaukandi viðskiptamódel og 

meta hversu nálægt þeirra stofnun er á skalanum 1-10. Út úr þessu greindu þeir 

fyrirtæki svarenda í 3 hópa, stutt á veg komið (1-3), (e. early), í þróun (4-6), (e. 

developing) og þroskað (7-10), (e. maturing).  

 

 Stutt á veg 

komið 

Í þróun Stafrænt þroskað 

Hindranir Skortur á stefnu Stjórna truflunum Áhersla á öryggi 

Stefna Viðskiptavina- 

og vörudrifið 

Aukin vitund um 

stefnumótun 

Framtíðarsýn 

Menning Í sílóum Samþætt Samþætting og 

nýsköpun 

Þróun á 

kunnáttu/færni 

Lítill áhugi Fjárfest í þjálfun Símenntunarferli 

Stafræn færni 

stjórnenda 

Skortur á færni Lærdómsskeið Framsýn forysta 

 

Mynd 4. Stafræn umbreyting 

 
Hindranir 

Út úr könnininni komu ákveðnir þættir sem virðast einkenna fyrirtæki 

sem eru skammt á veg komin í stafrænni þróun. Stærsta hindrun hjá þeim 

fyrirtækjum er skortur á stefnu. Þau fyrirtæki sem eru í þróun telja of mikinn 

fókus vera á samkeppnislega þætti ásamt því að það vanti stefnu. En hjá 

fyrirtækjum sem þykja stafrænt þroskuð er öryggi ein stærsta hindrunin ásamt 

því að samkeppnisþættir eru einnig taldir hindrun. 

 
Stefna 

Þau fyrirtæki sem eru stutt á veg komin í stafrænni þróun einblýna ennþá 

nær eingöngu á viðskiptavini og vöruþróun. Hjá fyrirtækjum á skalanum 4-6 

hafa sömu þættir áhrif ásamt því að byrjað er að skoða umbreytingu, nýsköpun 

og ákvarðanatöku. 87% þeirra fyrirtækja sem eru á bilinu 7-10 í stafrænum 

þroska hafa sett stefnuna á umbreytingu, nýsköpun og ákvarðanatöku.  

Menning 

Fyrirtækjamenningin innan fyrirtækja sem eru skammt á veg komin er í 

„sílóum“, starfsemin er aðgreind í deildir og svið og lítil samþætting eða 

samvinna er þar á milli. Í fyrirtækjum sem eru í þróun er um helmingur með 
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samstarf og samþættingu og rúmlega helmingur þeirra byggir á nýsköpun 

samanborið við samkeppnisaðila. Af þeim fyrirtækjum sem eru á bilinu 7-10 

eru 81% þeirra samþætt og 83% í nýsköpun samanborið við samkeppnisaðila. 

Þróun á kunnáttu/færni 

 
Af fyrirtækjum sem eru skammt á veg komin í stafrænni þróun veita 

19% þeirra starfsmönnum sínum möguleika til að öðlast stafræna færni. 43% 

þeirra fyrirtækja sem eru í þróun segja að þeirra fyrirtæki veiti möguleika til að 

öðlast stafræna færni. Af þeim fyrirtækjum sem þykja hafa náð stafrænum 

þroska telja 76% að þau veiti starfsmönnum möguleika til að öðlast stafræna 

færni.  

Stafræn færni stjórnenda 

 
15% þeirra fyrirtækja sem eru á bilinu 1-3 segja að stjórnendur í 

fyrirtækinu hafi stafræna færni. Í fyrirtækjum sem eru í þróun telja 39% að 

stjórnendur hafi stafræna færni og 76% stafrænt þroskaðra fyrirtækja telja að 

stjórnendur hafi stafræna færni. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ákveðnir þættir eru taldir  

einkenna fyrirtæki sem hafa náð s.k. stafrænum þroska  og má þar helst nefna 

að fyrirtækið hefur ákveðna sýn á umbreytingu, nýsköpun, leiðtogahæfni og 

ákvarðanir ásamt því að leggja áherslu á nýjungar og samþættingu. 

 

5.3 Stafrænt ferðalag 
 

Árið 2015 gaf Forrester Research út skýrslu þar sem lýst er því ferðalagi 

sem talið er að fyrirtæki þurfi að legga á sig til að verða stafræn. Ferðalaginu er 

skipt í tvennt; annars vegar leið sem miðar að því að efla samband við 

viðskiptavini með því að horfa á stafrænt ferðalag þeirra (e. Digital customer 

experince) og hins vegar leið sem miðar að því að skapa stafrænt ferli innan 

fyrirtækisins sjálfs (e. Digital operational excellence).  
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Mynd 5. Stafrænt ferðalag fyrirtækis (Fenwick, 2015) 

Hvorri leið er skipt í þrennt, leiðin til að efla samband við viðskiptavini, 

frá vinstri talið (mynd 1); stafrænt ferðalag viðskiptavinarins, setja vörur og 

þjónustu á stafrænt form til að efla virði viðskiptasambandsins og í þriðja lagi 

að búa til vélbúnað sem skapar traust. Til útskýringar þriðja þætti þá er hægt að 

nefna að Netflix hefur náð að skapa reiknirit (e. algorithm) sem skilar upp 

bíómyndum sem hæfa smekk hvers notanda út frá áður völdu efni og Mercedes 

Benz hefur hannað skynjara sem bæta akstur viðskiptavina og geta mögulega 

bjargað lífi, t.d. verða bremsur sjálfvirkar þegar skynjararnir skynja hættu.  

Að skapa stafrænt ferli innan fyrirtækisins sjálfs á neðri helming 

hringsins (mynd 1) skiptist hann eins og áður sagði í þrjá þætti; í fyrsta lagi að 

opna aðgang fyrir aðra til að nýta sér auðlind sem kemur utan frá til að búa til 

vistkerfi með ýmiskonar virkni, í öðru lagi að búa til nýsköpun sem snýr að 

viðskiptavinunum og í þriðja lagi að horfa frekar á fjölhæfni en hagkvæmni.  

Meginniðurstöður í skýrslu Forrester eru þær að árið 2020 muni hvert 

einasta fyrirtæki annað hvort verða rándýr (e. predator) sem hafi þá náð að 

tileinka sér stafræna tækni til að skapa nýjar auðlyndir og virði fyrir 

viðskiptavininn eða stafrænt fórnarlamb (e. digital prey) sem eru risaeðlurnar 

sem ekki geta þróað og aðlagað viðskiptalíkanið sitt að stafrænnni tækni og 

missi af lestinni.   (Fenwick, 2015).  
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Aðrir hafa tekið undir þetta og Maedche (2016) setti fram svipaða 

kenningu og nefndi tvö fyrirtæki í þessu sambandi (Maedche,2016).   

Fyrirtækið Schindler sem framleiðir lyftur og rúllustiga þykir hafa náð 

gríðarlegum árangri í stafrænni þróun með því að skapa stafrænar vörur og 

þjónustu sem miðar að því að efla samband við viðskiptavini. Þeir skópu sér 

nýja stefnu og fóru að beina sjónum sínum að því að koma í veg fyrir  bilanir í 

lyftum og rúllustigum sem þeir framleiða og koma auga á mögulega nýsköpun. 

Í dag nýtir það rauntímagögn frá lyftubúnaði til að bæta vörur og þjónustu. Það 

hefur náð að umbreyta fyrirtækinu sem hefur 56.000 starfsmenn í meira en 100 

löndum frá því að vera aðgreind fyrirtæki í hverju landi yfir í að vera alþjóðlega 

samþætt fyrirtæki (Nilles, Group, og Pillars, 2018).  

Að þeirra mati snýst umbreytingin ekki um að gera eitthvað app fyrir 

starfsmennina úti á örkinni og heldur ekki um internet hlutanna (e. internet of 

things) og í raun snúist þetta ekki um tækni, heldur um að skapa langtíma, 

umbreytt viðskiptamódel og útkoman út úr því varð samþætt stafrænt vefviðmót 

sem starfsfólk þeirra notar í þjónustu.  

5.4 Virðisaukning fyrir viðskiptavini  
 

Fyrirtæki sem hefur komið fram með stafrænar lausnir sem miða að því 

að skapa stafræna þjónustu sem veitir viðskiptavininum nýtt virði er 

Reykjavíkurborg. Árið 2017 setti Reykjavíkurborg á laggirnar stafræna 

þjónustumiðstöð sem var ætlað að innleiða rafræna innri og ytri þjónustu 

borgarinnar, rafvæða ferla og auka rafrænt lýðræði. Þjónustumiðstöðin starfar 

þvert á svið borgarinnar. Það vandamál sem þau stóðu frammi fyrir var m.a. að 

mikið var af gömlum þjónustuferlum, mikið af kerfum sem voru ekki samþætt 

og mikið af tvíverknaði í gangi.  

Í framhaldinu var unnin þjónustustefna sem lýsir þeirri sýn sem borgin 

hefur á það um hvað þjónusta snýst og eru megin markmið hennar; fagmennska, 

notendamiðuð hönnun, skilvirkni og nærþjónusta. Rafræn þjónustumiðstöð 

hefur kortlagt þann hóp sem leitar til borgarinnar eftir þjónustu og inniheldur 

hann sautján gerðir einstaklinga sem allir hafa verkefnastjóra innan borgarinnar 

sem bera ábyrgð á að umbætur á þjónustu sem snúa að þessum „einstaklingum“ 

komist í framkvæmd (Hreinn Valgerðar Hreinsson, 2018).  
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5.5 Gagnaauðlind fyrirtækja 
 

EDRM er samfélag lögfræðinga, dómara, tæknifólks, stjórnenda og 

fræðimanna sem vilja stuðla að þróun lögfræðinnar í stafrænu umhverfi. EDRM 

var stofnað af lögfræðingnum George Socha og tæknifræðingnum Tom 

Gelbmann árið 2005 en þeim fannst vera skortur á leiðbeiningum og stöðlum 

sem tengjast tæknilegri þróun innan lögfræðinnar og dómstólakerfisins. Eitt af 

fyrstu verkefnum þeirra var að búa til s.k. upplýsingastjórnunar líkan (e. IGRM 

Information Governance Reference Model) sem sýnir hvernig meta skal lífsferil 

gagna út frá fyrirtækinu í heild í stað þess að horfa einungis á ferlið út frá 

grisjunaráætlun, lagarammanum og upplýsingatæknideildinni.  

 

Mynd 6 Upplýsingastjórnunar líkan (IGRM) 

 

Markmiðið með upplýsingastjórnun (e. Information Governance) er að 

hafa eitt stjórnkerfi til að stjórna öllum upplýsingum sem mæti þörfum allra 

innan fyrirtækisins. Ávinningurinn er að varðveita einungis mikilvægar 

upplýsingar og með öruggum hætti, minnka kostnað í kringum upplýsingar og 

minnka áhættu ásamt því að losa sig við ónauðsynlegar upplýsingar. 

Upplýsingastjórnunin á að ná yfir allar gerðir af tækni; farsímatækni, 
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samfélagsmiðla og skýjalausnir ásamt því að ná yfir alla starfsmenn 

fyrirtækisins, einnig þá sem eru í fjarvinnu og/eðaverktakar. Lögð er áhersla á 

að fá alla hagsmunaðila upplýsinga að borðinu í upphafi og metið hver 

núverandi staða er og hvað þarf að bæta. Líkanið sýnir hvernig hagsmunaðilar 

horfa sameiginlega á upplýsingavirðið í ferlum fyrirtækisins og saman byggja 

þeir upp markmið tengd upplýsingastjórnun þvert á svið fyrirtækisins til að 

tryggja að raunverulegur árangur náist. Við mat á núverandi stöðu 

upplýsingastjórnunar er metið hvort innan fyrirtækisins sé nú þegar til stefna, 

reglur og ábyrgð á stjórnun upplýsinga. Hver sé núverandi geta er lýtur að 

upplýsingastjórnun s.s. fjármunir, mannafli, ferlar og tækni? Hvaða 

upplýsingatæknikerfi eru til staðar, upplýsingaflæði og ferli ákvarðana, bæði 

formleg og óformleg? Er fyrirtækið að nýta staðla, leiðbeinandi tilmæli og líkan 

við stjórnun upplýsinga? 

Hlutverk upplýsingatæknideildanna er að svara hvar og hvernig 

upplýsingarnar eru geymdar en það vill gleymast að taka aðra hagsmunaaðila í 

fyrirtækinu inn í upplýsingastjórnunina sem geta sagt til um hvers vegna og 

hversu lengi á að geyma upplýsingarnar. Megin- og stoðsviðin ættu að stærstum 

hluta að geta svarað hvers vegna á að geyma upplýsingarnar og lagalega sviðið 

og  gæðasviðið hversu lengi. Þegar aðkoma annarra en upplýsingatæknisviðsins 

gleymist vill það gerast að upplýsingatæknisviðið tekur sjálfkrafa ákvarðanir 

sem geta aukið upplýsingaáhættu þar sem gögnum gæti verið eytt eða þau 

geymd of lengi (IGRM IT Viewpoint, 2018).  
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6 Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður lýst þeim rannsóknaraðferðum sem var beytt 

í rannsókninni, val á þátttakendum, spurningalistanum ásamt uppbyggingu og 

framkvæmd, úrvinnslu og greiningu á gögnum.  

 

6.1 Blönduð rannsókn 

Rannsókn þessi skiptist í tvo megin hluta. Annars vegar var lögð fyrir 

megindleg spurningakönnun þar sem þýðið og úrtakið var það sama þ.e. allir 

starfsmenn Fjármálaeftirlitsins. Spurningalistinn er byggður á spurningum sem 

notaðar voru í MIT Sloan Review rannsókninni og þeir kvarðar sem þar voru  

einnig nýttir.   

Hins vegar var framkvæmd eigindleg viðtalsrannsókn meðal fimm 

stjórnenda Fjármálaeftirlitsins, með það að markmiði að leggja mat á núverandi 

stöðu innan stofnunarinnar með tilliti til stafræns þroska ásamt því að dýpka 

megindlega hluta rannsóknarinnar. Með viðtalsrannsókninni var horft á 

sjónarhorn hvers og eins í sínu starfsumhverfi, reynt að afla djúpra gagna og 

öðlast góða þekkingu á viðfangsefninu.  

Með því að nota blandaðar rannsóknaraðferðir er vonast til að ná fyllri 

mynd af rannsóknarefninu en ella og þykir það vera styrkleiki. Veikleiki eða 

takmarkanir við notkun á slíkum rannsóknaraðferðum eru fyrst og fremst krafan 

um þekkingu á ólíkum aðferðum og þarf rannsakandinn þar af leiðandi að hafa 

vald á fleiri en einni aðferð ásamt því að mikil gagnaöflun fylgir blönduðum 

aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Við greiningu og úrvinnslu á eigindlegu og megindlegu rannsóknunum 

er samleitandi sniði (e. convergent parallel design) beitt þ.e. eigindlegra gagna 

og megindlegra gagna var aflað og þau greind. Að því loknu verða niðurstöður 

bornar saman og þær túlkaðar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2013) 

 

6.1 Viðtöl 

Send var beiðni til forstjóra Fjármálaeftirlitsins í byrjun apríl 2018 um 

leyfi til að leggja spurningakönnun fyrir starfsmenn eftirlitsins ásamt beiðni um 
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heimild til að taka nokkra stjórnendur í viðtöl (viðauki III) og fékkst samþykki 

fyrir því.  

Í þessum kafla verður fjallað um markmiðið með eigindlegu 

rannsókninni, val á þátttakendum, úrvinnslu og greiningu gagna ásamt réttmæti 

og áreiðanleika hennar.  

6.1.1 Markmið eigindlega hluta rannsóknarinnar 

Markmiðið með viðtalsrannsókninni var að skoða hvort stjórnendur í 

Fjármálaeftirlitinu teldu hindranir og lykilþætti vera þá sömu og komu fram í 

spurningakönnuninni ásamt því að öðlast dýpri innsýn með viðtölum heldur en 

næst með spurningakönnunum. Notast var við viðtalsramma og farið yfir allar 

spurningarnar í honum, alls 16.  

Megin breytur eru áskoranir og árangur en við það að skoða og leggja 

mat á helstu breyturnar var vonast til að með því yrði hægt að varpa ljósi á það 

hvort aðrir þættir komi fram en komu út úr MIT Sloan rannsókninni yfir 

einkenni fyrirtækja sem teljast hafa náð stafrænum þroska. Einnig hefur 

rannsakandinn áhuga á því að meta út frá þessari rannsókn hvort 

rannsóknarspurningarnar eru viðeigandi í opinberu umhverfi.  

Rannsakandinn var fyrirfram búin að skipta spurningunum gróflega niður í 

þau megin þemu sem komu út úr rannsókn MIT Sloan Review en spurningarnar 

eru nýttar úr þeirri rannsókn (Kane, Palmer og Phillips, 2015). Megin þemun 

eru; stefna, menning, þróun hæfileika og forysta og eru nokkrar spurningar 

undir hverju þema (Viðauki V). Rannsakandinn var búinn að forprófa 

mælitækið (viðtalsrammann) í aðferðafræðikúrs með því að taka viðtöl við tvo 

stjórnendur hjá öðrum opinberum stofnunum sem þykja skara framúr í þróun og 

nýtingu á stafrænni tækni innan sinna stofnana.  

6.1.2 Viðtöl og val á þáttakendum 

Val á þátttakendum í viðtölin var fremur handahófskennt en lögð var áhersla 

á að bæði yrði rætt við karlmenn og konur í stjórnendahlutverki. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við 5 stjórnendur, 3 karlmenn og 2 konur á aldrinum 38 til 60 

ára sem eru öll með mislangan starfsaldur. Viðtölin voru tekin í húsnæði 

Fjármálaeftirlitsins á tímabilinu júlí til október 2018 og tóku á bilinu 30-45 

mínútur. Valið var þægilegt herbergi með hægindastólum í stað þess að vera í 
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fundarherbergi og var markmiðið með því að ná afslappaðra andrúmslofti á 

meðan viðtölunum stóð.  

Viðmælendur voru fullvissaðir um nafnleynd. Farið var í gegnum 

spurningarnar í sömu röð í öllum viðtölunum. Samræður voru á 

jafnréttisgrundvelli og nokkuð var um að umræðuefnið þróaðist.  

Nafn viðmælanda 

Jóhanna 

Davíð 

Gísli 

Birgir 

Telma 

 

Tafla 1 Nöfn viðmælenda 

6.1.3 Áreiðanleiki og réttmæti 

Við mat á gæðum eigindlegra rannsókna er horft á trúverðugleika (e. 

credibility), áreiðanleika (e. dependabilitly) og staðfestanleika (e. 

confirmability).  Segja má að trúverðugleikinn eða sannleiksgildið sé falið í 

viðmælendunum. 

Áreiðanleiki eða stöðugleiki eigindlegra rannsókna telst hafa náðst ef 

annar rannsakandi nær líkum niðurstöðum með því að fylgja s.k. ákvarðantöku 

(e. decision trail) fyrri rannsakanda ef hann er með sömu gögn og aðstæður 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegri 

viðtalsrannsókn er mikil nálægð rannsakanda við viðmælendur. Töluverð 

áskorun felst í slíkri nálægð ekki síst þegar viðmælendur eru samstarfsfólk 

rannsakandans sem þekkir vel stofnunina sem spurt er út í. Rannsakandinn 

spurði ekki mikið út fyrir viðtalsrammann til að tryggja það að spyrja ekki 

leiðandi spurninga, gefa ekki upp sínar eigin skoðanir og tryggja hlutleysi.  

6.1.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu á gögnunum var notuð lokuð kóðun þar sem fyrirfram var 

búið að ákveða að áskoranir og árangur væru nokkurs konar yfir þemu og stefna, 
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menning, þróun hæfileika og forysta sem undir þemu. Við greininguna var 

skoðað hvað var líkt og hvað ólíkt milli viðmælendanna ásamt því að skoða 

endurtekningar og finna mynstur í viðtölunum.  

Rannsakandinn byrjaði á að beita s.k. lokaðri kóðun en þá er búið að 

ákveða fyrirfram þemun sem eru í þessari rannsókn (árangur og áskoranir) með 

því að litakóða viðtölin. Gult var fyrir áskoranir og grænt fyrir árangur (Bryman, 

2012).  

6.2 Megindleg rannsókn  

Í megindlegum rannsóknum er tölulegum upplýsingum safnað á 

skipulegan hátt og að því loknu túlkaðar og settar fram með tölfræðilegum 

aðferðum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Unnið er með breytur (e. 

variables) en þær eru það fyrirbæri sem rannsakað er s.s. háralitur, aldur, hæð, 

þyngd svo eitthvað sé nefnt.  Til að mæla breytur eru notaðir mismunandi 

kvarðar en þeir eru; nafnkvarðar (e. nominal scale), raðkvarðar (e. ordinal 

scale), jafnbilakvarðar (e. interval scale) og hlutfallskvarðar (e. ratio scale) 

(Amalía Björnsdóttir, 2013).  

Kostir megindlegra rannsókna eru þeir helstu að þær taka stuttan tíma, 

þær eru þægilegar í framkvæmd og eru staðlaðar þ.e. allir fá sömu spurningar 

og sömu svarmöguleika. Ókostirnir eru þó einnig til staðar en þær taka ekki tillit 

til túlkunar einstaklinga eins og eigindlegar rannsóknir gera, einnig er oft erfitt 

að vita hvort þátttakendur skilji spurningarnar á þann hátt sem ætlaðst er til 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

6.2.1 Markmið megindlegrar rannsóknar 

Markmiðið með megindlegum hluta rannsóknarinnar er að skoða hvar 

starfsmenn Fjármálaeftirlitsins telja að stofnunin sé stödd með tilliti til 

stafrænnar þróunar. Með því að fá yfirlit yfir viðhorf  eða mynstur út úr gögnum 

þykir ákjósanlegt að nota megindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn er úrtakið og þýðið það sama eins og áður sagði þ.e. allir 

starfsmenn Fjármálaeftirlitsins.  
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6.2.2 Spurningalisti og val á þátttakendum 

Í spurningakönnun er spurningalistinn mikilvægur en hann er það tæki 

sem notað er til að safna upplýsingum. Mikilvægt er að svarandinn skilji 

spurningarnar og eigi auðvelt með að svara þeim (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Þó að einn af kostum spurningakannana séu þægindi í framkvæmd er gríðarleg 

vinna sem fer í undirbúning og gerð spurningalistans sjálfs. Rannsakandinn 

þýddi þær spurningar sem notaðar voru í MIT Sloan Review rannsókninni eins 

og áður sagði og var hún sett upp í Surveymonkey. Nokkrum spurningum var 

sleppt vegna þess að þær áttu ekki við í þessari rannsókn þar sem einungis var 

verið að skoða eitt fyrirtæki en ekki mörg. Rannsakandinn fékk aðstoð frá 

starfsmanni mannauðssviðs við uppsetningu á könnuninni ásamt lagfæringum á 

þýðingum og fær hún bestu þakkir fyrir aðstoðina. 

Alls voru spurningar 29 og voru þær allar lokaðar. Megin hluti 

spurninganna var á raðkvarða s.k. fimm punkta Likertkvarða frá - Mjög 

sammála til - Mjög ósammála. Fimm þrepa kvarðinn er algengasta formið í 

viðhorfakönnunum en hann hefur það fram yfir þriggja þrepa kvarða að dreifing 

svara verður meiri og minni hætta á að (gagnlegar?) upplýsingar tapist. Til 

viðbótar var einnig hafður möguleikinn - Veit ekki en hann var ætlaður fyrir 

svarendur sem ekki töldu sig hafa nægilega þekkingu til að svara spurningunni, 

hvorki til að gefa ákveðið svar né til að hafa hlutlausa skoðun (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Taldi rannsakandinn þann valkost að hafa - Veit ekki 

nauðsynlegan þar sem efni spurninganna var oft á tíðum mjög sértækt og spurt 

um málefni sem líklegt væri að starfsmenn teldu sig ekki hafa þekkingu á. 

Nokkrar spurningar voru á öðrum kvarða en raðkvarða, tvær spurningar voru á  

s.k. jafnbilakvarða (e. interval scale) þar sem annars vegar var beðið um að meta 

stöðu Fjármálaeftirlitsins á kvarðanum 1-10 og hins vegar að meta hluta 

þjónustu stofnunarinnar á vef hennar í prósentum. Spurt var um aldur svarenda 

á hlutfallskvaða (e. ratio scale). Spurningarnar um kyn, staðsetningu á sviði og 

tæknilegur áhugi voru á nafnkvarða.  

Spurningalistinn var forprófaður með því að senda hann á þrjá 

starfsmenn innan Fjármálaeftirlitsins og þrjá aðila utan stofnunarinnar en 

markmiðið með því var að finna villur í rennsli í vefviðmótinu og finna 
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stafsetningarvillur. Reyndist það gríðarlega vel og komu nokkrir vankantar í ljós 

sem voru fjarlægðir í framhaldinu.  

Spurningakönnunin fór formlega í loftið þegar sendur var tölvupóstur á 

pósthóp innan Fjármálaeftirlitsins 4. júní 2018 sem í eru allir starfsmenn, alls 

123 aðilar. Nokkuð var um að sjálfvirkt svar kæmi um að viðkomandi væri í 

orlofi.  Ítrekun var send á sama netfang 11. júní og 15. júní var síðasti dagurinn 

sem spurningakönnunin var opin. Könnunin var lögð fyrir alla starfsmenn 

Fjármálaeftirlitsins þ.e. úrtakið og þýðið var það sama, alls svöruðu 62 

könnuninni eða 50,4%.  

 

6.2.3 Áreiðanleiki, siðferði og réttmæti 

Þegar gæði megindlegra rannsókna eru metin er algengast að skoða 

áreiðanleika (e. reliability) og réttmæti (e. validity) sem skiptist í innra réttmæti 

(e. internal validity) og ytra réttmæti (e. outer validity). Réttmæti segir til um 

hvort verið er að mæla það sem ætlunin er að mæla og hvort verið sé að mæla 

það rétt. Ef svo reynist ekki vera, er ekki hægt að líta á að niðurstöðurnar hafi 

mikið gildi. Innra réttmæti segir til um hvort fylgnibreyta hafi verið undir 

áhrifum af frumbreytinni. Ytra réttmæti segir til um hvort hægt verði að alhæfa 

um niðurstöður könnunarinnar yfir á þýðið.  

Áreiðanleiki segir til um hvort hægt sé að endurtaka rannsóknina með 

sambærilegar niðurstöður milli mismunandi rannsakenda og með því að nota 

svipaðar útgáfur rannsóknarinnar s.s. að láta sama hóp taka tvær útgáfur af henni 

sem mæli það sama (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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7 Niðurstöður viðtala 

Í þessum kafla verða niðurstöður teknar saman. Fyrst verður gerð grein fyrir 

viðtölunum við stjórnendur og síðan spurningakönnuninni. Gögnin verða greind 

og túlkuð til að leita svara við rannsóknarspurningunum og leitað leiða við að 

setja niðurstöður inn í líkan MIT Sloan Review.  

7.1 Framtíðarsýn 
 

Allir viðmælendur voru sammála um að það vanti skýra sýn.  Margt væri 

búið að gera í stafrænni þróun en í raun ekki vitað hvort það fellur inn í leiðina 

því hún er ekki til. Davíð talaði um að mjög mikilvægt væri að stafræn stefna 

kæmi frá þeim sem stýra eftirlitinu og slík vinna sé ekki bara unnin í einhverju 

tómi og svo verði bara til einhver stefna. Birgir taldi ekki þörf á að stjórnendur 

væru endilega með þekkingu á stafrænni tækni um umbreytingu, þeir þyrftu að 

hafa sýn á hvernig þeir vilji að fyrirtækið verði, þeir þekki stefnuna og viti 

hvernig við ætlum að komast þangað. Þeir þurfi að selja starfsmönnum og 

viðskiptavinum hugmyndirnar og að þær séu til bóta.  

Við mat á árangri taldi Jóhanna að heilt yfir væri áhugi á að þróast. 

Jarðvegurinn, farvegurinn, viljinn og áhuginn sé til staðar innan stofnunarinnar. 

Verið sé að taka fyrstu skref í að hætta með pappír með því að opna þjónustugátt 

fyrir hagsmunaaðila stofnunarinnar.  

Jóhanna taldi að stofnunin væri ekki sú framsæknasta en miðað við aðrar 

stofnanir væri hún frekar framarlega og hún taldi að þau væru fær um að 

bregðast við og viljug til að taka nýja tækni í notkun. Hún taldi sig hafa stuðning 

frá næsta yfirmanni til að þróast í að geta nýtt sér stafræna tækni og telur skipta 

sig töluvert miklu máli að starfa í stofnun sem er virk eða leiðandi varðandi 

stafræna þróun.  

Hún taldi helstu áskoranir vera nokkra þætti:  

 

„...í mínum huga snýst þetta um það að hafa skýra sýn, skýra stefnu 

um hvert þú vilt fara, hafa skýra forystu, fylgja þessu bara vel eftir, 

virkja starfsfólkið og hafa síðan tækin og tólin til að styðja við og 

það mun skilja, skilja á milli þeirra fyrirtækja....þau fyrirtæki sem ná 

að gera þetta það mun skilja á milli þeirra sem ná árangri og þeirra 

sem ekki ná árangri í stafrænni tækni.“ 
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Gísli talaði líkt og Jóhanna um að það vantaði skýra sýn og talaði einnig 

um að það sem búið væri að gera væri brotakennt: 

 

„...enska orðið myndi vera „fragmented“ að þetta ... svolítið svona 

bútar einhvernveginn og að það sé ekki alveg búið að ná alveg utan  

um þetta allt og búa til einhverja heildarmynd sem að allir eru 

meðvitaðir um og vita hvernig er verið að, hvar eigi að enda þó svo 

að fólk sé kannski ekki almennt meðvitað um hvar vinnan er 

nákvæmlega stödd á hverjum stað en að það sé allavega einhver 

framtíðarsýn sem að fólk almennt þekkir og er sammála um, þannig 

að við vitum á hvaða vegferð við erum og hvar við ætlum að enda.„ 

 

Hann talaði einnig um að mikilvægt væri að kortleggja vegferðina sem 

á að fara og ekki sé nóg að stjórnendur viti hvert á að fara heldur þurfi það að 

hríslast niður til fólksins á gólfinu. 

Birgir á það sameiginlegt með öðrum stjórnendum sem rætt var við að 

tala um að það vanti skýra sýn og því sér erfitt að staðsetja hvar 

Fjármálaeftirlitið sé statt í dag og sagði einnig:  

 

„Þetta er reyndar þannig málaflokkur að þó við séum eins og við 

erum með í dag svona forskrifaðar stefnur segjum,  svona viljum við 

vera, að þá þurfum við líka að hafa svigrúm fyrir sjálfsprottnar 

stefnur þú veist það bara gerist svo margt á leiðinni ef þú setur þér 

fimm ára stefnu og þetta er bara akkúrat svona veruleiki sem breytist 

hvað hraðast að það þýðir ekkert að vera alltaf að vera með, horfa á 

forskrifaðar stefnur þú þarft líka að vera svolítið svona fljótandi og 

geta leyft þér að fara af leið þegar þú sérð að hlutirnir eru að þróast 

með öðrum hætti.“ 

 

Gísli talaði um að í stefnumótun þá skortir úthaldið oft, það væri alltaf 

einhver sem þyrfti að sinna þessu og í dagsins önn gæti það gleymst. Einnig 

þyrfti að fá alla til að dansa með, erfitt gæti reynst að fá fólk til að vista gögn á 

réttum stöðum og fylgja skráðu verklagi, því fólk er fólk.  

 

„... fólki leiðist allt svona og hérna vegna þess að þetta flækir lífið 

aðeins og hérna, að ef að það á koma svona lögum á þá þarf í fyrsta 

lagi að vera mikill agi og stöðug eftirfylgni og að þær tæknilausnir 

sem notaðar eru þær þurfa að vera mjög einfaldar og þægilegar.“ 
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Stjórnendurnir voru beðnir um að meta hversu nálægt stofnunin væri í 

samanburði við fyrirtæki sem væri búið að umbreyta með stafrænni tækni sem 

bæti ferli, nýtir þekkingu þvert yfir stofnunina og keyra virðisaukandi 

viðskiptamódel. Á kvarðanum þar sem 1 væri alls ekki nálægt og 10 mjög 

nálægt töldu flestir að hún væri á bilinu 5-7 nema einn sem taldi hana vera undir 

5 en sá stjórnandi sagði jafnframt að þar sem ekki væri til skýr stefna og ljóst 

hversu langt ætti að fara þá væri ekki hægt að meta þetta.  

 

7.2 Tæknileg þróun og öryggi 

Davíð taldi mikið af tækifærum til að gera hlutina skilvirkari og 

sjálfvirkari með hjálp tækninnar ásamt því að nýta upplýsingar betur til að ná 

yfirsýn fyrir stjórnendur. Öryggisógnir og gagnaöryggi er eitthvað sem þarf 

stöðugt í auknum mæli að vera á varðbergi fyrir. Nokkrir stjórnendur töluðu um 

upplýsingaöryggi og viðkvæm gögn sem stofnunin hefur í sinni vörslu sem sé 

ein ástæða þess að ekki er verið að nýta skýjalausnir en byrjað sé að skoða slíkar 

lausnir. 

Við mat á nýtingu stafrænnar tækni talaði Davíð um að unnið væri að 

því að bæta úrvinnslu gagna með Power BI og efla þekkingu starfsmanna til 

þess að þeir hafi möguleika á að sækja sér sjálfir gögn. Hann talaði einnig um 

þjónustugáttina og að með henni væri verið að auka sjálfvirkni í afgreiðslu þar 

sem starfsmenn fjármálafyrirtækja geta skilað inn gögnum og fari það beint í 

skjalakerfið og í gagnagrunna stofnunarinnar. Hann nefndi einnig Master Data 

en með því væri verið að samræma gögnin sem muni auðvelda að láta kerfi tala 

saman og fá heildarsýn yfir hlutina. Þegar hann var spurður um hvernig hann 

skilgreindi stofnunina hvort hún væri nýungagjörn, samþætt eða fær um að 

bregðast hratt við ógnunum eða tækifærum samanborið við aðrar stofnanir sagði 

hann: 

„Ég held að við séum þokkalega vel samþætt, ehh.. og erum alltaf 

að reyna að gera betur þar en það er líka samt alltaf svona barátta að 

halda því, því svo koma nýjar lausnir og eitthvað sem að fittar 

kannski ekki inn í það sem búið er að gera eða þarf að taka tillit til. 

Uhm, ég sko maður hefur bara náttúrulega samanburð við önnur 

eftirlit með að vera fljót að bregðast við.“  
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Þegar Gísli var spurður út í hvað stofnunin væri að gera með tilliti til  

stafrænnar þróunar talaði hann um að verið væri að þróa lausnir til að starfsfólk 

geti á einum stað fengið yfirsýn yfir það sem mestu máli skiptir í þeirra daglegu 

störfum sem felst í því að hafa eftirlit með fjármálafyrirtækjum til þess að geta 

áttað sig á hvernig þau standa miðað við einhverjar ákveðnar viðmiðanir. Mikil 

þróun hafi átt sér stað þannig að skýrslur og tölur komi rafrænt frá þessum 

fyrirtækjum. Gísli taldi að fólki liti á stafræna tækni sem tækfæri, alls ekki ógn. 

Hann taldi að rafræn skil og rafræn úrvinnsla og þróun hafi létt fólki störfin.  

 Birgir taldi að stofnunin væri orðið allt önnur í dag en fyrir 10 árum og 

með tilkomu evrópsku eftirlitsstofnananna hafi það kallað á samræmt verklag 

við eftirlit, samræmd gagnaskil o.fl. Hann sagði einnig: 

 

„Við höfum þróað kerfin okkar á sama tíma að hluta til að mæta 

þessu þannig að ég segi bara ef einhver var að vinna hérna fyrir, 

hætti fyrir 10 árum og kæmi í dag, hann gæti ekki sinnt eftirliti, hann 

kann ekki, þetta er allt allt annað eftirlit þannig að ég segi við erum 

búin að vera rosalega „on top of things“ við erum búin að standa 

okkur frábærlega í því að innleiða frá kannski erfiðri reynslu 

hrunsins yfir í daginn í dag. Það þýðir ekki að við séum komin á 

leiðarenda en við erum búin að vinna rosalega flotta vinnu, ég fer 

ekkert ofan af því sko.“ 

 

Birgir taldi mikilvægt að það væri vitund um að ekki væri nóg að safna 

gögnum heldur þyrfti að vita hvað ætti að gera við þau og það þurfi að vera 

tilgangur með söfnun á gögnum og taldi að í flestum tilfellum að ætlunin sé að 

bæta eitthvað með slíkri gagnasöfnun. 

Gísli taldi stafræna tækni mjög mikilvæga þar sem eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum byggist á tölum og greiningu á tölum: 

 

„...hérna að taka við gögnum, hantera gögnin með einhverjum hætti, 

setja þær fram og þess háttar þannig að það er allt saman mjög 

mikilvægt og það er mjög mikil samskipti sem eiga sér stað og ef að 

þau eru með stafrænum hætti þá er auðvitað miklu auðveldara að 

halda utan um þau, leita ef á þarf að halda og svo framvegis þannig 

að því leitinu til er stafræn tækni  mjög mikilvæg í þessari 

starfsemi.“ 
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Birgir taldi Fjármálaeftirlitið vera stutt á veg komið í stafrænni þróun 

enda hefði það verið að einbeita sér að öðru undanfarið þ.e. að setja lög og búa 

til rammann utan um eftirlitið, en nú vanti tækin til að gera það sem nýju 

vinnureglurnar og lögin segi til um. Búið sé að yfirfæra gamalt verklag í 

stafrænan búning í stað þess að hugsa hlutina á allt annan hátt og bætti við: 

 

„...og þetta er bara mjög algengt í svona innleiðingu held ég á  

stafrænni þróun að þú reynir að gera gamla verklagið stafrænt  

í staðinn fyrir að horfa til framtíðar og segja hvernig framtíðar 

 verklagi er best háttað.“ 

 

Þegar Birgir var spurður hversu mikilvæg stafræn tækni væri stofnuninni taldi 

hann hana vera gríðarlega mikilvæga og bætti við: 

 

„...að við náttúrulega búum yfir, erum með gríðarlegt magn af 

gögnum sem við þurfum að breyta yfir í upplýsingar fyrir starfsfólk 

þannig að við þurfum að nýta okkur hana til þess að geta unnið úr 

þessum upplýsingum en það er kannski til lítils af því að við þurfum 

náttúrulega fyrst að greina hvaða upplýsingar þurfa starfsmenn í 

sínu eftirliti en það hefur ekkert upp á sig að breyta öllum þessum 

gögnum  í alls konar upplýsingar, það þurfa að vera upplýsingar sem 

nýtast í eftirlitinu og gera það, þú veist, skilvirkara og betra og þess 

vegna er það grunnatriðið...“ 

 

Birgir talaði um kostnað við þróun á stafrænni tækni, ekki sé endalaust 

hægt að fara í nýsmíði og þess vegna þurfi stundum að kaupa tilbúna hilluvöru 

sem kalli á skýra stefnu því mikið framboð sé af hilluvöru og ef lokatakmarkið 

er ekki vitað þá sé ekki hægt að vita hvaða vöru eigi að týna úr hillunni. 

Birgir talaði um að Fjármálaeftirlitið sé þannig stofnun að í sumum 

þáttum sé ekki hægt að leyfa mistök t.d. í gagnaskilum en það verði að vera á 

hreinu hvar megi vera í tilraunastarfsemi og leyfa sér að prófa og gera kannski 

einhver smá mistök. Hann taldi að það væri frekar lítið „tolerance“ fyrir 

mistökum en slíkt þyrfti að vera til staðar í umbreytingum í stafrænni þróun.  

 

7.3 Lagalegar kröfur 
 

Davíð talaði um að mikið væri um verkefni sem Fjármálaeftirlitið hefði 

bara ekkert val um að fara í vegna lagalegra krafna, mikill tími færi í slík 
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verkefni og þá væri ekki verið að ná að vinna að verkefnum sem séu virkilega 

til að bæta skilvirkni og eftirlit. Hann sagði einnig: 

 

„Við höfum þann kost, eða kost/galla en það hefur verið kostur fyrir 

okkur að yfirleitt eru lögin innleidd aðeins seinna hjá okkur en 

annars staðar í Evrópu og þar af leiðandi getum við svolítið lært af 

því hvernig hin eftirlitin hafa leyst hlutina og erum þar af leiðandi 

stundum kannski fljótari að gera hlutina ehh með miklu smærra 

teymi náttúrulega.“ 

 

Davíð og Telma töluðu  um áskoranir sem tengjast þeim lagalegu 

verkefnum sem stofnunin þarf að uppfylla. Davíð taldi að mikill tími fari í slík 

verkefni en þá sé kannski ekki verið að vinna að því að auka skilvirkni og eftirlit 

heldur bara uppfylla lagalegar kröfur og Telma sagði:  

 

„ Við erum náttúrulega ríkisstofnun þannig að við erum dálítið mikil 

risaeðla, það er, það eru lög og reglur sem að dálítið hamla okkur í 

því að vera voðalega svona „quick“ sko. Samanborið við aðrar 

stofnanir þá myndi ég kannski segja að við séum dálítið framalega  

en samanborið við fyrirtæki á markaði þá erum við mjög aftarlega  

og við munum aldrei ná að verða jafn „quick“ eins og fyrirtæki á 

markaði út af því að við þurfum að falla í einhvað box, við þurfum  

að fara eftir stjórnsýslulögum, við þurfum að þú veist. Það er 

ákveðinn rammi utan um okkur þannig að ég myndi ekki telja það 

að við myndum geta náð þessu að geta verið eins og á markaði en 

við getum alveg verið fremst á meðal jafningja.“ 

 

Gísli taldi mikilvægt að opinberar stofnanir reyndu að eyða staðalímynd 

opinberra stofnana, það loði við þær að vera fremur aftarlega á merinni en það 

sé hægt að auka afköst og honum finnst miklu máli skipta að opinberir aðilar 

sýni að þetta sé ekki rétt. Það sé vilji til að nýta tækni og það sé vilji til að takast 

á við nýja tíma og innleiða breytingar. 

Gísli talaði einnig um þann metnað sem ætti að vera til staðar og sagði:  

 

„...auðvitað ættum við að hafa metnað til þess að verða valin 

fyrirmyndar ríkisstofnun og stofnun ársins eða hvað það er og leiða 

svona, svona byltingu og við verðum þekkt fyrir góð vinnubrögð og 

þess háttar, það væri auðvitað óskandi.“ 
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    7.4 Þróun á kunnáttu og færni í stafrænu starfsumhverfi  
 

Stjórnendur voru allir sammála um að starfsfólkið væri áskorun í 

breytingum sem þýði yfirleitt líka breytingar á vinnubrögðum og komst einn 

svo að orði:  

 

„...við vorum með aðila sem höfðu verið í áratugi að vinna við 

eftirlit og að hérna að eiga allt í einu að fara bara að fylgjast með 

einhverjum tölvuskjá þar sem, hvort komi eitthvað gult eða rautt 

flagg það er kannski svolítil breyting en hérna ég held að þetta gerist 

svona hægt og rólega sko.“ 

 

Birgir talaði um breytingastjórnun sem þarf að fara í, í stafrænni 

stefnumótun, selja þurfi fólki hugmyndina um að þetta sé rétt vegferð. Þegar 

talað um „digital transformation“ hugsi fólk „mun starf mitt hverfa“? Það sér 

fyrir sér að verða óþarft en Birgir telur að störfin getir horfið en til verði önnur 

störf og jafnvel áhugaverðari þegar stafræn tækni leysir af hólmi einhæf störf. 

Birgir talaði einnig um þróunina í bankakerfinu en það sé ekki hægt að vita 

hvernig hún verði: 

 

„Eina sem við vitum er það að við þurfum að hafa aðlögunarhæfni  

og við þurfum að vera fljót að því skilurðu, það er ekki endilega að  

það sé einhver tiltekin þekking eða færni í þeim stafrænum þáttum  

sem þú þarft heldur þá þarftu bara að vera opin(n) fyrir því að gera  

betur með því að nýta  m.a. stafræna tækni og vera svolítið „on top of 

things“, vera „quick“, vera tilbúin(n) til að breyta til, aðlaga þig...“ 

 

Birgir talaði um að til að fylgja þessum breytingum eftir þyrfti annars 

vegar að skoða að breyta ráðningarferlinu t.d. kröfum til starfa með það fyrir 

augum  að fá inn það fólk sem er tilbúið til að aðlagst breytingum sem 

nauðsynlegar eru. Og hins vegar í símenntunaráætluninni að veita fólki tækifæri 

til að aðlagast breytingum. Í fyrirtækjum sem hafi þá menningu eða hugarfar að 

breytingar séu ekki góðar, sé ekki líklegt að stafræn tækni sé hátt skrifuð, eða 

þau tileinki sér hana.    

Viðtöl við stjórnendur gefa til kynna að þeim finnist farvegurinn og 

viljinn til að nýta stafræna tækni til að auka virði fyrir starfsmenn 

stofnunarinnar, eftirlitsskylda aðila og almenning vera til staðar. Þeir gera sér 

grein fyrir því að það sem vanti, áður en lengra er haldið, sé að fara í 
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stefnumótun í kringum stafræna þróun, ákveða hvaða leið á að fara og setja 

mælikvarða á þá vegferð. Lagalegi ramminn í kringum stofnunina getur haft 

áhrif á þróun kerfa vegna nýrra laga og reglugerða sem getur haft áhrif á 

forgangsröðun stafrænnar þróunar.   

Stjórnendur eru meðvitaðir um áskorun sem felst í áhrifum breytinga á 

starfsfólk, gæta þurfi þess að starfsmenn fái þjálfun til samræmis við breytingar 

tengdum tækni bæði í nýliðaþjálfun og í símenntunaráætlunum. 
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8  Niðurstöður spurningakönnunar 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir afstöðu þátttakenda gagnvart 25 

spurningum. Spurt er út í stöðu stofnunarinnar varðandi notkun ýmissar tækni, 

þróun á stefnu, hindranir í stafrænni þróun, möguleikum starfsmanna til að 

þróast með stafrænni tækni og leiðtogahæfni stjórnenda. Hluti af spurningunum 

í spurningakönnuninni var notaður í eigindlegum viðtölum við stjórnendur með 

það í huga að fá dýpri innsýn og skoða hvort stjórnendur hafi sömu sýn og 

starfsmenn á stöðu stofnunarinnar er lýtur að stafrænni þróun.  

Bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar eru kyn, aldur og tæknilegur áhugi.  

 

Aldur 

Starfsmenn sem svöruðu spurningakönnuninni voru á fremur breiðu 

aldursbili eða frá 28 ára til rúmlega 60 ára. Flestir voru á aldrinum 36-44 ára. 

Þeir sem ekki vildu segja til um aldur sinn voru 12 eða 26,09%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Hver er aldur þinn? 
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 Kyn 

Alls gáfu 38 svarendur upp kyn sitt en 24 slepptu því að svara enda ekki 

krafa um að svara því. Af þeim sem svöruðu voru konur heldur fleiri eða 10% 

fleiri en karlar.  

 

Mynd 8 Hvert er kyn þitt? 

 Tæknilegur áhugi 

Heilt yfir virðist fólk hafa mikinn tæknilegan áhuga og voru 10,87% 

hafa mjög mikinn áhuga og  45,65% sem svöruðu því að hann væri mikill.  

 

Mynd 9 Tæknilegur áhugi 
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 8.1 Stefna 
Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þeirrar  fullyrðingar að 

stofnunin hafi innleitt skýra stafræna stefnu. Meirihluti vildi ekki taka afstöðu 

til þess eða töldu sig ekki vita það, eða 64,26%. Hluti stjórnenda svaraði með 

vissu að ekki sé til stafræn stefna en tveir voru ekki vissir. Miðað við þessi svör 

má ætla að meiri óvissa ríki meðal starfsmanna um hvort stafræn stefna sé til 

staðar í stofnuninni en meðal stjórnenda sem allir töluðu um að stefnu vanti.  

 

Mynd 10 Stofnunin hefur innleitt skýra stafræna stefnu 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar um 

hvort þeir teldu sig vita hvað stofnunin væri að gera með tilliti til stafrænnar 

tækni. Af þeim 62 sem tóku afstöðu voru 9 mjög sammála eða 14,51%, 

Sammála voru 21 eða 33,87% og 16 voru hvorki sammála né ósammála eða 25, 

81%. 9 voru ósammála eða 14,52% og 7 voru mjög ósammála eða 11,29%. Í 

viðtölunum nefndu stjórnendur ákveðna þætti sem þeir settu undir þá 

skilgreiningu að væri stafræn tækniþróun s.s. greiningu á gögnum, þjónustugátt 

o.fl. Þeir starfsmenn sem svöruðu sammála og mjög sammála hefðu mögulega 

bætt við slíkum þáttum ef möguleiki hefði verið á opnu svari.   
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Mynd 11 Hvað stofnunin er að gera í stafrænni tækni 

 
Tæp 92% svarenda telja að stafræn tækni hafi möguleika á að breyta í 

grundvallaratriðum hvernig fólk í stofnuninni vinnur. Í viðtölum við stjórnendur 

kom fram að þeir töldu svo einnig vera, rafræn skil og rafræn úrvinnsla hafi létt 

fólki störfin.  

 

Mynd 12 Stafræn tækni breytir hvernig fólk vinnur 
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Þegar þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingar um 

að þeir væru ánægðir með áætlun stofnunarinnar sem þeir starfa hjá um stafræna 

þróun var enginn mjög sammála því, aðeins 8 eða 14,29% voru sammála. Alls 

voru 22 eða 39,29% hvorki sammála né ósammála. 6 eða 10,71% voru 

ósammála og 2 eða 3,57% mjög ósammála. Þeir sem ekki töldu sig vita svarið 

voru 18 eða 32,14%. 

 

Mynd 13 Ég er ánægð/ur með núverandi áætlun stofnunarinnar um stafræna þróun 

Þátttakendur áttu að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga um hvert 

markmið stofnunarinnar væri og voru gefnir nokkrir möguleikar. Að bæta 

skilvirkni/sjálfvirkni, bæta ákvarðanir innan stofnunarinnar og að bæta upplifun 

viðskiptavina og þátttöku fengu mesta fylgið. Að að bæta nýsköpun og breyta 

grundvallar viðskiptaferlum og/eða viðskiptamódelum fengu minna fylgi. Þessi 

svör rýma við viðtöl stjórnenda þar sem þeir lýstu því hvernig bætt skilvirni í 

móttöku gagna og greiningu á þeim til að bæta ákvarðanir og eftirlit. Það 

auðveldi einnig gagnaskil fyrir eftirlitsskylda aðila og þannig verði það 

ávinningur fyrir báða aðila. 
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Mynd 14 Hvert er markmið stofnunarinnar? 

Spurt var í hve miklum mæli stofnunin noti eftirfarandi stafræna tækni. 

2 eða 3,51% töldu notkun samfélagsmiðla vera í miklum mæli og 21 eða 36,84% 

töldu hana vera í meðallagi. 33 eða 57,89% töldu hana vera í litlum mæli. 

Varðandi notkun á farsímatækni töldu 3 eða 5,36% hana í miklum mæli og 14 

eða 25% hana í meðallagi. 21 eða 37,5% töldu farsímatækni vera notaða í litlum 

mæli. Spurt var út í notkun á gögnum og greiningum (e. data analytics). Þar 

töldu 27 eða 47,37% slíkt vera notað í miklum mæli, 18 eða 31,58% töldu það 

notað í meðallagi og níu eða 15,79% töldu það notað í litlum mæli. Að lokum 

voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til notkunar á skýjalausnum. 3 eða 

5,26% töldu þær notaðar í meðallagi, 14 eða 24,56% töldu þær notaðar í litlum 

mæli og 26 eða 45,61% töldu þær alls ekkert notaðar. Þessi svör rýma mjög við 

viðtöl stjórnenda en þar töluðu þeir um mikla þróun í notkun gagnagreininga og 

birtinu á tölulegum gögnum. Eitthvað væri um notkun á farsímatækni og 

samfélagsmiðlum en skýjalausnir væru ekki notaðar. 
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Mynd 15 Notkun á stafrænni tækni 

Þátttakendur voru beðnir um að ímynda sér stofnun sem innleitt hefur 

stafræna  tækni sem bætir ferli, nýtir þekkingu þvert yfir stofnunina og keyrir 

ný og virðisaukandi viðskiptamódel og meta hversu nærri þeirra stofnun er á 

skalanum 1-10 þar sem 1 er alls ekki nálægt og 10 mjög nálægt. Alls svöruðu 

55 þessari spurningu og meðaltal svarana (e. average number) var 4,24. 

 

Mynd 16 Mat á þroskastigi stofnunarinnar 

Stjórnendur voru með heldur hærra mat á stofnuninni en í 

spurningakönnuninni eða á bilinu 5-7. Starfsmenn voru beðnir um að taka 

afstöðu til þess hversu mikilvæg er/verður stafræn tækni og getan í stofnuninni 

sem þú starfar hjá, í dag, eftir eitt ár og eftir þrjú ár. Í dag svöruðu 20 eða 35,71% 
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yrði mjög mikilvæg, 26 eða 46,43% mikilvæg, 7 eða 12,50% hvorki né. Tveir 

eða 3,57% töldu hana ekki vera mikilvæga í dag og 1 eða 1,79% töldu hana alls 

ekki vera mikilvæga í dag. Eftir eitt ár svöruðu 27 eða 48,21% að hún yrði mjög 

mikilvæg, 22 eða 39,29% að hún yrði mikilvæg og 5 eða 8,93% völdu hvorki 

né. Greinilegt er að starfsmenn gera sér grein fyrir því að vægi stafrænnar tækni 

muni aukast í starfi stofnunarinnar. Stjórnendur fengu ekki nákvæmlega þessa 

sömu spurningu en þeir voru sammála því að stafræn tækni væri mikilvæg fyrir 

stofnunina með það að megin markmiði að bæta eftirlitið. 

 

 

 Mynd 17 Hversu mikilvæg er/verður stafræn tækni  

Þátttakendur voru beðnir um að svara hvort einhver einstaklingur eða 

hópur hafi heildaryfirsýn/ábyrgð á stafrænni stefnu stofnunarinnar. 20 eða 

36,36% svöruðu játandi, og sjö eða 12,73% sögðu nei við því. 28 eða 50,91% 

völdu svarkostinn veit ekki. Spurt var hver staða þess einstaklings eða þeirra 

einstaklinga sem bera ábyrgð á stafrænni stefnu stofnunarinnar sé. Sjö eða 

35,00% völdu að sérfræðingur bæri ábyrgðina. Sex eða 30,00% völdu 

svarkostinn forstöðumaður. Fjórir eða 20,00% völdu svarkostinn 

framkvæmdastjóri og þrír eða 15,00% vissu það ekki. Svo virðist vera að 

starfsmenn viti ekki með vissu hvaða aðilar beri ábyrgð á stafrænni stefnu 

stofnunarinnar og kannski var spurninginn ekki viðeigandi þar sem stafræn 

stefna virðist ekki vera til.  
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Mynd 18 Ábyrgð á stafrænni stefnu 

„Starfsmenn stofnunarinnar sem ég starfa hjá hafa næga þekkingu og 

reynslu til að framkvæma stafræna stefnu hennar“ var fullyrðing sem 

þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til. 1 eða 2,00% voru mjög 

sammála þeirri fullyrðingu. 13 eða 26,00% voru sammála. 16 eða 32,00% voru 

hvorki sammála né ósammála. 9 eða 18,00% voru ósammála og 11 eða 22,00% 

völdu að svara veit ekki. Þarna virðist vera óvissa meðal starfsmanna hvort 

samstarfsfólk þeirra hafi þekkingu til að framkvæma stafræna stefnu hennar.  

Í viðtölum við stjórnendur kom fram hjá einum þeirra að gera þyrfti 

breytingar á ráðningarferlinu til að fá inn fólk sem hefur færnina til að vinna í 

stafrænu umhverfi og er tilbúið til að þróast eftir því sem markaðurinn og 

þarfirnar breytast. Hins vegar þurfi að skoða símenntunaráætlunina þar sem 

lögð yrði áhersla á að fólki sé skapað það umhverfi sem þarf til að þróast með 

stafrænum breytingum. 
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Mynd 19 Þekking starfsmanna til að framkvæma stafræna stefnu 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu stór hluti af þjónustu 

stofnunarinnar sé aðgengilegur á vef hennar. Af þeim 48 sem svöruðu 

spurningunni töldu 29 eða 60,42% hann vera minni en 25%. 12 eða 25% töldu 

hann vera á bilinu 25-50%. 6 eða 12,50% töldu að 51-75% af þjónustu 

stofnunarinnar væri aðgengileg á vef hennar og 1 eða 2,08% töldu meira en 75% 

vera aðgengileg á vef stofnunarinnar.  

 

Mynd 20 Hlutfall þjónustu á vef stofnunarinnar 
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8.2 Menning 
Afstaða þátttakenda gagnvart þeirri fullyrðingu að stofnunin sem þeir 

starfa hjá sjái stafræna tækni sem tækfæri gaf þau svör að 9 eða 16,07% voru 

mjög sammála því og 28 eða 50,00% sammála. 11 eða 19,64% hvoru hvorki 

sammála né ósammála. Þarna kemur nokkuð skýrt fram að starfsmenn telji að 

stofnunin líti í heildina á stafræna tækni sem tækifæri og sama átti við um 

stjórnendur, þeir töldu allir að það væri litið á tæknina sem tækifæri en ekki ógn. 

 

Mynd 21 Stofnunin sem ég starfa hjá sér stafræna tækni sem tækifæri 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess að þeir væru 

fullvissir um að stofnunin sem þeir starfa hjá sé reiðubúin til að taka þátt í 

stafrænni þróun. 2 eða 3,57% voru mjög sammála fullyrðingunni. 26 eða 

46,43% voru henni sammála. 16 eða 28,57% voru hvorki sammála né 

ósammála. Þarna er nokkuð stór hluti sem vill ekki taka afstöðu til 

fullyrðingarinnar. Stjórnendur töldu að stofnunin væri reiðubúin í stafræna 

þróun og eins og Jóhanna talaði um að heilt yfir væri áhugi fyrir að þróast og 

jarðvegurinn og farvegurinn væri til staðar.  
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Mynd 22 Stofnunin er reiðubúin að taka þátt í stafrænni þróun 

Settar voru fram þrjár skilgreiningar á stofnuninni og þátttakendur 

beðnir um að taka afstöðu til þeirra. Fyrsta skilgreiningin var á þá leið að 

stofnunin sé nýjungagjörn miðað við aðrar stofnanir. 1 eða 1,79% voru því mjög 

sammála, 8 eða 14,29% voru því sammála. 23 eða 41,07% svöruðu hvorki né. Í 

öðru lagi var stofnunin skilgreind þannig að hún deili þekkingu (samvinna milli 

deilda/sviða) miðað við aðrar opinberar stofnanir. 11 eða 19,64% voru því 

sammála og 19 eða 33,93% völdu hvorki né. Í þriðja lagi var stofnunin 

skilgreind sem að hún væri fær um að bregðast hratt við ógnunum eða tækfærum 

samanborið við aðrar opinberar stofnanir. Þarna er skilgreining, að stofnunin sé 

fær um að bregðast hratt við ógnum eða tækifærum, að fá mestu fylgnina og er 

spurning hvort megi líkja þessari svörun við viðtöl stjórnenda varðandi aðlögun 

og breytingar á kerfum og verklagi í kringum innleiðingar á evrópsku 

regluverki. Þar sé ekkert val um að breyta heldur sé það regluverkið sem geri 

kröfu um að það sé gert.  
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Mynd 23 Skilgreining á stofnuninni 

8.3 Þróun á kunnáttu og færni 
Lagðar voru nokkrar spurningar fyrir starfsmenn sem féllu undir þróun 

kunnáttu og/eða hæfni tengdri stafrænni tækni. Þátttakendur voru beðnir um 

meta áhveðna færni eða hæfileika sem þeir telja að vanti í stofnunina til að leiða 

hana í stafrænni þróun og voru þeir beðnir um að velja 3 af 5 svarmöguleikum. 

Alls svöruðu 55 spurningunni.  

Færni til að stjórna eða vinna í dreifðum þekkingarteymum í hröðu og 

sveigjanlegu umhverfi völdu 25 eða 45,45% og færni til að vinna saman milli 

deilda eða sviða völdu 23 eða 41,82%, þessi tvo atriði fengu mestu fylgnina. 

Færni til að nýta stafræna tækni eins og samfélagsmiðla, farsíma, 

gagnagreiningar og skýjalausnir við vinnu og þekking á starfsemi 

stofnunarinnar auk þess að geta búið til sviðsmyndir sem sýna hvernig ný tækni 

getur bætt núverandi ferla, fengu minna fylgni. Rannsakandinn velti fyrir sér 

hvort þessi fylgni gefi mögulega mynd af því sem starfsmenn telja að sé 

mikilvæg færni sem þurfi til að fara í stafræna þróun. Byggja þurfi meira á 

teymisvinnu í slíku ferli en skýjalausnir hafi minna vægi þar sem slíkar lausnir 

hafi ekki verið teknar inn í eftirlitið og kom það skýrt fram í viðtölum við 

stjórnendur og sé það vegna eftirlits- og öryggisþátta. 
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 Mynd 24 Vöntun á færni til að leiða stafræna þróun 

Fullyrðing um að stofnunin veiti starfsfólki aðstoð/tækifæri til að öðlast 

rétta færni til að það geti nýtt sér stafræna tækni fékk þá svörun að 1 eða 1,96% 

voru mjög sammála og 17 eða 33,33% voru sammála. 18 eða 35,29% voru 

hvorki sammála né ósammála. Þarna virðist fólk vera þessu sammála eða ekki 

vilja taka afstöðu til þess. Svör stjórnenda voru með svipuðum hætti, tveir 

svöruðu af fullvissu um að þeir hefðu stuðning sinna yfirmanna til að öðlast 

færni til að nýta sér stafræna tækni en þrír voru ekki vissir eða svöruðu 

spurningunni ekki með beinum hætti.  

 

Mynd 25 Mat starfsmanna á stuðningi við tæknifærni 
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Þáttakaendur voru spurðir hversu mikilvægt það væri fyrir þá að starfa 

hjá stofnun/fyrirtæki sem er virkt stafrænt eða er stafrænt leiðandi. 11 eða 

22,00% töldu það mjög mikilvægt. 29 eða 58,00% töldu það fremur mikilvægt. 

Sjö eða 14,00% töldu það hvorki né. Stjórnendur voru einhuga í svörum sínum 

varðandi mikilvægi þess að starfa í stofnun eða fyrirtæki sem er stafrænt virkt 

eða leiðandi og var svar Birgis með eftirfarandi hætti:  

„Sko ég held að bara almennt eða alla vega fyrir mig prívat og 

persónulega þá náttúrulega vil ég vera í fyrirtæki sem er í þróun, það 

er að reyna að gera betur og hérna og alveg sama þannig að hvort 

sem er í stafræna þættinum eða öðrum þáttum í starfseminni, við 

viljum verða betri.“ 

 

 

Mynd 26 Hversu mikilvægt er að starfa í stafrænt leiðandi stofnun? 

8.4 Leiðtogahæfni 
„Ég er fullviss um að stjórnendur í stofnuninni sem ég starfa hjá hafa 

skilning á mikilvægi stafrænnar þróunar og tækni“ var ein fullyrðing sem 

þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til. 3 eða 5,36% voru mjög 

sammála því. 26 eða 46,43% voru því sammála. 13 eða 23,21% voru hvorki 

sammála né ósammála. 10 eða 17,86% voru ósammála og fjórir eða 7,14% 

völdu svarkostinn veit ekki.  
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Mynd 27 Stjórnendur í stofnuninni hafa skilning á mikilvægi stafrænnar tækni 

Þátttakendur voru spurðir hvernig stofnunin innleiði stafrænar 

breytingar/tækni. 2 eða 3,70% sögðu það vera frá toppi og niður. 5 eða 9,26% 

völdu svarkostinn með tilraunahópi (pilot). 9 eða 16,67% völdu svarkostinn 

með þverfaglegu teymi og 4 eða 7,41% völdu svarkostinn neðan frá og upp með 

hópum þvert í fyrirtækinu. 34 eða 62,96% völdu svarkostinn veit ekki. 

 

Mynd 28 Með hvaða hætti eru stafrænar breytingar innleiddar? 
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Ein fullyrðingin sem þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til  er 

lýtur að leiðtogahæfni í stafrænni þróun er að „stjórnendur í stofnuninni sem ég 

starfa hjá hafa næga þekkingu og reynslu til að leiða stafræna stefnu hennar.“ 9 

eða 17,65% voru sammála henni. 18 eða 35,29% voru hvorki sammála né 

ósammála. 2 stjórnendur töldu að stjórnendur hefðu þekkingu og reynslu til að 

leiða stafræna stefnu stofnunarinnar, 1 taldi svo ekki vera og 2 töldu að fá þyrfti 

utanaðkomandi aðstoð í innleiðingarferlinu en mikilvægt væri að stefnan kæmi 

frá stjórnendum, ekki væri hægt að vinna stefnuna í „einhverju tómi“.   

 

Mynd 29 Færni stjórnenda til að leiða stafræna stefnu stofnunarinnar 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar, „minn 

næsti yfirmaður hvetur mig til að tileinka mér stafræna tækni.“ 5 eða 10,00% 

voru mjög sammála. 10 eða 20,00% voru sammála. 19 eða 38,00% voru hvorki 

sammála né ósammála. Þessari fullyrðingu svipar mjög til fullyrðingarinnar um 

að  stofnunin veiti starfsfólki aðstoð/tækifæri til að öðlast rétta færni til að geta 

nýtt sér stafræna tækni og er svörunin mjög svipuð. Sumir telja sig hafa 

stuðninginn en töluverður hluti vill ekki taka afstöðu til þess og má spyrja sig 

hvort að þessi stuðningur eða hvatning sé misjöfn eftir stjórnendum. 
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Mynd 30 Minn næsti yfirmaður hvetur mig til að tileinka mér stafræna tækni 

 

8.5 Hindranir tengdar stafrænni tækni 

Nokkrar spurningar í könnuninni lutu að hindrunum sem tengjast 

stafrænni tækni. Þar á meðal í hvaða mæli stafræn tækni er truflandi í 

stofnununni sem viðkomandi starfar í. 23 eða 41,07% töldu hana vera að litlu 

leyti truflandi og 16 eða 28,57% töldu hana alls ekki truflandi. Þessi spurning 

var ekki lögð fyrir stjórnendur en spurning hvort þessi svörun rými að nokkru 

leiti við það að mikill meirihluti starfsmanna og stjórnenda telja að stofnunin 

líti á stafræna tækni sem tækifæri en ekki ógn og hún sé að bæta eftirlitið á 

heildina litið. 

 

Mynd 31 Í hvaða mæli er stafræn tækni truflandi? 
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Í einni spurningunni voru settar fram eftirfarandi 10 fullyrðingar 

varðandi hindranir sem standa í vegi fyrir því að stofnunin sem þeir starfa hjá 

nýti sér stafræna tækni í þróun stofnunarinnar ( Mynd 32) og mátti hver og einn 

velja við þrjá af eftirtöldum svarmöguleikum. 33 eða 60,00% völdu að skortur 

á heildarstefnu væri ástæðan. 23 eða 41,82% völdu öryggisþætti. 15 eða 27,27% 

völdu ófullnægjandi tæknileg geta/þekking. 8 eða 14,55% völdu skort á 

sveigjanleika. 13 eða 23,64% völdu skort á skilningi stjórnenda. 9 eða 16,36% 

völdu skort á frumkvöðla krafti, skort á vilja til að taka áhættu. 14 eða 25% 

völdu skort á samþættingu, skort á hefð til að deila þekkingu.  

Í þessari spurningu var einnig möguleiki á opnum valmöguleika þ.e. að 

velja annað og tilgreina hvað það væri. Þar voru 8 eða 14,55% sem völdu að 

tilgreina atriði eins og; takmörkuð afkastageta (þekking til staðar, en skortir 

fjármagn og mannafla), skortur á tíma (forgangsröðun), fjármagn, hef ekki 

hugmynd hvort það séu einhverjar hindranir sem standa í vegi, ekki nægilega 

mikið fjármagn til hjá stofnuninni, hér taka hlutir of langan tíma, hef ekki 

hugmynd og skortur á fjármagni.  

Svör stjórnenda rýma við þessi svör en þeir töldu að skortur á skýrri sýn 

og sú vegferð sem á að fara sé kortlögð. Einnig kom fram að mikilvægt væri að 

samstaða væri um sýnina meðal allra starfsmanna, ekki bara stjórnenda.  
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Mynd 32 Hindranir sem standa í vegi fyrir nýtingu á stafrænni tækni 

„Stofnunin sem ég starfa hjá sér stafræna tækni sem ógn“ var ein 

fullyrðing varðandi hindranir tengdar stafrænni tækni. 9 eða 16,07% voru 

sammála. 13 eða 23,21% voru hvorki sammála né ósammála. 24 eða 42,86% 

voru ósammála fullyrðingunni. Þetta er í raun andstæðu spurning við að 

stofnunin sjái stafræna tækni sem tækifæri. Í niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar og úr viðtölum við stjórnendur kemur skýrt fram að 

litið sé á stafræna tækni sem tækifæri en ekki ógn.  
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Mynd 33 Stafræn tækni er séð sem ógn 

 
Út úr spurningakönnuninni kom fram að helsta hindrun sem stendur í 

vegi fyrir því að stofnunin nýti sér stafræna tækni í þróun stofnunarinnar er 

skortur á heildarstefnu. Í öðru sæti voru það öryggisþættir sem hindrun 

stafrænnar tækni.  

Starfsmenn töldu að stafræn tækni gæti breytt í grundvallaratriðum 

hvernig fólk vinnur og gera sér grein fyrir mikilvægi stafrænnar tækni í þeirra 

starfsumhverfi og telja að hún verði mikilvægari eftir þrú ár en hún er í dag. 

Starfsmenn voru beðnir um að meta stafrænan þroska 

Fjármálaeftirlitsins á bilinu 1-10 og reyndist meðaltalið vera 4,24 en samkvæmt 

MIT Sloan þroskalíakaninu er það þrepið sem þýtt hefur verið „Í þróun“ (e. 

developing) sem er á bilinu 4-6.  

Spurningakönnunin leiddi einnig í ljós að starfsmenn telja stofnunina 

líta á stafræna tækni sem tækifæri og telja hana reiðubúna til að taka þátt í 

stafrænni þróun. Meirihluti svarenda telur sig fullvissa um að stjórnendur í 

stofnuninni hafi skilning á mikilvægi stafrænnar þróunar og tækni.  
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9 Samantekt - frá formfestu til nýsköpunar  

Í  eftirfarandi kafla verða teknar saman megin niðurstöður 

rannsóknarinnar. Leitast verður við að svara megin rannsóknarspurningunni og 

undirspurningunum tveimur og hvort sú stafræna stefnumótun sem þykir henta 

einkareknum fyrirækjum henti opinberri stofnun.  

9.1 Hverjir eru lykilþættir til árangurs í stafrænni þróun opinberra stofnana  

Í bók sinni Leading change talar Kotter um mikilvægi þess að skapa sýn 

og stefnu. Að mati Kotter felur árangursrík framtíðarsýn í sér sex atriði. Það 

þarf að vera hægt að setja hana upp á myndrænan hátt, hún þarf að vera 

framkvæmanleg, sveigjanleg og eftirsóknarverð. Síðast en ekki síst þarf að vera 

einfalt að miðla henni og útskýra (Kotter, 1996).  

Þau fyrirtæki í könnun MIT sem reyndust vera á  bilinu 7-10 í stafrænum 

þroska hafa stefnuna á umbreytingu og nýsköpun ráðandi. Helstu hindranir að 

mati starfsmanna og kom einnig fram í viðtölum við stjórnendur er skortur á 

heildarstefnu stafrænnar þróunar. Þó kemur fram að verið sé að uppfylla þróun 

og breytingar varðandi lagalegar kröfur. Starfsemi opinberra stofnana byggist á 

gildandi lögum og út frá þeim eru verkefni stofnana unnin. Sú nálgun verður 

alltaf í forgangi og þarf að marka stefnu og framtíðarsýn innan þess lagalega 

umhverfis sem stofnunin starfar í.  

Setja þarf fram stefnu eða áætlun um hvernig breytingum frá núverandi 

stafrænu þroskastigi til hærra þreps í stafrænum þroska verði náð eftir tilsettan 

tíma. 

Þegar spurt var um  hvaða færni vanti í stofnunina til að leiða hana í 

stafrænni þróun telja starfsmenn að helst vanti færni til að vinna í dreifðum 

þekkingarteymum og færni til að vinna saman milli deilda og sviða. Þau 

fyrirtæki sem teljast vera vel á veg komin í stafrænum þroska hafa samþætta 

menningu þar sem þekkingu er deilt milli deilda og sviða. Samkvæmt öðru þrepi 

í líkani Kotter er mikilvægt að setja á laggirnar öflugan hóp sem leiðir þær 

breytingar sem á að fara í. Honum er ætlað að miðla upplýsingum til annarra 

starfsmanna, og hann þarf að hafa ákveðið umboð til athafna og njóta til þess 

trausts.  

Stjórnendur töldu mikilvægt að stefnan og sýnin kæmi frá æðstu 

stjórnendum og þyrftu þeir að ná að selja starfsfólkinu hvað væri í því fyrir þá. 
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Af þessu má kannski draga þá ályktun að leggja þurfi í vinnu við að skapa það 

umhverfi og þjálfa starfsfólk til að vinna í teymum og skapa það andrúmsloft 

sem mikilvægt er til að breytingaferlið nái fram að ganga.  

Stafrænt þroskuð fyrirtæki leggja mikið uppúr því að starfsfólk fái 

stuðning og séu í þannig umhverfi að þeim sé gert kleift að bæta færni sína og 

þekkingu er lýtur að stafrænni tækni. Þessi rannsókn gefur til kynna að misjafnt 

er hvort fólk telji sig fá stuðning frá næsta yfirmanni til að tileinka sér stafræna 

tækni og sama var með stjórnendur. Hins vegar kemur einnig fram að 

stjórnendur gera sér grein fyrir þeirri þjálfun sem þarf að vera í boði fyrir 

starfsmenn til að öðlast stafræna færni, bæði í ráðningarferlinu og í 

símenntunarstefnu stofnunarinnar og má því ætla að vitundin og farvegurinn til 

að bæta slíkt sé til staðar. Setja þarf það inn í stefnumótunina og festa í sessi 

með þjálfun nýliða og koma á stafrænni símenntunarstefnu.  

Misjafnt var hvort viðmælendur töldu að forystan í fyrirtækinu hefði 

þekkinguna til að leiða stafræna stefnu en einnig kom fram að forystan þyrfti 

ekki endilega að búa yfir slíkri þekkingu heldur yrði fenginn ráðgjafi til að koma 

að slíkri vinnu en stjórnendur þyrftu að hafa sýnina og getuna til að leiða 

starfsfólkið áfram á þeirri vegferð. Í viðtölum við stjórnendur kom fram 

mikilvægi þess að selja starfsmönnum breytingar ásamt því mikilvægi að sýnin 

kæmi ofan frá og skilaði sér til starfsmanna, þeir ættu að vera leiðandi í 

breytingunum.  
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9.2 Hverjar eru áskoranir opinberra stofnana í stafrænni þróun? 

Í líkani MIT kemur fram að þau fyrirtæki sem eru í þróun hafa stjórn á 

truflunum (e. managing distractions). Hægt er að velta fyrir sér hvað gæti fallið 

undir „truflanir“ hjá opinberum stofnunum og er það álit rannsakandans að þar 

væri mögulega hægt að líta á lagarammnn, sem stofnanir vinna eftir, sem 

nokkurs konar truflun að ákveðnu leiti, en hann er það sem sker opinberar 

stofnanir á skarpan hátt frá einkareknum fyrirtækjum og þær hafa ekkert val um 

að bregðast ekki við þegar ný lög eða lagabreytingar verða.   

Þau verkefni sem opinberar stofnanir vinna eiga sér stoð í lögum og 

vegna nýrra laga og lagabreytinga fer oft mikil vinna í að aðlaga kerfi og lausnir 

vegna þeirra. Þar er um að ræða bæði  íslensk lög og bindandi reglur (e. binding 

technical standards) sem eftirlitsstofnanir innan Evrópusambandsins gefa út 

eins og áður hefur komið fram. Verkefni sem falla undir stafræna þróun þarf því 

mögulega að forgangsraða og sníða að væntanlegum nýjum lögum og 

lagabreytingum. 

Fjármagn, eða skortur á því, kom fram í viðtölum við stjórnendur við 

þróun stafrænnar tækni, mikill kostnaður sé í kaupum á kerfum og sérsmíði er 

einnig dýr. Í opna valmöguleikanum varðandi hindrun í þróun nýtingar á 

stafrænni tækni nefndu nokkrir starfsmenn að fjármagn væri þar hindrun.  

Opinberar stofnanir þurfa einnig að tryggja það að varðveisla stafrænna 

gagna sé trygg til langtíma og fylgja þeim leiðbeiningum og reglum sem 

Þjóðskjalasafns Íslands setur út frá lögum um opinber skjalasöfn.  

Þau fyrirtæki sem þykja stafrænt þróuð telja öryggisþætti vera helstu 

hindrunina og er ekki ólíklegt að í stafrænni þróun opinberra stofnana verði 

sama upp á tengingnum. Öryggi varð í öðru sæti á eftir skorti á stefnu sem 

ástæða hindrunar í stafrænni þróun og í viðtölum við stjórnendur kom fram að 

öryggi t.d. vegna viðkvæmra gagna væri stór þáttur og væri það ein ástæða þess 

að ekki væri verið að nýta skýjalausnir. Í stafrænni vegferð Fjármálaeftirlitsins 

má því vera ljóst að taka þarf tillit til þessarra þátta.  

Stjórnendur ræddu þær áskoranir sem snúa að starfsfólkinu að fá það til 

að aðlagast breytingum og tileinka sér nýja tækni og breytingar í verklagi sem 

tengjast því. Mikil áskorun sé falin í því að fá starfsfólkið til að breyta því 

hvernig það hafi unnið hingað til og það treysti því að upplýsingarnar sem kerfin 
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birta séu réttar. Breytingar á verklagi og aukin stafræn tækni við eftirlitið kalli 

á breytingar í ráðningarferli, símenntunarþróun og fleiru.  

 

9.3 Hvaða leiðir eru vænlegar til árangurs í stafrænni þróun? 

Í skýrslu Forrester Research kemur fram að fyrirtæki geti valið milli 

tveggja leiða þegar það ætlar að leggja af stað í það ferðalag að verða stafrænt.  

Annars vegar leið sem miðar að því að efla samband við viðskiptavini með því 

að horfa á stafrænt ferðalag þeirra (e. Digital customer experince) og hins vegar 

leið sem miðar að því að skapa stafrænt ferli innan fyrirtækisins sjálfs (e. Digital 

operational excellence) (Fenwick, 2015).  

Sú leið að skapa stafrænt ferli innan fyrirtækisins sjálfs skiptist í fyrsta 

lagi að því að opna aðgang fyrir aðra til að nýta sér auðlind sem kemur utan frá 

til að búa til vistkerfi með ýmiskonar virkni. Í öðru lagi að búa til (eða hlúa að) 

nýsköpun sem snýr að viðskiptavinunum og í þriðja lagi að horfa á fjölhæfni 

frekar en hagkvæmni.  

 Út frá niðurstöðum rannsóknanna beggja álýtur rannsakandinn að rétta 

leiðin fyrir Fjármálaeftirlitið væri að skapa stafrænt ferli innan fyrirtækisins 

sjálfs. Þau gögn sem stofnunin safnar verði kortlögð með hagsmunaðilum og 

horft á þau sem auðlind sem veiti tækifæri til nýsköpunar  í formi betri þjónustu 

fyrir eftirlitsskylda aðila og aukið virði fyrir starfsmenn eftirlitsins.  

IGRM líkanið (mynd 4) sýnir hvernig hagsmunaðilar horfa 

sameiginlega á upplýsingavirðið út frá ferlum og stefnu fyrirtækisins og saman 

byggja þeir upp markmið tengd upplýsingastjórnun þvert á svið fyrirtækisins til 

að tryggja að raunverulegur árangur náist.  

Til að tryggja úthald við innleiðingu á breytingum þarf að fagna þeim 

áföngum sem nást og gæta þarf þess að hafa ekki of langt á milli þess að 

áföngum sé fagnað og gera það með markvissum hætti en ekki handahófskennt.  

Í viðtölum við stjórnendur kom fram að í stefnumótunarvinnu skorti oft á 

úthaldið,  mikilvægt væri að einhver sinni því stöðugt og sjái til þess að það 

gleymist ekki í dagsins önn.  

Til að festa breytingar í sessi þarf stöðugt að viðhalda þeim og vera 

vakandi yfir ferlinu að mati Kotter. Nota eigi tækifærið til að endurskoða 

verkferla, úrelda og jafnvel eyða þeim. Við innleiðingu á stafrænni stefnu þarf 

að horfa til þess hvort einhverju ætti að breyta í innviðum fyrirtækisins, 

staðsetningu starfsmanna og fleira sem styðji betur við breytingaferlið.  
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10 Umræður og ályktanir - hagnýtar tillögur fyrir stjórnendur 

10.1 Yfirstíga hindranir  

Ljóst er að stærsta hindrun í stafrænni þróun er skortur á heildarstefnu. 

Setja þarf saman hóp starfsmanna sem eru hlynntir stafrænni tækni og 

breytingum og þarf sá hópur að vera tilbúinn til að selja starfsmönnum 

hugmyndina og fá þá til þátttöku í breytingaferlinu.  

Setja þarf fram stefnu og áætlun með hvaða hætti fara skuli frá núverandi 

þroskastigi til hærra þreps í stafrænum þroska eftir tilsettan tíma. Leggja þarf 

mat á gagnaauðlindir eftirlitsins ásamt því að meta það umhverfi sem það starfar 

í til að skoða hvaða valkostir í stefnumótun eru vænlegastir. Þeim aðferðum sem 

lýst var í kafla 3 væri æskilegt að beita að mati rannsakandans.  

 

Mynd 34 Stefnumótunarferli 

Að slíku mati ættu hagsmunaaðilar (gagna) frá öllum sviðum 

stofnunarinnar að koma sem mynda sameiginlega stefnu m.a. með því að horfa 

á lífsferil stafrænna gagna út frá verkferlum þvert í gegnum stofnunina.  

 

Mynd 35 Upplýsingastjórnun 
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Uppfylla þarf þróun og breytingar varðandi lagalegar kröfur, sú nálgun 

verður alltaf í forgangi og þarf að marka stefnu og framtíðarsýn innan þess 

lagalega umhverfis sem stofnunin starfar í.  

Við upphaf stefnumótunarvinnunnar þarf því að taka ákvörðun um hvort 

eigi að fá utanaðkomandi aðstoð til að marka stefnuna, koma vinnunni af stað 

og gera stjórnendur í stakk búna til að taka við og halda innleiðingunni áfram.   

10.2 Stefna 
Gera má ráð fyrir að Fjármálaeftirlitið verði alltaf „viðskipta- og 

vörudrifið“ vegna þess að megin starfsemi þess snýr að eftirlitsskyldum aðilum 

sem eru íslenskar fjármálastofnanir og mun það líklega ekki breytast. Hins vegar 

má velta fyrir sér hvort horfa megi meira til líkans Deloitte um að efla þær 

stafrænu lausnir sem bæta þjónustuna við eftirlitsskylda aðila og færast þannig 

ofar í því þroskalíkani.  

10.3 Breyta menningu 
 

Niðurstöður gefa til kynna að menning innan eftirlitsins virðst vera í 

sílóum. Til að breyta slíkri menningu þarf að skapa umhverfi og farveg í 

kringum stafræna þróun, með því m.a. að auka teymisvinnu, deila upplýsingum 

milli deilda og auka samþættingu innan stofnunarinnar. Stuðningur verði við 

nýsköpun og heimilt verði að taka áhættur að einhverju leiti í þróun.  

10.4 Styðja þróun á kunnáttu og færni 

Stjórnendur gera sér grein fyrir þeirri þjálfun sem þarf að vera í boði 

fyrir starfsmenn til að öðlast stafræna færni. Skoða þarf hvort breyta þurfi 

ráðningarferlinu ásamt því að tryggja stuðning við starfsmenn svo þeir geti bætt 

færni sína er lýtur að stafrænni tækni með því að festa það í símenntunarstefnu 

stofnunarinnar. 

10.5 Stafræn færni og þekking stjórnenda 

Leggja þarf mat á hvort kosta eigi utanaðkomandi aðstoð við stafræna 

þróun til að styrkja stjórnendur í breytingaferlinu eða hvort slík þekking sé til 

staðar innan stofnunarinnar. Einnig ætti að skoða hvort breyta þurfi 

ráðningarferli stjórnenda og símenntunaráætlun til að smátt og smátt aukist 

stafræn færni í þeirra hópi og ekki þurfi lengur að leggja í kostnað við að kaupa 

utanaðkomandi aðstoð í stafrænni þróun í eins miklum mæli.   
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Til að tryggja að þeim markmiðum sem sett verða í stafrænni stefnu 

verði náð og innleiðing heppnist er lagt til að fylgt verði breytingaferli Kotter 

frá upphafi til enda og mikilvægt er að hafa úthald til að fylgja því eftir, fagna 

sigrum, endurmeta og rýna.  

 

Mynd 36 Breytingaferli 

10.6 Frekari rannsóknir 
 

Áhugavert væri að leggja sambærilega spurningakönnun og lögð var 

fyrir í þessari rannsókn fyrir aðrar ríkisstofnanir og jafnvel sveitarfélög.   

Leggja mat á þroskastig þeirra og bera þær niðurstöður saman við 

niðurstöður úr þessari rannsókn. Skoða hvort fram komi aðrar hindranir en 

lagaramminn, öryggi, fjármagn og breytingar er lúta að aðlögun starfsmanna og 

einnig hvort aðrir þættir eru taldir vera lykilþættir til árangurs.  

Það væri einnig áhugavert að velta fyrir sér hvort þær tillögur sem hér 

koma fram sem vænlegar leiðir til árangurs í stafrænni þróun Fjármálaeftirlitsins 

gætu nýst öðrum opinberum stofnunum og jafnvel sveitarfélögum. 

 

 

11 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hafa verið kynntar rannsóknir, kenningar og líkön sem 

fræðimenn hafa sett fram í kringum stafræna stefnumótun fyrirtækja. Með 
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aukinni gagnasöfnun eykst vandinn við að stýra gögnunum og nýta þau 

fyrirtækjum til framdráttar. Gögnin eru nýtt til góðs en einnig hafa fréttir borist 

af misnotkun á gögnum. Ný persónuverndarlöggjöf er ein leiðin til að færa 

stjórn persónugreinanlegra gagna meira í hendur þeirra einstaklinga sem birtast 

í gögnunum.  

Gögn opinberra stofnana eru stöðugt í meira mæli að verða stafræn líkt 

og í einkareknum fyrirtækjum og umhverfið í kringum stjórnun gagna er einnig 

að breytast. Íslenskt og evrópskt regluverk setur ákveðinn ramma utan um 

stjórnun upplýsinga með formföstum hætti hjá opinberum stofnunum sem 

mögulega gerir þeim erfiðara fyrir að losa sig við gögn sem þær mundu vilja 

grisja.  

Vonast rannsakandinn til að þessi ritgerð varpi að einhverju leiti ljósi á 

það stafræna umhverfi sem opinber stofnun þ.e. Fjármálaeftirlitið býr við í dag.  
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Viðauki I: 
 
Spurningakönnun 

 

 

Til þátttakenda: 

 

 

 

Kæri viðtakandi 

 

Tilgangur með þessum tölvupósti er að óska eftir þátttöku þinn í spurningakönnun um nýtingu 

stafrænnar tækni í opinberum stofnunum. 

 

Könnunin er liður í lokaverkefni mínu til meistaraprófs í forystu og stjórnun í Háskólanum á 

Bifröst og hef ég fengið leyfi forstjóra til að leggja hana hér fyrir. 

 

Góð þátttaka er grundvöllur þess að greinargóðar niðurstöður fáist og er þátttaka þín mikils 

virði.  

 

Þér er frjálst að hafna þátttöku, hætta á hvaða stigi sem er eða neita að svara einstökum 

spurningum, án eftirmála. Svör þátttakenda eru ópersónugreinanleg og því verður ekki hægt 

að rekja svör til þeirra.  

 

Ef frekari upplýsinga er óskað má senda fyrirspurn á netfangið mitt, solveigmag@gmail.com   

 

https://www.surveymonkey.com/r/3X97MTT   

 

Kv. 

Sólveig Magnúsdóttir 
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Viðauki II 
 

Spurningakönnun - Byggð á MIT Sloan Management Review  

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

1. Ég veit hvað fyrirtæki mitt er að gera með tilliti til stafrænnar tækni (e. digital 

technology) 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki  

2. Stofnunin sem ég starfa hjá hefur innleitt skýra stafræna stefnu (e.digital 

strategy) 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki  

3. Stafræn tækni hefur möguleika á að breyta grundvallaratriðum hvernig fólk 

vinnur í stofnuninni  

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki  

4. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um hvert sé 

markmið stofnunarinnar sem þú starfar hjá?  

a. Breyta grundvallar viðskiptaferlum og / eða viðskiptamódelum? 

b. Bæta upplifun viðskiptavina og þátttöku 

c. Bæta nýsköpun 

d. Bæta ákvarðanir innan stofnunarinnar 

e. Bæta skilvirkni/sjálfvirkni 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki né / Ósammála / Mjög 

óssammála / Veit ekki  

5. Í hve miklum mæli notar stofnunin sem þú starfar hjá eftirfarandi stafræna 

tækni 

a. Samfélagsmiðla  

b. Farsímatækni 

c. Gögn og greiningar (e. data analytics) 

d. Skýjalausnir 

i. Í Miklum mæli / Í meðallagi / Í litlum mæli / Alls ekkert / Veit ekki 

6. Ímyndaðu þér stofnun sem umbreytt er af stafrænni tækni og getu sem bætir 

ferli, nýtir þekkingu þvert yfir stofnunina  og keyrir ný og virðisaukandi 
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viðskiptamódel. Hversu nálagt slíkri ímynd telur þú þína stofnun vera á 

skalanum 1-10 þar sem 1 er alls ekki nálægt og 10 mjög nálægt. 

7. Hversu mikilvæg er/verður stafræn tækni og geta í stofnuninni sem þú starfar 

hjá?  

a. Í dag 

b. Eftir eitt ár 

c. Eftir þrjú ár 

i. Mjög mikilvæg / Mikilvæg / Hvorki né / Ekki mikilvæg / Mjög 

ómikilvæg 

8. Í hvaða mæli er stafræn tækni truflandi í stofnuninni sem þú starfar hjá? 

a. Að miklu leyti / Í meðallagi / Að litlu leyti / Alls ekki / Veit ekki 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

9. Stofnunin mín sér stafræna tækni sem tækifæri 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög ósammála / Veit ekki  

10.  Stofnunin sem ég starfa hjá sér stafræna tækni sem ógn 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög ósammála / Veit ekki  

11. Ég er ánægð/ur með núverandi áætlun stofnunarinnar sem ég starfa hjá um 

stafræna þróun  

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki  

12. Ég er fullviss um að stofnunin sem ég starfa hjá er reiðubúin að taka þátt 

stafrænni þróun 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki  

13. Ég er fullviss um að stjórnendur í stofnuninni sem ég starfa hjá hafa skilning á 

mikilvægi stafrænnar þróunar og tækni. 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki 

14. Hvernig mundir þú skilgreina stofnunina sem þú starfar hjá?  

a. Nýjungagjarna miðað við aðrar opinberar stofnanir 

b. Deilir þekkingu (samvinna milli deilda/sviða) miðað við aðrar 

opinberar stofnanir 
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c. Færa um að bregðast hratt við ógnum eða tækifærum samanborið við 

aðrar opinberar stofnanir 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki né / Ósammála / Mjög 

óssammála / Veit ekki 

15. Hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að stofnunin sem þú starfar hjá nýti sér 

stafræna tækni í þróun stofnunarinnar (merktu við þrjá af eftirtöldum 

svarmöguleikum)  

a. Skortur á heildarstefnu 

b. Öryggisþættir 

c. Ófullnægjandi tæknileg geta/þekking 

d. Skortur á sveigjanleika 

e. Skortur á skilningi stjórnenda 

f. Skortur á frumkvöðla krafti, skortur á vilja til að taka áhættu 

g. Skortur á samþættingu, skortur á hefð að deila þekkingu 

h. Skortur á hvatningu starfsmanna 

i. Enginn / engar hindranir til staðar 

j. Vil ekki svara 

k. Annað (vinsamlega tilgreinið) 

16. Hefur einhver einstaklingur eða hópur heildaryfirsýn/ábyrgð á stafrænni stefnu 

stofnunarinnar sem þú starfar hjá? 

a. Já / Nei / Veit ekki 

17. Hver er  staða þess einstaklings/a sem ber(a) ábyrgð á stafrænni stefnu 

stofnunarinnar sem þú starfar hjá? 

a. Starfsmaður 

b. Sérfræðingur 

c. Forstöðumaður 

d. Framkvæmdastjóri 

e. Forstjóri 

f. Veit ekki 

18. Hvernig innleiðir stofnunin sem þú starfar hjá stafrænar breytingar/tækni? 

a. Frá toppi og niður 

b. Með tilraunahóp (pilot) 

c. Með þverfaglegu teymi 

d. Neðan frá og upp með hópum þvert í fyrirtækinu 
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e. Veit ekki 

f. Annað (vinsamlegast tilgreinið) 

19. Hvaða helstu færni eða hæfileika vantar í stofnunina sem þú starfar hjá til að 

leiða hana í stafræna þróun (merktu við þrjá af eftirtöldum svarmöguleikum)  

a. Þekking á starfsemi stofnunarinnar og að geta búið til sviðsmyndir sem 

sýna hvernig ný tækni getur bætt núverandi ferla 

b. Færni til að gera tilraunir og taka áhættu 

c. Færni til að stjórna eða vinna í dreifðum þekkingarteymum og 

sveigjanlegu umhverfi 

d. Færni til að nýta stafræna tækni eins og samfélagsmiðla, farsíma, 

gagnagreiningar og skýjalausnir við vinnu 

e. Færni í að vinna saman milli deilda/sviða 

f. Vil ekki svara 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

20. Stofnunin sem ég starfa hjá veitir mér eða samstarfsfólki mínu aðstoð/tækifæri 

til að öðlast rétta færni til að við getum nýtt okkur stafræna tækni 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki 

21. Stjórnendur í stofnuninni sem ég starfa hjá hafa næga þekkingu og reynslu til 

að leiða stafræna stefnu hennar 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki 

22. Starfsmenn stofnunarinnar sem ég starfa hjá hafa næga þekkingu og reynslu til 

að framkvæma stafræna stefnu hennar 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki 

23. Minn næsti yfirmaður hvetur mig til að tileinka mér stafræna tækni 

i. Mjög sammála / Sammála / Hvorki sammála né ósammála / 

Ósammála / Mjög óssammála / Veit ekki 

24. Hversu mikilvægt er fyrir þig að starfa í stofnun/fyrirtæki sem er virkt stafrænt 

eða er stafrænt leiðandi? 

i. Mjög mikilvægt / Fremur mikilvægt / Hvorki né / Ekki 

mikilvægt / Alls ekki mikilvægt 
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25. Hversu stór hluti af þjónustu stofnunarinnar sem þú starfar hjá telur þú að sé 

aðgengileg í gegnum vef hennar?  

a. Minna en 25% 

b. 25% - 50 % 

c. 51% - 75%  

d. Meira en 75% 

26. Á hvaða sviði starfar þú? 

a. Skrifstofu forstjóra 

b. Svið yfirlögfræðings 

c. Bankar 

d. Lífeyrir og vátryggingar 

e. Markaðir og viðskiptahættir 

f. Hlíting og úttektir 

g. Upplýsingatækni 

h. Fjármál og rekstur / Mannauður 

27. Hver er aldur þinn? 

a. Yngri en 21 

b. 22 – 27 ára 

c. 28 – 35 ára 

d. 36 – 44 ára 

e. 45 – 52 ára 

f. 53 – 59 ára 

g. 60 ára eða eldri 

h. Vil ekki svara 

28. Hvert er kyn þitt 

a. Kona 

b. Karl 

29. Hver er tæknilegur áhugi þinn 

a. Mjög lítill – ég nota eingöngu þau tæki sem mér er úthlutað til að geta 

sinnt starfi mínu, að læra á nýja tækni er tímasóun 

b. Lítill – ég tek það sem mér er rétt en það er gaman að hafa góða tækni 

þegar ég er búin/n að venjast henni 
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c. Miðlungs – ég er meðvituð/aður um það nýjasta í tæknigeiranum og fæ 

mögulega einhverjar upplýsingar þegar nýjungar koma á markað en 

tækni tól lifa ekki lengi 

d. Mikill – mér finnst gaman að leika með nýtt dót, en ég þarf ekki að 

vera fyrstur/st til að eignast það 

e. Mjög mikill – mér finnst gaman að vera fyrst/ur með nýjustu og 

flottustu græjurnar; aðrir leita til mín eftir tækni ráðleggingum 
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Viðauki III 
 

 

Reykjavík, 10.04.2018 

 

 
 
 

Beiðni um leyfi til að leggja spurningakönnun fyrir starfsmenn 

Fjármálaeftirlitsins og taka viðtöl við nokkra stjórnendur 

 
Undirrituð hefur frá árinu 2014 stundað nám á meistara stigi  í Forystu og stjórnun við 

Háskólann á Bifröst. 

 

Nú er komið að því að hefja vinnu við lokaritgerð og mun efni hennar verða um stafræna 

stefnumótun opinberra stofnana. Rannsóknir sýna að ákveðnir þættir einkenna fyrirtæki 

sem þykja hafa náð ákveðnum stafrænum þroska er lítur að stefnu, leiðtogahæfni og 

þróun stafrænnar getu starfsmanna og er rannsóknarmarkmið að skoða hvernig 

opinberar stofnanir geta farið í gegnum stafræna stefnumótun með það að markmiði að 

ná stafrænum þroska.  

 

Undirrituð óskar eftir leyfi til að taka annars vegar eigindleg viðtöl við nokkra 

stjórnendur eftirlitsins ásamt því að leggja fyrir spurningakönnun fyrir alla starfsmenn 

eftirlitsins með það að markmiði að meta hvar  Fjármálaeftirlitið sé statt með tilliti til 

stafræns þroska.  

 

Æskilegur tími til að leggja fyrir könnunina og taka viðtölin væri að hvort tveggja yrði 

lokið áður en starfsmenn hefja sumarleyfi uppúr miðjum maí. 

 

Í niðurstöðum verður tekin saman vegvísir yfir hvert æskilegt væri að Fjármálaeftirlitið 

stefni og með hvaða hætti. Meðfylgjandi í viðaukum eru spurningakönnunin ásamt 

viðtalsramma fyrir stjórnendur. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Sólveig Magnúsdóttir 
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Viðauki IV 
 

 

Upplýsingabréf vegna viðtals 

 

Dagsetning viðtals: 

 

Nafn rannsakanda: Sólveig Magnúsdóttir 

Nám: Meistaranám í forystu og stjórnun á Bifröst 

Nafn viðmælanda: Jón Jónsson 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig hægt er að standa að stafrænni 

stefnumótun hjá opinberri stofnun með því að fara í gegnum stafræna umbreytingu (e. 

digital transformation) með það að markmiði að ná stafrænum þroska (e. digital 

maturity). 

 

Nafnleysi og fullum trúnaði er heitið. 

 

Ef upp koma spurningar að loknu viðtali varðandi rannsóknina er þér velkomið að 

hafa samband við mig í síma 897 0323 eða á netfangið solveigmag@gmail.com 

 

Ekki er skylt að svara einstökum spurningum og þér er frjálst að draga þig hvenær 

sem er í hlé. 

 

 

  

mailto:solveigmag@gmail.com
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Viðauki V 
Spurningar fyrir stjórnendur  

Inngangsspurningar 

• Hver er aldur þinn? 

• Hver er starfsaldur þinn? 

Meginviðfangsefni viðtals 

Stefna 

• Hefur stofnunin mótað stafræna stefnu? 

• Hversu ánægð/ur ertu með núverandi viðbrögð fyrirtækisins við stafrænni 

þróun? 

• Hvað er fyrirtæki þitt er að gera með tilliti til stafrænnar tækni/þróunar ? 

• Ímyndaðu þér fyrirtæki sem umbreytt er af stafrænni tækni og getu sem bætir 

ferli, nýtir þekkingu þvert yfir stofnunina  og keyrir ný og virðisaukandi 

viðskiptamódel. Hversu nálægt slíkri ímynd telur þú þína stofnun vera á 

skalanum 1-10 þar sem 1 er alls ekki nálægt og 10 mjög nálægt. 

• Hvernig mundir þú skilgreina þitt fyrirtæki?  

o Nýjungagjarnt miðað við önnur fyrirtæki 

o Samþætt miðað við önnur fyrirtæki 

o Fært um að bregðast hratt við ógnum eða tækifærum samanborið við 

önnur fyrirtæki? 

Menning 

• Í hvaða mæli notar fyrirtækið þitt eftirfarandi stafræna tækni 

o Samfélagsmiðla, farsímatækni, gögn og greiningar, skýjalausnir 

• Hversu mikilvæg er stafræn tækni og stafræn geta í þínu fyrirtæki? 

• Telur þú fyrirtækið líta á stafræna tækni sem tækifæri / ógn? 

• Telur þú að stafræn tækni hafi að einhverju leyti breytt grundvallaratriðum 

hvernig fólk í fyrirtækinu vinnur? 

Hindranir 

• Hverjar eru helstu áskoranir í stafrænni umbreytingu? 
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Þróun hæfileika 

• Telur þú að fyrirtækið og kannski helst þinn næsti yfirmaður veiti þér og 

samstarfsfólki þínu aðstoð/tækifæri og hvatningu til að þróast og öðlast rétta 

hæfileika til að þú getir nýtt þér stafræna tækni? 

• Hversu mikilvægt er fyrir þig að starfa í stofnun/fyrirtæki sem er virkt eða 

leiðandi varðandi stafræna þróun? 

Forysta 

• Telur þú að forystan í stofnuninni hafi næga þekkingu og reynslu til að leiða 

stafræna stefnu stofnunarinnar? 

• Hverja telur þú vera lykilþætti til árangurs í stafrænni umbreytingu. 

• Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki VI 
 

Tölvupóstur sem sendur var öllum starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins 4. Júní 2018 

 

Kæri viðtakandi 

 

Tilgangur með þessum tölvupósti er að óska eftir þátttöku þinn í spurningakönnun um 

nýtingu stafrænnar tækni í opinberum stofnunum. 

 

Könnunin er liður í lokaverkefni mínu til meistaraprófs í forystu og stjórnun í 

Háskólanum á Bifröst og hef ég fengið leyfi forstjóra til að leggja hana hér fyrir. 

 

Góð þátttaka er grundvöllur þess að greinargóðar niðurstöður fáist og er þátttaka þín 

mikils virði.  

 

Þér er frjálst að hafna þátttöku, hætta á hvaða stigi sem er eða neita að svara 

einstökum spurningum, án eftirmála. Svör þátttakenda eru ópersónugreinanleg og því 

verður ekki hægt að rekja svör til þeirra.  

 

Ef frekari upplýsinga er óskað má senda fyrirspurn á netfangið 

mitt, solveigmag@gmail.com    

 

Hlekkur í könnunina er: https://www.surveymonkey.com/r/3X97MTT  

 

Kveðja, 

Sólveig Magnúsdóttir 
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