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Útdráttur 

Stofnanakenningar lýsa því hvernig skipulagsheildir bregðast við ytri þrýstingi til að 

aðlagast umhverfinu með því að innleiða t.d. venjur eða verklag sem hafa dreifst það víða 

og öðlast svo mikið lögmæti að þau eru talin sjálfsögð og eðlileg, þ.e. stofnanavæðst. 

Stofnanaþrýstingi er oftast skipt í þrjár tegundir: þvingun, hermun og stöðlun.  

GDPR er reglugerð Evrópusambandsins nr. 2016/679 sem var lögfest á Íslandi með 

lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. GDPR er ætlað að 

ganga lengra en fyrri löggjöf hefur gert og taka til greina þróun í upplýsingatækni og út-

breiðslu hennar ásamt því að auka samræmi á milli landa, taka til heildarumfangs vinnslu 

og verndar persónuupplýsinga og efla vald eftirlitsstofnana til að ná fram hlítingu við 

GDPR. 

Gerð var megindleg rannsókn út frá sjónarhóli stofnanakenninga. Kannað var hvort 

stofnanaþrýstingur (þvingun, hermun og stöðlun) hafi áhrif á innleiðingu laga um 

persónuvernd hjá íslenskum skipulagsheildum. Einnig var kannað hvort stærð skipulags-

heilda, atvinnugrein, stuðningur stjórnenda, reynsla af innleiðingu upplýsingaöryggis-

staðla og upplýsingaöryggistilmæla, svo og persónuverndarhæfni hefði áhrif á inn-

leiðinguna.  

Spurningakönnun var send út til 1.323 skipulagsheilda og fengust 313 svör sem gerir 

23,66% svarhlutfall í rannsókninni. Niðurstöðurnar sýndu fram á að stofnanaþrýstingur í 

formi þvingunar-, hermunar- og stöðlunarþrýstings höfðu áhrif á upphaf innleiðingar 

persónuverndar hjá íslenskum skipulagsheildum, auk þess sem þvingun og hermun höfðu 

áhrif á ítarleika og lok innleiðingar.  

Stærð skipulagsheilda, atvinnugrein, persónuverndarhæfni og reynsla af upplýsinga-

öryggisstöðlum og -tilmælum gerðu fyrirtæki líklegri til að hefja innleiðingu fyrr ásamt því 

að stærð, persónuverndarhæfni og reynsla af upplýsingaöryggisstöðlum gerðu skipulags-

heildir líklegri til að innleiða fleiri þætti persónuverndar en ekkert af þessum atriðum 

gerðu þau líklegri til að ljúka innleiðingunni fyrr. Smæð fyrirtækja var helsta ástæða þess 

að þau höfðu ekki hafið innleiðingu. 
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1  Inngangur  

Í maí árið 2018 tók gildi í Evrópu ný reglugerð Evrópusambandsins um persónuvernd 

(GDPR) sem lögfest var á Íslandi í júlí sama ár. Reglugerðin kveður á um vernd persónu-

upplýsinga og setur þær skyldur á fyrirtæki og stofnanir að meðhöndla persónu-

upplýsingar með ábyrgum hætti og einungis ef heimild til vinnslu þeirra liggur fyrir. Alþingi 

samþykkti lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 13. júní 2018 

og tóku þau gildi á Íslandi 15. júlí sama ár. Þar sem reglugerðin hafði tekið gildi innan 

Evrópusambandsins í maí náði hún þegar til þeirra skipulagsheilda sem unnu persónu-

upplýsingar um þegna Evrópusambandsins. 

 Þessi nýja löggjöf var mikið til umræðu hjá fólki á síðustu þremur árum eða svo. Mikið 

var fjallað um háar sektarheimildir laganna og ákveðnar kröfur í lögunum, s.s. skyldu fyrir-

tækja til að virða réttindi einstaklinga til að gleymast. Einnig var fjölmiðlaumfjöllun um 

lögin óvenju mikil, mögulega vegna þess hve víðtækt gildissvið laganna er. Vegna 

ákveðinnar óvissu um túlkun laganna sá Persónuvernd sig tilneydda til að senda út frétta-

tilkynningu til að leiðrétta oftúlkun laganna í skólasamfélaginu (Persónuvernd, 2018). 

Rannsakandi stýrði innleiðingu laganna á vinnustað sínum og átti í samskiptum við ýmsa 

ráðgjafa á sviði persónuverndar til að greiða úr álitamálum. Í slíkum samskiptum kom 

skýrt fram að mikil óvissa væri um túlkun laganna og að fyrirtæki hermi eftir öðrum fyrir-

tækjum að vissu marki þótt fyrirmyndin, sem hermt sé eftir, byggi ekki endilega á réttri 

túlkun laganna, t.d. í tilfelli vefkökusamþykkta. Dómstólar Evrópusambandsins hafa 

nýverið skorið úr um að varðveisla vefkaka þarfnist virks samþykkis notenda (Court of 

Justice of the European Union, 1. október 2019). Stór hluti vefkökusamþykkta byggir þó 

ekki á virku samþykki heldur er gert ráð fyrir samþykki nema notandi afþakki þær 

sérstaklega.   

Rannsakanda þótti liggja beint við að rannsaka innleiðingu persónuverndarlaganna út 

frá nýju stofnanakenningunum (DiMaggio og Powell, 1983; Meyer og Rowan, 1977) í ljósi 

þess að ákveðnar aðstæður hafa myndast með beina svörun í stofnanaþrýsting til eins-

leitni (e. institutional pressures to isomorphism). Nýju stofnanakenningarnar, héðan í frá 

kallaðar stofnanakenningar, lýsa því hvernig skipulagsheildir bregðast við ytri þrýstingi til 
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að aðlagast umhverfinu, óháð markaðsþrýstingi sem leggur áherslu á skilvirkni og hag-

kvæmni (Meyer og Rowan, 1977). Stofnanaþrýstingi er yfirleitt skipt í þrjár tegundir, þ.e. 

þvingun (e. coercive), hermun (e. mimetic) og stöðlun (e. normative) (DiMaggio og 

Powell, 1983). Meðal aðstæðna, sem leiða til þvingandi þrýstings, eru lagalegar kröfur 

sem fyrirtækjum er skylt að fylgja; meðal aðstæðna, sem leiða til hermandi þrýstings, er 

óvissa í umhverfi eða kröfum til skipulagsheilda; meðal aðstæðna, sem leiða til stöðlunar-

þrýstings, er fagvæðing í umhverfi skipulagsheilda (DiMaggio og Powell, 1983). Telur 

rannsakandi að í ljósi þessa hafi stofnanaþrýstingur áhrif á innleiðingu persónuverndar-

laganna hjá íslenskum fyrirtækjum. Óvenjuhá sektarheimild er til staðar í lögunum sem 

gæti myndað þvingandi þrýsting á fyrirtæki að innleiða lögin. Mikil óvissa virðist vera um 

innleiðingu sumra krafna sem gæti myndað hermandi þrýsting. Fjöldi námskeiða um 

innleiðingu laganna hafa farið fram og faggreinar hafa haldið ýmsar ráðstefnur um lögin 

sem gætu myndað staðlandi þrýsting.  

Innleiðing laga hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi og innleiðing GDPR hefur lítið sem 

ekkert verið rannsökuð á alþjóðasviðinu enn sem komið er. GDPR hefur þó verið 

rannsakað nokkuð á undanförnum árum en að meginhluta til hafa rannsóknir snúið að 

lagalegri túlkun annars vegar og að tæknilegum kröfum hins vegar. Innleiðing GDPR hefur 

fengið lítið sem ekkert vægi sem gæti ef til vill stafað af því að GDPR tók gildi einungis fyrir 

rúmlega einu og hálfu ári.  

Rannsókn þessari er ætlað að kanna hvort stofnanaþrýstingur í öllum sínum tegundum 

hafi áhrif á innleiðingu GDPR meðal íslenskra fyrirtækja. Einnig verður kannað hvort önnur 

atriði, s.s. stærð, atvinnugrein, fyrri reynsla af innleiðingu, stuðningur stjórnenda eða 

persónuverndarfærni, hafi áhrif á innleiðinguna. Meginrannsóknarspurningin er hvort ytri 

þrýstingur til einsleitni hafi áhrif á innleiðingu GDPR hjá íslenskum fyrirtækjum og er hún 

sett fram í 18 mismunandi tilgátum sem spanna átta þemu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Stofnanakenningarnar 

Í þessari rannsókn verður notast við stofnanakenningar í fræðilegri nálgun. Stofnana-

kenningarnar eru meðal ríkjandi kenninga sem nýttar eru til að útskýra hegðun skipulags-

heilda og eru þær m.a. nýttar á sviði hagfræði, alþjóðaviðskipta, félagsfræði og 

stjórnunarfræði (Scott, 2013; Suddaby, 2010). Þær hafa verið nýttar í rannsóknir á 

upplýsingaöryggi á síðustu árum ásamt því að rannsóknir á fylgni við regluverk (e. 

compliance) byggja að miklu leyti á nýju stofnanakenningunum (AlKalbani, Deng, Kam og 

Zhang, 2016; Appari, Johnson og Anthony, 2009b). 

Stofnanakenningar veita frjósama og flókna sýn á skipulagsheildir og urðu 

kenningarnar fljótt útbreiddar (Zucker, 1987). Grunnurinn á bak við stofnanakenningar er 

að skipulagsheildir þurfa lögmæti frá samfélaginu til að geta starfað. Án lögmætis á 

skipulagsheildin erfitt með að halda viðskiptavinum og þar með halda rekstrinum 

gangandi. Til þess að öðlast lögmæti eru skipulagsheildir gjarnar á að innleiða venjur og 

ferla, svokallaðar stofnanir (e. institutions), sem samfélagið hefur þegar veitt lögmæti –  

eða stofnanavætt – þar sem það telur stofnanirnar vera viðeigandi lausn á einhverju 

vandamáli (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Þetta gera skipulagsheildir óháð því hvort 

þessar venjur séu í raun líklegar til að bæta rekstur skipulagsheildarinnar eða ekki 

(DiMaggio og Powell, 1983; Meyer og Rowan, 1977; Zucker, 1987). Í þessu leynist ákveðin 

mótsögn, skipulagsheildir verða óskilvirkari með því að innleiða óþarfar stofnanir, s.s. 

lagalegar kröfur eða staðlaðar verklagsreglur sem eru ekki hluti af kjarnastarfsemi 

skipulagsheildarinnar, á sama tíma og innleiðing þessara stofnana geta leitt til velgengni 

skipulagsheildarinnar, t.d. vegna bætts orðspors eða flæðis auðlinda, s.s. mannafla eða 

fjármagns (Zucker, 1987). Þetta gerir það líka að verkum að skipulagsheildir í sama 

umhverfi verða líkar hvor annarri því að þegar ein skipulagsheild innleiðir stofnanavædda 

venju eykur það lögmæti venjunnar og þrýstir enn frekar á aðrar skipulagsheildir að gera 

slíkt hið sama. Í stofnanakenningum eru þessi líkindi kölluð einsleitni (e. isomorphism) 

(Boxenbaum og Jonsson, 2017; DiMaggio og Powell, 1983; Meyer og Rowan, 1977; 

Zucker, 1987;). Þessi þrýstingur getur komið frá ytri aðilum, svo sem stjórnvöldum eða 
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viðskiptavinum, en hann getur einnig skapast innan skipulagsheildarinnar (DiMaggio og 

Powell, 1983; Meyer og Rowan, 1977; Tolbert og Zucker, 1983; Zucker, 1987). Þrýstingi til 

einsleitni er oftast skipt í þrjár tegundir: þvingun (e. coercive) sem á uppruna sinn í 

pólitískum áhrifum, hermun (e. mimetic) sem eru algeng viðbrögð við óvissu og stöðlun 

(e. normative) sem er tengd fagþróun (e. professionalization) (DiMaggio og Powell, 1983). 

Þó að meginhluti rannsókna um stofnanakenningar lúti að því hvernig skipulagsheildir 

samræma venjur sínar vegna þrýstings til einsleitni bregðast ekki allar skipulagsheildir við 

með því að samræmast umhverfinu. Sumar skipulagsheildir kjósa að synda á móti 

straumnum með því að finna málamiðlun, forðast, ögra eða reyna að hafa áhrif á 

umhverfið (Oliver, 1991). 

Nýju stofnanakenningarnar komu fram á sjónarsviðið sem sjálfstæðar kenningar innan 

rannsókna á skipulagsheildum árið 1977 með útgáfu greina Meyers og Rowans annars 

vegar og Zucker hins vegar (Greenwood, Oliver, Sahlin og Suddaby, 2008). Á sjötta og 

sjöunda áratug síðustu aldar var aðaláherslan í stofnanakenningum á stofnanir, sjálf-

gefnar reglur og skoðanir sem samfélagið hefur ákveðið að séu réttar og sannar. En á 

áttunda og níunda áratugnum færðist áhersla rannsakenda að áhrifum þessara stofnana 

á ferli innan skipulagsheilda, s.s. á þann þrýsting sem þessar stofnanir valda á einkenni 

skipulagsheilda (e. structural characteristics) (DiMaggio og Powell, 1983; Oliver, 1991). 

Við lok níunda áratugarins var orðin nokkur samstaða um það að skipulagsheildir bregðist 

ekki allar við stofnanaþrýstingi með sama hætti. Á tuttugasta áratugnum var því farið að 

skoða betur hlutverk einstaklinga í myndun stofnana og lögmæti þeirra með rannsóknum 

á skoðanakerfum, lögmæti og stofnanafrumkvöðlum. Á sama tíma var einnig farið að 

rannsaka hvort einkenni skipulagsheilda, s.s. stærð, staða fyrirtækja eða tækni, útskýrðu 

betur mismunandi viðbrögð þeirra við stofnanaþrýstingi. Athygli fræðimanna á Norður-

löndum færðist til þess að skipulagsheildir innleiddu stofnanir í kjölfar túlkunar á þeim, 

þannig að stofnanirnar umbreytist að einhverju leyti eftir því sem skipulagsheildir aðlagi 

þær að starfsemi sinni (Greenwood o.fl., 2008). Í kjölfarið hafa rannsóknir innan stofnana-

kenninga færst til flækjustigs umhverfis (e. institutional complexity), mótsagna og fjöl-

hyggju (e. pluralism) og rannsakendur hafa varað við því að kenningarnar fari að missa 

skriðþunga í ljósi tvíræðni í merkingum auk þess sem mikið af innsýnum (e. insights) 

stofnanakenninga hafa ekki verið prófaðar (Raaijmakers, Vermeulen, Meeus og Zietsma, 

2015). Suddaby (2010) bendir á að rannsakendur um stofnanakenningar séu full gjarnir á 
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að lýsa smávægilegum breytingum sem stofnanavæðingu og að einstaklingar með litla 

aðild að slíkum breytingum sé þá lýst sem stofnanafrumkvöðlum. Rannsakendur eigi að 

hans mati að reyna að skilja betur kjarnann í stofnanakenningum, þ.e. af hverju skipulags-

heildir leggja merkingu í ákveðna þætti í umhverfi sínu en ekki aðra. Dreifing nýrra venja 

er oft mæld sem staðgengill fyrir breytingu í skoðanakerfum en til að mæla stofnana-

væðingu er mikilvægt að rannsaka ástæðurnar sem liggja að baki dreifingunni (Suddaby, 

2010). 

2.1.1 Stofnanir 

Stofnanakenningar lýsa því hvernig skipulagsheildir taka upp venjur, svokallaðar 

stofnanir, vegna þess að þær eru augljósar og eðlilegar en ekki vegna þess að þær eru 

úthugsaðar og stefnumótandi (Oliver, 1991). Lengi vel var engin skilgreining á hugtakinu 

stofnun þótt í grein Meyers og Rowans hafi komið fram að stofnanir væru rökstuddar 

mýtur sem væri tekið sem sjálfsögðum (e. taken-for-granted rationalized myths) 

(Greenwood o.fl., 2008). Nokkrar mismunandi skilgreiningar á stofnunum hafa nú komið 

fram. Greenwood og félagar (2008, bls. 4-5) settu t.d. fram sinn skilning á stofnunum sem 

„meira eða minna endurtekin félagsleg hegðun sem er tekið sem sjálfsagðri og er studd 

af stöðluðum kerfum og vitsmunalegum skilningi sem gefur félagslegum skiptum 

merkingu og virkjar þannig félagslegt skipulag sem endurnýjar sig sjálft“. Skilgreining 

Scotts (2013:56) er á þann veg að „stofnanir samanstanda af reglugerðar-, stöðlunar- og 

menningar-vitsmunalegum þáttum sem, í samstarfi við tengdar athafnir og auðlindir, 

veita félagslegu lífi stöðugleika“. Dæmi um stofnanir eru t.d. ákveðið stjórnskipurit, ferlar 

(Greenwood o.fl., 2008), vottun og lög (Scott, 2013).  

Til að byrja með dreifast nýjar hugmyndir milli skipulagsheilda vegna þess að þær eru 

taldar bæta skilvirkni eða innri ferla skipulagsheilda (Tolbert og Zucker, 1983). Slíkar 

hugmyndir geta með tímanum breytt viðmiðum, skapað sameiginlega trú á gildi 

hugmyndarinnar eða orðið að lögum (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Eftir því sem fleiri 

skipulagsheildir innleiða slíkar hugmyndir fara nýjar skipulagsheildir að innleiða þær til að 

öðlast lögmæti óháð gildi þeirra fyrir innri virkni skipulagsheildanna (Boxenbaum og 

Jonsson, 2017; DiMaggio og Powell, 1983; Tolbert og Zucker, 1983). Á þeim tímapunkti er 

hægt að tala um hugmyndina sem stofnun. Að lokum verður stofnunin svo sjálfsögð að 

hún verður eiginlega að óskrifaðri reglu og aðrir möguleikar verða nánast óhugsandi 
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(Greenwood o.fl., 2008). Dreifing leiðir þannig oft til stofnanavæðingar en dreifing venju 

ein og sér leiðir þó ekki endilega af sér stofnanavæðingu hennar. Til þess að hugmynd 

stofnanavæðist þarf dreifing hennar að vera vegna lögmætisástæðna og hún þarf að 

verða sjálfsögð innan vettvangsins (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Þrjár vísbendingar um 

að hugmynd hafi stofnanavæðst felast í því að henni sé fylgt víða, án rökræðna og sýni 

fram á varanleika (Tolbert og Zucker, 1983). Dreifing stofnana getur t.d. farið fram í 

gegnum fagleg tengslanet (e. professional networks), ríkisstofnanir, stjórnendaráðgjafa 

eða æðstu stjórnendur (Greenwood o.fl., 2008). Stofnanir eru þó ekki endilega eilífar, þær 

geta af-stofnanavæðst (e. deinstitutionalization) og einnig stofnanavæðst að nýju (e. 

reinstitutionalization) (Greenwood, Suddaby og Hinings, 2002; Scott, 2013). Rannsóknir á 

stofnanafrumkvöðlum skoða hvernig aðilar skapa nýjar stofnanir (Lawrence og Suddaby, 

2006). 

Þar sem erfitt getur reynst að bera kennsl á stofnanir skilgreindi Scott (2013) fjórar 

tegundir af stofnanaberum ( e. institutional carrier) þar sem stofnanir holdgast: táknræn 

kerfi, s.s. lög, gildi og væntingar; vensluð kerfi, s.s. stjórnskipulag og auðkenni; venjur, s.s. 

verklagsreglur og hlutverk; hlutir (e. artifacts), s.s. hlutir sem uppfylla kröfur. „En stofnanir 

vinna einnig á mismunandi stigum, allt frá samskiptum milli einstaklinga yfir í heimskerfi“ 

(e. world-systems) (Scott, 2013, bls. 58).  

Scott (2013) skiptir stofnunum í þrjár stoðir: reglugerðarstoðir (e. regulatory), 

stöðlunarstoðir (e. normative) og menningar-vitrænar stoðir (e. cultural-cognitive) og 

aðalverkun þeirra í sömu röð eru í gegnum þvingandi þrýsting (e. coercive), stöðlunar-

þrýsting (e. normative) og hermunarþrýsting (e. mimetic). Að hans mati einkennast reglu-

gerðarkerfi af hárri skyldu aðila (e. actors) til að hlýða reglum, miklum skýrleika um nauð-

synlegar aðgerðir til að fylgja reglunum og miklu valdi þriðju aðila til að tryggja fylgni við 

reglurnar. Minna bæri á þessum einkennum hjá stöðlunarkerfum (Scott, 2013). Í tilfellum 

þar sem reglur eru óljósar er hægt að líta á reglurnar sem tækifæri til að móta sam-

eiginlegan skilning (e. sense-making) og túlkun (e. collective interpretation). Í þeim til-

fellum væri vænlegra að líta til stöðlunar- og hermunarþrýstings til að tryggja áhrif 

reglnanna (Scott, 2013, bls. 62).  
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2.1.2 Einsleitni 

Á fyrstu stigum vettvangs skipulagsheilda (e. organizational fields) eru skipulagsheildir 

mismunandi að formi og aðferðum. Með skipulagsheildavettvangi er átt við skipulags-

heildir sem saman mynda viðurkennt svið innan viðskiptalífsins (e. organizational life), s.s. 

lykilbirgja, neytendur vara og auðlinda, eftirlitsaðila og skipulagsheildir sem framleiða 

svipaðar vörur eða þjónustu. Eftir því sem skipulagsheildavettvangurinn þroskast fara 

skipulagsheildir innan hans að líkjast hver annarri í meira mæli (DiMaggio og Powell, 1983) 

og vettvangur skipulagsheilda fer að þrýsta á skipulagsheildir að líkjast hvert öðru. 

Skipulagsheildir innan vettvangsins fara að innleiða svipaða ferla eða markmið til að auka 

árangur. Á ákveðnum tímapunkti hafa ferlarnir verið innleiddir svo víða að skipulags-

heildir fara að innleiða ferlana til að öðlast lögmæti frekar en til að ná settum markmiðum 

þrátt fyrir að stakar skipulagsheildir kunna að setja sér ný markmið eða taka upp nýja ferla 

til að auka árangur þeirra. Breytingar stakra skipulagsheilda leiða því á endanum af sér 

minni fjölbreytni en ekki meiri og skipulagsheildir innan vettvangsins verða einsleitar 

(DiMaggio og Powell, 1983). Fræðimenn beindu sjónum sínum fljótt að því að rannsaka 

dreifingu (e. diffusion) venja og hugmynda, þá sem vísbendingu um eða mælingu á eins-

leitni. Einsleitni hefur þó ekki verið rannsökuð nógu ítarlega, þ.m.t. hvernig á að mæla 

hana og hver birtingarmynd hennar ætti að vera. Rannsóknir á dreifingu benda til þess að 

innleiðing venja sé að einhverju leyti háð fyrri venjum sem skipulagsheildin hefur innleitt 

(Boxenbaum og Jonsson, 2017). Í fyrri rannsóknum á einsleitni var vettvangur skipulags-

heilda skoðaður sem ein heild, sem beitti skipulagsheildir jafn miklum þrýstingi, en nýrri 

rannsóknir á flækjustigi umhverfis benda til þess að vettvangurinn sé í raun óljós og ólíkur. 

Slíkur vettvangur beitir mismunandi og oft ósamrýmanlegum þrýstingi til einsleitni 

(Boxenbaum og Jonsson, 2017).  

2.1.3 Lögmæti 

Suchman (1995, bls. 574) skilgreinir lögmæti sem „almennan skilning eða forsendu þess 

að gjörðir einingar séu æskilegar, réttar eða viðeigandi innan einhvers félagslega upp-

byggðs kerfis venja, gilda, trúar og skilgreininga“. Skipulagsheildir, sem stunda lögmæta 

hegðun, eru því skynjaðar sem verðmætari, þýðingarmeiri, fyrirsjáanlegri og áreiðanlegri 

(Suchman, 1995). Skipulagsheildir, sem geta ekki sýnt fram á lögmæta hegðun, eru við-

kvæmari fyrir ásökunum um að aðgerðir þeirra séu óþarfar, órökréttar eða kærulausar 
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(Meyer og Rowan, 1977; Suchman, 1995). Mikilvægi lögmætis sést því best þegar 

skipulagsheild missir skyndilega lögmæti sitt, t.d. vegna hneykslis, sem leiðir af sér fækkun 

viðskiptavina. Því er hægt að segja að lögmæti sé grundvallarskilyrði til þess að skipulags-

heild geti verið starfhæf (Scott, 2013). Stjórnun lögmætis krefst samskipta milli skipulags-

heildarinnar og hagsmunaaðila hennar, ekki einungis hefðbundinna samskipta heldur 

einnig samskipta í gegnum merkingarmiklar gjörðir (Suchman, 1995). Ef skipulagsheild 

innleiðir verklag eða stefnu, sem aðrar skipulagsheildir hafa þegar innleitt, skynjar 

almenningur og eftirlitsaðilar hana sem lögmæta; þannig veitir einsleitni skipulagsheilda 

lögmæti (Deephouse, 1996). Suddaby, Bitektine og Haack (2017) skilgreindu þrjár leiðir 

til að skoða lögmæti: lögmæti sem eigindi (e. property), lögmæti sem ferli og lögmæti 

sem skynjun, þar sem lögmæti sem eigindi hefði fengið mesta athygli fræðimanna. Á 

síðustu árum hafa fræðimenn merkt stefnubreytingu í skilgreiningu á lögmæti frá því að 

vera eitthvað sem fyrirtæki hefur öðlast með því að hlýða lögum og reglum yfir í að skynja 

lögmæti sem ferli byggt á samstarfi frekar en þvingun (Burdon og Sorour, 2018). Fræði-

mönnum greinir þó enn á um hvort lögmæti skuli skilgreinast sem eitthvað sem skipulags-

heild annaðhvort hefur eða hefur ekki eða hvort lögmæti skuli mælt á skala þar sem 

sumar skipulagsheildir hafi meira lögmæti en aðrar (Suddaby o.fl., 2017). Enn vantar þó 

upp á að rannsaka betur hvernig einsleitni leiðir til lögmætis þar sem innleiðing stofnana 

leiðir ekki endilega til aukins lögmætis (Boxenbaum og Jonsson, 2017).  

2.1.4 Þrýstingur til einsleitni 

Í grunninn er tvenns konar ytri þrýstingur sem hefur þau áhrif að skipulagsheildir verða 

einsleitar, þ.e. samkeppnisþrýstingur og stofnanaþrýstingur (Bromley og Powell, 2012). 

Stofnanakenningar lýsa betur stofnanaþrýstingi og því hvernig óvalkvæð hegðun getur 

atvikast og haldið áfram með venjum, hefðum, hentugleika eða félagslegum skuld-

bindingum þrátt fyrir að ekki sé vísbending um að hegðunin sé skipulagsheildinni til góðs 

(Oliver, 1991).  

 DiMaggio og Powell (1983) skilgreindu þrjár tegundir þrýstings sem leiða til 

einsleitni skipulagsheilda: 1) þvingun sem á uppruna sinn í pólitískum áhrifum sem stjórn-

völd beita, 2) hermun sem felur í sér algeng viðbrögð við óvissu og 3) stöðlun sem er tengd 

fagþróun (e. professionalization). Þessar tegundir geta blandast en stafa yfirleitt af 

mismunandi aðstæðum og leiða til mismunandi útkomu (DiMaggio og Powell, 1983). 
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Þvingun er t.d. oft beitt af ríkisvaldinu, hermun af samkeppnisaðilum og stöðlun af fag-

aðilum innan skipulagsheildarinnar (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Mismunandi tegundir 

stofnanaþrýstings hafa ekki fengið jafna athygli frá rannsakendum þar sem bandarískar 

rannsóknir taka einkum til hermandi þrýstings en evrópskar rannsóknir horfa hins vegar 

mikið til þvingandi þrýstings (Greenwood og Meyer, 2008). 

Þrátt fyrir ólíkan uppruna mismunandi tegunda stofnanaþrýstings gætir þeirra 

stundum samtímis í þrýstingi á skipulagsheildir (Edelman og Suchman, 1997; Greenwood 

og Meyer, 2008; Scott, 2013).  Þannig getur fyrirtæki fundið fyrir þrýstingi eftirlitsaðila til 

að innleiða venjur á sama tíma og stöðlunarþrýstingur innan fyrirtækisins þrýstir á inn-

leiðingu sömu venja. Einnig getur ótti við sektir orsakað það að fyrirtæki herma eftir 

venjum fyrirtækja, sem virðast farsælli, til að öðlast sama lögmæti. Algengt er að skoða 

stofnanaþrýsting sem leið til að dreifa venjum í stað þess að skoða hann sem ferli sem 

þrýstir á stofnanavædda einsleitni (Greenwood og Meyer, 2008).  

2.1.4.1 Þvingun 

Þvingandi einsleitni stafar af formlegum eða óformlegum þrýstingi sem er beitt af þeim 

sem skipulagsheildin er háð. Þvingandi þrýstingi getur verið beitt af yfirvöldum, t.d. með 

lagasetningu eða sektum eftirlitsaðila, en hann getur einnig komið fram sem sterk 

hvatning frá aðilum, sem skipulagsheildin er háð, til að halda velli, s.s. frá viðskiptavinum, 

sem semja eingöngu við aðila sem hafa öðlast ákveðna vottun, eða ríkisstofnunum sem 

gera ríkari kröfur til styrkþega en lög gera að skyldu (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Dæmi 

um þvingandi þrýsting eru lagatilmæli, kröfur lykilviðskiptavina og staðlar með bestu 

venjum (DiMaggio og Powell, 1983).  

Í sumum tilvikum getur þvingandi þrýstingur í formi lagasetningar haft takmörkuð áhrif 

vegna óskýrleika í lögunum. Slíkur óskýrleiki getur hins vegar orsakað aukin hermandi 

áhrif og stöðlunaráhrif og gæti lýst sér þannig að samþætting við lögin verði ekki 

samstundis við gildistöku þeirra heldur byggist upp með tímanum á meðan samfélagið og 

faghópar komast að sameiginlegum skilningi um merkingu laganna (Edelman og 

Suchman, 1997). Því er fullmikil einföldun að segja að lagasetning orsaki ákveðnar venjur 

en sameiginlegur skilningur og hermun geta valdið því að ákveðnar venjur standa upp úr, 

öðlast lögmæti og verða á endanum stofnanavæddar (Edelman og Suchman, 1997). 
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2.1.4.2 Hermun 

Hermandi einsleitni stafar af hefðbundnum viðbrögðum við óvissu. Skipulagsheildir 

herma þá eftir aðgerðum annarra fyrirtækja sem virðast hafa getað brugðist við óvissunni 

á farsælan hátt. Þessi fyrirmyndarfyrirtæki gætu virst betur í stakk búin til að leysa úr 

óvissunni eða þau gætu virst lögmætari og farsælli (Boxenbaum og Jonsson, 2017; 

Greenwood o.fl., 2002). Ólíkir aðilar geta ómeðvitað beitt þrýstingi til hermunar, s.s. í 

gegnum starfsmannaveltu, eða meðvitað, s.s. af ráðgjafarfyrirtækjum sem dreifa líkönum 

meðvitað. Þegar skipulagsheildir hafa mikinn fjölda starfsmanna eða fjölda viðskiptavina 

geta þeir fundið fyrir þrýstingi til að bjóða upp á svipaða þjónustu og aðrar skipulags-

heildir. Þannig getur hæft starfslið eða breiður hópur viðskiptavina hvatt til hermunar 

(DiMaggio og Powell, 1983).  

Skipulagsheildir þurfa að fylgja gríðarlegu magni reglna og tíð útgáfa regluverks veldur 

síbreytilegu umhverfi þar sem skipulagsheildir þurfa sífellt að aðlagast og tryggja fylgni 

við regluverkið (Edelman og Suchman, 1997). Í kjölfar nýs regluverks breyta skipulags-

heildir venjum sínum og taka upp nýja ferla og afla innviða til að geta fylgt kröfunum. 

Skipulagsheildir standa frammi fyrir flækjustigi stofnana (e. institutional complexity) 

þegar þær þurfa að fylgja kröfum ólíkra aðila sem byggja á mismunandi skoðanakerfum 

(e. institutional logic). Slíkt flækjustig getur verið tímabundið, þ.e. eitt skoðanakerfi getur 

fengið forgang umfram annað, en flækjustig stofnana er síbreytilegt og fer t.d. eftir þroska 

vettvangs skipulagsheilda. Einnig geta skipulagsheildir innan sama umhverfis skynjað 

flækjustigið á mismunandi og missterkan hátt (Greenwood, Raynard, Jodeih, Micelotta og 

Lounsbury, 2011). Flækjustig getur t.d. komið upp vegna ósamrýmanlegra krafna frá 

mismunandi aðilum, vegna mismunar á milli krafna og getu eða vegna tvíræðni í kröfum. 

Þetta getur valdið því að skipulagsheildum er veitt aukið svigrúm til að skilja betur þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra, ráðfæra sig við sérfræðinga, finna lausnir á kröfum, sem 

virðast ósamrýmanlegar, og jafnvel bíða eftir að samfélagið komi sér saman um merkingu 

krafnanna (e. sensemaking) (Edelman, 1992; Edelman og Suchman, 1997; Greenwood 

o.fl., 2011; Raaijmakers o.fl., 2015).  

2.1.4.3 Stöðlun 

Stöðlunareinsleitni vísar til þess að í umhverfi skipulagsheilda eru ákveðnar venjur taldar 

viðeigandi eða jafnvel siðferðilega réttar (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Slík einsleitni 
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stafar oft af faglegu umhverfi starfsstétta og er vísað til sem fagvæðingar (e. 

professionalization) (Boxenbaum og Jonsson, 2017; DiMaggio og Powell, 1983). Fag-

menntun er uppspretta tvenns konar þrýstings til einsleitni. Annar á uppruna sinn í 

formlegri menntun þeirra og því lögmæti sem menntunin hefur í för með sér og hinn 

kemur út frá tengslum við fagaðila í öðrum fyrirtækjum og veldur því að hugmyndir 

dreifast fljótt meðal einstaklinga með sömu fagmenntunina bæði í gegnum mennta-

stofnanir og í gegnum fagfélög. Slíkt fyrirkomulag veldur því að einstaklingar í svipuðu 

starfi líta vandamál sömu augum, þeir álíta sömu ferla og kerfi vera lögmæt og eru því 

líklegri til að taka ákvarðanir á svipaðan máta. Hugsunarháttur fagmenntaðra einstaklinga 

er oft líkari einstaklingum sem hafa sömu menntun en starfa hjá öðru fyrirtæki heldur en 

einstaklingum innan sama fyrirtækis sem hafa mismunandi fagmenntun (Boxenbaum og 

Jonsson, 2017; DiMaggio og Powell, 1983). 

Fagfélög eru dugleg að styðja við að venjur verði sjálfgefnar með því að hvetja til 

menntunar, þjálfunar og vottunar fagfólks og skilgreina eða knýja með því fram 

sameiginlega trú faghópsins á viðkomandi venju. Sum fagfélög eru mjög skipulögð og 

útbreidd og stofna til að mynda starfshópa og nefndir til að fjalla um málefni, koma sér 

upp sameiginlegum skilningi og dreifa þeim skilningi milli meðlima fagfélaganna 

(Greenwood o.fl., 2002). Tenging fagfólks við fagfélagið, s.s. þátttaka í ráðstefnum, endur-

menntun og tengslanet fagfólks, hefur áhrif á það hversu móttækilegur einstaklingurinn 

er fyrir nýju skoðanakerfi. Að sama skapi hafa áhrif einstaklingsins innan skipulags-

heildarinnar áhrif á hvort skoðanakerfið síast inn í skipulagsheildina. Skipulagsheildir með 

fjölbreyttan grunn fagfólks, sem hvert um sig kemur með skoðanakerfi síns fags inn í 

skipulagsheildina, munu óhjákvæmilega standa frammi fyrir hærra flækjustigi stofnana 

(Greenwood o.fl., 2011).  

2.1.5 Viðbrögð við þrýstingi 

Nýlega hafa rannsakendur skoðað hvað veldur því að skipulagsheildir í flóknu umhverfi 

bregðast ólíkt við stofnanaþrýstingi (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Það er nefnilega ekki 

svo að allar skipulagsheildir bregðist við þrýstingi til einsleitni með því að samræma 

aðgerðir sínar að umhverfi sínu (Oliver, 1991). Stofnanir dreifast og eru innleiddar á 

mismunandi hátt milli skipulagsheilda þar sem staðbundinn munur getur verið á 
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samkeppnis- og stofnanaumhverfi þeirra. Einnig getur mismunur á auðlindum skipulags-

heilda leitt til ólíkra viðbragða (Greenwood o.fl., 2011). Samkvæmt Oliver (1991) eru fimm 

mismunandi tegundir viðbragða við stofnanalegum þrýstingi: samræming (e. acquiesce), 

tilslökun (e. compromise), forðun (e. avoid), ögrun (e. defy) og stýring (e. manipulate), 

raðað frá engri mótstöðu við þrýstingi til mjög mikillar mótstöðu. Hægt er að líta á 

viðbrögðin út frá tveimur ásum, frá óvirkni til virkni og frá neikvæðni til jákvæðni. Frekari 

rannsóknir á þessum tegundum viðbragða benda þó til þess að stýring vísi ekki til mikillar 

mótstöðu líkt og Oliver hélt fram. Þannig er einnig hægt að skipta þessum viðbrögðum í 

tvo flokka, þar sem samræming, tilslökun og stýring falla í flokkinn „vinna innan kerfisins“ 

(e. work within the system) og forðun og ögrun falla í flokkinn „berjast gegn kerfinu“ (e. 

fight the system). Skipulagsheildir eru líka gjarnar á að velja ekki einungis eitt viðbragð við 

þrýstingi, þau geta t.d. valið að samræmast ákveðnum kröfum í lagatilmælum en forðast 

aðrar (Clemens og Douglas, 2005). 

Fræðimenn hafa bent á að skipulagsheildir hafi þrjár ástæður til að hlýða lögum, þ.e. 

fjárhagslegar, með áherslu á hámarks skilvirkni, samfélagslegar, þar sem tilgangurinn er 

að öðlast samþykkt og virðingu frá hagsmunaaðilum, og stöðlun, til að gera réttu hlutina 

(Nielsen og Parker, 2012). Á hverri stundu getur skipulagsheildin því haft margar ástæður 

fyrir hlýðni og þar af leiðandi reynt að öðlast lögmæti frá mörgum víddum samtímis 

(Nielsen og Parker, 2012; Suddaby o.fl., 2017). Viðbrögð skipulagsheildar við stofnana-

þrýstingi geta einnig breyst með tímanum, t.d. frá forðun til samræmingar (Raaijmakers 

o.fl., 2015). Edelman, Petterson, Chambliss og Erlanger (1991) leggja áherslu á að líta þurfi 

á samræmingu við lagafyrirmæli sem ferli en ekki sem staðnaða lokaafurð. Niðurstöður 

rannsóknar Burdon og Sorours (2018) voru þær að hlýðni við lög breyttist með tímanum 

og bjuggu þau til líkan til að lýsa menningu hlýðniþróunar (e. evolutionary compliance 

culture) þar sem stofnanaþrýstingur í bland við menningu skipulagsheildarinnar hafa áhrif 

á ferli hlýðni hjá skipulagsheildinni. Í rannsókn þeirra kom fram að jafnvel skipulagsheildir, 

sem streitast á móti innleiðingu, bregðast við með hermun þegar upp um þá kemst og 

lögmæti skipulagsheildarinnar er í hættu. 

2.1.5.1  Aftenging 

Meyer og Rowan vörpuðu fram þeirri hugmynd að skipulagsheildir gætu brugðist við 

stofnanaþrýstingi með yfirborðskenndri aðlögun (e. ceremonial conformity) en aftengt 
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(e. decouple) aðlögunina frá starfsemi sinni (Meyer og Rowan, 1977; Scott, 2008). Þær 

myndu þannig setja sér stefnu út á við sem væri ekki í samræmi við það verklag sem væri 

viðhaft hjá skipulagsheildinni (Boxenbaum og Jonsson, 2017; Bromley og Powell, 2012; 

Meyer og Rowan, 1977: Oliver, 1991; Scott, 2008). Verklagið væri þá ákvarðað út frá 

skilvirkni á meðan stjórnskipulag skipulagsheildarinnar væri undir áhrifum frá stofnana-

þrýstingi til einsleitni (Boxenbaum og Jonsson, 2017). Í slíkum tilfellum myndu skipulags-

heildir reyna að forðast ytri skoðanir til að viðhalda lögmæti sínu án þess að fórna 

skilvirkni eða heildarstefnu skipulagsheildarinnar (Boxenbaum og Jonsson, 2017; Bromley 

og Powell, 2012; Meyer og Rowan, 1977; Oliver, 1991). Líklegra er að skipulagsheildir 

aftengi stefnu og framkvæmd ef innleiðingin er viðbragð við þvingandi þrýstingi, einnig ef 

innleiðing er kostnaðarsöm en skilar að sama skapi umtalsverðum táknrænum ágóða 

(Scott, 2013). Aftenging hefur fengið aukna athygli fræðimanna á síðustu árum 

(Boxenbaum og Jonsson, 2017; Scott, 2013).  

Aftenging líkt og önnur viðbrögð við stofnanaþrýstingi getur einnig verið tímabundin 

(Scott, 2008; Bromley og Powell, 2012) og hún er líklegri ef skipulagsheildir innleiða 

stefnur til að öðlast lögmæti, frekar en vegna tæknilegra krafna, ef aðlögunarferlið er 

nýlega hafið, ef skipulagsheildin hefur litla getu til að innleiða stefnurnar eða ef innri 

gerendur styðja ekki við ytri stofnanaþrýsting (Bromley og Powell, 2012). Skipulagsheildir 

sem starfa í geirum þar sem kröfur eru margar og ósamrýmanlegar eru líklegri til að af-

tengja stefnu sína frá framkvæmd heldur en skipulagsheildir sem starfa í geirum þar sem 

kröfur eru samræmdar og tenging á milli uppbyggingar og framleiðslu er skýr (Bromley og 

Powell, 2012).  

Bromley og Powell (2012) gera greinarmun á stofnanalegri aftengingu og öðrum af-

tengingum og skilgreina sérstaklega tvær tegundir stofnanalegra aftenginga, annars vegar 

aftengingu stefnu og framkvæmdar eins og lýst hefur verið hér að ofan og hins vegar af-

tengingu getu (e. means) og markmiða (e. ends) þar sem sett markmið eru óljós og geta 

skipulagsheildarinnar til að ná markmiðunum er skert. Aftenging getur orðið á milli getu 

og markmiða þegar skipulagsheildir velja viðbrögðin samræmingu eða tilslökun (Bromley 

og Powell, 2012). Bromley og Powell (2012) spá því að aftenging stefnu og framkvæmdar 

muni fara dvínandi á komandi árum á meðan aftenging getu og markmiða muni aukast. 

Ástæður þess eru m.a. að aukin áhersla er nú lögð á innleiðingu stefnu ásamt því að 
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stefnur eru oft valdar vegna þess að auðvelt er að innleiða og mæla þær og vegna þess 

að stofnanaumhverfi verða æ flóknari og óskýrari sem leiðir til þess að skipulagsheildir 

vinna að túlkun umhverfis síns samhliða innleiðingu stefna (Bromley og Powell, 2012; 

Edelman, 1992). Þannig getur aftenging orðið óháð vilja stjórnenda (Bromley og Powell, 

2012).  

Ástæður aftengingar getu og markmiða má rekja til óskýrra markmiða eða þegar 

skipulagsheildir setja sér markmið sem eru ekki í beinu samræmi við kjarnamarkmið 

skipulagsheildarinnar, s.s. markmið vegna samfélagsábyrgðar (Bromley og Powell, 2012). 

Fyrirtæki geta aftengt lög, sem eru óljós og erfitt að framfylgja, með því að breyta 

formlegri uppbyggingu. Skipulagsheildir eru mun líklegri til að innleiða formlega 

uppbyggingu sem þarfnast minni auðlinda til að innleiða og er auðveldara að aftengja 

(Edelman, 1992). 

2.2 GDPR-regluverkið 

Með aukinni notkun á upplýsingatækni skapast meiri þörf á að tryggja öryggi 

upplýsinganna í upplýsingakerfum (AlKalbani, Deng og Kam, 2015; AlKalbani o.fl., 2016; 

Boban, 2018; Todovoric, Komazec, Krivokapic og Krivokapic, 2018). Með bættri tækni og 

aukinni notkun einstaklinga á henni hafa skipulagsheildir í meiri mæli safnað persónu-

upplýsingum um einstaklinga og byggt viðskiptalíkön sín á þessum upplýsingum. 

Einstaklingar veita þjónustuaðilum aðgang að persónuupplýsingum sínum með daglegri 

notkun á tækjum og hugbúnaði, oft án þess að gera sér fulla grein fyrir þeirri vinnslu sem 

á sér stað á persónuupplýsingum þeirra (Boban, 2018; Todovoric o.fl., 2018). Hneyksli 

undanfarinna ára um öryggisbresti fyrirtækja, sem hafa að geyma gífurlegt magn 

persónuupplýsinga og misnotkun þeirra gagna, hefur valdið miklu umtali um eignarhald 

persónuupplýsinga og hvernig fyrirtæki safna miklu magni upplýsinga og nýta t.d. í 

auglýsingar án þess að notendur geri sér endilega grein fyrir því hafa valdið aukinni 

umfjöllun um persónuvernd í samfélaginu. Til marks um þetta eru tvö stór hneykslismál 

sem hafa komið upp á undanförnum árum, þ.e. gagnaleki lögmannsstofunnar Mossack 

Fonseca á fjárhagsgögnum um 210.000 aflandsfélög (Kjarninn, 2016, 30. maí) og mis-

notkun ráðgjafarfyrirtækisins Cambridge Analytica á persónuupplýsingum um 90 milljón 

notenda Facebook, en upplýsingarnar voru nýttar til að hafa áhrif á forsetakosningarnar í 

Bandaríkjunum árið 2016 og Brexit kosningarnar sama ár (Taylor, 2019). Í raun má segja 
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að þegar upp komst um gagnaleka Mossack Fonseca hafi fyrirtækið misst lögmæti sitt. Á 

endanum stóð fyrirtækið uppi gjaldþrota.  

Í gegnum árin hefur löggjafinn reynt að tryggja öryggi gagna og persónuupplýsinga 

með ýmsum hætti, bæði með því að setja lög sem varða ákveðna geira, s.s. heilbrigðis-

geirann í Bandaríkjunum með HIPAA-löggjöfinni og fjárhagsgeirann í Bandaríkjunum með 

Gramm-Leach-Bliley-löggjöfinni (Linden, Harkous og Fawaz, 2018). Einnig hafa þjóðir sett 

heildstæð lög um persónuvernd, samanber íslensku lögin um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 og landslög 28 annarra þjóða sem hafa sett lög á 

grundvelli eldri persónuverndartilskipunar Evrópusambandsins nr. 95/46/EC (Lopes og 

Oliveira, 2018).  

Í maí árið 2018 tók gildi í Evrópu ný reglugerð Evrópusambandsins um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga sem gengur almennt undir skamm-

stöfuninni GDPR (General Data Protection Regulation) og verður sú skammstöfun notuð 

hér eftir í ritgerðinni jafnt yfir reglugerð Evrópusambandsins og íslensku lögin um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem lögfesti reglugerð Evrópu-

sambandsins hér á landi. Reglugerðin var samþykkt 14. apríl 2016 og tók gildi innan 

Evrópusambandsins 25. maí 2018 en samtímis féll tilskipun frá 1995 um sama efni úr gildi.  

Á Íslandi var frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga birt á 

samráðsgátt stjórnvalda 9. mars 2018 og bárust 12 umsagnir við frumvarpið þ. á m. frá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Þjóðskjalasafni Íslands, Landssamtökum lífeyrissjóða og 

Reykjavíkurborg á þeim 11 dögum sem opið var fyrir samráð (Dómsmálaráðuneytið, 

2018). Lög um vinnslu persónuupplýsinga voru samþykkt 13. júní 2018 og tóku gildi 15. 

júlí sama ár (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). 

GDPR er ætlað að ganga lengra en fyrri löggjöf hefur gert og taka til greina þróun í 

upplýsingatækni og útbreiðslu hennar ásamt því að auka samræmi milli landa, taka til 

heildarumfangs vinnslu og verndar persónuupplýsinga og efla vald eftirlitsstofnana til að 

ná fram hlítingu við GDPR (Linden o.fl., 2018; Lopes og Oliveira, 2018; Todovoric o.fl., 

2018). GDPR gildir um vinnslu persónuupplýsinga „sem er sjálfvirk að hluta eða í heild og 

um vinnslu með öðrum aðferðum en sjálfvirkum á persónuupplýsingum sem eru eða eiga 

að verða hluti af skrá“ og gilda um allar skipulagsheildir sem vinna persónuupplýsingar 
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einstaklinga innan Evrópska efnahagssvæðisins ásamt skipulagsheildum með staðfestu 

innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

Persónuupplýsingar eru skilgreindar í GDPR þannig: „Upplýsingar um persónugreindan 

eða persónugreinanlegan einstakling […]; einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt 

er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, 

kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni eða einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í 

líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða 

félagslegu tilliti.“ 

Vinnsla er svo skilgreind þannig: „Aðgerð eða röð aðgerða þar sem persónuupplýsingar 

eru unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki, svo sem söfnun, skráning, flokkun, 

kerfisbinding, varðveisla, aðlögun eða breyting, heimt, skoðun, notkun, miðlun með fram-

sendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að gera upplýsingarnar tiltækar, samtenging eða 

samkeyrsla, aðgangstakmörkun, eyðing eða eyðilegging“ (Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018).  

Með þessar skilgreiningar að vopni má sjá að ekki þarf meira til en að upplýsingar um 

einstakling innan Evrópska efnahagssvæðisins séu auðkennd með nafni eða kennitölu og 

varðveittar í skrá til að ábyrgðaraðila sé skylt að innleiða GDPR í sínum rekstri.  

Í júní 2019, ári eftir gildistöku GDPR innan Evrópusambandsins, tók sérfræðihópur 

hagsmunaaðila á vegum Evrópusambandsins saman skýrslu með sjónarmiðum meðlima 

þeirra varðandi innleiðingu GDPR. Niðurstöðurnar bentu til þess að innleiðing GDPR fæli 

í sér umtalsverðan kostnað og aukið vinnuálag og að lögin væru óskýr sem ylli erfiðleikum 

við innleiðingu þeirra. Innleiðing virðist koma sérlega illa niður á minni fyrirtækjum sem 

verða fyrir hlutfallslega hærri kostnaði. Meðal jákvæðra afleiðinga GDPR er að margar 

skipulagsheildir fengu loks stuðning stjórnenda til að uppfæra úreltan tölvubúnað til að 

geta betur uppfyllt kröfur GDPR (Multistakeholder Expert Group to support the 

application of Regulation (EU) 2016/679, 2019).  

Þegar lög um jöfn atvinnutækifæri og jákvæðar aðferðir (e. equal employment 

opportunity and affirmative action) voru lögfest í Bandaríkjunum árin 1964 og 1965 var 

talið að lögfræðingar og mannauðsstjórnendur í Bandaríkjunum ýktu það hversu mikil 

áhætta fælist í að fyrirtæki yrðu lögsótt fyrir að segja starfsfólki upp án ástæðu og juku 

þannig eigin áhrif og virðingu innan fyrirtækja. Í kjölfarið hefti þröng túlkun laganna 
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fyrirtæki meira en lögin sjálf (Edelman 1992). Möguleiki er að slíkar aðstæður gætu komið 

upp nú í kjölfar GDPR. Í aðdraganda lögfestingar GDPR á Íslandi mátti sjá aukningu í 

fjölmiðlaumfjöllun um málefnið en á heimasíðu mbl.is á tímabilinu 2013–2017 má finna 

á bilinu 43–56 fréttir ár hvert með leitarorðinu „persónuvernd“ en 92 fréttir finnast frá 

árinu 2018 og 81 árið 2019.  Lögfræðingar og endurskoðunarstofur auglýsa þjónustu sína 

mikið og fjölmiðlar hafa fjallað um há sektarákvæði í fjölmiðlum. Má sjá dæmi um of-

túlkun á lögunum í skólasamfélaginu þar sem foreldrum í sumum skólum var tilkynnt að 

þeim væri óheimilt að fylgja börnum sínum í skólastofur vegna GDPR og foreldrum gert 

að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingar „um að allt sem þeir verði vitni að innan veggja 

skólanna sé trúnaðarmál“ (Persónuvernd, 2018).  

Persónuvernd hefur gefið út yfir 20 leiðbeiningar um ýmsa þætti persónuverndar, lang-

flestar þeirra á árunum 2018 og 2019. Í júní 2018 var opnað þjónustuborð fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki þar sem leitast er við að svara erindum innan þriggja til fimm virkra 

daga. Á innan við ári hafði 131 fyrirspurn verið svarað (Persónuvernd, 2019). Samband 

íslenskra sveitarfélaga (SÍS) gagnrýndi lögin fyrir að hafa allt of skamman aðlögunartíma 

og of háar fjársektir. SÍS áætlaði kostnað sveitarfélaga vegna GDPR 700 milljónir til 

milljarðs króna, þar af allavega helming sem yrði fastur kostnaður á hverju ári 

(Viðskiptablaðið, 2019). Viðskiptaráð Íslands (Viðskiptablaðið, 2018) áætlaði kostnað 

atvinnulífsins til frambúðar um 1,3 milljarð króna þar sem kostnaður vegna persónu-

verndarfulltrúa næmi um 70% af kostnaðinum og að um 75 ársverk færu í innleiðinguna. 

Sem stendur eru GDPR gagnrýnd m.a. fyrir að vera of óljós, fyrir að smá fyrirtæki falli undir 

gildissvið þeirra og fyrir háar sektarheimildir. Faghópar vinna að því að komast að 

sameiginlegum skilningi um merkingu einstakra lagagreina, m.a. með ráðstefnum og 

vinnustofum þar sem fagaðilar skiptast á skoðunum og mögulegum lausnum. 

2.3 Stofnanakenningar og innleiðing regluverks 

Stofnanakenningar hafa verið nýttar til að rannsaka hvernig skipulagsheildir innleiða lög, 

reglur, staðla og ýmsa aðra þætti óháð því hvort útséð væri um hvort þættirnir hefðu 

þegar verið stofnanavæddir eða ekki. Þar sem dreifing venju ein og sér er ekki nægileg til 

að hún teljist stofnun verður ekki gengið út frá því í þessari rannsókn að GDPR hafi verið 

stofnanavædd en hins vegar verður dreifing þeirra skoðuð út frá stofnanaþrýstingi. Hér á 

eftir verður farið yfir dæmi um það hvernig stofnanakenningarnar hafa verið nýttar til að 
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skoða innleiðingu regluverks. Einnig verður skoðað hvernig stofnanakenningar hafa verið 

nýttar í rannsóknum á upplýsingatækni, í ljósi þess að samfélagið á Íslandi verður æ 

stafrænna. Skjalavarsla og upplýsingavinnsla á sér aðallega stað í stafrænum kerfum og 

tryggja þarf öryggi slíkra stafrænna upplýsinga. Að lokum verður skoðað hvernig stofnana-

kenningar hafa verið nýttar til að rannsaka innleiðingu persónuverndar í skipulags-

heildum. 

2.3.1 Stofnanakenningar og innleiðing laga varðandi skipulagsheildir 

Rannsókn Burdon og Sorours (2018) um hlýðnimenningu (e. compliance culture) innan 

Bretlands leiddi í ljós að á síðustu árum hefur áhersla eftirlitsstofnana á að þvinga fram 

hlýðni með sektum minnkað og færst í meira mæli til þess að ná fram hlýðni með stöðlum. 

Auk þess hefur lögmæti sem næst með fylgni við þvingaðar reglur færst yfir í lögmæti sem 

næst með samstarfi í gegnum innleiðingarferli. Með þessari áherslubreytingu verður 

lögmæti kvikara og gagnvirkara (Burdon og Sorour, 2018).  

Phang og Mahzan (2017) rannsökuðu innleiðingu malasískra fyrirtækja á IFRS- 

reikningsskilastaðlinum út frá nýju stofnanakenningunum og auðlindasýn (e. resource 

based view). Niðurstaða þeirra benti til þess að þvingandi þrýstingur hefði haft áhrif á 

innleiðingu staðalsins þar sem fyrirtæki innleiddu hann vegna þrýstings frá stjórnvöldum 

og til að forðast sektir frá eftirlitsaðilum. 

Raaijmakers og félagar (2015) gerðu tilraun til að skoða viðbrögð stjórnenda leikskóla 

(e. childcare) í Hollandi við nýju regluverki sem var gagnstætt skoðunum starfsfólks og 

foreldra. Niðurstöður þeirra félaga gefa til kynna að gagnstætt væntingum um snögg 

viðbrögð til einsleitni við þvingandi þrýstingi áætluðu stjórnendur að fresta fylgni við 

regluverkið í þeirri von að óvissa myndi minnka með eigin aðgerðum eða aðgerðum 

annarra.  

Rannsókn Guse, Almasan, Circa og Dumitru (2016) leiddi í ljós að birting rúmanskra 

fyrirtækja á ófjárhagslegum upplýsingum í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins 

væri undir áhrifum frá hermandi og þvingandi þrýstingi, þó að þrýstingsins gætti frekar 

hvor í sínu lagi en samhliða. Að auki var að sjá mun á birtingu ófjárhagslegra upplýsinga 

eftir því hvor þrýstingurinn var ráðandi. Fyrirtæki sem voru undir áhrifum frá hermandi 

þrýstingi virtust leggja meira í þróun slíkra skýrslna umfram það sem reglugerðin gerir 

kröfu um en fyrirtæki undir áhrifum frá þvingandi þrýstingi sýndu ekki það frumkvæði. Að 
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auki fundu þau ekki merki um stöðlunarþrýsting í ljósi þess að fagfélög innan Rúmeníu 

voru ekki virk í samræðum um samfélagslega ábyrgð auk þess sem þjálfun sérfræðinga í 

samfélagsskýrslum var ábótavant (Guse o.fl., 2016).  

Ioannou og Serafeim (2017) merktu mun á aukningu birtingar fyrirtækja um umhverfis-

þætti, samfélagslega þætti og góða stjórnarhætti í löndum, þar sem slíkt var skylda, 

umfram fyrirtæki í löndum þar sem slíkt var ekki skylda. Aukninguna í birtingu upplýsinga 

mátti bæði merkja hjá fyrirtækjum, sem höfðu þegar birt einhverjar ófjárhagslegar 

upplýsingar, og hjá fyrirtækjum sem höfðu ekki birt slíkt áður (Ioannou og Serafeim, 

2017). Othman, Darus og Arshad (2011) komust svo að því að reglusetning í Malasíu þrýsti 

á fyrirtæki til að birta ófjárhagslegar upplýsingar ásamt því að birting upplýsinga bætti 

orðspor fyrirtækjanna varðandi samfélagsábyrgð þótt óvissa um kröfur laganna gætu leitt 

til þess að fyrirtæki birti ekki upplýsingar um alla starfsemi sína varðandi samfélagsábyrgð 

(Othman o.fl., 2011). 

Roszkowska-Menkes og Aluchna (2017) tengdu mismunandi tegundir stofnana-

þrýstings, þvingandi, hermandi og staðlandi, við fimm stefnur um samfélagsábyrgð hjá 

fyrirtækjum, varnar (e. defensive), góðgerðar (e. charitable), auglýsandi (e. promotional), 

stefnumiðað (e. strategic) og kerfisbundið (e. systemic). Að þeirra mati innleiða skipulags-

heildir varnar-samfélagsábyrgð vegna þvingandi þrýstings, aðallega frá löggjafanum og 

þeim sem fyrirtækið er háð. Þær tengdu góðgerðar-samfélagsábyrgð við þvingandi 

þrýsting og stöðlunarþrýsting í ljósi þess að samfélagið og stjórnendur telja að það sé rétt 

fyrir farsæl fyrirtæki að gefa til baka til samfélagsins. Auglýsandi samfélagsábyrgð er svo 

tengd við hermandi þrýsting, þar sem flest meðalstór og stór fyrirtæki nýta hana sem 

markaðstól, og við þvingandi þrýsting vegna þess hve útbreidd siðferðileg neytendahyggja 

(e. ethical consumerism) er orðin. Þær nefna að vegna áhrifa frá þvingandi þrýstingi sé 

líklegra að þessar stefnur séu aftengdar kjarnastarfsemi fyrirtækjanna. Stefnumiðuð 

samfélagsábyrgð, sem byggir á hermandi þrýstingi og stöðlunarþrýstingi, leiði af sér að 

fyrirtæki tengi samfélagsábyrgð inn í kjarnastarfsemi sína og kerfisbundin samfélags-

ábyrgð sé svo eingöngu byggð á stöðlun þar sem fyrirtækjamarkmið og samfélags-

markmið séu samfléttuð (Roszkowska-Menkes og Aluchna 2017). 

Tolbert og Zucker (1983) skoðuðu hvort munur væri á dreifingu umbóta á opinberri 

þjónustu eftir því hvort borgum væri skylt að innleiða slíkar breytingar eða ekki. 
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Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að borgir, þar sem skylt var að innleiða breytingarnar og 

breytingunum var stýrt af einum aðila, innleiddu þær mun hraðar en aðrar borgir. Þegar 

engin slík skylda var til staðar voru breytingarnar innleiddar hægar og dreifing þeirra fór 

aðallega fram í gegnum samfélagsleg áhrif (Tolbert og Zucker 1983). 

2.3.2 Stofnanakenningar og innleiðing upplýsingaöryggisvenja 

Grunnatriði persónuverndar er að tryggja öryggi upplýsinga um einstaklinga. Gagnaöryggi 

er nauðsynlegt fyrir persónuvernd en það er ekki nægilegt til að uppfylla kröfur um 

persónuvernd. Persónuvernd hefur aðallega verið rannsökuð frá sjónarhorni einstaklinga 

en lítið er um rannsóknir á stigi skipulagsheilda (Attili, Mathew og Sugumaran, 2018). Þar 

sem í lögum um persónuvernd eru gerðar kröfur um að tryggja öryggi gagna er horft til 

rannsókna á gagnaöryggi og upplýsingaöryggi til að byggja undir fræðilega nálgun í þessari 

rannsókn. 

Björck (2004) telur að nýju stofnanakenningarnar geti nýst við rannsóknir á upplýsinga-

öryggi og útskýrt m.a. hvers vegna skipulagsheildir útbúa og viðhalda upplýsingaöryggis-

stefnum án þess að innleiða þær að fullu. Stofnanaberar, sem hafa áhrif á upplýsinga-

öryggisvenjur skipulagsheilda, eru t.d. staðlar, s.s. alþjóðlegu ISO-staðlarnir ISO 27001 

upplýsingaöryggisstaðallinn og ISO 9000 gæðastjórnunarserían, skriflegar stefnur, s.s. 

upplýsingaöryggisstefnur, ásamt formlegum og óformlegum verkferlum (Björck, 2004). 

Skipulagsheildir þurfa oft að innleiða margvísleg lagafyrirmæli til að öðlast lögmæti og 

hafa stofnanakenningar í auknum mæli verið nýttar m.a. til að rannsaka áskoranir við 

upptöku upplýsingakerfa í fyrirtækjum (Gosain, 2004) og upptöku upplýsingaöryggisferla 

hjá alþjóðlegum fyrirtækjum (Hu, Hart og Cooke, 2007), svo og til að rannsaka áhrif 

stofnanaþrýstings á ákvarðanir starfsmanna tengdar upplýsingaöryggi (Liang, Saraf, Hu og 

Xue 2007) og áhrif þeirra á fylgni starfsmanna við upplýsingaöryggisstefnur (AlKalbani o.fl. 

2016). AlKalbani og félagar (2016) komust að því að tilvist stofnanaþrýstings gæti leitt til 

áhrifaríkrar fylgni við upplýsingaöryggi innan skipulagsheilda og niðurstöður þeirra félaga 

bentu til þess að regluverk myndi hafa bein áhrif á skuldbindingu stjórnenda til fylgni við 

upplýsingaöryggi (AlKalbani o.fl., 2016).  

Finna má rannsóknir á upplýsingaöryggi, þ.m.t. persónuvernd, frá sjónarhóli stofnana-

kenninga, t.a.m. um innleiðingu á upplýsingaöryggisstefnum og lögum um persónuvernd. 

Slíkar innleiðingar hafa verið mældar út frá ytri þrýstingi til einsleitni (e. institutional 
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pressures) ásamt markaðsþrýstingi. Að auki hefur verið rannsakað hvort eftirfarandi 

þættir hafi áhrif á innleiðingu: Þrýstingur frá viðskiptavinum, stærð fyrirtækja (Appari, 

Anthony og Johnson, 2009a; Appari o.fl., 2009b; Appari, Johnson og Anthony, 2009c; 

Chang, 2006), stuðningur frá stjórnendum (AlKalbani o.fl., 2015, 2016; Attili o.fl., 2018), 

fyrirtækjamenning (Attili o.fl., 2018), upplýsingaöryggismeðvitund starfsmanna, ábyrgð 

starfsmanna (AlKalbani o.fl., 2015), upplýsingatæknigeta og atvinnugrein (Ernest Chang 

og Ho, 2006). 

2.3.3 Stofnanakenningar og Persónuvernd 

Appari og félagar (2009b) rannsökuðu innleiðingu HIPAA-laganna í Bandaríkjunum en þau 

innifela ákvæði um persónuvernd og upplýsingaöryggi. Lögin gilda um heilbrigðisstofnanir 

í Bandaríkjunum en eru misströng eftir ríkjum innan Bandaríkjanna. Niðurstöður 

rannsóknar Apparis og félaga (2009b) á 809 heima-heilsustofnunum (e. home health 

agencies) leiddu í ljós að einungis 56% sögðust uppfylla persónuverndarreglur HIPAA að 

fullu og einungis 21% sögðust uppfylla upplýsingaöryggishluta regluverksins að fullu þó 

að reglurnar hefðu tekið gildi árin 2003 og 2005. Niðurstöður þeirra bentu til þess að bæði 

þvingandi og hermandi stofnanaþrýstingur gegna mikilvægu hlutverki í að útskýra muninn 

sem fannst á innleiðingu regluverksins milli fyrirtækja (Appari o.fl., 2009b).  

Attili og félagar (2018) rannsökuðu aðlögun fyrirtækja að persónuvernd og mótuðu í 

kjölfarið kenningu byggða á stofnanakenningunum. Niðurstöður þeirra bentu til þess að 

stofnanaþrýstingur hafi áhrif á aðlögun fyrirtækja að persónuvernd og á stuðning 

stjórnenda við persónuvernd sem aftur hafði áhrif á aðlögun fyrirtækja að persónuvernd. 

Einnig hafði menning innan fyrirtækja ásamt persónuverndarhæfni (e. privacy capability) 

milligönguáhrif (e. mediating effect) á stofnanaþrýsting. Persónuverndarhæfni er nýtt 

hugtak þróað af Attili og félögum (2018) út frá rannsóknum á upplýsingaöryggi. Persónu-

verndarhæfni byggir á getu fyrirtækja til að læra eða viðtökugetu (e. absorptive capacity) 

þeirra. Þeirra tilgáta, sem kom út frá eigindlegri rannsókn á aðlögun upplýsingatækni-

fyrirtækja að kröfum um persónuvernd, var að aukin persónuverndarhæfni fyrirtækja 

leiði til sterkara jákvæðs sambands á milli innleiðingar og bæði þvingandi þrýstings og 

stöðlunarþrýstings. Persónuverndarhæfni kemur inn á mikilvægi þess að fyrirtæki hafi yfir 

að ráða tæknilega hæfum einstaklingum ásamt einstaklingum með fagþekkingu, þ.e. 

þekkingu á persónuvernd (Attili o.fl., 2018). 
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Niðurstöður rannsóknar AlKalbanis og félaga (2015) á ríkisstofnunum í Óman bentu til 

þess að samfélagslegur þrýstingur (e. social pressures) hefði hvetjandi áhrif til að auka 

viðleitni til að vernda upplýsingar einstaklinga og þar með að efla traust og orðspor 

skipulagsheildarinnar. Niðurstöður bentu þó til þess að félagslegur þrýstingur hefði ekki 

áhrif á skuldbindingu stjórnenda til að innleiða ráðstafanir vegna upplýsingaöryggis. 

2.3.4 Rannsóknir á GDPR 

Þar sem GDPR tók formlega gildi í Evrópu 25. maí 2018 og á Íslandi 15. júlí sama ár hafa 

rannsóknir á GDPR aðallega snúið að lagalegri túlkun á stökum greinum GDPR og að 

tæknilegum lausnum til að tryggja fylgni við GDPR. Af rannsóknum á innleiðingu GDPR 

ber helst að minnast á rannsóknir gerðar af Degeling, Utz, Lentzsch, Hosseini, Schaub og 

Holz (2018) um þróun persónuverndar á vefnum og Linden og félögum (2018) um þróun 

persónuverndarstefna í kjölfar gildistöku GDPR. Niðurstöður Lindens o.fl. benda til þess 

að síðan GDPR tók gildi hafi persónuverndarstefnur lengst en jafnframt orðið auð-

skiljanlegri og innihaldi nú víðtækara efni en áður. Niðurstöður Degelings og félaga úr 

könnun á 500 vinsælustu vefsíðum hvers lands innan Evrópusambandsins voru að 

helmingur vefsíðnanna uppfærði perónuverndarstefnu sína í mánuðinum sem GDPR tók 

gildi. Hlutfall vefsíðna, sem birtu upplýsingar um vefkökur, jókst frá 46,1% í 62,1% síðustu 

sex mánuðina fyrir gildistöku GDPR þó að umfang eftirlits (e. tracking) hafi lítið breyst 

(Degeling o.fl., 2018).  

Eina rannsóknin, sem rannsakandi fann um GDPR þar sem nýju stofnanakenningarnar 

voru nýttar, var rannsókn gerð af Lopes og Oliveira (2018) um innleiðingu GDPR meðal 

heilsugæsla í Portúgal. Niðurstöður þeirra voru að á síðasta ársfjórðungi 2017 höfðu 

einungis 25% heilsugæsla hafið innleiðingarferli og einungis 28% af þeim, eða 7% af öllum 

sem svöruðu könnuninni, höfðu lokið innleiðingu GDPR. Taka þarf til greina að GDPR hafði 

ekki tekið gildi þegar gögnunum var safnað. Af þeim heilsugæslum, sem sögðust vera að 

vinna að innleiðingu, sögðust 50% vera að safna gögnum, 30% sögðust vera að greina 

gögnin og 20% sögðust vera að innleiða nýtt verklag. Allar heilsugæslurnar sögðust hafa 

nýtt sér ráðgjafa þar sem næg þekking var ekki til staðar innanhúss og 50,8% svarenda 

sögðu að tímaramminn til að innleiða væri ekki nægjanlegur (Lopes og Oliveira, 2018). Á 

Íslandi hafa yfir 20 háskólanemar tekið regluverkið fyrir í lokaverkefnum sínum en engin 
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ritrýnd grein hefur verið birt. Flest lokaverkefnin hafa verið á sviði lögfræði en einnig á 

sviði viðskiptafræði og upplýsingafræði. 

2.4 Tilgátur 

Í þessari rannsókn var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hefur ytri þrýstingur til 

einsleitni áhrif á innleiðingu GDPR hjá íslenskum skipulagsheildum? Í kaflanum hér á eftir 

eru settar fram tilgátur um mismunandi stofnanaþrýsting og mögulegar birtingarmyndir 

hans við innleiðingu GDPR hjá íslenskum skipulagsheildum.  

2.4.1  Þvingun 

Á síðustu áratugum hefur lagaumhverfi skipulagsheilda orðið almennara og gerðar eru 

kröfur um markverðar skipulagsbreytingar, sérstaklega á sviði stjórnunar upplýsinga-

tækni, með lagatilmælum, s.s. Sarbanes Oxley Act (sem er ætlað að vernda fjárfesta með 

því að bæta nákvæmni og áreiðanleika upplýsingagjafar bandarískra fyrirtækja), HIPAA 

(sem er m.a. ætlað að vernda persónugreinanlegar heilbrigðisupplýsingar í Banda-

ríkjunum) og GDPR (sem er ætlað að vernda persónugreinanlegar upplýsingar innan 

Evrópusambandsins) sem tók við af tilskipun Evrópusambandsins nr. 95/46/EC frá 1995 

um sama efni. Slík löggjöf er líkleg til að leiða til meiri einsleitni í starfsháttum skipulags-

heilda og í skipulagi upplýsingatæknikerfa til að sýna fram á samræmi við tilmælin og 

öðlast lögmæti (Raaijmakers o.fl., 2015). Skipulagsheildir þurfa að uppfylla sífellt fleiri 

kröfur frá stjórnvöldum og innleiða þess vegna viðurkenndar venjur og staðla til að sam-

ræmast umhverfinu og öðlast lögmæti (Appari o.fl., 2009b). Á síðustu áratugum hefur 

verið lögð aukin áhersla á ábyrgð (e. accountability), mat og gagnsæi með þyngri áherslu 

á eftirlit og rekjanleika upplýsinga . Þetta hefur leitt til þess að skipulagsheildir samræma 

venjur sínar og stefnur í meiri mæli og uppfylla betur kröfur ytri aðila (Bromley og Powell, 

2012).  

Þvingandi þrýstingi getur verið beitt af aðilum, sem skipulagsheildir eru háðar, til að 

geta haldið starfsemi sinni gangandi, s.s. af lykilviðskiptavinum eða eftirlitsaðilum. Í GDPR, 

líkt og í fyrri tilskipun um sama efni, er gerð krafa til ábyrgðaraðila gagna að gera samning 

við alla vinnsluaðila sína til að tryggja að kröfur GDPR verði uppfylltar í vinnslu persónu-

upplýsinganna hjá vinnsluaðilum. Einnig er gerð krafa til vinnsluaðila að þeir haldi skrá yfir 

vinnslustarfsemi sína; undantekningar eru þó frá þeirri reglu (Lög um persónuvernd og 
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vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Af þessu leiðir að skipulagsheildir, sem innleiða 

GDPR, þrýsta á vinnsluaðila sína með gerð vinnslusamninga að innleiða GDPR, að minnsta 

kosti að hluta til. 

➢ Tilgáta 1a: Skipulagsheildir, sem upplifa þrýsting frá viðskiptavinum, eru líklegri 
til að innleiða GDPR. 

Meðal nýmæla í GDPR er heimild til að beita mjög háum sektum fyrir hvern þann 

ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila sem brjóta á ákveðnum ákvæðum regluverksins, en 

sektirnar „geta numið frá 100 þús. kr. til 2,4 milljarða kr. eða ef um er að ræða fyrirtæki 

allt að 4% af árlegri heildarveltu fyrirtækisins á heimsvísu á næstliðnu fjárhagsári, hvort 

heldur er hærra“ (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Svo 

háar sektir hafa hingað til einungis verið einkennandi fyrir samkeppnislöggjöf og valda því 

að brot á GDPR, sem kemst upp, gæti hnekkt rekstrargrundvelli skipulagsheildar 

(Todovoric o.fl., 2018). Ótti starfsmanna við viðurlög við því að fylgja ekki settri 

upplýsingaöryggisstefnu hefur umtalsverð áhrif á fylgni starfsmannanna við hana 

(AlKalbani o.fl., 2016). 

➢ Tilgáta 1b: Skipulagsheildir, sem upplifa þrýsting vegna hárra sektarákvæða, 
eru líklegri til að innleiða GDPR. 

2.4.2 Hermun 

Nokkur óvissa virðist vera um hvernig beri að innleiða GDPR meðal skipulagsheilda og 

sendi Persónuvernd til að mynda ábendingar til að leiðrétta misskilning í skóla-

samfélaginu. Samband íslenskra sveitarfélaga gagnrýndi harðlega undirbúning vegna 

innleiðingar GDPR og aðlögunartíma og sögðu svigrúm til fræðslu og leiðbeininga lítið sem 

ekkert þrátt fyrir ítrekaðar óskir um eðlilegan aðlögunartíma. „Við slíkar aðstæður aukast 

enn fremur líkur á misskilningi og mistúlkun lagaákvæða og á það enn frekar við þegar 

lögfest eru ákvæði um þung viðurlög við brotum á löggjöfinni“ (Samband íslenskra sveitar-

félaga, 2018). Hagsmunaaðilar hafa kvartað undan erfiðleikum við innleiðingu vegna 

óskýrleika í GDPR og að leiðbeiningar frá eftirlitsaðilum hefðu komið seint fram 

(Multistakeholder Expert Group to support the application of Regulation (EU) 2016/679, 

2019). Þegar skipulagsheildir standa frammi fyrir ósamrýmanlegum kröfum eða sam-

félagið stendur frammi fyrir tvíræðni í kröfum kunna þær að reyna að sammælast um 

merkingu krafnanna. Í slíkum tilfellum gætu skipulagsheildir verið lengur að bregðast við 
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þrýstingi til að innleiða ný lög þar sem slíkt ferli er í eðli sínu tímafrekt (Edelman og 

Suchman, 1997; Raaijmakers o.fl., 2015). 

Skipulagsheildir gætu ráðið ráðgjafa til að innleiða regluverk eins og GDPR, þar sem 

túlkun laganna hefur leitt af sér nokkra óvissu, ef þær skortir aðila með rétta fagmenntun 

í starfsliði sínu. Ráðgjafinn dreifir þá stöðlum fagsviðsins (e. industry norms) og ráðleggur 

út frá reynslu sinni af vinnu með mörgum öðrum skipulagsheildum (Appari o.fl., 2009a; 

Appari o.fl., 2009c).   

➢ Tilgáta 2a: Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru 
ólíklegri til að innleiða GDPR. 

➢ Tilgáta 2b: Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru líklegri 
til að nýta fyrirmyndir við innleiðingu GDPR. 

➢ Tilgáta 2c: Skipulagsheildir, sem leita sér þekkingar utan skipulagsheildarinnar, 
eru líklegri til að nota fyrirmyndir. 

Skipulagsheildir bregðast þó mismunandi við þrýstingi, t.a.m. vegna mismunandi 

umhverfis þeirra (Raaijmakers o.fl., 2015). Lög, sem stýra hegðun skipulagsheilda, eru oft 

óskýr og notast við almennar meginreglur. Jafnvel þegar reglurnar virðast skýrar geta þær 

orðið óskýrar í ákveðnu samhengi (Edelman o.fl., 1991).  

Nýju GDPR-reglurnar eru almenns eðlis og er mikil réttaróvissa víðsvegar í Evrópu um 

hvernig beri að túlka einstaka kafla þeirra hjá mismunandi skipulagsheildum í mismunandi 

umhverfi (Auðbjörg Friðgeirsdóttir, munnleg heimild, 8. mars 2019). Þjóðskjalasafn 

Íslands hélt t.a.m. ráðstefnu í maí 2019 um samspil GDPR og laga um opinber skjalasöfn. 

Skipta þurfti um ráðstefnusal vegna þess hve margir skráðu sig á ráðstefnuna 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2019). Aðalálitaefnið á ráðstefnunni var mótsögnin sem felst í því 

að GDPR veitir einstaklingum réttinn til að gleymast, það er að persónuupplýsingum 

einstaklingsins verði eytt, sem er í beinni mótsögn við lög um opinber skjalasöfn sem gerir 

kröfu um að engu sé eytt án sérstakrar grisjunarheimildar Þjóðskjalasafns Íslands. Einnig 

hafa komið upp spurningar um samspil GDPR og samkeppnislaga þar sem GDPR veitir 

einstaklingum rétt á að færa upplýsingar sínar til samkeppnisaðila. Það getur hins vegar 

verið vandkvæðum bundið að yfirfæra meginreglur samkeppnislaga yfir á Internet-

markaðinn þar sem erfitt er að skilgreina markaðsráðandi stöðu. Einnig þarf að líta þarf 

til sanngirnissjónarmiða þar sem fyrirtæki geta hafa varið umtalsverðum fjármunum í að 

safna saman persónuupplýsingum í skiptum fyrir ókeypis þjónustu sem samkeppnisaðilar 
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geta þá fengið í hendurnar án nokkurs kostnaðar (Olga Margrét Cilia, 2018). Er þetta til 

merkis um að iðkendur séu óvissir um hvernig samþætta skuli ólíkar kröfur GDPR og 

annars regluverks.  

➢ Tilgáta 2d: Skipulagsheildir, sem upplifa að kröfur GDPR séu ósamrýmanlegar 
öðrum kröfum til skipulagsheildarinnar, eru ólíklegri til að innleiða GDPR. 

2.4.3 Stöðlun 

Stöðlunarþrýstingur er líklegur til að bæta hlýðni við upplýsingaöryggisvenjur. Fyrirtæki 

eru líkleg til að taka upp venjur sem eru álitnar viðeigandi meðal aðila í tengslaneti þeirra, 

þ.m.t. hagsmunaaðila þeirra (AlKalbani o.fl., 2016). Með vaxandi áherslu á gagnaöryggi í 

samfélaginu bregðast fyrirtæki við þrýstingi til að viðhalda trausti hagsmunaaðila sinna 

með því að innleiða sterkari öryggisráðstafanir en áður (AlKalbani o.fl., 2016).  

U.þ.b. ári fyrir gildistöku GDPR innan Evrópusambandsins fóru fagfélög að halda 

ráðstefnur um GDPR og þýðingu þeirra fyrir íslenskar skipulagsheildir. Til dæmis myndaði 

stjórnunarfélagið Stjórnvísi faghóp um persónuvernd sem heldur fræðslufundi fyrir 

meðlimi Stjórnvísis (Stjórnvísi, 2019), Þjóðskjalasafn Íslands hélt ráðstefnu um samspil 

GDPR og laga um skjalavörslu, Samband íslenskra sveitarfélaga stofnaði tvo sérfræðihópa 

í kjölfar daglangrar ráðstefnu um persónuvernd (Samband íslenskra sveitarfélaga e.d.), 

Félag löggiltra endurskoðenda hélt fræðslufundi um persónuvernd og áhrif hennar á störf 

endurskoðenda (Félag löggiltra endurskoðenda, 2019) og Samtök upplýsingatækni-

fyrirtækja hélt ráðstefnu um tækni og persónuvernd (Samtök iðnaðarins, 2018). Samtök 

atvinnulífsins gáfu út fræðsluefni og dreifðu til aðildarfélaga ásamt sniðmátum (Samtök 

atvinnulífsins, 2018) og Samtök iðnaðarins héldu kynningarfundi fyrir meðlimi sína 

(Samtök iðnaðarins, e.d.). Er þetta einungis brot af þeim fundum þar sem ákveðin fagleg 

innræting átti sér stað meðal fagfólks ásamt því að fagfólkið reyndi að komast að 

sameiginlegum skilningi varðandi GDPR- regluverkið.  

Löggiltir endurskoðendur eru skyldugir til að sækja endurmenntun til að viðhalda 

reglulegri fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og faglegum gildum ellegar missa réttindi sín 

(Lög nr. 79/2008 um endurskoðendur). Þessi aðferð tryggir að nýjar stofnanir dreifast 

hratt meðal fagaðila og skapa stöðlunarþrýsting til að innleiða regluverk (Burdon og 

Sorour, 2018).  
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➢ Tilgáta 3a: Skipulagsheildir, sem upplifa meiri stöðlunarþrýsting eru líklegri til 
að innleiða GDPR. 

➢ Tilgáta 3b: Þar sem lögfræðingur, sérhæfður starfsmaður í upplýsingatækni eða 
innri endurskoðandi taka þátt í innleiðingu er líklegra að innleiðing GDPR verði 
fyrr. 

2.4.4 Aðrir mögulegir áhrifaþættir 

2.4.4.1 Stærð 

Stærri fyrirtæki eru líklegri til að innleiða lagakröfur þar sem þau eru sýnilegri almenningi 

og þar sem þegar eftirlitsstofnanir hafa úr minni auðlindum að ráða forgangsraða þær oft 

eftirliti með stærri og sýnilegri skipulagsheildum (Clemens og Douglas, 2005; Edelman, 

1992). Þau eru því líklegri til að bregðast við stofnanaþrýstingi með samþættingu 

(Edelman, 1992). Í ljósi þess að sektarákvæði GDPR kveða á um hlutfall af veltu má einnig 

gera ráð fyrir að sektarfjárhæðir stærri fyrirtækja séu umtalsvert háar og það geti verið 

hvatning fyrir stærri fyrirtæki að innleiða GDPR. 

Lagalegar kröfur, sem skipulagsheildir þurfa að innleiða óháð stærð þeirra, geta haft 

íþyngjandi áhrif á smærri skipulagsheildir. Minni fyrirtæki þurfa oft að greiða hlutfallslega 

hærri kostnað vegna innleiðingar regluverks þar sem þau hafa færri afurðir til að dreifa 

kostnaði, s.s. stjórnunarkostnaði (Chelius og Smith, 1987). Stærri skipulagsheildir hafa auk 

þess yfir auknum auðlindum að ráða, bæði mannauði og fjárhagslegum auðlindum, og 

hafa stærðarhagkvæmni (Edelman, 1992).   

Ákvæði GDPR eru mjög almenn og því hefur stærð skipulagsheildar áhrif á umfang 

innleiðingar en fylgni við GDPR er ferli sem lýkur aldrei að fullu, þar sem hvert nýtt 

upplýsingaferli eða nýr tilgangur vinnslu þarfnast nýs mats á áhrifum á persónuvernd 

(Todovoric o.fl., 2018). Lítil og meðalstór fyrirtæki nefna að þau hafi þurft að leita til 

ráðgjafa til að geta skilið reglurnar og uppfyllt kröfurnar og að yfirleitt skorti þau mannauð 

og fjármagn til að geta brugðist við kröfunum. Einnig nefndu þau að það vantaði undan-

þágur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (Multistakeholder Expert Group to support the 

application of Regulation (EU) 2016/679, 2019). Niðurstöður Ernests Changs og Hos 

(2006) sýndu að stærri fyrirtæki eru líklegri til að innleiða upplýsingaöryggisstaðla 

farsællega þar sem stór fyrirtæki eru háðari stöðluðum vinnubrögðum og þar sem þau 

hafa yfir að ráða meiri upplýsingatæknitengdum mannauði en smærri fyrirtæki. 
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➢ Tilgáta 4a: Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að 
innleiða GDPR. 

➢ Tilgáta 4b: Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að 
upplifa þrýsting vegna hárra sektarákvæða. 

➢ Tilgáta 4c: Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að 
upplifa stöðlunarþrýsting. 

2.4.4.2 Atvinnugrein 

Skipulagsheildir innan sömu atvinnugreinar eru í sama umhverfi og lúta því sama ytri 

þrýstingi. Þannig getur verið munur á milli viðbragða við ytri þrýstingi eftir því hvaða 

atvinnugrein skipulagsheildin tilheyrir (Chiasson og Davidson, 2005). Skipulagsheildir geta 

þó brugðist við á mismunandi hátt innan atvinnugreinarinnar og viðbrögð verið frá því að 

mæta ekki ytri þrýstingi til að innleiða regluverk yfir í að bregðast of vel við og innleiða 

stefnur sem eru strangari en regluverkið gerir kröfu um (Burdon og Sorour, 2018).  

Í flestum rannsóknum á upplýsingatækni er atvinnugreinum skipt í eftirfarandi flokka: 

framleiðslu, tækni, fjármál og smásölu (Chiasson og Davidson, 2005). Fjármálafyrirtæki 

hafa tekið miklum breytingum að undanförnu og hefur tilkoma nýrrar tækni og flóknari 

löggjafar breytt miklu af lykilstarfsemi skipulagsheildanna (Lin, 2016). Niðurstöður 

rannsóknar Changs og Hos meðal fyrirtækja í Taiwan sýndu að fjármálafyrirtæki voru 

líklegri til að innleiða upplýsingaöryggisstaðla en fyrirtæki í öðrum atvinnugreinum (Chang 

og Ho, 2006). Í kjölfar fjármálahrunsins árið 2008 jók Fjármálaeftirlitið, (hér eftir FME), 

sem hefur eftirlit með fjármála- og vátryggingafyrirtækjum, eftirlitsaðgerðir sínar svo 

mjög að regluverðir eru orðnir jafn mikilvægir og verðbréfamiðlarar. Í kjölfar fjármála-

hruna og hneyksla hjá fyrirtækjum eru löggjafar og eftirlitsaðilar gjarnir að bregðast við 

með ströngum hætti til að tryggja að það sem olli síðasta hruni gerist ekki aftur (Lin, 2016).   

➢ Tilgáta 5a: Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að innleiða GDPR. 

➢ Tilgáta 5b: Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að upplifa meiri þrýsting frá viðskiptavinum. 

➢ Tilgáta 5c: Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að upplifa meiri þrýsting vegna hárra sektarákvæða. 

2.4.4.3 Stuðningur stjórnenda 

Stuðningur stjórnenda getur haft mikil áhrif á innleiðingu nýrra venja. Æðstu stjórnendur 

fyrirtækja eru ábyrgir fyrir því að fyrirtækin, sem þau stýra, fylgi settum lögum og reglum 
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og hægt er að draga þá til ábyrgðar persónulega (AlKalbani o.fl., 2016). Þetta veldur því 

að lög eins og GDPR þrýsta á æðstu stjórnendur að tryggja fylgni fyrirtækisins við lögin. 

Sýnilegur stuðningur stjórnenda og hvatning þeirra til upptöku nýrra upplýsingaöryggis-

stefna hvetur starfsmenn til hlýðni við þær (AlKalbani o.fl., 2016). GDPR varð til þess að 

mörg fyrirtæki fengu loks stuðning stjórnenda til að uppfæra úreltan tölvubúnað til að 

geta betur uppfyllt kröfur GDPR (Multistakeholder Expert Group to support the 

application of Regulation (EU) 2016/679, 2019). Án stuðnings stjórnenda og þátttöku 

stjórnenda er ekki tekið eins mikið mark á nýjum upplýsingaöryggisstefnum (AlKalbani 

o.fl., 2016). AlKalbani o.fl. (2016) komust að því að þvingandi og hermandi þrýstingur 

hefði áhrif á skuldbindingu stjórnenda varðandi upplýsingaöryggi. Skuldbinding 

stjórnenda hefur svo áhrif á innleiðingu upplýsingaöryggisvenja (AlKalbani o.fl., 2016; 

AlKalbani o.fl., 2015) en einnig hefur stöðlunarþrýstingur áhrif á innleiðingu upplýsinga-

öryggisvenja þótt hann hafi ekki áhrif á skuldbindingu stjórnenda (AlKalbani o.fl., 2016). 

Því er tilgáta rannsakanda að þátttaka stjórnenda í innleiðingu GDPR hafi jákvæð áhrif á 

innleiðinguna. 

➢ Tilgáta 6a: Þar sem æðstu stjórnendur taka þátt í innleiðingu er líklegra að 
innleiðing GDPR verði fyrr.  

2.4.4.4 Persónuverndarhæfni 

Attili o.fl. (2018) töldu að persónuverndarhæfni myndi styrkja sambandið á milli 

innleiðingar og þvingandi þrýstings annars vegar og stöðlunarþrýstings hins vegar. Þannig 

myndi hæfni fyrirtækja til að læra og sérþekking bæði á tæknilegum málefnum og á 

málefnum persónuverndar gera fyrirtæki hæfari til að innleiða persónuvernd. Þetta rímar 

vel við tilgátu Todovoric og félaga (2018) sem segja að nauðsynlegt fyrir farsæla inn-

leiðingu GDPR sé að í innleiðingarteymi skipulagsheilda leynist eftirfarandi þekking: 1) 

sérþekking á lögfræðilegum álitamálum, 2) sérþekking á málefnum skipulagsheildarinnar 

(e. organizational issues) og 3) sérþekking á tæknilegum málum og upplýsingaöryggi 

ásamt stuðningi stjórnenda.  

Fyrirtæki, sem eru vön slíkri teymisvinnu, ættu því að vera vel í stakk búin til að innleiða 

kröfur GDPR. 

➢ Tilgáta 7a: Skipulagsheildir með þverfagleg teymi eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 
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➢ Tilgáta 7b: Skipulagsheildir með meiri persónuverndarhæfni eru líklegri til að 
innleiða GDPR. 

2.4.4.5 Reynsla af innleiðingu 

Skipulagsheildir hafa tekið upp upplýsingaöryggisvenjur svo sem ISO 27001 upplýsinga-

öryggisstaðalinn til að hafa grunn til að byggja á svo unnt sé að bregðast við auknum 

kröfum um upplýsingaöryggi í lagaumhverfinu með markvissum hætti (AlKalbani o.fl., 

2016). ISO 27001 upplýsingaöryggisstaðallinn gerir þá kröfu líkt og GDPR að tryggja leynd, 

réttleika og tiltækileika upplýsinga og getur þannig gagnast sem grunnur að innleiðingu 

hluta krafnanna í GDPR (Team, 2017). Í leiðbeinandi tilmælum FME vegna áhættu við 

rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila nr. 1/2019 (bls. 9) eru gerðar álíka öryggis-

kröfur og í GDPR:  

33. Til að gæta öryggis við rekstur upplýsingakerfa telur Fjármálaeftirlitið að 
eftirlitsskyldur aðili þurfi að koma á og viðhalda skriflegum verkferlum, sbr. 9. 
lið, sem er ætlað að veita upplýsingum, skjölum, gögnum og gagnamiðlum 
vernd gegn óheimilli uppljóstrun, breytingum og eyðileggingu. Skjalfest 
verklag skal liggja til grundvallar viðhöfðum öryggisvörnum. Jafnframt skal 
skjala verklag vegna úthlutunar, endurskoðunar og afturköllunar 
aðgangsheimilda að kerfum eftirlitsskyldra aðila. 

Þar sem kröfur ISO 27001 og annarra upplýsingaöryggisstaðla til gagnaöryggis eru 

svipaðar GDPR gætu fyrirtæki, sem hafa þegar innleitt staðlana, haft ákveðinn grunn sem 

þau geta byggt á. Því væri áhugavert að sjá hvort skipulagsheildir, sem höfðu þann grunn 

fyrir upptöku GDPR regluverksins, séu líklegri til að innleiða regluverkið en aðrar 

skipulagsheildir.  

➢ Tilgáta 8a: Skipulagsheildir, sem hafa þegar innleitt upplýsingaöryggisstaðla 
eða leiðbeinandi tilmæli FME nr. 1/2019, eru líklegri til að innleiða GDPR. 

2.4.4.6 Líkan rannsakanda 

Í heildina setur rannsakandi fram 18 tilgátur í átta mismunandi þemum byggðar á fyrir-

liggjandi fræðum eins og sjá má í töflu 1.  

 

Tafla 1. Yfirlit yfir tilgátur rannsakanda 

Nr. Tilgáta 

 Þvingun 
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1a Skipulagsheildir, sem upplifa þrýsting frá viðskiptavinum, eru líklegri til að innleiða GDPR. 

1b Skipulagsheildir, sem upplifa þrýsting vegna hárra sektarákvæða, eru líklegri til að inn-
leiða GDPR. 

 Hermun 

2a Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru ólíklegri til að innleiða 
GDPR.  

2b Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru líklegri til að nýta fyrir-
myndir við innleiðingu GDPR. 

2c Skipulagsheildir, sem leita sér þekkingar utan skipulagsheildarinnar, eru líklegri til að 
nota fyrirmyndir. 

2d Skipulagsheildir, sem upplifa að kröfur GDPR séu ósamrýmanlegar öðrum kröfum til 
skipulagsheildarinnar, eru ólíklegri til að innleiða GDPR. 

 Stöðlun 

3a Skipulagsheildir, sem upplifa stöðlunarþrýsting, eru líklegri til að innleiða GDPR., 

3b Þar sem lögfræðingur, sérhæfður starfsmaður í upplýsingatækni (UT) eða innri endur-
skoðandi (IE) taka þátt í innleiðingu er líklegra að innleiðing GDPR verði fyrr. 

 Stærð 

4a Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að innleiða GDPR. 

4b Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að upplifa þrýsting vegna 
hárra sektarákvæða. 

4c Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að upplifa stöðlunar-
þrýsting. 

 Tegund fyrirtækis 

5a Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til að 
innleiða GDPR. 

5b Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til að 
upplifa meiri þrýsting frá viðskiptavinum. 

5c Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til að 
upplifa meiri þrýsting vegna hárra sektarákvæða. 

 Stuðningur stjórnenda 

6a Þar sem æðstu stjórnendur taka þátt í innleiðingu er líklegra að innleiðing GDPR verði 
fyrr. 

 Persónuverndarhæfni 

7a Skipulagsheildir með þverfagleg teymi eru líklegri til að innleiða GDPR. 

7b Skipulagsheildir með meiri persónuverndarhæfni eru líklegri til að innleiða GDPR. 

 Reynsla af innleiðingu 

8a Skipulagsheildir, sem hafa þegar innleitt upplýsingaöryggisstaðla eða leiðbeinandi 
tilmæli FME  nr. 1/2019, eru líklegri til að innleiða GDPR. 

Rannsakandi gerir það að tilgátu sinni að mismunandi tegundir stofnanaþrýstings hafi 

hver um sig áhrif á innleiðingu GDPR en jafnframt að þau atriði, sem tengist getu fyrir-

tækja sem fram hafa komið í rannsóknum annarra, þ.e. stærð fyrirtækja, atvinnugrein, 
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stuðningur stjórnenda, persónuverndarhæfni og reynsla af innleiðingu upplýsingaöryggis-

staðla og -tilmæla, hafi áhrif á innleiðingu GDPR. Að auki gerir rannsakandi það að tilgátu 

sinni að stærð fyrirtækja hafi áhrif á upplifun þeirra af þvingandi þrýstingi og stöðlunar-

þrýstingi og að atvinnugrein hafi áhrif á upplifun fyrirtækis af þvingandi þrýstingi eins og 

sjá má á líkani rannsakanda á mynd 1. 

  

Mynd 1. Líkan rannsakanda 



 

42 

3 Aðferð 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem rafrænn spurningalisti var sendur 

til skipulagsheilda. Spurningalistinn var hannaður út frá þeim fræðum sem gengið var út 

frá. Rannsóknir um áhrif stofnanaþrýstings á innleiðingu annarra laga voru hafðar til hlið-

sjónar við hönnun mælitækisins að því leyti sem unnt var. Til að móta spurningar um til-

tekna þætti laganna nýtti rannsakandi að auki eigin reynslu af innleiðingu GDPR og aðila 

sem rannsakandi hafði í tengslaneti sínu og höfðu þekkingu á málefninu.  

 Spurningalistinn innihélt 29 spurningar, 17 spurninganna voru fjölvalsspurningar 

með fyrir fram ákveðnum svarmöguleikum en einnig voru níu opnar spurningar til að 

dýpka niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum var spurt hvort fyrirtækið vildi fá 

samanburð og óskað eftir upplýsingum um tengilið til að senda samanburð. Spurningar 

með fyrir fram ákveðnum svarmöguleikum voru hafðar á 5 punkta Likert-kvarða, rað-

kvarða eða á nafnkvarða. Valdir voru átta þættir sem fyrirtæki þurfa að innleiða til að 

fylgja lögunum og var spurt um sjö mismunandi atriði varðandi hvern þátt 

innleiðingarinnar.  

 Spurningalistann má finna í viðauka 1. 

3.2 Forprófun 

Spurningalistinn var forprófaður af þremur einstaklingum með reynslu af innleiðingu 

GDPR hjá skipulagsheild til að athuga hvort skekkja væri í spurningunum og hann 

aðlagaður í kjölfar ábendinga sem fram komu þar. Í kjölfar aðlagana var spurningalistinn 

prófaður af tveimur aðilum til að áætla þann tíma sem tekur að svara spurningalistanum. 

3.3 Úrtak 

Þýði rannsóknarinnar eru öll íslensk fyrirtæki. Fyrst var útbúinn listi yfir netföng fyrirtækja 

sem voru meðlimir í völdum félögum í Samtökum atvinnulífsins og Samtökum iðnaðarins, 

þ.e. Samtökum fjármálafyrirtækja, Samtökum sprotafyrirtækja, Samtökum íslenskra 

upplýsingatækni- fyrirtækja, Samtökum verslunar og þjónustu og Viðskiptaráði Íslands, 

auk þess sem listi yfir sprotafyrirtæki á vefsíðunni sprotar.is var nýttur. Ástæða þess að 
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þessi félög voru valin var að rannsakandi taldi líklegra að GDPR ætti við um þessi fyrirtæki 

í meiri mæli vegna eðlis starfsemi þeirra. Leitað var að netfangi hvers fyrirtækis með því 

að heimsækja heimasíður þeirra eða notast við leitarvélar. Eftir að tvíritum var eytt stóðu 

eftir 599 netföng. Þegar gagnasöfnun fyrir úrtakið var lokið höfðu borist 173 svör. Nokkuð 

var um að svarendur svöruðu ekki öllum listanum og jafnvel einungis einni eða tveimur 

spurningum. Í ljósi þess var svörunin ekki nægileg til að marktækar niðurstöður næðust 

úr rannsókninni og því var ákveðið að útbúa nýtt úrtak. Seinna úrtakið innihélt fyrirtæki 

sem voru meðlimir í Samtökum iðnaðarins en höfðu ekki lent í fyrra úrtaki, samtals 724 

netföng. Samanlagt innihélt fyrra og seinna úrtak því samtals 1.323 netföng. 

3.4 Gagnasöfnun 

Könnunin var sett upp á QuestionPro-vefsíðunni og gögnin færð í tölfræðiúrvinnsluforritið 

SPSS að lokinni gagnasöfnun. Tölvupósti með hlekk á spurningalistann var dreift til fyrra 

úrtaks með tölvupósti 16. ágúst 2019 og óskað eftir þátttöku þeirra. Sem aukin hvatning 

til þátttöku var fyrirtækjum boðið að fá að vita hver staða fyrirtækisins væri í samanburði 

við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein annars vegar og stærðarflokki hins vegar. Til að 

þetta væri unnt var óskað eftir heiti og netfangi þeirra fyrirtækja sem óskuðu eftir saman-

burði. Ef ekki var óskað samanburðar var könnunin höfð nafnlaus.  

Til að auka svörun voru sendar út tvær ítrekanir. Fyrri ítrekun var send með tölvupósti 

21. ágúst 2019 og í ítrekunartölvupósti var tekið fram að óskað var eftir svörum frá fyrir-

tækjum óháð því hvort þau hygðust innleiða GDPR eða ekki. Lokaítrekun var send út 5. 

september 2019. Gagnasöfnun lauk 16. september 2019 eftir að 173 svör höfðu fengist. 

Könnunin var send út til seinna úrtaks þann 3. desember 2019 með sama hætti og til fyrra 

úrtaks, þó var texta í tölvupóstinum breytt lítillega. Ítrekun var send út 6. desember 2019 

og lokaítrekun var send út 17. desember 2019. Gagnasöfnun lauk 19. desember 2019 eftir 

að 138 svör höfðu fengist. Samtals voru því 313 svör við spurningakönnuninni sem er 

23,66% svarhlutfall, eða 28,88% úr fyrra úrtaki og 19,06% úr því seinna. 

Þegar gögn voru flutt í SPSS til úrvinnslu voru persónuupplýsingar aðgreindar frá 

öðrum svörum og læst með lykilorði. Að lokinni úrvinnslu voru samanburðargögn útbúin 

og send fyrirtækjum. Að því loknu var skjali með persónuupplýsingum eytt. Með þessu 

móti var öryggi gagnanna tryggt eins og kostur var til að lágmarka gagnaleka. 
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Áður en gögn voru færð yfir í SPSS voru þau skoðuð í Excel og spurningalistum, þar sem 

engri spurningu hafði verið svarað, var eytt en eitthvað hafði verið um að einstaklingar 

hefðu opnað könnunina án þess að svara spurningum. Einnig var kannað hvort sama IP-

talan kæmi fram oftar en einu sinni og þau svör yfirfarin sérstaklega. Þegar líkur voru á að 

sami einstaklingurinn hefði hafið svörun án þess að ljúka henni en opnað hana aftur síðar 

og þá svarað fleiri spurningum var fyrri færslunni eytt úr gagnasafninu.  

3.5 Mælingar 

Við prófun á tengslum breyta, þar sem önnur breytan var á nafnkvarða, var notast við 

dreifigreiningu (e. one way ANOVA); þegar báðar eða allar breytur voru á raðkvarða eða 

skala var notast við aðhvarfsgreiningu (e. linear regression). Í þessari rannsókn var miðað 

við 95% öryggisbil fyrir marktækni. Opin svör voru flokkuð niður og nýtt til að styrkja 

niðurstöðurnar enn frekar.   

3.5.1 Óháðar breytur tengdar stofnanaþrýstingi 

Kannað var að hve miklu leyti mismunandi tegundir stofnanaþrýstings hefðu haft áhrif á 

ákvörðunina um að innleiða GDPR innan skipulagsheildarinnar með spurningu 19, þar 

sem þvingun var mæld með áhrifum af háum sektarákvæðum annars vegar og þrýstingi 

frá viðskiptavinum hins vegar, hermun var mæld með áhrifum af frammistöðu sam-

keppnisaðila í persónuvernd og stöðlun var mæld með áhrifum frá innri metnaði til að 

fylgja öllum lögum sem eiga við um fyrirtækið. Svör voru mæld á 5 punkta Likert-kvarða  

þar sem 1 táknaði mjög lítil áhrif og 5 táknaði mjög mikil áhrif. 

3.5.2 Aðrar óháðar breytur 

Athugað var hvort geta skipulagsheildarinnar til að innleiða lögin hefði áhrif á inn-

leiðingu þeirra með því að mæla: a) stærð skipulagsheildarinnar, mæld í starfsmanna-

fjölda með spurningu 21, þar sem eitt stig fékkst fyrir 10 eða færri starfsmenn, 2 stig fyrir 

11–20 starfsmenn, 3 stig fyrir 21–50 starfsmenn, 4 stig fyrir 51–100 starfsmenn, 5 stig 

fyrir 101–300 starfsmenn, 6 stig fyrir 301–600 starfsmenn og 7 stig fyrir fleiri en 600 

starfsmenn.; b) stuðning stjórnenda mældur með þátttöku þeirra í innleiðingu laganna á 

5 punkta Likert-kvarða með spurningu 17, þar sem 1 stig fékkst fyrir mjög litla þátttöku 

og 5 fyrir mjög mikla þátttöku; c) hvort reynsla af þverfaglegum teymum hefði áhrif á 

innleiðinguna með spurningu 24 á 5 punkta Likert-kvarða þar sem 1 stig fékkst fyrir mjög 
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litla þátttöku og 5 stig fyrir mjög mikla þátttöku; d) hvort reynsla af innleiðingu 

upplýsingaöryggisstaðla eða leiðbeinandi tilmæla FME um rekstur upplýsingakerfa hefði 

áhrif á innleiðinguna mælt með spurningu 23 þar sem 2 stig fengust fyrir að innleiðingu 

væri lokið fyrir hvorn þátt fyrir sig, 1 stig ef innleiðing væri í vinnslu en ekkert stig annars; 

e) að lokum var persónuverndarhæfni mæld eftir því hvort lögfræðingur, sérfræðingur í 

persónuvernd og sérfræðingur í upplýsingatækni hefðu tekið þátt í innleiðingunni mæld 

með spurningu 23 þar sem eitt stig fékkst fyrir að slíkur einstaklingur hefði tekið þátt í 

innleiðingunni en ekkert stig ef slíkur einstaklingur starfaði ekki hjá fyrirtækinu. 

Að auki var spurt varðandi sjö mismunandi þætti innleiðingarinnar a) í spurningu 7, 

hversu mikil áskorun hefði falist í innleiðingu viðkomandi þáttar, b) í spurningu 9, hvort 

fyrirtækinu hefði fundist kröfur viðkomandi þáttar vera í mótsögn við arðsemiskröfur 

fyrirtækisins, c) í spurningu 10, hvort fyrirtækið hefði nýtt sér fyrirmyndir við innleiðingu 

þáttarins, d) í spurningu 12, hvort fyrirtækinu hefði fundist kröfur viðkomandi þáttar vera 

í mótsögn við aðrar kröfur, e) í spurningu 14, hvernig fyrirtækið haldi að samkeppnisaðilar 

standi sig í viðkomandi þætti samanborið við þeirra fyrirtæki og f) í spurningu 15, hvort 

fyrirtækið hefði leitað þekkingar utan fyrirtækisins til að geta innleitt viðkomandi þátt. 

Liðir a-e voru mældir á fimm punkta Likert-kvarða þar sem 1 stig fékkst fyrir mjög lítið 

vægi og 5 fyrir mjög mikið vægi en í spurningu f) fékkst 1 stig fyrir nei og 2 stig fyrir já. Að 

lokum voru meðaltöl svara a-f tekin saman og þau nýtt í tölfræðiprófunum. 

3.5.3 Háðar breytur 

Þrjár háðar breytur voru notaðar til að mæla meirihluta tilgátanna. Fyrsta breytan var 

spurning 1, hvenær fyrirtækið hefði hafið innleiðingu. Svörin voru mæld á kvarða sem 

hljóp á ársfjórðungi, 1 stig fékkst fyrir að innleiðing væri ekki hafin, 2 stig ef innleiðing 

hefði hafist á þriðja ársfjórðungi 2019 (þegar könnunin var send út til fyrra úrtaks), hver 

ársfjórðungur gaf svo eitt stig til viðbótar og flest stigin eða 11 voru gefin fyrir innleiðingu 

á öðrum ársfjórðungi 2017 eða fyrr (ári fyrir gildistöku GDPR innan ESB). Önnur breytan 

mældi lok innleiðingar á kvarða sem hljóp á ársfjórðungi, 1 stig fékkst fyrir innleiðingu 

fyrir 25. maí 2018 (gildistöku GDPR innan ESB), 2 stig fyrir innleiðingu fyrir 15. júlí 2018 

(gildistöku GDPR á Íslandi) og eitt stig fyrir hvern ársfjórðung sem innleiðing hefði hafist 

seinna; flest stigin – eða 8 – voru gefin fyrir að innleiðingu væri ekki lokið. Að lokum var 

ítarleiki innleiðingar mældur með spurningu 6 þar sem gefin voru 2 stig fyrir að hafa lokið 
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hverjum af þeim átta þáttum sem spurt var um, 1 stig fyrir að þátturinn væri í vinnslu en 

ekkert stig ef innleiðing þáttarins var ekki hafin. Fyrirtæki gátu þannig fengið frá 0 upp í 

16 stig fyrir ítarleika innleiðingar. 

Í ljósi þess að könnunin var send út til seinna úrtaks þremur mánuðum seinna en til 

fyrra úrtaks voru þeir sem svöruðu því til að hafa hafið innleiðingu á síðasta ársfjórðungi 

2019 endurkóðaðir sem svo að innleiðing væri ekki hafin, og þeir sem svöruðu að inn-

leiðingu hefði lokið á síðasta ársfjórðungi 2019 voru endurkóðaðir sem svo að innleiðingu 

væri ekki lokið.  
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4  Niðurstöður 

4.1 Lýsandi tölfræði 

Samtals höfðu 56,9% svarenda eða 177 hafið innleiðingu GDPR þegar könnunin var lögð 

fyrir og hóf þriðjungur þeirra innleiðingu fyrri hluta ársins 2018 eins og sjá má í töflu 2. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði – Upphaf innleiðingar   

Hvenær hófst innleiðing? Tíðni Hlutfall gildra svara 

Innleiðing er ekki hafin 134 43,1% 

Á þriðja ársfjórðungi 2019   4 1,3% 

Á öðrum ársfjórðungi 2019 11 3,5% 

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 12 3,9% 

Á fjórða ársfjórðungi 2018 15 4,8% 

Á þriðja ársfjórðungi 2018 17 5,5% 

Á öðrum ársfjórðungi 2018 27 8,7% 

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 33 10,6% 

Á fjórða ársfjórðungi 2017 18 5,8% 

Á þriðja ársfjórðungi 2017 16 5,1% 

Á öðrum ársfjórðungi 2017 eða fyrr 24 7,7% 

Svöruðu ekki spurningunni 2  

Samtals 313 100% 

 

Af þeim 177, sem höfðu hafið innleiðingu, höfðu 98 eða 55% lokið innleiðingunni þegar 

könnunin var lögð fyrir og 55 eða 56% þeirra höfðu lokið innleiðingunni fyrir gildistöku 

GDPR á Íslandi, 56 fyrirtæki eða 32% höfðu ekki lokið innleiðingunni og 23 eða 13% 

svöruðu ekki spurningunni. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði – Lok innleiðingar 

Hvenær lauk innleiðingu? Tíðni Hlutfall gildra svara 

Fyrir 25. maí 2018 (fyrir gildistöku GDPR innan ESB) 22 12,4% 

Fyrir 15. júlí 2018 (fyrir gildistöku GDPR á Íslandi) 33 18,6% 

Á þriðja ársfjórðungi 2018 12 6,7% 

Á fjórða ársfjórðungi 2018   8 4,5% 

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 12 6,8% 

Á öðrum ársfjórðungi 2019   8 4,5% 

Á þriðja ársfjórðungi 2019   3 1,7% 

Innleiðingu er ekki lokið 56 31,6% 
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Svöruðu ekki spurningunni 23 13,0 

Samtals 177 100% 

 

Spurt var um hvort búið væri að innleiða átta mismunandi þætti GDPR. Einn þáttanna, 

ráðning persónuverndarfulltrúa, er einungis skylda hjá hluta af fyrirtækjum og því var sá 

liður ekki innifalinn í samtölu fjölda innleiddra þátta til að auka samanburðarhæfni. Alls 

voru því 7 mismunandi þættir í samtölunni og fengu fyrirtæki 2 stig ef innleiðingu 

þáttarins var lokið, 1 stig ef innleiðingin var í vinnslu en annars ekkert stig. Alls höfðu 24 

fyrirtæki lokið öllum þáttum innleiðingarinnar.  

Tafla 4. Lýsandi tölfræði – Ítarleiki innleiðingar 

Samtala innleiddra þátta Tíðni Hlutfall gildra svara 

1 0 0% 

2 2 1,4% 

3 1 0,7% 

4 3 2,0% 

5 6 4,1% 

6 8 5,4% 

7 8 5,4% 

8 9 6,1% 

9 8 5,4% 

10 13 8,8% 

11 17 11,6% 

12 26 17,7% 

13 22 15,0% 

14 24 16,3% 

Samtals 147 100% 

 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði – Stærð fyrirtækja mæld í starfsmannafjölda 

Stærð fyrirtækja –  Fjöldi starfsfólks Tíðni Hlutfall gildra svara 

10 eða færri 78 37% 

11–20 40 19% 

21–50 35 16,6% 

51–100 22 10,4% 

101–300 19 9,0% 

301–600 10 4,7% 
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Fleiri en 600   7 3,3% 

Samtals 211 100% 

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði – Fjöldi fyrirtækja í hverri atvinnugrein 

Atvinnugrein Tíðni Hlutfall gildra svara 

Heildsölu- og smásölufyrirtæki 20 9,6% 

Framleiðslufyrirtæki 40 19,1% 

Upplýsingatæknifyrirtæki 22 10,5% 

Fjármála- og vátryggingafyrirtæki 12 5,7% 

Annars konar þjónustufyrirtæki 79 37,8% 

Annars konar fyrirtæki 36 17,2% 

Samtals 209 100% 

 

4.2 Þvingun 

Til að prófa tilgátu 1a (sjá töflu 7 hér á eftir) var kannað hvort áhrif frá þrýstingi 

viðskiptavina hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfs-

greiningar þar sem óháða breytan, þrýstingur viðskiptavina, var prófuð gegn háðu 

breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niður-

stöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(1,176)=9,269, 

p=0,003) og lyki fyrr (F(1,118)=6,501, p=0,012) en ekki fyrir ítarleika innleiðingar 

(F(1,115)=2,856, p=0,094) eins og sjá má í töflu 8 hér á eftir.  

Til að prófa tilgátu 1b (sjá töflu 7 hér á eftir) var kannað hvort áhrif frá háum sektum 

hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem 

óháða breytan, áhrif hárra sekta, var prófuð gegn háðu breytunum upphafi innleiðingar, 

lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir 

að innleiðing hæfist fyrr (F(1,179)=50,400, p˂0,001) og væri ítarlegri (F(1,116)=4,294, 

p=0,040) en ekki fyrir lok innleiðingar (F(1,119)=0,445, p=0,506) eins og sjá má í töflu 8 

hér á eftir. 

Tafla 7. Yfirlit yfir tilgátur tengdar þvingun 

Nr. Tilgáta 

1a Skipulagsheildir, sem upplifa þrýsting frá viðskiptavinum, eru líklegri til að 
innleiða GDPR. 
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1b Fyrirtæki, sem upplifa þrýsting vegna hárra sektarákvæða, eru líklegri til að 
innleiða GDPR. 

 

Tafla 8. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum þvingun 

Til- 
gáta 

Háð breyta Óháð 
breyta 

Frelsis-
gráður 

F P R2 B fasti B 
óháð 
breyta  

1a Innleiðing, 
upphaf 

Áhrif 
viðskipta-
vina 

1 
176 

9,269 0,003 0,050 4,024 0,764 

1a Innleiðing, 
lok 

Áhrif 
viðskipta-
vina 

1 
118 

6,501 0,012 0,052 5,899 -0,602 

1a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Áhrif 
viðskipta-
vina 

1 
115 

2,856 0,094 0,024 9,893 0,421 

1b Innleiðing, 
upphaf 

Áhrif 
hárrar 
sektar 

1 
179 

50,400 0,000 0,220 2,074 1,125 

1b Innleiðing, 
lok 

Áhrif 
hárrar 
sektar 

1 
119 

0,445 0,506 0,004 4,411 0,127 

1b Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Áhrif 
hárrar 
sektar 

1 
116 

4,294 0,040 0,036 9,315 0,405 

  

4.3 Hermun 

Til að prófa tilgátu 2a (sjá töflu 9 hér á eftir) var kannað hvort áskorun, mæld sem meðaltal 

svara við því hversu mikil áskorun innleiðing tiltekinna þátta hefði verið, hefði áhrif á inn-

leiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem óháða breytan 

áskorun var prófuð gegn háðu breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og 

ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist 

seinna (F(1,137)=10,120, p=0,002), lyki seinna (F(1,137)=8,026, p=0,005) og fyrir minni 

ítarleika innleiðingar (F(1,132)=34,719, p˂0,001) eins og sjá má í töflu 10 hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 2b (sjá töflu 9 hér á eftir) var kannað hvort áskorun, mæld sem 

meðaltal svara við því hversu mikil áskorun innleiðing tiltekinna þátta hefði verið, hefði 

áhrif á notkun fyrirmynda. Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining þar sem óháða 
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breytan áskorun var prófuð gegn háðu breytunni notkun fyrirmynda. Niðurstöðurnar voru 

marktækt jákvæðar (F(1,121)=10,641, p=0,001) þar sem fyrirtæki, sem upplifðu meiri 

áskorun, notuðu fyrirmyndir í meira magni eins og sjá má í töflu 10 hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 2c (sjá töflu 9 hér á eftir) var kannað hvort þátttaka ráðgjafa, mæld 

sem meðaltal svara við því hvort ráðgjöf hafi verið fengin til að innleiða tiltekna þætti, 

hefði áhrif á notkun fyrirmynda. Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining þar sem óháða 

breytan ráðgjöf var prófuð gegn háðu breytunni notkun fyrirmynda. Niðurstöðurnar voru 

marktækt jákvæðar (F(1,119)=9,754, p=0,002) þar sem fyrirtæki, sem nýttu ráðgjafa í 

meiri mæli, notuðu fyrirmyndir í meira magni eins og sjá má í töflu 10 hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 2d (sjá töflu 9 hér á eftir) var kannað hvort ósamrýmanleiki krafna 

GDPR við arðsemiskröfur fyrirtækisins annars vegar og aðrar kröfur hins vegar, mældur 

sem meðaltal svara við því hversu mikil mótsögn kröfur tiltekinna þátta hefðu verið við 

arðsemi annars vegar og aðrar kröfur hins vegar, hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Fram-

kvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem óháðu breyturnar mótsögn og 

arðsemi voru prófaðar hvor í sínu lagi gegn háðu breytunum upphafi innleiðingar, lokum 

innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar varðandi arðsemiskröfur voru 

marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist seinna (F(1,124)=9,630, p=0,002) og fyrir 

minni ítarleika innleiðingar (F(1,120)=21,135, p˂0,001) en ekki fyrir lok innleiðingar 

(F(1,124)=1,841, p=0,177). Niðurstöður varðandi aðrar kröfur voru marktækt jákvæðar 

fyrir að innleiðing hæfist seinna (F(1,118)=15,368, p˂0,001), lyki seinna (F(1,118)=6,897, 

p=0,010) og fyrir minni ítarleika innleiðingar (F(1,115)=43,796, p˂0,001) eins og sjá má í 

töflu 10 hér á eftir. 

Að auki var prófað hvort fyrirtæki, sem sögðu að frammistaða samkeppnisaðila hefði 

áhrif á ákvörðun um innleiðingu, væru líklegri til að innleiða GDPR þótt engin tilgáta væri 

sett fram um slíka tengingu. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem 

óháða breytan áhrif samkeppnisaðila var prófuð gegn háðu breytunum upphafi inn-

leiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru ekki mark-

tækar. Engin tengsl fundust á milli áhrifa frá samkeppnisaðilum og upphafi innleiðingar 

(F(1,176)=2,000, p=0,159), lokum innleiðingar (F(1,118)=1,363, p=0,245) eða ítarleika 

innleiðingar (F(1,115)=0,004, p=0,950). 
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Tafla 9. Yfirlit yfir tilgátur tengdar hermun 

Nr. Tilgáta 

 Hermun 

2a Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru ólíklegri til að inn-
leiða GDPR.  

2b Skipulagsheildir, sem upplifa áskorun vegna krafna GDPR, eru líklegri til að nýta 
fyrirmyndir við innleiðingu GDPR. 

2c Skipulagsheildir, sem leita þekkingar utan skipulagsheildarinnar, eru líklegri til 
að nota fyrirmyndir. 

2d Skipulagsheildir, sem upplifa að kröfur GDPR séu ósamrýmanlegar öðrum 
kröfum til skipulagsheildarinnar, eru ólíklegri til að innleiða GDPR. 

Tafla 10. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum hermun 

Til 
gáta 

Háð breyta Óháð breyta Frelsis 
gráður 

F P R2 B fasti B 
óháð 
breyta 

2a Innleiðing, 
upphaf 

Áskorun 1 
137 

10,120 0,002 0,069 9,833 -0,786 

2a Innleiðing, 
lok 

Áskorun 1 
137 

8,026 0,005 0,055 2,295 0,787 

2a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Áskorun 1 

132 

34,719 0,000 0,208 15,621 -1,586 

2b Notkun 
fyrirmynda 

Áskorun 1 
121 

10,641 0,001 0,081 2,124 0,422 

2c Notkun 
fyrirmynda 

Þátttaka 
ráðgjafa 

1 
119 

9,754 0,002 0,076 1,997 0,923 

 

2d Innleiðing, 
upphaf 

Ósamrýmanleg 
öðrum kröfum 

1 
118 

15,368 0,000 0,115 8,855 -0,785 

2d Innleiðing, 
upphaf 

Ósamrýmanleg 
arðsemi 

1 
124 

9,630 0,002 0,072 8,888 -0,681 

 

2d Innleiðing, 
lok 

Ósamrýmanleg 
öðrum kröfum 

1 
118 

6,897 0,010 0,055 3,649 0,584 

2d Innleiðing, 
lok 

Ósamrýmanleg 
arðsemi 

1 
124 

1,841 0,177 0,015 4,048 0,331 

2d Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Ósamrýmanleg 
öðrum kröfum 
 

1 
115 

43,796 0,000 0,276 13,375 -1,426 

2d Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Ósamrýmanleg 
arðsemi 

1 
120 

21,135 0,000 0,150 12,979 -1,107 
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4.4 Stöðlun 

Til að prófa tilgátu 3a (sjá töflu 11 hér á eftir) var kannað hvort innri metnaður til að inn-

leiða öll lög, sem um fyrirtækið gildir, hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru 

línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem óháða breytan innri metnaður var prófuð gegn háðu 

breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niður-

stöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(1,181)=83,004, 

p˂0,001), en ekki fyrir hvort henni lyki fyrr (F(1,119)=0,661, p=0,418) og ekki heldur fyrir 

ítarleika innleiðingar (F(1,116)=3,422, p˂0,067) eins og sjá má í töflu 12. 

Til að prófa tilgátu 3b (sjá töflu 11 hér á eftir) var kannað hvort þátttaka fagstétta hefði 

áhrif á innleiðingu GDPR, mæld með þátttöku lögfræðings, innri endurskoðanda og sér-

fræðings í upplýsingatækni í innleiðingu GDPR hjá fyrirtækinu. Framkvæmdar voru fjöl-

þátta línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem óháðu breyturnar þátttaka lögfræðings, innri 

endurskoðanda og sérfræðings í upplýsingatækni voru sameiginlega prófaðar gegn háðu 

breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niður-

stöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(3,110)=6,197, 

p=0,001) og fyrir ítarleika innleiðingar (F(3,108)=3,198, p=0,026) en ekki fyrir að henni lyki 

fyrr (F(3,110)=0,280, p=0,840) eins og sjá má í töflu 12. 

Tafla 11. Yfirlit yfir tilgátur tengdar stöðlun 

Nr. Tilgáta 

 Stöðlun 

3a Skipulagsheildir, sem upplifa meiri stöðlunarþrýsting, eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 

3b Þar sem lögfræðingur, sérhæfður starfsmaður í upplýsingatækni (UT) eða innri 
endurskoðandi (IE) taka þátt í innleiðingu er líklegra að innleiðing GDPR verði 
fyrr. 

Tafla 12. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum stöðlun 

Til- 
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð breyta Frelsis
gráður 

F P R2 B fasti B  
óháð 
breyta  

P  

óháð 
breyta 

3a Innleið-
ing, 
upphaf 

Innri 
metnaður 

1 
181 

83,004 0,000 0,314 -0,066 1,406  

3a Innleið-
ing, lok 

Innri 
metnaður 

1 
119 

0,661 0,418 0,006 5,873 -0,236  
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3a Fjöldi 
inn-
leiddra 
þátta 

Innri 
metnaður 

 

1 
116 

3,422 0,067 0,029 8,207 0,556  

3b Innleið-
ing, 
upphaf 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka IE 

Þátttaka UT 

3 
110 

6,197 0,001 0,145 5,691 1,107 

-0,018 

1,396 

0,066 

0,974 

0,026 

3b Innleið-
ing, lok 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka IE 

Þátttaka UT 

3 
110 

0,280 0,840 0,008 5,103 -0,594 

0,343 

-0,006 

0,400 

0,602 

0,993 

3b Fjöldi 
inn-   
leiddra 
þátta 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka IE 

Þátttaka UT 

3 
108 

3,198 0,026 0,082 9,197 1,034 

-0,027 

1,111 

0,146 

0,967 

0,132 

 

4.5 Önnur atriði 

4.5.1 Stærð 

Til að prófa tilgátu 4a (sjá töflu 13 hér á eftir) var kannað hvort stærð hefði áhrif á inn-

leiðingu GDPR, mæld með fjölda starfsmanna. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfs-

greiningar þar sem óháða breytan stærð var prófuð gegn háðu breytunum upphafi inn-

leiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru marktækt 

jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(1,209)=92,130, p˂0,001) og fyrir ítarleika 

innleiðingar (F(1,114)=4,974, p=0,028) en ekki fyrir að henni lyki fyrr (F(1,117)=0,252, 

p=0,617) eins og sjá má í töflu 14 hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 4b (sjá töflu 13 hér á eftir) var kannað hvort stærð hefði áhrif á hvort 

fyrirtæki upplifðu meiri þrýsting vegna hárra sektarákvæða. Framkvæmd var línuleg 

aðhvarfsgreining þar sem óháða breytan stærð var prófuð gegn háðu breytunni áhrif 

sekta. Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar (F(1,174)=36,204, p˂0,001) þar sem 

stærri fyrirtæki upplifðu meiri þrýsting af háum sektarákvæðum eins og sjá má í töflu 14 

hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 4c (sjá töflu 13 hér á eftir) var kannað hvort stærð hefði áhrif á hvort 

fyrirtæki yrðu fyrir meiri áhrifum af innri metnaði til að uppfylla öll lög sem um fyrirtækið 

gildi. Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining þar sem óháða breytan stærð var prófuð 

gegn háðu breytunni áhrif metnaðar. Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar 



 

55 

(F(1,176)=28,367, p˂0,001) þar sem stærri fyrirtæki urðu fyrir meiri áhrifum af innri 

metnaði eins og sjá má í töflu 14 hér á eftir. 

Tafla 13. Yfirlit yfir tilgátur tengdar stærð fyrirtækja 

Nr. Tilgáta 

 Stærð 

4a Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að innleiða 

GDPR. 

4b Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að upplifa 

þrýsting vegna hárra sektarákvæða. 

4c Stærri skipulagsheildir eru líklegri en minni skipulagsheildir til að upplifa 

stöðlunarþrýsting. 

Tafla 14. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum stærð fyrirtækja 

Til- 
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð 
breyta 

Frelsis-
gráður 

F P R2 B  fasti B  óháð 
breyta  

4a Innleiðing, 
upphaf 

Stærð 1 
209 

92,130 0,000 0,306 1,450 1,182 

4a 

 

Innleiðing, 
lok 

Stærð 1 
117 

0,252 0,617 0,002 4,449 0,075 

4a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Stærð 1 
114 

4,974 0,028 0,042 9,428 0,341 

4b Áhrif, sekt Stærð 1 
174 

36,204 0,000 0,172 1,739 0,363 

4c Áhrif, 
metnaður 

Stærð 1 

176 

28,367 0,000 0,139 2,827 0,314 

4.5.2 Atvinnugrein 

Til að prófa tilgátu 5a (sjá töflu 15 hér á eftir) var kannað hvort atvinnugrein hefði áhrif á 

innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru einbreytudreifigreiningar (e. One way ANOVA) þar 

sem óháða breytan atvinnugrein var prófuð gegn háðu breytunum upphafi innleiðingar, 

lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar hver í sínu lagi. Niðurstöðurnar sýndu að 

fjármála- og vátryggingafyrirtæki (M=8,75, SF=3,334) hófu innleiðingu fyrr 

(F(5,203)=6,231, p˂0,001) en heildsölu- og smásölufyrirtæki (M=3,90, SF=3,582, p=0,002), 
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framleiðslufyrirtæki (M=3,18, SF=3,104, p˂0,001), önnur þjónustufyrirtæki (M=4,08, 

SF=3,485, p˂0,001) og önnur fyrirtæki (M=5,33, SF=3,657, p=0,041), en ekki marktækt 

fyrir upplýsingatæknifyrirtæki (M=5,91, SF=3,741, p=0,208). Einnig hófu upplýsingatækni-

fyrirtæki (M=5,91, SF=3,741) innleiðingu fyrr (p=0,039) en framleiðslufyrirtæki (M=3,18, 

SF=3,104). Niðurstöðurnar sýndu hvorki fram á að ákveðin atvinnugrein lyki innleiðingu 

fyrr en aðrar (F(5,112)=1,475, p=0,204 né að ákveðin atvinnugrein innleiddi fleiri þætti en 

aðrar (F(5,109)=1,260, p=0,286) eins og sjá má í töflu 16 hér á eftir. 

Til að prófa tilgátu 5b (sjá töflu 15 hér á eftir) var kannað hvort fjármála- og 

vátryggingafyrirtæki finndu frekar en önnur fyrirtæki fyrir þrýstingi frá viðskiptavinum. 

Framkvæmd var einbreytudreifigreining (e. One way ANOVA) þar sem óháða breytan 

atvinnugrein var prófuð gegn háðu breytunni þrýstingur viðskiptavina. Niðurstöðurnar 

sýndu engin marktæk tengsl á milli atvinnugreinar og áhrifa frá þrýstingi viðskiptavina 

(F(5,167)=1,902, p=0,097). 

Til að prófa tilgátu 5c (sjá töflu 15 hér á eftir) var kannað hvort fjármála- og 

vátryggingafyrirtæki finndu frekar en önnur fyrirtæki fyrir þrýstingi vegna hárra sektar-

ákvæða. Framkvæmd var einbreytudreifigreining (e. One way ANOVA) þar sem óháða 

breytan atvinnugrein var prófuð gegn háðu breytunni þrýstingur hárra sektarákvæða. 

Niðurstöðurnar sýndu að fjármála- og vátryggingafyrirtæki (M=4,18, SF=0,982) voru 

líklegri (F(5,170)=2,787, p=0,019) en heildsölu- og smásölufyrirtæki (M=2,24, SF=1,437, 

p=0,014), önnur þjónustufyrirtæki (M=2,72, SF=1,442, p=0,041) og önnur fyrirtæki 

(M=2,48, SF=1,642, p=0,019) til að upplifa þrýsting frá háum sektarákvæðum eins og sjá 

má í töflu 16 hér á eftir. 

Tafla 15. Yfirlit yfir tilgátur tengdar atvinnugrein 

Nr. Tilgáta 

 Atvinnugrein 

5a Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til 
að innleiða GDPR. 

5b Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til 
að upplifa meiri þrýsting frá viðskiptavinum. 

5c Fjármála- og vátryggingafyrirtæki eru líklegri en annars konar skipulagsheildir til 
að upplifa meiri þrýsting vegna hárra sektarákvæða. 

 



 

57 

Tafla 16. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum atvinnugrein 

Til- 
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð 
breyta 

Frelsis-
gráður 

F P Meðal- 
tal 

Staðal- 
frávik 

Tegund 
fyrirtækis 

P 

5a Inn-
leiðing, 
upphaf 

Atvinnu- 
grein 

5 
203 

6,231 0,000 3,90 

3,18 

5,91 

8,75 

4,08 

5,33 

3,582 

3,104 

3,741 

3,334 

3,485 

3,657 

Heild./smás. 

Framleiðsla 

UT* 

Fjárm./Vátr. 

Önnur þjón. 

Önnur fyrirt. 

0,002 

0,000 

0,208 

Grunnhópur 

0,000 

0,041 

5a Inn-
leiðing, 
lok 

Atvinnu- 
grein 

5 
112 

1,475 0,204 5,82 

5,40 

3,44 

4,73 

5,07 

4,17 

2,750 

2,530 

3,204 

3,003 

2,663 

2,918 

Heild./smás. 

Framleiðsla 

UT 

Fjárm./Vátr. 

Önnur þjón 

Önnur fyrirt. 

 

5a Fjöldi 
inn-
leiddra 
þátta 

Atvinnu- 
grein 

5 
109 

1,260 0,286 9,55 

9,57 

11,50 

11,64 

10,73 

10,30 

4,009 

3,694 

1,461 

1,859 

2,882 

3,111 

Heild./smás. 

Framleiðsla 

UT 

Fjárm./Vátr. 

Önnur þjón. 

Önnur fyrirt. 

 

5b Áhrif 
viðskip. 

Atvinnu- 
grein 

5 
167 

1,902 0,097 1,65 

1,43 

2,33 

1,73 

1,56 

1,52 

1,115 

1,006 

1,455 

0,647 

1,052 

1,004 

Heild./smás. 

Framleiðsla 

UT 

Fjárm./Vátr. 

Önnur þjón. 

Önnur fyrirt. 

 

 

5c Áhrif 
sekt. 

Atvinnu- 
grein 

5 
170 

2,787 0,019 2,24 

2,94 

3,06 

4,18 

2,72 

2,48 

1,437 

1,664 

1,552 

0,982 

1,442 

1,642 

Heild./smás. 

Framleiðsla 

UT 

Fjárm./Vátr. 

Önnur þjón. 

Önnur fyrirt. 

0,014 

0,179 

0,378 

Grunnhópur 

0,041 

0,019 

* Að auki fannst marktækur munur á milli UT-fyrirtækja og framleiðslufyrirtækja, p=0,039 

4.5.3 Stuðningur stjórnenda 

Til að prófa tilgátu 6a (sjá töflu 17 hér á eftir) var kannað hvort stuðningur stjórnenda, 

mældur með þátttöku þeirra í innleiðingu á kvarðanum frá 1 – að mjög litlu leyti – til 5 – 

að mjög miklu leyti – hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar 

aðhvarfsgreiningar þar sem óháða breytan þátttaka stjórnenda var prófuð gegn háðu 
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breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niður-

stöðurnar voru ekki marktækar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(1,120)=2,338, p˂0,129), 

lyki fyrr (F(1,120)=0,743, p=0,390) eða fyrir ítarleika innleiðingar (F(1,117)=0,113, 

p=0,737) eins og sjá má í töflu 18 hér á eftir. 

Tafla 17. Yfirlit yfir tilgátur tengdar stuðningi stjórnenda 

Nr. Tilgáta 

 Stuðningur stjórnenda 

6a Þar sem æðstu stjórnendur taka þátt í innleiðingu er líklegra að innleiðing GDPR 
verði fyrr. 

Tafla 18. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum stuðningi stjórnenda 

Til-
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð 
breyta 

Frelsis
gráður 

F P R2 B fasti B óháð 
breyta  

6a Innleiðing, 
upphaf 

Þátttaka 
stjórnenda 

1 
120 

2,338 0,129 0,019 8,468 

 

-0,288 

6a 

 

Innleiðing, 
lok 

Þátttaka 
stjórnenda 

1 

120 

0,743 0,390 0,006 5,501 -0,180 

6a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Þátttaka 
stjórnenda 

1 

117 

0,113 0,737 0,001 10,322 0,074 

4.5.4 Persónuverndarhæfni 

Til að prófa tilgátu 7a (sjá töflu 19 hér á eftir) var kannað hvort notkun þverfaglegra 

teyma, mælt á kvarða frá 1 – að mjög litlu leyti – til 5 – að mjög miklu leyti – hefði áhrif á 

innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem óháða 

breytan þverfagleg teymi var prófuð gegn háðu breytunum upphafi innleiðingar, lokum 

innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að 

innleiðing hæfist fyrr (F(1,203)=40,179, p˂0,001) og fyrir ítarleika innleiðingar 

(F(1,113)=4,573, p=0,035) en ekki fyrir að henni lyki fyrr (F(1,116)=1,644, p=0,202) eins 

og sjá má í töflu 20 hér á eftir. 

 Til að prófa tilgátu 7b (sjá töflu 19 hér á eftir) var kannað hvort þátttaka lög-

fræðings og sérfræðings í persónuvernd annars vegar og upplýsingatækni hins vegar, 

mælt með 0 fyrir enga þátttöku viðkomandi sérfræðings og 1 fyrir þátttöku hans, hefði 

áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru fjölþátta línulegar aðhvarfsgreiningar þar 

sem óháðu breyturnar þátttaka lögfræðings, þátttaka sérfræðings í persónuvernd og 
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þátttaka sérfræðings í upplýsingatækni voru sameiginlega prófaðar gegnu háðu 

breytunum upphafi innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. 

Niðurstöðurnar voru marktækt jákvæðar fyrir að innleiðing hæfist fyrr (F(3,109)=6,377, 

p˂0,001) og fyrir ítarleika innleiðingar (F(3,107)=4,063 p=0,009) en ekki fyrir að henni lyki 

fyrr (F(3,109)=0,429, p=0,733) eins og sjá má í töflu 20 hér á eftir. 

Tafla 19. Yfirlit yfir tilgátur tengdar persónuverndarhæfni 

Nr. Tilgáta 

 Persónuverndarhæfni 

7a Skipulagsheildir með þverfagleg teymi eru líklegri til að innleiða GDPR. 

7b Skipulagsheildir með meiri persónuverndarhæfni eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 

Tafla 20. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum persónuverndarhæfni 

Til- 
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð breyta Frelsis-
gráður 

F P R2 B  
fasti 

B  
óháð 
breyta  

P 
óháð 
breyta 

7a Innleiðing, 
upphaf 

Þverfagleg 
teymi 

1 

203 

40,170 0,000 0,165 1,776 1,055  

7a Innleiðing, 
lok 

Þverfagleg 
teymi 

1 

116 

1,644 0,202 0,014 5,569 -0,262  

7a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Þverfagleg 
teymi 

1 

113 

4,573 0,035 0,039 9,137 0,450  

7b Innleiðing 
upphaf 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka Per. 

Þátttaka UT 

3 

109 

6,377 0,001 0,149 5,657 0,987 

0,342 

1,319 

0,095 

0,529 

0,036 

7b Innleiðing 
lok 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka Per. 

Þátttaka UT 

3 

109 

0,429 0,733 0,012 5,166 -0,218 

-0,566 

0,213 

0,752 

0,377 

0,771 

7b Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Þátttaka lögf. 

Þátttaka Per. 

Þátttaka UT 

3 

107 

4,063 0,009 0,102 9,104 0,581 

1,076 

0,839 

0,397 

0,093 

0,248 

4.5.5 Reynsla 

Til að prófa tilgátu 8a (sjá töflu 21 hér á eftir) var kannað hvort fyrirtæki, sem hafi þegar 

innleitt ISO 27001, ISO 29100, BS 7799 eða álíka upplýsingaöryggisstaðla annars vegar og 

leiðbeinandi tilmæli FME nr. 1/2019 um áhættu við rekstur upplýsingakerfa hins vegar, 
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hefði áhrif á innleiðingu GDPR. Framkvæmdar voru línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem 

óháðu breyturnar reynsla af upplýsingaöryggisstöðlum og reynsla af leiðbeinandi 

tilmælum FME nr. 1/2019 voru prófaðar í hvor í sínu lagi gegn háðu breytunum upphafi 

innleiðingar, lokum innleiðingar og ítarleika innleiðingar. Niðurstöðurnar voru marktækt 

jákvæðar fyrir að fyrirtæki með reynslu af innleiðingu upplýsingaöryggisstaðla hæfu 

innleiðingu fyrr (F(1,187)=46,197, p˂0,001) og fyrir ítarleika innleiðingar 

(F(1,109)=13,915, p˂0,001) en ekki fyrir að henni lyki fyrr (F(1,112)=0,697, p=0,406). 

Fyrirtæki með reynslu af innleiðingu leiðbeinandi tilmæla FME nr. 1/2019 hófu einnig 

innleiðingu fyrr (F(1,186)=22,616, p˂0,001) og innleiddu fleiri þætti (F(1,109)=9,253, 

p=0,003) en engin marktæk tengsl fundust við lok innleiðingar (F(1,111)=0,216, p=0,643 

eins og sjá má í töflu 22 hér á eftir. 

Tafla 21. Yfirlit yfir tilgátur tengdar reynslu af innleiðingu 

Nr. Tilgáta 

 Reynsla af innleiðingu 

8a Skipulagsheildir, sem hafa þegar innleitt upplýsingaöryggisstaðla eða 
leiðbeinandi tilmæli FME nr. 1/2019, eru líklegri til að innleiða GDPR.  

Tafla 22. Niðurstöður tölfræðiprófana á tilgátum tengdum reynslu af innleiðingu 

Til- 
gáta 

Háð 
breyta 

Óháð breyta Frelsis-
gráður 

F P R2 B  

fasti 

B óháð 
breyta  

8a Innleiðing, 
upphaf 

Upplýsinga- 
öryggisstaðlar 

1 

187 

46,197 0,000 0,198 3,843 2,040 

8a Innleiðing, 
lok 

Upplýsinga- 
öryggisstaðlar 

1 

112 

0,697 0,406 0,006 4,868 -0,250 

8a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Upplýsinga- 
öryggisstaðlar 

1 

109 

13,915 0,000 0,113 9,920 1,113 

8a Innleiðing, 
upphaf 

FME 1/2019 1 

186 

22,616 0,000 0,108 4,276 1,736 

8a Innleiðing, 
lok 

FME 1/2019 1 

111 

0,216 0,643 0,002 4,737 -0,151 

8a Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

FME 1/2019 1 

109 

9,257 0,003 0,078 10,167 1,008 



 

61 

4.6 Opin svör 

4.6.1 Ástæður fyrir að innleiða ekki GDPR 

Aðspurðir um ástæður þess að fyrirtæki ákváðu að innleiða ekki GDPR nefndu margir 

svarendur að þeir teldu ekki þörf á því eða að þeir hefðu ekki kynnt sér hvort þess væri 

þörf. Nokkuð var um að svarendur sögðu að viðkomandi fyrirtæki ynnu ekki persónu-

upplýsingar eða að einungis væru persónuupplýsingar unnar um eigin starfsmenn. Þó 

nokkuð var um að svarendur sögðu fyrirtækið ekki innleiða GDPR vegna skorts á getu af 

einhverju tagi, t.d. smæð, tíma, kostnaði, þekkingarskorti eða vegna þess að GDPR væri 

íþyngjandi fyrir fyrirtækin.  

Athygli vakti að sumir svarenda nefndu að þeir ynnu skv. GDPR þegar þeir ynnu fyrir 

viðskiptavini sína. Einnig var nefnt að það væri auðvelt að komast hjá GDPR að mörgu 

leyti, erfitt væri að sjá hvort GDPR væri framfylgt og að ótti við sektir gæti leitt til þess að 

fyrirtæki feli uppákomur. Eitt svar vakti athygli vegna mögulegra ranghugmynda um 

kröfur GDPR en sá svarandi nefndi að „vegna smæðar og einfaldleika er mjög auðvelt að 

safna upplýsingum saman og eyða ef því skiptir“ og jafnframt að „upplýsingaöflun um 

viðskiptavini er takmörkuð og öll vistuð í gæðakerfi fyrirtækisins“. Bendir þetta til þess að 

aðilinn sé einungis að líta til takmarkaðra atriða í GDPR, í þessu dæmi rétti einstaklinga til 

að fá upplýsingar um eigin persónuupplýsingar og til að fá þeim eytt. Ef einungis er litið 

til þessara réttinda einstaklinga er meginmarkmiði GDPR ekki náð, en það er ábyrg vinnsla 

persónuupplýsinga sem byggir á lögmætum tilgangi og/eða samþykki einstaklingsins. 

Fyrirtæki, sem hyggjast innleiða GDPR en hafa ekki hafið ferlið, nefndu sem ástæður 

tímaskort, smæð fyrirtækis, kostnað og vanþekkingu á málefninu en einnig var nefnt að 

viðskiptavinir hefðu ekki þrýst á innleiðingu og að þetta væri ekki ofarlega á forgangs-

listanum. 

4.6.2 Helstu áskoranir  

Svarendur fyrirtækjanna nefndu mörg hver að það hafi verið áskorun að kynna sér hvað 

átti við í starfsemi sinni og að skilja lögin til hlítar. Þeir nefndu ósamræmi milli reglugerðar 

og laga og að mismunandi túlkanir væru milli aðila. Einnig nefndu svarendur að tíma-

ramminn, sem fyrirtækin hefðu fengið til að innleiða lögin, hefði verið stuttur. Margir 

svarendur sögðust hafa fengið ráðgjafa til að sjá um innleiðinguna fyrir sig. Einn svarandi 

komst svo að orði: „Að falla ekki fyrir þeim hræðsluáróðri, sem margir ráðgjafar héldu úti, 
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um endalausar sektir ef ekki væri allt fullkomið. Einnig að komast yfir þann hjall að lausnin 

lá ekki í því að innleiða sérstök kerfi sem gætu séð um þetta sjálfkrafa.“ 

Meðal áskorana var að fá starfsfólk, stjórnendur og mótaðila til að átta sig á mikilvægi 

laganna, leiðrétta misskilning og fá starfsfólkið, sem meðhöndlar persónuupplýsingar, til 

að horfa á gögnin með öðrum augum en áður og eyða tíma í innleiðingu. Einnig var 

áskorun að fá starfsfólk til að fylgja breyttu verklagi, breyta hefðum og fá stuðning æðstu 

stjórnenda við verkefnið. 

Svarendur nefndu að það hefði verið áskorun að rýna verklag og alla ferla og samræma 

þá við ákvæði GDPR, bæði vegna flækjustigs og vegna umfangs. Áskorun var að undirbúa 

aðgerð við móttöku beiðna einstaklinga og mögulega afhendingu gagna út frá verklagi, 

fræðslu, tækni, lögmæti og fleiru. Einnig var áskorun að lágmarka vistun, söfnun og aðra 

vinnslu gagna. 

Svarendur nefndu að það væri áskorun að aðgangsstýra gögnum, tryggja eyðingu 

þeirra og öryggi og að í sumum tilfellum hefðu breytingar krafist kostnaðarsamra upp-

færslna á tölvukerfum. 

Þær kröfur, sem svarendum fannst mesta áskorunin að uppfylla, tengdust því að geta 

uppfyllt réttindi einstaklinga til að geta fengið afrit af upplýsingum um sig úr öllum kerfum 

og réttinn til að fá þeim upplýsingum eytt en einnig að útbúa vinnsluskrá og aðskilja einka-

tölvupóst frá fyrirtækjatölvupósti. 

Svarendur nefndu einnig að það yrði áskorun að viðhalda innleiðingunni og þeim 

ferlum sem komið hefði verið á. 

Svarendur nefndu að flókið hefði verið að meta, hvenær einhver er ábyrgðaraðili, 

hvenær vinnsluaðili og hvenær sameiginlegur ábyrgðaraðili, og að útbúa vinnslusamninga 

við fjölda vinnsluaðila, t.d. vegna þess að mótaðilar hefðu ekki alltaf vilja til að ljúka þessu 

verkefni. 

Svarendur sögðu innleiðinguna hafa verið mjög umfangsmikla, tímafreka og 

kostnaðarsama. Sum fyrirtæki nefndu að innleiðingin hefði krafist aðkeyptrar þjónustu og 

dýrrar uppfærslu tölvukerfa. Önnur fyrirtæki veigruðu sér við kostnaðinum við aðkeypta 

þjónustu og reyndu því að gera sem mest sjálf en því fylgdi mikil óvissa um túlkun laganna. 

 Svarendur nefndu að það hefði verið áskorun að kortleggja þær persónu-

upplýsingar sem unnar hefðu verið hjá fyrirtækinu, sem geta verið vistaðar á mörgum 
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mismunandi stöðum – ásamt því að framkvæma öryggismat, flokka persónu-

upplýsingarnar og útbúa vinnsluskrá. 

4.6.3 Fyrirmyndir 

Meðal fyrirmynda, sem svarendur nýttu sér, voru efni sem þeir fundu á netinu, 

fyrirmyndir frá Persónuvernd bæði á Íslandi og sambærilegum stofnunum erlendis, fyrir-

myndir frá fyrirtækjum í sömu samsteypu, staðla, efni frá Samtökum atvinnulífsins og 

Samtökum iðnaðarins og efni sem þeir nálguðust á námskeiðum eða fyrirlestrum. Mörg 

fyrirtæki nýttu sér efni, sem var aðgengilegt á heimasíðum annarra fyrirtækja, og efni sem 

þeir fengu frá ráðgjöfum, t.d. frá ráðgjafarfyrirtækinu Dattaca Labs sem var oft nefnt sem 

ráðgjafi fyrirtækjanna.  

Fyrirtæki öfluðu sér einkum sérfræðiþekkingar á sviði lögfræði eða frá sérhæfðum 

persónuverndarráðgjöfum. Einnig nefndu nokkrir svarenda að fyrirtækin hefðu aflað sér 

þekkingar frá upplýsingatæknisérfræðingum eða að hafa fengið sérfræðiþekkingu frá 

aðilum innan samsteypu fyrirtækisins. 

4.6.4 Þáttakendur í innleiðingu 

Aðrir starfsmenn en þeir sem sérstaklega var spurt um tóku einnig þátt í innleiðingar-

ferlinu s.s. skjalastjórar, áhættustjórar, rekstrarstjórar, gæðastjórar, mannauðsstjórar, 

skólastjórar, launafulltrúar, stjórnarmenn, öryggisstjórar, vefstjórar, kerfisstjórar, 

verkefnastjórar, starfsmenn í tölvudeild og fjármáladeild og almennir starfsmenn sem 

höfðu þekkingu á gögnunum. Almennt virtist starfssvið þátttakenda vera nokkuð 

breytilegt þó að áberandi væri að millistjórnendur væru nefndir. 

4.6.5 Kröfur í mótsögn 

Nokkuð var um að svarendur segðu að kröfur GDPR væru í mótsögn við lög um opinber 

skjalasöfn sem gerðu kröfu um varðveislu gagna og skil á þeim til Þjóðskjalasafns. Einnig 

var nefnt að kröfur GDPR væru í mótsögn við kröfur bókhaldslaga varðandi dulkóðun, 

gildistíma og eyðingu gagna, samkeppnislaga vegna krafa um varðveislu sönnunargagna, 

skattalaga vegna geymslutíma gagna og laga um peningaþvætti þar sem gerð er krafa um 

reglulega söfnun upplýsinga um viðskiptavini. Jafnframt kom fram að kröfur GDPR væru í 

mótsögn við að fyrirtæki varðveiti upplýsingar um starfsfólk sitt, s.s. um laun og 
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mætingar, og að fyrirtæki stjórni viðskiptatengslum með því að varðveita upplýsingar um 

viðskiptavini sem eðlilegt er að varðveita. 

4.6.6 Kostir 

Nokkur samhljómur var um kosti laganna eða eins og einn orðaði það „verndun 

persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífsins í ört tæknivæddara samfélagi þar sem er 

viðvarandi ógn í notkun upplýsinga um einstaklinga gegn þeim“. Flestir minntust á aukin 

réttindi einstaklinga, aukið vald þeirra til að stjórna vinnslu með eigin persónuupplýsingar 

og aukna meðvitund fyrirtækja um hvernig þau vinna persónuupplýsingar. Einnig var 

talað um aukið gagnaöryggi, að GDPR hefði áhrif á viðskipti með persónuupplýsingar og 

að gott væri að reglur væru komnar fram sem tækju mið af breyttu umhverfi og myndu 

veita fyrirtækjum aðhald. Að lokum voru nefndar skorður við birtingu persónulegs efnis, 

bætt samskipti, betra vinnuumhverfi, betri öryggismál og stjórnun. „Að hver sem er geti 

ekki gert hvað sem er við persónuupplýsingar. Á Norðurlöndum er t.d. kennitala „heilög“ 

og ekki upplýst nema í undantekningartilvikum. Hér á landi hefur hún verið notuð á mjög 

óábyrgan hátt, allt yfir í að panta pizzu.“ 

4.6.7 Gallar  

Framkvæmd lagasetningarinnar var gagnrýnd, þá aðallega vegna stutts aðlögunartíma 

fyrirtækja og að Persónuvernd hafi ekki getað annað eftirspurn eftir ráðleggingum og 

þekkingu. Gagnrýnt var að lögin „snerti ekki þá sem átti að taka á“ og að afleiðing 

lagasetningarinnar væri sú að fyrirtæki hefðu innleitt yfirborðskennd viðbrögð sem hefðu 

slæm áhrif á notendaupplifun á heimasíðum. Fólk fái því falska öryggiskennd og þurfi 

„núna endalaust að smella á að það samþykki og getur engan veginn haft tíma eða nennu 

til að setja sig inn í það allt“.  

Svarendur nefndu að lögin væru flókin, óskýr að vissu leyti, skilgreiningar vantaði, t.d. 

á því hvað teldist „umfangsmikið“ og að erfitt væri að framkvæma ákveðin atriði. 

Fyrirtæki nefndu að ekki væri alltaf ljóst hvernig uppfylla ætti kröfurnar, að þær væru 

túlkaðar á mismunandi hátt og að það væri erfitt að fá skýr svör þegar eitthvað væri órætt. 

Þannig var nefnt að lögin væru of óskýr en einnig kom fram að þau væru óþarflega 

nákvæm. Einnig var nefnt að óskýrt væri hvort myndbirting væri leyfð á samfélagsmiðlum 

og að afleiðing laganna væri m.a. að dregið hefðu úr samskiptum milli skóla og foreldra í 
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kjölfar laganna vegna þessa. Ákvæði um persónuverndarfulltrúa þarfnist frekari skýringa. 

Óljóst væri hver ábyrgð hans væri og persónuleg refsiábyrgð hans var gagnrýnd.  

Flestir svarendur nefndu að kröfur GDPR væru kostnaðarsamar, íþyngjandi og sektar-

heimild væri of há. Þær væru of umfangsmiklar, víðtækar og þeim fylgdi of mikið skrif-

ræði. Sérstaklega var gagnrýnt að of miklar kröfur væru gerðar til lítilla fyrirtækja „sem 

búa ekki yfir auðlindum til að leita þekkingar og aðstoðar sérfræðinga á sviði persónu-

réttar“ og fyrirtækja sem væru ekki „að sýsla með merkilegar eða viðkvæmar persónu-

upplýsingar“. Ekki væri gerður nógu mikill greinarmunur á viðkvæmum persónu-

upplýsingum og almennum persónuupplýsingum, eins og nöfnum og tengiliða-

upplýsingum; eins voru símanúmer og kennitölur nefndar í þessu sambandi ásamt því að 

sumum fannst að upplýsingar um starfsmenn ættu að vera undanskildar. 

Einnig var gagnrýnt að lögin hefðu verið blásin upp vegna misskilnings um hvað væri 

vinnsla persónuupplýsinga og að það hefði valdið ótta hjá fyrirtækjum. 

4.7 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stuðningur er fyrir flestum tilgátum rannsakanda. 

Einungis einn þáttur í rannsóknarlíkaninu fékk ekki stuðning: Það fundust ekki tengsl á 

milli stuðnings stjórnenda og innleiðingar GDPR. Yfirlit yfir niðurstöðurnar má sjá í töflu 

23 ásamt því að þær má sjá myndrænt á mynd 2. 

Tafla 23. Samantekt niðurstaðna tölfræðiprófana 

Nr. Tilgáta Niðurstaða 

 Þvingun  

1a Skipulagsheildir, sem upplifa 
þrýsting frá viðskiptavinum, eru 
líklegri til að innleiða GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Þær ljúka innleiðingu fyrr. 

Fjöldi þátta ekki marktækur. 

1b Skipulagsheildir, sem upplifa 
þrýsting vegna hárra sektar-
ákvæða, eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Þær innleiða fleiri þætti. 

 Hermun  

2a Skipulagsheildir, sem upplifa 
áskorun vegna krafna GDPR, eru 
ólíklegri til að innleiða GDPR.  

Þær hefja innleiðingu seinna. 

Þær ljúka innleiðingu seinna. 

Þær innleiða fleiri þætti.* 
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2b Skipulagsheildir, sem upplifa 
áskorun vegna krafna GDPR, eru 
líklegri til að nýta fyrirmyndir við 
innleiðingu GDPR. 

Þær eru líklegri til að nota fyrirmyndir. 

2c Skipulagsheildir, sem leita sér 
þekkingar utan skipulags-
heildarinnar, eru líklegri til að 
nota fyrirmyndir. 

Þær eru líklegri til að nota fyrirmyndir. 

2d Skipulagsheildir, sem upplifa að 
kröfur GDPR séu ósamrýman-
legar öðrum kröfum til skipu-
lagsheildarinnar, eru ólíklegri til 
að innleiða GDPR. 

Þær hefja innleiðingu seinna v. annarra 
krafna. 

Þær hefja innleiðingu seinna v. arðsemis-
krafna. 

Þær ljúka innleiðingu seinna v. annarra 
krafna. 

Lok innleiðingar vegna arðsemiskrafna ekki 
marktæk. 

Þær innleiða færri þætti v. annarra krafna. 

Þær innleiða færri þætti v. arðsemiskrafna. 

 Stöðlun  

3a Skipulagsheildir, sem upplifa 
meiri stöðlunarþrýsting, eru lík-
legri til að innleiða GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Fjöldi þátta ekki marktækur. 

3b Þar sem lögfræðingur, sérhæfður 
starfsmaður í upplýsingatækni 
(UT) eða innri endurskoðandi (IE) 
taka þátt í innleiðingu er líklegra 
að innleiðing GDPR verði fyrr. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Þær innleiða fleiri þætti. 

 Stærð  

4a Stærri skipulagsheildir eru líklegri 
en minni skipulagsheildir til að 
innleiða GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Þær innleiða fleiri þætti. 

4b Stærri skipulagsheildir eru líklegri 
en minni skipulagsheildir til að 
upplifa þrýsting vegna hárra 
sektarákvæða. 

Þær eru líklegri til að upplifa þrýsting vegna  
hárra sektarákvæðar. 

4c Stærri skipulagsheildir eru líklegri 
en minni skipulagsheildir til að 
upplifa stöðlunarþrýsting. 

Þær eru líklegri til að upplifa stöðlunar-
þrýsting. 

 Tegund fyrirtækis  

5a Fjármála- og vátryggingafyrirtæki 
eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að innleiða 
GDPR. 

Fjármála- og vátr.fyrirtæki eru líklegri en 
framleiðslufyrirtæki, heild- og smásölufyrirt., 
önnur þjónustufyrirt. og önnur fyrirtæki til að 
hefja innleiðingu fyrr. Einnig eru UT fyrirtæki 
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líklegri en framleiðslufyrirt. til að hefja 
innleiðingu fyrr. 

Atvinnugrein hefur ekki marktæk áhrif á lok 
innleiðingar. 

Atvinnugrein hefur ekki marktæk áhrif á fjölda 
þátta. 

5b Fjármála- og vátryggingafyrirtæki 
eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að upplifa 
meiri þrýsting frá viðskiptavinum. 

Atvinnugrein hefur ekki marktæk áhrif á 
upplifun þrýstings frá viðskiptavinum. 

5c Fjármála- og vátryggingafyrirtæki 
eru líklegri en annars konar 
skipulagsheildir til að upplifa 
meiri þrýsting vegna hárra 
sektarákvæða. 

Fjármála- og vátr.fyrirt. eru líklegri en heild- 
og smásölufyrirt., önnur þjónustufyrirt. og 
önnur fyrirtæki til að upplifa þrýsting vegna 
hárra sekta. 

 Stuðningur stjórnenda  

6a Þar sem æðstu stjórnendur taka 
þátt í innleiðingu er líklegra að 
innleiðing GDPR verði fyrr. 

Upphaf innleiðingar ekki marktæk. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Fjöldi þátta ekki marktækur. 

 Persónuverndarhæfni  

7a Skipulagsheildir með þverfagleg 
teymi eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Þær innleiða fleiri þætti. 

7b Skipulagsheildir með meiri 
persónuverndarhæfni eru líklegri 
til að innleiða GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr. 

Lok innleiðingar ekki marktæk. 

Þær innleiða fleiri þætti. 

 Reynsla af innleiðingu  

8a Skipulagsheildir, sem hafa þegar 
innleitt upplýsingaöryggisstaðla 
eða leiðbeinandi tilmæli FME nr. 
1/2019, eru líklegri til að innleiða 
GDPR. 

Þær hefja innleiðingu fyrr ef reynsla af 
upplýsingaöryggis (UÖ) -stöðlum er fyrir 
hendi. 

Lok innleiðingar ekki marktæk v. reynslu af 
UÖ-stöðlum. 

Þær innleiða fleiri þætti ef reynsla af UÖ- 
stöðlum er fyrir hendi. 

Þær hefja innleiðingu fyrr ef reynsla af FME- 
kröfum er fyrir hendi. 

Lok innleiðingar ekki marktæk v. reynslu af 
FME-kröfum. 

Þær innleiða fleiri þætti ef reynsla af FME-
kröfum er fyrir hendi 

* Marktækt andstætt væntum niðurstöðum 
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Mynd 2. Niðurstöðu rannsóknarlíkansins 

Þegar líkanið í heild sinni var fært í línulega aðhvarfsgreiningu voru niðurstöðurnar mark-

tækt jákvæðar fyrir upphaf innleiðingar (F(9,90)=4,726, p˂0,001) og fjölda innleiddra 

þátta (F(9,89)=3,004, p=0,004) en ekki fyrir lok innleiðingar (F(9,90)=1,114, p=0,361) eins 

og sjá má í töflu 24. 

Tafla 24. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar rannsóknarlíkans 

Háð breyta Óháð breyta Frelsis-
gráður 

F P R2 B  fasti B  óháð 
breyta  

P   óháð 
breyta 

Innleiðing 
upphaf 

Áhrif sekt. 

Áhrif viðsk. 

Áhrif samk. 

Áhrif metn. 

Stærð 

Atvinnugrein 

Stuðn. stjórn. 

Pers. hæfni 

Reynsla uö 

9 

90 

4,726 0,000 0,321 3,141 0,303 

0,425 

-0,225 

0,410 

0,123 

0,072 

-0,243 

0,537 

0,329 

0,087 

0,059 

0,329 

0,093 

0,408 

0,611 

0,256 

0,020 

0,052 

Innleiðing 
lok 

Áhrif sekt. 

Áhrif viðsk. 

Áhrif samk. 

Áhrif metn. 

9 

90 

1,114 0,361 0,100 7,015 0,080 

-0,719 

0,417 

-0,133 

0,717 

0,012 

0,152 

0,664 
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Stærð 

Atvinnugrein 

Stuðn. stjórn. 

Pers. hæfni 

Reynsla af UÖ 

0,030 

-0,076 

-0,144 

-0,269 

-0,078 

0,873 

0,669 

0,592 

0,348 

0,713 

Fjöldi 
innleiddra 
þátta 

Áhrif sekt. 

Áhrif viðsk. 

Áhrif samk. 

Áhrif metn. 

Stærð 

Atvinnugrein 

Stuðn. stjórn. 

Pers. hæfni 

Reynsla af UÖ 

9 

89 

3,004 0,004 0,233 3,217 0,262 

0,457 

-0,091 

0,479 

0,142 

0,169 

0,302 

0,569 

0,394 

0,232 

0,101 

0,750 

0,117 

0,444 

0,336 

0,259 

0,048 

0,062 

 

Við prófanir á niðurstöðum tók rannsakandi eftir áhugaverðu munstri, þ.e. marktæk 

tengsl fundust mun oftar á milli óháðu breytanna annars vegar og hins vegar upphafs og 

ítarleika innleiðingar heldur en loka innleiðingar. Rannsakandi útbjó mynd 4 til að sýna 

þetta samband óháðu og háðu breytanna betur. Þar kemur í ljós að allar tegundir 

stofnanaþrýstings höfðu marktæk tengsl við upphaf innleiðingar, allar breytur nema tvær 

við ítarleika innleiðingar, en einungis þrjár breytur af sjö höfðu marktæk tengsl við lok 

innleiðingar. Svipaða sögu er að segja af breytum sem rannsakandi tengir við getu til að 

innleiða. Fimm breytur af sex höfðu marktæk tengsl við upphaf innleiðingar, fjórar við 

fjölda innleiddra þátta en engin hafði marktæk tengsl við lok innleiðingar. Þannig var eina 

breytan, sem hafði jákvæð áhrif á lok innleiðingar, þrýstingur viðskiptavina en áskorun við 

innleiðingu þátta og að upplifa kröfur GDPR í mótsögn við aðrar kröfur, sem fyrirtækið 

þarf að uppfylla, höfðu neikvæð áhrif á lok innleiðingar. 
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Mynd 3. Tenging óháðu breytanna við háðu breyturnar: upphaf, ítarleika (fjölda innleiddra þátta) og lok 
innleiðingar 
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5  Umræða 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort stofnanaþrýstingur hafi áhrif á það 

hvort íslenskar skipulagsheildir innleiði lög nr. 90 frá 2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga. Til að kanna það voru settar fram 18 tilgátur í átta mismunandi 

þemum, 1) þvingun, 2) hermun, 3) stöðlun og 4), stærð 5), atvinnugrein, 6), stuðningur 

stjórnenda, 7) persónuverndarhæfni og 8) reynsla af innleiðingu.  

Í samræmi við stofnanakenningar höfðu há sektarákvæði, þrýstingur frá viðskipta-

vinum og innri metnaður til að fylgja lögum áhrif á innleiðingu GDPR hjá fyrirtækjum. 

Fyrirtæki voru líklegri til að innleiða seinna ef þau upplifðu áskorun við innleiðingu krafna 

GDPR en slík fyrirtæki voru einnig líklegri til að nota fyrirmyndir til að innleiða. Er þetta 

einnig í samræmi við ábendingar Edelman og Suchmans (1997) um að óskýrleiki í laga-

setningum geti valdið því að samþætting við lögin verði ekki samstundis heldur aukist eftir 

því sem sameiginlegur skilningur samfélagsins um merkingu laganna myndast. Einnig 

nefndu þau að slíkur óskýrleiki geti orsakað aukin hermandi áhrif, sem niðurstöður 

þessarar rannsóknar styðja; því meiri áskorun sem fyrirtæki upplifðu því líklegra var að 

þau notuðu fyrirmyndir við innleiðingu krafnanna. Þetta er líka í samræmi við niðurstöður 

Apparis og félaga (2009b) sem komust að því að þvingandi og hermandi þrýstingur hefði 

áhrif á innleiðingu HIPAA í Bandaríkjunum. 

Fyrirtæki, sem upplifðu að kröfur GDPR væru í mótsögn við arðsemiskröfur eða aðrar 

kröfur sem fyrirtækinu bar að fylgja, voru einnig líklegri til að vera seinni til að innleiða 

GDPR. Er þetta í samræmi við niðurstöður Raaijmakers og félaga (2015) þar sem 

stjórnendur áætluðu að fresta fylgni við regluverk í þeirri von að óvissa myndi minnka 

með eigin aðgerðum eða aðgerðum annarra. 

Stærð fyrirtækja er sterkur áhrifavaldur varðandi innleiðingu GDPR. Smæð fyrirtækja 

var lang-algengasta ástæðan sem nefnd var í opnum svörum fyrir því að GDPR yrði annað-

hvort ekki innleitt eða að innleiðing hefði ekki hafist. Stærri fyrirtæki nefndu frekar há 

sektarákvæði sem áhrifavald varðandi innleiðingu. Er það í samræmi við niðurstöður 

Edelman (1992) og Clemens og Douglas (2005) sem sögðu að eftirlitsstofnanir forgangs-

raði oft eftirliti með stærri og sýnilegri skipulagsheildum sem auki líkur á að stærri og 
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sýnilegri fyrirtæki innleiði lagakröfur. En auk þvingandi þrýstings eru meiri líkur á að stærri 

fyrirtæki hafi getuna til að innleiða kröfurnar vegna aukinna auðlinda og vegna stærðar-

hagkvæmni (Edelman, 1992). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þó ekki við það, þar 

sem stærð hafði ekki marktæk áhrif á lok innleiðingar. Mögulegt er þó að slíkt komi fram 

síðar þegar lengra er liðið frá gildistöku laganna. 

Fjármála- og vátryggingafyrirtæki urðu fyrir meiri áhrifum af háum sektarákvæðum en 

annars konar fyrirtæki og er það til merkis um að þrýstingur sé mismunandi eftir umhverfi 

fyrirtækis líkt og Chiasson og Davidson (2015) halda fram. Það er einnig ákveðin 

vísbending um að strangara eftirlit með fjármála- og vátryggingafélögum í kjölfar 

fjármálahrunsins árið 2008 geti átt hlut í að fjármála- og vátryggingafélög upplifi meiri 

þvingandi þrýsting. Fjármála- og vátryggingafyrirtæki voru einnig lang-líklegasta atvinnu-

greinin til að hefja innleiðingu fyrr sem er í samræmi við niðurstöður Ernest Changs og 

Hos (2006) sem komust að því að fjármálafyrirtæki væru líklegri en aðrar atvinnugreinar 

til að innleiða upplýsingaöryggisstaðla. 

Þrýstingur frá viðskiptavinum hafði meiri áhrif á upplýsingatæknifyrirtæki þótt 

munurinn væri ekki marktækur (p=0,097) sem ætti ekki að koma á óvart þar sem bróður-

partur persónuupplýsinga er geymdur í hugbúnaði. Kjarnastarfsemi upplýsingatækni-

fyrirtækja snýr því oft að vinnslu persónuupplýsinga fyrir viðskiptavini sína. Upplýsinga-

tæknifyrirtæki eru því oft vinnsluaðilar og viðskiptavinir þeirra geta ekki uppfyllt lögin að 

fullu nema með vinnslusamningi við þau.  

Einungis stuðningur stjórnenda virtist ekki hafa áhrif á innleiðingu GDPR að neinu leyti. 

Er það gagnstætt niðurstöðum AlKalbanis og félaga(2015, 2016) um að skuldbinding 

stjórnenda hafi áhrif á innleiðingu upplýsingaöryggisvenja. Stuðningur stjórnenda var 

mældur með þátttöku æðstu stjórnenda í innleiðingu GDPR en mögulegt er að það sé ekki 

besta mælingin á stuðningi stjórnenda.   

Betri persónuverndarhæfni mæld með þátttöku lögfræðings og sérfræðings í 

upplýsingatækni og persónuvernd í innleiðingu jók líkur á að fyrirtækið innleiddi GDPR og 

að það upplifði minni áskorun við innleiðinguna; persónuverndarhæfni hafði þó ekki 

marktæk áhrif á lok GDPR frekar en aðrir getuþættir sem er, að mati rannsakanda,  

athyglisvert fyrir þær sakir að jafnvel sérfræðiþekking á málefnum GDPR virðist ekki hafa 

áhrif á það hvort fyrirtæki ljúki innleiðingu. Reynsla af innleiðingu upplýsingaöryggisstaðla 
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og leiðbeinandi tilmæla tengdum upplýsingaöryggi hafði þó sterkt tengsl við innleiðingu 

GDPR og því veltir rannsakandi því upp hvort ástæða þess tengist því að fyrirtækin hafi 

þegar innleitt hluta af kröfum GDPR, s.s. kröfur um gagnaöryggi og leynd gagna.  

Af fyrirtækjum í rannsókninni höfðu 56,9% hafið innleiðingu og 55% af þeim höfðu 

lokið innleiðingunni eða 31,3% af heildinni. Í rannsókn Lopes og Oliveiras (2018) á heilsu-

gæslum í Portúgal höfðu 25% heilsugæslna hafið innleiðingu á síðasta ársfjórðungi ársins 

2017 en á sama tíma höfðu einungis 18,5% íslenskra fyrirtækja hafið innleiðingu 

samkvæmt þessari rannsókn. Í rannsókn Lopes og Oliveiras höfðu 7% heilsugæslna lokið 

innleiðingu á síðasta ársfjórðungi 2017 en í þessari rannsókn höfðu 7% lokið innleiðingu 

fyrir 25. maí 2018 þegar GDPR tók gildi innan ESB. Þetta kemur þó ekki á óvart í ljósi þess 

að gildistími GDPR innan ESB hófst ekki fyrr en að loknum tveimur árum eftir að þau voru 

samþykkt en GDPR var ekki lögfest á Íslandi fyrr en eftir að GDPR tók gildi innan ESB og 

með einungis mánaðar fyrirvara. Einnig kann að vera að heilsugæslur séu líklegri til að 

hafa hafið innleiðingu fyrr í ljósi þess að heilsugæslur geyma heilsutengd gögn um ein-

staklinga sem teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga.  

Alls höfðu einungis 24 fyrirtæki lokið öllum þáttum innleiðingarinnar eða 7,6% 

svarenda þrátt fyrir að 98 fyrirtæki segðust hafa lokið innleiðingunni. Því er ljóst að ekki 

eru allir sammála um hvenær innleiðingu GDPR telst lokið. Í rannsókn Apparis og félaga 

(2009b) sögðust 56% svarenda uppfylla persónuverndarreglur HIPAA að fullu sex árum 

eftir að þær tóku gildi. Forvitnilegt verður því að sjá hvort innleiðing GDPR á Íslandi muni 

fylgja sama hraða en í ljósi þess að svipaður fjöldi svarenda í þessari rannsókn segist þegar 

hafa hafið innleiðingu gæti innleiðingarhraði GDPR orðið meiri þótt einnig sé hætta á að 

aftenging verði annaðhvort á milli getu og framkvæmdar eða framkvæmdar og stefnu.  

Í ljósi þess að mjög fá atriði höfðu áhrif á lok innleiðingar veltir rannsakandi því upp 

hvort rannsóknin hafi verið framkvæmd of snemma til að marktækar niðurstöður náist 

um slíkt, eða hvort aðrir áhrifavaldar séu sterkari þegar kemur að því að ljúka innleiðingu. 

Einnig er vert að skoða hvort hugarfar hafi hér áhrif, en lok innleiðingar GDPR er að 

einhverju leyti huglægt mat. Einnig telur rannsakandi vert að skoða aftengingu betur, þá 

sérstaklega aftengingu getu og markmiða sem Bromley og Powell (2012) telja að muni 

aukast á komandi árum. Bromley og Powell telja að meðal ástæðna fyrir aftengingu getu 

og markmiða sé þegar skipulagsheildir setji sér markmið sem eru ekki í beinu samræmi 
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við kjarnamarkmið skipulagsheildarinnar. Telur rannsakandi að það geti vel átt við hjá 

stórum hluta fyrirtækja varðandi innleiðingu GDPR. 

5.1 Annmarkar 

Spurningalistinn var í lengra lagi og þá geta svarendur misst áhugann og bjögun myndast 

við það að svör verða ónákvæmari eða þeir hætta þátttöku í rannsókninni (Galesic og 

Bosnjak, 2009). Til að vinna gegn þessu var notuð sú hvatning að fyrirtækin fengju skýrslu 

með stöðu sinni samanborið við önnur fyrirtæki. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 28% 

svarenda, sem opnuðu könnunina, svöruðu engri spurningu og 28,11% til viðbótar luku 

ekki við að svara spurningalistanum.  

 Svarhlutfallið í könnuninni var 23,66% og var svarhlutfall í fyrra úrtaki hærra en í 

seinna úrtaki. Mögulegt er að fyrirtæki, sem höfðu meiri áhuga eða vitund um GDPR, hafi 

verið líklegri til svara spurningalistanum en önnur fyrirtæki. 

5.2 Tækifæri til frekari rannsókna 

Rannsókn þessi vék lítið að aftengingu en rannsakandi taldi þessa rannsókn ekki vera 

heppilega til að rannsaka aftengingu sérstaklega, þótt vísbendingar um hana gætu komið 

fram. Slík rannsókn gæti þó dýpkað skilning á aftengingu vegna lagalegra krafna.  

Áhugavert væri að framkvæma álíka rannsókn á innleiðingu jafnlaunavottunar hjá 

fyrirtækjum og kanna hvort fyrirtæki, sem falla undir gildissvið þeirra laga, innleiði lögin í 

svipuðu hlutfalli þar sem sektarheimildir í þeim lögum eru mun lægri (50.000 kr. 

dagsektir) 

Rannsakandi fann ekki tilbúið mælitæki til að notast við til að mæla stofnanaþrýsting. 

Rannsakandi telur að það væri til bóta að útbúa slíkt mælitæki en það gæti aukið saman-

burðarhæfni rannsókna. 

Að lokum telur rannsakandi þörf á að kanna betur hvað hefur áhrif á að fyrirtæki ljúki 

innleiðingu GDPR en einungis þrýstingur viðskiptavina hafði jákvæð áhrif á að fyrirtæki 

lykju innleiðingu GDPR. Mögulega gæti verkefnastjórnun eða breytingastjórnun útskýrt 

muninn á lokum innleiðingar. 
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6  Lokaorð 

Megintilgangur rannsóknar þessarar var að svara því hvort stofnanaþrýstingur hafi áhrif 

á innleiðingu GDPR meðal íslenskra fyrirtækja. Niðurstöðurnar sýna fram á að stofnana-

þrýstingur í formi þvingunar, hermunar og stöðlunar hefur áhrif á hvenær fyrirtæki hefja 

innleiðingarferli. Þvingun og hermun hafa einnig áhrif á hversu marga þætti persónu-

verndar fyrirtæki innleiða og hvenær þau ljúka innleiðingu. Að auki fundust tengsl milli 

upphafs innleiðingar og atriða sem tengjast getu fyrirtækja til að innleiða, þ.e. stærðar 

fyrirtækja, atvinnugreinar, persónuverndarhæfni og reynslu þeirra af upplýsingaöryggis-

stöðlum og tilmælum auk þess sem tengsl fundust á milli ítarleika innleiðingar og stærðar 

fyrirtækja, persónuverndarhæfni og reynslu af innleiðingu upplýsingaöryggisstaðla. 

Stuðningur stjórnenda virtist ekki hafa áhrif á upphaf, ítarleika eða lok innleiðingar. 

Áhugavert var að einungis stofnanaþrýstingur höfðu áhrif á lok innleiðingar en ekki atriði 

sem tengd voru getu fyrirtækis til að innleiða. Einnig var áhugavert að þrátt fyrir að 31,3 

% fyrirtækja sögðust hafa lokið innleiðingu sögðust einungis 24,5% af þeim hafa innleitt 

alla þá þætti sem um var spurt.  

Niðurstöðurnar renna þannig stoðum undir stofnanakenningarnar þar sem því er 

haldið fram að stofnanaþrýstingur hafi áhrif á ákvörðun fyrirtækis um að hefja innleiðingu 

lagafyrirmæla, í þessu tilfelli laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónu-

upplýsinga. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingu um mögulega aftengingu á milli getu 

og framkvæmdar, sem vert er að skoða nánar í framtíðinni, ásamt því að endurtaka þessa 

rannsókn, þegar lengra er liðið frá innleiðingu, til að geta betur merkt hvort stofnana-

þrýstingur eða geta hafi áhrif á það hvenær fyrirtæki ljúka innleiðingu.
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Viðauki  - Spurningakönnun 

➢ Spurning 1 – Hvenær byrjaði fyrirtækið að vinna að innleiðingu nýrra laga um 
persónuvernd? 

Svarmöguleiki Kóðun 

Ekki hafið 1       

Á þriðja ársfjórðungi 2019 2 

Á öðrum ársfjórðungi 2019 3 

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 4 

Á fjórða ársfjórðungi 2018 5 

Á þriðja ársfjórðungi 2018 6 

Á öðrum ársfjórðungi 2018 7 

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 8 

Á fjórða ársfjórðungi 2017 9 

Á þriðja ársfjórðungi 2017 10 

Á öðrum ársfjórðungi 2017 eða fyrr 11 

➢ Spurning 2 – Stendur til að innleiða lögin hjá fyrirtækinu? 

– einungis spurt ef svar við spurningu 1 var að innleiðing væri ekki hafin 

Svarmöguleiki Kóðun 

Já 1 

Nei 2 

➢ Spurning 3 – Af hverju ekki? 

 – einungis spurt ef svar við spurningu 2 var nei 

Opin spurning 

➢ Spurning 4 – Af hverju hefur fyrirtækið ekki hafið innleiðingarferlið?  

– einungis spurt ef svar við spurningu 2 var já. 

Opin spurning 

➢ Spurning 5 Hvenær lauk innleiðingu laga um persónuvernd hjá fyrirtækinu?  

Svarmöguleiki Kóðun 

Fyrir 25. maí 2018 (Gildistöku þeirra innan ESB) 1 

Fyrir 15. júlí 2018 (Gildistöku þeirra á Íslandi) 2 

Á þriðja ársfjórðungi 2018 3 

Á fjórða ársfjórðungi 2018 4 
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Á fyrsta ársfjórðungi 2019 5 

Á öðrum ársfjórðungi 2019 6 

Á þriðja ársfjórðungi 2019 7 

Innleiðingu er ekki lokið 8 

➢ Spurning 6 Hafa eftirfarandi þættir verið innleiddir hjá fyrirtækinu? 

Undirspurningar Já Að hluta 
til/Í 
vinnslu 

Nei Fyrirtækinu er ekki 
skylt að innleiða 
þennan þátt 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

2. Ráðning persónuverndarfulltrúa 2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

4. Að tryggja öryggi gagna í 
upplýsinga-tæknikerfum, þ.m.t. 
nýtingu dulkóðunar eða dulnefna 
þar sem við á 

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

5. Að kalla eftir samþykki fyrir 
vefkökum og markaðsstarfsemi og 
vista samþykkið 

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

6. Meginregluna um lágmörkun 
gagna, þ.m.t. lágmörkun 
geymslutíma 

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

7. Verklagsreglur fyrir tilkynningu 
öryggisbresta innan 72 klst.  

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við vinnsluaðila 
fyrirtækisins 

2 1 0 Kóðað sem tómt 
gildi 

➢ Spurning 7 Hversu mikil áskorun fólst í innleiðingu eftirfarandi þátta svo þeir 
stæðust ný lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga? 

Undirspurningar Mjög 
lítil 
ásko-
run 

Frekar 
lítil 
ásko-
run 

Nokkur 
ásko-
run 

Frekar 
mikil 
ásko-
run 

Mjög 
mikil 
ásko-
run 

Veit ekki/Á 
ekki við 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

2. Ráðning persónu-
verndarfulltrúa 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 
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4. Að tryggja öryggi 
gagna í upplýsinga-
tæknikerfum, þ.m.t. 
nýtingu dulkóðunar eða 
dulnefna þar sem við á 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

5. Að kalla eftir samþykki 
fyrir vefkökum og 
markaðsstarfsemi og 
vista samþykkið 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

6. Meginregluna um 
lágmörkun gagna, þ.m.t. 
lágmörkun geymslutíma 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

7. Verklagsreglur fyrir 
tilkynningu 
öryggisbresta innan 72 
klst.  

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við 
vinnsluaðila 
fyrirtækisins 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

➢ Spurning 8 Hverjar voru helstu áskoranirnar við innleiðingu laganna um 
persónuvernd?  

– einungis spurt ef svarið við einhverri undirspurningu í spurningu 7 var á kvarðanum 

2–5 

Opin spurning 

➢ Spurning 9 Fannst ykkur eftirfarandi kröfur vera í mótsögn við arðsemiskröfur 
fyrirtækisins? 

Undirspurningar Að 
mjög 
litlu 
leyti 

Að 
frekar 
litlu 
leyti 

Að 
nokkru 
leyti 

Að 
frekar 
miklu 
leyti 

Að 
mjög 
miklu 
leyti 

Veit ekki/Á 
ekki við 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

2. Ráðning persónu-
verndarfulltrúa 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

4. Að tryggja öryggi gagna í 
upplýsinga-tæknikerfum, 
þ.m.t. nýtingu dulkóðunar eða 
dulnefna þar sem við á 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 
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5. Að kalla eftir samþykki fyrir 
vefkökum og markaðsstarfsemi 
og vista samþykkið 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

6. Meginregluna um lágmörkun 
gagna, þ.m.t. lágmörkun 
geymslutíma 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

7. Verklagsreglur fyrir 
tilkynningu öryggisbresta innan 
72 klst.  

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við 
vinnsluaðila fyrirtækisins 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

➢ Spurning 10 Nýtti fyrirtækið sér fyrirmyndir til að innleiða þennan þátt?  

Undirspurningar Að 
mjög 
litlu 
leyti 

Að 
frekar 
litlu 
leyti 

Að 
nokkru 
leyti 

Að 
frekar 
miklu 
leyti 

Að 
mjög 
miklu 
leyti 

Veit 
ekki/Á 
ekki við 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

4. Að tryggja öryggi gagna í 
upplýsinga-tæknikerfum, þ.m.t. 
nýtingu dulkóðunar eða 
dulnefna þar sem við á 

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

5. Að kalla eftir samþykki fyrir 
vefkökum og markaðsstarfsemi 
og vista samþykkið 

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

6. Meginregluna um lágmörkun 
gagna, þ.m.t. lágmörkun 
geymslutíma 

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

7. Verklagsreglur fyrir 
tilkynningu öryggisbresta innan 
72 klst.  

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við 
vinnsluaðila fyrirtækisins 

1 2 3 4 5 Kóðað 
sem tómt 
gildi 

* Athugið að hér var ekki spurt um fyrirmyndir við ráðningu persónuverndarfulltrúa 

➢ Spurning 11 Hvers konar fyrirmyndir nýtti fyrirtækið sér og hvaðan voru 
fyrirmyndirnar fengnar  
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– einungis spurt ef svar við einhverri undirspurningu spurningar 10 var á kvarðanum 

2–5 

Opin spurning 

➢ Spurning 12 Fannst ykkur eftirfarandi kröfur vera í mótsögn við aðrar kröfur 
sem fyrirtækið þarf að uppfylla, t.d. önnur lög eða reglur? 

Undirspurningar Að 
mjög 
litlu 
leyti 

Að 
frekar 
litlu 
leyti 

Að 
nokkru 
leyti 

Að 
frekar 
miklu 
leyti 

Að 
mjög 
miklu 
leyti 

Veit ekki/Á 
ekki við 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

2. Ráðning persónu-
verndarfulltrúa 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

4. Að tryggja öryggi gagna í 
upplýsinga-tæknikerfum, 
þ.m.t. nýtingu dulkóðunar 
eða dulnefna þar sem við á 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

5. Að kalla eftir samþykki fyrir 
vefkökum og 
markaðsstarfsemi og vista 
samþykkið 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

6. Meginregluna um 
lágmörkun gagna þ.m.t. 
lágmörkun geymslutíma 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

7. Verklagsreglur fyrir 
tilkynningu öryggisbresta 
innan 72 klst.  

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við 
vinnsluaðila fyrirtækisins 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

 

➢ Spurning 13 Að hvaða leyti voru kröfur um persónuvernd í mótsögn við aðrar 
kröfur sem fyrirtækið þarf að uppfylla? 

– einungis spurt ef svar við einhverri undirspurningu spurningar 12 var á kvarðanum 

2–5 

Opin spurning 
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➢ Spurning 14 Hvernig heldurðu að samkeppnisaðilar fyrirtækisins standi sig í 
þessum þætti miðað við ykkar fyrirtæki? 

Undirspurningar Mjög 
illa 

Frekar 
illa 

Ágæt
-lega 

Frekar 
vel 

Mjög 
vel 

Veit ekki/Á 
ekki við 

1. Útgáfa og innleiðing 
persónuverndarstefnu 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

2. Ráðning persónu-
verndarfulltrúa 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

4. Að tryggja öryggi gagna í 
upplýsingatæknikerfum, þ.m.t. 
nýtingu dulkóðunar eða 
dulnefna þar sem við á 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

5. Að kalla eftir samþykki fyrir 
vefkökum og markaðsstarfsemi 
og vista samþykkið 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

6. Meginregluna um lágmörkun 
gagna, þ.m.t. lágmörkun 
geymslutíma 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

7. Verklagsreglur fyrir 
tilkynningu öryggisbresta innan 
72 klst.  

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

8. Að útbúa og undirrita 
vinnslusamninga við 
vinnsluaðila fyrirtækisins 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

➢ Spurning 15 Leitaði fyrirtækið þekkingar utan fyrirtækisins til að geta innleitt 
þennan þátt? 

Undirspurningar Nei Já 

1. Útgáfa og innleiðing persónuverndarstefnu 1 2 

2. Ráðning persónuverndarfulltrúa 1 2 

3. Að útbúa vinnsluskrá 1 2 

4. Að tryggja öryggi gagna í upplýsinga-tæknikerfum, þ.m.t. nýtingu 
dulkóðunar eða dulnefna þar sem við á 

1 2 

5. Að kalla eftir samþykki fyrir vefkökum og markaðsstarfsemi og vista 
samþykkið 

1 2 

6. Meginregluna um lágmörkun gagna þ.m.t. lágmörkun geymslutíma 1 2 

7. Verklagsreglur fyrir tilkynningu öryggisbresta innan 72 klst.  1 2 

8. Að útbúa og undirrita vinnslusamninga við vinnsluaðila fyrirtækisins 1 2 

➢ Spurning 16 Hvers konar sérfræðiþekkingar aflaði fyrirtækið sér til að innleiða 
lögin um persónuvernd?  
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– einungis spurt ef svar við einhverri undirspurningu spurningar 15 var á kvarðanum 

2–5 

Opin spurning 

➢ Spurning 17 Hverjir komu að innleiðingu laganna hjá fyrirtækinu? 

Undirspurningar Að 
mjög 
litlu 
leyti 

Að 
frekar 
litlu 
leyti 

Að 
nokkru 
leyti 

Að 
frekar 
miklu 
leyti 

Að 
mjög 
miklu 
leyti 

Enginn slíkur 
einstaklingur 
starfar/starf
aði hjá 
fyrirtækinu 

Æðstu stjórnendur (einn eða 
fleiri) 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Millistjórnendur (einn eða 
fleiri) 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Lögfræðingur 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Upplýsingatæknisérfræð-
ingur 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Innri endurskoðandi 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Persónuverndarsérfræð-
ingur 

1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

Aðrir starfsmenn 1 2 3 4 5 Kóðað sem 
tómt gildi 

➢ Spurning 18 Hvert er starfssvið (t.d. starfstitill eða deild) annarra starfsmanna 
sem komu að innleiðingunni? 

– einungis spurt ef svar við undirspurningunni „aðrir starfsmenn“ spurningar 17 var á 

kvarðanum 2–5 

Opin spurning 

➢ Spurning 19 Hve mikil áhrif höfðu eftirfarandi þættir á ákvörðun um innleiðingu 
laganna? 

Undirspurningar Mjög 
lítil 
áhrif 

Frekar 
lítil 
áhrif 

Nokkur 
áhrif 

Frekar 
mikil 
áhrif 

Mjög 
mikil 
áhrif 

Há sektarákvæði í lögunum 1 2 3 4 5 

Þrýstingur frá viðskiptavinum 1 2 3 4 5 

Frammistaða samkeppnisaðila í persónuvernd 1 2 3 4 5 
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Innri metnaður til að fylgja öllum lögum sem 
eiga við um fyrirtækið 

1 2 3 4 5 

➢ Spurning 20 Til hvaða atvinnugreinar telst fyrirtækið? 

Svarmöguleikar Kóðun 

Heildsölu- eða smásölufyrirtæki 1 

Framleiðslufyrirtæki 2 

Upplýsingatæknifyrirtæki 3 

Fjármála- eðavátryggingafyrirtæki 4 

Annars konar þjónustufyrirtæki 5 

Annars konar fyrirtæki 6 

➢ Spurning 21 Hver er fjöldi starfsmanna hjá fyrirtækinu? 

Svarmöguleikar Kóðun 

10 eða færri 1 

11–20 2 

21–50 3 

51–100 4 

101–300 5 

301–600 6 

Fleiri en 600 7 

➢ Spurning 22 Telur þú að háu sektarákvæðin í lögunum eigi rétt á sér? 

Svarmöguleikar Kóðun 

Að mjög litlu leyti 1 

Að frekar litlu leyti 2 

Að nokkru leyti 3 

Að frekar miklu leyti 4 

Að mjög miklu leyti 5 

➢ Spurning 23 Hefur fyrirtækið innleitt eftirfarandi staðla og kröfur? 

Undirspurningar Já Í vinnslu Nei 

Jafnlaunastaðalinn 2 1 0 

ISO27001 / ISO 29100 / BS7799 eða álíka 
upplýsingaöryggisstaðla 

2 1 0 

Leiðbeinandi tilmæli FME nr. 1/2019 um áhættu við rekstur 
upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila 

2 1 0 

ISO 9001 gæðastjórnunarstaðalinn 2 1 0 

Aðra staðla sem fyrirtækinu er skylt að uppfylla 2 1 0 
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Aðra staðla sem fyrirtækinu er ekki skylt að uppfylla 2 1 0 

➢ Spurning 24 Notast fyrirtækið við þverfagleg teymi í verkefnum sínum? 

Svarmöguleikar Kóðun 

Að mjög litlu leyti 1 

Að frekar litlu leyti 2 

Að nokkru leyti 3 

Að frekar miklu leyti 4 

Að mjög miklu leyti 5 

➢ Spurning 25 Hverja telur þú vera helstu kosti laganna? 

Opin spurning 

➢ Spurning 26 Hverja telur þú vera helstu galla laganna? 

Opin spurning 

➢ Spurning 27 Má bjóða fyrirtækinu að fá eigin niðurstöður samanborið við önnur 
fyrirtæki í sömu iðngrein og sama stærðarflokki send? 

Svarmöguleikar Kóðun 

Já 1 

Nei 2 

➢ Spurning 28 Hvað heitir fyrirtækið?   

– einungis spurt ef svarið við spurningu 27 var já 

➢ Spurning 29 Á hvaða netfang óskið þið eftir að fá niðurstöðurnar sendar?  

– einungis spurt ef svarið við spurningu 27 var já. 


