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Útdráttur 

Fjöldi fjártæknifyrirtækja og umsvif þeirra hér á landi hefur verið að færast í aukana á 

undanförnum árum. Þessi fyrirtæki keppast við að koma með nýjar lausnir eða betrumbæta 

núverandi lausnir með það að markmiði að gera fjármálaþjónustu einfaldari og ódýrari. 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvaða áhrif fjártækni hefur á 

bankastarfsemi á Íslandi. Til þess að dýpka skilning rannsakenda á viðfangsefninu voru tekin 

djúpviðtöl við sex einstaklinga, þrjá sem starfa í fjártækni og þrjá sem starfa í banka. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áhrif PSD2 tilskipunarinnar, sem opnar á 

aðgang þriðja aðila á ýmis gögn sem bankar hafa að geyma, séu ekki eins mikil og búist var 

við í fyrstu. Hins vegar er hægt að álykta að ef bankarnir sofa á verðinum og fylgi ekki 

þessari framþróun gæti það reynst þeim dýrkeypt. Ljóst er að tækifæri eru til staðar fyrir bæði 

banka og fjártæknifyriræki, hvort sem það er í samstarfi eða ekki, ef rétt er haldið á spilunum. 
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1 Inngangur 

Hröð þróun fjártækni hefur sett svip sinn á fjármálaumhverfið á Íslandi jafnt sem annars staðar 

í heiminum. Bankar sem áður fyrr voru þeir einu sem höfðu aðgang að þeim auðlindum sem 

eru í upplýsingum og gögnum um viðskiptavini sjá fram á að vera skyldugir til þess að opna á 

aðgang þriðja aðila að þessum gögnum. Þessi þróun er að miklu leyti hafin hér á landi þó ekki 

sé enn búið að festa tilskipunina í lög. 

Fjártækni hefur einnig breytt viðhorfi neytenda gagnvart fjármálaþjónustu og leita 

sífellt fleiri, sérstaklega yngri neytendur, í lausnir fjártæknifyrirtækja í stað hefðbundna banka.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um bankakerfið á Íslandi, fjártækni og áhrif hennar á 

banka. Hugtakið fjártækni getur verið mjög vítt og er markmið rannsakenda að varpa ljósi á 

það. Í ritgerðinni er notast við skilgreiningu Alþjóðlega Stöðuleikaráðsins (FSB) en þar er 

fjártækni skilgreind sem tæknileg nýsköpun í fjármálaþjónustu sem gæti leitt til nýrra 

viðskiptamódela, forrita, ferla og vara sem hafa áhrif á hvernig fjármálaþjónusta er veitt 

(Seðlabanki Íslands, 2018). Í skýrslu frá Deloitte kemur fram að ef bankar framtíðarinnar eigi 

að vera arðsamir þurfi þeir að taka þátt í tækninýsköpun, vera sveigjanlegir gagnvart 

breytingum og setja viðskiptavininn í fyrsta sæti. Mikilvægt er fyrir þá að þeir byrji sem fyrst 

að vinna að stefnu, vilji þeir taka þátt í þessu breytta landslagi í fjármálastarfsemi (Deloitte, 

2020). 

Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru megináhrif 

fjártækni á bankastarfsemi á Íslandi? Rannsakendur notuðust við eigindlega rannsóknaraðferð 

og tóku djúpviðtöl við sex einstaklinga, þrjá sem starfa í fjártæknigeiranum og þrjá sem starfa 

í bankageiranum. Ástæða þess að valið var að taka viðtöl var sú að rannsakendur vildu álit frá 

báðum hliðum. 

 Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í öðrum kafla er fjallað um banka, þar er farið yfir 

bankastarfsemi á Íslandi, sögu hennar og þróun. Ásamt því er farið yfir starfsmannamál í 

bönkum og hvernig þau hafa breyst á undanförnum árum. Í þriðja kafla er farið yfir PSD1 og 

PSD2 tilskipanirnar Evrópusambandsins sem hafa áhrif bæði á fjártæknifyrirtæki og banka. Í 

fjórða kafla er fjallað um fjártækni, þróun hennar og hvað hefur valdið henni. Einnig er komið 

inn á starfsemi fjártæknifyrirtækja á Íslandi. Í fimmta kafla er fjallað um aðferðarfræði 

rannsóknarinnar. Í sjötta kafla eru svör viðmælenda dregin saman. Í sjöunda kafla eru helstu 

niðurstöður rannsóknar teknar saman á skýran hátt. Í áttunda kafla er síðan umræða um 

niðurstöðurnar og lokaorð. 

https://www.zotero.org/google-docs/?ULQNqf
https://www.zotero.org/google-docs/?ULQNqf
https://www.zotero.org/google-docs/?ULQNqf
https://www.zotero.org/google-docs/?RZqYMX
https://www.zotero.org/google-docs/?RZqYMX
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Við gerð ritgerðarinnar þurftu höfundar að yfirstíga ýmsar áskoranir, þar má helst nefna 

Covid-19 faraldurinn. Bæði gerði það erfiðara fyrir að flestir fundir fóru fram sem fjarfundir 

og að annar höfunda smitaðist.
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2 Bankar  

2.1 Bankar á Íslandi  

Í þessum kafla verður fjallað um bankaumhverfið á Íslandi og hvernig það hefur breyst á 

undanförnum árum. Einnig verður stuttlega komið inn á sögu bankastarfsemi hér á landi. 

Á Íslandi eru þrír stórir viðskiptabankar sem saman mynda yfirburða markaðshlutdeild. 

Landsbankinn er með 37,2%, Íslandsbanki 32% og Arion banki 29%. Þróun starfsmannamála 

þriggja stærstu bankanna hefur verið á þann veginn að starfsfólki fækkar. Frá árinu 2015 hefur 

stöðugildum innan bankanna fækkað um u.þ.b. 19%. Á mynd 1 má sjá þróun starfsmannamála 

bankana þriggja frá árinu 2015 til 2019. 

Allir bankarnir bjóða viðskiptavinum sínum upp á bæði netbanka og app og hefur 

notkun á þeim aukist jafnt og þétt síðastliðin ár og útibúum fækkað í takt við það. Sífellt fleiri 

lausnir eru að verða rafrænar og geta einstaklingar nú að stærstum hluta þjónustað sig sjálfir án 

þess að þurfa að mæta á staðinn. Ferlið við að stofna til viðskipta er að mestu orðið rafrænt og 

má því gera ráð fyrir aukinni samkeppni þar sem töluvert auðveldara er að skipta um banka ef 

viðskiptavini bjóðast betri kjör annarsstaðar. 

2.2 Þróun bankakerfisins á Íslandi 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá stofnun fyrsta bankans á Íslandi. Segja má að saga 

bankakerfisins á Íslandi hefjist með stofnun Landsbankans 1. júlí árið 1886. Fyrstu ár bankans 

minntu helst á starfsemi sparisjóðs en á þriðja áratug síðustu aldar fékk bankinn heimild til 

seðlaútgáfu. Það var síðan árið 1961 með stofnun Seðlabanka Íslands að hann fór að líkjast 

meira nútímabanka og árið 1986 með tilkomu nýrra laga um viðskiptabanka og sparisjóði má 

segja að bankakerfið eins og við þekkjum það í dag hafi byrjað að taka á sig mynd. Það var á 

svipuðum tíma sem bankarnir hófu að nýta sér ýmsar rafrænar lausnir við starfsemi sína, til að 

mynda greiðslukort (Landsbankinn, e.d.). Ýmsir aðrir bankar litu dagsins ljós í millitíðinni og 

hurfu aftur, en í þessari ritgerð munum við aðeins fjalla um þrjá stóru viðskiptabankana. 

Árin 2007-2009 voru ákveðinn vendipunktur fyrir bankana. Efnahagskreppa skók 

heiminn sem hafði afdrifaríkar afleiðingar hér á landi og um haustið 2008 féllu þrír stærstu 

bankarnir á Íslandi. Það varð til þess að þeir voru allir ríkisvæddir og þrír nýjir bankar stofnaðir 

utan um reksturinn (Bankasýsla ríkisins, 2010). Á árunum eftir hrun var traust til banka mjög 

lítið og því mikil áskorun fyrir þá að vinna það til baka. Samhliða því hófu bankarnir hér eins 

https://www.zotero.org/google-docs/?7lUJdX
https://www.zotero.org/google-docs/?Ffws66
https://www.zotero.org/google-docs/?Ffws66
https://www.zotero.org/google-docs/?Ffws66
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og annars staðar í heiminum mikla tækniþróun. Ýmsir ferlar voru sjálfvirknivæddir og 

þjónustusnertingar fóru í meira mæli að færast á netið. Sú þróun hefur bara færst í aukana og 

starfsfólki og útibúum hefur samhliða fækkað. Með þessari tækniþróun hafa þó einnig sprottið 

upp fjártæknifyrirtæki sem veita bönkunum samkeppni.  

2.3 Bankar nútímans  

Í skýrslu frá Deloitte segir að til þess að bankar framtíðarinnar verði arðsamir þurfi þeir að taka 

þátt í tækninýsköpun, vera sveigjanlegir gagnvert breyttum viðskiptamódelum og setja 

viðskiptavininn í fyrsta sæti. Þar kemur einnig fram að framtíð banka sé mjög frábrugðin banka 

í dag. Þeir standi frammi fyrir breyttu neytendamynstri, miklum tækniframförum og nýju 

regluverki. Mikilvægt er því fyrir þá að þeir byrji sem fyrst að vinna að stefnu vilji þeir taka 

þátt í þessu breytta landslagi í fjármálastarfsemi (Deloitte, 2020). 

2.3.1 Arion banki 

Arion banki hefur á undanförnum árum keppst við að tækni- og sjálfvirknivæði ýmsa 

þjónustuþætti hjá sér. Bankinn býður upp á netbanka og app og samkvæmt ársskýrslu bankans 

2019 eru 99% þjónustusnertinga nú rafrænar. Á árinu 2019 kynnti bankinn sjallsímagreiðslur 

bæði í formi Apple Pay og Android Pay og hafa nú þegar 33.000 viðskiptavinir bankans virkjað 

lausnina á snjalltækjum sínum. 

 Bankinn býður upp á svokallað vöruúrval í netbanka og appi þar sem viðskiptavinir 

geta stofnað ýmsar vörur sem bankinn hefur að bjóða án þess að mæta á staðinn. Dæmi um það 

eru sparnaðarreikningar, kreditkort og skammtímalán. 

 Bankinn hefur einnig sjálfvirknivætt ýmsa ferla til að mynda greiðslumat sem áður gat 

tekið vikur að afgreiða en nú er hægt að framkvæma það á netinu á örfáum mínútum. Nú fara 

94% greiðslumata fram á netinu og sparar það bæði tíma fyrir starfsmenn jafnt sem 

viðskiptavini. Gervigreind hefur líka nýst við ýmislegt innan bankans, til að mynda sjálfvirkar 

lánaákvarðanir sem voru 112.000 á árinu. Bankinn styður einnig við nýsköpun og stendur til 

að mynda að Startup Reykjavík nýsköpunarhraðlinum. 

Í takt við þessa stafrænu vegferð sem bankinn er á hefur útibúum og stöðugildum 

fækkað. Árið 2016 voru útibúin 24 en eru nú 18 ásamt svokölluðum fyrirtækjakjarna sem var 

opnaður í maí 2020 og sérhæfir sig í þjónustu við lítil og meðalstór fyrirtæki. Stöðugildi innan 

bankans árið 2016 voru 869 en samkvæmt ársskýrslu bankans árið 2019 voru þau 687 (Arion 

Banki, 2019a). 

https://www.zotero.org/google-docs/?xTRir7
https://www.zotero.org/google-docs/?loRmhK
https://www.zotero.org/google-docs/?loRmhK
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2.3.2 Íslandsbanki 

Íslandsbanki hefur að sama skapi lagt mikið upp úr þróun á stafrænum lausnum. Bankinn býður 

upp á netbanka og app líkt og hinir tveir bankarnir og eru 97% þjónustusnertinga bankans nú 

rafrænar. Bankinn kynnti nokkrar stafrænir lausnir á árinu 2019. Þar má helst nefna stafræna 

stofnun viðskipta fyrir einstaklinga, einfölduð vegferð viðskiptavina með uppfærðu appi og 

grunnur lagður að opnu bankaumhverfi. Í ársskýrslu bankans kemur fram að heimsóknir í appið 

voru 25 milljónir á árinu. Heimsóknum í útibú hefur fækkað um 20% á árinu á meðan 

millifærslum í appi fjölgaði um 84%. Það er til marks um það að fólk sé í meira mæli að 

millifæra sjálft í stað þess að gera sér ferð í útibú. Í ársskýrslu bankans kemur einnig fram að 

99% reikninga hafi verið greiddir rafrænt. Íslandsbanki býður upp á snjallsímagreiðslur, bæði 

með Apple Pay og Android Pay. Í febrúar 2019 kynnti bankinn lausn sem gerir einstaklingum 

kleift að taka lán í appinu, upp að allt að 2 milljónum, og fá viðskiptavinir svar við 

lánaákvörðun strax. 

Útibúum og stöðugildum bankans hefur fækkað töluvert á seinustu árum líkt og þróunin 

hefur verið hjá Arion banka. Útibúum hefur fækkað um 3 síðan 2015 og eru nú 14. Stöðugildi 

innan bankans voru 919 árið 2015 en eru nú 749 talsins (Íslandsbanki, 2019). 

2.3.3 Landsbankinn 

Landsbankinn tekur það fram í ársskýrslu sinni að á árinu 2019 hafi sérstök áhersla verið lögð 

á stafrænar greiðsluleiðir, sjálfvirkni í umsóknum og afgreiðslu á skammtímalánum. Bankinn 

býður líkt og hinir tveir bankarnir upp á netbanka og app og stöðug aukning hefur verið á 

notkun þeirra. Á árinu kynnti bankinn ýmsar nýjungar í appinu, til að mynda eignasafn 

verðbréfa, nýstofnun kreditkorta og tilkynningar um ógreiddar kröfur. Bankinn kynnti að sama 

skapi sjálfsafgreiðslu kreditkortaheimilda og fara nú 91% allra umsókna fram í gegnum 

sjálfsafgreiðslu. Í ársskýrslu bankans kemur fram að þróun og útgáfa stafrænna lausna hafi 

verið í brennidepli á árinu 2019. Mikil og vaxandi notkun er á öllum sjálfsafgreiðslulausnum 

bankans og við hönnun stafrænna lausna er mikil áhersla lögð á aðgengi og að fljótlegt sé að 

framkvæma helstu aðgerðir.  

Bankinn hefur farið aðra leið en hinir tveir þegar kemur að útibúaneti bankans. Í stað 

þess að fækka útibúum mikið heldur bankinn úti útibúum í mörgum af helstu íbúakjörnum 

landsins. Bankinn er með 37 útibú víðsvegar um landið en hefur þó fækkað stöðugildum 

töluvert eða úr 1063 í 893 (Landsbankinn, 2019). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?erKaXK
https://www.zotero.org/google-docs/?E4n7am
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Mynd 1. Yfirlit yfir fjölda útibúa og stöðugilda 

2.3.4 Kvika – Auður  

Kvika Banki stofnaði nýlega fjármálaþjónustu á netinu sem kallast Auður. Auður er frábrugðin 

bankaþjónustu eins og við þekkjum hana í dag þar sem þjónustan er einungis á netinu og mjög 

takmarkaðar aðgerðir eru í boði. Það er gert til þess að halda rekstrarkostnaði í lágmarki og 

bjóða í staðinn upp á hærri innlánavexti fyrir viðskiptavini. Viðskiptavinir stofna til viðskipta 

með rafrænum skilríkjum og fá þá aðgang að netbanka. Í netbankanum er í raun einungis hægt 

að skoða stöðu á reikningnum og taka útaf honum. Allt notendaviðmót er mjög einfalt og 

þægilegt og ætti því að höfða til flestra. Með þessari aðferð tókst Kviku að koma með 

sparnaðarreikninga á markað sem bera töluvert hærri innlánavexti en annars staðar. Þegar þessi 

ritgerð er skrifuð eru meðalvextir á óbundnum sparireikningum á Íslandi 0,58% á meðan Auður 

býður 1,85% vexti (Auður, 2020). 

2.3.5 Erlendir netbankar 

Nýjir erlendir netbankar hafa sprottið upp hér á landi á síðustu árum. Helstu dæmin eru 

bankarnir N26 og Bunq. Þessir bankar bjóða upp á takmarkaða þjónustu á mjög hagstæðu verði. 

Báðir bjóða þeir upp á app og greiðslukort og fara öll samskipti í gegnum öppin en þar er lítið 

annað hægt að gera en að millifæra og skoða stöðu. Þessir bankar leggja mikið upp úr því að 

verðleggja sig lágt og eru há laun og bónusar forstjóra eitthvað sem þekkist ekki þar. Í fyrstu 

var talað um að þessir nýbankar kæmu inn á íslenskan markað eins og handsprengja og myndu 

gjörbreyta bankaumhverfinu en sú hefur ekki verið raunin (Jónsson, 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?kMMasb
https://www.zotero.org/google-docs/?a8IxnF
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2.4 Breyting starfa 

Bankar nú til dags vinna hörðum höndum að því að uppfæra forn kerfi sín og líta til tækninnar 

til þess að bæta rekstrarárangur sinn og neytendaupplifun. Til þess þurfa bankar mun dýpri og 

víðari tækni sérfræðiþekkingu en þeir hafa í dag. Upprennandi tækni, sérstaklega sjálfvirkni, 

er nú þegar að breyta hvernig bankar starfa. Búist er við að tæknin muni hafa djúpstæð áhrif á 

vinnumarkaðinn í náinni framtíð (EY, 2018). Samkvæmt grein sem gefin var út af 

ráðgjafafyrirtækinu McKinsey er búist við að á næstu árum munu vélar framkvæma 10 til 25 

prósent af allri vinnu innan banka. Þetta mun auka vinnurými starfsmanna og leyfa þeim að 

einbeita sér að mikilvægari störfum og verkefnum (Berruti o.fl., 2017).  

Tækni svo sem forrit eða vélar sem geta framkvæmt aðgerðir sem áður fyrr þurfti 

mannlega hugsun, er nú orðin nægilega ódýr til þess að bankar geta innleitt hana í rekstur sinn 

og auðveldað ýmis viðskipti (Ponczek, 2017). Árið 2000 réði Goldman Sach´s inn 600 miðlara 

í hlutabréfadeild (e. U.S. cash equities trading desk) sína í höfuðstöðvar bankans í New York. 

Hlutverk þeirra var að kaupa og selja hlutabréf fyrir stóra viðskiptavini bankans. Í dag eru 

aðeins tveir miðlarar eftir í deildinni og hafa hinum verið skipt út fyrir sjálfvirk miðlaraforrit 

sem studd eru af 200 tölvunarfræðingum (Byrnes, 2017). 

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af stjórnarráði Íslands munu áhrif sjálfvirkni á 

almennan vinnumarkað verða mismundi eftir þjóðum og eru margir þættir sem skipta máli. Þar 

má nefna menntunarstig, samsetningar atvinnugreina, fjárfesting fyrirtækja í innleiðingu 

tækninýjunga og þjálfun starfsfólks. Nú þegar eru þjóðir byrjaðar að berjast um sérmenntað 

fólk og bjóða því aðsetur í landi þess án mikilla vandkvæða. Ísland þarf að vera samkeppnishæft 

við önnur lönd til þess að missa ekki stóran part af sérmenntuðu fólki til annara landa vegna 

þess að þar bjóðast betri skilyrði (Þorsteinsson o.fl., 2019).  

2.5 Sjálfvirkni 

Mikil sjálfvirknivæðing hefur orðið á bankakerfinu á undanförnum árum, hlutir sem áður tóku 

starfsmann langan tíma að afgreiða geta nú klárast sjálfvirkt á mun skemmri tíma. Robotic 

Process Automation eða RPA er hugbúnaður sem auðvelt er að forrita til þess að klára ákveðin 

verk eða störf sem krefjast endurtekninga. Hugbúnaðurinn getur unnið allan sólarhringinn með 

mikilli nákvæmni. Það gerir það að verkum að starfsfólk getur einbeitt sér að flóknari verkum 

sem þarfnast mannlegrar aðkomu á meðan hugbúnaðurinn klárar einföldu verkin (Norðfjörð, 

2017). Dæmi um verk í íslenskum bönkum sem RPA sinnir er rafrænt greiðslumat. Í stað þess 

að starfsmaður þurfi að hafa samband við hinar og þessar stofnanir og yfirfara ýmis gögn sækir 

https://www.zotero.org/google-docs/?oLp172
https://www.zotero.org/google-docs/?OwuFbc
https://www.zotero.org/google-docs/?9S73aq
https://www.zotero.org/google-docs/?HAF99m
https://www.zotero.org/google-docs/?H1xiKn
https://www.zotero.org/google-docs/?eWvtun
https://www.zotero.org/google-docs/?eWvtun
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hugbúnaðurinn öll gögn og skilar nákvæmri niðurstöðu á nokkrum mínútum. Sjálfvirkni stuðlar 

þannig að aukinni ánægju viðskiptavini með því að stytta biðtíma ákvörðunartöku gríðarlega 

mikið.  

Sjálfvirkni getur líka reynst mikilvægur hlekkur í öryggismálum banka. Hugbúnaður 

getur farið yfir gríðarlega mikið magn kortafærslna og flaggað þær sem gætu talist 

grunsamlegar eða farið yfir tölvupósta til að koma í veg fyrir öryggisbresti. Sem dæmi má 

nefna hugbúnað sem fer yfir hvaðan notandi skráir sig inn í netbanka, skrái notandi sig til 

dæmis inn í tveimur löndum samdægurs er hægt að vara notandann við og gera viðeigandi 

ráðstafanir.  

Hægt er að lýsa þessum hugbúnaði sem stafrænu vinnuafli sem vinnur eins og 

manneskja nema þessi starfsmaður þarf aldrei frí. Hugbúnaðurinn les gögn, opnar heimasíður 

og forrit og vinnur úr upplýsingum. Allt sem hugbúnaðurinn gerir er rekjanlegt sem stuðlar að 

auknu trausti og öryggi. Sjálfvirkni útrýmir einnig mannlegri áhættu sem minnkar hættu á 

villum og eykur samræmi í aðgerðum (Mahalingam, 2019). Á mynd 2 má sjá myndræna 

framsetningu á áhrifum sjálfvirknivæðingar á vinnumarkaðinn á Íslandi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?6mVmsF
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Mynd 2. Áhrif sjálfvirknivæðingar á vinnumarkað (Þorsteinsson o.fl., 2019) 

3 Reglugerðir  

Í þessum kafla verður fjallað um tilskipanir Evrópusambandsins sem snúa að greiðslumiðlun. 

Greiðslumiðlun hefur lengi verið flókin, tímafrek og dýr og er markmið tilskipaninna að bæta 

úr því. Yfirlýst markmið þeirra er að örva samkeppni, auka framboð og bæta öryggi neytenda. 

3.1 PSD1 

Greiðsluþjónustu tilskipun Evrópusambandsins PSD1 er tilskipun sem nær til greiðsluþjónustu 

og greiðsluþjónustuaðila í aðildarríkjum Evrópusambandsins og Evrópska efnahags svæðinu 

(EES). Tilskipunin tók gildi í nóvember 2009 en var innleidd á Íslandi árið 2011 með setningu 

laga nr.120/2011 (Seðlabanki Íslands, 2018). Markmið tilskipunarinnar er þríþætt: að örva 

samkeppni og auka framboð í Evrópu, bæta gæði í greiðsluþjónustu og auka öryggi neytenda.  

PSD1 er reglugerð sem leyfir nýjum fyrirtækjum öðrum en bönkum að framkvæma 

fjármálaviðskipti (e. financial transactions). Áður fyrr voru einungis bankar, seðlabankar og 

ríkisstofnanir sem framkvæmdu greiðsluþjónustur. 

Tilskipunin gerir banka og önnur greiðsluþjónustufyrirtæki skyldug til að sýna fram á 

gagnsæi í þjónustu og gjöldum þar með talið hámarks framkvæmdartíma, gjöld og gengi. PSD1 

hefur einnig hraðað þróun SEPA (Single euro payments area). SEPA gerir neytendum og 

https://www.zotero.org/google-docs/?IV2XZx
https://www.zotero.org/google-docs/?tJem2Z
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fyrirtækjum kleift að framkvæma og taka á móti eftirfarandi greiðslufærslum undir sömu 

skilyrðum. Það eru millifærslur (e. credit transfers), beingreiðslur (e. direct debit payments) og 

kortagreiðslur. Með tilkomu SEPA hafa greiðslur í evrum á milli landa orðið jafn auðveldar og 

öruggar sem og greiðslur innan sama lands (European Commission, e.d.). 

3.1 PSD2 

Undir PSD2 (e. The European Commission´s revised Directive on Payment Services) 

tilskipuninni eru bankar skyldugir til þess að opna aðgang að færslugögnum til þriðja aðila að 

beiðni neytenda. Tilskipunin leggur lagalegan grunn fyrir áframhaldandi þróun á betur 

samþættum markaði fyrir rafrænar greiðslur innan Evrópusambandsins. Hún byggir á grunni 

PSD1 en nær til fleiri aðila og hefur töluvert víðtækara gildissvið. Markmið reglugerðarinnar 

er að setja skýrar reglur á greiðslumiðlanir og að millifærslur á milli banka í ólíkum löndum 

verði jafn einfaldar og millifærslur á milli tveggja banka í sama landi. Einnig á reglugerðin að 

opna betur markaðinn fyrir sprotafyrirtæki sem stuðla að aukinni samkeppni, fleiri 

valmöguleikum og betra verði fyrir neytendur. 

PSD2 gerir söluaðilum kleift að fá leyfi neytenda til þess að skuldfæra af 

bankareikningum, ef neytandi samþykkir það fær söluaðilinn greitt beint frá bankanum, án 

milliliða. Þetta er gert í gegnum API sem virkar þannig að bankar opna fyrir að hægt sé að 

sækja ákveðin gögn. Önnur fyrirtæki geta tengst þeim API og sótt upplýsingar, að því gefnu að 

neytandi veiti því leyfi. Þetta opnar á ýmsa möguleika aðra en einungis greiðslur, til að mynda 

geta fyrirtæki betur kortlagt greiðsluhegðun og neytendamynstur og þar af leiðandi búið til 

persónulegri þjónustu fyrir hvern og einn (EU, 2015).  

PSD2 felur í sér auknar kröfur um persónuvernd, öryggi og tilkynningarskyldu til 

eftirlitsaðila sem flækir innleiðingu hér á landi. Þann 13. janúar 2018 áttu öll aðildarlönd 

Evrópusambandsins að hafa lokið innleiðingu í lög hvers ríkis og flest þeirra hafa lokið því. 

Það var síðan í júní 2019 sem tilskipunin var tekin upp í EES samninginn, þó að undanskyldum 

EFTA ríkjunum þremur, Ísland, Noregi og Liechtenstein vegna stjórnskipulegs fyrirvara sem 

aflétta þarf fyrir upptöku tilskipunarinnar. Þrátt fyrir það hafa bæði Noregur og Liechtenstein 

innleitt tilskipunina að hluta til og má því segja að Ísland reki lestina. Samkvæmt 

utanríkisráðherra er gert ráð fyrir innleiðingu á Alþingi 2020-2021 en nákvæm tímasetning 

hefur ekki verið birt og sama má segja um drög að frumvarpinu. Það verður því spennandi að 

fylgjast með þeim breytingum sem gætu orðið þegar PSD2 hefur verið innleidd.  

https://www.zotero.org/google-docs/?FEl0wM
https://www.zotero.org/google-docs/?e5THcd
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Ýmsir stórir bankar í Evrópu hafa opinberlega komið fram gegn PSD2 þar sem þeir 

telja tilskipunina ósanngjarna, fjártæknifyrirtæki geti sameinað sín eigin gögn við gögn frá 

bönkum en bankar geti ekki sótt gögn frá fjártæknifyrirtækjum. Til að mynda segir í skýrslu 

Citigroup að bankar í Evrópu gætu misst meira en þriðjung tekna sinna fyrir árið 2025 

(Woodbury, 2019).  

Í desember 2019 komust Arion banki, Landsbankinn og Íslandsbanki að samkomulagi 

um tækniforskriftir vegna fyrirhugaðrar innleiðingar á PSD2 hér á landi. Verkefninu er stýrt af 

Landsbankanum en unnið undir merkjum Staðlaráðs Íslands. Verkefnið snýst í grunninn um 

hvernig best skuli haga útfærslu á API-vörum bankanna (Landsbankinn, 2019). 

4 Fjártækni  

Í þessum kafla verður fjallað um fjártækni og þá hröðu þróun sem hefur átt sér stað á seinustu 

árum. Tækifærin sem felast í sameiningu fjármálaþjónustu og stafrænnar tækni eru ótal mörg 

og verða fleiri með hverju árinu sem líður. Fjármálafyrirtæki hafa verið í fararbroddi við 

innleiðingu stafrænna tækninýjunga en á seinustu árum hafa sprottið upp ný tegund fyrirtækja 

sem kallast fjártæknifyrirtæki. PSD2 reglugerðin er ákveðinn grundvöllur sem gerir 

fjártæknifyrirtækjum kleift að óska eftir gögnum frá fjármálafyrirtækjum og stuðla þannig að 

aukinni samkeppni á markaðinum. 

4.1 Hvað er fjártækni? 

Samkvæmt Alþjóðlega fjármálastöðuleikaráðinu (FSB) er hugtakið fjártækni skilgreint sem 

tæknileg nýsköpun í fjármálaþjónustu sem gæti leitt til nýrra viðskiptamódela, forrita, ferla og 

vara sem hafa áhrif á hvernig fjármálaþjónusta er veitt (Seðlabanki Íslands, 2018). 

Á síðustu árum hafa orðið umtalsverðar breytingar í gagnagreiningu og gagnasöfnun 

auk þess að neytendamynstur og viðskiptasambönd einstaklinga við fyrirtæki hafa tekið 

miklum breytingum. Fjártækni er grein sem snýr að fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og 

fyrirtæki með það að markmiði að veita einstaklingsmiðaðar lausnir á sem skilvirkastann hátt 

með eins lágum kostnaði og hægt er. Þessu er framfylgt með nýsköpun og tækniframförum.  

Hugtakið nær yfir fjölbreytt svið, til dæmis skipulagningu fyrirtækja, aðgerða, 

viðskiptamódela og tækni. Hægt er að hópa fjártækni í fjóra víðtæka flokka: Aðgerðir tengdar 

greiðslumiðlun, fjármála millimiðlun, viðbótarþjónusta svo sem tryggingarstarfsemi og 

hlutverk gjaldmiðla (Altomonte o.fl., 2017).  

https://www.zotero.org/google-docs/?r8YLTr
https://www.zotero.org/google-docs/?Mdjlsa
https://www.zotero.org/google-docs/?HREHYH
https://www.zotero.org/google-docs/?HREHYH
https://www.zotero.org/google-docs/?HREHYH
https://www.zotero.org/google-docs/?YcEb6I
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4.2 Dæmi um tegundir fjártækni 

4.2.1 Greiðslumiðlun 

Hugtakið greiðslumiðlun er mjög víðtækt en í stuttu máli er greiðslumiðlun ferli á milli 

greiðanda og móttakenda sem felur í sér tilfærslu og afhendingu fjármuna. Hægt að greiða með 

ýmsum hætti en á Íslandi fer stærstur hluti greiðslumiðlunar fram með rafrænum hætti 

(Ingibergsdóttir, 2018). 

Á síðustu árum hefur verið mikil þróun í greiðslumiðlun og hafa neytendur og 

atvinnurekenndur í auknum mæli stólað á rafræna smágreiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 

2019). Mikill vöxtur hefur verið í öppum sem sérhæfa sig í smágreiðslulausnum, þessar 

greiðslulausnir eru byggðar beint á innlánsreikninga og eru jafnvel óháðar kortakerfum. Breytt 

regluverk og miklar tækniframfarir gefa til kynna að þessi þróun eigi einungis eftir að aukast. 

Jafnframt virðast þessar greiðsluleiðir almennt vera ódýrari kostur en hinar hefðbundnu 

greiðsluleiðir sem notaðar eru í dag. Ýmsar nýjungar hafa litið dagsins ljós á seinustu árum í 

greiðslumiðlun og má þar nefna snertilausar snjallsímagreiðslur (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Apple Pay og Android Pay komu til landsins árið 2019 eftir að hafa verið í notkun frá árinu 

2014 víðsvegar um heiminn. Notendur Apple Pay geta greitt snertilaust fyrir vörur og þjónustu 

með símanum og öllum snjalltækjum sem fyrirtækið býður upp á (Ágústsson, 2019).  

4.2.2 P2P lánatækni 

P2P er lánatækni sem gerir einstaklingum kleift að lána fjármuni sín á milli í gegnum þjónustur 

á netinu án aðkomu hefðbundna fjármálastofnanna. Tæknin notast við vélnám (e. machine 

learning) og reiknirit til að meta lánshæfi einstaklinga (Kagan, 2020). Þar sem P2P 

fjártæknifyrirtæki bjóða einungis þjónustu sína á netinu geta þau dregið úr rekstrarkostnaði og 

með því boðið neytendum sínum betri kjör en hefðbundnar fjármálastofnanir (S. Lee, 2017), 

Dæmi um íslenskt fyrirtæki sem notast við P2P lánatækni er Aur. 

4.2.3 Eignarstýring 

Sjálfvirk eignarstýring er hugbúnaður sem notast við vélræna ráðgjafa (e. robo advisor) til þess 

að veita fjármálaráðgjöf fyrir lægra verð en gengur og gerist í hefðbundinni eignarstýringu. 

Vélrænu ráðgjafarnir notast við reiknirit til þess að koma með tillögu að fjárfestingarleið 

byggða á þörfum hvers og eins notanda. Viðskiptamódel sem þessi njóta ávinnings frá breyttum 

https://www.zotero.org/google-docs/?AH0dX3
https://www.zotero.org/google-docs/?RM9mBe
https://www.zotero.org/google-docs/?RM9mBe
https://www.zotero.org/google-docs/?RM9mBe
https://www.zotero.org/google-docs/?RM9mBe
https://www.zotero.org/google-docs/?Vk1uVW
https://www.zotero.org/google-docs/?Vk1uVW
https://www.zotero.org/google-docs/?Vk1uVW
https://www.zotero.org/google-docs/?xdjw3g
https://www.zotero.org/google-docs/?z8F6PX
https://www.zotero.org/google-docs/?Wa5mIT
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lýðfræðiupplýsingum og neytendahegðun en eftirspurn eftir sjálfvirkum fjárfestingarleiðum 

sem fela í sér auðvelda og gagnsæja gjaldskrá er að aukast (I. Lee & Shin, 2018). 

4.2.4 Hópfjármögnun 

Hópfjármögnun gerir einstaklingum kleift að veita fjárframlag til styrktar sérstaks verkefnis í 

skiptum fyrir t.d. hlutafé eða vörur sem fyrirtækið framleiðir (Altomonte o.fl., 2017). 

Hópfjármögnun felur í sér þrjá aðila: stofnanda verkefnisins eða frumkvöðul sem þarf á 

fjármögnun að halda, fjárfestum sem eru áhugasamir um að styrkja verkefnið og milliaðilann 

sem sér um að tengja þessa tvo aðila saman. Milliaðilinn gerir fjárfestum kleift að nálgast 

upplýsingar um mismunandi málstaði og fjármögnunartækifæri fyrir þróun á vörum og 

þjónustu. Til eru nokkur hópfjármögnunarmódel en algengustu eru verðlaunamiðuð 

hópfjármögnun (e. rewards-based crowdfunding), hópfjármögnun hlutafés (e. equity-based 

crowdfunding) og framlags hópfjármögnun (e. donation-based crowdfunding). Í 

verðlaunamiðaðri fjármögnun setur lántaki eða frumkvöðull vexti sem hann telur sig geta 

staðið undir og endurgreitt innan ákveðins tímabils. Í skiptum fyrir fjármögnum hljóta fjárfestar 

verkefnisins einhverskonar verðlaun sem oft eru í formi afurða sem fyrirtækið framleiðir. Þessi 

aðferð gæti hentað vel fyrir þróunarverkefni og lítil fyrirtæki (Mollick, 2014). Í hópfjármögnun 

hlutafés bjóða frumkvöðlar fjárfestum hlut í fyrirtæki sínu í skiptum fyrir fjármögnun. Þessi 

valkostur gæti hentað litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Framlags hópfjármögnun er leið til 

þess að fjármagna góðgerðarverkefni. Í þeim verkefnum fá fjárfestar ekkert til baka nema góða 

samvisku (I. Lee & Shin, 2018). Dæmi um íslenskt hópfjármögnunarfyrirtæki er Karolina Fund 

(Karolina Fund, e.d.). 

4.2.5 Tryggingartækni  

Fjártæknifyrirtæki sem einblína á tryggingarstarfsemi vinna að því að einfalda sambandið milli 

tryggingaveitanda og viðskiptavina. Fyrirtækin nota gagnagreiningu til þess að reikna og meta 

áhættu. Viðskiptavinum er svo boðið vörur sem mæta þörfum þeirra, t.d. bíla- eða lífttryggingu. 

Módelið virðist vel liðið hjá hefðbundnum tryggingarfélögum þar sem tæknin leyfir 

tryggingarfyrirtækjum að útvíkka gagnasöfn sín til óhefðbundna aðila. Þessir óhefðbundnu 

aðilar bæta svo gögnum við hefðbundna módelið þeirra sem leiðir til betri áhættugreiningar. 

Dæmi um slík erlend tryggingartæknifyrirtæki eru Censio, CoverFox og Ladder (I. Lee & Shin, 

2018).  

https://www.zotero.org/google-docs/?R5Ew3G
https://www.zotero.org/google-docs/?M2YuDl
https://www.zotero.org/google-docs/?NKYOer
https://www.zotero.org/google-docs/?jfiZ99
https://www.zotero.org/google-docs/?FYEl5J
https://www.zotero.org/google-docs/?FYEl5J
https://www.zotero.org/google-docs/?FYEl5J
https://www.zotero.org/google-docs/?eV89vq
https://www.zotero.org/google-docs/?eV89vq
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4.2.6 Bálkakeðjutækni  

Bálkakeðjutækni leit dagsins ljós árið 2008 þegar huldumaðurinn eða hópurinn Satoshi 

Nakamoto kynnti rafmyntina Bitcoin og þekkja flestir tæknina í dag sem tæknina á bakvið 

Bitcoin. Bitcoin er rafmynt þar sem greiðslur fara frá einum aðila til annars án aðkomu milliliða 

eins og fjármálastofnana (Nakamoto, 2008). Bálkakeðjutæknina er þó hægt að nýta í ýmislegt 

annað, til dæmis til þess að rekja sögu hluta sem þú kaupir notaða og þar af leiðandi sjá hvort 

þeir séu stolnir eða hafi bilað oft, eða til þess að geyma viðkvæm gögn líkt og sjúkrasögu.   

En hvað er bálkakeðja? Eins og nafnið gefur til kynna er þetta keðja bálka þar sem hver 

og einn bálkur hefur ákveðnar upplýsingar að geyma sem allar eru dulkóðaðar. Keðja getur 

verið geymd á ótakmörkuðum fjölda tölva sem er ólíkt því hvernig upplýsingar eru geymdar 

nú til dags þar sem ein eða fáar miðlægar tölvur sjá um það. Það að upplýsingar séu geymdar 

á neti samtengdra tölva stuðlar einnig að valddreifingu þar sem einhver einn einstaklingur eða 

yfirvald hefur ekki stjórn á upplýsingunum. Hver bálkur hefur svokallað merki eða auðkenni 

(e. hash). Ef einhver breyting er gerð á bálknum breytist merkið sem gerir það að verkum að 

erfitt er fyrir tölvuþrjóta að eiga við upplýsingarnar því þá þyrftu þeir að breyta merkinu á 

bálkinum í hverri einustu tölvu sem hefur að geyma afrit af keðjunni. Ásamt því að hver bálkur 

hafi merki geymir hann einnig merki bálksins sem á undan kemur í keðjunni sem veldur því að 

ef einum er breytt hefur sá sem á eftir kemur rangt merki. Þetta gerir bálkakeðjutækni mun 

öruggari leið til þess að geyma og miðla upplýsingum en áður hefur þekkst (Jóhannesdóttir, 

2018). 

Það er eflaust hægt að skrifa heila ritgerð um bálkakeðjutækni en hér munum við 

einblína á rafmyntir sem notast við þessa tækni. Þegar viðskipti eiga sér stað með 

bálkakeðjutækni bætist við nýr bálkur á viðeigandi stað í keðjuna og allir aðilar sem hafa 

aðgang að kerfinu geta séð að færslan hafi átt sér stað. Það gerir það að verkum að einungis 

réttmætar færslur eiga sér stað og útilokar möguleikann á tvígreiðslu (e. Double- spending), 

þ.e. að sama einstaka rafmyntin sé notaður tvisvar (Double Spending Explained, e.d.).  

Ein helsta hindrun rafmynta sem notast við bálkakeðjutækni eins og Bitcoin er tími, þar 

sem hver færsla getur tekið allt að tíu mínútur. Kerfið ræður aðeins við u.þ.b. 10 færslur á 

sekúndu samanborið við um 2000 færslur sem fara í gegnum kerfi VISA á sekúndu. Nýtt kerfi 

sem á íslensku kallast leifturnetið á að hjálpa Bitcoin að yfirstíga þessa hindrun og gera aðilum 

kleift að senda og móttaka greiðslur nánast samstundis. Þetta gæti leitt til þess að rafmyntir 

verði mun útbreiddari en þær eru nú til dags og verður spennandi að fylgjast með þeirri þróun 

(Ólafsson, 2020). 
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4.3 Þróun fjártækni – Hvaða þættir orsaka þessa öru þróun 

fjártæknarinnar? 

Það hefur alltaf verið til staðar hvati til þess að búa til betri fjármálaþjónustu og hafa bankar 

varið miklum fjármunum í tækniþróun. Tækninýsköpun bankana hefur verið fremur staðbundin 

síðustu ár og hafa bankar einblínt meira á tæknisköpun í miðju og bakvinnslu. Sumir segja að 

seinasta sanna nýsköpunin sem sköpuð var af bönkunum hafi verið hraðbankinn.  

Svo af hverju er þessi stóra sprenging í fjártækni? Einn mikilvægur þáttur er að á 

seinasta áratugi hefur mikilvægi aldamótakynslóðarinnar litið dagsins ljós. Þessi kynslóð er nú 

fjölmennasti aldurshópurinn. Kynslóðin er ólík undanförum sínum á margra vegu. Kynslóðin 

hefur sýnt að hún getur hagnýtt snjalltæki á mun skilvirkari hátt, sem leiðir til meiri 

notendaupplifunar á nýstárlegum fjármálavörum og þjónustu. Aldamótakynslóðin er einnig 

frábrugðin fyrri kynslóðum vegna hærra menntunarstigs. Einnig hefur hún almennt neikvæðra 

viðhorf gagnvart stórum fjármálastofnunum. Annar þáttur sem snýr að vexti fjártækninnar eru 

miklar tækniframfarir. Í þessari þróun má nefna skjákort, skýjalausnir, gervigreind og 

skammtatölvun. Einnig hefur þróun snjalltækja verið hröð og mikið magn er af fáanlegum 

smáforritum. Þriðji þátturinn er umhverfið í kringum starfsemi sprotafyrirtækja og lífstílnum 

sem fylgir því. Þessir þrír þættir verða ræddir hér að neðan (Hill, 2018a). 

4.4 Aldamótakynslóðin 

Aldamótakynslóðin er fólk sem fætt er frá árunum 1981-1996 og er ein af stærstu 

kynslóðunum. Hún mun bráðlega komast á sín bestu ár og mun spila stóran þátt í atvinnulífi 

framtíðarinnar, bæði sem neytendur og sem vinnuafl. Aldamótakynslóðin mun spila mikilvægt 

hlutverk í mótun og byggingu fyrirtækja og atvinnuvega (Jiwasiddi o.fl., 2019). 

Þetta er fyrsta kynslóðin sem hafði aðgang að Interneti á sínum mótandi árum og 

stendur hún út úr vegna þess hvað hún er fjölbreytileg og menntuð (Council of Economic 

Advisors, 2014). Aldamótakynslóðin er almennt minna bankavædd samanborið við eldri 

kynsóðir. Í stað þess að fara í hverfisútibúið til þess að ganga frá viðskiptum, kýs 

aldamótakynslóðin frekar að notast við stafrænar lausnir, t.d. í heimabanka (Rajput, 2020). 

Notendaupplifun er gífurlega mikilvæg hjá þessari kynslóð og samkvæmt könnun sem 

gerð var af Gallup, var aldamótakynslóðin 2,5 sinnum líklegri til þess að skipta um aðalbankann 

sinn en kynslóðin fædd á árunum 1946-1964 (e. Baby boomers) og 1,5 sinnum líklegri en X-

kynslóðin (Mcfeely, 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?GgP0CE
https://www.zotero.org/google-docs/?jpBjBP
https://www.zotero.org/google-docs/?6lz3j9
https://www.zotero.org/google-docs/?6lz3j9
https://www.zotero.org/google-docs/?6lz3j9
https://www.zotero.org/google-docs/?6lz3j9
https://www.zotero.org/google-docs/?8vC8Jt
https://www.zotero.org/google-docs/?X6nizF
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 Aldamótakynslóðin er talin snerta snjallsíma sína í kringum 45 sinnum á dag. Mætur 

þeirra á snjalltækja notkun og tregða til þess að nýta sér hefbundna bankaþjónustu er drifkraftur 

nýsköpunar í fjártækni. 

CFA (Charted financial analyst institute) setti fram 5 leiðir um hvernig 

aldamótakynslóðin ráðstafar peningnum sínum öðruvísi en fyrri kynslóðir. 

(1) Aldamótakynslóðin flytur pening á fleiri staði hraðar og er fyrsta kynslóð til að 

verða snjallsímavædd. Aldamótakynslóðin hefur tafarlausan aðgang að inneignum sínum og 

búast við aðgangi að þjónustu allan sólarhringinn. (2) Aldamótakynslóðin hefur sparnað og 

fjárfestingu fyrr en undanfarnar kynslóðir t.d. vegna tilkomu vélrænna ráðgjafar (e. Robo 

advisor). (3) Kynslóðin stundar bankastarfsemi án hefðbundinna banka. Kynslóðin notar 

snjallforrit til þess að taka þátt í bankaþjónustu, án þess að stíga fæti inn í hefðbundinn banka 

eða eiga samskipti við bankastarfsmenn. (4) Aldamótakynslóðin fjárfestir í meiru en bara 

arðsemi. Þessi kynslóð er meðvituð um félagslegar orsakir og hvort fjárfesting þess getur haft 

eitthvað jákvætt í för með sér. (5) Þá er aldamótakynslóðin óhrædd við að gefa í góðgerðamál 

(Chu, 2014). 

4.5 Tækniframfarir 

Framgangur tæknibreytinga síðustu 50 ár hefur verið gífurlegur. Stórbrotin aukning í 

afkastagetu, í bland við lægri kostnað hefur greitt fyrir um vöxt fjártækninnar. Nokkrir 

mikilvægir þættir styðja við bakið á þessari stigvaxandi þróun (Hill, 2018b). 

Skjákort (e. Graphical Processing Units): Skjákort eru byggð í sérstökum tilgangi til 

þess að framkvæma mikið magn af útreikningum. Nútíma skjákort innihalda þúsundir kjarna 

sem geta gert billjón aðgerða á sekúndu og hraðað útreikningaferlinu. Þegar skjákort eru 

forrituð rétt geta þau tekið stór gagnasöfn og framkvæmt sömu aðgerðina aftur og aftur mun 

hraðar en hefðbundnir örgjörvar (White, 2017). 

Skjákort eru notuð til að hraða ferli ýmissa fjármálanýtingaleiða (e. financial 

applications) t.d. Black-scholes, Monte-Carlo, skuldabréfa (e. bonds), rafmyntagrefti og 

endurkaupssamninga, (e. Repo) (Grauer-Gray o.fl., 2013). 

Skýjið (e. The cloud): Skýjavinnsla breytir því hvernig atvinnuvegir (e. industries) og 

fyrirtæki stunda viðskipti. Sýnilegar upplýsingar eru veittar sem þjónusta í gegnum internetið. 

Þetta módel hefur búið til ný tækifæri fyrir fyrirtæki. Skýjavinnsla kemur fram sem einn af 

lykilvirkjendum fyrir framleiðslugeirann. Hún getur umbreytt hefðbundna viðskipta og 

https://www.zotero.org/google-docs/?HgyjKG
https://www.zotero.org/google-docs/?tirjXK
https://www.zotero.org/google-docs/?Wbp8Js
https://www.zotero.org/google-docs/?ixNhNM
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framleiðslumódelinu, hjálpað til við að samstilla vörunýsköpun við viðskiptaáætlanir og búið 

til skynvætt verksmiðjunet (Xu, 2012). 

Samkvæmt NIST (National Institute of Standards and Technology) hefur skýjavinnsla 

fimm grundvallareinkenni. (1) Æski sjálfsafgreiðsla (e. on-demand self-service). Neytandi 

getur einhliða útvegað vinnslu valmöguleika, svo sem netþjónstíma (e. server time) og 

netgeymslu á sjálfvirkan hátt án þess að þurfa að eiga mannleg samskipti við hvern og einn 

þjónustuaðila. (2) Breiðbands netaðgangur (e. broad network access) Möguleikar eru tiltækir í 

gegnum netið og eru aðgengilegir í gegnum venjulegan vélbúnað sem styður við notkun ólíkra 

vettvanga t.d. snjallsíma, spjaldtölva, fartölva eða útistöðva. (3) Auðlindasameining (e. 

resource pooling). Vinnsluauðlindir þjónustuveitandans eru sameinaðar til þess að þjóna 

neytendum með því að nota samnýtingar módel með mismunandi efnis- og sýndarauðlindum 

sem eru í sífellu úthlutað og endurúthlutað eftir þörfum neytenda. (4) Skjótur sveiganleiki (e. 

rapid elasticity). Möguleikum getur verið úthlutað og sleppt auðveldlega og í sumum tilfellum 

á sjálfvirkan hátt til þess að skala fljótlega innri og ytri þætti í réttu hlutfalli við eftirspurn. Fyrir 

neytendur geta valmöguleikar til úthlutunar oft virst vera óendanlegir og geta verið 

aðgengilegir í hvaða magni sem er og á hvaða tíma sem er. (5) Mæld þjónusta (e. measured 

service). Skýjakerfi stjórna og hámarka auðlindanotkun með því að nýta mælimöguleika á 

einhverju stigi úrnámsins (e. abstraction) fyrir viðeigandi þjónustu, t.d. geymslu, vinnslu eða 

bandvídd. Hægt er að fylgjast með, stjórna og tilkynna auðlindanotkun sem leiðir til gagnsæis 

bæði til þjónustuveitanda og neytenda (Mell & Grance, 2011).  

Gervigreind (e. Artificial Intelligence). Orðið gervigreind getur verið notað á margan 

hátt, en yfirleitt er átt við að tölva geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir út frá því hvernig hún skilur 

og skynjar umhverfi sitt svipað og manneskja (Jónsson, 2000). Gervigreind mun gera 

fjármálafyrirtækjum kleift að umbylta hvernig þau starfa, hvernig þau búa til nýstárlegar vörur 

og þjónustu og hvernig þau munu breyta upplifun neytenda (Accenture, 2018). Líklegt er að 

aukin skilvirkni muni fyrst sjást í bakvinnslustörfum í bönkum og hefur RPA (Robotic Process 

Automation) nú þegar haft mikil áhrif á starfsemi banka. 

Fjármálafyrirtæki hafa fjárfest í gervigreindarvélum til að aðstoða við fjárfestingarhætti 

sína. Fjárfestingarfyrirtækið BlackRock hefur innleitt gervigreind í eignarstýringardeild sína 

með vélinni Aladdin. Vélin er bæði notuð innan fyrirtækisins og einnig fyrir viðskiptavini til 

þess að hjálpa til með fjárfestingarákvarðanir. Vélin notar náttúrulega málvinnslu til þess að 

lesa allskyns texta, t.d. miðlaraskýrslur, fréttir og strauma á samfélagsmiðlum. Vélin gefur 

fyrirtækjunum svo einkunn sem byggist út frá viðhorfsmati (Mikelsten o.fl., e.d.).  

https://www.zotero.org/google-docs/?iRzAjD
https://www.zotero.org/google-docs/?dkbIoi
https://www.zotero.org/google-docs/?4hbt5F
https://www.zotero.org/google-docs/?H9g7fM
https://www.zotero.org/google-docs/?sJmTBJ
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Skammtatölvun (e. Quant computing): Samanborið við hefðbundna upplýsingavinnslu, 

heldur skammtatölvun utan um skilvirk reiknirit (e. algorithm) sem veita stigvaxandi hröðun 

lausna á mikilvægum tæknivandamálum. Þetta er hægt vegna þess að í skammtatölvun eru 

gögn framsett með því að nota skammtabita (e. qubits) í stað hefðbundna tvíundabita (e. Binary 

bits) (0 og 1). Skammtabitarnir eru sveigjanlegri og leyfa samseiningu 0 og 1 og allt þar á milli 

samtímis en áður þurfti það að vera annað hvort 0 eða 1 (Cag, 2018). Þrátt fyrir að lítið aðgengi 

sé að skammtavinnslum (e. Quant processor) eru gríðarlegar væntingar gerðar til tækninnar, 

aðallega vegna þess hversu útbreidd trú er um að vöxtur skammtatölvunar muni aukast mikið 

í náinni framtíð (Orús o.fl., 2019). 

4.6 Breytt viðhorf og viðskiptaumhverfi 

Seinasti þátturinn sem snýr að núverandi vexti fjártækni er heillandi umhverfi í kringum 

nýsköpun og sprotafyrirtæki. Sprotafyrirtækjalífstíllinn er ekki fyrir alla og getur lífstíllinn 

einkennst af löngum vinnutímum, óskipulögðum verkefnum, lágum launum og óvissu um 

árangur. Hinsvegar er bakhlið sprotafyrirtækja sú að stjórnskipulag fyrirtækja er flatt og að 

óskilgreind hlutverk þýði oft meiri ábyrgð fyrir nýja starfsmenn. Í byrjun geta launin verið lág 

og hefbundin fríðindi verið ófullnægjandi, en horfur um hlutafé og stóra útborgun getur verið 

mikil fjárhagsleg hvatning. Lífstíll sem er upphafinn í fjölmiðlun og af sönnum farsælum 

fjártæknifyrirtækjum getur einnig verið mjög aðlaðandi (Hill, 2018c).  

4.7 Fjártæknifyrirtæki  

Fjártæknifyrirtæki eru nýsköpunarfyrirtæki sem sjá tækifæri á markaðnum með því að fylla 

upp í tómarúmið sem tæknibyltingin hefur haft í för með sér. Fyrirtækin gera þetta annaðhvort 

í samstarfi við önnur fjármálafyrirtæki eða upp á eigin spýtur. Mörg dæmi eru um að stór 

fjármálafyrirtæki kaupi lausnir smærri fjártæknifyrirtækja til þess að innleiða í rekstur sinn og 

mun það líklegast aukast með árunum. Rannsakendur og fjármálasérfræðingar hafa velt framtíð 

fjártæknifyrirtækja fyrir sér og þeirri ógnun sem bankar standa frammi fyrir af þeim (Vasiljeva, 

2016).   

4.8 Tækifæri og áskoranir fyrir fjártæknifyrirtæki 

Á síðustu árum hefur verið gífurlegur vöxtur í fjártæknifjárfestingum um allan heim og nam 

heildarfjárfesting árið 2019 135,7 milljörðum dollara. Fjárfesting í fjártækni hefur því nær 

þrefaldast á alþjóðavísu síðan árið 2014 en þá var heildarfjárfesting 51,2 milljarðir dollara 

(KPMG, 2020). Á Íslandi hefur einnig verið mikill vöxtur í fjártæknifjárfestingum og er meðal 

https://www.zotero.org/google-docs/?j53Gfy
https://www.zotero.org/google-docs/?wvdhyp
https://www.zotero.org/google-docs/?VYOiNs
https://www.zotero.org/google-docs/?nwae6O
https://www.zotero.org/google-docs/?nwae6O
https://www.zotero.org/google-docs/?VA3v7x
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fjárfesting frá árinu 2015 til 2019 10,5 milljón dollarar. Á mynd 3 má sjá að árið 2015 var 

heildarfjárfesting á Íslandi í fjártækni 2,2 milljón dollarar en 13,2 milljón dollarar árið 2019. Á 

mynd 4 sést að það hafa verið að minnsta kosti tvær fjárfestingar á ári í sprota 

fjártæknifyrirtækjum og voru þær tvær árið 2015 og fimm árið 2019. Upplýsingar sem þessar 

gefa til kynna að fyrirtæki og fjárfestar sjá mikil tækifæri í að fjárfesta í fjártæknigeiranum 

(Fjártækniklasinn, 2020).  

 

 

Mynd 3. Fjárfesting í fjártæknifyrirtækjum (Fjártækniklasinn, 2020b) 

 

 

Mynd 4. Fjöldi fjárfestinga í fjárætknifyrirtækjum (Fjártækniklasinn, 2020b) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?wDYnOz
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Tækifæri jafnt sem áhættur eiga sér alltaf stað þegar ný tækni brýst fram á yfirborðið 

og mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vega og meta þau tækifæri og þær áhættur sem myndast við 

innleiðingu á nýrri tækni. 

Fjöldi tækifæra í þróun fjártækni eru óteljandi. Fjártækni mun líklega leiða það af sér 

að neytenda upplifun mun verða betri. Neytendur hafa aukið aðgengi að vörum, þjónustu og 

gögnum ásamt því að gagnsæi mun aukast. Fyrirtæki eiga einnig eftir að bjóða almennt betri 

upplýsingagjöf sem neytendur njóta góðs af. Fjártækni hefur það einnig í för með sér að 

skilvirkni eykst þar sem neytendur hafa aðgang að betri vörum, fleiri valkostum og lægri 

verðum.  

Þó tækifærin séu mörg leynast áhættur víða. Útlánaáhætta hefur verið til staðar innan 

fjármálageirans alla tíð og mun sennilega ávallt vera til staðar þrátt fyrir aukið regluverk og 

gagnsæi. Útlánaáhætta sem fylgir fjártækni stafar aðallega að því að ferli og reiknilíkön eru 

ekki nægilega vel prófuð. Útlánaáhætta er sú áhætta að aðili standi ekki í skilum og er oft mæld 

með lánshæfismati. 

Aðgerðaráhætta snýr að verndun neytenda, það að þeir fái sanngjörn kjör og hagsmunir 

þeirra séu verndaðir sem er mikilvægt fyrir fjármála og fjártæknifyrirtæki að hafa í huga. 

Rekstraráhættan felst í því að það getur reynst erfitt að innleiða tækninýjungar og nýsköpun í 

kerfi sem eru nú þegar til. Þetta á sérstaklega við um banka sem vinna eftir ströngu regluverki 

og glíma við ákveðinn fortíðarvanda. Það gerir það að verkum að mjög flókið getur reynst að 

innleiða tækninýjungar í starfsemi þeirra.  

Gögn eru að verða sífellt verðmætari og hafa sumir gengið svo langt að kalla það nýju 

olíuna. Það fellst ávallt áhætta í því að vinna með gögn, sérstaklega gögn sem eru jafn 

persónuleg og viðkvæm og í fjármálastarfsemi og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að huga vel að 

öryggismálum sínum (Ancri, 2016). Á mynd 5 má sjá myndræna framsetningu á tækifærum og 

áhættum sem fjártæknifyrirtæki standa frammi fyrir. 

https://www.zotero.org/google-docs/?KEJdo2
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Mynd 5. Fjártækni áhrif: Tækifæri og áhættur (Ancri, 2016) 

 

4.9 Hindranir fyrir fjártæknifyrirtæki 

Í skýrslu eftir Helenu Pálsdóttir sem unnin var fyrir fjármálaeftirlitið er fjallað um hindranir 

fjártæknifyrirtækja. Nýjir aðilar á fjármálamarkaði þurfa að hafa margt í huga við innleiðingu 

á tækninýjungum. Þar er öryggi mikilvægast þar sem með nýrri tækni verða til fleiri skotmörk 

tölvuþrjóta og annarra óprúttina aðila. Mögulega eru lítil nýsköpunar fjártæknifyrirtæki 

berskjaldaðri gagnvart slíkum hættum heldur en stóru fjármálafyrirtækin. Það stafar af því að 

kerfin þeirra eru mun einfaldari og samtengdari. Hins vegar eru mótrök gegn því að aðilar í 

fjártækni eru yfirleitt tæknisinnaðir og meðvitaðir um þær hættur sem geta skapast.  

Önnur hindrun sem nýjir aðilar á fjármálamarkaði þurfa að huga að er traust 

viðskiptavina. Þegar nýtt fjármálafyrirtæki er stofnað má segja að það sé á byrjunarreit hvað 

traust viðskiptavina varðar. Fólk á það til að treysta frekar vörumerkjum sem þau þekkja og 

það hefur reynst fjártæknifyrirtækjum erfitt að fá eldri kynslóðir til að nýta sér lausnir sínar. 

Það gerir það að verkum að aðilar í fjártækni eru oft lengur að afla trausts viðskiptavina heldur 

en þekkist í öðrum greinum (Pálsdóttir, 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?SeYCLg
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4.10 Íslensk fjártæknifyritæki 

4.10.1 Meniga 

Meniga var stofnað árið 2009 og er líklega stærsta fjártæknifyrirtæki landsins. Hjá Meniga 

starfa 160 manns og er fyrirtækið með skrifstofur í sjö löndum og hafa 70 fjármálastofnanir í 

30 löndum innleitt hugbúnað þeirra í starfsemi sína (Birkisson, 2019). Árið 2018 fjárfesti 

Íslandsbanki fyrir þrjár milljónir evra í fyrirtækinu eftir að hafa verið viðskiptavinur þeirra í 10 

ár (Íslandsbanki, 2018). Meniga býður viðskiptavinum sínum upp á virðisaukandi þjónustu. 

Meginleiðir Meniga til þess að afla sér tekna eru tvennskonar, annars vegar með því að semja 

við fjármálastofnanir um afnotagjald af hugbúnaði Meniga og hinsvegar með því að semja við 

fyrirtæki um að veita notendum Meniga sérsniðin endurgreiðslutilboð. Þjónusta Meniga felur 

í sér flokkun færslna fyrir viðskiptavini og einfaldar framsetningu á útgjöldum þeirra. Þannig 

fá viðskiptavinir yfirsýn yfir fjármál heimilsins á einum stað. Meniga hjálpar einnig 

viðskiptavinum sínum að spara með því að skora á þá með því að versla öðruvísu og eyða 

minna í ákveðna flokka. Hjá ákveðnum fyrirtækjum bjóðast viðskiptavinum Meniga einnig að 

fá tilboð sem virka þannig að viðskiptavinir fá hluta upphæðarinnar endurgreiddan beint inn á 

reikninginn sinn (Meniga, e.d.). 

4.10.2 Monerium 

Monerium er íslenskt fjártæknifyrirtæki sem stofnað var árið 2015 af fjórum íslenskum 

frumkvöðlum. Fyrirtækið vinnur að þróun lausna sem nota bálkakeðjur til að stunda hefbundna 

fjármálastarfsemi og hefur það markmið að gera stafrænt reiðufé öruggt og aðgengilegt. Á 

síðasta ári aflaði fyrirtækið 2 milljóna dollara frá fjárfestum, þar á meðal frá ConsenSys sem 

er leiðandi í bálkakeðjutækni í heiminum í dag.  

Monerium EMI, dótturfyrirtæki Monerium fékk í júní 2019 fyrst fyrirtækja í heiminum 

leyfi til útgáfu rafeyris á bálkakeðjur. Leyfið var gefið út af fjármálaeftirlitinu samkvæmt 

tilskipun ESB um útgáfu rafeyris. Munur er á rafmynt og rafeyri, rafeyrir er t.d. 

þjóðargjaldmiðill líkt og íslenska krónan, gefin út á bálkakeðju. Sumir segja að þetta brúi bilið 

milli nýja fjármálaheimsins sem til hefur orðið vegna sýndarfés á netinu og hins gamla 

fjármálaheims (Monerium, 2020a).  

Monerium býður einnig upp á þjónustu sem gerir öðrum fyrirtækjum kleift að búa til 

sína eigin stafrænu fjármálaþjónustulausn í hvaða gjaldmiðli sem er. Bálkakeðju samningar 

Monerium sjá þá um að mynda grunn sem önnur fyrirtæki byggja ofan á og geta þá einblínt á 

sína eigin kjarnastarfsemi (Monerium, 2020b).  

https://www.zotero.org/google-docs/?gbCxHD
https://www.zotero.org/google-docs/?axh8rK
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4.10.3 Memento 

Fjártæknifyrirtækið Memento er kannski þekktast hér á landi fyrir útgáfu á appinu Kass í 

samstarfi við Íslandsbanka. Kass er smáforrit þar sem notendur geta millifært eða skipt 

greiðslum á milli sín á einfaldan máta. Memento hefur hins vegar á undanförnum árum unnið 

að þróun hugbúnaðar sem þeir kalla Fjártæknivél Memento. Fjártæknivélin er notuð til þess að 

tengja saman ýmsar þjónustur og greiðslumiðlunarkerfi sem saman mynda heildstæða lausn 

fyrir viðskiptavini og notendur. Vélin er nokkurskonar millivegur milli fjármálafyrirtækja og 

fjártæknifyrirtækja. Hún tengir saman mismunandi API frá fjármálafyrirtækjum og auðveldar 

öðrum að búa til sitt eigið viðmót ofan á fjártæknivélina (Memento inn á Bandaríkjamarkað, 

2020). 

Í apríl 2020 kynnti Memento samstarf við bandaríska fjárfestingarsjóðinn Concierge 

Technologies sem stefna á að hefja bankaþjónustu byggða ofan á fjártæknivél Memento undir 

nafninu Marygold & Co. Markhópur bankans er ungt fólk sem hefur áhuga á að lifa 

svokölluðum FIRE (e. Financial Independance, Retire Early) lífstíl. Lífstíllinn gengur út á það 

að hugsa mikið um sparnað og fjárfesta eins mikið og hægt er til þess að eiga möguleikann á 

því að geta lifað af fjármagnstekjum seinni hluta ævinnar þrátt fyrir að vera í láglauna starfi 

(Memento, e.d.).  

4.10.4 Aur 

Aur er eitt af fremstu fjártæknifyrirtækjum landsins og var stofnað árið 2015 af Nova. 

Nova er meirihlutaeigandi í fyrirtækinu en aðrir hluthafar eru Kind Sheep ehf, Borgun 

hf og Solidus fjárfestingarsjóður í rekstri Gamma. Frá stofnun fyrirtækisins hefur Aur lagt 

áherslu á að vera fremst í flokki þegar kemur að nýjungum í greiðslumiðlun. Aur appið býður 

neytendum einfalda lausn til að rukka og taka á móti greiðslum með því að vita aðeins 

símanúmer. Hægt er að tengja bæði kredit- og debetkort við appið og tekið er út af kortinu sem 

er skráð í appinu. Það kostar ekkert að millifæra ef debetkort er notað en vægt gjald ef kreditkort 

er notað. Engu skiptir hvaða símafyrirtæki eða banka viðkomandi er hjá og er appið því fyrir 

alla (Aur, e.d.).  

Í viðtali Fréttablaðsins við Hlyn Hauksson og Sævar Má Þórisson hjá Aur kemur fram 

að í lok árs 2017 kynnti Aur tvær nýjar lausnir, annars vegar Aur lán, en þar geta viðskiptavinir 

sótt um lán til allt að 1 milljón króna í allt að 24 mánuði. Viðskiptavinir sækja um lánið í Aur 

appinu sem er opið allan sólarhringinn. Útprentanir eða undirskriftir eru óþarfar og er biðtíminn 

frá umsókn til útgreiðslu í kringum 1 mínúta. Á þessum tíma hefur viðskiptavinurinn gengið í 

gegnum greiðslumat og fengið allar upplýsingar um lánskostnað og greiðsluflæði. Önnur lausn 

https://www.zotero.org/google-docs/?S5GMmT
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sem Aur kynnti var fyrirframgreidd Mastercard kreditkort og er kortið það ódýrasta á 

markaðnum samkvæmt samanburðarsíðunni Aurbjörgu (Aurbjörg, e.d.). Kortið ber ekkert 

stofngjald, árgjald og engin færslugjöld og sótt er um kortið í Aur appinu. Auðvelt er að fylla 

á kortið og hægt er að nota það eins og hefðbundið kreditkort. Allar kortafærslur eru sýnilegar 

í Aur appinu. 

Önnur greiðslulausn sem Aur hefur gefið út er Aur vefposi en hann auðveldar og styttir 

kaupferli og er hann ætlaður sem greiðslumáti fyrir vefverslanir. Líkt og með greiðslur og 

rukkanir getur viðskiptavinur borgað með því að slá inn símanúmer í stað þess að slá inn 

kortanúmer og gildistíma þegar verslað er á netinu (Tryggvadóttir, 2018).  

4.11 Fjártækniklasinn 

Fjártækniklasinn eru samtök þar sem aðilar sem starfa við fjártækni mynda samfélag sem allt 

nýtur góðs af t.d. þekkingaröflun og þróunarstarfi. Fjártækniklasinn skilgreinir tilgang sinn að 

efla nýsköpun í fjármálum og gera viðskipti af öllu tagi auðveldari og betri. Hann er samfélag 

þeirra sem starfa við fjártækni og vilja stuðla að aukinni verðmætasköpun, samkeppni og 

bættum lífskjörum (Fjártækniklasinn, 2020a). Klasinn samanstendur af 

nýsköpunarfyrirtækjum ásamt rótgrónum fjármálafyrirtækjum sem koma að framgangi 

fjártækni á Íslandi. Nýsköpunarfyrirtækin geta nýtt sér bæði aðstöðu í nýsköpunarsetri sem 

klasinn rekur ásamt þekkingu sem aðrir aðilar búa yfir. Fjártækniklasinn stendur einnig fyrir 

ýmiskonar viðburðum og starfsemi sem gerir aðilum kleift að vera með puttann á púlsinum í 

öllu því sem er að gerast í fjártækni á Íslandi. Samstarf og tengingar geta reynst 

nýsköpunarfyrirtækjum mikilvæg, klasinn vinnur að því að tengja þau við önnur fyrirtæki, 

klasa, fjárfesta eða aðra aðila sem gætu komið að góðum notum við uppbyggingu 

fjártæknifyrirtækis.  

4.12 Hefðbundin bankastarfsemi og fjártækni 

Fjártækni er tækni sem oft er sett fram af nýsköpunarfyrirtækjum. Snemma í þróun þessara 

fyrirtækja má búast við að tæknilausnir þeirra geti keppt við hið hefbundna viðskiptamódel 

bankageirans. Samkeppnisfjártæknifyritæki eru fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við 

banka. Í grunnatriðum bjóða þessi fyrirtæki upp á þjónustu sem hefur möguleika á því að raska 

og/eða skipta út ríkjandi markaðsöflum. Ríkjandi markaðsöfl geta svarað með ólíkum hætti, 

t.d. með því að vera í fararbroddi í nýsköpunartækni eða að minnsta kosti aðlagast 

tæknibreytingum hratt. Þau gætu t.d. gert það með því að að kaupa þjónustu fjártæknifyrirtækja 

https://www.zotero.org/google-docs/?6hXceJ
https://www.zotero.org/google-docs/?U3O0Y9
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eða kaupa fyrirtækin sjálf. Í þeim tilfellum verður til samstarf sem gefur tækifæri á að nota 

tæknina til þess að endurbæta hefðbundin viðskiptamódel. Skýrsla sem gerð var af Accenture 

árið 2016 sýnir að jafnvægið milli fjárfestinga í fjártæknisamkeppni á móti 

fjártæknifyrirtækjum í samstarfi var stöðug frá 2010 til 2015, þar sem 62% af samningum voru 

gerð við samkeppnisfyrirtæki. Aðstæður breytast hins vegar eftir mismunandi mörkuðum. Í 

Norður-Ameríku hliðraðist markaðurinn meira að fjárfestingum í samstarfsfjártækni frá 

árunum 2010 til 2015. Í Asíu má sjá svipaða þróun þar sem fjárfesting í samstarfs fjártækni 

jókst frá 7% í 16% frá árunum 2010 til 2015. Í Evrópu aftur á móti lækkaði fjárfesting í 

samstarfsfjártækni frá 38% í 14% frá árinu 2010 til 2015 (Altomonte o.fl., 2017).  

Íslensku bankarnir hafa á seinustu árum fjárfest í nokkrum fjártæknifyrirtækjum og verður 

fjallað um það í næsta undirkafla. 

4.13 Fjártæknifyrirtæki sem íslenskir bankar hafa fjárfest í 

Bankar hafa á undanförnum árum leitað í meira mæli að fjártæknifyrirtækjum til að fjárfesta í 

sem bjóða upp á sniðugur lausnir tengdar bankarekstri. Með því sparar bankinn mikinn tíma í 

þróunarstarfi. Dæmi um það er fyrirtækið Leiguskjól sem Arion Banki fjárfesti í árið 2019. 

Leiguskjól er fyrirtæki sem býður upp nýja nálgun í bankaábyrgðum. Í stað þess að aðili á 

leigumarkaði þurfi að leggja til dæmis upphæð sem nemur 3 mánaða greiðslu af leigu inn á 

handveðsettan reikning og borga fyrir það gjald býður Leiguskjól upp á lausn sem eykur 

ráðstöfunarfé leigjanda sem um munar í upphafi leigutímans. Með lausn Leiguskjóls borgar 

leigjandinn 20% af þessu handveði og borgar síðan lága mánaðargreislu eftir það (Arion Banki, 

2019b). 

Nýjasta dæmið um fjártæknifyrirtæki sem íslenskur banki hefur fjárfest í er Payday, 

sem Íslandsbanki fjárfesti í núna í maí 2020. Payday býður upp á þjónustu sem á að einfalda 

gerð reikninga, utanumhald um bókhald og launagreiðslur. Íslandsbanki tekur það fram í 

tilkynningu eftir kaupin að þau séu liður í aukinni áherslu bankans á samstarf við 

fjártæknifyrirtæki. Bankinn tekur einnig fram að miklar breytingar eigi sér stað í bankaþjónustu 

og að fjártæknifyrirtæki muni leika stærra hlutverk í framtíðinni (Íslandsbanki, 2020).  
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5 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðarfræði sem notast var við í rannsókninni. Farið 

verður yfir tilgang verkefnisins, hvernig vali á viðmælendum var háttuð og hvernig viðtölin 

voru framkvæmd.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Þegar ritgerð er skrifuð er val á rannsóknaraðferð mikilvægt en það fer eftir viðfangsefninu 

hvaða aðferð á best við. Rannsóknaraðferðir skiptast í tvær megin aðferðir, það eru 

megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknir. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á því að safna tölulegum gögnum um viðfangsefnið, yfirleitt með 

könnun sem er lögð fyrir úrtak sem á að endurspegla ákveðið þýði. Þær geta hentað vel þegar 

leitast er eftir viðhorfi eða hegðunarmynstri einstaklinga (Háskóli Íslands, 2014). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar rannsakandi leggur meiri áherslu á skilning á 

viðfangsefninu sjálfu heldur en tölulegum gögnum um það (MMR, e.d.).  

Rannsakendur ákváðu að notast við eigindlegar rannsóknaraðferð þar sem erfitt er að 

safna mælanlegum gögnum um viðfangsefnið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel í að 

dýpka skilning rannsakenda á viðfangsefninu. Í þessari rannsókn er það í gegnum djúpviðtöl 

við aðila sem annaðhvort starfa við eða hafa mikinn skilning á viðfangsefninu. Niðurstöðum 

er síðan skilað í samfelldum texta. 

5.2 Tilgangur 

Tilgangur djúpviðtala er eins og komið var inn á hér á undan, að dýpka skilning rannsakenda á 

viðfangsefninu. Í þessu tilfelli er það að svara spurningunni „Hver eru megináhrif fjártækni á 

bankakerfið á Íslandi?“ Með viðtölunum leituðust rannsakendur við að fá betri yfirsýn yfir 

áhrifin sem fjártækni bæði hefur haft og mun koma til með að hafa á bankakerfið. Það gerðu 

rannsakendur með viðtölum við fólk sem annars vegar starfar innan bankageirans og hins vegar 

innan fjártæknigeirans.  

5.3 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum notuðust rannsakendur við markvisst úrtak (e. Purposive sample). 

Markvisst úrtak gengur út á það að velja viðmælendur vegna ákveðinnar sérfræðiþekkingar eða 

reynslu af viðfangsefninu. Með markvissu úrtaki er átt við úrtak sem hægt er að færa rök fyrir 

að það endurspegli þýðið vel (Lavrakas, 2008). Rannsakendur fengu aðstoð bæði leiðbeinanda 

https://www.zotero.org/google-docs/?BpKBZ0
https://www.zotero.org/google-docs/?t4QSpE
https://www.zotero.org/google-docs/?si1dGO
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og annara innan fjármálageirans og komust þannig í samband við aðila sem rannsakendur telja 

að búi yfir mikilli þekkingu á mismunandi sviðum fjártækni og bankastarfsemi. 

Rannsakendur sendu viðmælendum fundarboð í gegnum tölvupóst þar sem óskað var 

eftir þáttöku og verkefnið útskýrt í stuttu máli. Eftir að jákvætt svar hafði borist var 

viðmælendum boðið að finna tíma sem hentaði þeim. Einnig var þeim boðið að velja hvort 

hentaði þeim betur að taka fjarfund eða hittast. Í fyrstu völdu allir viðmælendur fjarfund vegna 

ástandsins í þjóðfélaginu vegna Covid-19 veirunar en eftir því sem leið á voru síðustu tveir 

viðmælendur til í að hitta rannsakendur. Allir fjarfundir fóru fram í Microsoft Teams. 

Öll viðtölin hófust þannig að rannsakendur útskýrðu betur viðfangsefni 

rannsóknarinnar og spurðu hvort í lagi væri að viðtalið yrði tekið upp til þess að auðvelda 

úrvinnslu gagna sem allir viðmælendur sættust á. Því næst báru rannsakendur upp spurningar 

sem viðmælendur svöruðu að bestu getu. Viðtölin voru á bilinu 18-40 mínútur og fór lengd 

þeirra eftir því hvernig samtöl á milli viðmælenda og rannsakenda þróuðust. 

5.4 Viðtalsrammi 

Þegar rannsakendur bjuggu til viðtalsrammann var ákveðið að notast við hálf-opin viðtöl. Hálf-

opin viðtöl ganga út á það að viðmælendur eru með ákveðinn spurningalista sem notaður er 

sem beinagrind, viðmælendur fá síðan tækifæri til að segja það sem þeim finnst eiga við. 

Rannsakendur geta þá einnig skotið inn viðbótarspurning sem hjálpar við það að auka skilning 

þeirra á viðfangsefninu. Rannsakendur lögðu upp með því að leyfa viðmælendum að svara 

óhindrað ásamt því að spyrja spurninga eftir á ef eitthvað var óljóst (Pollock, e.d.).  

5.5 Takmarkanir rannsóknar 

Að mati rannsakenda eru nokkrar takmarkanir við rannsóknina. Ein helsta takmörkunin var sú 

að viðmælendur voru ekki nafngreindir en það getur dregið úr trúverðugleika rannsóknarinnar. 

Einnig er hægt að færa rök fyrir því að viðmælendur hafi verið fremur fáir en það gefur auga 

leið að því fleiri sem viðmælendur eru því betri er niðurstaðan. 

En mögulega var helsta takmörkunin eða áskorunin sem rannsakendur glímdu við, 

Covid-19 faraldurinn sem geisaði þegar rannsóknin var framkvæmd. Annar rannsakenda 

smitaðist og var því frá í dágóðan tíma sem hafði áhrif á þann tíma sem gafst til gagnaöflunar 

og vinnslu verkefnisins.  

https://www.zotero.org/google-docs/?1BOtzn
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6 Rannsókn  

Í þessum kafla verður dreginn saman úrdráttur og helstu niðurstöður hvers viðtals fyrir sig. 

Viðtölin voru sex talsins og til þess að fá sem bestan skilning á viðfangsefninu fengum við þrjá 

aðila úr bankageiranum og þrjá úr fjártækniheiminum. Það er gert til þess að fá skoðanir beggja 

póla og bera þær saman með það að markmiði að fá heilstætt yfirlit. Í niðurstöðukaflanum eru 

síðan dregnar saman helstu niðurstöður viðtalanna. 

6.1 Viðmælandi 1  

Viðmælandi 1 hefur starfað með fjölmörgum fjártæknifyrirtækjum og hefur áralanga reynslu í 

rekstri fyrirtækja og nýsköpun. Aðspurður um hvaða áhrif hann telur að PSD2 tilskipunin hafi 

á starfsemi bankanna segir hann ljóst að bankarnir muni þurfa að opna betur API þjónustur 

sínar. Jafnframt tekur hann fram að bankarnir muni þurfa að meta hversu mikil áhrif þetta hefur 

þar sem eftir á að koma í ljós hversu mikið þessar þjónustur verði notaðar og hve mikil flóra 

fyrirtækja komi út úr því. „Ég ætla ekki að spá nákvæmlega út í það, en það eru verulegir 

möguleikar í þessu öllu saman“ segir hann að lokum. Einnig kemur viðmælandi inn á að það 

muni skipta meginmáli hvernig bankarnir verðleggi sig og nefnir þar Auði sem dæmi sem býður 

upp á töluvert hærri innlánsvexti en aðrir bankar. 

Því næst er viðmælandi 1 spurður hverjar séu helstu áskoranir sem fjártæknifyrirtæki 

standa frammi fyrir á næstu árum að hans mati. „Þær eru næstum jafn margar og 

fjártæknifyrirtæki eru mörg. Margir hugsi um fjártækni sem einhverjar greiðslur, en það er bara 

ákveðið svið innan fjártækninnar.“ Hann segir að eitt sem öll fjártæknifyrirtæki þurfi að hafa í 

huga sé hvar þau staðsetji sig á markaðnum, hver verði samkeppnisharkan í því sem þau eru 

akkúrat að gera og hvort fyrirtækið sé að koma með eitthvað merkingarbært framlag sem skapar 

þeim sérstöðu. Hann segir fjármálaheimurinn sé að verða tækniheimur og í honum höfum við 

séð að fá stór fyrirtæki verða til sem ná yfir allan markaðinn. „Því er mikilvægt að aðrir finni 

sér sína sillu í vistkerfinu í kringum þessa risa. Þá þarf að hugsa, er mitt fyrirtæki að gera 

eitthvað sem er sérstakt og stenst samkeppni við þessa risa.“ 

Þegar viðmælandi 1 er spurður hver hann telji að þróun verði í starfsmannamálum á 

næstu árum í fjármálageiranum segir hann: „Mín spá er jafn góð og nokkurs annars en ég myndi 

telja líklegt að fólki haldi áfram að fækka.“ Hann segir að samkeppnisharka bankanna sé að 

aukast og þeir glími við ákveðinn fortíðarvanda. „Það eru ýmis kerfi og hlutirnir gerðir með 

gömlu lagi sem er mjög erfitt að vinda ofan af.“ Nýjir bankar hafi því ákveðið forskot af því að 

byrja frá grunni að hans mati. 
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Hann bætir þó við að að hann telji uppsagnir líklegri en að bankar gætu þurft að bæta 

við sig ákveði þeir að taka nýsköpun upp á arma sína. Annaðhvort með því að vinna með 

nýsköpunarfyrirtækjum eða kaupa þau og breyta sér meira í nýsköpunarbanka. 

Næst er viðmælandi spurður hvort bankar og önnur fjármálafyrirtæki hafi verið opin 

fyrir samstarfi. Hann segir: „Að einhverju leyti já, þeir þurfa að passa sig mjög vel þar sem það 

að fara í samstarf við fjártæknifyrirtæki er stór ákvörðun. Þeir eru þá að veðja á fólk eins og 

þeir veðja á starfsmenn, nema þetta fólk er utanhús.“ Hann bætir við að ýmis óvissa sé með 

nýsköpunarfyrirtæki, t.d. varðandi fjármögnun og hvort fyrirtækið verði yfir höfuð til eftir eitt 

ár. Að lokum segir hann: „Já ég myndi segja að þeir hafi verið opnir fyrir samstarfi en ættu að 

ganga töluvert lengra.“ 

Þegar viðmælandi 1 er spurður hvort hann telji að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli 

hefðbundna banka svarar hann: „Já, að sama skapi veita mikil tækifæri sem gerir það á verkum 

að bankar þurfi að snúa á hæl og breyta sínu módeli verulega mikið.“ Hann segir að nú séu 

umbreytingartímar og mikilvægt að fyrirtæki aðlagist nýsköpunarhugsun. „Það er ákveðið 

öryggi sem felst í því að breyta engu og taka ekki þátt í nýsköpun, það er algjör tálsýn og mun 

fella bankana á endanum ef þeir gera ekki neitt. Það er ekkert öryggi fólgið í því að taka enga 

áhættu.“ Hann segir að bankar verði að taka þátt í áhættusömum verkefnum, þó hvert og eitt sé 

áhættusamt er það tilvistargrundvöllur bankana til lengri tíma litið að taka þátt í nógu mörgum. 

Að lokum minnist hann á atburði sem Nassim Taleb kallar svarta svani. „Við erum að sjá það 

meira og meira að hlutir sem fólk taldi ómögulega og starfaði eins og þeir myndu aldrei gerast, 

en þeir gerast samt.“ Hann nefnir þar sem dæmi kórónuveirufaraldurinn sem þurrkaði nánast 

út ferðaþjónustugreinina hér á landi á nokkrum vikum. 

Spurður hversu mikilvægur hann telji að vöxtur bálkakeðjutækni sé segist hann ekki 

ætla að fullyrða um það en sé mjög hrifinn af tækninni. Hann segir mikla möguleika vera í því 

að búa til platforma sem eru ekki undir valdi einhvers eins og að fólk sé frekar tilbúið að nota 

þá heldur en að festa sig á klafa eins fyrirtækis eða ríkisvalds. „Ég tel að rafmyntir eigi sér 

meira að segja framtíð, sumir telja að bitcoin verði alltaf kjarninn í því og ég tel að það séu 

ágætis rök fyrir því þar sem hún er einhvern veginn alltaf aðal myntin.“ Hann kemur einnig inn 

á að það sé mjög áhugavert hvernig bálkakeðjutækni dreifir valdi og heldur að það sé frekar 

vanmetið hvað þetta hefur í för með sér. „Ég hef séð mikla fordóma gagnvart bitcoin, þeir segja 

að bitcoin sé ósiðlegt afþví að glæpamenn vilja taka við greiðslu í bitcoin. Það er bara rangt, 

það er ekkert ósiðlegt við það að taka við greiðslu í mynt þó svo glæpamaður vilji það líka. 

Glæpamaður vill alveg eins taka við greiðslum í bandarískum dollurum.“ Að lokum segir hann 

að bálkakeðjugjaldmiðlar séu byggðir á fæti frelsisins sjálfs á meðan þjóðargjaldmiðlar séu 
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byggðir á fæti laga. Þó svo að að bálkakeðjugjaldmiðlar séu litlir í samanburði við 

þjóðargjaldmiðla telur hann að það sé pláss fyrir nokkurskonar syllu fyrir þá. 

Að lokum var viðmælandi 1 spurður hvernig fjártækni hann taldi líklegast að bankar 

muni fjárfesta í á næstu árum. „Mér finnst ágætt dæmi vera leiguskjól sem Arion banki fjárfesti 

í um daginn, það að veita ábyrgðir vegna leigu er bara auka búgrein í bankanum síðan er 

eitthvað nýsköpunarfyrirtæki sem gerir þetta á glæsilegan hátt og býr til tækni í kringum það.“ 

Þar er bankinn ekki að eyðileggja neina kjarnastarfsemi hjá sér þar sem þetta er ekki í 

samkeppni við eitthvað sem er mikilvægt inni í bankanum sjálfum. Einnig minnist hann á 

fjártæknifyrirtæki sem þjóna bönkunum, til að mynda með því að hanna hugbúnað eða 

bankakerfi.  

6.2 Viðmælandi 2  

Viðmælandi 2 hefur starfað lengi í fjármálageiranum en hefur á seinustu árum gegnt mikilvægri 

stöðu hjá íslensku fjártæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í greiðslumiðlun. Þegar viðmælandi 2 

spurður um helstu árskoranir sem fjártæknifyrirtæki standa frammi fyrir svarar hann að það fari 

eftir því hvers eðlis fjártæknifyrirtækið er. En í fyrirtækjum þar sem aðal umfangið er P2P (peer 

to peer) gæti verið erfitt að keppa við Facebook Messanger og aðra stóra aðila sem byrjaðir eru 

að bjóða upp á millifærslur þar sem það eru allir með Messanger. Viðmælandi talar um 

áskoranir sem stafa af regluverki og segir: „Að öðru leyti eru áskorarinnar nokkuð mikið 

fólgnar í því að reyna brjóta niður núverandi regluverk og veggi sem við rekumst alltaf á þegar 

við ætlum að gera einhverjar nýjungar.“ Viðmælandi 2 bætir við að þegar fyrirtækið sem hann 

vinnur hjá er að reyna koma með nýja lausn er hún fyrst unnin án aðkomu lögfræðinga því að 

það getur haft heftandi áhrif að hlusta of mikið á lögfræðinga. Viðmælandi 2 segir að stærsti 

markhópurinn þeirra sé ungt fólk á bilinu 16-22 ára og að þessi aldurshópur eigi eftir að eldast. 

Hann bætir því við að það eigi eftir að vera áskorun að koma með nýjungar til að viðhalda 

tengslum við aldurshópinn. 

Þegar viðmælandi 2 er spurður um hvaða áhrif PSD2 reglugerðin hafi á starfsemi 

fjártæknifyrirtækja og banka segir hann: „Þetta hefur engin áhrif á okkur, við erum löngu búin 

með PSD2.“ Viðmælandi 2 talar um að PSD2 snúist um að veita einhverjum aðila aðgengi til 

þess að millifæra beint af bankareikningi, og að fyrirtækið hafi komist framhjá því með að taka 

af greiðslukorti greiðanda og leggja inn á bankareikning viðtakanda greiðslunnar. Að mati 

viðmælanda 2 telur hann hinsvegar að PSD2 reglugerðin geti veitt fyrirtækjum eins og hans 

tækifæri á því að bæta við virðisaukandi þjónustu til dæmis með því að safna saman 
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upplýsingum frá mismunandi bönkum til þess að birta í appinu. Hann segir: „Þú getur verið í 

mismunandi bönkum, með greiðslukort hér og sparnaðarreikning þarna, hægt væri að birta 

þetta allt saman á einum stað og ef hægt væri að framkvæma færslur fyrir hönd bankans væri 

það flott.“ Viðmælandi 2 talar um að það sé þekkt að yngri kynslóðir beri ekki sömu hollustu 

til fjármálastofnanna og eldri kynslóðir sé í raun sama hvaða banka það sé í. „Ef einhver tekur 

vesenið í burtu sem fylgir því að skipta um banka, þá mun fólk skipta um banka.“ Viðmælandi 

telur að þetta gæti orðið strembið fyrir bankana þar sem þeim er skyldugt að afhenda gögn til 

þriðja aðila án kostnaðar samkvæmt PSD2.  

Þegar viðmælandi 2 er spurður út í hver þróun í starfsmannamálum verði í kjölfar 

Covid-19 talar hann út frá persónulegri reynslu og segir að allir starfsmenn fyrirtækisins hafi 

verið heimastarfandi í tvo mánuði og það hafi ekkert verkefni orðið eftir. Viðmælandi 2 telur 

að framundan séu miklar breytingar í vinnuumhverfi og að fólk mun í meiri mæli taka einn og 

einn dag í viku heima hjá sér. Þá segir hann að samfélagið hafi hoppað mörg ár fram í tímann 

þegar að það kemur að vinnuumhverfi og að fyrirtækjastjórnendur hafi áttað sig á því að hægt 

sé að treysta starfsfólki til að vinna heima. Hann telur að mörg fyrirtæki sem glímdu við 

plássleysi hafi áttað sig á því að með því að láta fólk vinna heima einu til tvisvar sinnum í viku 

geti þeir notað núverandi húsnæði áfram. Viðmælandi telur þó ekkert vit í því að vinna alltaf 

heima þar sem fólk missi þá félagslega þáttinn við að mæta í vinnu. 

Þegar viðmælandi er spurður út í hvort bankar eða önnur fjármálafyrirtæki hafi verið 

opin fyrir samstarfi, svarar hann því neitandi. Hann talar um að fyrirtækið sem hann vinnur hjá 

hafi oft rekist á veggi þegar leitað er að hinum og þessum upplýsingum. Hann segir að það sé 

oft erfitt að fá einhver svör við því sem þarf að láta laga hjá þeim og talar um að bankarnir séu 

ekki „æstir“ í að hjálpa þeim.  

„Við erum að ýta á þá, við erum litli aðilinn og getum leyft okkur að vera smá 

uppreisnarseggir.“ Viðmælandi tekur þó fram að flest fjártæknifyrirtæki þurfi á bönkunum að 

halda og að það sé óskandi að samstarfið sé sem best. Hann telur að bankar geti almennt gert 

betur þegar að kemur að samstarfi en segir að þeir hafi verið að bæta sig og nefnir þar 

sérstaklega Arion banka.  

Er viðmælandi 2 spurður hvort fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli hefðbundna banka, 

svarar hann að svo sé „að einhverju leyti.“ Hann segir að viðskiptabankahlið bankanna sé 

enginn gróðastarfsemi og hefur aldrei verið það. „Viðskiptabankahlutinn er ekki stór tekjuógn 

þar sem þeir græða hvort eð er ekki á því, þar er aðallega orðsporsáhætta og tengslaáhætta.“ 

Aftur á móti telur viðmælandi 2 að fjártæknifyrirtæki séu ákveðin ógn þegar kemur að lánahlið 

bankanna þar sem vaxtatekjur er stærsti tekjuliður þeirra. „Við getum gert allskonar lausnir 
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varðandi útlán sem þeir geta ekki gert, þar eru tekjur.“ Viðmælandi segir að erlendis má einnig 

sjá öpp og fjártæknifyrirtæki sem sjá um allskyns eignarstýringu sem hann telur að án efa stafi 

ógn af fyrir bankana. 

Því næst er viðmælandi spurður hvernig tegund af fjártækni munu bankarnir fjárfesta í 

á næstu árum. Fyrsta sem viðmælanda dettur í hug eru gervigreindarfyrirtæki sem vinna gegn 

peningaþvætti. Þeir hafa nú þegar gert það með Lucinity sem er AML fyrirtæki. Einnig telur 

viðmælandi að bankar eigi eftir að fjárfesta í virðisaukandi þjónustu líkt og Meniga. 

Viðmælandi skýtur einnig inni í að hann skilur ekki af hverju bankar fjárfesta ekki í tækni þar 

sem viðskiptavinir geta millifært með símanúmeri eða þess konar þjónustu.  

Að lokum er viðmælandi spurður um mikilvægi vaxtar bálkakeðjutækni og segir hann 

að hann hafi ekki kynnt sér tæknina nægilega vel en að hún sé gífurlega spennandi. Hann telur 

að mikil tækifæri séu í tækninni og þá sérstaklega þegar kemur að bálkakeðjuundirskriftum. 

Hann segir að það muni taka langan tíma að innleiða bálkakeðjutækni en að tæknin sé það 

næsta „stóra“ í fjártæknigeiranum. 

6.3 Viðmælandi 3  

Viðmælandi 3 hefur starfað í fjártækni um nokkurra ára skeið. Hann er meðstofnandi eins 

rótgrónasta fjártæknifyrirtækis landsins og hefur starfað þar síðan það var stofnað árið 2013.  

Aðspurður hvaða áhrif hann teldi að PSD2 reglugerðin hafi á starfsemi bankanna á 

Íslandi svarar hann: „Það er spurning hvort hún verði einhvern tíman tekin upp. Þetta er búið 

að vera í vinnslu núna síðan 2015 og var lögfest í Evrópusambandinu 2018 en það bólar ekkert 

á þessu hér.“ Hann segir að þetta muni breyta því að hvaða aðili sem er getur boðið upp á þessa 

hefðbundnu fjármálaþjónustu, hvort sem það sé fjártæknifyrirtæki eða bara hótelkeðja. „Það er 

hugmyndin og vonandi verður það að veruleika,“ bætir hann við. 

Því næst er hann spurður hverjar eru helstu áskoranir sem fjártæknifyrirtæki standi 

frammi fyrir á næstu árum. Svarar hann því með að áskoranir felist mikið í tekjum, af því að 

framlegð bæði banka og fjártæknifyrirtækja er á niðurleið. „Það er alltaf að verða ódýrara og 

ódýrara að senda pening jafnt sem að lána pening. Þar af leiðandi getur verið flókið að finna út 

hvar tekjurnar liggja.“ Einnig kemur hann inn á að það séu minni peningar í þessu en fólk 

heldur. 

Spurður hver hann telji að þróunin verði í starfsmannamálum á næstu árum í fjármála- 

og fjártæknigeiranum svarar hann að augljósasta svarið sé að sjálfvirkni muni aukast. 

„Sjálfvirkni við að meta ýmsar áhættur, t.d. lánaáhættur og hvort aðili uppfylli þær kröfur til 
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þess að gerast viðskiptavinur, er allt að verða sjálfvirkt.“ Hann segir að fólki muni klárlega 

fækka sem vinnur við það en að sama skapi muni fleiri aðilar bjóða upp á þá þjónustu og því 

erfitt að spá fyrir um það.  

Því næst er viðmælandi 3 spurður hvort bankar hafi almennt verið opnir fyrir samstarfi 

við fjártæknifyrirtæki hér á landi. Hann svarar því játandi að það hafi verið áhugi undanfarin 

ár en þó minna um það heldur en gæti verið enda mjög flókið þegar tvö fyrirtæki fari í samstarf. 

Hann kemur inn á það að yfirleitt er mun einfaldara að hefja eitthvað verkefni innanhús heldur 

en í samstarfi en það gæti þó orðið flókið til lengri tíma.  

Aðspurður hvort hann telji að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli hefðbundinna banka 

svara hann: „Já ég er alveg sannfærður um að það ógni að mörgu leyti en skapi einnig tækifæri 

eins og alltaf þegar breytingar eiga sér stað.“ Hann segir að framtíðin liggi frekar í sértækari 

þjónustum sem sinni ákveðnum hópi mjög vel í stað stórra banka sem sinni öllum illa. „Það er 

tækifæri fyrir banka að breyta sér á þann hátt þar sem það verður erfitt að viðhalda svona 

alþjónustu til lengri tíma.“ 

Hversu mikilvægur telur þú að vöxtur bálkakeðjutækni sé svarar hann: „Ég held að 

bálkakeðjutækni sé tækni sem að eðli málsins samkvæmt taki mjög langan tíma að leysa úr 

hólmi. Ég tel að það sé mikið tækifæri til hagræðingar í ýmsum ferlum og mikill peningur geti 

sparast með tilkomu tækninnar.“ Hann kemur inn á að einhverskonar útfærsla tækninnar sé 

klárlega eitthvað sem tekur við en að menn hafi farið svolítið fram úr sér eins og oft sé með 

nýja tækni. Fjártæknifyrirtækið sem hann starfar hjá hefur ekki lagt mikla áherslu á tæknina 

þar sem hún hefur ekki nýst sem lausn á vandamálum sem þeir standa frammi fyrir en tekur 

það fram að þetta sé mjög áhugaverð tækni sem kemur til með að taka við hægt og rólega. 

Því næst er viðmælandi 3 spurður út í hvernig fjártækni bankar munu fjárfesta í á næstu 

árum að hans mati. Hann telur að það verði mikið fjárfest í fyrirtækjum sem ná að sameina 

ýmsar lausnir sem bankar nýta sér í eina og tekur þar sem dæmi fyrirtæki sem nýlega var fjárfest 

í sem sameinar ýmsa bakenda banka í einn API. „Einnig tel ég að það verði mikið fjármagn 

sett í fyrirtæki sem til dæmis gera öðrum kleift að verða bankar, svokallaðir enablers.“ Að 

lokum minntist hann á fjártæknifyrirtæki sem útrýma milliliðum og telur að mikið verði fjárfest 

í slíkum fyrirtækjum á komandi árum. 

6.4 Viðmælandi 4  

Viðmælandi 4 er háttsettur innan eins af þremur stóru viðskiptabönkunum á Íslandi. Hann hefur 

starfað þar í fjölda ára og hefur mikla reynslu af einstaklingsþjónustu. 
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Aðspurður hver hann teldi að áhrifin yrðu af innleiðingu PSD2 tilskipunarinnar segir 

hann að þetta gæti haft mikil áhrif á markaðinn. Yfirlýst markmið tilskipunarinnar sé að auka 

samkeppni, opna markaðinn og gefa fleiri aðilum tækifæri til að taka þátt í þessu. Hann bætir 

við að hingað til hafi bankar verið einu spilararnir á markaðnum en að nú muni fleiri bætast við 

í að, a.m.k veita afmarkaða þjónustu sem einungis bankar hafa veitt fram til þessa.  

Því næst er viðmælandi 4 spurður hvort bankinn hafi að einverju leyti hafið innleiðingu 

á PSD2 tilskipuninni þó svo að hún sé ekki enn lögbundin hér á landi. Hann svarar því játandi 

og segir að undanfarin ár hafi bankinn hægt og rólega verið að gera sig tilbúinn að takast á við 

þetta nýja umhverfi. „Viðbrögðin okkar eru kannski hvernig getum við tekið þátt í þessu.“ 

Hann bætir við að bankinn sé kominn með API-markað sem aðilar geti tengst og sótt ákveðnar 

upplýsingar svo sem vaxtatöflur, verðskrár og gengi gjaldmiðla. 

Aðspurður hvort hann telji að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli hefðbundra banka 

segir hann að það fari eftir því hvernig maður skilgreini fjártæknifyrirtæki, ef þú skilgreinir 

fyrirtæki eins og Apple sem fjártæknifyrirtæki sem taka þóknun fyrir t.d. Apple Pay þá geta 

þau haft neikvæð afkomuáhrif. „En eins og smærri fjártæknifyrirtæki á Íslandi þá þarf ansi 

margt að ganga upp og getur verið flókið að mynda einhverjar tekjur.“ Hann nefnir þar sem 

dæmi greiðslumiðlunarfyrirtæki. Þar sem greiðslumiðlun er nokkurnveginn ókeypis hér á landi 

er flókið að selja þá hugmynd til viðskiptavina að þeir þurfi að borga fyrir nýja og flotta 

greiðslumiðlunarþjónustu. „Mestu peningarnar hér á landi í fjártækni hafa verið í 

útlánastarfsemi, en til þess að vera góður í því að lána peninga þarftu að hafa mjög marga þætti 

sem þú týnir ekkert upp af götunni. Þá kannski aðallega að finna út hverjum þú getur lánað 

peninga.“  

Hann bætir við í lokin: „Ég held að það séu mjög margir aðilar í fjártækni sem hafa 

þann draum að finna einhverja svaka sniðuga lausn sem þeir geti síðan selt til banka.“ 

Þegar viðmælandi 4 er spurður hvort hann telji banka á Íslandi almennt vera opna fyrir 

samstarfi við fjártæknifyrirtæki segist hann eiga erfitt með að svara fyrir aðra en bankinn sem 

um ræðir sé að fylgjast með af athygli en bætir svo við: „Svo þarf að vega og meta hvað sé 

gáfulegt að fara í. Það er stundum sagt að ein af hverjum tíu hugmyndum virki en ég held að 

það sé miklu frekar ein af hverjum hundrað eða jafnvel ein af hverjum þúsund og það að hitta 

á réttan nagla í þessum málum er bara talsvert flókið.“ Hann dregur svarið síðan saman í að 

bankinn sé opinn fyrir að skoða samstarf en hvort bankinn sé alltaf opinn fyrir ævintýrum er 

rosalega háð mati. 

Næst er viðmælandi 4 spurður hver hann telur að þróun í starfsmannamálum verði á 

næstu árum. Hann talar um að framlínu starfsmönnum hafi á seinustu 4-6 árum fækkað um 
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u.þ.b. 30% á meðan starfsmönnum í bakvinnslu og tæknistörfum hafi ekki endilega fjölgað en 

glími nú við fjölbreyttari verkefni. Bakvinnslustarfsmenn eru farnir að einbeita sér meira að 

nýsköpun og að lausnum fyrir viðskiptavini í stað þess að huga aðallega að vélbúnaði svo sem 

að tölvubúnaður virki. „Ef maður setur sig í spámannsspor þá reikna ég með því að þegar fram 

líða stundir fari starfsfólki í fjármálafyrirtækjum fækkandi. Og það eru ekki bara framlínustörf 

sem eru að sjálfvirknivæðast heldur líka ýmis störf í bakvinnslu.“ Í lokin segir hann að hann 

geti fullyrt að störf muni breytast og að þau séu nú þegar byrjuð að því í bankanum. Fólk sé í 

mun minna mæli að leitast eftir aðstoð við að t.d. millifæra heldur frekar að fá einhverja 

leiðsögn eða ráðgjöf.  

Næsta spurning er hvort bankar eigi eftir að leggja meiri áherslu á heimavinnandi störf 

eftir kórónuveiru faraldinn. Svarar viðmælandi 4 með að það sem þetta hafi kennt þeim er að 

það er vel geranlegt að vinna að heiman. Hann bætir hins vegar við að þeir sem hafi verið lengst 

heima í bankanum hafi verið heima í sjö vikur og það fólk sé orðið gríðarlega þreytt á því. 

Hann telur að þróunin verði frekar sú að fólk hafi möguleikann á að vinna einhverja daga heima 

til þess að klára ákveðin verkefni en mæti í vinnu aðra daga. „Í mínu tilfelli fannst mér erfitt að 

skilja á milli einkalífsins og vinnunnar og leið frekar eins og ég væri í vinnunni allan 

sólarhringinn,“ bætir hann við að lokum.  

Að lokum er viðmælandi 4 spurður hverjar helstu áskoranirnar séu sem bankinn stendur 

frammi fyrir á næstu árum. Hann byrjar á að segja: „Svo ég klári það strax þá verður úrvinnsla 

mála sem hafa skapast vegna kórónuveirunnar mikil áskorun. Ég er alls ekkert viss um að 

efnahagskerfið á Íslandi verði búið að jafna sig þegar sólin rís næsta vor.“ Hins vegar þegar til 

lengri tíma er litið telur hann helstu áskorunina vera að vera í takt við tímann. „Það verður 

áskorun að halda vitund fólks um bankann og hvaða virði það er að eiga viðskipti við banka.“ 

Hann minnist einnig á að mikilvægt sé að halda áfram að byggja upp og viðhalda trausti hjá 

viðskiptavinum þar sem bankaþjónusta snúist mjög mikið um traust.  

6.5 Viðmælandi 5  

Viðmælandi 5 hefur unnið 15 ár í bankageiranum og hefur mikla reynslu af tækniþróun í 

fjármálastarfssemi.  

Viðmælandi 5 er spurður um hvaða áhrif PSD2 hefur á starfsemi bankanna, hann telur 

að PSD2 tilskipunin muni hafa minni áhrif en margir hafa látið. Viðmælandi veltir fyrir sér 

hvort fólk sé almennt tilbúið að deila bankaupplýsingum og aðgerðum á bankareikninga með 

þriðja aðila í miklu mæli. Viðmælandi telur fólk tregt til að gefa ókunnugum 
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fjártæknifyrirtækjum bankaupplýsingarnar sínar og talar einnig um að það sé ekki mikil þörf 

að sjá bankareikninga í öðrum bönkum í einu appi. „Ég tel að það séu ekki margir með 

bankareikninga milli margra stofnanna og að það sé eitthvað vandamál.“ Viðmælandi bætir svo 

við að reglugerðin mun ekki gjörbylta fjártækni, en hún mun hafa einhver áhrif. 

Aðspurður hvort bankinn hafi að einverju leyti hafið innleiðingu á PSD2 þrátt fyrir að 

ekki sé búið að festa tilskipunina í lög. Viðmælandi svarar því játandi, og segir að bankinn hafi 

búið til open API-markað sem fyrirtæki geta tengst en það séu ekki gríðarlega margir að 

tengjast þeim.  

Því næst er viðmælandi 5 spurður hvort hann telji að fjártæknifyrirtæki ógni hinu 

hefðbundna tekjumódeli bankana. Hann telur ekki svo og segir: „Það sem hefur verið erfiðast 

í samkeppni annarra fyrirtækja er að bankinn er með bankaleyfi, bankinn er með gríðarlega 

mikið eigið fé og að bankinn má taka við innlánum. Fjártæknifyrirtæki mega yfirleitt ekki taka 

við innlánum.“ Viðmælandi talar um að innlán séu gríðarlega góð fjármögnun fyrir bankana, 

þar að leiðandi geta þeir boðið lægri vexti og að bankinn sé að lána lítið eigið fé á litla 

vaxtaframlegð sem veitir þeim góða arðsemi. Viðmælandi 5 telur að fjártæknifyriræki séu 

yfirleitt illa fjármögnuð með háum vöxtum frá bönkum sem gerir það að verkum að þegar þau 

ætla að lána pening verður það á miklu hærri vöxtum til þess að skila arðsemi „Þegar fyrirtæki 

lána á svo háum vöxtum eru þau mögulega byrjuð að skafa botninn í gæði lántakanda og lána 

þeim sem bankarnir myndu annars ekki lána.“ Viðmælandi sér þó fyrir sér að fjártæknifyrirtæki 

geti komið inn á viðskiptabankahliðina og keppt t.d. í greiðslumiðlun og talar sérstaklega um 

Aur. Viðmælandi talar um einnig um að fjártæknifyrirtæki sem ætla að vera í kortalausnum 

þyrfti líklegast á samstarfi við banka að halda. Viðmælandi telur að ógnin stafi frekar af risa 

fyrirtækjum eins og Facebook og Amazon þar sem þeir geti raskað stærsta tekjulið bankana 

sem eru vaxtatekjur og segir: „Þeir hafa fjármunina, þeir geta fengið sér bankaleyfi, þeir geta 

tekið á móti innlánum, þetta er bara spurning um vilja.“ 

Viðmælandi 5 er þá spurður hvort bankarnir hafi almennt verið opnir fyrir samstarfi við 

fjártæknifyrirtæki. Hann segir að bankinn hafi verið í samtali við nokkur fyrirtæki og leitað að 

samstarfsfleti. Viðmælandi talar um að þegar lítil fyrirtæki koma og vilja samstarf við bankann 

er verkefni þeirra oft ekki nægilega stórt til þess að réttlæta samstarf á þeim tímapunkti og þeim 

verkefnum því oft ýtt til hliðar. Hann talar þó um að bankinn sé almennt jákvæður og er tilbúinn 

að hlusta á hugmyndir. 

Því næst er viðmælandi spurður um hverjar helstu áskoranir eru fyrir banka á næstu 

árum. Hann talar um að mikið af starfsemi í bönkum sé undirverðlögð en að í endann sé alltaf 

einhver sem borgar fyrir það. Viðmælandi telur að það sé eitthvað sem bankar þurfi að gera 
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betur og segir: „Það borgar allir fyrir það sem þeir nota, það sem það kostar.“ Viðmælandi 5 

segir að mörgum þætti það ósanngjarnt vegna þess að þau eru með íbúðarlán hjá bankanum, 

viðmælanda finnst það ekki eðlilegt að íbúðarlánavextir séu að niðurgreiða t.d. afgreiðslu í 

útibúum. Hann telur áskorunina fólgna í því að keppa á réttum stöðum fyrir það sem það kostar 

og að hafa yfirsýn yfir allan kostnað.  

Viðmælandi er þá spurður hver þróunin verði á starfsmannamálum í næstu árum með 

tiltili til Covid 19 veirunar og svarar hann að bankinn mun minnka töluvert í viðbót. Hann talar 

um að mikil hagræðing átt sér stað í kerfisrekstri og mikil sameining sviða hefur átt sér stað. 

Hann telur að fækkun starfsmanna bankans sé óhjákvæmileg. Viðmælandi bendir á að fækkun 

starfsmanna fer einnig eftir samkeppni: „Um leið og einhver er að reka banka með einum 

starfsmanni og með gríðarlega lágan rekstrarkostnað, myndi það jafnvel neyða bankann til 

þess að minnka enn frekar.“ Varðandi heimavinnu hjá bankanum eftir Covid 19 veiruna talar 

viðmælandi um að heimavinnan hafi gengið mjög vel, það væri góð framleiðni og að auðvelt 

væru að kalla fólk á fund. Hann segir að það væri kannski eðlilegt að þetta hafi gengið vel þar 

sem fólk var komandi úr umhverfi þar sem allir voru saman og með skýr verkefni. Þegar 

verkefnin kláruðust og það leið á lokin fann viðmælandi fyrir því að fólk vissi ekki alveg hvað 

það átti að vera gera. Hann talar um að mannleg samskipti sé lykill af mörgum hugmyndum og 

að erfiðara hafi gengið að koma þeim frá sér heiman frá. Viðmælandi skýtur inn í að bankar 

myndu almennt verða jákvæðari fyrir heimavinnu eftir Covid 19 og að það myndi færast í 

aukana að vera einn og einn dag í viku heimavinnandi. Viðmælandi telur þó að almennt muni 

fólk ekki vinna heima. 

Að lokum var viðmælandi spurður út í mikilvægi bálkakeðjutækni og segir hann: „Ef 

þú átt tíu þúsund lítra af rauðri málningu og þú getur málað bílinn þinn, þú getur málað sófann 

þinn, þú getur málað hestinn þinn og þú getur málað húsið þitt en það þýðir ekki endilega að 

það sé góð hugmynd að mála þó þú eigir málninguna.“ Viðmælandi segir menn horfi oft á 

lausnina sem bálkakeðjutækni er og reyni að heimfæra hana á einhver vandamál sem nú þegar 

eru til fullt af lausnum fyrir. Viðmælandi telur að það verði mikil fyrirhöfn að kenna forriturum 

á þetta, kenna notendum og koma þessu í viðmótið hjá bankanum. Af því gefnu telur 

viðmælandi að yfirleitt muni hefðbundin tækni vera ofan á bálkakeðjutækni þangað til annað 

kemur í ljós. 
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6.6 Viðmælandi 6 

Viðmælandi 6 hefur starfað í bankageiranum í fjölmörg ár og sérþekking hans á stafrænni 

bankastarfsemi mikil.  

Viðmælandi 6 er spurður um hvaða áhrif PSD2 tilskipunin muni hafa á starfsemi 

bankana segir hann að hún muni hafa einhver áhrif en það er óvíst hvaða áhrif. Viðmælandi 

kemur inn á það að íslensku bankarnir hafa lengi boðið upp á B2B þjónustu og segir að 

einhverskonar PSD2 function hafi verið lengi við lýði sem hefur gert fyrirtækjarekstur að 

einhverju leyti hagkvæmari. Viðmælandi telur að það séu bæði ógnanir og tækifæri sem felast 

í reglugerðinni og segir hann að íslensku bankarnir ætli að vera þáttakendur í þessari þróun. 

Þeir ætla að geta millifært af hverjum einasta reikningi af hverjum einasta banka í gegnum sína 

dreifileið. Viðmælandi talar um að íslensku bankarnir standi vel að vígi, hvað varðar t.d. 

notendur í veföppum og telur erfitt fyrir aðra aðila að komast inn á þann markað. 

Aðspurður hvort fjártæknifyrirtæki ógni hinu hefðbundna tekjumódeli bankanna svarar 

viðmælandi 6 því játandi. Viðmælandi segir: „Fjártæknifyrirtæki áttu að koma inn á markaðinn 

og rústa viðskiptamódeli bankanna, það kom svo í ljós að fjártæknifyrirtæki eru ekki með neitt 

viðskiptasamband. Fjártæknifyrirtæki fara svo og leita meir eftir samstarfi við bankana.“ 

Viðmælandi bætir svo við að bankar eru einnig farnir að leita eftir samstarfi við 

fjártæknifyrirtæki. Hann telur að fjártæknifyrirtæki muni að einhverju leyti taka viðskipti af 

bönkunum og segir hann að fyrirtækin fari inn á lúkratíva markaði og nefnir þar t.d. 

smálánafyrirtæki. Hann telur að í auknum mæli munum við sjá samstarf milli banka og 

fjártæknifyrirtækja þar sem bankar vilja einfalda vöruborð sitt á meðan fjártæknifyrirtæki vilja 

fókúsera á ákveðnar vörur. 

Því næst er viðmælandi spurður um hvort bankar séu almennt opnir fyrir samstarfi við 

fjártæknifyrirtæki. Viðmælandi telur sig geta fullyrt að bankinn sem hann starfar hjá sé opinn 

fyrir samstarfi en að bankinn þurfi að koma upp betri þjónustum þar sem fjártæknifyrirtæki 

geta tengst þeim betur. Þá telur viðmælandi að bankar þurfi að spýta í lófana þegar kemur að 

open banking-þjónustum. Viðmælandi telur að þetta gæti orðið kúltúrvandi innan bankana: 

„Eru bankar tilbúnir að sleppa hendinni af mismunandi þjónustu“ og bætir við: „Það er annars 

vegar að átta sig á hvaða tækifæri liggja í þessu og sleppa hendinni af ákeðnum vörum eða 

„við“ erum líka að selja þessa vöru, getum við ekki einhvernveginn grætt meira á henni með 

því að fara í samstarf.“ Viðmælandi telur að það sé munur á hvert bankarnir eru komnir í. 

Viðmælandi 6 er þá spurður um hverjar helstu áskoranir eru fyrir bankana á næstu árum. 

Viðmælandi segir að lækkun tekna og að halda kostnaði í skefjum sé ein af stærstu áskorunum 
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sem bankar standi frammi fyrir. Hann telur að þetta sé ekki keppni í nýsköpun þegar borin er 

saman fjártækni og hefðbundnir bankar. Viðmælandi rökstyður það og segir: „Bankar geta 

alltaf hermt eftir flottum hugmyndum.“ Hann segir þó að vandamálið sé að bankar eru að vinna 

á gömlum kerfum og að kostnaðurinn við að herma eftir nýjungum verður sífellt meiri og mun 

að lokum bíta. Viðmælandi talar um að þetta sé ekki keppni í nýsköpun heldur í kostnaði. 

Viðmælandi er spurður um þróun í starfsmannamálum hjá bönkum og telur hann að 

fjármálafólki muni fara fækkandi með tímanum. Hann telur að fermetrafjöldi muni minnka í 

útibúum. Viðmælandi tekur fram að það er mikið virði í því mæta í vinnuna og eiga mannleg 

samskipti og að hugmyndir kvikni oft út frá því, og fleira.  

Að lokum er viðmælandi spurður út í mikilvægi bálkakeðjutækni og segir hann tæknina 

vera mjög spennandi. Hann talar um að hægt væri nota tæknina til þess að færa pening á milli 

landamæri á mun ódýrari og skilvirkari hátt en nú þekkist. Hann talar um að þegar tæknin 

verður orðin skiljanlegri muni hún eiga möguleika á því að skipta ýmsum tæknilausnum út. 
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7 Niðurstöður rannsóknar 

7.1 Áhrif PSD2 tilskipunarinnar  

Þegar spurt var um áhrif PSD2 tilskipunarinnar á íslenska banka voru allir viðmælendur 

sammála um að tilskipunin myndi hafa einhver áhrif. Hinsvegar hölluðust aðilar sem starfa í 

banka að því að áhrifin væru ekki eins mikil og búist var við á meðan aðilar sem starfa í 

fjártækni töldu að áhrifin ættu eftir að koma meira í ljós. Einn viðmælandi sem starfar í banka 

tók fram að það séu bæði ógnanir og tækifæri sem stafa af PSD2 tilskipuninni. 

Starfsmenn banka voru spurðir hvort innleiðing á PSD2 væri hafin í bönkunum og voru 

þeir allir sammála að undirbúningur væri hafinn og þeir ætli sér að taka þátt í þessari þróun. 

Þessar niðurstöður sýna að áhrif PSD2 tilskipunarinnar eru ekki eins mikil enn sem 

komið er og margir gerðu ráð fyrir. Ljóst er að tilskipunin mun auka samkeppni og veita fleiri 

aðilum en bönkunum tækifæri til þess að taka þátt í fjármálastarfsemi. Frá þessum niðurstöðum 

er hægt að draga að aðilar innan fjártæknigeirans séu almennt vongóðari að áhrifin verði 

veruleg á meðan meiri íhaldssemi ríkir innan banka. 

7.2 Ógna fjártæknifyrirtæki hinu hefðbundna tekjumódeli banka?  

Starfsmenn fjártæknifyrirtækja voru almennt á því að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli 

bankana. Til að mynda sagði viðmælandi 1: „Já, að sama skapi veita mikil tækifæri sem gerir 

það á verkum að bankar þurfi að snúa á hæl og breyta sínu módeli verulega mikið.“ Þá sagði 

viðmælandi 2 að ógnin snúi aðallega að lánahlið bankanna þar sem stærsti tekjuliður þeirra eru 

vaxtatekjur. Starfsmenn banka töldu ógnina vera töluvert minni og sagði viðmælandi 4 að ef 

þú skilgreinir fyrirtæki á borð við Apple þá geti það verið ógn en bætir við: „En eins og smærri 

fjártæknifyrirtæki á Íslandi þá þarf ansi margt að ganga upp og getur verið flókið að mynda 

einhverjar tekjur.“ Viðmælandi 5 telur að fjártæknifyrirtæki séu yfirleitt illa fjármögnuð á háum 

vöxtum og tekur sem dæmi lánafjártæknifyrirtæki sem þarf þá að lána á hærri vöxtum og endar 

á því að fá lántakendur sem bankinn myndi ekki lána. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að starfsmenn innan fjártæknigeirans og 

bankageirans eru frekar ósammála. Bankarnir búast ekki við að íslensk fjártæknifyrirtæki ógni 

tekjumódeli þeirra mikið. Hægt er þó að draga ályktun af því að ef þeir sofni á verðinum og 

fylgja ekki framvexti getur það reynst þeim dýrkeypt. Það er óhjákvæmilegt að komast hjá 

þessari þróun og því mikilvægt fyrir banka að taka þátt. Kynslóðaskipti munu eiga sér stað og 
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með því mun hefðbundin bankastarfsemi eins og við þekkjum hana í dag umbreytast. Þarna 

liggja því tækifæri fyrir alla aðila sem koma að borðinu. 

7.3 Samstarf banka og fjártæknifyrirtækja 

Viðmælendur voru spurðir hvort bankar hafa verið opnir fyrir samstarfi við fjártæknifyrirtæki. 

Niðurstaðan er sú að allir viðmælendur voru sammála um það að bankarnir væru að einhverju 

leyti opnir fyrir samstarfi en viðmælendum úr fjártækniheiminum telja að þeir geti gert betur. 

Flestir viðmælendur segja að mikil áhætta sé fólgin í samstarfi og segir viðmælandi 4: „Það er 

stundum sagt að ein af hverjum tíu hugmyndum virki en ég held að það sé miklu frekar ein af 

hverjum hundrað eða jafnvel ein af hverjum þúsund og það að hitta á réttan nagla í þessum 

málum er bara talsvert flókið.“ Þessar niðurstöður benda til þess að bankar eiga erfitt með að 

sjá tekjumöguleika  

7.4 Áskoranir fjártæknifyrirtækja 

Viðmælandi 1 talar um að helsta áskorun fjártæknifyrirtækja sé að staðsetja sig á markaðnum 

og finna út hver sín sérstaða er. Hann segir að fjármálaheimurinn sé að breytast í tækniheim 

með fáum stórum fyrirtækjum og mikilvægt er að fjártæknifyrirtæki finni sína syllu í kringum 

þessi stórfyrirtæki. Viðmælandi 2 talar um áskoranir sem stafa af regluverki. Fjártæknifyrirtæki 

standa frammi fyrir því að þurfa brjóta niður regluverk og veggi þegar þau koma með nýjungar 

á markað. Viðmælandi 3 telur helstu áskoranir fjártæknifyrirtækja felast í því hvernig þau 

mynda tekjur. Hann talar um að framlegð í fjármálageiranum sé á niðurleið og því getur verið 

flókið að finna út hvar tekjurnar liggja.  

Svör viðmælenda benda til þess að það séu margar áskoranir sem fjártæknifyrirtæki 

standa frammi fyrir. Samkvæmt þeim er mikilvægt fyrir fjártæknifyrirtæki að staðsetja sig rétt 

á markaðnum og finna sitt hlutverk. Fyrirtæki þurfa einnig að finna hvar tekjurnar liggja og 

standast þær áskoranir sem stafa af regluverki. Þetta er ekki tæmandi listi enda mikið sem þarf 

að huga að við stofnun fjártæknifyrirtækja. 

7.5 Áskoranir banka 

Þegar horft er til lengri tíma telur viðmælandi 4 að helstu áskoranir banka sé að vera í takt við 

tímann og halda vitund fólks um bankann og virði þess að eiga viðskipti við banka. Einnig 

minnist hann á úrvinnsla mála sem skapast hafa vegna Covid 19 sé mikil áskorun. Viðmælandi 

5 talar um að bankastarfsemi sé undirverðlögð og það sé áskorun að finna hvar kostnaðurinn 
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liggur til þess að finna hagræðingartækifæri. Viðmælandi 5 segir að ekki sé eðlilegt að 

íbúðalánavextir niðurgreiði almenna bankaþjónustu. Þá segir viðmælandi 6 að aðaláskorun 

felist ekki í nýsköpun heldur í kostnaði. Bankar geta hermt eftir flottum hugmyndum en 

kostnaðurinn við það verður alltaf meiri og meiri þar sem bankar vinna á gömlum kerfum sem 

erfiðara verður að skipta út eftir því sem líður á tímann. Þessar niðurstöður benda til að bankar 

standi frammi fyrir ýmsum áskorunum. Samkvæmt viðmælendum eru áskoranirnar þær að 

halda vitund fólks um virði bankaþjónustu, finna hvernig þeir verðleggja þjónustu sína og að 

skipta út gömlum kerfum. Ljóst er að þetta eru ekki einu áskoranirnar sem bankar standa 

frammi fyrir enda flókin starfsemi sem er í sífelldri þróun. 

7.6 Starfsmannamál 

Þegar viðmælendur voru spurðir voru þeir allir sammála um að fólki í fjármálageiranum fari 

fækkandi. Viðmælandi 5 talar um að mikil hagræðing hafi átt sér stað í kerfisrekstri og ýmis 

svið sameinuð, því telur hann að fækkun starfsmanna í bönkum sé óhjákvæmileg. Samkvæmt 

viðmælanda 1 telur hann uppsagnir séu líklegar en bankar gætu þó þurft að bæta við sig taki 

þeir nýsköpun upp á arma sína.  

Einnig voru viðmælendur spurður út í heimavinnandi störf í kjölfar Covid-19 veirunar. 

Flestir voru sammála um að fyrirtæki munu almennt vera opnari fyrir því að vinna heima einn 

og einn dag í viku. Allir viðmælendur voru þó sammála um að vera alltaf heima yrði erfitt til 

lengri tíma. Flestir viðmælendur töluðu um að mannleg samkipti séu mikilvægur partur af 

fyrirtækjamenningu. 

Þessar niðurstöður sína að viðmælendur séu sammála um að starfsfólk innan 

fjármálafyrirtækja muni fara fækkandi á komandi árum. Störf munu breytast vegna mikillar 

sjálfvirknivæðingar. Þá má álykta að störfum með áherslu á nýsköpun muni fjölga. 

7.7 Tegundir fjártæknifyrirtækja 

Viðmælendur voru spurðir í hverskonar fjártækni bankar myndu fjárfesta í næstu árum. 

Viðmælandi 1 segir að bankar munu fjárfesta í fjártækni sem einfalda núverandi lausnir 

bankans og eru ekki í samkeppni við kjarnastarfsemi bankans. Hann tekur sem dæmi 

Leiguskjól sem einfaldar útgáfu á bankaábyrgðum. Viðmælandi 2 talar um 

gervigreindarfyrirtæki sem vinna gegn peningaþvætti og tekur sem dæmi íslenska fyrirtækið 

Lucinity. Einnig telur hann að fjárfesting í virðisaukandi þjónustu líkt og Meniga. Viðmælandi 

3 telur að mikið verði fjárfest í fyrirtækjum sem sameina ýmsa bakenda í eina lausn. Þá telur 
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viðmælandi að bankar eigi eftir að fjárfesta í þjónustum sem útrýma milliliðum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að viðmælendur hafa fjölbreyttar skoðanir en eru þó sammála um að 

mikil fjárfesting verði í fyrirtækjum sem einfalda lausnir sem nú eru til. 

7.8 Bálkakeðjutækni 

Spurðir út í bálkakeðjutækni voru flestir viðmælendur fremur spenntir. Viðmælendur voru 

sammála um að tæknin væri spennandi en hún hefur þó ekki rutt sér til rúms en býr yfir miklum 

möguleikum. Viðmælandi 3 kemur inn á að með tækninni séu mikil tækifæri til hagræðingar 

og að mikill peningur geti sparast. Viðmælandi 6 segir að þegar tæknin verði orðin skiljanlegri 

væri hægt að nota hana í að skipta út ýmsum eldri ferlum. 

Niðurstöður gefa til kynna að bálkakeðjutæknin sé ekki í mikilli notkun enn sem komið 

er en lofar góðu. Viðmælendur tala um bálkakeðjutækni sem næsta stóra hlutinn í 

tækniheiminum. 

7.9 Frekari rannsóknir 

Það er ýmislegt sem áhugavert væri að rannsaka varðandi viðfangsefnið. Það að gera 

megindlega rannsókn um viðhorf viðskiptavina á bæði fjártæknifyrirtæki og banka gæti skilað 

áhugaverðum niðurstöðum. Einnig væri gaman að taka viðtöl við fleiri viðmælendur og athuga 

hvort svör þeirra væru öðruvísi. Það gæti einnig reynst áhugavert að taka viðtal við sömu 

viðmælendur eftir nokkur ár og sjá hvernig viðhorf og skoðanir þeirra hafa breyst. 
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8 Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif fjártækni á 

bankastarfsemi á Íslandi? Eftir að rannsakendur höfðu tekið saman viðtöl og unnið úr þeim var 

niðurstaðan sú að ýmis tækifæri séu fyrir bæði banka og fjártæknifyrirtæki til nýsköpunar. 

Það gefur augaleið að fjármálaheimurinn eins og við þekkjum hann í dag mun taka 

gífurlegum breytingum. Bankar eru sífellt að sjálfvirknivæða þjónustu sína og starfsfólki er að 

fækka. Þá hafa komið nýjir aðilar inn á fjármálamarkaðinn sem margir telja að eigi eftir að 

umbylta hefðbundinni bankastarfsemi. 

Fjártæknifyrirtæki hafa sprottið upp eins og gorkúlur en ljóst er að fyrirtækin standa 

frammi fyrir miklum áskorunum. Fyrirtækin þurfa að finna hvar tekjurnar liggja, hvernig þau 

staðsetja sig á markaðnum og brjóta niður núverandi regluverk. Þá hafa nokkur íslensk 

fjártæknifyrirtæki yfirstigið þessar áskoranir og staðsett sig vel á markaðnum. Íslensku 

bankarnir hafa nú þegar fjárfest í fjártæknifyrirtækjum sem gefur til kynna að þeir ætli að taka 

þátt í fjártækniþróuninni. Flestar þessara fjárfestinga eru í fyrirtækjum sem einfalda vöruborð 

þeirra og eru ekki í beinni samkeppni við kjarnastarfsemi bankana. Þar má nefna Meniga sem 

býður bönkum upp á virðisaukandi þjónustu og Leiguskjól sem einfaldar útgáfu á 

bankaábyrgðum. Álykta má að fjártækniumhverfið á Íslandi litist frekar af fyrirtækjum í 

samstarfi við banka. Þó eru einhver fyrirtæki í samkeppni við bankana en hafa, enn sem komið 

er, haft takmörkuð áhrif á afkomu þeirra.  

Rannsakendum fannst áhugavert hversu lítil áhrif PSD2 tilskipunin hefur haft og hversu 

lítið bankar töldu að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli sínu. Þó þarf að hafa í huga að 

tilskipunin er ekki enn lögbundin á Íslandi og áhrifin því ekki endilega komin öll í ljós. Því 

væri áhugavert að endurtaka rannsóknina eftir nokkur ár. Einnig skal minnast á að stórfyrirtæki 

eins og Apple, Amazon eða Google gætu verið stærri ógn við banka en smærri 

fjártæknifyrirtæki þar sem þau eru gífurlega fjársterk og geta auðveldlega fengið bankaleyfi og 

tekið við innlánum. Það verður athyglisvert að fylgjast með þeirri þróun því hún á sér ekki 

einungis stað hér á landi heldur á alþjóðavísu. Ljóst er að þessi þróun mun eiga sér stað en 

spurningin er hvaða bankar munu taka þátt og hverjir munu sitja eftir með sárt ennið. 
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Viðauki 

 

Spurningalisti banka 

 

Hvaða áhrif telur þú að PSD2 reglugerðin hafi á starfsemi bankans/bankanna?  

 

Hefur bankinn hafið innleiðingu á PSD2 þrátt fyrir að tilskupunin sé ekki lögbundinn á 

Íslandi? 

 

Telur þú að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli hefðbundinna fjármálafyrirtækja? 

 

Telur þú banka almennt vera opna fyrir samstarfi við fjártæknifyrirtæki? 

 

Hverjar eru helstu áskoranir sem bankinn stendur frammi fyrir á næstu árum? 

 

Hver telur þú að þróun í starfsmannamálum fjármálafyrirtækja verði á næstu árum? 

 

Telur þú að bankar/önnur fjármálafyrirtæki eigi eftir leggja meiri áherslu á 

heimavinnandi störf eftir Covid? 

 

Hversu mikilvægur er vöxtur bálkakeðjutækni? 
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Spurningalisti fjártæknifyritækja 

 

Hverjar eru helstu áskoranir sem fjártæknifyrirtæki standa frammi fyrir á næstu 

árum? 

 

Hvaða áhrif heldur þú að PSD2 reglugerðin hafi á starfsemi fjártæknifyrirtækja og 

bankana? 

 

Hver telur þú að þróun í starfsmannamálum verði á næstu árum í 

fjármála/fjártæknifyrirtækjum?  

 

Hafa bankar almennt og önnur fjármálafyrirtæki verið opin fyrir samstarfi? 

 

Telur þú að fjártæknifyrirtæki ógni tekjumódeli hefðbundinna fjármálafyrirtækja? 

 

Hvernig fjártækni telur þú að bankar muni fjárfesta í? 

 

Hversu mikilvægur er vöxtur bálkakeðjutækni? 

 

 

 

 

 


