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Útdráttur 
 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að greina hvaða áhrif stafvæðing hefur á þjónustu hins 

opinbera með því að rannsaka áhrif stafvæðingar á þinglýsingar hjá sýslumanninum á 

höfuðborgarsvæðinu. Stafvæðing snýst um að koma handvirkum ferlum á rafrænt form svo 

hægt sé að veita betri, hraðari og ódýrari þjónustu. Rannsakandi hafði samband við erlenda og 

innlenda sérfræðinga í stafvæðingu sem og fagstétt sem verður fyrir stafvæðingu þjónustu hins 

opinbera. Einn af viðmælendum er Anett Numa, stafrænn umbreytingarráðgjafi hjá e-Estonia í 

Eistlandi, eitt fremsta ríki heims þegar kemur að stafvæðingu þjónustu hins opinbera.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að jákvæðar breytingar muni eiga sér stað 

á þjónustu hins opinbera í kjölfar stafvæðingar þess. Fjórar staðhæfingar voru rannsakaðar sem 

leiddu í ljós að stafvæðing þjónustu hins opinbera hefði líklega jákvæð áhrif á þjónustuupplifun 

beiðenda, myndi leiða til sparnaðar fyrir almenning, fagstéttir og hið opinbera, hafa áhrif á 

vinnumarkað og draga úr umhverfisáhrifum þjónustu hins opinbera. 
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1. Inngangur 

Stafvæðing er að gjörbreyta öllum viðskiptum í dag og hefur áhrif á fyrirtæki í öllum 

atvinnugreinum og neytendur um allan heim. Við lifum á tímum þar sem samfélagið er 

gagnadrifið og fyrirtæki eru sífellt að auka stafræna þjónustu til þess að bæta þjónustuupplifun 

viðskiptavina, minnka kostnað, draga úr umhverfisáhrifum, skapa samkeppnisforskot, gera 

ferla skilvirkari og starfsfólk afkastameira (Reinsel o.fl., 2018). Snjallsímanotendur hafa heldur 

aldrei verið fleiri en árið 2020 eða 3,6 milljarðar manns og árið 2023 er talið að um 4,8 

milljarðar muni nota snjallsíma daglega (O‘Dea, 2021). Á Íslandi hafa 99% þjóðarinnar 

aðgengi að interneti og er Ísland í fararbroddi Evrópuþjóða (Ómar og Ragnhildur, 2019). 

Snjallsímar hafa mótað hvernig við eigum viðskipti, verslum inn og eigum í samskiptum við 

hvort annað en eftir því sem notendum fjölgar því meira treystir fólk á símann til að komast í 

gegnum daginn (Business degrees, e.d.). Í einkageiranum hefur upplifun viðskiptavina á 

þjónustu orðið að kjarna mælikvarða á frammistöðu fyrirtækja en leiðtogar í einkageiranum 

hafa verið að standa sig um 200% betur en taglhnýtingar (e. laggards) í vísitölu markaðsvirðis 

S&P500 (D‘Emidio o.fl., 2019a.). Taglhnýtingar eru þeir sem eru seinastir til að taka við 

nýjungum á markaði og sitja oft eftir (Hayes, 2020). Stafvæðing ferla er talin skila sér í 

hámörkun vinnuflæðis, draga úr afgreiðslutíma og fækkun ferða á milli stofnana sem allt felur 

í sér mikinn hagrænan hagnað fyrir umhverfið (Kayikci, 2018). Óánægðir viðskiptavinir eru 

tvisvar sinnum líklegri til að hringja oftar í fyrirtæki til að fá aðstoð, sem kostar fyrirtækið 

mikla fjármuni (D‘Emidio o.fl., 2019a.). Engin önnur tækniframför hefur stuðlað að meiri 

hagkvæmni og sparnaði í ríkisrekstri eins og þróun á sjálfvirkri gagnavinnslu (Cortada, 2007). 

SaltPay, áður þekkt sem Borgun, sagði nýverið upp 60 manns eða helmingi starfsfólks 

fyrirtækisins í kjölfar stafrænnar umbreytingar á eldra greiðslukerfi þeirra sem krefst ekki 

lengur handvirkra aðgerða starfsmanna (Viðskiptablaðið, 2021). Undanfarin ár hefur verið 
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unnið að því að þróa stafrænar lausnir hjá stofnunum ríkisins og gera ferla þeirra rafræna. 

Markmið stjórnvalda með auknum stafrænum lausnum er að bæta þjónustu við almenning, 

fækka handvirkum aðgerðum og að Ísland verði eitt af fremstu löndum í heimi þegar kemur að 

stafrænni þjónustu hins opinbera (Fjármálaráðuneytið, 2010; Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvaða áhrif stafvæðing mun hafa á þjónustu hins 

opinbera með því að rannsaka áhrif stafvæðingar þinglýsinga hjá sýslumanninum á 

höfuðborgarsvæðinu. Fjórar staðhæfingar voru settar fram með því markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni, þær leiddu að því að stafvæðing gæti; haft jákvæð áhrif á 

þjónustuupplifun beiðenda, leitt til sparnaðar, leitt til breytinga á vinnumarkaði og dregið úr 

umhverfisáhrifum. Sett var fram ein rannsóknarspurning sem rannsakandi mun koma til með 

að svara: 

„Hvaða áhrif hefur stafvæðing á þjónustu hins opinbera?“ 
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

2.1. Þinglýsingar 

Þinglýsingar eru byggðar á 40 ára gamalli löggjöf og er núverandi kerfi talið vera mjög 

seinvirkt í ljósi þess hvað skilvirk eignarskráning er mikilvæg fyrir samfélagið (Rafrænar 

þinglýsingar bylting fyrir almenna borgara, e.d.). Á tímabilinu janúar til ágúst árið 2020, höfðu 

móttekin skjöl til þinglýsinga verið um 50.000 sem samsvarar um 23% aukningu frá sama 

tímabili árinu áður (Valgerður Árnadóttir, 2020). Þinglýsingakerfið byggir á fasteignaskrá en 

það var sett á laggirnar árið 2001 og er það Þjóðskrá Íslands sem sér um rekstur þess 

(Fjármálaráðuneytið, 2010). Þinglýsingar í dag felast í því að skjölum á pappírsformi sé skilað 

inn til sýslumanns, upplýsingar þess séu skráðar af fulltrúa í fasteignaskrá og skjalinu þinglýst 

handvirkt (Sýslumenn, 2014). Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins. 

Embætti sýslumanna á Íslandi skiptast niður í níu umdæmi um allt land og heyra þau öll undir 

dómsmálaráðherra. Stærsta umdæmið er sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu en þar fer stór 

hluti þinglýsinga fram (Embættin, n.d.). Rafrænar þinglýsingar fela í sér að skjölum sé þinglýst 

rafrænt og sumum sjálfvirkt án þess að frumrit skjalsins berist til sýslumanns (Rafrænar 

þinglýsingar, e.d.). Hagræðismat dómsmálaráðuneytisins árið 2010 greindi frá að með 

rafrænum þinglýsingum ætti almenningur að hljóta betri þjónustu, ferðir þeirra yrðu færri á 

milli stofnana og að það yrði styttri biðtími eftir þinglýstum skjölum (Fjármálaráðuneytið, 

2010).  

 

2.1.1. Ísland.is 

 

Markmið ríkisins er að megin samskiptaleið fólks og fyrirtækja við hið opinbera verði stafræn 

og með því megi einfalda líf þeirra sem starfa og búa á Íslandi (Stafrænt Ísland, e.d.a).  
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Stafrænt Ísland er verkefnastofa sem heyrir undir fjármála- og efnahagsráðuneytið og sett 

var á laggirnar til þess að vinna að markmiðum ríkisins og halda úti vefnum Ísland.is. Vefurinn 

gerir borgurum kleift að nálgast þjónustu hins opinbera og ýmis gögn án óþarfa milligöngu 

stofnana (Fréttablaðið, 2020). Vorið 2020 fékk Stafrænt Ísland það hlutverk ásamt hópi 

sérfræðinga að leysa þær tækni- og lagalegu hliðar svo hægt sé að þinglýsa rafrænt. Það 

verkefni er unnið í samvinnu við dómsmálaráðuneytið og atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og í samstarfi við sýslumenn og Þjóðskrá Íslands (Rafrænar 

þinglýsingar, e.d.). Útlit er fyrir að stafvæddar þinglýsingar geti sparað hinu opinbera, 

fagstéttum og viðskiptalífinu fjármuni til lengri tíma litið (Gunnar Dofri Ólafsson, 2019). 

Stafrænt Ísland hefur unnið í agile-umhverfi í allri þróun þeirra að stafvæðingu hins opinbera. 

Agile umhverfið lýsir sér þannig að þau halda útboð og ráðstafa fjármagni niður á mismunandi 

hönnunar-, hugbúnaðar- og forritunarfyrirtæki. Í dag koma um 18 teymi frá 11 fyrirtækjum að 

stafvæðingu á þjónustu hins opinbera (Stafrænt Ísland, e.d.a). 

 

2.2. Stafræning, stafvæðing og stafræn umbreyting 

Almenningur og fyrirtæki hafa gert meiri kröfur undanfarin ár til að upplýsingar frá hinu 

opinbera séu aðgengilegar á netinu, auðskiljanlegar, auðfinnanlegar og að upplýsingarnar kosti 

lítið sem ekkert. Hið opinbera getur uppfyllt væntingar þessar með fjárfestingu í stafvæðingu 

og alhliða stafrænni umbreytingu (Dilmegani o.fl., 2014). 

Það á sér ekki stað stafvæðing (e. digitalization) né stafræn umbreyting (e. digital 

transformation) án stafræningar (e. digitization) (I-scoop, e.d.).  

Stafræning (e. digitization) felst í því að færa upplýsingar af pappír á stafrænt form með 

því að aðili skanni inn, skrái inn eða taki mynd af gögnum til þess að aðrir hafi aðgang að 

upplýsingunum yfir netið (Firican, 2020). Dæmi um stafræningu er að taka mynd af kvittun 

eftir kaup, skanna inn þinglýstan samning eða breyta hljóði í mp3 skrá. 
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Stafvæðing (e. digitalization) snýr að því að koma starfsemi eða ferlum fyrirtækja yfir 

á stafrænt form en getur einnig þýtt að skipta um eða breyta viðskiptaferlum (I-scoop, e.d.). 

Stafvæðing gerir fyrirtækjum kleift að ná betri tengslum við viðskiptavini, bæta þjónustustig 

og stuðla þannig að mikilvægari verðmætasköpun (Burkett, 2017). Stafvæðing skapar 

umhverfi fyrir stafræn viðskipti þar sem stafrænar upplýsingar eru kjarninn en stafræn 

umbreyting (e. digital transformation) krefst stafrænna viðskipta og stafræningar (I-scoop, 

e.d.). 

Stafræn umbreyting (e. digital transformation) er skilgreind sem samþætting stafrænnar 

tækni á öllum sviðum fyrirtækis sem hefur í för með sér grundvallarbreytingar á því hvernig 

fyrirtæki notar tækni, fólk og ferla til að breyta afkomu viðskipta og skila virði til viðskiptavina 

(What is digital transformation, e.d.; Boulton, 2020). 

Stafvæðing á þjónustu hins opinbera leiðir til aukins hagvaxtar en lönd sem hafa náð 

lengst í stafvæðingu hafa um 20 prósent meiri efnahagslegan ávinning en þau sem eru ennþá á 

byrjunarreit í innleiðslu. Stafvæðing er talin geta dregið úr atvinnuleysi og bætt lífsgæði en 

einnig eflir hún aðgengi að þjónustu hins opinbera og getur gert hinu opinbera kleift að starfa 

með meira gagnsæi og skilvirkni (Sabbagh o.fl., 2012). 

 

2.2.1. Rafrænar undirskriftir 

Fyrirtæki sem stuðla að stafrænum breytingum í rekstri þurfa huga að innleiðingu rafrænna 

undirskrifta (Dokobit, e.d.c.). Með því að bjóða viðskiptavinum upp á að undirrita skjöl rafrænt 

á þeim tíma og stað sem hentar þeim án þess að mæta til þjónustuaðila/stofnunar, getur ferlið 

orðið þægilegra fyrir viðskiptavininn og bætt þar með heildarupplifun viðskipta (Dokobit, 

e.d.b.). Þægindi eru orðin lykilatriði í þjónustuupplifun viðskiptavinarins (Puthiyamadam og 

Reyes, 2018).  

Að geta skrifað undir skjöl rafrænt hefur verið mikilvægt inngrip hjá fyrirtækjum sem 

hafa verið að stunda fjarvinnu eða þurft að sinna takmörkunum vegna COVID-19 (Dokobit, 
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e.d.b.). Íslenskir frumkvöðlar stofnuðu fyrirtækið Dokobit árið 2008 og byrjuðu að vinna að 

hugbúnaðarlausn fyrir rafrænar undirskriftir árið 2011. Dokobit var orðinn stærsti aðili 

rafrænna undirskrifta í Eystrasaltslöndunum rétt fyrir árið 2016 þegar þau hófu innleiðingu 

þess á Íslandi (Dokobit, e.d.a.). Á tímum COVID-19 varð 223% aukning hjá Dokobit á notkun 

rafrænna undirskrifta og er ljóst að hegðun margra, þar á meðal hvernig fólk meðhöndlaði skjöl 

þurfti að breytast í heimsfaraldrinum (Dokobit, e.d.b.). Rafrænar undirritanir krefjast rafrænna 

skilríkja (Ísland.is, e.d.).  

2.2.2. Rafræn skilríki 

Rafræn skilríki jafngilda því að framvísa persónuskilríkjum, hægt er að nota þau til fullgildrar 

undirritunar og eru um 240 þúsund einstaklingar á Íslandi með rafræn skilríki (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið, e.d; Aron Þórður Albertsson, 2020). Rafræn skilríki veita öryggi og hraða 

í þjónustu og lágmarka áhættuna á tölvuglæpum (e. cybercrime) (Ísland.is, e.d.). Auðkenni er 

íslenskt fyrirtæki sem hóf vinnu við að innleiða rafræn skilríki í samstarfi við dreifingaraðilann 

Íslandsrót sem er á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins (Auðkenni, e.d.; Íslandsrót, e.d.). 

Rafræn skilríki hafa gjörbylt íslensku samfélagi og þá sérstaklega hjá fjármála- og 

heilbrigðisgeiranum, það eina sem viðskiptavinurinn þarf að hafa í höndunum til að auðkenna 

sig er farsíminn (Auðkenni, e.d.). Til dæmis getur einstaklingur á Íslandi endurnýjað lyfseðla, 

skráð sig í sýnatöku vegna COVID-19, millifært og borgað reikninga með rafrænum 

skilríkjum. 

2.2.3. Aðgengismál 

Internetið og tölvur hafa orðið enn mikilvægari sem upplýsingaöflunar- og afþreyingartól og 

gerir veflægur verkvangur ( e. web-based environment) fyrirtækjum kleift að skapa umhverfi 

þar sem aðgengi allra notenda er jafnt (Zentel, 2007). Aðgengileg þjónusta fyrir alla notendur 

þýðir að lausnin þurfi að henta öllum, 65 ára og eldri, fólki með fötlun og þeim sem eiga í 

erfiðleikum með notkun á stafrænni þjónustu (Stafrænt Ísland, e.d.a). Mikilvægur eiginleiki í 
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aðgengismálum er einnig að veita aðgang að þjónustunni á öðrum tungumálum, það krefst ekki 

hátæknilausnar, nýrrar tækni eða dýrra skuldbindinga. Það er mikilvægt að kanna 

fjölbreytileika fólks sem reiðir sig á vefsíður hins opinbera til að fá upplýsingar og þjónustu 

(West, 2005). Í ljósi þess má benda á að innflytjendur búsettir á Íslandi nema 15,2% af 

heildarmannfjölda og 109 tungumál eru töluð um allt Ísland (Móðurmál, 2021; Hagstofa 

Íslands, 2020). Verkefnastofan Stafrænt Ísland hefur unnið með sérfræðingum á sviði 

aðgengismála og leggja þau áherslu á aðgengismál í allri stafvæddri þróun á þjónustu hins 

opinbera (Stafrænt Ísland, e.d.a).  

 

2.2.4. Þróun stafvæðingar í opinberum rekstri 

Digital Government Index hefur mælt stafræna umbreytingu hins opinbera úr rafrænni 

stjórnsýslu í stafræna stjórnsýslu, Ísland er þar neðarlega á lista og skorar næst lægst af 33 

löndum sem mæld voru. Það sem er helst talið ábótavant í opinberri þjónustu á Íslandi er 

stafræn hönnun, aðgengi almennings að gögnum ríkisstofnana, ríkisstjórn sem vettvangur, 

gagnadrifni hjá opinbera geiranum og notendastýring svo eitthvað sé nefnt (OECD, 2020).  

Íslendingar eru þó taldir búa yfir miklum hæfileikum, sveigjanleika og jákvæðu viðhorfi til 

tækni til að bregðast hratt við aukinni stafvæðingu (Ásta S. Fjelsted o.fl., 2020). Danmörk, 

Svíþjóð, Noregur, Finnland og Eistland hafa öll farið í mikla stefnumótunarvinnu þegar kemur 

að því að stafræna stjórnsýslu og hljóta þau efstu sætin á listum yfir stafræna samkeppnishæfni 

og er mikilvægt fyrir Ísland að missa ekki af lestinni í stafvæðingu þjónustu hjá hinu opinbera 

(Birna Dröfn Jónasdóttir, 2020).  

Fámennt ríki með 1,3 milljón íbúa, Eistland, er fyrirmyndarríki þegar kemur að 

stafrænni stjórnsýslu. Frá því snemma á fyrsta áratug 21. aldar hefur Eistland verið að byggja 

upp stafrænt samfélag sem hefur hlotið mikla athygli frá bæði fjölmiðlum og fólki í 

rannsóknum (Ingólfur Bjarni Sigfússon, 2018; Karikmäe, 2019). Stafvæðingarferli hefur skilað 

Eistlandi framúrskarandi árangri en tímasparnaður og aukin skilvirkni hefur gert þeim kleift að 
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endurtaka árangursrík ferli í nýjum verkefnum (Plantera, 2019). Íbúar í Eistlandi geta notað 

rafræn skilríki til að kjósa, greiða skatta og hafa aðgang að um 160 mismunandi þjónustum 

hins opinbera á netinu, frá þinglýsingum á eignum til skráningar á atvinnuleysi (Dilmegani 

o.fl., 2014). Venjulegur borgari í Eistlandi sparar sér að meðaltali fimm daga á ári með því að 

þurfa ekki að bíða í biðröðum og standa í ferðum á milli stofnana (Trading Economics, 2019). 

Árið 2020 á tímum COVID-19 lækkaði verg landsframleiðsla hjá Eistlandi aðeins um 1,2% 

sem er minnsti samdráttur á meðal landa í Evrópusambandinu, þó ekki sé augljóst að það sé 

vegna stafvæðingar hins opinbera þá megi ekki gera lítið úr mögulegum áhrifum hennar 

(Numa, 2021). Að gera opinbera þjónustu aðgengilega rafrænt geta sparast bæði peningar og 

tími (Heiðrún Björk Gísladóttir, 2020). Stafrænt Ísland hefur haft það að markmiði að auka 

tengingar á milli stofnana og hefur slagorðið að færa gögn en ekki fólk. Haustið 2018 hófst 

formlega innleiðing á X-Road eða Straumnum, en honum er ætlað að auðvelda gagnaskipti og 

samskipti á milli kerfa á öruggan og þægilegan hátt. Straumurinn eykur samræmi í samskiptum 

og hagræðingu í rekstri og geta stofnanir sem og fyrirtæki tengst honum. Eistland er 

þróunaraðili að Straumnum og hefur hann verið í notkun síðan árið 2002 hjá þeim (Stafrænt 

Ísland, e.d.b.). Yfir þúsund fyrirtæki og stofnanir í Eistlandi nota Strauminn daglega og fer um 

milljarður af skjölum þar í gegn árlega. Straumurinn er talinn spara Eistlendingum um 844 ár 

af vinnu ár hvert með því að senda gögn rafrænt á milli stofnana og fyrirtækja (E-estonia, e.d.). 

 

2.2.5. Tregbreytanlegt umhverfi  
 

Íslenska ríkisstjórnin greindi frá því árið 1995 að „Íslendingar verði í fararbroddi þjóða heims 

við nýtingu upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar hagsældar“ (Skýrsla nefndar 

um rafræna stjórnsýslu, 2002, bls 3) og 7. nóvember árið 2000 var tilgreint að rafræn viðskipti 

og rafræn stjórnsýsla skyldi verða að forgangsverkefni fyrir framkvæmd stefnu um 

upplýsingasamfélag (Skýrsla nefndar um rafræna stjórnsýslu, 2002). Árið 2001 var síðan 

stofnaður samstarfshópur um stefnumótun með nafninu Rafrænt Ísland eða RÍS og var mótaður 
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í þeim tilgangi að skilgreina almennar forsendur fyrir vöxt rafrænna viðskipta á Íslandi, meta 

stöðuna og leggja fram hugmyndir að innleiðingu. RÍS gaf síðan út skýrslu haustið 2001 sem 

skilgreindi þessa hluti þar sem fram kom að mikilvægt væri að finna leið til að hraða þróun á 

rafrænum viðskiptum hérlendis með því að samræma verklag og notkun staðla (Rúnar Már 

Sverrisson, 2001). Stafræn þjónusta hefur þróast hratt á Íslandi um miðjan annan áratug 21. 

aldarinnar. Fyrri hluta árs 2021 var stefna um stafræna þjónustu gefin út og tilgreindi íslenska 

ríkisstjórnin að „Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og stefnt að 

því að Ísland verði á meðal fremstu þjóða heims þegar kemur að stafrænni opinberri þjónustu“ 

(Stafrænt Ísland, e.d.c; Stafrænt Ísland, e.d.c., fyrsta setning). 

Stafrænar umbreytingar eru veruleiki 21. aldarinnar. Auknar kröfur frá mismunandi 

aðilum á markaði, tilkoma nýrrar tækni, niðurskurður og innri hvatar á við óánægju beiðenda 

með þjónustu ýtir undir breytingar (Hornstein, 2010). Mótstaða er eitthvað sem hefur áhrif á 

umbreytingarferli með því að fresta, koma í veg fyrir eða hindra við innleiðingu þess sem eykur 

kostnað við ferlið. Mótstaða starfsfólks gegn breytingum hefur margar hliðar, til dæmis aukin 

fjarvera við störf, lýkur ekki verkefnum á réttum tíma eða skemmir vísvitandi gögn eða vélar 

svo hlutir virki ekki eins og skyldi (Amjad og Rehman, 2018). Ástæður mótstöðunnar geta 

verið ótti um uppsagnir, aukið vinnuálag, ánægja með núverandi ferli eða að starfsmenn sjái 

ekki þörf fyrir breytingar (Russell, 2017). Ef stjórnendur beita ekki viðeigandi ráðstöfunum við 

starfsfólk sitt getur það myndað mótstöðu gegn breytingum (Amjad og Rehman, 2018). 

Stjórnendur þurfa því að fylgja markvissum aðgerðum í gegnum umbreytingarferlið til að 

lágmarka eða koma í veg fyrir mótstöðu (Russell, 2017). Markvissar aðgerðir geta verið í formi 

mismunandi aðgerða eins og þjálfunar, samskipta, þátttöku starfsfólks, stjórnunar, viðræðna 

eða valdbeitingar. Þjálfun og samskipti eru viðeigandi ef fólk skortir eða hefur rangar 

upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar. Þjálfun getur hjálpað starfsfólki að skynja og skilja af 

hverju breytingarnar eru nauðsynlegar, það getur þó tekið tíma að sannfæra starfsfólkið. 
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Þátttaka starfsfólks getur hjálpað til við að láta það finna að þeirra skoðanir skipta máli og fólk 

sé þá meira tilbúið til að taka þátt og láta breytingar verða að veruleika. Samningsviðræður og 

kvíðastjórnun snýst um að hlúa að fólki sem gæti verið mótstætt breytingum vegna hræðslu. Ef 

starfsfólk fær staðfestingu á að það hafi hæfileika og getu til að takast á við breytingar er það 

líklegra að vera jákvæðara gagnvart breytingum. Valdbeiting getur þurft að eiga sér stað ef 

engar aðgerðir hafa verið árangursríkar. Samkomulag eða samningar við starfsfólkið, til dæmis 

umbun fyrir að samþykkja breytingar, getur orðið til þess að ólíklegir einstaklingar samþykki 

þær. Ef ekkert af ofangreindum aðgerðum reynast árangursríkar krefjast fyrirtæki til þess að 

knýja fram breytingar með beinni eða óbeinni þvingun. Starfsfólk er ekki ánægt í byrjun en 

það þurfi að aðlagast ef halda eigi starfi sínu, það starfsfólk sér oft að sér og er sammála 

breytingunum eftir á (Tutor2u, 2018). Þessar aðgerðir og samblöndu þeirra má sjá á mynd hér 

fyrir neðan.  

Mynd 1 

 

Sýnir aðgerðir sem þurfa að eiga sér stað í átt að lágmörkun mótlætis starfsmanna vegna 

breytinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amjad og Rehman, 2018, mynd, þýðing höfundar). 
Mynd 1: Sýnir aðgerðir sem þurfa að eiga sér stað í átt að lágmörkun mótlætis starfsmanna vegna breytinga 

2.2.6. Breytingar á vinnumarkaði 

Undanfarin ár hefur skapast mikil umræða og áhyggjur í kjölfarið af sjálfvirkni- og stafvæðingu 

og hvernig það gæti skapað aukið atvinnuleysi (Kolokytha o.fl., 2018). Starfsmenn ríkisins búa 
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við mikinn stöðugleika í starfi og eru uppsagnir hjá hinu opinbera ekki eins algengar og í 

einkageiranum (Munnell og Fraenkel, 2013). Starfsstéttir sem njóta stöðugleika og hærri launa 

í starfi eru einnig í hættu á að verða skipt út fyrir tækni (Min o.fl., 2019). Handvirk störf með 

mikilli endurtekningu er auðveldast að stafvæða og samkvæmt nefnd forsætisráðuneytisins um 

fjórðu iðnbyltinguna eru þjónustu-, sölu- og skrifstofustörf í mikilli hættu á að stafvæðast. Talið 

er til skamms tíma að eftir því sem menntunarstig einstaklinga er hærra, því minni líkur eru á 

stafvæðingu starfsins. Á Íslandi starfa um 50.400 einstaklingar á vinnumarkaði sem aðeins hafa 

lokið grunnskólaprófi og eru þeir einstaklingar líklegastir til að finna mest fyrir áhrifum af 

stafvæðingu, um 50% af þeim eða 26.000 störf eru líkleg til að hverfa alveg og önnur 45% 

líkleg til að breytast mikið (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019).  

Nýlega hóf forsætisráðuneytið á Íslandi í samstarfi við finnska fyrirtækið Elements of 

AI ókeypis námskeið á netinu um gervigreind með það að markmiði að hvetja fólk til að læra 

hvað gervigreind gerir, getur gert og getur ekki gert. Verkefnið var sett á laggirnar í þeim 

tilgangi að auka fræðslu, færni og skilning en einnig koma í veg fyrir hræðslu um of 

tæknivæddan heim (Elemennt, e.d.). Í ljósi þeirra áhyggja og umræðna um aukið atvinnuleysi 

er þó áætlað að hagkerfi heimsins muni þurfa allt það vinnuafl sem er til, auk gervigreindar til 

að vinna bug á lýðfræðilegri öldrun íbúa sem á sér stað í þróunar og þróuðum hagkerfum 

(Manyika, 2017).  

Þessi lýðfræðilega öldrun íbúa stafar af stóru barnasprengjukynslóðinni (e. baby 

boomers) sem einkenndist af verulegri aukningu á fæðingartíðni í heiminum á árunum 1946 til 

1964 (Barnier, 2021). Kynslóðin er það hlutfall af íbúum í heiminum er hverfa brátt af 

vinnumarkaði og fara á eftirlaun sökum aldurs. Gæti brotthvarf þeirra því dregið úr hagvexti 

nema hægt sé að stöðva samdrátt í vexti vinnuafls eða sýna meiri viðleitni til að auka framleiðni 

vinnuafls, t.d. með stafvæðingu (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 
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Stafvæðing getur aukið framleiðni og færni starfsmanna en einnig dregið úr umhverfismengun 

með því að forðast pappírsnotkun og minnka ferðir á milli staða (Min o.fl., 2019). 

  

2.2.7. Umhverfismál 

Sjálfbær þróunarmarkmið Sameinuðu Þjóðanna, þekkt sem heimsmarkmiðin, sýna að 

stafvæðing er talin vera umbreytandi í sjálfbærri þróun (Heimsmarkmiðin, e.d.). Hagnaður af 

stafvæðingu getur þó haft neikvæð áhrif á lífríki og samfélög, til dæmis eru snjallsímar hvergi 

nálægt því að vera í samræmi við sjálfbæra hönnun og reynir stafvæðing á notendur þeirra.  

Snjallsímar hafa orðið fastur liður í daglegu lífi milljóna manna um allan heim og í dag er 

internet notkun í farsímum um 55% af heildarumferð á netinu (Clement, J., 2021). 

Kolefnisfótspor internets á ári vegna rafmagnsnotkunar jafngildir 3,7% af losun heimsins, það 

er sama prósenta og kolefnisfótspor flugumferða er í heiminum og búist er við að losunin 

tvöfaldist fyrir árið 2025 (Energuide, 2021). Rafmagn sem notast er við á Íslandi er þó mest 

megnis framleitt úr endurnýjanlegum orkugjöfum eða 99,99% og því hefur næstum ekkert 

kolefnisfótspor þess mælst þrátt fyrir aukna notkun á rafmagni hérlendis (Sólrún og Emilía, 

2012; Samorka, e.d.). Mikilvægt er í innleiðingu stafvæðingar að hanna ferla sem minnka losun 

gróðurhúsategunda, lágmarka neyslu og bílaumferð og að tæknin sé endurnýjanleg (Kayikci, 

2018). Bein umhverfisáhrif eru beinar afleiðingar verkefna eða ákvarðana en óbein 

umhverfisáhrif eiga sér stað síðar í ferli verkefna og eru oftast fyrirsjáanleg (The Bio Diversity 

Consultancy, 2013). Stafræn breyting á tækni og þjónustu þarf að snúast um að lágmarka bein 

og óbein umhverfisáhrif (Zhang, 2020). 

2.3. Þjónusta 

Þjónusta er í næstum öllum tilvikum upplifun sem á sér stað þar sem hún er keypt og er 

óáþreifanleg, hún er starfsemi sem felur í sér samskipti við viðskiptavini og hefur ekki í för 
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með sér eignaskipti. Einstaklingur gæti fengið góða þjónustu einn daginn og slæma annan 

vegna mismunandi þjónustuaðila (Bhargava, e.d.). 

Þjónusta er efnahagsleg starfsemi í boði hjá einum aðila til annars. Orðið þjónusta leiðir 

huga margra að þjónum eða láglaunastörfum, hins vegar er ekki hægt að lýsa þjónustugeiranum 

sem bara þessu tvennu (Bordoli et al, 2018). Á Íslandi hefur þjónustu- og verslunarstörfum 

farið ört fjölgandi síðastliðin 30 ár eða um 64,6% og jafngilda þau um 22% af vinnuafli á 

Íslandi. Einnig hefur skrifstofustörfum fækkað í kjölfarið en árið 2016 var 5% af vinnuafli á 

Íslandi starfandi við skrifstofustörf. Ástæða þess er að hraðar framfarir hafa átt sér stað í 

sjálfvirkni og tækni sem leyst hafa af þau skrifstofustörf sem til voru (Hagdeild ASÍ, 2018).  

 

2.3.1. Þjónustuupplifun (e. service experience) 
 

Fyrir viðskiptavini veitingastaða eru gæði réttarins sem og andrúmsloftið á staðnum mikilvægt 

í ljósi upplifunar. Starfsmenn fyrirtækisins hafa mikil áhrif á upplifun viðskiptavinarins og 

getur skoðun þeirra á veittri þjónustu fyrirtækis breyst fljótt eftir því hvernig viðmót það fær 

frá afgreiðslufólki. Óánægðir viðskiptavinir eru tvisvar sinnum líklegri til að segja öðrum frá 

slæmum upplifunum sínum (Bordoli o.fl., 2018; D‘Emidio o.fl., 2019b; Puthiyamadam og 

Reyes, 2018). Samkvæmt rannsókn PWC árið 2018 um þjónustuupplifun er hraði, þægindi, 

hjálpsemi og kurteisi í þjónustu það sem skiptir mestu máli fyrir upplifun viðskiptavinarins en 

stafvæðing á þjónustu getur einmitt veitt hraðari, þægilegri og betri þjónustu (Puthiyamadam 

og Reyes, 2018; Reinsel o.fl., 2018). 

Þjónustuupplifun er skilgreind sem samansafn af áþreifanlegum vörum, aðstöðu og 

upplýsingum sem veittar eru í hverju umhverfi. Aðstaða eru áþreifanlegir hlutir sem þurfa að 

vera til staðar til að veita gefna þjónustu, til dæmis sjúkrahús, flugvél eða golfvöllur. 

Áþreifanlegar vörur eru hlutir sem viðskiptavinur kaupir, kemur með eða neytir, til dæmis 

golfkylfur, matvæli, sjúkralyf og skjöl. Upplýsingar eru gögn sem koma frá viðskiptavinum 

eða þjónustuaðila til að geta veitt skilvirka og sérsniðna þjónustu, til dæmis yfirlit af sætaskipan 
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hjá flugfélagi, rafrænar sjúkraskrár og óskir viðskiptavina frá fyrri heimsóknum. 

Þjónustuupplifunin skiptist síðan í skýra og óljósa þjónustu eftir því hvað viðskiptavinurinn 

skynjar. Skýr þjónusta er ávinningurinn af þjónustunni sem er auðveldlega sjáanlegur og 

samanstendur af nauðsynlegum eiginleikum þjónustunnar, til dæmis hverfandi verkur eftir 

aðgerð á skemmd í tönn, viðbragðstími slökkviliðs og nýbónaður bíll. Óljós þjónusta er 

sálfræðilegi ávinningurinn sem aðeins viðskiptavinurinn skynjar með óljósum hætti og eru 

utanaðkomandi eiginleikar þjónustunnar, til dæmis prófgráða, öryggiskerfi í bílastæðahúsi og 

að vera í einrúmi við lánaumsókn. Þetta samansafn ásamt því hvernig þjónustan er veitt hefur 

áhrif á heildar þjónustuupplifun viðskiptavinarins (Bordoli o.fl., 2018). Samsetninguna má sjá 

á mynd hér fyrir neðan. 

Mynd 2: Sýnir eiginleika sem hafa áhrif á þjónustuupplifun viðskiptavina 

Sýnir eiginleika sem hafa áhrif á þjónustuupplifun viðskiptavina 
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 (Bordoli o.fl., 2018, mynd, þýðing höfundar) 

 

2.3.2. Einkenni þjónustu 

Greinarmun þarf að gera á milli aðfanga og auðlinda í þjónustu. Aðföng þjónustu eru 

viðskiptavinirnir eða beiðendur (e. requestor of service) og auðlindir eru áþreifanlegar vörur, 
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vinnuafl og fjármagn (Kotler og Keller, 2016). Þar sem viðskiptavinir og beiðendur mæta oft 

af eigin frumkvæði og án þess að gera boð á undan sér, með sérstakar kröfur um þjónustu er 

áskorun að samræma eftirspurn og þjónustugetu (Bordoli o.fl., 2018).  

Einkenni þjónustu er skipt í fimm flokka, óstöðuleg, óeignarleg, óvaranleg, 

óáþreifanleg og ósamræm. Óstöðuleiki (e. simultaneity) er staðreynd þess að þjónustu er neytt 

á þeim tíma sem hún er gefin og því ekki hægt að halda birgðir af henni. Það er því útilokað að 

treysta á auka birgðir ef skyldi koma til aukinnar eftirspurnar (Bordoli o.fl., 2018). Helsti 

munurinn á þjónustu og vöru er skortur á eignarhaldi (e. non transferrable ownership) þar sem 

greiðsla fyrir þjónustu er oftast fyrir notkun, aðgang eða leigu á hlutum en greiðsla fyrir vöru 

felur í sér að kaupandinn hefur fulla notkun á vörunni (Chand, e.d.). Þjónusta er óvaranleg (e. 

perishable), dæmi um óvaranleika þjónustu eru flugsæti, ef þau eru ekki notuð í flugi teljast 

þau glötuð tækifæri, eins á við um hótelherbergi eða lausa klukkustund hjá hársnyrtistofu. 

Vegna óstöðuleika og óvaranleika þjónustu þýðir að ef hún er ekki nýtt þá er hún oftast töpuð 

(Bordoli o.fl., 2018). Þjónusta er skilgreind sem óáþreifanlegur (e.intangible) þáttur þótt að hún 

feli oftast í sér mikilvæg áþreifanleg atriði til dæmis aðgangsmiðar, rúm á hótelum og matur á 

veitingastöðum (Murphy, 2020). Samblanda óáþreifanleika og þátttöku viðskiptavina í 

þjónustu getur leitt til ósamræmi (e. heterogenity) í veittri þjónustu á milli viðskiptavina. 

Innleiðing stafvæðingar gæti komið alfarið í veg fyrir þetta með því að veita ópersónulegu 

ferlunum meiri athygli og þá getur starfsfólk beint athygli sinni að öðrum ferlum (Bordoli o.fl., 

2018). 

2.3.3. Spilling (e. corruption) 

Spilling skiptist í tvennt, í löglegri starfsemi eins og til dæmis þegar einhver fær afgreiðslu fyrr 

en aðrir vegna tengsla og tengist það ósamræmi í þjónustu er annar fær afgreiðslu fljótari en 

ella. Hin hliðin er ólögleg starfsemi þegar starfsfólki er greitt fyrir til dæmis að hunsa ólöglegan 

varning í flutningi (Þórólfur Matthíasson, 2019). Spilling felur nefnilega í sér bæði 
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fjárhagslegar og ófjárhagslegar aðgerðir. Spilling ríkir í mörgum löndum, erfitt er að skilgreina 

nákvæmlega spillingu stofnana en þó hægt að skilgreina í stórum dráttum sem misnotkun á 

opinberu valdi í þágu einkaaðila (Pathak o.fl., 2008). Á lista Transparency International yfir 

spillingarvísitölu, þar sem núll þýðir mjög spillt og 100 mjög óspillt, fær Ísland 75 stig af 100 

mögulegum árið 2020, sem er í meðallagi en Ísland hefur misst sjö stig síðan árið 2012, miðað 

við til dæmis Eistland sem hefur unnið 11 stig síðan 2012 (Transparency International, 2020). 

Eistland hefur unnið að því að koma í veg fyrir spillingu í þjónustu hins opinbera samhliða 

stafvæðingunni og sést það á spillingarvísitölunni að hún hefur batnað síðan árið 2000 eða um 

það leyti sem Eistland hóf stafvæðingarferlið (Karikmäe, 2019; Transparency International, 

e.d.). Sjá má á mynd hér fyrir neðan þróun spillingarvísitölu Íslands (gráa línan) og Eistlands 

(bláa línan) frá árunum 2000 til 2020. Ísland fór úr 91 stigi árið 2000 í 75 stig árið 2020 á 

meðan Eistland fór úr 57 stigum árið 2000 í 75 stig árið 2020 (Transparency International, 

e.d.). 

Mynd 3:  

Sýnir þróun spillingarvísitölu Íslands og Eistlands frá árinu 2000 til 2020. 

(Transparency International, e.d.). 

Mynd 3: Sýnir þróun spillingarvísitölu Íslands og Eistlands frá árinu 2000 til 2020 
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2.3.4. Þátttaka viðskiptavina (e. customer participation) 

Einn af mikilvægustu þáttum þjónustu er þátttaka viðskiptavina (Kumar, 2017). Upplifun 

viðskiptavinarins á þjónustunni á sér oftast stað í afgreiðslurými hennar og þarf að veita hönnun 

þess sérstaka athygli út frá sjónarhorni viðskiptavinarins. Hlutir eins og skipulag, hávaði, litur 

eða húsbúnaður getur allt haft áhrif á gæði þjónustunnar (Bordoli o.fl., 2018). Mikilvægur 

vinkill við að veita þjónustu er að skynja að viðskiptavinurinn getur tekið virkan þátt í 

þjónustuferlinu (Kumar, 2017). Mismunandi er hversu mikil viðleitni fyrir breytingum (e. 

effort variability) er þegar viðskiptavinir gegna hlutverki í þjónustuferlinu en virkur þáttur 

viðskiptavina er til dæmis að nota sjálfsafgreiðslukassa í verslun, ganga frá mataráhöldum á 

skyndibitastað eða panta mat á netinu (Bordoli o.fl., 2018).  

2.3.5. Sjálfsafgreiðsla 

 

Áratugur sjálfsafgreiðslu er hafinn og þátttaka viðskiptavina eykst. Sífellt oftar eru fyrirtæki að 

innleiða sjálfsafgreiðslu til þess að bæta núverandi þjónustu við viðskiptavininn og minnka 

þannig kostnað (Kotler og Keller, 2016). Viðskiptavinir kunna að meta þægindi og áreiðanleika 

í þjónustu en algengt er að einstaklingar lendi í óreyndu starfsfólki, óhentugum opnunartíma 

eða röðum (Preda o.fl., e.d.). Ekki allar sjálfsafgreiðslur bæta þjónustugæði en geta gert 

þjónustuna hraðari, nákvæmari, þægilegri og ódýrari (Kotler og Keller, 2016). Sjálfsafgreiðsla 

er þjónusta sem viðskiptavinurinn framkvæmir sjálfur með tækninni, til dæmis í hraðbönkum, 

matvörubúðum, á netinu eða snertiskjám (Preda o.fl., e.d.).  

 

2.3.6. Félagsleg einangrun 
 

Stafvæðing hefur breytt því hvernig við eigum samskipti við fólk og myndum ný tengsl. 

Hvernig þessar breytingar koma til með að móta félagsleg tengsl eldra fólks, yfir 65 ára, er 

óljóst. Hætta er á að fólk verði félagslega einangrað í kjölfar stafvæðingar en á sama tíma gæti 

tæknin haft jákvæð áhrif á félagsleg tengsl fólks (Hülür og Macdonald, 2020). Félagsleg 
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einangrun er ástand þar sem einstakling skortir tilfinningaleg og félagsleg tengsl við aðra. 

Einstaklingar á aldrinum 19-32 ára bera merki þess að aukin samfélagsmiðlanotkun eykur 

félagslega einangrun þeirra og gerir netið fólki kleift að bera sig saman við annað fólk og getur 

það leitt af sér neikvæð áhrif og dregið úr ánægju almennings (Primack o.fl., 2017; Zhang, 

2020). Stafvæðing hefur breytt því hvernig fólk lifir daglegu lífi og veitir möguleika á 

innihaldsríkara lífi. Fólk yfir 65 ára hefur einnig sýnt fram á að það sé tilbúið til og geti lært 

inn á nýja tækni þegar það skilur félagslega kosti þess (Locsin o.fl., 2021). 

3. Aðferðafræði 

Rannsakandi framkvæmdi eigindlega rannsókn í formi viðtala. Eigindleg rannsóknarviðtöl eru 

viðkvæm en öflug aðferð til að fanga reynslu og skilja viðfangsefnið út frá sjónarhorni 

viðmælenda (Kvale, 1996). Viðmælendur voru samtals sex en tveir viðmælendur buðu aðeins 

upp á að svara spurningunum handvirkt og senda rannsakanda. Þau fjögur rannsóknarviðtöl 

sem tekin voru, voru hálf stöðluð (e. semi structured) djúpviðtöl (e.in-depth interviews) og tóku 

frá hálfri klukkustund upp í eina klukkustund.  

 

3.1. Þátttakendur 
 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) þar sem rannsakandi býr 

yfir þekkingu til að geta valið það úrtak sem hentaði til að komast að niðurstöðu í rannsókninni 

(Kvale, 1996). Það skipti miklu máli fyrir rannsakanda að velja sérfræðinga sem kæmu að 

ferlinu á Íslandi, hefðu komið að eins ferli í nágrannalöndum og til fagstéttar sem stafvæðingin 

hefði áhrif á. Stafrænn umbreytingarráðgjafi í Eistlandi, Anett Numa, varð fyrir valinu þar sem 

Eistland er fyrirmyndar ríki þegar kemur að stafvæðingu hins opinbera og hafa þau séð 

gífurlegan hagnað af því að stafvæða ferla ríkisins. 
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Tafla 1 

Listi yfir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni 

Tafla 1: Listi yfir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni 

 

3.1.1. Anett Numa 

 

Anett Numa er stafrænn umbreytingarráðgjafi í Eistlandi hjá upplýsingasetrinu e-estonia. Hún 

hefur búið og stundað nám í mismunandi löndum og þannig lært að meta að búa í stafrænu 

samfélagi. Fræðilegi bakgrunnur hennar er í stjórnmálafræði og leggur Anett áherslu á að efla 

gott samstarf á milli hins opinbera og einkaaðila til að skapa heildstætt og tryggt umhverfi. 

Anett telur að uppbygging stafrænnar opinberrar þjónustu eigi að vera aðgengileg og einföld 

fyrir alla borgara. Hún hefur starfað hjá e-Estonia í um tvö ár og dagleg störf hennar eru ráðgjöf, 

kortleggja framfarir og hjálpa að þróa lausnir og efla stafvæðingu í eistneskum fyrirtækjum og 

stofnunum.  

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælanda með forritinu Linkedin og samþykkti 

hún að taka viðtalið með forritinu Teams þar sem viðmælandi býr í Eistlandi. Viðtalið var tekið 

upp á síma rannsakanda og samþykkti viðmælandi það fyrir fram sem og að vera nafngreind í 

rannsókninni (sjá viðtal í viðauka A) 
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3.1.2. Guðmundur Þór Magnússon 

Guðmundur Þór Magnússon er forritari og hefur starfað hjá Arion banka í um 10 ár. Hann hefur 

mikla reynslu af ferli stafvæðingar og um þessar stundir er hann í þróunarteymi rafrænna 

þinglýsinga. 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælanda með tölvupósti og samþykkti hann að 

taka viðtalið með forritinu Teams þar sem viðmælandi var í vinnu heiman frá. Viðtalið var 

tekið upp á síma rannsakanda og samþykkti viðmælandi það fyrir fram sem og að vera 

nafngreindur í rannsókninni (sjá viðtal í viðauka A). 

 

3.1.3. Ásdís Halla Arnardóttir 

 

Ásdís Halla Arnardóttir er lögfræðingur og starfar sem sviðsstjóri þinglýsinga- og leyfasviðs 

hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.  

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælanda með tölvupósti og samþykkti hún að 

taka viðtal í persónu í embætti sýslumannsins á Höfuðborgarsvæðinu. Viðtalið var tekið upp á 

síma rannsakanda og samþykkti viðmælandi það fyrir fram sem og að vera nafngreind í 

rannsókninni (sjá viðtal í viðauka A). 

 

3.1.4. Tina Birgitte Nors 

 

Tina Birgitte Nors er lærður lögfræðingur og starfar sem dómari við þinglýsingadómstólinn í 

Danmörku, þar sem farið er yfir um 2,2 milljónir skjala á ári varðandi land- og eignaskráningu. 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælanda með tölvupósti og samþykkti hún að 

taka þátt en bað um lista af spurningum til að svara þeim handvirkt í tölvupósti þar sem ekki 

hentaði henni að taka viðtal að svo stöddu. Viðmælandi samþykkti fyrir fram að vera 

nafngreind í rannsókninni (sjá viðtal í viðauka A). 

 

3.1.5. Steinar Þór Ólafsson 
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Steinar Þór Ólafsson er sérfræðingur hjá Viðskiptaráði Íslands, starfaði áður sem markaðsstjóri 

Skeljungs og hafði þar áður stýrt stafrænni markaðssetningu N1. Hann er menntaður með BSc. 

gráðu í íþróttavísindum frá tækni- og verkfræðideild HR en fann ástríðu sína fyrir viðskiptum 

eftir útskrift og sótti þá MBA nám í Háskólanum í Reykjavík. Steinar Þór er þekktur fyrir skrif 

um markaðsmál og vinnustaðamenningu á forritinu Linkedin og er eftirsóttur fyrirlesari 

(Andrés Jónsson, 2020). Steinar Þór er einnig sérfræðingur í stafrænni þróun og markaðsmálum 

með brennandi áhuga á mannauðsmálum. 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælanda með forritinu Linkedin og samþykkti hann 

að taka þátt en bað um lista af spurningum til að svara handvirkt þar sem ekki hentaði að taka 

viðtal að svo stöddu vegna aukinna samkomutakmarkana Covid-19. Viðmælandi samþykkti 

fyrir fram að vera nafngreindur í rannsókninni (Sjá viðtal í viðauka A). 

3.1.6. Viðmælandi X 

X starfar á X fasteignasölu við skjalavinnslu og útskrifaðist nýlega með BA í lögfræði. 

Viðmælandi var valinn þar sem fasteignasölur eru einn stærsti beiðandi þinglýsinga á Íslandi. 

Rannsakandi hitti viðmælanda hjá embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og 

samþykkti viðmælandi að taka viðtal á X fasteignasölu. Viðtalið var tekið upp á síma 

rannsakanda og samþykkti viðmælandi það fyrir fram en vildi þó halda nafnleynd (Sjá viðtal í 

viðauka A). 

 

3.2. Mælitæki  
 

Rannsakandi var með hálf-staðlaðar spurningar í viðtölunum og fóru þau fram í persónu, yfir 

myndsímtal (Teams) eða með tölvupósti. Öll viðtölin nema þau sem bárust með tölvupósti voru 

tekin upp á snjallsíma rannsakanda. Alls voru spurningarnar 12 talsins og að mestu leiti eins 

fyrir hvern viðmælanda. Mælitæki rannsóknarinnar eru þessar spurningar (Sjá viðtöl í viðauka 

A). 
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Fyrsta spurningin leiddi að því að viðmælandi sagði aðeins frá sér, sínum daglegu 

störfum sem og faglega bakgrunni. Síðan voru þau spurð um hvað þeim fyndist almennt um 

stafvæðingu og hvort þau gætu nefnt dæmi um jákvæða eða neikvæða eiginleika hennar. Næsta 

spurning sneri að þeim sem koma að þinglýsingum daglega og hvernig núverandi ferli er í dag 

og hvernig eða hvort það mætti bæta þetta ferli. Síðan var spurt hvort viðmælandi hefði orðið 

var við breytingu á starfsumhverfi sínu með tilkomu stafvæðingar og hvort hann hefði heyrt 

um hræðslu innan vissra starfshópa. Með vissum starfshópum var rannsakandi að vísa í það 

starfsfólk sem verður mest fyrir áhrifum af völdum stafvæðingar. Næsta spurning var likert 

skali til að ná fram einhverjum tölulegum upplýsingum. Þar var viðmælandi beðinn um að 

nefna tölu á bilinu 1-5 (þar sem 1 er mjög óánægt og 5 mjög ánægt) með hvar þau telja ánægju 

beiðenda/fagstéttar vera í dag með þinglýsingar. Næsta spurning var spurð ef talan var undir 5 

og þá hvað þeim fyndist þurfa gert til að koma þjónustunni á þann stað sem þau vilja hafa hana. 

Næsta spurning var um hvaða áhrif þau telja stafvæðingu muni koma til með að hafa á 

þjónustuna þeirra og hvaða jákvæðu eða neikvæðu þætti þau sjá. Næsta spurning tengdist 

kostnaði og voru viðmælendur spurðir hvort og þá hvaða kostnaðarliðir myndu hækka eða 

lækka með tilkomu stafvæðingar þinglýsinga. Í lokin voru viðmælendur spurðir hvort þeir sæju 

einhverjar hindranir fyrir stafni og síðan hvaða tækifæri væru í framhaldi af stafvæðingunni. 

Steinar Þór, sérfræðingur, var spurður sömu spurninga en þó meira almennt út í stafvæðinga 

ferlið, ekki beintengt þinglýsingum og voru svör hans mjög góð og ítarleg fyrir rannsakanda. 

Rannsakandi tók saman helstu spurningar og ástæður rannsakanda fyrir að spyrja 

viðmælendur að þeim og má sjá það á töflu hér fyrir neðan. 

 

Tafla 2: Listi af spurningum úr eigindlegri rannsókn og ástæða rannsakanda fyrir þeim. 

 

Listi af spurningum úr eigindlegri rannsókn og ástæða rannsakanda fyrir þeim. 
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3.3. Framkvæmd 
 

Rannsakandi ákvað strax frá upphafi að hafa samband við fólk í nágrannalöndum Íslands til að 

ná fram samanburði þar sem Ísland skorar neðarlega í stafvæðingu hins opinbera miðað við 

þau (OECD, 2020). Hafði rannsakandi samband við Anett Numa stafrænan umbreytinga-

ráðgjafa í Eistlandi yfir forritið Linkedin og fékk strax mjög jákvæð svör um áhuga á að taka 

þátt í rannsókninni, í framhaldi átti rannsakandi 50 mín. fund með Anett.  

Rannsakandi hafði síðan samband við Søren Sørup Hansen verkefnastjóra stafrænna 

þinglýsinga í Danmörku. Rannsakandi sendi tölvupóst á Søren en sökum álags þurfti hann að 

hafna því en bað samstarfsfólk sitt um að taka þátt í sinn stað. Tina Birgitte dómari við 

þinglýsingadómstólinn í Danmörku varð því fyrir valinu fyrir næsta viðtal en bað um að fá 

sendan spurningalistann og svara þeim handvirkt. Rannsakandi fékk mjög ítarleg og góð svör 

frá Tina Birgitte.  

Rannsakandi vildi síðan ná orði af fagstétt sem kemur að eða verður fyrir áhrifum af 

stafrænum þinglýsingum, að þessu sinni fjármálafyrirtæki. Faðir rannsakanda var í 

verkefnahóp Arion banka með stafrænar bílalánsumsóknir fyrir nokkrum árum og benti 

rannsakanda á fyrrverandi samstarfsmann sinn, Guðmund Þór Magnússon forritara hjá Arion 

banka. Í framhaldi af því að senda Guðmundi Þór tölvupóst um fyrirhugaða þátttöku hans áttu 
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rannsakandi og Guðmundur 30 mín. viðtal yfir myndsímtals forritið Teams. Rannsakandi nýtti 

sér síðan tengsl við fyrrverandi vinnustað sinn, sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu, til að 

komast í samband við sviðsstjóra þinglýsinga og leyfa, Ásdísi Höllu Arnardóttur. Rannsakandi 

sendi Ásdísi Höllu tölvupóst og samþykkti hún að taka viðtal hjá embætti sýslumannsins á 

höfuðborgarsvæðinu sem varði í um 30 mín. Næst var á dagskrá að taka viðtal við fasteignasala 

þar sem stærstu beiðendur þinglýsinga á Íslandi er fólk á fasteignamarkaði og sinna 

fasteignasalar því oftast að koma skjölum til og frá sýslumanninum fyrir fasteignakaupendur 

og seljendur. Rannsakandi hafði hitt á starfsmann fasteignasölu hjá embætti sýslumannsins á 

höfuðborgarsvæðinu og rætt við viðkomandi um stafvæðingu þinglýsinga og hvort áhugi væri 

hjá viðkomandi fyrir þátttöku í rannsókninni. Viðkomandi samþykkti að taka viðtal á næstunni 

en þó vildi hann halda nafnleynd og ekki upplýsa á hvaða fasteignasölu viðkomandi starfar hjá. 

Viðtalið var stutt en ítarlegt og tók um 20 mín. 

Rannsakanda fannst, eftir að viðtölum lauk, að það myndi bæta rannsóknina að fá hlutlaust 

mat sérfræðings í stafvæðingu. Því hafði rannsakandi samband við Steinar Þór yfir forritið 

Linkedin um hvort hann hefði áhuga á að taka þátt. Steinar Þór svaraði fljótt játandi, svaraði 

spurningalistanum handvirkt og sendi til rannsakanda þar sem ekki tókst að finna tíma fyrir 

viðtal augliti til auglitis. Svör Steinars Þórs voru ítarleg, fagleg og góð og því var ekki þörf á 

að leita til annara sérfræðinga á þessu sviði. Viðtölin fóru öll fram á tímabilinu 19. mars til 9. 

apríl. 

 

4. Niðurstöður 

Rannsakandi fer yfir helstu atriði úr viðtölum í þessum kafla. Viðmælendur voru spurðir 

spurningum sem skipt er í fjóra flokka sem samræmast staðhæfingum rannsóknarinnar. 
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4.1. Stafvæðing  

Þar sem stafvæðing er frekar nýtt hugtak á Íslandi fannst rannsakanda mikilvægt byrja á því að 

spyrja viðmælendur á Íslandi hvað þeim fyndist um hana og hvaða jákvæðu eða neikvæðu 

hliðar þeir sjá. Allir viðmælendurnir voru sammála um þá jákvæðu hlið stafvæðingar að hún 

sé spennandi og nauðsynlegt ferli, einnig nefndu viðmælendur að stafvæðing muni hafa í för 

með sér margar jákvæðar breytingar eins og til dæmis aukinn sparnað, betri þjónustu, meiri 

ánægju og frelsi.  

 

Guðmundur Þór, forritari: „Hún er náttúrulega frábær þessi stafvæðing, erum að 

einfalda gríðarlega mikið af ferlum, bæta upplýsingaflæði og minnka handvirka 

meðhöndlun sem oft getur verið mikið af mistökum í. Stafvæðingin býður upp á betri 

rekjanleika og að við fáum að fylgja ferlinu betur eftir. Sjáum strax ef eitthvað stoppar 

í ferlinu og gögnin verða réttari með stafvæðingunni“. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: „Kostir stafrænna umbreytinga er fyrst og fremst falið í 

sparnaði. Sparnaði á tíma og fjármunum. Í flestum tilvikum er þessi tímasparnaður það 

jákvæða fyrir viðskiptavini“. 

 

Ásdís Halla, sviðsstjóri þinglýsinga: "Mjög spennandi ferli sem ætti að vera til góðs 

fyrir alla. Meðal þess jákvæða sem ég sé t.d. fyrir lögfræðingana sem starfa við 

þinglýsingar er að búið verður að sigta út einföldu atriðin sem fara þarf yfir og 

áhugaverði hluti vinnunnar situr eftir“.  
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Viðmælandi X, skjalavinnslusvið: „Tel þetta vera mjög jákvæða þróun sem leiðir til 

skilvirkari og hraðari þjónustu. Einnig mikið umhverfisvænna þar sem við, 

fasteignasölur, sleppum við mikið magn af skjalapappír, útprentunum, umslögum o.fl.“. 

 

Sama spurning var borin upp við viðmælendur erlendis sem hafa þekkt hugtakið stafvæðing 

lengur og séð ávinning af henni. Bæði í Eistlandi og Danmörku urðu þau vör við minni kostnað 

á bæði tíma og peningum en einnig að verða gegnsærri, losna við spillingu og veita fólki aukið 

frelsi.  

Tina Birgitte, dómari: „Kynning á stafvæðingunni hefur leitt til mikillar 

kostnaðarlækkunar á tíma og peningum, einnig fyrir utanaðkomandi aðila“. 

 

Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Almennt gæti ekki verið neitt betra en 

stafræn breyting, sérstaklega þegar talað er um rafræna stjórnsýslu. Stafvæðing heilt 

yfir hefur hjálpað Eistlandi að verða gegnsærri, losna við spillingu og einnig lækka 

kostnaðarstigið verulega. Við höfum veitt fólki aukið frelsi og sveigjanleika með 

stafvæðingunni. Jákvætt frá ríkisstjórnarhliðinni er að það er miklu ódýrara að gera 

hlutina á netinu en á pappír og með gagnsæinu hefur traustið til hins opinbera aukist til 

muna“. 

 

Viðmælendur sem starfa með þinglýsingar daglega voru allir sammála um að neikvæða hlið 

stafvæðingar í tengslum við þinglýsingar væri hvað ferlið hefur farið hægt af stað og verið 

lengi í fæðingu. 

 

Guðmundur Þór, forritari: „Það er kannski pínu neikvætt hvað sumar stofnanir hafa 

farið hægt af stað en ef við tökum fyrir rafræna þinglýsinga verkefnið, þá erum við með 
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verkefni sem fór af stað fyrir 10 árum og það var ekki nógu gott hvað menn ríghéldu í 

úreltar tækniútfærslur lengi. Það þurfti smá tuð frá utanaðkomandi aðilum til þess að 

menn sáu ljósið“. 

Ásdís Halla, sviðstjóri þinglýsinga: „Ég sé ekkert neikvætt við rafrænar þinglýsingar, 

það er helst bara óskandi að þetta gengi hraðar fyrir sig. Ábótavön stafræning og 

skráning upplýsinga í gegnum árin hjá öllum aðilum sem þessu tengjast hefur m.a. haft 

sitt að segja hvað það varðar. En einnig er að mörgu að hyggja og þetta þarf að gera vel 

og kerfið að vera öruggt“. 

 

Viðmælandi X, skjalavinnslusvið: „Neikvætt er hvað þetta hefur tekið langan tíma, 

hefði mátt vera löngu búið að innleiða stafvæðingu þinglýsinga“. 

 

Steinar Þór sérfræðingur nefndi áhugaverða hlið sem enginn annar viðmælenda nefndi en það 

er að þjónustan yrði endilega ekki betri fyrir viðskiptavininn þar sem allri vinnu starfsfólksins 

hefur verið velt yfir á viðskiptavininnn. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: „ókosturinn er að þjónustan er ekki endilega betri því í 

mörgum tilvikum er búið að velta vinnunni af starfsmanni fyrirtækisins á 

viðskiptavininn“. 

 

Viðmælendur erlendis nefndu að stafvæðing muni alltaf koma með áskorunum en neikvæður 

eiginleiki væri möguleiki á félagslegri einangrun með innkomu fleiri stafvæddra ferla. 

 

Tina Birgitte, dómari: „stafvæðing mun samt alltaf veita þér nokkrar áskoranir“. 
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Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Neikvæða myndi vera félagsleg 

einangrun, ég vona að fólk missi ekki tengsl við hvort annað þegar það gerir allt á 

netinu“. 

 

4.2.  Þjónusta  
 

Lengi hefur verið mikill biðtími eftir þinglýstum skjölum, eða um 2 vikur og eins og kom fram 

hér að ofan er mikið umstang í kringum þær. Viðmælendur voru því spurðir hvar þeir myndu 

telja ánægju beiðenda á Íslandi í dag með þinglýsingar vera, á skalanum 1-5 þar sem 1 er mjög 

óánægðir og 5 mjög ánægðir. Markmiðið var að reyna finna fyrir því hvar mismunandi 

fagstéttir sjá viðskiptavini sína standa. Allir voru sammála um að það sé langur biðtími en 

mismunandi var hversu mikil áhrif biðtíminn hefði á ánægju beiðenda. Aðalatriðin sem voru 

nefnd voru öll mjög í samræmi við hvort annað. 

 

Ásdís Halla, sviðsstjóri þinglýsinga: „Þeir finna fyrir löngum biðtíma og það hefur oft 

verið of langur biðtími eftir þinglýsingu sökum undirmönnunar. Við leggjum þó upp úr 

því að veita eins góða þjónustu og okkur er unnt. Þinglýsing er oft forsenda þess að 

viðskipti klárist, fjármunir skipti um hendur og þinglýsingarbeiðandi geti byggt á rétti 

sínum. Þinglýsingar eru m.a. mikilvægar fyrir viðskiptalífið og get ég rétt ímyndað mér 

hversu mikið af fjármunum sitji og bíði eftir að skipta um hendur á meðan beðið er eftir 

skjali úr þinglýsingu“. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: „Ég held að Stafrænt Ísland hafi lyft grettistaki í stafrænum 

lausnum innan ríkisstofnana á undanförnum árum svo ánægjan er örugglega meiri í dag 

2021 en hún var 2015 þegar ég byrjaði að vinna tengt stafrænni þróun. Annað sem spilar 
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inn í það er líka að fólk gerir ekki sömu kröfur til ríkisstofnana og einkafyrirtækja. Ég 

myndi því telja að staðan væri ca. 3, á skalanum 1-5„  

 

Guðmundur Þór, forritari: „Ég held að viðskiptavinurinn okkar verði ekkert rosalega 

var við það, t.d. þegar þú ert að kaupa fasteign og skrifar undir lán hjá okkur en ert 

kannski að fá afhent eftir 2-3 mánuði þá ertu ekkert að drífa þig þannig að fá peninginn 

í hús þótt að þinglýsingin tekur 2-3 daga þá ertu ekkert endilega að pirra þig á því sem 

viðskiptavinur“. 

 

Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi í Eistlandi taldi ánægju beiðenda þar vera um 4 eða 

frekar ánægða þar sem þau telja sig alltaf geta bætt upplifun viðskiptavina í þessum síbreytilega 

tækniheimi sem við lifum í. Þau passa að hafa prófunarhóp áður en nýjum lausnum er bætt við 

stafræna þjónustu þeirra og gefa einnig almenningi kost á því að koma með umsögn eftir að 

hafa lokið ferli á netinu í gegnum e-Estonia. 

 

Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Upplifun beiðenda og ánægja þeirra 

með vefsíðuna hefur alltaf verið forgangsverkefni, við höfum líka prófunarhóp til að 

sjá upplifunina frá augum notenda. Við höfum þetta orðatiltæki um að hver einasta 

þjónusta verði að vera einföld og stutt. Þessi lausn verður að geta verið notuð af fólki 

sem hefur mjög mismunandi færni á netinu, að hanna hlutina til að vera stuttir og 

einfaldir er lykillinn. Ánægður beiðandi verður að vera lykilatriðið þar sem við erum 

að vinna fyrir fólkið, við þurfum að hanna þetta fyrir alla borgara Eistlands. Það sem 

Eistland hefur verið að gera og við mælum með til annarra landa er að eftir að 

einstaklingur hefur lokið skráningu eða gert aðra hluti á innra vefnum erum við með 

þessa stuttu könnun svo sé hægt að gefa stig um hvernig þeim líkaði að nota þennan 
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vettvang og ef það er eitthvað sem þeir myndu mæla með breyta. Það er mjög mikilvægt 

svo að fólki finnist skoðun þeirra skipta máli og ef þeir segja eitthvað sjá þeir breytingu. 

Við erum líka með viðburði sem kallast „Hackathons“ svo borgarar geta lagað 

vandamál og/eða komið með nýjar hugmyndir og stjórnvöld borga þeim fyrir það. 

Ég býst við að talan yrði fjórir þar sem við höfum alltaf fyrir stafni að verða 

betri og sjá framfarir með síbreytilegt umhverfi“ 

 

Af svörum viðmælenda má sjá að ekki er mikill munur á milli viðhorfs viðmælenda á ánægju 

beiðenda á Íslandi og í Eistlandi. Anett Numa, stafrænn umbreytingarráðgjafi í Eistlandi vildi 

ekki vera of stolt og segja mjög ánægðir þar sem hún telur þau alltaf geta gert betur. 

Viðmælendur á Íslandi töldu beiðendur vera hvorki ánægða né óánægða með þinglýsingar í 

dag eins og sjá má á mynd hér fyrir neðan. 

Mynd 4: Viðhorf viðmælenda gagnvart ánægju beiðenda 

 

Viðhorf viðmælenda gagnvart ánægju beiðenda 
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Í ljósi þess að stafvæðing þinglýsinga er í innleiðingu fannst viðmælanda við hæfi að spyrja 

Steinar Þór, sérfræðing, hvað honum fannst þurfa gert til að sjá töluna um ánægju beiðenda 

með þjónustu hins opinbera hærri. Hann sá ekkert virði fyrir samfélagið í að halda ríkinu eins 

og það er og því þurfi að setja mikinn kraft í stafvæðingu hins opinbera. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: „Ríkið skapar ekkert virði fyrir samfélagið. Starfsmaður á 

launum hjá ríkinu að gera eitthvað stuðlar ekki að hagvexti því við öll hin þurfum að 

borga fyrir launin hans. Það er óeðlilegt að launahækkanir séu leiddar af 

ríkisstarfsmönnum og að mest fjölgun starfa hafi verið hjá hinu opinbera. Markmið 

okkar ætti því að vera að ríkið sé eins létt rekstrarlega og hugsast getur. Þannig geta 

sem flestir stuðlað að aukinni verðmætasköpun og hagvexti sem er það sem skilar okkur 

sem bestum lífsgæðum. Því ættum við halda áfram að setja fítonskraft í stafræna 

umbreytingu á sem flestum rekstrarþáttum hins opinbera svo við getum búið til sem 

mest verðmæti“.  

 

4.3. Þinglýsingar  
 

Viðmælendur sem koma að þinglýsingum á Íslandi voru spurðir hvernig þinglýsinga ferlið er 

í dag. Allir voru samhljóða um að þinglýsingar í dag séu fyrirferðarmiklar, óumhverfisvænar 

og kostnaðarsamar fyrir ríkið sem og fagstétt og beiðendur. Einnig nefndu allir að ferlið í dag 

býður upp á mistök, póstsendingar skila sér stundum ekki, undirskriftir eða upplýsingar á 

skjölum séu í ólagi eða að skjöl týnist.  

Guðmundur Þór, forritari: „Þetta er handvirkt í dag, það fer sendill frá okkur daglega 

með skjöl til sýslumannsins í þinglýsingu og kemur svo til baka tveimur dögum seinna 

með skjölin. Eftir það eru skjölin skönnuð og síðan sett í geymslu. Töluvert umstang í 

kringum þetta. Sumir pappírar eru sendir út á land til viðskiptavina í undirritun á sumum 
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lánum, nokkrir dagar sem fara í póstsendingar á milli staða og svo í lok ferlisins kemur 

kannski í ljós að skrifað var undir vitlaust og þá þarf að endurhefja ferlið“. 

 

Ásdís Halla, sviðstjóri þinglýsinga: „Í dag er skjal sem á að þinglýsa afhent 

sýslumanni í frumriti og ljósriti á löggildum skjalapappír. Ef skjalið hefur að geyma 

þær upplýsingar og undirritanir sem til þarf er það dagbókarfært. Skjölin fara þá til 

þinglýsingar hjá lögfræðingi og eru afgreidd í tímaröð eftir þeim degi sem þau eru 

dagbókarfærð. Það eru ýmis atriði sem ber að gæta við þinglýsingu og getur margskonar 

álitaefni komið upp. Þinglýstum skjölum hefur fjölgað þó nokkuð milli ára og var 

tæplega 98.900 skjölum þinglýst árið 2020 sem er fjölgun um tæplega 30% milli ára“. 

 

Viðmælandi X, skjalavinnslusvið: „Í dag er einn lögfræðingur starfandi á stofunni 

sem sér aðeins um það að undirbúa skjöl fyrir þinglýsingu og rukka viðskiptavini um 

þinglýsingargjald sem er síðan komið áfram til sýslumannsins. Eftir það tekur sendill 

stofunnar við sem keyrir gögnin til sýslumanns og sækir þau sem eru tilbúin. Eftir að 

gögnin skila sér til baka til okkar eru þau skönnuð inn, vistuð, send til viðkomandi þegar 

á við og öll afrit geymd“. 

 

Sama spurning var borin upp við viðmælendur erlendis sem hafa farið í gegnum 

stafvæðingarferlið og þekkja aðeins þinglýsingar í dag sem alfarið stafrænt ferli. Nefndu Anett, 

stafrænn umbreytingarráðgjafi og Tina, dómari að þinglýsingar í þeirra landi tækju stuttan tíma 

í dag og væri ferlið rafrænt en þó er opið fyrir almenningi í Eistlandi að mæta og gera hlutina 

„á gamla veginn“ annað en í Danmörku þar sem það er ekki hægt lengur. 
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Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Þetta er í raun frekar einfalt hér, allt 

skráningarferlið er að fullu á netinu. Þú byrjar ferlið, undirritar löglega skjölin, ef þú 

ert ekki eigandi eignarinnar sem um ræðir þá fær eigandinn tilkynningu um að hann 

þurfi að undirrita það og verður ekki að gera það aftur ef þú vilt hefja nýtt ferli með til 

dæmis húsaleigubætur. Við reynum að hafa meginregluna „aðeins einu sinni“ þannig 

að þú þarft bara að gera hlutina einu sinni“. 

 

Tina Birgitte, dómari: „Síðan árið 2009 þá hefur öll land- og eignaskráning verið 

meðhöndluð á netinu á www.tinglysning.dk - með stafrænni undirskrift eða umboði. 

Við tökum ekki við neinum pappírsgögnum. Það tekur 5 sekúndur að skrá skjal og um 

það bil 88% allra skráninga eru þinglýst sjálfvirkt og aðeins um 12% handvirkt innan 

við 10 daga“. 

 

4.4. Hagræðing 
 

Með markvissum aðgerðum mun hagræðing eiga sér stað eftir stafvæðingu hjá hinu opinbera.  

Viðmælendur voru spurðir hvaða áhrif, jákvæð og/eða neikvæð þau töldu stafvæðinguna hafa 

á þjónustu þeirra og hvort þau sjá fram á lægri kostnað í framhaldi. Samræmi var í svörum 

viðmælanda um að í ljósi stafvæðingar myndu þau öðlast betri yfirsýn, meiri skilvirkni, geta 

veitt hraðari þjónustu og ferlið yrði ódýrara. 

 

Guðmundur Þór, forritari: „Ég held að allt muni bara breytast, störfin munu breytast 

og við munum upplifa meiri yfirsýn og eftirfylgni. Okkur mun takast að keyra mál 

hraðar í gegn og veita þannig betri þjónustu – þótt að við séum á ágætum tíma í dag. 

Breytingin verður ánægjan eftir að fá lagabreytingar í gegn svo hægt sé að skrifa undir 

rafrænt og gera allt stafrænt sem er þægilegra fyrir viðskiptavininn en skiptir ekkert 
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miklu máli þótt það sé hraðara. Held að það velti mjög á verðskránni hjá Þjóðskrá hvort 

kostnaður við þinglýsingar muni lækka en til lengri tíma ætti kostnaðurinn að lækka“. 

 

Ásdís Halla, sviðstjóri þinglýsinga: „Kostnaður við þinglýsingu færi úr 2.500kr í 

1.500kr ef þinglýst er stafrænt“ 

 

Viðmælandi X, skjalavinnslusvið: „Helstu breytingar eða jákvæð áhrif sem við 

sjáum fram á við stafvæðingu þinglýsinga er lækkun umsýslugjalda og hraðari 

málsmeðferð fyrir viðskiptavin okkar en einnig meiri yfirsýn hvenær gögn fara inn og 

hvenær þeim er þinglýst. Auka kostur er minnkun á löggildum skjalapappír sem er 

mjög dýr“. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: “Í flestum tilvikum eru fórnarskipti stafvæðingar að 

þjónustan verður ekki jafn persónuleg. Hún verður skilvirkari og hagkvæmari. Hvernig 

þú átt í samskiptum við heimilislækninn þinn í gegnum Heilsuveru er auðveldara en 

tengingin verður engin. Hvernig þú þekktir einu sinni konuna á kassanum í búðinni 

þinni sem núna er generísk rödd sem segir öllum sömu skilaboðin um óvænta hluti á 

pokasvæðinu. Eins og frasinn segir „People can‘t have a preference if they don‘t see a 

difference“. Einu sinni fórstu í þinn banka til að hitta þinn tengilið og þjónustufulltrúa. 

Í dag er stickiness á fyrirtæki lítið sem ekkert. Ef þér langar að færa viðskiptin úr Arion 

banka í Landsbankann sækir þú bara Landsbankaappið upp í sófa og skiptir“. 

 

Sama spurning var borin upp við Anett Numa, stafrænan umbreytingarráðgjafa í Eistlandi nema 

byggt á fyrri upplifun eða hvort hún sá jákvæðar og/eða neikvæðar breytingar og hvort 
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kostnaður hafi lækkað. Samræmi er á milli hvað viðmælendur á Íslandi spáðu fyrir og hvað 

almenningur í Eistlandi hafði upplifað eða betri yfirsýn, hraðari og ódýrari þjónusta.  

 

Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Höfum betri yfirsýn, hraðari þjónustu 

og með því að gera hlutina á netinu hefurðu ekki bara skjótari heldur ódýrari þjónustu. 

Stafrænar undirskriftir eins og í þinglýsingarferlinu spara ríkistjórninni 2% af vergri 

landsframleiðslu á ári. Það er sami kostnaður og Eistland greiðir á ári fyrir varnar- og 

öryggisgeirann, mjög há upphæð. Stjórnvöld í Eistlandi hafa reiknað að á mánuði kostar 

um það bil 10 evrur per íbúa að halda uppi e-Estonia ferlinu, til að setja það í samanburð 

hve lítill sá kostnaður er þá kostar ein Netflix áskrift 14 evrur per mánuð. 

Innleiðingarferli nýrra stafrænna lausna borgar sig einnig upp á 4 mánuðum hér í 

Eistlandi“. 

 

4.5. Vinnumarkaður 
 

Það er ljóst að með stafvæðingu þinglýsinga munu eiga sér breytingar á vinnumarkaði. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við breytingu á starfsumhverfi sínu og 

hvort þeir sjái fram á breytingar á störfum í framhaldi af stafvæðingu. Viðmælendur sem höfðu 

ekki orðið varir við breytingu á starfsumhverfi voru sammála um að stafvæðing er ferli sem 

ekki gerist yfir nóttu og að fyrir þeim sé ljóst að breytingar munu verða á störfum innan 

stofnana sem krefjast mikilla handvirkra aðgerða en veltur það á hversu fljótt fagstétt tekur við 

sér. 

 

Ásdís Halla, sviðsstjóri þinglýsinga: „Það mun koma að því að ekki eins mikið af 

starfsfólki þurfi að vera í framlínuafgreiðslu fyrir þinglýsingar og auðvitað ekki jafn 

margir að þinglýsa en eins og staðan er í dag þá sé ég sé ekki fram á hraðar breytingar 
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hér innanhúss. Það eru næg verkefni hér og gætum við eftir atvikum nýtt fólkið okkar í 

önnur störf. Þá mun áfram alltaf þurfa vera augu til að fylgjast með, leiðbeina og skrá 

og leysa úr því sem ekki er hægt að afgreiða sjálfvirkt. Seinna meir gæti orðið að 

störfum fækki eða að þau taki breytingum en það veltur líka á því hversu fljótir aðilar 

eru að tengjast og nýta sér þennan valmöguleika, t.d. bankar, lífeyrissjóðir og 

fasteignasölur og hversu hátt hlutfall þinglýsinga verði rafrænar og sjálfvirkar“. 

 

Viðmælandi X, skjalavinnslusvið: „Í framhaldi af stafvæðingu þinglýsinga sleppum 

við eflaust alveg við sendlastörf til og frá sýslumanni þó að við munum eflaust þurfa 

sendlast áfram til banka og stofnana“. 

 

Guðmundur Þór, forritari: „Fólk getur verið hrætt í byrjun og venjulegt að það sé 

með svokallað starfsóöryggi eða finnst við vera taka störf frá því en á hinn bóginn sér 

fólk oftast strax ný tækifæri í þessu þegar ferlið er komið af stað, sér að það getur fylgst 

betur með hlutunum og að ferlið sé nú minna vesen“. 

 

Steinar Þór, sérfræðingur: „Í þeim verkefnum sem ég hef fengist við tengt 

stafvæðingu er fólk stundum að gera sín eigin störf óþörf, t.d. upplýsingagjöf yfir síma 

færist yfir í stafrænt form. Í flestum tilvikum er hins vegar bara verið að stafvæða 

eitthvað sem manneskja ætti ekki að þurfa gera sem skilur eftir tækifæri fyrir starfsfólk 

að vera í virðisskapandi verkefnum sem skila auknum ábata fyrir fyrirtækið og stuðlar 

að hagvexti“. 
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Viðmælendur sem höfðu séð breytingar á vinnumarkaði með tilkomu stafvæðingar í Eistlandi 

og Danmörku voru sammála um að losna við mjög handvirkt starf er jákvætt sem leiðir til 

aukinnar virðissköpunar og fleiri tækifæri verða til á atvinnumarkaði.  

 

Anett Numa, stafrænn umbreytingaráðgjafi: „Ég myndi segja að þessum þreytandi 

störfum hafi verið skipt út fyrir tölvurnar, í Eistlandi sköpuðum við upplýsingatækni- 

og nýsköpunarstörf og hefur þeim fjölgað mikið í gegnum árin. Auðvitað hafa orðið 

breytingar og þegar ég tala við fólk um stafvæðingu í opinbera geiranum í Evrópu heyri 

ég alltaf spurningar um hvort fólk muni missa starf sitt. Það að losna við mjög handvirkt 

starf yfir í hendur stafvæðingar er jákvætt, einstaklingar verða fróðari og geta lært 

eitthvað nýtt sem veitir þeim fleiri tækifæri á atvinnumarkaði. Í Eistlandi höfum við 

þetta orðatiltæki að „Við verðum að halda í símenntun allt okkar líf“ og þrýsti vel á 

þetta orðatiltæki í heimsfaraldri COVID-19 þar sem allir þurftu að aðlagast, vera opnari 

og tilbúnir til að læra nýja hluti“. 

 

Tina Birgitte, dómari: „Til dæmis erum við með um 90 starfsfólk í vinnu í dag við 

þinglýsingadómstólinn í Hobro Danmörku sem meðhöndla 12% af um 2,2 milljón 

skjölum á ári, spörum handtök við önnur skjöl um 88% sem er sjálfvirkt ferli og var 

ekki áður“. 

 

5. Umræða 

Rannsókn þessi var framkvæmd til að svara spurningunni: 

Hvaða áhrif hefur stafvæðing þjónustu hins opinbera? 

Með því að rannsaka áhrif stafvæðingar þinglýsinga hjá sýslumanninum á 

höfuðborgarsvæðinu. Til að svara þessari spurningu voru fjórar staðhæfingar myndaðar, 
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stafvæðing hefur jákvæð áhrif á þjónustuupplifun beiðenda, stafvæðing mun leiða til sparnaðar, 

stafvæðing mun draga úr umhverfisáhrifum og stafvæðing mun leiða til breytinga á 

vinnumarkaði. Þegar kemur að stafvæðingu á þjónustu hins opinbera er ljóst að hún mun geta 

haft mikil áhrif á einstaklinga og hvernig þeirra daglega lífi er háttað (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019). Þjónusta ríkisins og afgreiðslustörf þess munu eflaust breytast mikið 

og til hins betra. Ísland hefur orðið eftir á við að innleiða stafrænar lausnir sem hefur mikil 

áhrif á þjónustur stofnana og hvernig stofnanir vinna saman í dag (Birna Dröfn Jónasdóttir, 

2020). Vegna heimsfaraldursins COVID-19 var sett innspýting af fjármagni í alla ferla sem 

tengjast stafvæðingu hins opinbera þar sem þörfin fyrir stafræna ferla stofnana hafði aldrei 

verið mikilvægari (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Á meðan fólk var hvatt til að vera heima þurfti 

það að koma sér út í næsta embætti til að sækja um nýtt ökuskírteini, koma skjölum í 

þinglýsingar eða sækja sjúkraskírteini, allt hlutir sem gætu alfarið verið stafrænir, eins og í 

Eistlandi (Vihma, 2020). 

 Stafvæðing er mikilvægt ferli að stafrænni umbreytingu fyrirtækja og voru allir 

viðmælendur á Íslandi sammála um að stafvæðingar ferlið hérlendis gengi heldur hægt. 

Eistland hefur verið stafrænt samfélag í 15 ár og er þjónusta ríkisins nú ódýrari og talin 

þægilegri fyrir þá sem kjósa að nýta sér stafvæddu leiðina (Karikmäe, 2019). Stafvæðing er 

nefnilega ekki aðeins tól til að auðvelda starfsmönnum og stofnunum lífið heldur eru miklir 

hagsmunir í húfi fyrir daglegt líf almennings.  

5.1. Þjónustuupplifun beiðanda 
 

Hálf-stöðluð viðtöl gáfu til kynna að stafvæðing muni koma til með að hafa jákvæð áhrif á 

þjónustuupplifun beiðenda. Viðmælendur á Íslandi nefndu öll jákvæðar breytingar sem þau sáu 

fyrir sér og sá rannsakandi tengingu á milli þess og þeirra jákvæðu afleiðinga sem viðmælendur 

erlendis höfðu upplifað í kjölfar stafvæðingar þinglýsinga. Jákvæðar afleiðingar í kjölfar 

stafvæðingar þinglýsinga í Eistlandi og Danmörku voru hraðari, skilvirkari og ódýrari þjónusta 
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fyrir beiðendur. Rannsakandi telur þessa þrjá þætti hafa jákvæð áhrif á þjónustuupplifun 

beiðenda og þegar stafvæðing þinglýsinga gengur í gegn muni þeir þættir vera sjáanlegir hér á 

landi. Stafvæðing myndi einnig útrýma óvaranleika þjónustu sem ríkir hjá sýslumönnum með 

þinglýsingarferlið í dag, ef ekki væri mikið að gera einn daginn væri þjónustan ónýtt (Bordoli 

o.fl., 2018). Stafvæðing þinglýsinga getur því komið í veg fyrir ósamræmi (e. heterogenity) í 

veittri þjónustu þar sem eftir stafvæðingu mun þjónustuupplifun beiðenda aðeins velta á 

upplýsingagjöf en ekki líka áþreifanlegum vörum og aðstöðu eins og áður (Bordoli o.fl., 2018). 

Steinar Þór, sérfræðingur nefndi að með því að færa vinnuna af starfsfólkinu yfir á 

viðskiptavinina gæti það leitt til þess að viðskiptavinurinn upplifi ekki jafn góða þjónustu en 

með aukinni sjálfsafgreiðslu ætti viðskiptavinurinn þó að upplifa hraðari, nákvæmari, þægilegri 

og ódýrari þjónustu (Kotler og Keller, 2016). Hætta er þó á því að fólk verði félagslega 

einangrað í kjölfar stafvæðingar eins og Anett Numa, stafrænn umbreytingarráðgjafi nefndi en 

á sama tíma gæti stafvæðingin haft jákvæð áhrif á félagsleg tengsl fólks (Hülür og Macdonald, 

2020).  

Framangreint leiðir líkur að því að stafvæðing þinglýsinga hafi jákvæð áhrif á 

þjónustuupplifun beiðenda. 

 

5.2. Sparnaður 
 

Út frá svörum viðmælenda var hægt að áætla að í kjölfar stafvæðingar hins opinbera myndi 

myndast mikill sparnaður á tíma, á meðal almennings, stofnana og fagstétta á Íslandi. Nefndu 

allir viðmælendur á Íslandi að stafvæðing þinglýsinga myndi leiða til þess að fólk komi til með 

að ferðast minna til og á milli stofnana. Til að tímasparnaður geti átt sér stað þarf ekki aðeins 

á stafvæðingu hins opinbera að halda heldur einnig bæta aðgengi stofnana að hvor öðrum. Það 

að til dæmis Tryggingastofnun og Sjúkratryggingar Íslands eða að sýslumaðurinn og 

Samgöngustofa þurfi að senda beiðendur á milli staða með pappírsgögn í stað þess að geta sent 

gögn á milli með rafrænum hætti er ábótavant. Innleiðing Straumsins (e. X-Road) mun fela í 
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sér mikinn sparnað tíma og kostnaðar af hálfu ríkisstarfsfólks og almennings sem sækir 

þjónustu hins opinbera (Stafrænt Ísland, e.d.b.). Anett Numa í Eistlandi nefndi að mikill 

tímasparnaður hafi átt sér stað í kjölfar stafvæðingar og sparar venjulegur borgari í Eistlandi 

sér að meðaltali 5 daga eða um 120 klst á ári (Trading Economics, 2019). Að gera opinbera 

þjónustu aðgengilega rafrænt geta sparast bæði peningar og tími (Heiðrún Björk Gísladóttir, 

2020). 

Í framhaldi af sparnaði á tíma mun stafvæðing leiða af sér meiri sparnað í kostnaði. 

Anett Numa, viðmælandi í Eistlandi nefndi að um tvö prósent af vergri landsframleiðslu í 

Eistlandi sparist á ári bara við það að leyfa rafrænar undirskriftir. Á Íslandi var 2% af vergri 

landsframleiðslu um 59 milljarðar árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2021). Þjóðhagslegur sparnaður 

við að leyfa almenningi að skrifa undir skjöl rafrænt í viðskiptum við hið opinbera væri því 

umfangsmikill. Til samanburðar voru 60 milljarðar árið 2020 sem fóru í stuðningsaðgerðir hins 

opinbera vegna COVID-19 (Tilraunatölfræði Hagstofu Íslands, 2021).  

Kostnaður við núverandi starfsemi þinglýsinga, eins og viðmælendur nefndu, er mikill 

fyrir alla aðila sem að henni koma. Bankar, fasteignasölur og aðrar fagstéttir á Íslandi eru með 

starfsfólk í því að sækja og skila skjölum til sýslumanna og myndi því stafvæðingin spara 

fagstéttum launa-, bensín- og bílakostnað. Öll skjöl sem skila sér til þinglýsinga þurfa einnig 

að vera á löggildum skjalapappír en eins og viðmælandi X sem starfar á fasteignasölu nefndi 

þá er hann mjög dýr eða um 300kr. pr.stk. Almenningur myndi því spara sér 30 milljónir kr. á 

ári miðað við að 100 þúsund skjöl berist rafrænt, en ekki á löggildum skjalapappír. Hvatning 

fyrir almenning að þinglýsa rafrænt er m.a. sparnaður en afgreiðslugjald þinglýsinga fer úr 

2.500 í 1.500 krónur, eins og Ásdís Halla viðmælandi nefndi. 

Tina Birgitte, viðmælandi í Danmörku nefndi að eina löglega leiðin að þinglýsa þar sé 

rafræn, ekkert útibú þinglýsinga sé lengur til. Í Danmörku búa um 5,8 milljónir manns og þar 

er 2,2 milljónum skjala þinglýst árlega, 88% af þeim sjálfvirkt (WorldOMeters, e.d.). Í 
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þinglýsingadómstólnum í Danmörku starfa 80 manns í fullu starfi og er meðalframleiðni 

starfsmanns við að þinglýsa handvirkt á ári, um 3.300 skjöl sem jafngildir 13 skjölum á hvern 

vinnudag. Til samanburðar þá starfa 21 manns í fullu starfi við þinglýsingar hjá sýslumanninum 

á höfuðborgarsvæðinu þar sem 98.000 skjölum var þinglýst handvirkt árið 2020. 

Meðalframleiðni hvers starfsmanns þinglýsinga hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu er 

því um 4.666 skjöl á ári eða 18 skjöl hvern vinnudag. Ef 88% af mótteknum skjölum til 

þinglýsinga hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu væru sjálfvirkar þinglýsingar þá 

jafngildir það um 11.760 skjölum sem þyrfti að þinglýsa handvirkt. Byggt á framangreindum 

upplýsingum gefur rannsakandi sér að það þyrfti aðeins fjóra starfsmenn til að sinna 

handvirkum þinglýsingum miðað við sama hlutfall og er í Danmörku. Meðallaun lögfræðinga 

í Danmörku er um 810.000 kr. á mánuði og á Íslandi um 800.000 kr. á mánuði (Djöef Advokat, 

2018; VR, 2020). Eftir stafvæðingu væri því um 163 milljónir sem gætu sparast í launakostnað 

við þinglýsingar og væri hægt að nýta starfsmennina í önnur störf sem skapa meira virði. 

Tafla 3: Samanburður á framleiðni starfsfólks í Danmörku og framleiðni starfsfólks eftir stafvæðingu þinglýsinga á höfuðborgarsvæðinu. 

Samanburður á framleiðni starfsfólks í Danmörku og framleiðni starfsfólks eftir stafvæðingu 

þinglýsinga á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Taka þarf tillit til þess að árið 2020 var 30% aukning í mótteknum skjölum til 

þinglýsingar sem er afleiðing aukinnar sölu á fasteignamarkaði (Húsnæðis- og mannvirkja-
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stofnun, 2020). Vert er að benda á að útgefnir kaupsamningar sem þurfti að þinglýsa í mars 

2021 voru 60% fleiri en í mars árinu áður og er þetta í fyrsta skipti síðan júlí 2007 sem fjöldi 

samninga er svona mikill (Þjóðskrá, e.d.). Það þurfi því að varast að ráðast fljótt í miklar 

breytingar á starfsmannafjölda eftir stafvæðingu þinglýsinga þótt lægri launakostnaður sé 

eftirsóknarverður. Rannsakanda er því ljóst að miklar líkur eru á að stafvæðing muni leiða til 

sparnaðar á tíma og kostnaði og til lengri tíma litið gæti launakostnaður hjá hinu opinbera 

minnkað. 

Framangreint leiðir líkur að því að stafvæðing þinglýsinga muni leiða til sparnaðar. 

 

5.3. Vinnumarkaður 
 

Þrátt fyrir að hagræðing muni eiga sér stað og einhverjum störfum fækka í framhaldinu þá mun 

einnig verða til atvinnusköpun. Hvati til þess að mennta sig frekar mun aukast og eins og Anett 

viðmælandi nefndi þá munu þeir einstaklingar sem halda í símenntun og læra nýja hluti eiga 

möguleika á fleiri tækifærum á atvinnumarkaði. Í Eistlandi halda þau einnig viðburði sem 

snúast um nýsköpun hins opinbera og fær fólk greidd laun fyrir þátttöku. Stafrænt Ísland hefur 

nú þegar skapað störf innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins en í dag koma einnig um 18 

teymi frá 11 fyrirtækjum að stafvæðingu á þjónustu hins opinbera (Stafrænt Ísland, e.d.a). 

Stafræning (e. digitization) á Íslandi hefur verið ábótavant og eins og Ásdís Halla viðmælandi 

nefndi þá er tölvukerfið sem hýsir eignaskrá Íslands aðeins fyrir starfsmenn til að lesa af en 

tölvan les engar upplýsingar sjálf. Það þarf því mikið af handvirkum aðgerðum til að koma 

gömlum ferlum yfir í nýtt kerfi. Samkvæmt þessu getur rannsakandi áætlað að til skamms tíma 

muni atvinna skapast við handvirka innfærslu í átt að stafræningu gagna hins opinbera. Nefnd 

forsætisráðuneytisins um fjórðu iðnbyltinguna taldi að þjónustu-, sölu- og skrifstofustörf séu í 

mikilli hættu á að stafvæðast og samræmist það svörum viðmælenda (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019). Ásdís Halla, sviðstjóri þinglýsinga taldi að ekki eins margir þurfi að 
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sinna framlínustörfum í þinglýsingum eftir stafvæðingu og miðað við útreikninga rannsakanda 

hér að ofan í sambandi við sparnað er ljóst að störfum við þinglýsingar gæti fækkað. 

Stafvæðing getur stöðvað samdrátt í vexti vinnuafls og/eða aukið framleiðni starfsmanna sem 

mun hjálpa stöðu vinnumarkaðar þar sem barnasprengjukynslóðin (e. baby boomers) hverfur 

brátt af vinnumarkaði og fer á eftirlaun (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 

Framangreint leiðir líkur að því að í framhaldi af stafvæðingu þinglýsinga verði breytingar 

á vinnumarkaði á Íslandi. Vert er að benda á að hér er aðeins lagt mat á niðurstöður og ekki er 

fyrir vissu að það muni eiga sér stað breytingar. 

 

5.4. Umhverfisáhrif 
 

Tímasparnaður, kostnaður og atvinnusköpun tengist allt við umhverfisáhrifin sem verða af 

þinglýsingum í dag. Pappírsnotkun er í hámarki innan stofnana og er ljóst eftir framangreindar 

upplýsingar að umhverfisáhrif munu minnka í kjölfar stafvæðingar þinglýsinga. Þar sem 

98.000 skjölum var þinglýst í fyrra var magn pappírsnotkunar í þinglýsingadeild hjá 

sýslumönnum allavega 3-5 sinnum hærri en sú tala vegna afritunar sem þarf að eiga sér stað. 

Þrátt fyrir að aukin rafmagnsnotkun í kjölfar stafvæðingar gæti komið að því að auka 

umhverfisáhrif þá er allt rafmagn á Íslandi framleitt úr endurnýjanlegum orkugjöfum og er 

99,99% endurnýjanlegt sem bælir niður kolefnisfótspor aukinnar notkunar rafmagns (Sólrún 

og Emilía, 2012; Samorka, e.d.). Bein umhverfisáhrif í dag eru til dæmis í formi skriffæra, 

umslaga og förgunar. Óbein umhverfisáhrif eru til dæmis í formi bílferða og framleiðslu á 

skriffærum og pappír, Í framhaldi af innleiðingu Straumsins (X-Road) eins og nefnt var hér 

fyrir ofan, þá munu umhverfisáhrif minnka í kjölfar færri bílferða á milli stofnana og minnka 

magn af pappír sem er í umferð (Stafrænt Ísland, e.d.b.). Framangreint leiðir líkur að því að 

stafvæðing þinglýsinga muni draga úr umhverfisáhrifum á Íslandi.  
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6. Lokaorð 

 

Ofangreindar niðurstöður leiða líkur að því að stafvæðing muni koma til með að hafa áhrif á 

þjónustu hins opinbera í formi jákvæðrar þjónustuupplifunar beiðenda, sparnaðar og minni 

umhverfisáhrifa en einnig mun stafvæðingin koma til með að hafa áhrif á vinnumarkað.  

Stefna íslensku ríkisstjórnarinnar árið 1995 er nauðalík þeirri sem er í dag árið 2021. Er 

ástæða þess hindranir í innleiðingum, ónógar fjárheimildir til málaflokksins, óskýr markmið 

eða er mótstaða meðal starfsfólks hins opinbera vegna breytinga? Hvað er það sem hefur átt 

sér stað svo að markmiðið að verða fremst í heimi í stafrænni þjónustu hins opinbera hefur 

verið nánast eins síðastliðin 25 ár. Rannsakandi telur að áhugavert væri að rannsaka enn frekar 

hvað hefur stoppað Ísland í að fylgja framsæknum löndum í stafvæðingu á þjónustu hins 

opinbera og hversu mikið fjármagn hefði getað sparast síðan 1995, hefði verið settur fullur 

kraftur í RÍS, Rafrænt Ísland verkefnið, eins og gert er í dag með Stafrænt Ísland. Áhugavert 

væri eftir fulla innleiðingu á stafvæðingu þinglýsinga að fylgja eftir hvaða áhrif stafvæðingin 

hafði á þjónustuupplifun beiðenda, vinnumarkaðinn, sparnað og umhverfisáhrif og bera saman 

við niðurstöður úr þessari rannsókn. Veikleikar lágu í því að meiri reynsla hefði átt að vera 

komin á rafrænar þinglýsingar en ljóst er. Ferlið er ennþá í vinnslu og því innleiðing ekki enn 

hafin hjá sýslumönnum.  

Heimsfaraldurinn COVID-19 hefur sýnt fram á hve aðgengi þjóðarinnar að mikilvægri 

þjónustu hins opinbera getur breyst fljótt með samkomutakmörkunum. Það er mikilvægt að 

ríkisþjónusta leggist ekki af ef faraldur kæmi aftur upp. Stafrænt Ísland heldur áfram að vinna 

að stafvæðingu þjónustu hins opinbera og verður fróðlegt að sjá þróun og ávinning af henni 

vonandi á næstu árum. 
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Viðauki A: Viðtöl í eigindlegri rannsókn 

 

 
Viðtal við Anett Numa, stafrænan umbreytingarráðgjafa hjá e-Estonia í 

Eistlandi. 
Viðtal 1: Anett Numa 

Jóhanna: Gætir þú sagt mér aðeins frá þér, þínum störfum sem og þínum faglega bakgrunni. 

Anett Numa: Ég byrjaði að vinna í kynningarstofunni e-Estonia í Eistlandi fyrir 

tveimur árum, fékk innblástur til að vinna hér eftir að hafa fengið meistaragráðu mína í 

Frakklandi. Í dag hef ég samráð við mismunandi stefnumótendur, kortlegg framfarir þeirra og 

hjálpa þeim að þróa lausnir. Stuðla að stafrænni þróun og að eistneskum fyrirtækjum. 

 

Jóhanna: Hvað finnst þér um stafvæðingu almennt? Hvað er jákvætt við hana og hvað er 

neikvætt (nefna dæmi)? 

Anett Numa: Almennt gæti ekki verið neitt betra en stafræn breyting, sérstaklega þegar 

talað er um rafræna stjórnsýslu. Stafvæðing yfir allt hefur hjálpað Eistlandi að verða gegnsærri, 

losna við spillingu og einnig lækka kostnaðarstigið verulega. Þú þarft ekki að bíða daga og 

vikur til að fá svör frá hinu opinbera þar sem rafræna stjórnsýslan er að vinna 24/7. Við höfum 

veitt fólki aukið frelsi og sveigjanleika með stafvæðingunni. Jákvætt frá ríkisstjórnarhliðinni 

er að það er miklu ódýrara að gera hlutina á netinu en á pappír og með gegnsæinu hefur traustið 

til hið opinbera aukist til muna. Þú getur til dæmis fengið aðgang að öllum sjúkraskrám þínum 

á netinu og færð upplýsingar ef viðurkenndur einstaklingur er að leita að upplýsingum þínum 

(gagnaskrá) - Af hverju treysti ég sjúkraskrám á netinu meira? Því þá veit ég hver hefur skoðað 

sjúkraskrárnar mínar. Ég vona að fólk missi ekki tengslin hvort við annað þegar það gerir allt 

á netinu. Félagsleg einangrun þegar fólk hefur ekki aðgang að internetinu eða vill ekki vera 

hluti af þessu. mis og rangar upplýsingar er stærsta áhættan og baráttan. 

Jóhanna: Gætir þú lýst fyrir mér núverandi ferli hjá ykkur í sambandi við þinglýsingar?  
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Anett Numa: Þetta er í raun frekar einfalt hér, allt skráningarferlið er að fullu á netinu. Þú 

byrjar ferlið, undirritar löglega skjölin, ef þú ert ekki eigandi húsnæðisins/eigninnar sem um 

ræðir þá fær eigandinn tilkynningu um að hann þurfi að undirrita það - og verður ekki að gera 

það aftur ef þú vilt hefja nýtt ferli með til dæmis húsaleigubætur. Við reynum að hafa 

meginregluna „aðeins einu sinni“ þannig að þú verður bara að gera hlutina einu sinni. 

 

Jóhanna: Hvernig mætti almennt bæta þetta ferli? 

Anett Numa: Auðvitað, almennt í tækni, verðum við stöðugt að bæta okkur, en skref fyrir 

skref að vinna í að gera kerfið auðveldara í notkun væri framför. Að auka vitund og reyna 

auðvelda ferlið fyrir erlenda íbúa Eistlands. 

 

Jóhanna: Hefur þú séð einhverja breytingu á vinnuumhverfi þínu með tilkomu stafvæðingar? 

- Er hræðsla innan starfshóps vegna breytinganna? Ef svo er við hvað sérstaklega? 

Anett Numa: Fólk óttast þessar breytingar, sérstaklega í öðrum Evrópulöndum. 

Stafvæðing gerist ekki yfir nótt og fyrir Eistland hefur það verið mjög hægt ferli í mörg mörg 

ár. Vinnuumhverfið hefur auðvitað breyst en að mínu mati hefur það auðveldað öllum lífið, t.d. 

höfum við notað stafrænar undirskriftir í yfir 17-18 ár. Allt tekur miklu skemmri tíma og fólk 

getur skrifað undir hvaðan sem er. Árið 2020 sáum við klárlega að við getum unnið hvar sem 

er án vandræða, það tekur tíma fyrir fólk að skilja og venjast þessu en þegar það venst þá mun 

fólk gera sér grein fyrir því hversu mikinn ávinning þetta hefur. Til þess að losna við óttann 

eru samskiptin mjög mikilvæg. Ef ég nefndi dæmi um tilvik þá til dæmis ef vinur þinn hringir 

í þig og segir þér að frá og með morgundeginum ætlar þú að gera námið þitt á þennan hátt og 

engan annan hátt. Ef þú veist ekki hvernig á að gera það verður þú auðvitað hræddur og 

stressaður yfir því. En ef vinur þinn myndi sýna þér ferlið, kostina og hjálpa þér fyrst, þarftu 

ekki að óttast það. Þegar við ráðleggjum stefnumótendum erum við að segja að samskipti skipti 
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máli og þú þarft að gera þetta þannig að fólki finnist það skilja ferlið og vera nógu upplýst. Ef 

þú upplýsir ekki fólk um hvernig hlutirnir eiga að verða þá mun fólk óttast það og eflaust aldrei 

verja tímanum sínum í þessar lausnir. 

 

Jóhanna: Voruð þið vör við starfasköpun í framhaldi stafvæðingar þinglýsinga. 

Hvernig/hvaða störf sköpuðust (dæmi) ? 

 Anett Numa: Ég myndi segja að þessum þreytandi störfum hafi verið skipt út fyrir 

tölvurnar, við í Eistlandi sköpuðum við upplýsingatækni- og nýsköpunarstörf og hefur þeim 

fjölgað mikið í gegnum árin. Auðvitað hafa orðið breytingar og þegar ég tala við fólk um 

stafvæðingu í opinbera geiranum í Evrópu heyri ég alltaf spurningar um hvort fólk muni missa 

starf sitt. Það að losna við mjög handvirkt starf yfir í hendur stafvæðingu er jákvætt, 

einstaklingar verða fróðari og geta lært eitthvað nýtt sem veitir þeim fleiri tækifæri á 

atvinnumarkaði. Í Eistlandi höfum við þetta orðatiltæki að „Við verðum að halda í símenntun 

allt okkar líf“ og þrýsti vel á þetta orðatiltæki í heimfaraldri COVID-19 þar sem allir þurftu að 

aðlagast, vera opnari og tilbúnir til að læra nýja hluti. Að einbeita þér að því að læra nýja hluti 

mun hjálpa þér í framtíðinni, vinnustaðurinn og umhverfið er að breytast allan tímann og við 

getum ekki stöðvað það en við getum aðlagast því með því að vera opnari og tilbúnir að læra 

nýja hluti það sem eftir er ævinnar. 

 

Jóhanna: Á skalanum 1-5 þar sem 1 er mjög óánægt og 5 mjög ánægt, hvert telur þú að viðhorf 

beiðanda/fagstéttar sé með þinglýsingar í dag? 

Anett Numa: Upplifun beiðenda og ánægja þeirra með vefsíðuna hefur alltaf verið 

forgangsverkefni, við höfum líka prófhóp til að sjá það frá augum notenda. Við höfum þetta 

orðatiltæki um að hver einasta þjónusta verði að vera einföld og stutt. Þessi lausn verður að 

geta verið notuð af fólki sem hefur mjög mismunandi færni á netinu, að hanna hlutina til að 

vera stuttir og einfaldir er lykillinn. Ánægður beiðandi verður að vera lykilatriðið þar sem við 
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erum að vinna fyrir fólkið, við þurfum að hanna þetta fyrir alla borgara Eistlands. Það sem 

Eistland hefur verið að gera og við mælum með til annarra landa er að eftir að einstaklingur 

hefur lokið skráningu eða gert aðra hluti á innravefnum erum við með þessa stuttu könnun svo 

sé hægt að gefa stig um hvernig þeim líkaði að nota þennan vettvang og ef það er eitthvað sem 

þeir myndu mæla með breyta. Það er mjög mikilvægt svo að fólki finnist skoðun þeirra skipta 

máli og ef þeir segja eitthvað sjá þeir breytingu. Við erum líka með viðburði sem kallast 

„Hackathons“ svo borgarar geta lagað vandamál og/eða komið með nýjar hugmyndir og 

stjórnvöld borga þeim fyrir það. Ég býst við að talan yrði fjórir þar sem við höfum alltaf fyrir 

stafni að verða betri og sjá framfarir með síbreytilegt umhverfi. 

 

Jóhanna: Hvaða áhrif heldur þú að stafvæðingin hafi haft á þjónustuna ykkar? Hvaða jákvæðu 

þætti sérð þú (dæmi)? 

Anett Numa: Betri yfirsýn, hraðari þjónustu og með því að gera hlutina á netinu 

hefurðu skjótari og ódýrari þjónustu. 

Jóhanna: Hvaða neikvæðu þætti sérð þú (dæmi)? 

Anett: Það kom mér oft á óvart að það er sumt fólk sem fer í eigin persónu til að gera þessa 

hluti og oft fólk sem er íhaldssamt og heldur að ríkisstjórnin sé á eftir þeim og oft þarfnast þeir 

nokkurrar fræðslu í þessum málum. En að öðru leyti get ég ekki séð neina neikvæða þætti 

varðandi þetta. Ef hlutirnir eru hraðari, ódýrari og auðveldari í notkun hvernig getur þetta verið 

slæmt? 

 

Jóhanna: Tókuð þið eftir lægri kostnaði við þinglýsingar eftir stafvæðinguna? Voru einhverjir 

kostnaðarliðir sem lækkuðu? Einhverjir sem hækkuðu? 

Anett Numa: Ég myndi ekki segja það, þú leggur peninga í kerfin og það er erfitt að 

fylgjast með einu ferli í öllu kerfinu en til samanburðar bara við stafrænar undirskriftir varðandi 

skráningarferlið sparar ríkisstjórnin 2% af vergri landsframleiðslu og það er um það bil sami 
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kostnaður og Eistland greiðir fyrir varnar- og öryggisgeirann - mjög mikil upphæð fyrir landið 

aðeins með því að leyfa fólki að skrifa undir skjöl á netinu. Það kostar um það bil 10 evrur fyrir 

hvern og einn einstakling í Eistlandi með því að halda e-estóníuferlinu uppi mánaðarlega í 

samræmi eru flestir í Eistlandi að borga mánaðarlega um 14 evrur í Netflix. Í Finnlandi eru það 

50 evrur per einstakling. Þeir hafa reiknað út í Eistlandi að þegar þeir stafræna ferlið muni 

peningarnir sem þeir verja í þróunina borga sig á fjórum mánuðum eftir að þeir notuðu nýju 

þjónustuna til að lækka kostnaðinn í þeim eldri. 

 

Jóhanna: Voru einhverjar hindranir við að innleiða rafrænar þinglýsingar? Hverjar sérstaklega 

(dæmi)? 

Anett Numa: Bara að prófa hlutina er mikilvægt, ráðast í það og sjá hvernig fólk bregst 

við því og gera síðan breytingar. Við í Eistlandi erum alltaf mjög fús til að viðurkenna mistök 

og reyna að laga þau um leið og við finnum þau fela þau ekki. Að segja í fjölmiðlum að við 

gerðum mistök, við ætlum að laga það og bæta úr því ég get satt að segja treyst okkur miklu 

meira. Ef maður reynir að vera fullkominn allan tímann hefur þú tilhneigingu til að treysta þeim 

minna að mínu mati. Með því að segja hey mér mistókst og ég ætla að gera betur. Að vinna 

traust borgaranna er árangur. 

 

 

Viðtal við Steinar Þór Ólafsson, sérfræðing hjá Viðskiptaráði Íslands. 
Viðtal 2: Steinar Þór Ólafsson 

Jóhanna: Gætir þú sagt mér aðeins frá þér, þínum störfum sem og þínum faglegan bakgrunni.  

Steinar Þór: Sá um stafrænar lausnir fyrir viðskiptavini N1, var markaðsstjóri 

Skeljungs og starfa núna sem sérfræðingur hjá Viðskiptaráði Íslands. 

Jóhanna: Hvað finnst þér um stafvæðingu almennt? Hvað er jákvætt við hana og hvað er 

neikvætt (nefna dæmi)?  
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Steinar Þór: Kostir stafrænna umbreytinga er fyrst og fremst falið í sparnaði. Sparnaði 

á tíma og fjármunum. Í flestum tilvikum er þessi tímasparnaður það jákvæða fyrir viðskiptavini 

því ókosturinn er að þjónustan er ekki endilega betri því í mörgum tilvikum er búið að velta 

vinnunni af starfsmanni fyrirtækisins á viðskiptavininn. Þjónustan verður hagkvæmari og 

sneggri en ópersónulegri. 

 

Jóhanna: Hefur þú séð einhverja breytingu á vinnuumhverfi þínu með tilkomu stafvæðingar? 

- Er hræðsla innan starfshópa vegna breytinga? Ef svo er við hvað sérstaklega?  

Steinar Þór : Í þeim verkefnum sem ég hef fengist við tengt stafvæðingu er fólk 

stundum að gera sín eigin störf óþörf, t.d. upplýsingagjöf yfir síma færist yfir í stafrænt form. 

Varnarmekanisminn er að bregðast við því með því að fara í vörn og vera ósamvinnuþýtt. Í 

flestum tilvikum er hinsvegar bara verið að stafvæða eitthvað sem manneskja ætti ekki að þurfa 

gera sem skilur eftir tækifæri fyrir starfsfólk að vera í virðisskapandi verkefnum sem skila 

auknum ábata fyrir fyrirtækið og stuðlar að hagvexti. 

 

Jóhanna: Sérðu fram á starfasköpun í framhaldi stafvæðingar? Hvernig/hvaða störf munu 

skapast (dæmi)? 

Steinar Þór : Stafræn umbreyting á sér ekki stað að sjálfu sér. Einhver þarf að fá 

hugmynd að því að stafvæða eitthvað. Gera þarfagreiningu á verkefninu, útfæra lausnina, prófa 

hana, viðhalda henni, þróa hana áfram þegar kemst reynsla á hana eftir snertingu við 

viðskiptavini. Til skamms tíma kostar minni vinnu og fyrirhöfn að halda áfram að láta einhvern 

svara í síma og taka niður pantanir. Að ætla stafvæða þann feril mun kosta aðkomu örugglega 

3-4 aðila að lágmarki í einhvern tíma á meðan það ferli á sér stað. Svo við eigum amk mörg ár 

inni þar sem stafvæðingin mun skapa fleiri störf en hún mun taka. 
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Jóhanna: Á skalanum 1-5 (þar sem 1 er mjög óánægð/ur og 5 mjög ánægð/ur) hvaða viðhorf 

myndir þú telja að almennur borgari hafi þegar kemur að stafrænum lausnum innan 

ríkisstofnana?  

Steinar Þór : Ég held að Stafrænt Ísland hafi lyft grettistaki í stafrænum lausnum innan 

ríkisstofnana á undanförnum árum svo ánægjan er örugglega meiri í dag 2021 en hún var 2015 

þegar ég byrjaði að vinna tengt stafrænni þróun. Annað sem spilar inn í það er líka að fólk gerir 

ekki sömu kröfur til ríkisstofnana og einkafyrirtækja. Ég myndi því telja að staðan væri á 

skalanum 1-5 ca. 3. 

 

Jóhanna: Hvar myndir þú vilja sjá viðhorfið mælast og hvað myndi helst þurfa til að koma 

þjónustunni á þann stað? 

Steinar Þór : Ríkið skapar ekkert virði fyrir samfélagið. Starfsmaður á launum hjá 

ríkinu að gera eitthvað stuðlar ekki að hagvexti því við öll hin þurfum að borga fyrir launin 

hans. Það er óeðlilegt að launahækkanir séu leiddar af ríkisstarfsmönnum og að mest fjölgun 

starfa hafi verið hjá hinu opinbera. Markmið okkar ætti því að vera að ríkið sé eins létt 

rekstrarlega og hugsast getur. Þannig geta sem flestir stuðlað að aukinni verðmætasköpun og 

hagvexti sem er það sem skilar okkur sem bestum lífsgæðum. Því ættum við halda áfram að 

setja fítonskraft í stafræna umbreytingu á sem flestum rekstrarþáttum hins opinbera svo við 

getum búið til sem mest verðmæti.  

 

Jóhanna: Hvaða áhrif heldur þú að stafvæðingin muni hafa á þjónustu í framtíðinni? a. Hvaða 

jákvæðu þætti sérð þú (dæmi)? b. Hvaða neikvæðu þætti sérð þú (dæmi)?  

Steinar Þór : Í flestum tilvikum eru fórnarskipti stafvæðingar að þjónustan verður ekki 

jafn persónuleg. Hún verður skilvirkari og hagkvæmari. Hvernig þú átt í samskiptum við 

heimilislækninn þinn í gegnum Heilsuveru er auðveldara en tengingin verður engin. Hvernig 
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þú þekktir einu sinni konuna á kassanum í búðinni þinni sem núna er generísk rödd sem segir 

öllum sömu skilaboðin um óvænta hluti á pokasvæðinu. Eins og frasinn segir „People can‘t 

have a preference if they don‘t see a difference“. Einu sinni fórstu í þinn banka til að hitta þinn 

tengilið og þjónustufulltrúa. Í dag er stickiness á fyrirtæki lítið sem ekkert. Ef þér langar að 

færa viðskiptin úr Arion banka í Landsbankann sækir þú bara Landsbankaappið upp í sófa og 

skiptir. 

 

Jóhanna: Sérðu fyrir þér einhverjar hindranir við að innleiða stafrænar lausnir? Hverjar 

sérstaklega (dæmi)?  

Steinar Þór: Dettur ekkert sérstakt í hug þegar kemur að hindrunum við innleiðingu 

stafrænna lausna. Flestir hafa áttað sig á því í dag að þetta er adapt or die. Ef þú rekur verslun 

og ekki er hægt að sjá vöruframboðið á netinu muntu líklega verða undir. Í framtíðinni munu 

lönd eins og Ísland þurfa að keppa um sérhæft erlent vinnuafl til að viðhalda allri þróun. Bio 

effect þarf prótein sérfræðinga, lyfjafyrirtækin þurfa sérfræðinga í líftækni o.s.frv. og þetta fólk 

mun geta valið að vinna hvar sem er í heiminum. Lönd munu jafn mikið þurfa keppa um þessa 

einstaklinga eins og fyrirtækin. Hver ætlar að nenna að setjast að á Íslandi ef þú þarft að fylla 

út 20 pappíra, skanna og senda inn. Það sé eitthvað vesen að koma barninu þínu í skóla, fá 

aðgang að heilbrigðiskerfinu o.s.frv. 

 

Jóhanna: Hvaða tækifæri sérð þú í framhaldi af stafvæðingu (stafrænni umbreytingu)?  

Steinar Þór : Það felast fyrst og fremst tvennskonar tækifæri í stafvæðingu. 

Annarsvegar að auka á hagkvæmni og færa fólk í meira virðisskapandi störf sem reyna á 

gagnrýna og skapandi hugsun en pushing paper. Stafvæðing mun hinsvegar líka leiða af sér 

nýjar lausnir sem í geta falist hellingsverðmæti í til útflutnings. 
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Viðtal við Guðmund Þór Magnússon, forritara hjá Arion banka með mikla 

reynslu í stafvæðingu ferla. 
Viðtal 3: Guðmundur Þór Magnússon 

Jóhanna: Gætir þú sagt mér aðeins frá þér, þínum störfum sem og þínum faglegan bakgrunni. 

Guðmundur: Ég hef unnið í 10 ár í haust hjá Arion Banka og er forritari þar og er lang 

mest í öllu sem kemur að útlánaferlum, lánsumsóknum ofl. Búin að vinna í þessum bransa í 20 

ár. 

 

Jóhanna: Hvað finnst þér um stafvæðingu almennt? Hvað er jákvætt við hana og hvað er 

neikvætt (nefna dæmi)? 

Guðmundur: Hún er náttúrulega frábær þessi stafvæðing, erum að einfalda gríðalega 

mikið af ferlum, bæta upplýsingaflæði og minnka handvirka meðhöndlun sem oft getur verið 

af mikið af mistökum í. Sáum strax hvað stafræn greiðslumöt og íbúðarlán höfðu mikil áhrif á 

t.d. fasteignamarkaðinn og í dag eru 90% af greiðslumötum hjá Arion banka stafræn. Það er 

kannski pínu neikvætt hvað sumar stofnanir hafa farið hægt á stað en ef við tökum fyrir rafrænar 

þinglýsinga verkefnið, þá erum við með verkefni sem fór á stað fyrir 10 árum og það var ekki 

nógu gott hvað menn ríghéldu í úreltar tækniútfærslur lengi. Það þurfti smá tuð frá 

utanaðkomandi aðilum til þess að menn sáu ljósið. 

 

Jóhanna: Gætir þú lýst fyrir mér núverandi ferli hjá ykkur í sambandi við þinglýsingar?  

Guðmundur: Þetta er handvirkt í dag, það fer sendill frá okkur daglega með skjöl til 

Sýslumannsins í þinglýsingu og kemur svo til baka tveimur dögum seinna með skjölin. Eftir 

það eru skjölin skönnuð og síðan sett í geymslu. Töluvert umstang í kringum þetta. Sumir 

pappírar eru sendir út á land til viðskiptavina í undirritun í sumum lánum, nokkrir dagar sem 

fara í póstsendingar á milli staða og svo í lok ferlisins kemur kannski í ljós að skrifað var undir 

vitlaust og þá þarf að endurhefja ferlið.  
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Jóhanna: Hvernig mætti almennt bæta þetta ferli? 

Guðmundur: Stafvæðingin býður upp á betri rekjanleika og að við fáum að fylgja 

ferlinu betur eftir. Sjáum strax ef eitthvað stoppar í ferlinu og gögnin verða réttari með 

stafvæðingunni. Það getur allt gerst í handvirku ferli, sama hvað þú reynir að passa það – það 

að kalla viðskiptavininn aftur inn því það var vitlaust skrifað undir myndi lagast með 

stafvæðingunni. Ég held að allt sem geti gerst hefur gerst í svona ferlum. 

 

Jóhanna: Hefur þú séð einhverja breytingu á vinnuumhverfi þínu með tilkomu stafvæðingar? 

Er hræðsla innan starfshóps vegna breytinganna? Ef svo er við hvað sérstaklega? 

Guðmundur: Fólk getur verið hrætt í byrjun og venjulegt að það sé með svokallað 

starfsóöryggi eða finnst við vera taka störf frá því en á hinn bóginn sér fólk oftast strax ný 

tækifæri í þessu þegar ferlið er komið af stað, sér að það getur fylgst betur með hlutunum og 

að ferlið sé nú minna vesen. 

 

Jóhanna: Sérðu fram á starfasköpun í framhaldi stafvæðingar þinglýsinga. Hvernig/hvaða 

störf munu skapast (dæmi) ? 

Guðmundur: Ég held að það muni allt bara breytast. Held að störfin muni bara breytast 

og að við munum upplifa meiri yfirsýn og eftirfylgni. Okkur mun takast að keyra mál hraðar í 

gegn og veita þannig betri þjónustu – þótt að við séum á ágætum tíma í dag. 

 

Jóhanna: Á skalanum 1-5 þar sem 1 er mjög óánægt og 5 mjög ánægt hvar myndir þú segja 

að ánægja ykkar og viðskiptavina ykkar sé með þinglýsingar í dag? 

Guðmundur: Ég held að viðskiptavinurinn okkar verði ekkert rosalega var við það, 

t.d. þegar þú ert að kaupa fasteign og skrifar undir lán hjá okkur en ert kannski að fá afhent 
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eftir 2-3 mánuði þá ertu ekkert að drífa þig þannig að fá peninginn í hús þótt að þinglýsingin 

tekur 2-3 daga þá ertu ekkert endilega að pirra þig á því sem viðskiptavinur.  

 

Jóhanna: Hvaða áhrif heldur þú að stafvæðingin muni hafa á þjónustuna ykkar? Hvaða 

jákvæðu eða neikvæðu þætti sérð þú (dæmi)? 

Guðmundur: Breytingin verður ánægjan eftir að fá lagabreytingar í gegn svo hægt sé 

að skrifa undir rafrænt og gera allt stafrænt sem er þægilegra fyrir viðskiptavininn en skiptir 

ekkert miklu máli þótt það sé hraðara. 

 

Jóhanna: Sjáið þið fyrir ykkur lægri kostnað við þinglýsingar í framtíðinni? Hvaða 

kostnaðarliðir munu lækka? Munu einhverjir liðir hækka? 

Guðmundur: Held að það velti mjög á verðskránni hjá Þjóðskrá. Til lengri tíma ætti 

kostnaðurinn að lækka. 

 

Jóhanna: Sérðu fyrir þér einhverjar hindranir við að innleiða rafrænar þinglýsingar? Hverjar 

sérstaklega (dæmi)? 

Guðmundur: Höfum ekki séð neinar hindranir ennþá nema hérna innanhúss þurfa að 

verða fullt af breytingum. Risa stórt verkefni innanhúss eftir. Þetta er svona smá hindranahlaup 

– vitum ekki hvað það er langt en munum lenda í hindrunum. 

 

Jóhanna: Hvaða tækifæri sérð þú í framhaldi af stafvæðingu þinglýsinga? 

Guðmundur: Tækifæri fyrir aukna sjálfvirknivæðingu - að þinglýsingar ferlið yrði að 

mestu leiti bara sjálfvirkt og að við getum þess vegna afgreitt mál alla leið í þinglýsingu um 

helgar. 

 

 



 

 

68 

 

Viðtal við Tinu Birgitte Nors, dómara í þinglýsingadómstól Danmörku 
Viðtal 4: Tina Birgitte Nors 

Tina var beðin um að segja aðeins frá sér, ferli stafvæðingu þinglýsinga í Danmörku og hvernig 

það er í dag. Einnig hvað þau leggja áherslu á og hafa lært af ferlinu. 

Tina Birgitte: Ég hef numið lögfræði og er skipaður dómari við þinglýsingadómstólinn í 

Danmörku (Tinglysningsretten), þar sem við meðhöndlum um það bil 2,2 milljón skjöl 

varðandi skráningu lóða og eigna á ári. Fyrir og eftir 1927 voru skráningarnar pappírsbundnar. 

Á tíunda áratugnum voru 75 milljónir pappírsbóka skannaðar, gerðar rafrænar og opinberar. 

Árið 2007 hófst miðstýringarferlið við 82 skráningarskrifstofur og þann 8. september 2009 var 

miðstýringunni lokið. Á sama tíma var stafvæðingin tekin upp að fullu. Síðan árið 2009 þá 

hefur öll land- og eignaskráning verið meðhöndluð á netinu á www.tinglysning.dk - með 

stafrænni undirskrift eða umboði. Við tökum ekki við neinum pappírsgögnum. Það tekur 5 

sekúndur að skrá skjal og um það bil 88% allra skráninga eru þinglýst sjálfvirkt og aðeins um 

12% handvirkt innan við 10 daga af um 90 starfsmönnum. Kynning á stafrænum skráningum 

lands og fasteigna hefur leitt til mikils kostnaðarlækkunar á tíma og peningum, einnig fyrir 

utanaðkomandi notendur. Stafvæðing mun alltaf veita þér nokkrar áskoranir. 

Við höfum til dæmis lagt áherslu á: 

• Samstarf og samþætting opinberra og einkakerfa 

• Opin uppspretta og náið samstarf á þróunarstigi 

• Gagnkvæmt sjálfstæði þróunar og vexti 

• Gagnkvæmur ávinningur af fullri stafrænu og sjálfvirkni -> hefur í för með sér þróun 

Hvað höfum við lært? 

• Þú getur ekki átt næg samskipti við notendurna 

• Undirbúningur notenda og eigin starfsmanna 

• Það er erfitt fyrir alla hlutaðeigandi að færa mörk sín 

• Þú getur ekki forðast innkeyrslutímabil 
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• Ekki þróa kerfi sem byggir á stafrænum þinglýsingum og pappír 

• Taktu þátt í fólki með faglega færni í þróunarferlinu 

  

Viðtal við Ásdísi Höllu Arnardóttur, lögfræðing sem starfar sem sviðstjóri 

þinglýsinga- og leyfasviðs. 
Viðtal 5: Ásdís Halla Arnardóttir 

Jóhanna: Gætir þú sagt mér aðeins frá þér, þínum störfum sem og þínum faglegan bakgrunni. 

Ásdís Halla: er lögfræðingur og starfa sem sviðsstjóri þinglýsinga- og leyfasviðs hjá 

Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Jóhanna: Hvað finnst þér um stafvæðingu almennt? Hvað er jákvætt við hana og hvað er 

neikvætt (nefna dæmi)? 

Ásdís Halla: Mjög spennandi ferli sem ætti að vera til góðs fyrir alla. Meðal þess 

jákvæða sem ég sé t.d. fyrir lögfræðingana sem starfa við þinglýsingar er að búið verður að 

sigta út einföldu atriðin sem fara þarf yfir og áhugaverði hluti vinnunnar situr eftir. 

 

Jóhanna: Gætir þú lýst fyrir mér núverandi ferli hjá ykkur í sambandi við þinglýsingar?  

Ásdís Halla: Í dag er skjal sem á að þinglýsa afhent sýslumanni í frumriti og ljósriti á 

löggildum skjalapappír. Ef skjalið hefur að geyma þær upplýsingar og undirritanir sem til þarf 

er það dagbókarfært. Skjölin fara þá til þinglýsingar hjá lögfræðingi og eru afgreidd í tímaröð 

eftir þeim degi sem þau eru dagbókarfærð. Það eru ýmis atriði sem ber að gæta við þinglýsingu 

og getur margskonar álitaefni komið upp. Þinglýstum skjölum hefur fjölgað þó nokkuð milli 

ára og var tæplega 98.000 skjölum þinglýst árið 2020 sem er fjölgun um tæplega 30% milli ára 

 

Jóhanna: Hefur þú séð einhverja breytingu á vinnuumhverfi þínu með tilkomu stafvæðingar? 

- Er hræðsla innan starfshóps vegna breytinganna? Ef svo er við hvað sérstaklega? 
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- Sérðu fram á starfasköpun í framhaldi stafvæðingu þinglýsinga. Hvernig/hvaða störf 

munu skapast (dæmi) ? 

Ásdís Halla: Það mun koma að því að ekki eins mikið af starfsfólki þurfi að vera í 

framlínuafgreiðslu fyrir þinglýsingar og auðvitað ekki jafn margir að þinglýsa en eins og staðan 

er í dag þá sé ég sé ekki fram á hraðar breytingar hér innanhúss. Það eru næg verkefni hér og 

gætum við eftir atvikum nýtt fólkið okkar í önnur störf. Þá mun áfram alltaf þurfa vera augu til 

að fylgjast með, leiðbeina og skrá og leysa úr því sem ekki er hægt að afgreiða sjálfvirkt. Seinna 

meir gæti orðið að störfum fækki eða að þau taki breytingum en það veltur líka á því hversu 

fljótir aðilar eru að tengjast og nýta sér þennan valmöguleika, t.d. bankar, lífeyrissjóðir og 

fasteignasölur og hversu hátt hlutfall þinglýsinga verðir rafrænar og sjálfvirkar. 

 

Jóhanna: Á skalanum 1-5 þar sem 1 er mjög óánægt og 5 mjög ánægt hvar myndir þú segja 

að ánægja beiðanda/fagstéttar sé með þinglýsingar í dag? 

Ásdís Halla: Þeir finna fyrir löngum biðtíma og það hefur oft verið of langur biðtími 

eftir þinglýsingu sökum undirmönnunar. Við leggjum þó upp úr því að veita eins góða þjónustu 

og okkur er unnt. Þinglýsing er oft forsenda þess að viðskipti klárist, fjármunir skipti um hendur 

og þinglýsingarbeiðandi geti byggt á rétti sínum. Þinglýsingar eru m.a. mikilvægar fyrir 

viðskiptalífið og get ég rétt ímyndað mér hversu mikið af fjármunum sitji og bíði eftir að skipta 

um hendur á meðan beðið er eftir skjali úr þinglýsingu. 

 

Jóhanna: Sjáið þið fyrir ykkur lægri kostnað við þinglýsingar í framtíðinni? Hvaða 

kostnaðarliðir munu lækka? Munu einhverjir liðir hækka? 

Ásdís Halla: Það er ódýrara að þinglýsa rafrænt. (2500 í 1500kr). 
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Jóhanna: Sérðu fyrir þér einhverjar hindranir við að innleiða rafrænar þinglýsingar? Hverjar 

sérstaklega (dæmi)? 

Ásdís Halla: Mjög mikið af hindrunum sem hafa verið, að fara úr pappír í það rafræna, 

að passa að allt stemmi saman og gætt sé að öllu sem gæta ber. Skráningin er svo mikið byggð 

á mannlega hlutanum, tölvukerfið í dag getur ekki lesið upplýsingarnar, það eitt og sér er 

hindrun. Ókosturinn er að við erum ekki alveg komin í rafræn skjöl eingöngu, til þess þarf 

lagasetningu. Viðskiptabréfareglurnar gera ekki ráð fyrir því að skjölin séu rafræn þannig þú 

þarft alltaf að eiga það líka á pappír. Það er þó verið að huga að öllum þessum atriðum og 

kemur það væntanlega síðar. 

 

Jóhanna: Hvaða tækifæri sérð þú í framhaldi af stafvæðingu þinglýsinga? 

Ásdís Halla: Með rafrænum tilkynningum á Ísland.is verður fólk mögulega meðvitaðri 

um réttindi sín og skyldur. Í einhverjum mæli sem að við tölum um rafrænar þinglýsingar þá 

verða þær ekki alveg sjálfvirkar. Skjalið verður sent inn rafrænt og kemur því til þinglýsingar 

rafrænt en það mun þurfa að afgreiða það handvirkt. Hálfur sigur unninn þannig. Hægt og 

bítandi verður örugglega fleira og fleira sem fer í gegn alveg sjálfvirkt. Margt til að byrja með 

sem verður handvirkt – vera varkár og eitt skref í einu. Kostir og gallar við allt – leiðbeiningar 

sem þurfa vera til staðar þar sem mannlegi hlutinn var alltaf. 

 

 

 

Viðtal við viðmælanda X, starfsmaður í skjalavinnslu fasteignasölu og hefur 

lokið við BA í lögfræði 
Viðtal 6: Viðmælandi X 

 

Jóhanna: Gætir þú sagt mér aðeins frá þér, þínum störfum sem og þínum faglegan bakgrunni. 

Viðmælandi X: Starfa hjá X fasteignasölu við skjalavinnslu og er með BA í lögfræði. 
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Jóhanna: Hvað finnst þér um stafvæðingu almennt? 

Viðmælandi X: Tel þetta vera mjög jákvæða þróun sem leiðir til skilvirkari og hraðari 

þjónustu. Einnig mikið umhverfisvænna þar sem við sleppum við mikið magn af skjalapappír, 

útprentunum, umslögum ofl.  

 

Jóhanna: Gætir þú lýst fyrir mér núverandi ferli hjá ykkur í sambandi við þinglýsingar? 

Viðmælandi X: Í dag er einn lögfræðingur starfandi á stofunni sem sér aðeins um það 

að undirbúa skjöl fyrir þinglýsingu og rukka viðskiptavini um þinglýsingagjald sem er síðan 

komið áfram til Sýslumannsins. Eftir það tekur bílasendill stofunnar við sem keyrir gögnin til 

sýslumanns og sækir þau sem eru tilbúin. Eftir að gögnin skila sér til baka til okkar eru þau 

skönnuð inn, vistuð, send til viðkomandi þegar á við og öll afrit geymd. 

 

Jóhanna: Sérðu fram á einhverja breytingu á vinnuumhverfi þínu eða þjónustu ykkar með 

tilkomu stafvæðingu þinglýsinga? 

Viðmælandi X: Helstu breytingar eða jákvæð áhrif sem við sjáum fram á við 

stafvæðingu þinglýsinga er lækkun umsýslugjalda og hraðari málsmeðferð fyrir viðskiptavin 

okkar en einnig meiri yfirsýn hvenær gögn fara inn og hvenær þeim er þinglýst. Auka kostur 

er minnkun á löggildum skjalapappír sem er mjög dýr. Í framhaldi af stafvæðingu þinglýsinga 

sleppum við eflaust alveg við sendlastörf til og frá Sýslumanni þó að við munum eflaust þurfa 

sendlast áfram til banka og stofnana. Í framhaldi gæti þó orðið til ópersónulegri þjónustu. 
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Viðauki B: Myndir  
 

 

Mynd 1: Sýnir aðgerðir sem þurfa að eiga sér stað í átt að lágmörkun mótlætis starfsmanna vegna breytinga. 

Sýnir aðgerðir sem þurfa að eiga sér stað í átt að lágmörkun mótlætis starfsmanna vegna 

breytinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amjad og Rehman, 2018, mynd) 

 

Mynd 2: Sýnir eiginleika sem hafa áhrif á þjónustuupplifun viðskiptavina. 

Sýnir eiginleika sem hafa áhrif á þjónustuupplifun viðskiptavina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bordoli o.fl., 2018, mynd) 



 

 

74 

 

Mynd 3: Sýnir þróun spillingarvísitölu Íslands og Eistlands frá árinu 2000 til 2020. 

Sýnir þróun spillingarvísitölu Íslands og Eistlands frá árinu 2000 til 2020. 

 

(Transparency International, e.d., mynd). 

 

 

 

Mynd 4: Viðhorf viðmælenda gagnvart ánægju beiðenda 

 

Viðhorf viðmælenda gagnvart ánægju beiðenda 
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Viðauki C: Töflur 
 

Tafla 1: Listi yfir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókn 

Listi yfir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókn 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2: listi af spurningum úr eigindlegri rannsókn og ástæða rannsakanda fyrir þeim. 

 

Listi af spurningum úr eigindlegri rannsókn og ástæða rannsakanda fyrir þeim. 
 

 



 

 

76 

Tafla 3: Samanburður á framleiðni starfsfólks í Danmörku og framleiðni starfsfólks eftir stafvæðingu þinglýsinga á höfuðborgarsvæðinu. 

Samanburður á framleiðni starfsfólks í Danmörku og framleiðni starfsfólks eftir stafvæðingu 

þinglýsinga á höfuðborgarsvæðinu. 
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