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Abstract 
Traditional marketing conducted by businesses generally starts with analyzing 

internal and external factors that affect their operations. The respective factors are 

then run through SWOT analysis, so that strengths and opportunities can be utilized 

against threats and weaknesses facing the company. Target groups are established 

and the product is positioned via focused marketing, so that promotional acts as well 

as product design emphasize in the end the user’s perspective needs. Subsequently a 

strategy is formulated with the aim of reaching success in the market, achieving 

customer’s contentment and positive business results. 

Marketing on the internet, despite initial estimation of the contrary, has increased 

the importance of marketing through traditional channels. It is now seen as a 

supplement to the components of traditional marketing. 

Nowadays companies in the financial sector construct their websites to project the 

key elements of its character, thus making it highly important for those websites to 

be accessible and user friendly. 

Recent research obtained from data made available by BYR and S24 

demonstrates that 90% of referrals to financial companies websites are typed urls or 

websites saved as favourites. Only 10% referrals come from search machines, 

internet advertisement or other internet links. Referrals from search engines were 

around 33%, although search engine optimisation was not in use. There was an 

increase in referrals when offers were outlisted or games with awards were installed.  

One must take into account the limitations of the results of this study due to 

inadequacy in the data regarding quality visitation and the cost of each referral, thus 

leading this report to conclude that a research needs to be conducted on the 

proportion of quality visits against each referral. 

 

Keywords: Financial company, marketing, strategy, internet and advertising. 
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Samantekt 
Við hefðbundna markaðssetningu eru ytri og innri þættir sem hafa áhrif á 

rekstur fyrirtækja greindir. Unnin er SVÓT-greining úr þessum þáttum til að geta 

nýtt tækifæri og styrkleika á móti veikleikum og ógnunum. Fundnir eru markhópar 

og varan staðfærð með miðaðri markaðssetningu þannig að kynningarstarf og útlit 

vörunnar taki mið af endanlegum viðskiptavinum. Mótuð er stefna þar sem 

markmiðið er árangur í samkeppni, ánægðir viðskiptavinir og góður viðskiptalegur 

árangur. 

Markaðssetning á internetinu hefur þvert á spár aukið mikilvægi hefðbundinnar 

markaðssetningar og gert það með því að bæta við þá þætti sem þar er fjallað um. 

Heimasíður fjármálafyrirtækja eru í dag andlit þeirra við umheiminn og þess 

vegna er mikilvægt að þær gagnist viðskiptavinunum eins og þeir ætlast til. 

Niðurstaða rannsóknar, sem gerð var á gögnum frá Byr Sparisjóði og S24, sýnir 

að 90% tilvísana inn á heimasíður fjármálafyrirtækja eru innslegin vefföng eða 

vefföng sem vistuð eru sem uppáhaldssíður. Aðeins um 10% tilvísana komu frá 

leitarvélum, vefauglýsingum og öðrum tenglum. Tilvísanir frá leitarvélum eru um 

þriðjungur af því, þrátt fyrir að ekki sé verið að nota leitarvélabestun. Aukning varð á 

tilvísunum frá vefauglýsingum þegar auglýst voru tilboð eða þegar notaðir voru 

leikir þar sem hægt var að vinna verðlaun. 

Takmarkandi þáttur varðandi þessar niðurstöður er skortur á gögnum um 

gæðaheimsóknir og kostnaður við hverja tilvísun. Það er því sett fram sem ein af 

niðurstöðum skýrslunnar að rannsaka þarf hlutfall gæðaheimsókna af tilvísunum og 

kostnað við hverja gæðaheimsókn og hverja tilvísun. 

 

Lykilorð: Fjármálafyrirtæki, markaðssetning, stefnumótun, internet og 

vefauglýsingar. 
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Inngangur 
Markaðssetning er margslungin list- og fræðigrein, sem býður upp á marga 

möguleika til að ná árangri. Markaðssetning getur verið sá þáttur í rekstri fyrirtækja 

sem hefur hvað mest áhrif á hvort fyrirtæki muni vaxa og dafna eða leggjast af. Eitt 

af grundvallaratriðum markaðssetningar er að þekkja fyrirtækið og þá þætti sem hafa 

áhrif á það. Þekkja þarf ytri þætti sem geta haft áhrif á reksturinn og fyrirtækið getur 

ekki haft áhrif á og einnig alla innri þætti sem fyrirtækið getur haft áhrif á. Þegar 

þessir þættir eru ljósir er hægt að gera sér grein fyrir styrkleikum, veikleikum, 

ógnunum og tækifærum fyrirtækisins á markaði og bregðast við þeim ef þörf krefur. 

Miðaðri markaðssetningu er ætlað að finna þá hópa sem líklegastir eru til að kaupa 

vöru fyrirtækis ásamt því að staðfæra hana í huga þess hóps. Stefnumótun er gerð 

með framangreint í huga þannig að allt gangi upp og fyrirtæki geti vaxið og skilað 

hagnaði til eigenda. 

Markmið þessa verkefnis er að fara yfir alla þessa þætti og skoða þá út frá því 

hvað þarf að hafa í huga að við hvern þátt. Blandað er inn í markaðssetningu á 

internetinu og tekið mið af því hvernig fjármálafyrirtæki eigi að markaðssetja sig 

eftir hefðbundnum leiðum og á internetinu. 

Markaðssetning á internetinu byggist á því að fá fólk til að skoða heimasíður 

fyrirtækja. Þannig eru tilvísanir frá öðrum mikilvægar svo viðskiptavinir geti fundið 

vöruna sem þeir þarfnast. Leitarvélar og fréttavefir eru öflugir tilvísanavefir og nýtir 

fólk sér þær í meiri mæli en áður við upplýsingaleit. Rannsóknarspurning 

skýrslunnar er: Hvaðan koma tilvísanir inn á heimasíður fjármálafyrirtækja og hvað 

veldur aukningu tilvísana? Skýrslan var unnin í samstarfi við Byr Sparisjóð og S24. 
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1 Markaðsfræði 
Markaðsfræði er skilgreind sem félagslegur ferill þar sem neytendur hafa þörf fyrir 

vöru eða þjónustu sem uppfyllir þörfina. Reynt er að hafa áhrif á neytendur með því 

að uppfylla þörfina með vörunni eða þjónustunni sem markaðssett er þannig að 

fyrirtækið hagnist. Styttri útgáfa af skilgreiningu á markaðsfræði væri að „mæta þörf 

með hagnaði“. Markaðssetning er grunnurinn af því að fyrirtæki vaxi og dafni. 

Hlutverk markaðsfólksins er að skapa vitund neytenda á vöru eða þjónustu með 

tækjum markaðsfræðinnar svo sem SVÓT-, ytri-, og innri greiningum. Ef 

markaðssetningin nær ekki til neytenda er líftími fyrirtækja yfirleitt stuttur. 

Markaðsfræði er flokkuð meðal skapandi fræða, þar sem auglýsingar, dreifing og 

sala kemur fyrir. Hún er einnig skapandi fyrir framtíðina, þar sem starfsfólki í 

markaðsdeildum er ætlað að sjá fyrir þá þörf sem getur skapast hjá fólki í 

framtíðinni, en að slíku er oft hægt að komast með markaðsrannsóknum. 

Markaðsfólk þarf að vera skapandi til að hafa betur í samkeppni og geta fengið fólk 

til að uppfylla þá þörf sem það hefur með kaupum á vöru þess fyrirtækis sem 

markaðsfólkið vinnur fyrir. Það þarf að fá neytandann til að finnast virði vörunnar 

vera meira en hann borgar fyrir hana (Kotler og Keller, 2006, bls. 4-6). 

Fjárhagsleg afkoma fyrirtækja veltur oft á því hversu vel varan eða þjónustan er 

markaðssett. Fjármál, stjórnun, bókhald og önnur starfsemi innan fyrirtækja hefur 

engan tilgang ef varan eða þjónustan er ekki seld og hún býr ekki til hagnað. Það er 

ekki nægjanlegt að markaðssetja vöru í eitt skipti og ætla svo að bíða eftir að hún 

skili hagnaði. Það þarf alltaf að vera á tánum og fylgjast með hvað samkeppnisaðilar 

og fleiri eru að gera. Samfélagið þróast og varan verður að þróast með. Þetta á við 

um vöruna sjálfa en einnig hvernig hún er markaðssett og þar af leiðandi auglýst. Að 

taka rétta ákvörðun er ekki einfalt mál. Það þarf að ákveða hvort vöruna vanti nýjan 

eiginleika, hvaða verð eigi að bjóða, hvort breyta eigi hönnun vöru og umbúða, hvar 

eigi að selja vöruna, hverjir fái að selja vöruna og hversu miklu skal eyða í 

auglýsingar (Kotler og Keller, 2006, bls. 4-6) 
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2 Internetið 
Annar september 1969 var upphafsdagur internetsins. Þá voru tengdar saman tvær 

tölvur í tveimur bandarískum háskólum. Þátttakendur í atburðinum voru um það bil 

15. Notendur internetsins eru nú orðnir fleiri en ein billjón og vefsíður voru 600 

billjónir árið 2005 sem er meira en 100 síður fyrir hvern einstakling á jörðinni (Belch 

og Belch, 2007, bls. 469). 

Meðal ástæðna fyrir því hversu hratt notendum fjölgar eru óskir neytenda um 

upplýsingar en einnig að þeir stjórna því sjálfir hvaða upplýsingum þeir taka á móti. 

Einnig felst tímasparnaður í þeim hraða sem internetið býður upp á við upplýsinga-

öflun. Frá sjónarhorni markaðarins hafa möguleikar internetsins til að ná til mark-

hópa mikið aðdráttarafl. Hraðari tengingar við internetið hafa leitt til þess að fólk 

eyðir meiri tíma á internetinu. Þetta hefur orðið til þess að meira er auglýst á 

internetinu og þróuð hafa verið tæki sem geta fylgst með internet notkun markhópa. 

Með meiri upplýsingum hefur internetið orðið miðill sem fyrirtæki nota og bera 

mikið traust til (Belch og Belch, 2007, bls. 469-470). 

Nú til dags eru margar heimasíður fyritækja hannaðar til að ná markmiðum um 

viðskiptalegan árangur og eru skapandi í því að kynna ímynd vörumerkja, stað-

færslu, bjóða kynningar, bjóða upplýsingar um vöru og sýna vöru og þjónustu til 

sölu. Möguleikar á grafík, hljóði og hreyfimyndum eru óendanlegir (Belch og Belch, 

2007, bls. 469-470). 

Það krefst tíma og fyrirhafnar að þróa og viðhalda heimasíðu. Til að laða að 

viðskiptavini og fá þá til að heimsækja sömu heimasíðuna aftur þarf blöndu af 

sköpunargáfu, árangursríkri markaðssetningu og stöðugri uppfærslu heimasíðunnar. 

Markmiðin eru misjöfn með gerð heimasíðna. Það fer eftir því hvers eðlis fyrirtækin 

eru, sumum heimasíðum er einungis ætlað að upplýsa um notkun vöru en öðrum er 

ætlað að selja vöru (Belch og Belch, 2007, bls. 471). 
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3 Markaðsfræðin og internetið 
Markaðssetning á internetinu getur verið breytileg eftir eðli fyrirtækis eða vörunar 

sem á að markaðssetja. Varan sem fyrirtækið býður upp á hefur áhrif vegna þess 

hvernig viðskiptavinur nálgast hana. Sum vara er skoðuð og hún keypt í gegnum 

internetið en önnur vara er skoðuð á internetinu og keypt næst þegar viðskiptavinur 

rekst á hana á öðrum sölustað eða gerir sér ferð til að kaupa hana (Chaffey, Ellis-

Chadwick, Johnston og Mayer, 2006, bls. 4-5). 

Ferðaþjónusta og vörur tengdar henni er dæmi um að varan er skoðuð og keypt 

meðan viðskiptavinurinn situr framan við tölvuskjáinn. Sem dæmi selur Iceland 

Express meirihluta ferða sinna í gegnum internetið og aðrir sölustaðir eru fáir. 

Internetið hefur þau áhrif að fyrirtæki geta boðið vöruna á lægra verði en ef salan fer 

fram annars staðar. Þetta sést m.a. í fjármálaþjónustu því algengt er að vextir á 

útlánum séu lægri hjá sérhæfðum netbönkum en hjá hefðbundnum bönkum (S24, 

2008). 

Hefðbundnir bankar eins og Byr og fleiri hafa nýtt sér internetið á þann hátt að 

hægt er að fara inn á netbankann og framkvæma þar helstu bankaviðskipti. 

Heimasíðan er svo uppspretta upplýsinga og er til dæmis hægt að nálgast helstu 

upplýsingar um fjármálaheiminn, finna gengi helstu gjaldmiðla, skoða hlutabréfa-

markaðinn og fleira. Nálgunin er sú að neytendur eru upplýstir um vöruna sína og 

hvernig á að nota hana. Með því verður varan meira virði í hugum neytanda (Chaffey 

og fleiri, 2006, bls. 4-5). 

Markaðssetning í gegnum internetið vinnur vel með öðrum kynningarmiðlum og 

er nauðsynleg í nútímaviðskiptum. Markaðssetning er hluti af því að gera vöru eða 

þjónustu sýnilega, þannig að viðskiptavinir viti að varan sé til og einnig að þeir geti 

með auðveldum hætti nálgast upplýsingar um hana. Markaðssetning í gegnum 

internetið er frábrugðin hefðbundinni markaðssetningu vegna þeirra eiginleika að 

hægt er að eiga bein rafræn samskipti á milli seljanda og viðskiptavinar. Þessir 

eiginleikar hafa verið skilgreindir af fræðimönnum sem sex S (þýðing frá ensku á 

sex I) en þau eru samskipti, söfnun gagna, sundurgreining, samþætting, skipulags-

breytingar og staðsetning (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 20-21). 

Samskipti á internetinu. Hefðbundin markaðssetning gengur að miklu leyti út á 

þrýstiaðferð, það er þegar verið er að þrýsta upplýsingum að viðskiptavinunum í 

gegnum auglýsingamiðilinn. Í flestum tilfellum er aðeins verið að þrýsta 
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upplýsingum að viðskiptavinunum og þeir eiga ekki kost á því að sækja sér 

upplýsingar nema í undantekningartilfellum. Þegar internetið er notað sem miðill er 

algengast að viðskiptavinurinn togi að sér upplýsingar, en það er svokölluð 

togaðferð. Með henni er verið að höfða til þess að viðskiptavinurinn hefur áhuga á að 

afla sér meiri upplýsinga en hann fær við hefðbundið áreiti frá auglýsingu. Hann fer 

inn á heimasíðu eða leitarvél og getur aflað sér frekari upplýsinga um vöru eða 

þjónustu. Sem dæmi er hægt að komast inn á heimasíðu Byrs með því að smella á 

auglýsingaborða sparisjóðsins inni á annarri heimasíðu og fá þar allar upplýsingar 

um fjármálaþjónustu. Ef viðskiptavinurinn tekur ákvörðun um að kaupa þjónustuna 

getur hann gengið frá viðskiptunum í gegnum heimasíðuna (Chaffey og fleiri, 2006, 

bls. 21). 

Söfnun gagna. Í gegnum markaðssetningu á internetinu má safna upplýsingum 

um viðskiptavini. Þetta er gert með því að skrá niður hvað viðkomandi gerir í hvert 

skipti sem hann kemur inn á heimasíðu fyrirtækisins. Viðskiptavinurinn skilur eftir 

sig slóð sem hægt er að skrá niður. Um er að ræða upplýsingar eins og hvaðan 

viðkomandi kom, hvað hann gerði, hvert hann fór o.fl. Með hjálp internetsins er því 

hægt að safna nákvæmari upplýsingum um mismunandi markhópa en hægt er að 

gera með hefðbundinni markaðssetningu. Þannig geta fyrirtæki nýtt sér það sem 

viðbót við hefðbundna markaðssetningu á vörum og þjónustu (Chaffey og fleiri, 

2006, bls. 22). 

Sundurgreining. Með því að greina í sundur þær upplýsingar sem safnast hafa má 

klæðskerasníða upplýsingar að hverjum og einum markhópi eða viðskiptavini. Þetta 

er hægt með mjög litlum tilkostnaði, ólíkt því sem gerist í hefðbundinni markaðs-

setningu, þar sem sömu skilaboðin eru send öllum. Internetfyrirtækin Ebay og 

Amazon hafa nýtt sér þessar aðferðir í mörg ár: Þegar viðskiptavinurinn hefur skráð 

sig inn á heimasíðu þeirra er búin til mappa sem er merkt viðskiptavininum. Inn í 

þessa möppu safnast upplýsingar um hann og eftir því sem hann kemur oftar er hægt 

að klæðskerasníða að honum skilaboð með þeirri vöru sem hann er líklegastur til að 

kaupa (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 22-23). 

Samþætting. Í markaðslegum samskiptum milli fyrirtækis og viðskiptavina þess 

er internetið góð viðbót. Samskiptunum er skipt í tvær megingáttir; annars vegar 

útgátt og hins vegar inngátt. Útgátt er það þegar vefsíður og tölvupóstar eru notuð til 

að koma klæðskerasniðnum skilaboðum til fyrirfram ákveðinna markhópa. Inngátt er 

það þegar viðskiptavinurinn gerir fyrirspurn eða skráir sig í þar til gert form eða 

sendir hefðbundinn tölvupóst. Í samskiptum fyrirtækja við markhópa er internetið 
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góður stuðningur við aðra miðla, því markhópurinn getur sótt sér meiri upplýsingar 

en aðrar markaðsleiðir geta miðlað. Sem dæmi auglýsir S24 í útvarpi „S24 bestu 

innlánsvextirnir“ og svo er hvatt til þess að heimasíðan www.s24.is sé skoðuð. Þar er 

svo miðlað meiri upplýsingum og hægt að óska eftir því að stofna innlánsreikning. 

Þar með hefur heimasíðan stutt við útvarpsauglýsinguna (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 

23-24). 

Skipulagsbreytingar. Afskipti milliliða, s.s. umboða og umboðsmanna sem koma 

á samskiptum milli fyrirtækis og tilvonandi viðskiptavina, eru að minnka en áhrif af 

leit í gegnum leitarvélar og samanburði eftir leit á vefsíðum aukast. Þessar breytingar 

auðvelda fyrirtækjum að koma skilaboðum beint til markhópa sinna þar sem þeir eru 

að toga til sín þær upplýsingar sem þeir vilja. Með hefðbundnum auglýsingum er 

verið að ýta skilaboðum að markhópum en í gegnum internetið eru samskiptin í 

báðar áttir (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 25). 

Staðsetning. Með því að nota internetið sem miðil skiptir staðsetning ekki máli. 

Hægt er að ná til markhópa í öðrum löndum og oftar en ekki án staðbundinna 

söluaðila eða umboðsmanna. Til dæmis getur Byr sparisjóður sent öllum 

viðskiptavinum sínum sem eru með heimabanka tölvupóst með tilboði eða 

upplýsandi skilaboðum. Þetta er óháð búsetu viðskiptavinanna. Það skiptir ekki máli 

hvort viðskiptavinirnir eru búsettir á Grenivík eða í Ástralíu og kostnaðurinn við að 

ná til þeirra er sá sami (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 25-26). 
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Þegar tekin hefur verið ákvörðun um að markaðssetja vöru eða þjónustu þarf að 

útbúa markaðsáætlun og greina stöðu vörunnar eða þjónustunnar. Gerð markaðs-

áætlunar felst í að skoða stöðuna í núinu. Líta þarf til þeirra þátta sem hafa áhrif á 

þróun áætlunarinnar og er þeim þáttum skipt í ytra og innra umhverfi (Belch og 

Belch, 2007, bls. 26). 

Mynd 1. Ytra- og innra umhverfi. 

(Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls 51). 

3.1 Ytra umhverfi 
Þegar ytra umhverfi er skoðað eru þættir í starfsumhverfi fyrirtækisins skoðaðir. 

Metið er hverjir þeirra geta haft áhrif á starfsemi fyrirtækisins og atvinnugreinarinnar 

sem fyrirtækið starfar í (Belch og Belch, 2007, bls. 27). 

Þessi þættir hafa verið kynntir með skammstöfuninni SLEPT sem stendur fyrir 

ensku heitin social-, legal-, economic-, political-, og technological factors. 

Lýðfræðilegt-, lagalegt-, efnahagslegt-, stjórnmálalegt- og tæknilegt umhverfi 

(Chaffey og fleiri, 2006, bls. 98). 

3.1.1 Lýðfræðilegt umhverfi 

Þegar lýðfræðilegt umhverfi er greint, leitast rannsakendur við að greina hópa eftir 

fjölda, þjóðerni, aldri, kyni, skólagöngu, starfssviði og fleiri álíka breytum (Kotler og 

Keller, 2006, bls. 79). 

Með því að flokka umhverfið niður í smærri einingar er auðveldara að nálgast þá 

sem líklegastir eru til að nota vöruna eða þjónustuna. 
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3.1.2 Efnahagslegt umhverfi  

Greiningin á efnahagslegu umhverfi tekur til kaupmáttar neytenda á tilteknum 

markaði (Kotler og Keller, 2006, bls. 85-86). 

Ein af mikilvægari forsendum fyrir neyslu er kaupmáttur neytandans. 

Kaupmáttur er samspil tekna, verðlags og fleiri efnahagslegra þátta sem ákvarða 

hversu mikið neytandinn þarf að láta af hendi fyrir tiltekna vöru á tilteknu 

markaðssvæði.  

Markaðsfólk hefur skilgreint fimm mismunandi tekjudreifingar mynstur: 

1. Mjög lág innkoma 

2. Að mestu lág innkoma 

3. Mjög lág - mjög há innkoma 

4. Lág -, meðal -, og há innkoma 

5. Að mestu meðal innkoma 

Með því að heimfæra þessi mynstur upp á ákveðin svæði má finna út hvort 

ákveðin vara sé líkleg til að ná góðri markaðshlutdeild á svæðinu eða ekki. Sem 

dæmi má nefna að þrátt fyrir að Portúgal, sem er í flokki þrjú, sé eitt af fátækari 

ríkjum Vestur-Evrópu, er það eitt besta sölusvæði heimsins fyrir Lamborghini 

sportbíla. Það skýrist af því að þrátt fyrir að almenningur í landinu sé með lágar 

tekjur eru hlutfallslega margir með háar tekjur og hafa efni á dýrum sportbílum. 

Sömu lögmál gilda í markaðssetningu á internetinu. Þar er grunnforsendan sú að þeir 

viðskiptavinir, sem höfða á til, séu með það miklar tekjur að þeir hafi efni á að nota 

internetið (Kotler og Keller, 2006, bls. 86). 

Með tilkomu internetsins hefur aðangur að upplýsingum orðið betri. Nú geta þeir 

sem ætla að kaupa vöru fundið hvar hægt sé að fá hagstæðasta verðið. Staðsetning 

skiptir ekki lengur máli og hægt er að kaupa vöru óháð henni. Þannig eykst 

samkeppni á milli landssvæða og verðnæmni verður meiri en hún var fyrir tíma 

internetsins (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 137). 

3.1.3 Laga- og stjórnmálalegt umhverfi 

Þegar markaðslegar ákvarðanir eru teknar verður að horfa til þeirra laga sem gilda í 

viðkomandi landi og eins getur verið nauðsynlegt að vinna í samráði við ýmsar 

opinberar stofnanir og ráðuneyti. Þrýstihópar geta haft áhrif og huga þarf sérstaklega 

að þeim (Kotler og Keller, 2006, bls. 93). Má í þessu samhengi benda á að yfirvöld í 

Pakistan fyrirskipuðu þarlendum netþjónustufyrirtækjum að loka fyrir aðgang á 

netsíðuna www.youtube.com. Þetta var gert vegna þess að stjórnvöld töldu að þar 
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væri hægt að nálgast hneykslanlegt efni og beittu þrýstingi um að loka heimasíðunni 

(mbl.is, 2008). 

Fyrirtæki sem stunda viðskipti í gegnum internetið hér á landi þurfa að huga að 

reglum um persónuvernd, því oft safnast upp viðkvæmar upplýsingar um 

viðskiptavinina. Sem dæmi eru allar helstu upplýsingar um viðskiptavini ein af 

grunnforsendum fyrir því að hægt sé að senda vörur til þeirra. Mörg fyrirtæki bjóða 

viðskiptavinum sínum að láta enn frekari upplýsingar af hendi, t.d aldur, kyn, og 

aðrar almennar upplýsingar sem hægt er að nýta við markaðsvinnuna. Allt eru þetta 

upplýsingar sem geta verið viðkvæmar og þurfa fyrirtæki að vinna eftir þeim reglum 

sem viðkomandi stjórnvöld setja. Það hefur aukist að viðskipti á internetinu fari fram 

á milli landa og því þurfa fyrirtæki að kynna sér reglur um tolla og flutning á vörum 

og vera reiðubúin að miðla þeim upplýsingum til viðskiptavina sinna í gegnum 

heimasíðu sína (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 138). 

3.1.4 Tæknilegt umhverfi 

Þeim fjölgar stöðugt sem tengjast internetinu og möguleikar fyrirtækja til að verða 

alþjóðleg eru mun meiri í dag en fyrir daga internetsins. Lítið fyrirtæki á Íslandi, sem 

framleiðir sérhæfðan, smáan rannsóknabúnað, getur með tilkomu internetsins orðið 

alþjóðlegur aðili og þjónað öllum heiminum. Það þarf ekki að fjárfesta í dreifingar-

aðilum erlendis og getur náð góðum árangri á markaðssyllu sem annars væri 

ómögulegt á staðbundnum markaði (Czinkota, M. R., Ronkainen, I. A. og Moffet, 

M. H. 2005 bls. 695-696). 

Þegar markaðssetning í stafrænum miðlum er annars vegar, er mjög mikilvægt að 

átta sig á hvernig tæknin er að þróast og mun þróast í framtíðinni. Farsímar eru eitt 

þeirra tækja sem hafa þróast mjög hratt. Nú eru þeir ekki einungis notaðir til 

samskipta á talmáli heldur eru þeir orðnir upplýsingaveita, því hægt er að nota þá til 

að senda og taka á móti smáskilaboðum og tölvupósti, hlusta á tónlist og nú bjóða 

flestir íslenskir bankar viðskiptavinum sínum að framkvæma einföldustu 

bankaviðskipti í gegnum farsíma. 

Vegna þess hversu hröð þróunin er, er mikilvægt fyrir markaðsfólk að átta sig á 

stöðunni og nýta sér þá möguleika á sértækri markaðssetningu sem nýir eiginleikar í 

símum bjóða uppá (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 123). 

Viðskiptavinum er umhugað um eigið öryggi í internetviðskiptum. Ástæðan er sú 

að persónulegar upplýsingar eru gefnar þeim sem verslað er við. Tryggja þarf að 

þriðji aðili komist ekki yfir upplýsingar sem skipst er á þegar viðskipti eiga sér stað. 
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Tæknin sem er notuð þarf að vera það örugg að þriðji aðili geti ekki nálgast 

upplýsingarnar. Að sama skapi þurfa fyrirtæki að ganga úr skugga um að 

viðskiptavinir gefi réttar upplýsingar. 

Helstu þættir sem þarf að varast í internetviðskiptum eru: 

• Að færslu- eða kreditkortanúmeri sé stolið við framkvæmd 

greiðslu. 

• Að kreditkortanúmeri sé stolið úr gagnagrunni seljanda. 

• Að seljandi eða kaupandi sé annar en hann segist vera (Chaffey og 

fleiri, 2006, bls. 131). 

Rafræn skilríki eru sem stendur í þróun en þau munu veita fólki, fyrirtækjum og 

stofnunum öruggara aðgengi að upplýsingum og þjónustu. Rafræn skilríki munu 

koma í staðinn fyrir notendanöfn og lykilorð. Notkun þeirra mun auka öryggi í 

samskiptum á internetinu og erfiðara verður fyrir óheiðarlega aðila að villa á sér 

heimildir (fjármálaráðuneytið, 2007). 

Vefgreiningartæki eru mikilvæg aðilum sem stunda markvissa markaðssetningu á 

internetinu. Þau eiga það sameiginlegt að greina hvaðan umferð kemur inn á 

heimasíðu, hvað sá aðili gerir inni á heimasíðunni, hvaðan hann er, hvort hann hefur 

komið áður, hversu lengi hann er inni, og fleira. Hlutverk þeirra er að greina umferð 

og hjálpa til við að gera fleiri heimsóknir að gæðaheimsóknum. Gæðaheimsóknir eru 

þær heimsóknir sem skila sér í skráningu eða sölu á vöru, allt eftir tilgangi fyrirtækis. 

Áætlað er að 75% þeirra, sem byrjaðir eru á skráningu eða kaupum á vöru, hætti við 

einhvers staðar í ferlinu. Vefgreiningartæki sér hvar þeir hætta við og þá er hægt að 

fara gaumgæfilega yfir þann hluta til að minnka brottfallið (Nordic Emarketing 

2008). 

3.2 Innra umhverfi 
Þegar innra umhverfi er skoðað er verið að greina þá þætti sem fyrirtæki geta haft 

bein eða óbein áhrif á og hafa áhrif á hæfni fyrirtækja til að þjónusta viðskiptavini 

sína. Þessir þættir eru markaðir, viðskiptavinir, samkeppnisaðilar, dreifileiðir, birgjar 

og almannatengsl og verða þeim gerð betri skil hér á eftir (Belch og Belch, 2007, bls. 

27). 

3.2.1 Markaðir 

Markaður er hver sú gjörð sem gerir kaupendum og seljendum kleift að stunda 

viðskipti sín á milli (Parkin, Powell og Matthews, 2005, bls. 44). 
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Internetið getur verið markaðs- og auglýsingamiðill þar sem fyrirtæki auka 

vitund neytandans fyrir vörunni og stunda viðskipti. Auglýsendur nota mikið sótta 

fréttamiðla og eru auglýsingarnar þannig gerðar að með einu smelli á auglýsinguna 

er viðskiptavinurinn kominn á heimasíðu auglýsandans. Þegar þangað er komið, 

skiptir miklu máli að heimasíðan sé aðgengileg og gefi fullnægjandi upplýsingar um 

vöruna (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 4-5). 

Heimsókn á heimasíðu getur verið bein svörun viðskiptavinarins við áreiti frá 

auglýsingum, annað hvort á netmiðli eða í gegnum aðra miðla svo sem prent- eða 

ljósvakamiðla. Leitarvélamarkaðssetning er það þegar fyrirtæki nota leitarsíður eins 

og ja.is til að koma vöru sinni á framfæri. Þá eru ákveðin leitarorð, sem líklegt er að 

viðskiptavinurinn slái inn í leitarvélina, notuð við markaðssetninguna. Fyrirtæki geta 

borgað fyrir betri niðurstöður í leitarvélum, það er að segja að heimasíða þeirra 

birtist frekar en heimasíða samkeppnisaðilanna. Einnig getur uppsetning heimasíðu 

fyrirtækis stuðlað að betri árangri í niðurstöðum leitar í leitarvélum. Þetta hefur verið 

kallað leitarvélabestun. Rafræn fréttabréf eru vinsæl hjá fyrirtækjum og þau geta nýst 

sem bein svörun þar sem neytandinn hefur óskað eftir að fá sendar upplýsingar um 

tilboð eða annað. Með því að smella á tilboðið eða upplýsingarnar fer viðskipta-

vinurinn á heimasíðu fyrirtækisins og getur nálgast ýtarlegri upplýsingar þar en settar 

eru fram í bréfinu (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 4-5). 

Flugfélög nota internetið sem markaðs- og auglýsingamiðil. Hægt er að ganga frá 

flugfarinu á internetinu og jafnvel velja hvar í flugvélinni er setið. Fleiri atvinnu-

greinar eru farnar að hasla sér völl á internetinu og nota það sem markaðs- og 

auglýsingamiðil. Föt, húsgögn og jafnvel matvara er á sumum heimasíðum það 

aðgengileg að hægt er að skoða vöruna og ganga frá kaupum á henni samstundis. 

Ebay.com er markaður þar sem hver sem er getur selt hvað sem er og gengið er frá 

viðskiptunum á heimasíðunni. Hægt er að athuga áreiðanleika þess sem skipt er við 

með því að skoða einkunnir og meðmæli fyrri viðskiptavina hans. Einkunnagjöf og 

meðmæli fyrri og núverandi viðskiptavina eykur traust tilvonandi viðskiptavinar og 

gerir það líklegra að þeir noti markaðinn (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 4-5). 

Internetið hefur ekki endilega búið til nýja markaði heldur hefur það stutt við og 

gert viðskipti skilvirkari og hraðari. Fólk millifærði peninga án þess að fara í 

bankann, það hringdi í bankann og fékk gjaldkera til að millifæra peningana. Í dag 

tengist fólk í heimabankanum og millifærir. Þannig hefur internetið ekki búið til 

þörfina heldur er það einungis betri aðferð við sömu tilfærslu (Porter 2001). 
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3.2.2 Viðskiptavinir 

Væntanlegur viðskiptavinur er sá sem aldrei hefur keypt eða notið gæða eða þjónustu 

og viðskiptavinur er sá sem keypt hefur eða notið gæða eða þjónustu (Duncan, 2005, 

bls. 134). 

Kaupferli viðskiptavina er hægt að greina í fimm þátta líkani. Þetta líkan hjálpar 

til við að skilja hvernig kaup eru ákvörðuð hjá viðskiptavini. 

1. Fundin er þörf fyrir vöru.  

2. Leit að vöru og upplýsingum um hana.  

3. Lagt mat á upplýsingar sem fyrir liggja.  

4. Kaupákvörðun.  

5. Hegðun eftir kaup.  

Þörf fyrir vöru getur sprottið upp af innri eða ytri hvötum. Innri hvatir eru t.a.m. 

frumþarfir mannsins, hungur, þorsti og fleira. Ytri hvatir eru þær hvatir sem valda 

því að ef einstaklingur sér nýja bíl nágrannans eða sér auglýsingu um utanlandsferð 

þá langar hann í sömu vöru (Kotler og Keller, 2006, bls. 191). 

Viðskiptavinur sem hefur fundið innra með sér þrá eftir vöru leitar að 

upplýsingum um hana og hvar hægt er að nálgast hana. Hægt er skilgreina þessa leit 

á tvo vegu: Annars vegar eru viðskiptavinir móttækilegri fyrir upplýsingum um 

vörur sem berast í kynningum og auglýsingum og hins vegar eru viðskiptavinir 

markvisst að leita upplýsinga og fá þær úr mörgum áttum. Fjórar upplýsingagáttir 

eru algengastar: 

• Persónulegar (fjölskylda, vinir, nágrannar og kunningjar).  

• Kynningarmiðla- (auglýsingar, vefsíður, sölufólk, umbúðir og 

framsetning). 

• Opinberar (fjölmiðlar, neyslukannanir, fyrirtæki og stofnanir). 

• Prófunar- (handleikin, rannsökuð og notuð). 

Áhrifin sem þessar gáttir geta haft fara eftir eiginleikum vörunnar. 

Kynningarmiðlar eru heilt yfir áhrifamestir þegar kemur að upplýsingaleit hjá 

einstaklingum. Eins og fram hefur komið hefur internetið breytt miklu hvernig fólk 

leitar upplýsinga. Verslunarumhverfið er samansett af venjulegum viðskiptavinum 

sem kaupa ekki á internetinu, internetviðskiptavinum sem kaupa að mestu leyti í 

gegnum internetið og viðskiptavinum sem kaupa bæði á internetinu og hefðbundnum 

verslunum. Síðastnefndi hópurinn er langstærstur og þess vegna er mikilvægt fyrir 

hefðbundnar verslanir að vera bæði með sölu á internetinu og í hefðbundnum 
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verslunum. Ástæðan er sú að viðskiptavinir hafa ennþá þörf fyrir að þreifa, lykta og 

bragða á hlutunum (Kotler og Keller, 2006, bls. 191-193) 

Engin ein leið er algengari en önnur þegar fólk metur upplýsingarnar sem það 

hefur safnað um tiltekna vöru. Sú leið sem farin er við ákvarðanatöku fer eftir eðli 

vörunnar og tekur mið af notkunargildi hennar. Ákvörðunin getur legið í því að 

rökstyðja fyrir sjálfum sér hvers vegna þörf er á vörunni, hvort hún uppfylli þarfir 

eða sé með yfirburðaeiginleika sem greini hana frá öðrum vörum og hún sé valin 

vegna þeirra (Kotler og Keller, 2006, bls. 193-195). 

Kaupákvörðun byggir á mati sem leiðir til kaupa á vörunni. Þó að ákvörðun um 

kaup hafi verið tekin er ekki búið að ákveða hvaða vörumerki, söluaðila, magn, 

tímasetningu eða greiðslumáta skal nota. Það fer eftir eðli vörunnar hversu miklar 

vangaveltur fara í ofangreinda þætti. 

Eftir kaup er viðskiptavinur ennþá í mótun og það þurfa markaðsfræðingar að 

hafa í huga. Allar upplýsingar, sem viðskiptavinir fá í lok kaupanna og eftir að 

notkun hefst, styrkja eða veikja ákvörðunina um kaupin. Þar af leiðandi er mikilvægt 

að eftir kaupin reyni fyrirtæki að efla og styðja við að rétt ákvörðun hafi verið tekin. 

Það er hægt að gera í gegnum heimasíðu eða með öðrum rafrænum samskiptum sem 

veita upplýsingar um vöruna og notkun hennar (Kotler og Keller, 2006, bls. 196-

199). 

Heimasíða þarf að vera þannig hönnuð að aðgengi viðskiptavinarins sé í 

forgangi. Til þess að það sé hægt þarf að vera búið að skilgreina hver hann er, 

hvaðan hann kemur og hvaða þarfir hann hefur. Fylgjast þarf með hvernig hann 

ferðast um heimsíðuna, hvar hann kemur inn á hana, hvaða leiðir hann fer og hvar 

hann yfirgefur heimsíðuna. Þetta kallar á stöðugar rannsóknir og þróun á 

heimasíðum fyrirtækja, með og án þátttöku viðskiptavinanna (Chaffey og fleiri, 

2006, bls. 302). 

Internetið getur verið þjónustuver þar sem viðskiptavinurinn aflar sjálfur þeirra 

upplýsinga sem hann þarfnast um vörunar. Fyrirtæki taka saman helstu spurningar 

sem viðskiptavinir hafa spurt og birta svör við þeim á heimasíðu sinni. Þannig 

safnast saman mikið magn af upplýsingum sem viðskiptavinir geta nálgast 

samstundis og án afskipta fyrirtækisins. Með þessu getur viðskiptavinurinn fengið 

upplýsingar og keypt á hvaða tíma sólahringsins sem er og hvar sem er í veröldinni 

án beinna afskipta söluaðilans (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 4-5). 
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3.2.3 Samkeppnisaðilar 

Samkeppnisaðilar fyrirtækis eru allir núverandi eða verðandi aðilar sem uppfylla 

sömu þarfir viðskiptavina (Kotler og Keller, 2006, bls. 346). 

Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að greina hverjir þeir eru og hvað þeir eru að 

gera. Sérstaklega þarf að vera vakandi í markaðssetningu á internetinu vegna þeirra 

hröðu þróunar sem hefur orðið á internetmarkaðnum. Þar sem internetið er öllum 

opið er auðvelt að fylgjast með hvað samkeppnisaðilar eru að gera og jafnvel taka 

upp það sem þeir gera best. Þegar verið er að skoða samkeppni á internetinu er ekki 

nóg að skoða staðbundna samkeppni, heldur þarf að skoða alla möguleika á 

samkeppni hvaðan sem er úr heiminum. Hægt er að skoða samkeppnisaðilana út frá 

eftirfarandi grunnflokkum: 

• Vel þekktir heimaaðilar. 

• Vel þekkt alþjóðleg fyrirtæki. 

• Ný internetfyrirtæki. 

Innan þessara flokka þarf að raða samkeppnisaðilunum eftir því hversu öflugir 

þeir eru. Heimasíðu samkeppnisaðila þarf svo að skoða og reyna að finna út hvað 

hver og einn gerir vel og hvað sé hægt að nota frá honum. Í því sambandi er 

sérstaklega horft til: 

• Hvaða nýjungar eru núverandi aðilar á markaðnum með? 

• Hvaða nýir aðilar eru að koma inn á markaðinn? 

• Getur ný tækni og stuðningur við viðskiptavini gefið 

samkeppnisforskot? 

Horfa verður til þess að samkeppnisaðilar eru oft að vinna að sambærilegum 

verkefnum og því þarf að taka með í greininguna hversu fljótir þeir eru að svara 

markaðsaðgerðum og hugsanlega að koma með betra tilboð. Í raun má líkja 

greiningunni við skák þar sem hugsa þarf næstu leiki fram í tímann og sjá fyrir hvað 

andstæðingurinn kemur til með að gera (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 85-86). 

3.2.4 Dreifileiðir 

Dreifileiðir eru þær leiðir sem notaðar eru til að gera vöru aðgengilega fyrir 

neytendur og þeir aðilar sem að því koma (Cotton, Falvey og Kent, 2003, bls. 170). 

Markaðslegar dreifileiðir eru þær leiðir sem fyrirtæki ákveður að nýta sér til að 

koma vöru sinni á framfæri. Ákvörðun um dreifileiðir er mjög mikilvæg vegna þess 

að í gegnum þær er vörunni komið til endanlegs neytanda. Framtíð fyrirtækisins 

getur markast af því hvaða dreifileið var valin. Dreifileiðir taka til sín 30-50% af 



Lokaverkefni 2106.                                                                                                                                                                                           ÁÞG FA 

- 15 - 

endalegu söluverði vörunnar. Til samanburðar er áætlað að 5-7% fari í auglýsingar. 

Dæmi um dreifileiðir eru: 

• Umboðsaðilar 

• Smásalar 

• Heildsalar 

• Internetið 

• Pöntunarlistar 

• Sölufólk 

Við ákvörðun um dreifileiðir þarf að ákveða hvort beita eigi þrýstiaðferð eða 

togaðferð. Þrýstiaðferð felur í sér notkun á sölufólki og fjármagni fyrirtækisins til að 

hvetja milliliði og dreifingaraðila til að auglýsa og selja vöruna til neytanda. 

Þrýstiaðferð er vænleg þegar vörumerkjatryggð er lítil, kaupákvörðun er tekin í 

verslun, varan vekur upp löngun og eiginleikar vörunnar eru vel þekktir. Togaðferð 

felst hins vegar í að framleiðandi notar auglýsinga- og kynningarefni ætlað neytanda. 

Neytandi krefst síðan af milliliðum og dreifingaraðilum að eiga vöruna. Þannig fær 

fyrirtækið að velja úr þeim sem vilja selja vöruna. Togaðferð er góð þegar 

vörumerkjatryggð er mikil, viðskiptavinir sjá mun á milli vörumerkja og fólk er búið 

að ákveða kaup áður en komið er í verslun. Mörg fyrirtæki nota báðar aðferðir með 

góðum árangri (Kotler og Keller, 2006, bls. 468). 

Notkun á réttum dreifileiðum getur leitt af sér mikla veltuaukningu. Hvort sem 

fyrirtækið notar enga milliliði eða marga getur verið að best sé að beita mörgum 

dreifileiðum í einu. Í rannsókn, sem söluaðili viðlegubúnaðar í Bandaríkjunum gerði, 

kom fram að við notkun á tveimur dreifileiðum eyddu viðskiptavinir 114% meira en 

við notkun á einni dreifileið og við notkun á þremur dreifileiðum eyddu þeir 48% 

meira en tveggja dreifileiða hópurinn (Kotler og Keller, 2006, bls. 469 - 470). 

Samskipti fyrirtækja og dreifiaðila geta breyst og hafa breyst mikið eftir innreið 

internetsins. Á internetinu geta farið fram milliliðalaus viðskipti framleiðenda og 

neytanda. Þannig er búið að klippa út milliliði og dreifileiðin er orðin hrein. Þetta 

skilar sér í sparnaði fyrir fyrirtæki og neytendur. Því var spáð við upphaf internetsins 

að milliliðir yrðu óþarfir. Sú hefur ekki orðið raunin þó að í mörgum tilfellum hafi 

þeim fækkað. Fólki nægir ekki eingöngu internetið til kaupa á vörum því sumar 

vörur þarf að prófa eða máta áður en kaup geta átt sér stað (Chaffey og fleiri, 2006, 

bls. 54). 
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3.2.5 Birgjar 

„Birgjar eru þeir aðilar sem útvega hráefni og þjónustu sem fyrirtæki og 

samkeppnisaðilar þeirra þurfa til starfsemi sinnar.“ (Bogi Þór Siguroddsson, 1993 

bls. 134) 

Við ákvörðun um val á birgi geta komið upp margir þættir sem taka þarf tillit til. 

Huga þarf að því hvaða verð er í boði, hvaða orðspor fer af birginum og þá er gott að 

leita til annarra viðskiptavina. Hversu áreiðanlegur er birgirinn, koma vörurnar á 

þeim tíma sem ætlast er til, er hægt að teysta því að varan frá birginum sé í lagi og 

virki eins lengi og vilji er til? Að lokum þarf að huga að hversu sveigjanlegur 

birgirinn er. Getur hann brugðist við óvæntum uppákomum og bjargað málunum? 

Það getur verið breytilegt eftir eðli fyrirtækjanna hvað af ofangreindu skiptir mestu 

máli. Eins og komið hefur fram notar ebay.com sambærilegt kerfi þar sem hægt er að 

gefa þeim sem verslað er við einkunn og geta þá tilvonandi viðskiptavinir metið 

birginn út frá því (Kotler og Keller, 2006, bls. 225). 

Fyrir viðskipti á internetinu er veigamesti þátturinn í ákvörðun um birgi hversu 

áreiðanlegur birgirinn er um vöru og þjónustu. Það getur skipt máli í markaðs-

setningu á internetinu hvernig varan virkar og hvort hún sé til á lager. Vara birgisins 

þarf því að vera í lagi þann tíma sem ætlast er til að hún endist, annars kemur slæmt 

orðspor á endavöruna sem markaðssett er. Einnig þarf birgirinn að afhenda vöru á 

réttum tíma þannig að alltaf sé til lager sem selt er úr. Ef vara klárast, fæst það ekki 

út úr markaðssetningunni, sem hægt hefði verið að fá ef sala hefði gengið áfram án 

stöðvunar. Allar tafir eru dýrkeyptar og slæmt orðspor getur varað lengi og fælt frá 

væntanlega viðskiptavini (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 86). 

3.2.6 Almannatengsl 

Almannatengsl eru þær aðgerðir sem eru skipulagðar og framkvæmdar til að öðlast 

og viðhalda viðskiptavild og skilningi á milli fyrirtækis eða stofnunar og almennings 

(Harrison, 2000, bls.2). 

Almannatengsl geta stutt við heimasíður og aukið umferð um þær, sérstaklega 

þegar verið er að breyta eða uppfæra þeim. Fyrir nokkrum árum þóttu það tíðindi 

þegar fyrirtæki opnuðu heimasíðu en nú þykir það sjálfsagður hlutur. Almannatengsl 

eru oftast notuð þegar vel gróin heimasíða er endurhönnuð og við bætast nýir 

eiginleikar sem auka gæði hennar. Eitt af meginhlutverkum almannatengsla er að 

breyta neikvæðu viðhorfi í jákvætt viðhorf. Meginþættir almannatengsla fyrir 

rafræna miðla eru að breyta; sniðgöngu á heimasíðu í þekkingu, áhugaleysi á 
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heimasíðu í áhuga, fordæmingu á heimasíðu í viðurkenningu (Chaffey og fleiri, 

2006, bls. 372). 

 

3.3 SVÓT -greining 
SVÓT-greining er í raun samantekt á niðurstöðum á greiningu ytra og innra 

umhverfis. Áhersla er lögð á þá þætti sem skilgreindir eru annars vegar sem tækifæri 

og ógnanir fyrirtækja og koma úr ytra umhverfi fyrirtækja og hins vegar sem 

styrkleikar og veikleikar sem koma úr innra umhverfi fyrirtækja (Kotler og Keller, 

2006, bls. 52). 

Árangur í rekstri fyrirtækja byggist að stórum hluta á því að þekkja fyrirtækin að 

innan jafnt sem utan. Með því að greina hvað þau eru að gera vel og hvað illa, er 

hægt að komast að því hvaða þætti þarf að vernda og hvað þarf að gera betur. 

Styrkleikar eru þeir þættir sem eru betur gerðir hjá fyrirtækjum en hjá samkeppnis-

aðilum. Veikleikarnir eru þeir þættir sem fyrirtæki verða að bæta sig í svo 

samkeppnisaðilarnir nái ekki forskoti. Ógnanir eru þeir þættir sem geta skaðað 

fyrirtækin og dregið úr samkeppnishæfi þeirra. Tækifæri eru allir þættir sem geta 

styrkt samkeppnishæfi fyrirtækja og gert þau fremst á sínu sviði (Gerson, 1991, bls. 

16). 

Tveir mikilvægir þættir koma út úr SVÓT-greiningu. Annars vegar hvaða 

ályktanir má draga af greiningunni og hver staða fyrirtækisins er. Hins vegar það að 

draga ályktanir af niðurstöðu greiningarinnar og túlka þær í stefnumótun 

fyrirtækisins þannig að það nýti styrkleika sína og tækifæri til að gera fyrirtækið 

sterkara. Einnig að bæta stefnu sína þannig að það dragi úr veikleikum og vinni gegn 

og byggi varnir gagnvart ógnunum (Thompson, Strickland og Gamble, 2007 

bls.107). 
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Mynd 2. SVÓT-greining og internetið. 

(Chaffey og fleiri, 2006, bls. 168). 

SVÓT-greining á við um internetið og er mjög mikilvægur þáttur í að skoða innra 

umhverfið, styrkleika og veikleika og ytra umhverfið, tækifæri og ógnanir. Þegar 

búið er að gera SVÓT-greiningu er hægt að tengja hana inn í markaðsáætlun á 

internetinu. Besta stefnan sem hægt er að taka er sú að sameina styrkleika og 

tækifæri gegn ógnunum og veikleikum (Chaffey og fleiri, 2006, bls. 167 -168). 

 

3.4  Miðuð markaðssetning 
Miðuð markaðssetning skiptist í þrennt: Markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu. Fyrirtæki sem ætlar að markaðssetja vöru eða þjónustu þarf fyrst að 

skipta heildarmarkaði niður í hluta, síðan þarf að velja ákjósanlegan markhóp og 

kynna einstaka þætti vörunnar. Sömu lögmál gilda um markaðssetningu á 

internetinu. Með því að flokka vænlega viðskiptavini niður í minni hópa er hægt að 

klæðskerasauma markaðssetningu á internetinu að hverjum markahópi fyrir sig 

(Kotler og Keller, 2006, bls. 310). 

Markaðshlutun er fyrsta skref miðaðrar markaðssetningar og er sá þáttur í 

markaðssetningu sem snýr að því að hluta markaðinn niður í smærri einingar. Með 

því að finna þann markaðshluta, sem hefur þörf fyrir og er líklegastur til að kaupa 

vöruna eða þjónustuna í gegnum internetið, verður mun auðveldara að fínstilla næstu 

skref markaðssetningar. Sú vinna verður markviss þar sem vitað er hvar sá hópur er 

líklegastur til að lesa eða horfa (Kotler og Keller, 2006, bls. 240). 

Ljóst er að fyrirtæki geta ekki sinnt öllum þörfum neytenda á ákveðnum markaði. 

Þess vegna þarf að skilgreina þann hluta af internetmarkaðnum sem fyrirtækið getur 
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þjónað með sem bestum árangri. Aukin samkeppni milli fyrirtækja og vaxandi kröfur 

neytenda leiða af sér stöðugt fjölbreyttara vöruúrval og nýja þjónustuþætti. 

Fyrirtækjum er mikilvægt að geta skipt viðskiptavinum sínum, sem sækjast eftir 

svipaðri vöru og þjónustu, í smærri markhópa. Neytendur eru flestir ólíkir á fleiri 

sviðum en einu og hafa mismunandi óskir og þarfir sem þeir leita leiða til að 

uppfylla. Oft er neytendum skipt í ákveðna markhópa eftir þekkingu á vörunni, 

afstöðu til hennar, viðbrögðum og notkun. Margir fræðingar telja þessa 

markhópagreiningu bestu leiðina í markaðshlutun (Bogi Þór Siguroddsson, 1993, 

bls. 161). 

Markaðshlutun getur gefið gott af sér og gert stefnu fyrirtækja á vöru- og 

þjónustumarkaðnum mun hnitmiðaðri. Einnig geta fyrirtæki fylgst betur með þörfum 

og kauphegðun viðskiptavinanna. Fyrirtæki verða þó að draga línuna hversu langt á 

að fara í markaðshlutun vegna þess hve lítill ávinningur felst í að skipta markaði í 

hópa með sérstök, sameiginleg einkenni ef fyrirtækið hefur ekki fjármagn, þekkingu 

eða stærð til að þjóna þessum hópum sérstaklega. Til þess að geta framkvæmt góða 

markaðshlutun verða fyrirtækin að hafa yfir að ráða mikilli þekkingu og nægu 

fjármagni. Þegar talað er um góða markaðshlutun er sérhver markaðshluti vel 

skilgreindur frá öðrum og hver um sig er einnig vel mælanlegur. Til þess að 

hagkvæmt sé að þjóna sérhverjum markhópi þarf hann að vera aðgengilegur og 

nægilega stór. Einnig þarf markhópurinn að vera eins stór og samstæður og hægt er 

þannig að sérstakt markaðsátak sé réttlætanlegt (Bogi Þór Siguroddsson, 1993, bls. 

161). 

Markaðshlutun getur tryggt fyrirtækjum betri afkomu og eins og áður kom fram 

þá verður stefna fyrirtækja mun hnitmiðaðri á markaðnum. Með því að beita 

markaðshlutun geta fyrirtækin framleitt betri vöru á viðunandi verði sem og boðið 

upp á betri þjónustu (Bogi Þór Siguroddsson, 1993, bls. 155). 

Eitt af því fyrsta sem markaðsfólk þarf að taka ákvörðun um er val markhópa, 

það er hvaða fólk ætti að kaupa af fyrirtækinu vöru eða þjónustu (Clancy og 

Shulman, 1993, bls. 99). 

Eftir að markaðsfólk hefur hlutað markaðinn niður og skipt honum upp í hluta, 

með sem mestum upplýsingum um hvern fyrir sig, er næsta skref að áætla hversu 

vænlegur hver hluti er fyrir fyrirtækið. Kanna þarf hvort markaðshluti sé að minnka 

eða stækka, hvort áhugi sé á vörunni, hvort neytendur hafi nægjanleg fjárráð til að 

kaupa vöruna og hvort markaðshlutinn muni skila hagnaði. Þegar tillit hefur verið 
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tekið til þessa og fleiri þátta eru vænlegustu markaðshlutarnir valdir og eru þá orðnir 

markhópar fyrirtækisins (Wilson, 1997, bls. 268-269). 

Fyrirtæki munu aldrei geta þjónað öllum jafn vel, þrátt fyrir að vera öll af vilja 

gerð. Þau verða að áætla og meta hvaða hópi er hægt að þjóna best með sinni vöru og 

hvað gefur mest af sér. Fólk hefur misjafnar þarfir, misjafnan smekk, er hliðhollt 

ákveðnum vörumerkjum eða eltir lægsta verð. Vinna markaðsfólks er að finna þann 

markhóp sem hentar því fyrirtæki sem það starfar fyrir, rannsaka hann og finna út 

hvernig best sé að uppfylla þarfir markhópsins. Mikilvægt er að viðhalda vitneskju 

um hópinn þannig að hann skili sem mestum verðmætum fyrir fyrirtækið. 

Gamlar rannsóknir eða rannsóknir gerðar fyrir önnur fyrirtæki gagnast ekki nema 

að litlu leyti vegna þess að engin tvö fyrirtæki eru nákvæmlega eins. Þess vegna er 

sjálfstæði í ákvörðun um eigin markhóp mikilvægt og að horfa til þess að 

markhópurinn skili sem mestum hagnaði til fyrirtækisins (Kotler og Keller, 2006, 

bls. 240-268). 

Staðfærslan gengur út á að skapa vöru eða þjónustu fyrirtækis sérstöðu í huga 

neytenda með það að leiðarljósi að hámarka mögulegan hagnað (Kotler og Keller, 

2006, bls. 310). 

Sú mynd sem kemur í huga fólks við að heyra eða sjá vöruna er staðfærsla 

hennar. Hægt er að staðsetja vöru með gæðum, betri nytjum, verði eða innan 

ákveðinnar menningar (Belch og Belch, 2007, bls. 52-55). 

Markmiðið er að staðsetja vöruna í huga neytandans til að hámarka mögulegan 

ábata fyrirtækis og ennfremur að aðgreina það sjálft og vörurnar frá 

samkeppnisaðilum. Staðfærsla byrjar á vöru, kynningarefni, þjónustu, fyrirtæki, 

stofnun eða jafnvel manneskju. Ekki er átt við hvað gert er við vöruna heldur er verið 

að vísa til þess hvað varan gerir í huga þess sem hún er ætluð. Það er, varan er 

staðsett í huga neytanda (Kotler og Keller, 2006, bls. 311). 

Þegar fyrirtæki staðsetur vöru á markaði eru nokkur atriðið sem fyrirtækið þarf 

sérstaklega að huga að. 

• Hverjir eru líklegir kaupendur? 

• Er samkeppni til staðar og hvers eðlis er hún? 

• Hefur fyrirtækið aðgreint sig frá samkeppnisaðilum og 

skapað sér sérstöðu? 

• Getur fyrirtækið uppfyllt kröfur markaðarins með vörum 

sínum eða þjónustuþáttum? 

• Er skilningur á hegðun neytenda fyrir hendi? 
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Til að ná yfirburðum á markaði þarf að skapa sér sérstöðu á einhvern hátt og þar 

með aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. Ef fyrirtæki þekkir staðfærslu og sinnir 

þeim hluta markaðssetningar á réttan og skilvirkan hátt eru líkur á því að viðkomandi 

fyrirtæki öðlist varanlegan líftíma og skapi sér sess í hugum neytenda. Hafa ber í 

huga að það er ekki nóg að gera þetta eingöngu til að byrja með því efnahagsástand 

heimsins er síbreytilegt og aðstæður geta breyst mjög skyndilega eftir því. Tæknistig 

í framleiðslu og þjónustu, samkeppni um hylli neytenda og breytingar á kauphegðun 

geta valdið fyrirtækjum vanda. Því þarf stöðugt að huga að markaðssetningu og leita 

nýrra og betri leiða til að koma vöru á framfæri (Kotler og Keller, 2006, bls. 335). 
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3.5 Stefnumótun 
Stefna fyrirtækja er leikáætlun þar sem stjórnendur vinna staðfærslu á ákveðnum 

mörkuðum þar sem árangri í samkeppni er náð, viðskiptavinir eru ánægðir og þar er 

góður viðskiptalegur árangur (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 3). 

Samkeppnishæf stefna er möguleiki fyrirtækis til að vera öðruvísi. Það merkir að 

ákveða meðvitað að gera hlutina öðruvísi eða gera öðruvísi hluti en keppinautarnir til 

að bjóða upp á einstakt úrval verðmæta. Margir héldu því fram að stefnumótun 

fyrirtækja myndi enda með tilkomu internetsins. En þvert á móti hefur internetið 

orðið til þess að stefnumótun hefur orðið markvissari en áður. Það er vegna þess að 

með tilkomu internetsins hefur verðskyn neytenda aukist og við það minnkar 

hagnaðarvon fyrirtækja. Nú er mikilvægara en áður að marka sér mjög ákveðna 

stefnu í öllum málafokkum og taka internetið sem hluta af heildinni en ekki sem 

hliðarskref. Sigurvegarar í samkeppni verða þeir sem líta á internetið sem stuðning 

en ekki sem leið til að hætta almennum aðferðum í samkeppni (Porter 2001). 

Fimm þættir eru mikilvægir í stefnumótun en það eru framtíðarsýn, 

markmiðasetning, mótun markmiða, innleiðing og framkvæmd og mat á 

frammistöðu (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 19-20). 

1. Að móta framtíðarsýn er að sjá fyrir hvernig fyrirtækið muni þróast 

í framtíðinni og hvert það stefnir. Í hvers kyns viðskiptum 

fyrirtækið er, hvaða þörfum það á að fullnægja og hvað getu það 

vill hafa. Hlutverkið er það sem fyrirtækið leitast við að gera í dag, 

í hvers kyns viðskiptum það er og hvaða þarfir viðskiptavina ráða í 

núinu. 

2. Markmiðasetning er umbreyting framtíðarsýnar og hlutverks í 

niðurstöðu sem fyrirtækið þarf að ná. Markmiðin eru mælanleg, 

metnaðarfull en raunhæf, tímasett skammtíma- eða langtíma- og 

þau eru samkvæm. Þau geta verið fjárhagsleg og stefnubundin. 

3. Mótun stefnu er til að ná megi fram óskaðri niðurstöðu. Á að starfa 

innan einnar eða margra atvinnugreina, á breiðum markaði eða 

markaðssyllu, vera með breiða vörulínu eða þrönga og á að ná 

samkeppnisyfirburðum með lágkostnaði eða aðgreiningu á vöru 

eða þjónustu? 

4. Innleiðing og framkvæmd snýst um að hinni völdu stefnu sé komið 

fram á sem skilvirkastan hátt. Uppbygging fyrirtækis þarf að vera 
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af réttum styrkleika. Þróa þarf áætlanir sem stýra aðföngum til 

lykilferla. Mynda þarf og koma fram stoðstefnum og 

rekstrarferlum. Hvatning til stefnubundins árangurs. Umbunarkerfi 

í samræmi við stefnu. Staðblæ sem styður við stefnu. Skilvirkni 

upplýsinga- og rekstrarferla. Móta samanburð og leiðtogahæfileika. 

Samkvæmni þarf að ríkja milli innri og ytri þátta. Mikilvægust er 

samkvæmni stefnu og getu, stefnu og umbunar, stefnu og innri 

ferla og stefnu og staðarblæs. Þessir þættir taka mestan tíma 

stjórnenda í stefnumótunarferlinu og eru erfiðastir. 

5. Mat á frammistöðu er til að ná fram aðgerðum sem geta leiðrétt 

framtíðarsýn, langtímastefnu, markmiðin, stefnuna sjálfa eða 

framkvæmd hennar. Leiðréttingarnar geta byggt á reynslu, 

breyttum aðstæðum, nýjum hugmyndum eða tækifærum 

(Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 20-44). 

Internetið getur gefið fyrirtækjum, sem hafa starfað lengi og marka sér ákveðna 

stefnu á internetinu, forskot á yngri fyrirtæki. Sýnt hefur verið fram á að séu 

fyrirtæki sýnileg í hinum almenna heimi er sýnileikinn í hinum rafræna enn meiri. 

Trúverðugleiki fyrirtækja á internetinu er mikilvægur því fólk sem skráir sig inn á 

heimasíður og kaupir vöru eða þjónustu hefur ekki persónuleg tengsl við seljandann. 

Hafi sama fólk séð eða komið í fyrirtækið áður ber það ákveðið traust til 

fyrirtækisins. Það traust verður til þess að þegar fólkið fer á heimasíðu fyrirtækisins 

er það líklegra til að eiga viðskipti við fyrirtækið á heimasíðu þess (Porter 2001). 

Mikilvægt er að skoða Fimmþáttalíkan Porters með tilliti til stefnumótunar og 

internetsins. Þar er fjallað um markaðinn og hvaða áhrif ýmsir aðilar geta haft á 

hann. Þessir fimm þættir hafa verið kallaðir ógnun nýrra keppinauta, vald birgja, 

vald kaupenda, ógnun staðkvæmdarvara og samkeppnisharka innan greinarinnar. Því 

sterkari sem þessi öfl eru sameiginlega, því minni er hagnaður er í atvinnugreininni. 

Því veikari sem þau eru sameiginlega, því líklegri er atvinnugreinin til 

hagnaðarvonar (Porter 2001). 
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Mynd 3. Fimmþáttalíkan Porters. 

(Porter 2001) og (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 55). 

Samkeppni innan greinar er eitt sterkasta samkeppnisaflið. Samkeppnin ræðst af 

hversu kröftuglega keppinautar lækka verð, bjóða nýja eiginleika vöru eða þjónustu, 

ábyrgjast vöru eða þjónustu, kynna vöru sína eða þjónustu og markaðssetja nýjungar. 

Samkeppnisstefna þarf að byggja upp samkeppnisyfirburði og styrkja stöðuna hjá 

kaupendum. Árangur byggir á sóknar- og varnaraðgerðum keppinauta og því 

bolmagni sem keppinautar eru reiðubúnir að leggja í sínar aðgerðir. Samkeppnin 

harðnar ef aðilar eru af svipaðri stærð og búa yfir svipaðri getu, eða ef fjöldi þeirra er 

mikill. Ef eftirspurn eykst hægt og aðilar sækja aukningu með verðlækkun eða 

öðrum ráðum, er samkeppnin harðari. Ef skiptikostnaður milli vörumerkja er lítill 

eða útganga úr grein er erfið, er samkeppnisharka til staðar. Eftir því sem 

samkeppnisaðilar hafa frábrugðnari framtíðarsýn eða stefnubundnari vilja, verður 

samkeppnisharkan meiri. Vegna þessa verður samkeppni ófyrirsjáanlegri, 
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kostnaðarhlutföllin ólíkari og þar af leiðandi ólíkt mat á hagnaðarvon greinar. 

Samkeppnin getur harðnað ef fyrirtæki utan greinar kaupa veik fyrirtæki innan 

greinar og hefja sókn. Tveir þættir ráða þó mestu um samkeppnishörkuna. Annars 

vegar eru það samkeppnisaðgerðir af hálfu sterks aðila sem eykur þrýsting á hin 

fyrirtækin. Hins vegar ræðst það af stefnu stærstu fyrirtækjanna og með hvaða krafti 

keppinautar nota samkeppnisvopnin í von um að klekkja á andstæðingum sínum 

(Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 55-60). 

Internetið minnkar fjölbreytni meðal keppinauta þar sem erfiðara er að leyna 

hugverkum og nýjum vörum eða aðferðum. Samkeppnin verður því nánast einungis í 

verði. Internetið opnar einnig nýja markaði og fjölgar þar með keppinautum. Lægri 

breytilegur kostnaður sem hlutfall af föstum kostnaði þrýstir á lægra verð á 

internetinu (Porter 2001). 

Ógnun nýrra aðila á mögulegri innkomu mótast af hindrunum og væntum 

viðbrögðum fyrirtækja í greininni við nýjum samkeppnisaðilum. Ný fyrirtæki á 

markaði hafa yfir að ráða framleiðslugetu til viðbótar þeirri sem er til staðar innan 

greinarinnar og þau hafa oft fjárhagslegan styrkleika í upphafi. Hindranir geta falist í 

hagkvæmni stærðar, útilokun á tæknilegri- eða sérhæfðri þekkingu, styrk vörumerkja 

og hollustu kaupenda. Einnig geta fjárfestingarþörf, kostnaðarmismunun, 

takmarkaður aðgangur að dreifileiðum, lög og reglugerðir eða tollar verið 

viðskiptahindranir. Viðbrögð fyrirtækja í greininni við nýjum samkeppnisaðila geta 

ráðið miklu. Sterk fyrirtæki innan greinar geta sent skilaboð um harðar aðgerðir og 

þannig brugðist við nýrri samkeppni. Mikill hagnaður í grein virkar sem segull á ný 

fyrirtæki til að koma inn í greinina og reyna að ná markaðshlutdeild (Thompson, 

Strickland og Gamble 2007, bls. 60-64). 

Internetið auðveldar innkomu nýrra aðila með því að minnka eða gera óþarfa 

ýmsa þætti sem áður voru hindrun. Ekki er þörf á stóru söluteymi, aðgangi að öðrum 

dreifileiðum eða sýnilegum sölustað. Nýjum eiginleikum á internetinu er erfitt að 

halda leyndum fyrir öðrum, þar á meðal nýjum aðilum. Með tilkomu internetsins 

hafa nýir aðilar komið inn á markaði og náð góðum árangri. Sem dæmi má nefna 

S24 inn í fjármálamarkaðinn (Porter 2001). 

Ógnun frá staðkvæmdarvörum gera samkeppni harðari ef vörur úr öðrum 

greinum geta auðveldlega komið í stað þeirra. Það afmarkast af verði 

staðkvæmdarvöru, hversu vel hún kemur í staðinn og hversu auðvelt er að skipta. 

Staðkvæmdarvörur þrýsta á verð vöru innan greinar og hafa áhrif á samspil verðs og 

gæða í greininni (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls.64-66). 
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Internetið hefur aukið skilvirkni í ýmsum greinum og getur þannig stækkað 

markaðinn. Stærri markaður og markaðssvæði getur af sér fleiri staðkvæmdarvörur 

(Porter 2001). 

Samningsstyrkur birgja ræðst af markaðsaðstæðum. Hann er minni ef um 

samleitna vöru er að ræða, mikinn fjölda birgja, ef staðkvæmdarvara er til staðar og 

ef kaupandi er mjög stór viðskiptavinur. Samningsstyrkur birgja er á hinn bóginn 

meiri ef um vöruaðgreiningu er að ræða, fáir birgjar eru til staðar og innkaupin skipta 

miklu í vöruframleiðslu (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 66-69). 

Öflun aðfanga gegnum internetið hefur minnkað samningsstyrk birgja, þó það 

hafi gefið birgjum aukinn aðgang að fleiri viðskiptavinum. Internetið hefur einnig 

gefið birgjum færi á að ná beint til neytanda og þar með minnkað áhrif milliliða. 

Internetið útvegar fyrirtækjum yfirleitt jafnan aðgang að birgjum og þannig verður 

það til þess að einsleitni vara eykst. En þar sem hindranir nýrra aðila á markaði hafa 

minnkað og flóð keppinauta verður mikið þar inn sveigist samningsstyrkur til birgja 

(Porter 2001). 

Samningsstyrkur kaupenda er sterkur ef þeir kaupa megnið af framleiðslu 

greinarinnar, bjóða einir aðgang að markaði, skiptikostnaður er hlutfallslega lágur og 

fjöldi kaupenda er lítill. Einnig ef kaupandi býr yfir góðum upplýsingum um vöru, 

verð og kostnað seljenda eða getur fært sig til á virðiskeðjunni og ef kaupandi getur 

ákveðið hvort hann kaupir (Thompson, Strickland og Gamble 2007, bls. 69-72). 

Internetið hefur gert aðrar dreifileiðir óþarfar eða aukið samningsstyrk kaupenda 

á hefðbundnum dreifileiðum. Það hefur einnig fært samningsstyrkinn til neytenda og 

minnkað kostnað við skipti á söluaðila (Porter 2001). 

Fimmþáttalíkanið er notað til að greina þá þætti sem einkenna hvern af fimm 

þáttunum í umhverfi fyrirtækja. Metnir eru styrkleikar eða áhrif hvers þáttar fyrir sig 

með kvarðanum, sterk áhrif, áhrif í meðallagi eða veik áhrif. Metið er hvort 

hagnaðarvon atvinnugreinarinnar með tilliti til styrkleika allra fimm þáttanna er 

álitleg. Helsta gagnrýnin hefur verið sú að um ljósmynd af aðstæðum sé að ræða en 

ekki lifandi mynd. Áherslan á kaupanda sé einungis jafnmikil og á annað í líkaninu. 

Áhrif samvinnu og samstarfs við birgja komi ekki nægjanlega fram og ekki sé tekið á 

mismunandi hagnaðarvon atvinnugreinarinnar eftir hlutum hennar (Thompson, 

Strickland og Gamble 2007, bls. 72-75). 
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4 Markaðssetning fjármálafyrirtækja á internetinu 
Íslensk fjármálafyrirtæki eru flest með heimasíðu á internetinu og bjóða uppá heima- 

eða einkabanka þar sem viðskiptavinurinn getur séð um algengustu bankaviðskipti 

sjálfur. Mikil breyting hefur orðið á internetnotkun Íslendinga. Sjá má að mikil 

aukning er í öllum aldursflokkum og að meðaltali nota 80% Íslendinga internetið til 

bankaviðskipta (Hagstofa Íslands 2008). 
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Mynd 4. Internetnotkun Íslendinga í bankaviðskiptum. 

(Hagstofa Íslands 2008). 

Mesta aukningin er hjá konum 16 til 24 ára og fer notkunin hjá þeim hópi úr 50% 

í 80% á árunum 2004-2007, þ.e. á einungis fjórum árum. Einnig er mikill aukning 

hjá fólki 55 ára og eldri og er áhugavert að sjá að aukningin er meiri hjá konum en 

hjá körlum (Hagstofa Íslands 2008). 

Þau fyrirtæki sem nýta sér internetið sem stuðning við hefðbundna starfsemi, ná 

betri árangri á internetinu en þau sem eingöngu eru með starfsemi á internetinu. 

Rótgrónir bandarískir bankar á borð við Wells Fargo og Citybank eru með fleiri 

netreikninga en sérhæfðir netbankar. Þetta á ekki síður við almenna fjármálaráðgjöf 

þar sem fólk aflar sér frekar upplýsinga um fjármál á heimasíðum rótgróinna 

fjármálstofnana en þeirra sem eingöngu starfa á internetinu (Porter 2001). 

Í rannsókn sem gerð var í Evrópusambandslöndunum á hegðun og notkun 

einstaklinga í viðskiptum við fjármálastofnanir á internetinu voru helstu niðurstöður 

þær að: 
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• Kynningar fjármálafyrirtækja á notkunarmöguleikum heimabanka 

ættu að beinast að viðskiptavinum, sem nú þegar eru í viðskiptum 

við þá. Sýnt var fram á viðskiptavinir, sem nú þegar eru í 

viðskiptum, eru móttækilegri en þeir sem ekki eru í viðskiptum. 

• Fjármálafyrirtæki ættu að kynna hversu öruggir heimabankar þeirra 

eru. Því meiri tiltrú sem fólk fær á öryggi heimabanka því meiri 

viðskipti eru gerð á internetinu. 

• Ábendingar og kennsla um öryggi á internetinu eykur tiltrú á 

internetið og á viðkomandi fjármálastofnun. 

• Samþætta á upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu í heimabönkunum 

þannig að viðskiptavinir, sem vilja framkvæma sjálfir, fái nægar 

upplýsingar til að geta framkvæmt án aðstoðar. 

• Þróa á dreifingu á hugtökum fjármálastarfseminnar til þess að auka 

vitund viðskiptavina á menningu fjármálafyrirtækja. Með því er 

áhugi fólks á að sjá sjálft um sín fjármál á internetinu aukinn 

(Guerrero, Egea og González 2006). 

Fjármálafyrirtæki verða að gera allar upplýsingar ætlaðar viðskiptavinum 

aðgengilegar. Það geta þau gert með því að hafa góða innri leitarvél, valhnappa og 

veftré sem auðvelt er að leita í. Heimasíðan á að vera sjálfbær og hafa góða innri 

tenglun þannig að viðskiptavinum finnist þeir alltaf geta fundið þær upplýsingar sem 

þeir þarfnast. Aðalvalhnappar eiga alltaf að vera sjáanlegir þannig að viðskiptavinir 

eigi auðvelt með að ferðast um síðuna og leita upplýsinga. Því færri skipti sem 

viðskiptavinurinn þarf að smella á valhnapp, því líklegra er að hann endi 

heimsóknina með skráningu eða kaupum á þjónustu. Heimasíður fjármálafyrirtækja 

eru í dag andlit þeirra gagnvart umheiminum og þess vegna mikilvægt að þær 

gagnist viðskiptavinunum eins og þeir ætlast til (Ortega, Martínez og Hoyos 2007). 

Rannsóknir á fjármálafyrirtækjum á Norðurlöndunum hafa sýnt fram á að minni 

fjármálafyrirtæki verða ekki undir vegna nýrrar tækni. Þvert á móti geta minni 

fjármálafyrirtæki styrkt samkeppnishæfi sitt með því að nýta sér nýjustu tækni. 

Sömu rannsóknir sýndu fram á að fjármálafyrirtæki eru orðin markaðsmiðaðri, sem 

skilar sér í betri rekstri. Á alþjóðavísu eru fjármálafyrirtæki á Norðurlöndunum 

fremst í að nýta sér nýja tækni. Munurinn á stærri og minni fjármálafyrirtækjum er 

ekki mikill en stærri fyrirtækin búa yfir háþróuðum möguleikum heimabanka og 

hugbúnaðar til að finna markaðshluta sem eru álitlegir. Þannig efla þeir þekkingu 

starfsmanna sem geta notfært sér hana með einstaklingsmiðaðri þjónustu. Minni 
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fyrirtækin hafa frekar sameinast um þróun hugbúnaðar til að dragast ekki aftur úr. 

Það er ekki sama pressan á minni fyrirtækin að tileinka sér allra nýjustu tækni. Þau 

sem gera það hafa uppskorið veltuaukningu (Luneborg og Nielsen 2003). 
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