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Abstract 
How does the strategic process of Sparisjóður Vestfirðinga (SPVF) compare to 

the terms of acknowledged studies of business strategy and what does such a 

strategy achieve for the company?  This is the research question the author 

presents as the basis for this project. 

 

To begin with, the author, along with the SPVF management and his other 

contacts at that company, did an analysis.  The methodology described in the 

book “Crafting and Executing Strategy” by Arthur A. Thompson Jr. & A. J. 

Strickland, among other theoretical sources, was used as a criterion. This book 

is one of the most widely read textbooks about strategy in the world today. The 

theoretical process of strategy was compared to that in use at the SPVF. 

 

As a result of this project, the management of SPVF has become positively 

aware of the importance of strategy. To reach that goal, the methodology of 

Balanced Scorecard has proven to play an important role. It does need 

mentioning in that context, however, that one reaps what one sows.  

 

It is easy to get stuck in the false safety of old habits and to believe in the 

notion, that the base of the business will not need to change although changes 

in the environment that have already  taken place and will do so in the future. It 

is, however, in the power of those in control at SPVF to decide where and how 

to lead their company. With an active strategic process in place, it will prove 

easier to assess their position today and to answer the question of what 

direction to take tomorrow. 

 
Keywords: Strategy, mission, future vision, goal/aim, result. 
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Útdráttur 
Hvernig fellur ferli stefnumörkunar Sparisjóðs Vestfirðinga að forsendum 

viðkenndra stefnumótunarfræða og hvaða árangri skilar sú stefnumótunarvinna 

fyrirtækinu? Þessa spurningu setti höfundur fram til grundvallar uppbyggingar 

verkefnisins. 

 

Höfundur fór í greiningarvinnu með aðstoð stjórnar SPVF sem og tengiliðum 

hans við fyrirtækið. Til viðmiðunar auk annarra fræðilegra heimilda var mikið 

stuðst við aðferðafræði úr bókinni Crafting and Executing Strategy eftir Arthur 

A. Thompson Jr. & A. J. Strickland, en bók þeirra félaga er ein af mest lesnu 

kennslubókum um stefnumótun í heiminum í dag.  Farið var yfir fræðilegt ferli 

stefnumótunar og það borið saman við stefnumörkun SPVF. 

 

Mikil og jákvæð vakning hefur átt sér stað á mikilvægi stefnumótunar og hafa 

aðferðir um samhæft árangursmat haft mikið að segja í þeirri umræðu, en rétt 

er að geta þess að uppskera verður aldrei meiri en sáð er til. 

 

Það er auðvelt að festast í viðjum vanans og ganga út frá því að sá grunnur sem 

fyrirtæki byggir á standist óbreyttur þrátt fyrir þær breytingar sem eru í 

umhverfinu og eiga eftir að verða.  Það er hinsvegar í höndum stjórnenda 

SPVF að meta hvert og hvernig eigi að stefna með reksturinn. Með virku 

stefnumótunarferli er hægt að vinna markvisst að því að svara spurningum  

um það hvernig fyrirtækið er í dag og hvert það vill stefna í framtíðinni. 

 

Lykilorð: Stefnumótun, hlutverk, framtíðarsýn, markmið, niðurstaða. 
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1 Inngangur 
Margar erlendar bækur hafa verið ritaðar um stefnumótun og margir fræðimenn 

leggja á það áherslu að stjórnendur tileinki sér stefnumarkandi hugsun. Í heimi 

viðskipta þar sem breytingar eiga sér stöðugt stað og mikill samkeppni ríkir á 

mörkuðum, þá skiptir það stjórnendur fyrirtækja og stofnanna miklu máli að 

tileinka sér stefnumótandi hugsun. 

Skýrsluhöfundur gekk á fund SPVF (Sparisjóðs Vestfirðinga) og óskaði eftir 

því við stjórnendur að fá að rannsaka þá stefnumörkun sem SPVF setti fram 

2001 og bera hana saman við viðurkennd fræði stefnumótunar. 

 

Til grundvallar setti skýrsluhöfundur fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvernig fellur ferli stefnumörkun Sparisjóðs Vestfirðinga að forsendum 

viðkenndra stefnumótunarfræða og hvaða árangri skilar sú 

stefnumótunarvinna fyrirtækinu?“ 

Höfundur valdi að styðjast við að mestu við framsetningu fræðilegrar 

stefnumótunar úr bókinni Crafting and Executing Strategy eftir Thompson & 

Strickland, þar sem bók þeirra er ein mest lesna bókin í þessum fræðum.  

Einnig studdist höfundur við aðrar fræðibækur um stefnumótun svo og greinar 

og viðtöl.  Bóki þeirra Thompson og Strickland er mjög aðgengileg og sett er 

upp sem handbók fyrir hagnýtingu á ferli stefnumótunar.  Robert S. Kaplan og 

David P. Norton, höfundar samhæfðs árangursmat (Balanced Scorecard), 

byggja hugmyndafræði sína að hluta á þessari bók. 

Höfundur átti gott samstarf við tengiliði sína innan SPVF þar sem allir voru 

boðnir og búnir að miðla þeim upplýsingum sem um var beðið. 

 

Uppbygging skýrslunnar er þannig að í upphafi skýrslunnar er fræðilegur kafli 

um upphaf, þróun, ferli stefnumótunar og umfjöllun um SPVF.  Síðan eru 

settar fram þær greiningar sem höfundur þurfti að framkvæma til að átta sig á 

hvernig framkvæmd stefnumörkunar SPVF hefur gengið og hverju hún hefur 

skilað. 

Að lokum eru settar fram tillögur höfundar til úrbóta sem grundvallast á þeim 

upplýsingum sem höfundur hefur haft aðgang að og verkefnið inniheldur.   
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Tekin voru viðtöl við valda starfsmenn SPVF og hjá Samtökum sparisjóða. 

Ekki voru gerðar sérstakar kannanir við gerð skýrslunnar heldur notast við þær 

kannanir sem fyrir hendi voru hjá SPVF og Samtökum sparisjóða. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Upphaf og þróun stefnumótunar 

Upphaf stefnumótunar má rekja aftur til ársins 1832 þegar lykilatriðin í 

skilvirkri stefnu voru lögð fram af prússneska hernaðarsérfræðingnum Carl von 

Clausewitz sem gaf út bókina On War. Þær áherslur sem þar koma fram eru 

þær sömu og liggja til grundvallar í stefnumótun fyrirtækja í dag. 

 

Í byrjun iðnbyltingarinnar uppúr 1900 áttu og ráku einstaklingar eða 

fjölskyldur flest fyrirtækin.  Eftirlit eða stjórnun á mikilvægum áætlunum voru 

þá strax taldar skipta sköpum um afkomu, framtíð fyrirtækisins og jafnvel 

fjölskyldunnar.  Þar sem eignarhald var með þessum hætti þá var það 

hæfileikinn til stjórnunar sem var grundvallaratriði til að viðhalda árangursríkri 

stjórnun fyrirtækjanna. 

Ekkert var hugsað til viðskiptavina eða starfsmanna hvað þeir höfðu að segja 

um áherslur og breytingar varðandi samkeppni sem fór fram með verðstríði, 

sameiningu, einokun eða fámennismarkaði.  Fyrirtækið starfaði „vélrænt“ og 

skipulagið leit út eins og pýramídi, efsti hlutinn hugsaði en þeir sem voru neðar 

framkvæmdu verkin. 

 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar innleiddu bílakóngarnir Henry Ford og Alfred Sloan 

nýja framleiðsluhætti. Fjöldaframleiðsla og færibandavinna komu til sögunnar. 

Ford tók aðallega upp nýja framleiðsluhætti, en Sloan forstjóri General Motors, 

tók upp verkaskiptingu við stjórnun fyrirtækja, þar sem sérfræðingar sinntu 

fjármálum, markaðsmálum, tæknimálum o.s.frv. Þá varð hin hefðbundna 

millistétt til. Þá var verkefni æðsta yfirmanns eða yfirmanna fyrirtækis einkum 

að horfa á fjárhagstölur og aðrar tölulegar upplýsingar um reksturinn, 

markaðshlutdeild eða sölu og afkomu af einstökum deildum eða vörutegundum.      

 

Áhrif seinni heimstyrjaldarinnar leiddi til þess að margvíslegar breytingar urðu 

m.a. vegna hernaðarlegra ákvarðana. Stríðið var um víða veröld og því varð að 

hugsa á alheims vísu. 
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Stríðið sýndi jafnframt fram á að ákvarðanir tvísýnna eiginleika stefnumótunar 

í sambandi við niðurstöður á góðum og slæmum ákvarðanatökum.  Ennþá 

daginn í dag er deilt um þá ákvörðun að sprengju var varpað á Japan sem hafði 

meiriháttar  áhrif á niðurstöðuna. 

Á árunum eftir stríð var nýrri þekkingu beitt til að nýta betur en áður þá 

þekkingu sem fyrir var, þetta var tímabil stjórnunarbyltingar.  Stefnumótun og 

áætlunargerð voru teknar upp sem markvisst stjórntæki og yfirstjórnir 

fyrirtækja nýttu þessi tæki við að skilgreina í hvaða viðskiptum fyrirtæki ætti 

vera, ráðstöfun fjármuna til fjárfestinga og reksturs og hvaða arðsemi mætti 

vænta af rekstrinum. Þetta var tímabil vaxtar, aukinnar hagsældar og bættra 

lífskjara í heiminum.  

 

Utanaðkomandi áföll breyta hugsunargangi stjórnunar. Þróun stefnumótunar 

frá 1960 fékk harkalega útreið vegna ytri atburða sem áttu sér stað í kringum 

1970. Hér er átt við viðskiptabann á olíu, alheimsverðbólgu og stríðið í 

Víetnam sem olli mikilli ringulreið og óróa. Þetta tímabil veldur einnig miklum 

breytingum hvað varðar vöxt fyrirtækja og breytta stjórnunarhætti.  

Grundvallarbreytingar eins og tilkoma tölvutækninnar og framfarir í 

samskiptum breyttu starfsaðferðum fyrirtækja og viðskiptaháttum við 

viðskiptavini, samfara þessum breytingum spruttu upp ný fyrirtæki á meðan 

önnur heltust úr lestinni 

 

1980.  Mikil aukning efnahagslegrar stöðu Japans og uppgangur í löndum Asíu, 

Austur Evrópa og Mið Ameríka þrýstu á lýðræði og pólitískar breytingar.  

Efnahagskerfi heimsins fór að líta meira út eins og kaupsýslukerfi frekar en 

auðvaldskerfi.  Japönsk fyrirtæki urðu helstu fyrirmyndir, forsendur velgengni 

þeirra voru framúrskarandi framleiðsluaðferðir, hámarksnýtingu á tækjum og 

nýjar aðferðir við stýringu á innkaupum ásamt markvissu framleiðsluskipulagi  

(JIT) Just-in-time. Gæðastjórnun, þar sem unnið var að stöðugum úrbótum, 

skiptu gríðarlega miklu í samkeppninni og í raun skapaði þeim gæðastimpil 

sem erfitt var að líkja eftir. 

Michael Porter prófessor við Harvard háskóla, benti á að japönsk fyrirtæki hafi 

ekki fylgt þessum yfirburðum með frekari aðlögun né virkri stefnumótun þegar 

þau komu á Bandaríkjamarkað með eftirminnilegum hætti á árunum 1970-1980 
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Fyrirtæki í Bandaríkjunum endurheimtu markaðshlutdeild sína sem fram að 

þessu höfðu verið mjög framleiðslusinnuð, þau fóru að horfa á markaðinn og 

rýndu þær vörur sem Japanir framleiddu. 

Ef Japönsk fyrirtæki hefðu fylgt eftir þessum árangri sem þau höfðu áunnið 

með virkri stefnumótun og aðlagað sig að samkeppninni þá má áætla að þau 

hefðu getað haldið forskoti sínu og jafnvel aukið það. 

 

1990. Samkeppni á markaðnum verður sífellt harðari en áður þar kemur til að 

líftími vara, þjónustu og atvinnugreinar sem æ erfiðra er að skilgreina, verður 

styttri, það krefst þess að fyrirtækið snúi frá því skipulagi sem tilheyrði 

iðnaðarsamfélaginu yfir í upplýsingasamfélagið.  Með aukinni þekkingu og 

tækni verða til uppsprettur nýrra tækniaðferða sem leiða til enn meiri 

hagkvæmni og nýrra tækifæra í samkeppninni. 

Ný fyrirtæki verða til þegar slíkar breytingar verða og önnur verða undir í 

samkeppninni. Nýsköpun þarf ekki að vera ný vara eða þjónusta það getur 

legið í nýrri samsetningu á þeim auðlindum og aðferðum sem fyrirtækin ráða 

yfir Þessar breytingar gerir fyrirtækjum kleift að vera sveigjanleg og viðhalda 

markaðshluta sínum og fyrirbyggt nýja samkeppnisaðila.   

 

Innan við þrjá áratugi hafa forstjórar, hluthafar, starfsmenn og fleiri orðið vitni 

að því vel að úthugsuð og framkvæmd stefnumótun getur byggt upp 

árangursríkt og arðbært fyrirtæki. 

Stefnumótun fær stjórnendur til að íhuga núverandi stöðu fyrirtækis og skoða 

það umhverfi sem það starfar í ásamt því að meta kosti og galla þess og 

bregðast fljótt við breytingum í umhverfinu. 

Fyrirtækjum sem í dag taka þátt í slíkri framkvæmd er ekki endilega tryggð 

velgengni en þeim sem ekki taka þátt í þessu geta sjálfum sér um kennt ef illa 

fer. (John McMahan, 2005 ) 

2.2 Hvað er stefnumótun?  

Stefnumótun fjallar um það hvernig móta skuli stefnu fyrirtækis eða stofnunar, 

setja því langtímamarkmið og hvaða leið á að velja til að ná þeim markmiðum 

við óvissar aðstæður sem auk þess eru háðar sífelldum breytingum. 
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Framtíðarsýn lýsir framtíðaráformum fyrirtækis þar sem horft er til framtíðar, 

oft fimm, tíu eða fimmtán ára. Hlutverkið segir til um hvernig fyrirtækið byggir 

starfsemi sína í núinu og tilgangur segir til um í hvaða viðskiptum fyrirtækið er 

í, hvaða þarfir skuli uppfylla með rekstrinum, þessir þættir eru forsendur til 

mótunar framtíðarsýnar.                  

Leitin að samkeppnisyfirburðum grundvallast á því að greina umhverfið í  

samhengi og móta síðan stefnu út frá þeim aðstæðum sem þar er að finna. Í 

umhverfinu liggja mörg tækifæri, það þarf að velja þá leið sem er í bestu 

samhengi við tilgang fyrirtækisins. Stefnumótun byggist á framtíðarsýn 

fyrirtækisins, hvar það vill vera í framtíðinni. (Eyþór Ívar Jónsson, bls. 104) 

Stefnumótun er leiðarvísir fyrirtækisins, sá leiðarvísir hefur mikilvægu 

hlutverki að gegna og segir raunar allt um það sem segja þarf í tveimur atriðum, 

annars vegar „að vita hvert skal halda“ og hins vegar „hvernig á að komast 

þangað“ Ef þetta er ekki skilgreint í stefnu fyrirtækisins, þá er ólíklegt að 

reksturinn nái þangað. Það er ekki nóg að vita hvert á að stefna það þarf líka að 

vita hvernig á að komast þangað. Í grunninn byggir stefnumótun á að hafa 

markmið, til að keppa að og finna leiðir að markmiðunum. 

Hinir fimm þættir í stefnumótunarferlinu eru: 

Að skapa framtíðarsýn til að reyna að sjá fyrir hvernig fyrirtækið þróast 

og hvert það kemur til með að stefna 

Setja markmið til að vinna eftir sem samanstendur af hlutverki og 

framtíðarsýn  

Setja fram stefnu þar sem fram kemur sú óska niðurstaða sem 

fyrirtækið óskar eftir 

Innleiða og koma stefnunni í framkvæmd á sem skilvirkastan hátt 

Rýna og meta frammistöðu bregðast við breyttum aðstæðum leiðrétta 

markmið og stefnu. 

2.3 Ferli stefnumótunar 

Myndin hér fyrir neðan er lýsandi dæmi um hvernig stefnumótunarferlið gæti 

lítið út hjá fyrirtæki. Stefnumótunarferlinu þarf að vera þannig fyrir komið í 

starfseminni að það sé í réttri orsaka og tímaröð yfir þær aðgerðir sem 

fyrirtækið vinnur að á hverju ári. 
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Stefnumótunarferlið

1.Hlutverk

2.Framtíðarsýn

3.Markmið

Einu sinni á ári

Ársfjórðungslega 4.Vinna við 
stefnumótun og
samkeppnisgr

5.Breytingar og
aðlögun

Hvert er hlutverk okkar?

Hvar viljum við vera eftir 3 ár?

Hvernig ætlum við þangað?

Hver er styrkur okkar?

Hverjir eru samkeppnisaðilar 
okkar?

Hvaða þættir vinna með og á 
móti okkur?

Hvernig gengur okkur að ná 
árangri?

Ferlið þjónar þeim mikilvæga tilgangi að auka viðbúnað stjórnenda þannig að 

þeir skilji samkeppnisumhverfið og stefnuna, sem og forsendurnar sem þar 

liggja að baki.  Þannig geta stjórnendur tekið ákvarðanir fljótt og á réttum 

forsendum þar sem bæði tækifæri og ógnanir banka reglulega upp á. (Magnús 

Ívar Guðfinnsson 2003, bls.53) 

 

Mynd 1. Ferli stefnumótunar 

2.3.1 Hlutverk og tilgangur 

Öll fyrirtæki eru stofnuð í þeim tilgangi að uppfylla einhverja þörf og því betur 

sem fyrirtækinu tekst að uppfylla þarfirnar verður hagur þess vænni og skilar 

væntanlega eigendum sínum arði.  Það er oft vanmetin sú hugsun og vinna sem 

tengist því að skilgreina hlutverk fyrirtækis. Stefna markmið og rekstur 

fyrirtækis byggist á hlutverki þess. Hlutverkið segir til um hvað er verið að 

gera? Hvaða þarfir er verið að uppfylla? Hverjir viðskiptavinirnir eru, hvaða 

tækni og starfshæfni beitum við til þess að veita viðskiptavininum virði? 

(Thompson & Strickland 2001, bls. 34). Hlutverkið einblínir á það sem er að 

gerast núna, „hvað fyrirtækið er, hvað það er að gera, fyrir hvern og 

hvernig“ (Thompson & Strickland 2001, bls. 7).  Til þess að skilgreina hlutverk 
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fyrirtækis þá þarf fyrst að skoða hvernig skipulagsheildin er hvort um sé að 

ræða fyrirtæki eða stofnun, en sú hætta er fyrir hendi að fyrirtæki séu skilgreind 

of þröngt eða vítt. (Thompson & Strickland 2001, bls. 34).  Þegar hlutverkið er 

skilgreint þá getur verið rétt að líta til atriða aðfangakeðjunnar og skoða þau 

viðskipti sem fyrirtækið er í. 

Hjá fyrirtækjum í olíu iðnaði eins og Mobil Esso o.fl. nær aðfangakeðjan 

nánast yfir alla þætti starfseminnar þau bora eftir olíunni dæla henni upp flytja 

hana með skipum eða leiðslum til hreinsunarstöðva og síðan áfram til 

birgðastöðva sem afhenda síðan viðskiptavinum vöruna allir þættirnir í eigu 

sama fyrirtækis.   Hlutverk Landsvirkjunar er skilgreint á eftirfarandi hátt: „Við 

bjóðum viðskiptavinum okkar bestu lausnir í orkumálum og tryggjum með því 

grundvöll nútíma lífsgæða.“ (Landsvirkjun 2005, ). Að sjálfsögðu er fyrirtækið 

ekki bara að selja rafmagn heldur að gera Íslendingum kleift að kynda og lýsa 

upp hýbýli sín ásamt því að njóta margskonar lífsþæginda eins og sjónvarps, 

tölva og internets.  Það eru að sjálfsögðu þarfirnar, en ekki rafmagnið sjálft. 

2.3.2  Gildi  

Gildi þróast innra með skipulagsheildum, menning, staðblær það sem myndar 

menningu fyrirtækja eru straumar, stefnur og siðferði. Samkeppnisyfirburðir 

geta verið afleiðing af einhverjum auðlindum sem fyrirtæki hafa yfir að ráða, 

þetta getur verið stefna þeirra, nýjar vörur eða einstök þjónusta. Í sumum 

skipulagsheildum er það hegðunarmynstrið sem gerir gæfumuninn og er í raun 

uppspretta styrkleika þeirra. Eftir því sem gildin eru sterkari því meiri áhrif 

hefur hann á allar ákvarðanir sem teknar eru innan heildarinnar. 

Í fyrirtækjum mótast siðferðisleg gildi. Með því að skrá hvaða gildi eru viðhöfð 

innan fyrirtækisins er verið að móta í starfsemi þess hvernig siðferðið er innan 

þess. Mikil umræða hefur verið undanfarin ár um þörf á bættu siðferði í 

fyrirtækjum og hefur það leitt til þess að siðferðisgildin eru undirliggjandi í 

viðskiptum fyrirtækja. (Thompson & Strickland 2001, bls. 63). 

2.3.3 Framtíðarsýn 

Oft er vitnað í setningar Christian Morgenstern: „Sá sem veit ekki hvert hann 

ætlar finnur ekki leiðina“ þegar lýsa á mikilvægi þess að hafa framtíðarsýn og 
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vita hvert á að fara. (Þórður Víkingur Friðgeirsson 2003, bls. 141).  Þegar allir 

hafa áttað sig á tilgangi fyrirtækisins og hlutverki þess eins og það er í núinu er 

rétt að skyggnast fram á við og skoða hvert skal halda. „Hnitmiðuð, skýr, oft 

endurtekin, hvetjandi stefnumótandi framtíðarsýn, sem fær alla til að snúa sér 

sem eina heild í sömu áttina, og skapa einhug hjá starfsmönnum til að marsera 

þangað“ (Thompson & Strickland 2001, bls.41).  Framtíðarsýn gefur þér mynd 

af því hvernig fyrirtækið ætlar að verða, eftir 5 10 eða 15 ár.  Sú yfirlýsing ætti 

ekki að vera óhlutbundin, hún ætti að innihalda eins raunhæfa mynd af stefnu 

og markmiðum fyrirtækisins. Framtíðarsýnin fylgir markmiðum og gildum. 

Framtíðarsýn án markmiða er einfaldlega óskhyggja og ekki til þess fallin að 

endast 

Þannig lýsir Paul Niven höfundur bókarinnar Balanced Scorecard Step-by-step 

og einn virtasti kennimaður aðferðarfræði samhæfðs árangursmats (Balanced 

Scorecard), hvaða skilyrði góð framtíðarsýn þarf að uppfylla 

Hún þarf að: 

Vera raunhæf einföld og áhugaverð

Skipta máli fyrir allt fyrirtækið

Varpa ljósi á væntingar vonir og markmið

Höfða til allra hagsmuna aðila viðskiptavina, hluthafa, starfsmanna og 

samfélagsins.

Verður að vera raunhæf hvað varðar tíma og umfang 

Verður að tengja saman markmið og stefnu

Verður að vera hvetjandi fyrir fólk þannig að hún gefi jákvæða strauma og 

hvetji til árangurs. (Niven 2002, bls.71).   

 

Höfundur skoðaði heimasíður hjá ýmsum fyrirtækjum sem upplýsa um 

hlutverk/tilgang markmið og framtíðarsýn. Það kom höfundi á óvart hvað mörg 

fyrirtæki eða stofnanir sem skýra á þann hátt frá framtíðarsýn sinni þannig að 

engan vegin er hægt að sjá að framsett markmið séu í eðlilegu samræmi við 

framtíðarsýnina.  Af því ályktar höfundur að stjórnendur hér á landi verji of 

litlum tíma í að svara spurningum eins og: Hvernig held ég að fyrirtækið mitt 

verði eftir 5, 10 eða 15 ár? Hvernig vil ég að það verði. 

Framtíðarsýn er ólík draumum að því leyti til að ekki er búist við að draumar 

rætist, en það á framtíðarsýn að geta gera. Framtíðarsýn Bill Gates var að gera 
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einkatölvuna að almenningseign og koma henni á sérhvert heimili eins og síma 

og að Microsoft næði þeirri stöðu að allar einkatölvur yrðu að hafa Microsoft 

stýrikerfi og búnað. (Þorkell Sigurlaugsson 1993, bls. 92). 

2.3.4 Markmiðasetning  

Langtímamarkmið segja til um hvaða árangri fyrirtækið vill ná á þeim 

vettvangi sem mótast af stefnu þess, markmiðin verða að vera krefjandi þannig 

að þau reyni á samstarfshæfni og kalli á samhæfð vinnubrögð allra starfsmanna. 

Þau eiga að vera áskorun fyrir starfsemina en þurfa engu að síður taka mið af 

getu fyrirtækisins. Þau eiga vera háleit en framkvæmanleg. Markmiðum er 

annars vegar skipt í fjárhagsleg markmið þar sem einblínt er á framlegð í 

starfseminni og arðsemi fjárfestinga og hins vegar stefnumótandi markmið þar 

sem ríkjandi samkeppnisstaða fyrirtækisins og markmið til framtíðar eru 

mörkuð. Eins og í allri markmiðasetningu þá er mikilvægt að ákvarða 

tímamörk hvenær markmiðum skuli náð. (Magnús Ívar Guðfinnsson 2003, 

bls.45). 

2.3.5 Mótun stefnu 

Mótun stefnu fjallar um hvernig eigi að ná settum markmiðum sem tengjast 

hlutverki og framtíðarsýn fyrirtækisins. Þar sem mikilvægt er að vinna að 

stefnumótun sem inniheldur bæði þá stefnu sem hefur verið mörkuð svo og 

hvernig hún eigi að þróast með breytingum sem kunna að verða.  Í upphafi er 

lagt af stað með ákveðna stefnu og markmið.  Taka þarf mið af þeim 

breytingum sem kunna verða í umhverfinu sem geta verið af tæknilegum 

ástæðum, vegna laga og reglna eða markaðsaðstæðna Endurskoða þarf stefnuna 

og markmiðin út frá þessum þáttum þannig má segja að stefnan á endanum sé 

samsett af yfirlýstri stefnu og aðlagaðri stefnu. (Magnús Ívar Guðfinnsson 

2003, bls. 47). 

2.3.6 Greiningar 

Samkeppnis- og innviðagreining er nauðsynleg við innleiðingu stefnumótunar: 

„Æðsta mynd herstjórnar er að hindra áætlanir óvinarins; næst best er að koma 

í veg fyrir að herafli óvinarins nái að sameinast; næst í röðinni er að ráðast til 
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atlögu við óvinaherinn á vígvellinum; hin lakasta mynd herstjórnar er að 

umkringja borgir múrum girtar“ (Þórður Víkingur Friðgeirsson 2003, bls.14). 

Að greina innri styrkleika og veikleika skipulagsheilda og ytri ógnanir og 

tækifæri, SVÓT greining, gefur góða yfirsýn yfir stöðu skipulagsheildar í þeirri 

stefnumótun til framtíðar sem unnið er eftir. (Thompson & Strickland 2001, 

bls.34). Styrkleiki skipulagsheildar ræðst meðal annars af innri ferlum, 

mannauði og hæfi til að takast á við ferðalagið til framtíðarsýnarinnar. 

Stjórnskipulag, fjárhagstaða, kostnaður, ímynd, tækni og almennt hvar er verið 

að standa sig vel. Veikleiki er þá hin hliðin vöntun á nauðsynlegu hæfi eða þar 

sem skipulagsheildin stendur illa að vígi, eða með orðum er veik fyrir. Hvort 

tveggja er þó hægt að hafa áhrif á og hægt er að breyta veikleika í styrkleika 

með skipulegum aðgerðum , t.d. með nýju skipuriti, stjórnskipulagi, eða með 

því að bæta tæknilega getu eða símenntunarstefnu svo fátt eitt sé nefnt. 

Í ytra umhverfinu eru það tækifærin sem lýsa því hvað má túlka til hagsældar 

fyrir stefnumótunina, að sama skapi eru ógnanir í ytra umhverfinu sem gætu 

haft neikvæð áhrif á fyrirtækið og ekki er hægt að hafa áhrif á. Þó geta verið 

ógnanir sem hægt er að breyta í tækifæri. Sama má segja um það að breyta 

veikleikum í styrkleika ef nauðsyn krefur. 

2.3.7 Innleiðing og rýni 

Til að ná sem bestum árangri við innleiðingu stefnumótunar þá þarf að beita 

markvissri miðlun þannig að allir starfsmenn séu meðvitaðir um hvað felst í 

stefnunni og skipulagi til þess að auðvelda að hún nái fram að ganga, ef allir 

leggjast á eitt um að uppfylla stefnuna þá má segja að fyrirtæki hafi jákvæðan 

staðblæ, (fyrirtækjamenningu) þá er átt við að starfsmenn vinni í takt við 

stefnuna.  En til þess að starfsmenn vinni í takt við stefnuna þá þurfa þeir að 

vera upplýstir um hana og vita hvað hún þýðir fyrir þá og þau störf sem þeir 

vinna, einnig þarf skipulag fyrirtækisins að vera í takt við stefnuna. 

Í fyrirtæki sem er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki þá eiga kraftarnir að fara í að 

byggja upp fyrirmyndar þjónustu fyrir viðskiptavini, en tengsl fyrirtækisins við 

viðskiptavini er það sem skiptir mestu máli.    
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2.3.8 Stefnumótun 

Fyrirtæki eru stöðugt í leit að samkeppnisyfirburðum. Það byggir á því að 

skoða umhverfið í samhengi og móta stefnu út frá þeim aðstæðum sem þar er 

að finna. Í umhverfinu eru mörg tækifæri og mikilvægt að velja þá leið sem 

hæfir tilgangi fyrirtækisins sem best. Stefnumótunin byggir á því hvernig á að 

bregðast við breytingum í umhverfinu og framtíðarsýninni sem segir til um 

hvar fyrirtækið vill vera í framtíðinni. Þá má segja að stefnumótun sé 

verkefnaáætlun fyrirtækisins. Einföld útskýring á stefnumótun er hægt að 

skilgreina í tveimur atriðum. Annars vegar „að vita hvert skal halda“ og hins 

vegar „að vita hvernig á að komast þangað“ (Magnús Ívar Guðfinnsson 2003, 

bls. 104).  Ef þú veist ekki hvert þú ætlar, þá er ólíklegt að þú komist þangað. 

En það er ekki nóg að vita hvert maður á að fara ef maður veit ekki hvernig á 

að komast þangað. 
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3 Sparisjóður Vestfirðinga 

3.1 Sögulegur bakgrunnur 

Sparisjóður Vestfirðinga varð til 2001 þegar sameinaðir voru á Vestfjörðum, 

Eyrarsparisjóður, Sparisjóður Súðavíkur, Sparisjóður Þingeyrar og Sparisjóður 

Önundarfjarðar. Formlegar sameiningarviðræður milli sjóðanna fjögurra, fóru 

af stað í kjölfar bréfs sem stjórn Eyrasparisjóðs sendi öllum sparisjóðunum á 

Vestfjörðum, þann 29. desember 1999. Stjórnir Sparisjóðsins í Bolungarvík og 

Sparisjóðs Strandamanna ákváðu hins vegar að taka ekki þátt í 

sameiningarviðræðum sjóðanna. Stjórnir sjóðanna fjögurra létu í kjölfarið fara 

fram úttekt á kostum þess og göllum að sameina sjóðina og var Helgi F. 

Arnarson löggiltur endurskoðandi hjá KPMG-endurskoðun ráðinn til verksins. 

Eftir að samþykkt var að stefna að sameiningu sjóðanna var ákveðið að ganga 

til samninga við Landsbanka Íslands um kaup á útibúum bankans á Bíldudal, 

Patreksfirði og Króksfjarðarnesi. 

3.1.1 Tilgangur og hlutverk 

Á heimasíðu SPVF er hlutverk hans skilgreint eftirfarandi: 

„Hlutverk Sparisjóðs Vestfirðinga er að vera traust fjármálafyrirtæki sem 

veitir einstaklingum og fyrirtækjum persónulega fjármálaþjónustu, um leið og 
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sjóðurinn vinnur að því að efla atvinnu- og mannlíf á starfssvæði sínu á 

Vestfjörðum“ (Sparisjóður Vestfirðinga, 2005.). 

Markmiðið með sameiningu sjóðanna var tryggja öllum Vestfirðingum öfluga 

fjármálaþjónustu í heimabyggð sem og einnig til að tryggja þjónustu og 

fyrirgreiðslu sparisjóða í öðrum dreifðum byggðum landsins. Sparisjóður 

Vestfirðinga starfrækir 8 útibú á Vestfjörðum á Ísafirði, Súðavík, Flateyri, 

Þingeyri, Bíldudal, Patreksfirði, Tálknafirði og Króksfjarðarnesi, heildar fjöldi 

starfsmanna er um 37.  SPVF er eina starfandi fyrirtækið í 7 byggðakjörnum á 

Vestfjörðum auk afgreiðslu í höfuðstað Vestfjarða, Ísafirði en þar starfrækja 

einnig Landsbanki Íslands og Íslandsbanki útibú eitt hvor. 

SPVF annast póstþjónustu í verktöku fyrir Íslandspóst, í öllum afgreiðslum 

sjóðsins fyrir utan Ísafjörð. Sparisjóðurinn annast ýmsa aðra þjónustu, svo sem 

umboð fyrir happadrætti, þjónustu fyrir svæðisvinnumiðlun og skattstofuna í 

nokkrum afgreiðslum sjóðsins. Auk þess annast starfsmenn í afgreiðslum 

sjóðsins fjölbreytta þjónustu við samfélögin á hverjum stað, sem ekki verður 

talin til hefðbundinna verkefna lánastofnunar, en annars yrði að sækja um 

langan veg. 

SPVF hefur með starfsemi sinni í litlum byggðakjörnum aukið fjölbreytni 

atvinnulífs viðkomandi byggðakjarna. 

SPVF tryggir ,,nærþjónustu” við íbúana í hefðbundinni bankaþjónustu, 

innheimtuþjónustu, greiðsluþjónustu, fjármálaráðgjöf og fleira. 

SPVF er vinnur öll sín verkefni á starfssvæði sínu, en sendir þau ekki til 

úrvinnslu í miðstýrðri stjórnstöð - og má þar nefna t.d. gerð greiðslumats vegna 

íbúðarlána og fleiri verkefni. 

SPVF hefur komið að stofnun og fjármögnun fyrirtækja á starfssvæði sínu - 

sem engar aðrar lánastofnanir voru tilbúnar til að koma að með sama hætti. 

Nægir hér að nefna nýjasta dæmið, sem var fjármögnun ,,Átaks um 

uppbyggingu mjólkurframleiðslu á norðanverðum Vestfjörðum,” sem 

Ísafjarðarbær og Sparisjóður Bolungarvíkur komu myndarlega að líka. 

Fyrirtæki þau og einyrkjar sem þannig hafa verið fjármögnuð af sparisjóðunum 

eru mörg/margir meðal öflugri atvinnufyrirtækja á Vestfjörðum í dag og 

reyndar svo öflug orðin að ,,stóru fjármálafyrirtækin” hafa ,,gleypt” sum þeirra, 

eftir að ljóst var að þau væru orðin ,,sterkir og góðir viðskiptavinir.” Ef tilvist 

SPVF og annarra sparisjóða hefði ekki verið til staðar er augljóst að atvinnulíf 
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á Vestfjörðum væri í sumum tilvikum ekki svipur hjá sjón. SPVF er hluti af 

stærri einingu sem er Samband Íslenskra Sparisjóða, þessi samtök sjá um 

hagsmunagæslu fyrir sparisjóðina og sameiginlegt markaðsstarf o.fl.. 

3.2 Skipulag  

Eftirfarandi er skipurit Sparisjóðs Vestfirðinga, eins og áður hefur komið fram 

er SPVF með 8 afgreiðslustaði á Vestfjörðum 4 útibú á suðursvæði og 4 útibú á 

norðursvæði. Á suðursvæði eru alls 18 starfsmenn, 3 á Bíldudal, 2 í 

Króksfjarðarnesi, 9 á Patreksfirði og 4 á Tálknafirði. Á norðursvæði eru alls 19 

starfsmenn, 5 á þingeyri en þar er jafnframt aðsetur sparisjóðsstjóra, 3 í 

Súðavík, 6 á Ísafirði og 5 á flateyri.  Eins og sést á skipuritinu þá er 

Útibússtjóri á suðursvæðinu yfir öllum afgreiðslustöðum þar. Á norðursvæðinu 

er sparisjóðstjóri ásamt aðstoðar sparisjóðstjóri með aðsetur á Ísafirði svo og 

skrifstofustjóri með aðsetur í Súðavík.   

 

Mynd 2. Skipurit SPVF 

Stofnfjáraðilar - 
Aðalfundur

Innri endurskoðun Endurskoðandi

Sparisjóðsstjóri

Útibússtjóri Aðst.sparisjóðsstj. Skrifstofustjóri

Bíldudalur Flateyri Súðavík Þingeyri

Tálknafjörður Ísafjörður

Patreksfjörður

Króksfj.nes

Skipurit fyrir Sparisjóð Vestfirðinga 2004

Saman mynda sparisjóðsstjóri, 
aðstoðarsparisjóðsstjóri, útibússtjóri og 

skrifstofustjóri, FRAMKVÆMDASTJÓRN.
Sparisjóðurinn starfar undir 2 bankanúmerum 
þ.e. númer 1118 á sunnanverðum Vestfjörðum 

og 1128 á norðanverðum Vestfjörðum.
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3.3 Eignaraðild 

Sparisjóður Vestfirðinga er sjálfseignarstofnun, með svokölluðu 

stofnfjáreigendakerfi, sem virkar þannig að þeir sem eiga stofnfé í sjóðnum, 

halda aðalfund sjóðsins, þar sem þeir kjósa 3 af 5 stjórnarmönnum, en 2 

stjórnarmenn eru tilnefndir af sveitarfélögum þeim sem eru á starfssvæði 

sjóðsins.  

 Tafla 1 Yfirlit yfir stærstu stofnfjáraðila SPVF 

 

Stofnfjáreigendur Upphæðir á nafnvirði Hlutfall 
KB banki hf 22.759.993 13.1 %
Vesturbyggð 16.821.738 9.6 %
Sparisjóðabanki Íslands  12.821.241 7.3 %
Súðavíkurhreppur 12.134.446 6.9 %
Sparisj. Vélstjóra 7.866.610 4.5 %
Sparisj. í Keflavík 7.866.610 4.5 %
Sparisj. Hafnarfjarðar 7.806.534 4.4 %
Sparisjóður Bolungarvíkur 6.623.665 3.8 %

Á Norðursvæði eru það Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur (tilnefna saman 1 

fulltrúa) og á Suðursvæði eru það Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð (1 

fulltrúa). Sama gildir um varamenn. 

Í dag eru 342 stofnfjáraðilar með 170.725.778 hluti (1kr. = 1 hlutur), m.v. 

neysluvísitölu jan. 2004. 18 nýir stofnfjáraðilar bættust í hópinn á s.l. ári, en 5 

innleystu stofnfé sitt.   

Enginn stofnfjáraðili má fara með meira en 5% af heildaratkvæðafjölda á  

hverjum aðalfundi (eða öðrum fundum stofnfjáraðila). Stjórn skiptir með sér 

verkum og ræður sparisjóðsstjóra. Sjálfstætt endurskoðunarfélag annast 

endurskoðun og innra eftirlit (KPMG) skv. samningi þar um. Auk þess er 

Tryggingarsjóður sparisjóða og Fjármálaeftirlitið með eftirlit með starfsemi 

sjóðsins. 

Hætti sparisjóðurinn starfsemi sinni þá rennur eigið fé sjóðsins til menningar- 

og líknarmála á starfssvæði sjóðsins. Á þessum grunni er það túlkun 

stofnfjáreigenda (hefur að minnsta kosti verið) að sjóðurinn sé í eigu 

samfélagsins sem hann starfar í, en stofnfjáreigendur fara með stjórn hans og 

leggja sitt stofnfé inn í sjóðinn sem áhættufé til rekstrar hans og fá í staðinn arð 



- 17 -

af stofnfénu og rétt til innlausnar (endurgreiðslu) á því með verðtryggingu skv. 

neysluvísitölu. Heimilt er aðalfundi að samþykkja að endurmeta stofnfé m.t.t. 

neysluvísitölu. 
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4 Mat á núverandi stefnu SPVF 

4.1 Hlutverk 

Í upphafi ársins 2001 eftir sameiningu Sparisjóðanna setti stjórn Sparisjóðs 

Vestfirðinga fram stefnumörkun. Í þeirri stefnumörkun er hlutverk 

sparisjóðsins tilgreint svo „ Hlutverk Sparisjóðs Vestfirðinga er að vera traust 

fjármálafyrirtæki sem veitir einstaklingum og fyrirtækjum persónulega 

fjármálaþjónustu, um leið og sjóðurinn vinnur að því að efla atvinnu- og 

mannlíf á starfssvæði sínu á Vestfjörðum“ 

Í stefnumörkuninni felst ekki framtíðarsýn um hvert skuli halda.  Markmið 

voru sett en engin áform um hvernig ætti að ná þeim.  Á fundi með stjórn 

SPVF kom fram að núverandi stefnumörkun var gerð stuttu eftir sameiningu 

sjóðanna og horfðu menn þá bjartsýnum augum fram á veginn. Stuttu eftir 

sameininguna áttuðu menn sig á því að hlutirnir voru miklu flóknari en menn 

gerðu ráð fyrir og er þá átt við erfiða stöðu Eyrarsparisjóðs en starfsleyfi hans 

var í hættu..(Angantýr Jónasson og fl. munnleg heimild, 31. janúar 2005). 

Einnig er rétt að geta þess að SÍSP ( Samband Íslenskra Sparisjóða) setti einnig 

fram stefnumörkun árið 2004 þar sem megin stefnan er að allir sjóðirnir vinni 

saman að sameiginlegum markmiðum.  (Sjá viðauka 1). SPRON (sparisjóður 

Reykjavíkur og nágrennis) er ekki aðili að þeirri stefnumörkun. Engin 

framtíðarsýn er til fyrir heildarsamtökin þar sem ekki hefur tekist að ná 

samkomulagi um hvert skuli stefna.   

4.2 Markmið SPVF 

Þannig skilgreinir SPVF markmið sín sem sett voru 2001 

Afkomumarkmið: 

SPVF keppir að því að ná sem mestri hagræðingu í rekstri sínum, skila arði af 

honum og að vaxa sem fjármálastofnun á eigin forsendum á frjálsum markaði. 

Þjónustumarkmið:  

SPVF keppir að skjótri, öruggri, agaðri og hlutlægri afgreiðslu erinda 

viðskiptavina sjóðsins, þar sem hagsmunir þeirra eru í fyrirrúmi. 

Starfsmannamarkmið:  
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SPVF keppir að því að hafa ávallt í þjónustu sinni ábyrgt og hæft starfsfólk til 

að veita viðskiptavinum sjóðsins fyrsta flokks þjónustu. SPVF leitast við að 

veita starfsfólki sjálfstæði í starfi og möguleika til símenntunar til að geta sinnt 

betur hlutverki sínu. 

Tæknimarkmið:  

SPVF keppir að því að nýta sér nýjustu tækni á hverjum tíma til að þjóna 

viðskiptavinum sínum sem best og til að ná fram hagkvæmni í rekstri sjóðsins. 

Samfélagsmarkmið:  

 SPVF er sjálfseignarstofnun sem styrkir menningar-, íþrótta- og félagslíf á 

starfssvæði sínu á Vestfjörðum. 

Markaðsmarkmið:  

 SPVF keppir að því að vera leiðandi og framsækið fjármálafyrirtæki á starfs-

svæði sínu með því að nýta möguleg sóknarfæri af eigin rammleik eða í 

samvinnu við aðra. 

 

Markmiðin eru skýr en mat á árangri af þeim er að stórum hluta huglæg fyrir 

utan fjárhagslega markmiðið þar sem niðurstaða kemur fram í ársreikningum 

Þá eru þær ekki tímasettar þar sem ekki eru sett viðmið um hvenær þeim skuli 

náð. Það er grundvallaratriði í mótun stefnu að draga fyrst upp framtíðarsýnina 

og setja síðan markmið um hvernig á að ná þangað. 

Sameiningarferlið hefur kostað mikla krafta og jafnframt tekið lengri tíma en 

gert var almennt ráð fyrir. Á fundi með stjórn SPVF innti höfundur eftir hvaða 

markmiði væri verið að vinna, kom fram að eina raunmarkmiðið er að ná 

fyrirtækinu upp úr þeim öldudal sem SPVF lenti í eftir sameiningar ferlið.  

Mesti krafturinn hefur farið í að styrkja eiginfjárstöðuna, þetta markmið er að 

nást samkvæmt þeim upplýsingum sem stjórnendur veittu og sést í 

ársreikningum fyrirtækisins. (Angantýr Jónasson og fl., munnleg heimild, 

2005).   

4.3 Mat á framkvæmd stefnu 

Þó svo að það sé mögulegt að meta árangur af stefnu út frá ráðandi huglægum 

þáttum, þá er besta leiðinn til að sjá hvort að stefnan sé að virka að skoða 

árangur af núverandi stefnu og sjá þannig hvaða sögulegar niðurstöður segja 

um árangur stefnu fyrirtækisins.   
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Þeir mælikvarðar sem til eru á þetta: 

a) Hvort að fyrirtækið sé að ná settu markmiði í fjárhagslegu og 

stefnumótunarlegu tilliti? 

b) Hvort að fyrirtækið sé standa sig yfir meðallagi í greininni? 

 

Það getur verið ómögulegt að segja til um hvort stefna sem valin er sé hin rétta.  

hvort hún muni virka eða hvort hún innhaldi einhverja galla.  Eftirfarandi atriði 

eru hugsuð sem leiðarvísar við að meta stefnu fyrirtækisins 

Samræmi: Ekki má vera ósamræmi á milli markmiða og stefnu. Hjá 

SPVF ein og áður hefur komið fram er ekki um að ræða heildarstefnu 

sem unnið hefur verið eftir, þannig að ætla má að margar stefnur hafa 

mótast af skyndiákvörðunum og málamiðlunum. 

Jafnvægi: Stefnan verður að samræma getu til að aðlagast ytra 

umhverfi og breytingum sem eiga sérstað innan fyrirtækisins, til þess 

að geta keppt við önnur fyrirtæki á markaði verður SPVF að hafa getu 

til að aðlagast umhverfinu og einblína á þá þætti sem mestu máli 

skipta. Skilgreint hlutverk fyrirtækisins er lykilþáttur í stefnunni og 

segir jafnframt til um umfang starfseminnar. 

Forskot: Stefnan verður að gera ráð fyrir sköpun og viðgangi á 

útvöldum rekstrarþáttum sem tryggja samkeppnisforskot fyrirtækisins, 

eftirfarandi þrír grunnþættir geta stuðlað að samkeppnisforskoti: 

Yfirburðaauðlind. Þó svo að SPVF hafi á að skipa hæfu starfsfólki 

gildir það einnig um samkeppnisaðila og er því ekki um 

samkeppnisyfirburði að ræða á því sviði. 

Yfirburðafærni. Sparisjóðirnir og þar með SPVF hafa frá því að 

kannanir um ánægju viðskiptavina hófust árið 1998 ávallt skorað hæst 

banka- og lánastofnana og má því segja að Sparisjóðirnir hafi sýnt 

yfirburðafærni í þjónustu við viðskiptavini sína. Það hvort yfirfæra 

megi niðurstöðuna á SPVF hefur ekki verið sannreynt. 

Yfirburðir í staðsetningu, SPVF hefur á sínu markaðssvæði 8 útibú 

en samkeppnisaðilar eru eingöngu með starfsemi á Ísafirði. 
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Að meta stefnu er stöðugt ferli sem erfitt er að slíta frá venjulegum áætlunum 

eða upplýsinga- og stjórnunarkerfum innan fyrirtækisins, af þessu má ráða að 

mat á stefnu verður að vera samofið stefnumótunarferli fyrirtækisins. (Magnús 

Ívar Guðfinnsson 2003, bls. 65). 
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5 Samkeppnisgreining SPVF 

5.1 Ráðandi hagrænir  

Hagrænir þættir í atvinnugreinum og samkeppnisstefna fyrirtækja segja mikið 

um eðli markaða en afar lítið um það hvernig umhverfið gæti verið að breytast.  

Allar atvinnugreinar einkennast af stefnum og nýrri þróun sem veldur 

breytingum. (Thompson & Strickland, 2001, bls. 93). Þegar hinir ráðandi 

hagrænu þættir eru skoðaðir þá er óhjákvæmilegt að líta til þess umhverfis sem 

SPVF er í, umhverfi sem er óstöðugt og ber með sér mikla óvissu um 

framtíðina.  Því hefur verið haldið fram að skipulag og rekstrarform 

sparisjóðanna dæmi þá úr leik í þeirri hörðu samkeppni sem ríkir á markaðnum. 

Þeir sem hafa haldið slíku fram gefa sér þá forsendu að hlutafélagsformið og 

stórar rekstrareiningar séu það eina sem komi til greina ef fyrirtæki ætli sér að 

lifa samkeppnina af. Þeir gefa sér líka að sparisjóðirnir þurfi að geta þjónað 

öllum fyrirtækjum, stórum jafnt sem smáum, og taka þátt í útrás þeirra. 

(Guðjón Guðmundsson Morgunblaðið, 2005). 

Hvernig verður staðan eftir 3-5 ár? Erfitt er að svara spurningu sem þessari þar 

sem margir óvissuþættir eru. Æskilegt er fyrir fyrirtæki að vita hvar 

atvinnugreinin er stödd á líftímakúrfu til að geta unnið að markvissum 

breytingum í þeirri viðleitni að auka samkeppnishæfni fyrirtækisins innan 

greinarinnar.  Þessi skýringamynd auðveldar að átta sig á stöðu SPVF á 

líftímakúrfu og sýna hvað gerist ef reksturinn verði óbreyttur, þ.e.a.s. ekkert 

verði gert. allt sem er í lagi verði þannig og allt sem er ekki í lagi verði þannig.       

 
Mynd 3. Sýnir stöðu SPVF á líftímakúrfu 

Stöðnun
 Staðan í dag

Hnignun

Vöxtur Eftir 5 ár
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5.1.1 Þróun markaða  

Mikil þróun hefur verið á fjármálamörkuðum undanfarin misseri, frá því að 

EFTA varð aðili að Evrópska efnahagssvæðinu, EES. Í þeim samningi er 

kveðið á um fjórfrelsið en eitt af því er frjálst flæði fjármagns innan svæðisins. 

Þetta hefur leitt til þess að tækifæri hafa opnast fyrir fjármálafyrirtæki og má 

þar benda á fjárfestingar bankana erlendis og útrás íslenskra fyrirtækja sem 

ekki er séð fyrir endann á.  Þetta tvennt skýrir að stórum hluta þann mikla 

hagnað sem bankarnir hafa náð, gegnum gengishagnað og arðsamar 

fjárfestingar. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur löngum fengið þá gagnrýni að 

hann sé óstöðugur og sýni ekki rétta mynd af verðmæti þeirra fyrirtækja sem 

þar eru skráð heldur sýni mikla sveiflur á markaðnum við lítil viðskipti eins og 

hækkanir á árinu 2004 þar sem einstök fyrirtæki hækkuðu um allt að 200%.  

Ný fjármálafyrirtæki (verðbréfa og fjárfestingafyrirtæki) fjármögnunarleigur og 

rekstrarleigur hafa sprottið upp og með tilkomu þeirra hefur samkeppnin á 

lánamarkaði aukist. Einnig hefur samkeppnisumhverfið breyst eftir að 

ríkisbankarnir voru einkavæddir. Í stað þess að viðskiptavinirnir þurftu nánast 

að leggjast á bæn um fyrirgreiðslu, þá eru bankarnir farnir að bjóða áhugaverð 

tilboð til laða til sín viðskiptavini. Bankarnir eru með her manna sem eingöngu 

eru í því að afla nýrra viðskiptavina og beita til þess ýmsum aðferðum.  Mikil 

umskipti átti sér stað á síðasta ári þegar bankarnir komu inn á markaðinn með 

lán til íbúðakaupa á lægri vöxtum en áður hafði þekkst, aðgerðir stjórnvalda í 

þá veru að gera skuldabréf Íbúðalánasjóðs seljanlegri á erlendum mörkuðum en 

þau voru áður. Það eru að hluta stóraukin kaup erlendra fjárfesta á íslenskum 

skuldabréfum sem eru forsendan fyrir því hvað vextir hafa lækkað mikið hér á 

landi að undanförnu, sem aftur hefur gert bönkunum kleift að bjóða hin nýju 

íbúðalán. Líklegt er hins vegar að þeir hafi ekki verið margir sem hafi gert ráð 

fyrir því að innkoma bankanna á þennan markað yrði með þeim hætti sem 

orðið hefur.  Sparisjóðirnir voru margir hverjir engan veginn í stakk búnir til 

þess að taka þátt í þessum slag sökum þess að þeir höfðu hvorki fjárhagslega 

burði til þess né aðgang að ódýru lánsfé til að endurlána. 
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Það hefur alltaf tíðkast að bankar hafi haft undir höndum miklar 

trúnaðarupplýsingar um viðskiptamenn sína. Ekkert er því til fyrirstöðu að 

sami bankastofnunin hafi verið viðskiptabanki margra fyrirtækja t.d. úr sömu 

samkeppnisgrein. Í þessu samhengi hafa menn talað um bankaleynd og trúnað 

en hvorki Kínamúra né raunverulegan aðskilnað verkefna. Reglulega hefur 

verið umræða um árekstra þegar mismunandi hagsmunir hafa togast á.  Slíkt er 

ekkert nýtt þegar bankar eru annars vegar. Í dag stendur það fyrirtækjum til 

boða að fjármagna sig eftir margvíslegum leiðum, með hlutafé, hlutafé án 

atkvæða, forgangshlutafé, lánsfé með hlutabréfaígildi, lánsfé með mjög 

ströngum skilyrðum um hvernig rekstri er háttað, veðlánum sem takmarka 

meðferð eigna fyrirtækja, skuldabréfum með eða án ábyrgða eigenda, 

rekstrarlánum, rekstrar- og eignarleigu og jafnvel afleiðum. Þessi þróun ýtir 

undir þá spurningu um hvað er lánastofnun? Það er mjög eðlileg þróun að 

bankarnir leiti á ný mið, bjóði fyrirtækjum fjölþættari þjónustu og fjármagn 

eftir þörfum þeirra í hvert skipti. Lánsfé, ekki bara hlutafé, getur haft mikið að 

segja um framtíð fyrirtækja og því er erfitt er að greina hvar áhrif banka á 

rekstur fyrirtækja eru mikil eða lítil. Þar dugar ekki einfaldlega að greina lánsfé 

frá hlutafé. (Tómas Ottó Hansson Morgunblaðið, 2005).  

5.1.2 Markaðsstærð 

Það er erfitt að greina hvort fjármálamarkaðurinn á Vestfjörðum sem SPVF 

starfar á eigi eftir að stækka eða minnka. Eins og staðan er í dag þá starfar 

SPVF á syllu markaði, þ.e.a.s. hann sinnir að stærstum hluta markaði á 

Vestfjörðum. Íbúaþróun á Vestfjörðum hefur haft mikil áhrif á starfsemi 

fjármálastofnana sem þar starfa, einnig hafa tæknilegar breytingar haft þau 

áhrif að viðskiptavinir fækka ferðum sínum í bankana, sem aftur leiðir hugann 

að hvort að dreift útibúanet eins og SPVF hefur yfir að ráða eigi eftir að 

breytast.  Í þeirri samkeppni sem SPVF býr við á sínu markaðssvæði má segja 

að einn helsti styrkur hans gagnvart samkeppnisaðilum er gott aðgengi 

viðskiptavina hans sem veitir honum ákveðið forskot í samkeppninni, stór hluti 

viðskiptavina hans í dag voru í viðskiptum við gömlu sjóðina og hafa haldið 

áfram í viðskiptum eftir sameiningu sjóðanna. Þegar skoðuð er 

markaðshlutdeild banka á Vestfjörðum þá kemur í ljós samkvæmt tölum um 
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íbúafjölda og skráðra virkra viðskiptavina að markaðshlutur SPVF á 

einstaklings og fyrirtækjamarkaði er um 46%. Það getur þó skekkt niðustöðuna 

að viðskiptavinir geta verið með viðskipti hjá fleirum en einum banka. Ef 

miðað er við hlutfall  innlána þá er SPVF með um 36%,  KB banki 15%, 

Landsbanki 28% og Íslandsbanki 21%. (Ársskýrsla SÍSP 2004, bls.34). Ekki 

reyndist unnt að fá áreiðanlegar tölur um fjölda viðskiptavina frá helstu 

samkeppnisaðilum. 

Einn helsti styrkur sparisjóðanna liggur í því að þeir veita viðskiptavinum, 

einstaklingum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrsta flokks og 

persónulega þjónustu. Slíka þjónustu geta þeir veitt vegna þess að 

rekstrareiningar eru tiltölulega smáar og boðleiðir stuttar. Á þessu byggist 

ánægja og tryggð viðskiptavina sparisjóðanna. Sparisjóðirnir hafa með sér 

víðtækt samstarf (SÍSP) sem tryggir viðskiptavinum þeirra sambærileg og í 

sumum tilvikum betri kjör en viðskiptavinum bankanna bjóðast. Dæmi um 

þetta er samstarf Sparisjóðanna og Íbúðalánasjóðs sem felur í sér lán til 

íbúðakaupenda á betri kjörum en hér hafa áður þekkst. 

Megináhersla er lögð á þjónustu við fjölskyldur, einstaklinga og minni 

fyrirtæki. Sparisjóðirnir njóta mikils velvilja hjá viðskiptavinum sínum og 

þjóðinni allri, eins og komið hefur í ljós í skoðanakönnunum, en viðskiptamenn 

sparisjóðanna hafa mælst ánægðustu viðskiptavinir fjármálastofnana sex ár í 

röð. 

5.1.3 Tæknileg geta 

Á undanförnum misserum hafa gríðarlega miklar tæknibreytingar átt sér stað 

sem allar miða að því að auka þjónustuna við viðskiptavini. TS (Tölvumiðstöð 

Sparisjóðanna) er í stöðugum vexti, upplýsingatækni er og verður burðarás í 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Starfsemi TS byggir á gæðastaðlinum IST 17799. 

Mikil vinna hefur verið lögð í þetta verkefni og má segja að henni ljúki aldrei. 

Öguð vinnubrögð leiða til aukinna gæða og traustari reksturs. Á hverju ári eru 

settar upp útstöðvar og netþjónar, einnig er verið að endurnýja allan netbúnað á 

landsbyggðinni. Sífelld þróun er í lausnum hjá TS má þar nefna þróun í 

lánshæfismati, arðsemisgreiningum, og beinu flæði upplýsinga milli kerfa t.d. 

við kaup og sölu á gjaldeyri og aukinni þjónustu á Internetinu. Samþætting 
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kerfa verður sífellt meiri og má segja að þungamiðja í allri þróun hjá TS muni í 

framtíð snúast um að tengja saman ólík kerfi og tryggja að þau vinni sem best 

saman. Undanfarin þrjú ár hefur það verið stefna TS að selja lausnir út fyrir 

raðir eigenda sinna.  Má þar nefna sölu á SPAKS kerfunum til Landsbanka 

Íslands hf.  Þessi sala er gríðarleg viðurkenning fyrir TS jafnt á tæknilegri getu 

fyrirtækisins sem og þekkingu þess á þörfum fjármálafyrirtækja. Örar 

tæknibreytingar miðla allar að hagræðingu og aukinni þjónustu við 

viðskiptavini sem og að auka markaðshlutdeildina. (Árskýrsla SÍSP, 2004 

bls.18). 

5.1.4 Hagnaður í greininni 

Á árinu 2003 og á fyrri hluta árs 2004 var arðsemi eigin fjár innlánsstofnana 

mjög góð.  Þessa góðu arðsemi má einkum skýra með óvenju háum tekjum 

vegna mikils gengishagnaðar og einnig vegna annarra tekna en þóknunartekna. 

Gengishagnaðurinn skýrist einkum af hagstæðri þróun á gengi bæði 

hlutabréfa og markaðsskuldabréfa á verðbréfamarkaði. Ennfremur skýrist hin 

góða afkoma af betri nýtingu á kostnaði sem kemur fram í lækkandi 

kostnaðarhlutföllum samhliða verulega auknum umsvifum. Hin góða arðsemi 

innlánsstofnana undanfarin misseri byggist þannig að verulegu leyti á tekjum 

sem gera verður ráð fyrir að geti sveiflast umtalsvert milli ára. Þar á 

móti vegur að tekjugrundvöllurinn er nú breiðari en áður, einkum hjá stærstu 

viðskiptabönkunum, m.a. vegna aukinna umsvifa utan Íslands. 

(Fjármálaeftirlitið, 2005). Myndirnar hér fyrir neðan sýna hagnað og arðsemi 

eiginfjár banka á árinu 2004. 

 

Mynd 4. Hagnaður og arðsemi eiginfjár 2004 

Hagnaður 2004

KB Banki; 
15.760

Landsbanki; 
12.709

Íslandsbanki; 
11.445

SPVF;      
56

Arðsemi eiginfjár 2004

KB. Banki; 
22,6%

Landsbanki; 
50,1%

Íslandsbanki; 
40,0%

SPVF; 7,1%
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5.2 Samkeppnisaðstæður og styrkur keppinauta 

5.2.1 Samkeppni á fjármálamarkaði 

Meira en 30% Íslendinga nefna einhvern sparisjóðanna þegar þeir eru spurðir 

hver sé þeirra aðal viðskiptabanki eða sparisjóður, samkvæmt nýlegri könnun 

Gallup. Enginn bankanna hefur viðlíka stöðu og sparisjóðirnir þegar kemur að 

þjónustu við einstaklinga. Könnunin sýnir að sparisjóðirnir eru í sókn því 

markaðshlutdeild þeirra hefur vaxið um 5% síðan hliðstæð könnun var gerð 

fyrir fimm árum. 

Á síðastliðnum áratug hefur orðið bylting á íslenskum fjármálamarkaði. Opnun 

hagkerfisins, aukið flæði fjármagns milli landa og einkavæðing ríkisbankanna 

hafa gjörbreytt öllum aðstæðum á þessum markaði. Ein afleiðing breytinganna 

er stóraukin samkeppni á öllum sviðum fjármálaþjónustu. Sparisjóðirnir hafa 

tekið virkan þátt í þessari samkeppni sem fjórða aflið á markaðnum og hafa 

haldið sínum hlut og gott betur, eins og fyrrnefnd könnun sýnir. Ánægja 

viðskiptavina sparisjóðanna hefur einnig mælst meiri en viðskiptavina 

bankanna sex ár í röð, samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni; viðamikilli árlegri  

könnun á ánægju viðskiptavina íslenskra fyrirtækja. (Guðjón Guðmundsson 

Morgunblaðið, 2005). 

Þegar samkeppni á markaði er greind er gott að líta til fimm afla líkan Mikaels 

E. Porters, prófessors við Harvard háskóla. Öflin fimm gefa einfalda og góða 

mynd af uppbyggingu atvinnugreinarinnar og hvaða þættir hafa mest áhrif á 

hagnaðarmöguleika í greininni, í þessu tilviki á vestfirskum fjármálamarkaði.    

 



- 28 -

Mynd 5. Líkan Porters 

 

Líkanið varpar ljósi á það hvort og þá hvers vegna atvinnugrein er arðsöm. 

Einnig getur það gefið góða mynd af þeim lykilþáttum sem eru nauðsynlegir til 

að ná árangri. 

Í miðju líkansins er samkeppnin á milli aðila á markaðnum. Þetta er oftast 

sterkasta aflið því að samkeppnin ræðst af aðgerðum keppinautana. 

Annað aflið skoðar hvort um staðkvæmdarvörur er að ræða ( Fjármálstofnanir 

sem ekki eru á Vestfjörðum), hversu vel þær koma í stað þeirra þátta sem fyrir 

eru og hvaða áhrif þær hafa á verðlagningu greinarinnar. 

Möguleikar á innkomu nýrra aðila í greinina er þriðji aflið. Þar skoðast hvaða 

hindranir eru til staðar til að varna þeim inngöngu?  

Samkeppnisstaða birgja (Fjárfesta og innlánseigenda) fyrirtækisins og 

kaupenda þjónustunnar eru fjórða og fimmta aflið. (Thompson & Strickland, 

2001, bls. 81)  

Porter líkaninu hefur víða verið hampað sem góðu hjálpartæki, með líkaninu er 

hægt að sjá á hverju atvinnugreinar byggjast og helstu einkenni þeirra, svo og 

greina hvers vegna sumum gengur betur en öðrum í sömu grein og læra af þeim 

og forðast mistök sem aðrir hafa gert.  Líkanið hefur líka nokkra galla og það 

eru ákveðin atriði sem það tekur ekki á t.a.m. áhrif og ítök ríkisvaldsins, það 

getur haft áhrif á atvinnugreinar með lögum og reglum og arðsemi innan þeirra. 

Það tekur ekki á sögu og þróun atvinnugreinar en það getur gefið mynd af 

fjármálaþjónusta 
einstaklingar og 

fyrirtæki á 
Vestfjörðum 

 Fimm þátta samkeppnislíkan 

Fjármálastofnanir sem 
ekki eru á Vestfjörðum 

Fjárfestar og 
innlánseigendur 

Kaupendur: 
einstaklingar og 

fyrirtæki 

Innkoma nýrra
aðila 
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stöðunni eins og hún er í dag. (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, bls.  86). Þá sýnir það 

ekki annað en meðalstöðu greinarinnar þannig að hagnaður fyrirtækja í 

greininni getur verið mjög mismunandi. Þá má bæta því við að það tekur ekki 

tillit til samvinnu innan greinar   

Greinin snýst um alhliða fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki á 

Vestfjörðum SPVF hefur verið leiðandi á sínum markaði í að auka 

þjónustuþáttinn og gera hann persónulegri gagnvart viðskiptavininum og ræður 

hið dreifða útibúanet og þekking starfsmanna þar miklu og stuðlar að nálægð 

við viðskiptavininn, þessi atriði eru einn af lykilþáttum til yfirburða SPVF í 

samkeppninni á sínum heima markaði. 

Sparisjóðirnir hafa nýlega gert samning við Íbúðalánasjóð þar sem þeir taka að 

sér alla afgreiðslu á íbúðalánum til einstaklinga hvar í sveit sem þeir eru settir. 

Þetta var viðbrögð sparisjóðanna við íbúðalánastefnu stóru bankana en einnig 

hefur SPVF gert samstarfssamning við Alþjóðatryggingafélagið þar sem SPVF 

hyggst bjóða víðtæka tryggingavernd til handa viðskiptavinum sínum, sem ætti 

að ýta undir meiri viðskiptatryggð. 

Helstu keppinautar á markaðnum eru Landsbanki, Íslandsbanki og KB banki en 

hann er eingöngu með útibú á Hólmavík. Landsbanki og Íslandsbanki eru með 

útibú á Ísafirði, stærri bankarnir eru með öll stærstu fyrirtækin á svæðinu en 

SPVF er nánast eingöngu að þjónusta einstaklinga og lítil fyrirtæki. 

Samkeppnin á markaðnum er hörð, SPVF er að keppa við fyrirtæki sem hafa 

mjög sterka eigin fjárstöðu sem gefur þeim það samkeppnisforskot að hafa stór 

fyrirtæki í viðskiptum, einnig eru stóru bankarnir með her manna við að afla 

nýrra viðskiptavina með því að hringja í fólk og bjóða því í viðskipti, þetta eru 

nýjar aðferðir sem auka enn á samkeppnina. 

5.2.2 Staðkvæmdarvörur (Aðrar fjármálastofnanir sem ekki eru á 
Vestfjörðum) 

Þegar skoðað er hvaða staðkvæmdarvörur eiga við í þessu tilfelli koma fram 

aðrar fjármálastofnanir eins og lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir, svo og 

erlendar lánastofnanir. Einnig er auðvelt fyrir fólk að færa viðskipti sín yfir á 

önnur fjármálafyrirtæki sem ekki eru með starfsemi á Vestfjörðum. Það þarf 

bara eitt símtal og viðkomandi er komin í viðskipti. Netbankar hafa einnig 
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verið í sókn á markaði en ekki eru fyrir liggjandi áreiðanlegar tölur yfir 

markaðsþróun þeirra. 

Erlendar fjármálastofnanir sem eru að þreifa fyrir sér á markaðnum og eru nú 

þegar komin með stór fyrirtæki í viðskipti en minna er um að einstaklingar og 

minni fyrirtæki snúi sér beint til þeirra. 

5.2.3 Möguleg innkoma nýrra aðila 

Hverjir eru möguleikar á inngöngu í greinina? Eins og flestum er kunnugt hafa 

stóru bankarnir verið í mikilli útrás með sína starfsemi og ekki er séð fyrir 

endann á þeirri stefnu. Þetta leiðir hugann að því hvort erlendar 

fjármálastofnanir hasli sér völl hér á landi sem þó má telja frekar ólíklegt að af 

því verði í miklum mæli. Nokkrar erlendar fjármálastofnanir eru með 

einstaklinga á sínum vegum hér á landi sem eru að afla viðskiptavina og nú 

þegar eru sjávarútvegsfyrirtæki og fyrirtæki í útrás komin í viðskipti hjá 

þessum aðilum. Í flestum tilfellum eru milliliðirnir aðilar sem þekkja 

markaðinn hér og hafa starfað hjá öðrum innlendum fjármálafyrirtækjum. Þessi 

fyrirtæki eru með mjög litla yfirbyggingu og yfirleitt er bara einn starfsmaður 

að störfum. Öll viðskipti fara fram erlendis. Rétt er að geta þess að ef erlendar 

fjármálastofnanir ætla sér að stofna hér útibú, þá fylgir því mikil stofn 

fjárfesting eða um það bil 400 milljónir króna samkvæmt kröfu FME. Gera má 

ráð fyrir að þeir aðilar þurfi einnig aðgang að Reiknistofu bankana en þar fara 

öll viðskipti í starfsemi bankana hér á landi í gegn. Bankarnir greiða fyrir 

aðgang að reiknistofunni en sú stofnun er í eigu íslenskra bankastofnana. Mikill 

vöxtur hefur verið hjá reiknistofunni og hefur færslum fjölgað um 6% á milli 

ára og voru um það bil 240 milljónir færsla árið 2004. (Árskýrsla SÍSP 2004, 

bls.3). 

5.2.4 Samkeppnisstaða birgja ( Fjárfestar og Innlánseigendur) 

Þetta er einn af þeim öflum sem eru sterkust á samkeppnismarkaðnum þar sem  

keppst er um að ávaxta fé fjárfesta og innlánseigenda, Samkvæmt tölum úr 

árskýrslu SÍSP um heildar innlán og útlán kemur í ljós að SPVF er með um 

36% markaðshlut í innlánum og um 41% í útlánum á Vestfjörðum, ef tekið er 

mið af fólksfjölda þá hefur SPVF um 46% af skráðum íbúum í viðskiptum.  
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Ekki er eingöngu um bankana á svæðinu að ræða heldur einnig 

verðbréfafyrirtæki sem eru útibú á Vestfjörðum en ekki er vitað um hversu hátt 

hlutfall þau hafa af markaðnum  

 

5.2.5 Samkeppnisstaða Kaupenda (Einstaklingar og Fyrirtæki) 

Það hefur færst í vöxt hvort sem það er á Vestfjörðum eða annarsstaðar að 

einstaklingar og fyrirtæki eru alltaf að verða betur upplýstari um hvað er að 

gerast á fjármálamarkaði.  Til að meta stærð markaðar á Vestfjörðum eru settar 

hér fram tölur um skráða viðskiptavini SPVF, einstaklinga á Vestfjörðum 

heildar fjöldi skráðra er 3.523 af þeim eru 3.170 virkur eða 89.98%. 

Heildarfjöldi skráðra virkra viðskiptavina yfir landið er 5.436. Ætla má að 

viðskiptavinir séu með viðskipti í fleiri en einum banka.  Í könnun Gallup 

nóvember-desember 2004 (Sjá viðauka 2) sem gerð er á landsvísu kemur fram 

að um 41% aðspurðra eru með viðskipti í fleiri en einum banka, einnig kemur 

fram að um 70% aðspurðra á Vestfjörðum telja ólíklegt að þeir skipti um 

aðalviðskiptabanka á næstunni. Innlánseigendur skoða hverjir bjóða bestu 

innlánsvexti og útlánsvexti, hvaða áhætta er tekin og bindingu fjármagns.. Þó 

eru til fjármagnseigendur sem eru af gamla skólanum sem alltaf hafa verslað 

við sama bankann og halda tryggð við hann. Viðskiptavinir eru viðkvæmir fyrir 

breytingum á markaðnum, breytingum eins og á þjónustustigi, verði og gæðum, 

hluta af þeirri fjölgun viðskiptavina SPVF má rekja til þessa. (Eiríkur Finnur 

Greipsson munnleg heimild,12. apríl 2005b).  

5.2.6 Reglan 

Því sterkari sem áhrif samkeppnisaflanna eru, því minni er hagurinn af því að 

vera þátttakandi í greininni, auðveldast er að koma inn í greinina þegar þessi 

fimm samkeppnisöfl eru ekki til staðar, því er þetta gott tæki til að meta 

samkeppnisstöðuna í greininni áður en tekin er ákvörðun um að fara af stað. 

Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vinnur eftir ákveðinni stefnu eða ætlar í 

stefnumótun að skoða þessa krafta gaumgæfilega áður en lagt er af stað að 

öðrum kosti er hætt við að stefnan virki ekki sem skyldi. (Thompson & 

Strickland 2001, bls. 93).  Fjármálaviðskipti á Vestfjörðum búa við óvissu í 

umhverfinu og einsleitan markað þar sem atvinnulífið er fábrotið, óvissan 
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einkennist að stærstum hluta af fækkun fólks og fyrirtækja sem leiðir af sér 

færri viðskiptavini og þar af leiðandi minni líkur á hagnaði í greininni. 

5.3 Hvaða kraftar geta breytt atvinnugreininni ? 

5.3.1 Ráðandi kraftar  

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á hvaða kraftar það eru sem hafa 

áhrif á samkeppnisumhverfið og breytingar í greininni, þó að könnun á 

samkeppnisumhverfinu sé lokið þá er erfitt að segja fyrir um hvernig hún komi 

til með að breytast í náinni framtíð. Kenningin um æviskeið greina, vöxt, 

þroska, stöðnun og hnignun getur þó nýst til greiningar. 

Hverjir eru helstu kraftar sem hafa áhrif á fjármálagreinina? Kraftarnir hafa 

mismunandi áhrif á mismunandi fyrirtæki. Í fjármálageiranum er þróun 

Internetsins gríðarlega öflugur kraftur sem bæði felur í sér ógnanir og 

möguleika, þar sem ógnunin felst í að samkeppnisfyrirtæki sem eingöngu starfa 

í gegnum netið þurfa litla yfirbyggingu og geta nálgast viðskiptavina á 

auðveldan hátt. Möguleikarnir fyrir SPVF er að efla sína netþjónustu og gera 

hana aðgengilega. Breytingar á undan förnum árum hafa leitt til aukinnar 

netnotkunar þegar um viðskipti við fjármálastofnanir er að ræða. Viðskiptavinir 

í nútíma þjóðfélagi gera sífellt meiri kröfur enda eru þeir betur upplýstir en 

áður, þar spilar Internetið stórt hlutverk. Lög og reglur yfirvalda hafa mikil 

áhrif á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlit ríkisins (FME) hefur eftirlit með öllum 

fjármálafyrirtækjum sem hafa starfsemi á Íslandi, það setur reglur um starfsemi 

fjármálafyrirtækja hefur eftirlit með að fjármálafyrirtæki starfi að settum 

reglum og lögum. 

Mikill vöxtur og útrás fjármálafyrirtækja, einkum hinna þriggja stóru 

viðskiptabanka, og áhættur sem m.a. tengjast sviptingum og vexti á 

verðbréfamarkaði, hafa verið meginviðfangsefni Fjármálaeftirlitsins í eftirliti á 

íslenskum lánamarkaði. Það hefur aftur áhrif á vestfirska markaðinn. Á meðal 

eftirlitsverkefna er þetta helst: 

Settar hafa verið reglur um eiginfjárhlutföll sem ætlað er að veita 

fjármálafyrirtækjum aukið aðhald. Reglurnar, nr. 530/2004, kveða á um 

útfærslu á nýlegri lagaheimild til að ákveða hærra lágmarks eiginfjárhlutfall en 

lögbundið 8% eiginfjárhlutfall, fyrir einstök fjármálafyrirtæki. Í reglunum er 
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byggt á sérstöku áhættumatskerfi og álagsprófi sem Fjármálaeftirlitið hefur 

þróað og beitt í eftirliti á síðustu árum. Uppfylli fjármálafyrirtæki ekki tiltekin 

viðmið í framangreindum áhættumælingum kemur til viðræðna milli 

Fjármálaeftirlitsins og viðkomandi fyrirtækis um áhættumat, eiginfjárstöðu og 

þær ráðstafanir sem stjórnendur fyrirtækisins hyggjast grípa til. Að 

undangengnum slíkum viðræðum kemur til álita af hálfu Fjármálaeftirlitsins að 

ákvarða hærra lágmarks eiginfjárhlutfall, reynist aðrar leiðir ekki færar. 

Nokkrir sparisjóðir eru til skoðunar þar sem þeir uppfylla ekki þau viðmið sem 

sett eru í nýjum reglum. Fjármálaeftirlitið hefur átt viðamikil samskipti við 

einstök fjármálafyrirtæki vegna þessa og gert athugasemdir við áhættustýringu 

þeirra. Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu fjármálaeftirlitsins. 

(Fjármálaeftirlitið, 2005). 

Á síðasta ári voru aðstæður á erlendum mörkuðum með hagstæðasta móti fyrir 

skuldabréfaútgáfur íslenskra banka. Að hluta er skýringa að leita í bættu 

lánshæfismati sem ríkissjóður Íslands og viðskiptabankarnir njóta svo og 

aukinnar reynslu í lánsfjáröflun á nýjum mörkuðum. Engu að síður er óvarlegt 

að treysta því að aðstæður verði ávallt jafn hagstæðar og nú er. Reynslan sýnir 

annað. Breyttar aðstæður á erlendum skuldabréfamarkaði sem og breytt afstaða 

lánveitenda til aðstæðna hér á landi gætu þrengt fjáröflunarmöguleika frá því 

sem nú er. Eins er vert að hafa í huga möguleg smitáhrif af misheppnuðum 

útboðum og viðnám á mörkuðum ef margir íslenskir lántakendur leita lánsfjár á 

sama tíma. (Seðlabanki Íslands, 2005). 

Einnig er mikil samkeppni um hæft starfsfólk og oft á tíðum er það hreinlega 

keypt til samkeppnisaðilans, einnig má nefna óróa á vinnumarkaði sem getur 

haft mikil áhrif reyndar á allar atvinnugreinar þó eru áhrifin mismunandi. 

5.3.2 Umhverfisbreytingar 

Þeir kraftar í umhverfinu sem hafa mest áhrif greinina og er þá horft á það 

markaðssvæði sem SPVF er á eru fækkun fólks á því markaðssvæði sem SPVF 

vinnur á svo og breytingar á lögum og reglum sem stjórna þeim auðlindum sem 

svæðið nýtir mest. Hér er um að ræða fiskveiðar og kvótakerfið en þessir þættir 

hafa haft gríðarleg áhrif á allt samfélagið á Vestfjörðum og víðar á 

landsbyggðinni hafa einnig haft margfeldisáhrif á samfélagið. Erfitt er að gera 
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sér í hugarlund hverjar framtíðarhorfurnar eru í þessum efnum óumdeilanlega 

er þetta stærsta ógnin sem landsbyggðin þarf að glíma við.  

En það eru tækifæri í umhverfinu fyrir landsbyggðina.  Upplýsingatæknin er að 

hafa mikil áhrif en meðal annars hefur hún náð að sporna við fólksflótta að 

einhverju leyti. Má þar nefna að höfundur hefði þurft að flytja frá svæðinu til 

að stunda sitt nám ef tilkoma upplýsingatækninnar hefði ekki notið við. 

(Eiríkur Finnur Greipsson munnleg heimild, 15.mars 2005a) 

5.3.3 Tæknilegar breytingar 

Gríðarlegar breytingar hafa átt sér stað á undanförnum árum hvað varðar 

bankaviðskipti yfir internetið svo kölluð rafræn viðskipti, netbankar, 

heimabankar, upplýsingatæknin er orðin burðarás í starfsemi fjármálafyrirtækja. 

SPVF er að taka í sína notkun mjög fullkomið símkerfi sem býður upp á 

gríðarlega mikla möguleika sem allir miða að því að auka þjónustu við 

viðskiptavini svo og að bæta samskipti á milli útibúa. En tæknilegar breytingar 

hafa bæði neikvæð og jákvæð áhrif sú mikla aukning sem átt hefur sér stað í 

viðskiptum á rafrænan hátt hefur haft það í för með sér að bankar hafa fækkað 

útibúum sínum. Leiða má líkum að því að sú kynslóð sem nú er að vaxa eigi 

eftir að nýta sér þessa tækni í mun ríkar mæli en nú er. Áhrif þessa geta vart 

verið önnur en sú að útibúum fækkar enn frekar þar sem stærsti kostnaðarliður 

í rekstri fyrirtækja er yfirleitt launakostnaður. Það er því ekki gott að alhæfa um 

hvaða áhrif tæknin hafi á fólk og fyrirtæki í framtíðinni en eitt er víst að 

tækniþróunin heldur áfram og á eftir að hafa en meiri áhrif á umhverfið en nú 

er. Því er nauðsynlegt fyrir stjórnendur SPVF að hafa augun opin fyrir þeim 

möguleikum sem þessi tækni kann að skapa og bregðast við þeim.    

5.3.4 Rekstrarumhverfi (uppbygging á fjármálamarkaði) 

Undir lok tuttugustu aldar myndaðist á Íslandi virkur fjármálamarkaður. Það 

gerðist í kjölfar nokkurra mikilvægra aðgerða af hálfu hins opinbera. Í fyrsta 

lagi var mönnum leyft að opna gjaldeyrisreikninga í íslenskum bönkum árið 

1977. Vaxtafrelsi fékkst 1986 og skipti sköpum. Árið 1990 náðist þjóðarsátt og 

þar með hvarf hin þráláta óðaverðbólga sem svo lengi hafði valdið Íslendingum 

vandræðum. Þá var mönnum líka leyft að eiga takmörkuð verðbréfaviðskipti 
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erlendis. Árið 1994 urðu öll fjármagnsviðskipti svo frjáls. Í upphafi tíunda 

áratugarins fór svo að verða til skipulagt verðbréfaþing hér, Verðbréfaþing 

Íslands. Það gekk illa fyrst um sinn, þótt nóg væri af hlutafélögum. Ástæðan 

fólst einkum í óhagstæðum skattareglum. Eftir að þær voru lagfærðar hefur 

verðbréfamarkaður þó blómstrað. Eftir þessar miklu breytingar á 

reglugerðaumhverfi og með tilkomu samnings um Evrópskt efnahagssvæði 

hefur á örskömmum tíma myndast öflugur verðbréfa- og fjármagnsmarkaður 

hér á landi sem líkist æ meir þróuðustu fjármálamörkuðum heims, þótt lítill sé 

Þar með er fullkomnuð sú bylting sem varð undir lok síðustu aldar að 

fjármagnsmarkaður kom í stað fjármagnsskömmtunar stjórnmálamanna. 

Útdeiling fjármagns milli einstaklinga og fyrirtækja er eitt mikilvægasta 

verkefni hvers þjóðfélags. Á sjálfstýrðum fjármagnsmarkaði eru vextir það háir 

að framboð er jafnt eftirspurn eftir lánsfé. Menn sem hafa lánstraust geta alltaf 

fengið lán. Þannig næst jafnvægi milli sparenda annars vegar, og lántaka hins 

vegar. (Daði Magnússon og Halldór G. Haraldsson, Háskóli Íslands, 2005).

5.4 Hvaða fyrirtæki eru sterkust eða veikust ? Hópunarkort 

Gott er að átta sig á stöðunni í samkeppninni með uppsetningu á hópunarkorti 

þar sem lykilþættir árangurs í greininni eru dregnir fram. Með slíku 

hópunarkorti má sjá hvernig samkeppnin hefur mikil áhrif á sum fyrirtæki en 

minni á önnur.  Því nær sem fyrirtækin eru hvort öðru á kortunum því meiri 

samkeppni er á milli þeirra. Sett eru fram þrjú kort út frá stöðu fyrirtækja eftir 

mismunandi samspili lykilárangursþátta. Hópunarkortin byggjast m.a. á 

könnunum sem SÍSP hefur látið framkvæma um ánægju viðskiptavina (ímynd) 

í bankakerfinu, ársreikningum fyrirtækjanna og niðurstöður úr töflu um vegið 

samkeppnismat (sjá bls. 37 hér á eftir). 
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Mynd 6. Hópunarkort 
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Til að komast að hver styrkur SPVF er í samanburði við keppinautana á 

markaðnum var sett upp vegið samkeppnismat við samkeppnisaðila þar sem 

tíndir voru til lykilþættir í samkeppni og þeim gefið vægi. (Thompson & 

Strickland, 2001, bls. 141). Þar sem upplýsingum var áfátt var notast við 

hugarflug hjá fagfólki í greininni.  Eftirfarandi tafla getur gefið til kynna stöðu 

SPVF á markaðnum, þótt sparisjóðurinn sé ekki stór þá má segja að hann 

standi vel að vígi á markaðnum þegar kemur að samanlögðum styrkleika í 

lykilþáttum. Hvar liggja styrkleikar SPVF og hverjir eru veikleikarnir þegar 

litið er til innri þátta miðað við keppinauta á markaðnum? Hvar liggja 

tækifærin og hvaða ógnanir steðja að í umhverfinu fyrir SPVF miðað við 

keppinautana? (Thompson & Strickland, 2001, bls. 121). 

Tafla 2. Vegið samkeppnismat 
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Þjónustuþáttur 25% 8 5 8 7
Orðspor 15% 7 5 7 7
Markaðshlutdeild 15% 7 4 6 6
Fjárhagslegur styrkur 20% 6 8 8 8
Tæknileg geta 10% 7 7 8 7
Ánægja viðskiptavina 15% 8 6 7 7
Heildareinkunn 7 6 7 7

5.5  Lykilþættir árangurs í samkeppni 

5.5.1  Hvað ræður varanlegum samkeppnisyfirburðum ? 

Hverjir eru lykilþættir árangurs í samkeppni á 

markaðnum? Það sem er áhrifamest er hæfileikinn til 

að þrífast á markaðnum fjárhagsleg staða, auðlindir, 

hæfni, stefnumótunarþátturinn, stærðarhagkvæmni og 

það sem greinir á milli hagnaðar og taps og þar með 

samkeppnisárangur.( Thompson & Strickland, 2001, 

bls. 106). Mikilvægt er að fyrirtæki átti sig á þessum atriðum til þess að það 
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standist samkeppni og gangi upp fjárhagslega, að misgreina lykilþætti 

fyrirtækisins getur haft skaðleg áhrif á langtíma samkeppnisforskot og leitt til 

rangrar stefnumótunar. 

Þannig skilgreinir stjórn SPVF lykilárangursþætti fyrirtækisins. Fyrst og fremst 

er það þjónustan sem er lykilþáttur árangurs. Hann byggist á því að veitt er 

persónuleg þjónusta til viðskiptavinarins þar sem áhersla er lögð á að hann 

finni að hann sé einhvers virði fyrir fyrirtækið, SPVF er með fleiri starfsmenn á 

hvern viðskiptavin en samkeppnisaðilarnir. SPVF hefur yfir að ráða góðu 

aðgengi en þar vegur hið dreifða útibúanet hátt. 

Ekki má gleyma því að markaðsaðstæður á landsbyggðinni eru frábrugðnar 

þeim sem gerast á suðvestur horninu. Þar er átt við nálægðina við 

viðskiptavininn (tengsl á milli fólks eru meiri). Fjárhagslegur styrkur SPVF er 

ekki mikill í samanburði við þau fjármálafyrirtæki sem eru á markaðnum. Til 

fróðleiks eru settar hér fram tölur um eiginfjárstöðu samkeppnisaðila. 

 Mynd 7. Eigið fé 2004 

Sparisjóðirnir hafa yfir sterkri ímynd að ráða og hafa undanfarin sex ár skorað 

hæst í íslensku ánægjuvoginni.  Íslenska ánægjuvogin er félag, sem Samtök 

iðnaðarins, Stjórnvísi og IMG Gallup, standa sameiginlega að um þátttöku í 

Evrópsku ánægjuvoginni (European Customer Satisfaction Index - ECSI). Árið 

2004 var sjötta árið sem þessar mælingar eru gerðar.  (Sjá viðauka 3). 

Markmið verkefnisins er að láta fyrirtækjum í té samræmdar mælingar á 

ánægju viðskiptavina en einnig nokkrum öðrum þáttum sem hafa áhrif á hana, 

s.s. ímynd, mat á gæðum og tryggð viðskiptavina.  

Eigið fé 2004
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737
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Mæling sem þessi er talin mjög mikilvæg þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á 

að því ánægðari sem viðskiptavinir fyrirtækis eru því betri afkomu getur 

fyrirtækið gert sér vonir um. (IMG Gallup, 2005). 

Annar lykilþáttur er sá að SPVF hefur á að skipa hæfu og vel menntuðu 

starfsfólki sem þekkir viðskiptavini sína vel. SPVF hefur yfir að ráða góðu 

innraneti sem er samtengt með sambandi íslenskra sparisjóða. SÍSP.  

5.5.2 Hvaða samkeppnisaðgerðir eru líklegar af hálfu helstu 
samkeppnisaðila? 

Að geta sér til um næsta leik samkeppnisaðilans er eitt það erfiðasta í 

samkeppnisgreiningunni en jafnframt er mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu 

samkeppnisaðilana og greina auðlindir og styrkleika og hvaða stefnu þeir eru 

líklegir til að taka, einnig að skoða síðustu aðgerðir þeirra og hvað þeir koma 

til með að gera næst. Rétt er að rýna í þróunina og skoða hvað hefur verið að 

gerast og spá út frá því.  Grundvallaratriði er að skynja vel stöðu 

samkeppnisaðilans til að þessi greining takist, sá sem er bestur í dag verður 

ekki endilega bestur á morgun.  Hver gat t.d. séð fyrir um þá þróun sem átti sér 

stað á árinu 2004 þegar bankarnir ruddust fram á völlinn og buðu hin 

svokölluðu Íbúðalán með vöxtum sem voru sambærilegir og hjá Íbúðalánasjóði. 

Eftir greiningu með viðtölum og rýningu gagna má spá fyrir hvaða aðgerðir eru 

líklegar af hálfu samkeppnisaðila.  Bankarnir eru í auknum mæli að horfa til 

landbúnaðarins með það fyrir augum að endurfjármagna bændur á lægri 

vöxtum gegn 1. veðrétti. Lánasjóður landbúnaðarins hefur lánað til bænda gegn 

1. veðrétti en ekki á sambærilegum vöxtum og bankarnir bjóða, sjóðurinn er í 

stakk búinn að taka þátt í þeirri samkeppni sem snýst um vexti á útlánamarkaði, 

þetta hefur leitt til þess að bændur hafa greitt upp lán við sjóðinn og 

endurfjármagnað síðan með lægri vöxtum.  (Eiríkur Finnur Greipsson munnleg 

heimild, 12. apríl 2005b).  Miklar framfarir í tækni á undanförnum árum hefur 

leitt til þess að mjólkurkvóti hefur snarhækkað í verði og jafnframt er eftirspurn 

eftir jörðum sem hefur hækkað verðmæti þeirra á ákveðnum svæðum fyrir 

frístundabúskap. 

Einnig eru bankarnir í auknum mæli að koma einstaklingsviðskiptum inn í 

netbankana sem þeir starfrækja til að lækka kostnað við einstaklingsþjónustuna. 
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Þá er fyrirsjáanleg aukning á tengingu útlána og trygginga, þar sem bankarnir 

eru farnir eða eru um það bil að hefja samstarf við tryggingafélög í þessu 

sambandi.   

5.6 Fýsileiki atvinnugreinar og ábatasemi 

5.6.1 Helstu einkenni greinarinnar 

1 Hverjir eru vaxtamöguleikar greinarinnar? Mikil vöxtur einkennir 

fjármálamarkaðinn og er þá aðallega um útrás, íbúðalán og fjárfestingar í 

fyrirtækjum að ræða, einnig eru bankarnir í auknum mæli farnir að sinna 

innheimtuþjónustu, ráðgjöf orðnir umboðsaðilar hinna ýmsu 

tryggingafélaga.  Á hefðbundnum markaði SPVF eru reyndar fá tækifæri 

til vaxtar vegna byggðaþróunar en eru möguleikar felast í nýjum vörum t.d. 

sem þátttakendur á tryggingamarkaðnum.   

2 Leyfir samkeppnin nægan hagnað? Mikill hagnaður stóru bankana 

undanfarin ár hefur nánast eingöngu verið í erlendum fjárfestingum og 

gengishagnaði. Hagnaður af reglulegri starfsemi hefur verið á uppleið, 

einnig hafa bankarnir verið að beina einstaklings viðskiptum yfir á 

netbanka sína.. 

3 Gríðarleg samkeppni á milli fjármálastofnana, þar sem hart barist um 

hvern viðskiptavin og fyrirtækin keppast við að bjóða ýmsar gulrætur til að 

laða viðskiptavini til sín.  Samkeppni á fjármálamarkaði er meiri nú en 

oftast áður. Miklar tæknilegar breytingar hafa átt sér stað og eiga eflaust 

eftir að verða meiri. Má þar nefna til heimabanka þar sem viðskiptavinir 

bankana geta stundað sín viðskipti heima í gegnum internetið. Í 

bankaviðskiptum má segja að þjónustuþátturinn sé einna mikilvægastur og 

að hann sé helsta einkenni greinarinnar. Þessi þáttur er eflaust mismunandi 

á milli bankastofnana.  Í dreifbýlinu byggist greinin á einstakri þjónustu 

við viðskiptavinin þar sem félagsleg ráðgjöf er jafnvel hluti af 

þjónustunnar. 

4 Samkeppnisstaðan á heimamarkaði SPVF hefur lítið breyst en framtíðin er 

óljós sökum óvissu um hvernig þróun byggða komi til með að verða. Ef 

horft er út frá hagsmunum SPVF þá eru helstu vandamál sem snúa að 

greininni lítil útlánadreifing vegna hversu einsleitt markaðssvæðið er en 
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einnig lítill vaxtamunur á innlánum og útlánum sérstaklega fyrir smærri 

fjármálafyrirtæki. 

5.6.2 Breytingar í samkeppnisumhverfi 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á fjármálamarkaði á undanförnum misserum. 

Einkavæðing ríkisbankana hefur gjörbreytt aðstæðum á markaðnum, mikil 

samkeppni einkennir markaðinn t.a.m. eru það fjármálafyrirtækin sem kalla 

eftir viðskiptavinum Hlutirnir hafa gerst hratt í þeim efnum að undanförnu, 

bæði hvað varðar samkeppni banka við lífeyrissjóði og ríkið svo og innbyrðis á 

milli bankana. Sérfræðingar vara við þeim hættum sem hlotist geta af 

nýtilkominni samkeppni á húsnæðislánamarkaði, s.s. ofþenslu, aukinni 

skuldsetningu, o.fl. Bankarnir eru hins vegar í aðstöðu til að koma í veg fyrir 

að allt fari úr böndunum. Með því að taka við almennum húsnæðislánum verða 

bankarnir með heildarsýn yfir skuldbindingar viðskiptavina sinna. Möguleikar 

þeirra til að veita enn betri ráðgjöf um fjármál hvers og eins aukast því. 

Þróunin getur því verið jákvæð en engu að síður má vera ljóst að það leynast 

hættur í þessu umhverfi. 

 

5.6.3 (SV)ÓT (ytri þættir) 

Stundum eru í ytra umhverfi fyrirtækisins vissir þættir sem geta valdið ógnum 

við hagnaðarvon og samkeppnisvon þess. Tækifæri og ógnanir hafa ekki aðeins 

áhrif á stöðu fyrirtækisins í framtíðinni heldur einnig þörfina á stefnumótun, 

þegar stefna er sniðin fyrir fyrirtækið þarf að skoða eftirfarandi þætti: 

 

Tækifæri. 
Samstarf við Íbúðalánasjóð, samstarfið gerir sparisjóðnum kleift að 

bjóða viðskiptavinum sínum íbúðalán á samkeppnishæfum vöxtum. 

Samstarf sparisjóðanna og Tryggingafélaga, samningar við Sjóvá-

Almennar um lánavernd og skaða tryggingar, 

Alþjóðalíftryggingafélagið samningar um tryggingar þetta felst m.a. í 

að skapa aukið öryggi bæði fyrir viðskiptavini og útlán sparisjóðsins. 
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Styrkir til samfélagsins, SPVF ætti að skoða þann möguleika að sem 

felst í að greiða hlutfall hagnaðar til samfélagsins og hugsanlega styrkja 

þar með samkeppnisstöðu sína með enn sterkari ímynd. Þetta eru 

sparisjóðir á Spáni að gera og hafa vaxið mikið á undanförnum árum. 

Markaðssókn, Tækifæri til markaðssóknar þar sem niðurstöður úr 

könnum um markaðsstöðu sparisjóðanna benda til aukinnar 

markaðshlutdeildar.  Sparisjóðirnir hafa aukið markaðshlutdeild sína á 

landsvísu úr 16% árið 1986 í rúmlega 30% í dag.  (Sjá viðauka 4) 

Ógnanir: 
Fólksfækkun, er sú ógnun sem hvað mest hefur áhrif á rekstur 

fyrirtækja sem starfa á Vestfjörðum, margfeldisáhrifin eru mikil og má 

þar nefna að við brotthvarf eins togara og allt sem honum fylgir, kvóti, 

viðhaldsþættir og fólksfækkun. Dæmi um þetta er fækkun á suðursvæði 

Vestfjarða um 22.3% frá 1993-2003. Á norðursvæði hefur fækkað um 

16.6%. Þessi þróun er einnig á öðrum stöðum en í minna mæli, hún 

hefur áhrif á verðmæti fasteigna sem aftur rýrir veðhæfni þeirra.  (Sjá 

viðauka 5). 

Sérstaða erlendra íbúa. Þá má einnig nefna erlenda íbúa svæðisins en 

þeir eru hér ekki á sömu forsendum innlendir íbúar og fæstir þeirra 

fjárfesta á svæðinu heldur flytja fjármagn sitt úr landi 

Aukin samkeppni, erlendir bankar voru með stærri hlutdeild en 

íslenska bankakerfið en erlendir bankar eru nánast eingöngu á 

fyrirtækjamarkaði með sjávarútvegsfyrirtæki og fyrirtæki í útrás.  Á 

síðasta ári var hlutdeild erlendu bankanna um 29% á þessum markaði. 

Minnkandi vaxtamunur, þýðir að minna má út af bera í rekstrinum 

Lög og Reglur, SPVF þarf að hlíta strangari reglum frá FME sökum 

þeirra aðstæðna sem ríkja á markaðssvæði hans sem eru: einhæft 

atvinnulíf, lítil útlánadreifing, viðskiptasaga fyrirtækisins og veðhæfni 

eigna. 
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5.6.4 Vaxtamöguleikar fyrirtækis 

Nokkrir þættir hafa áhrif á vaxtarmöguleika fyrirtækja einnig nokkrar leiðir til 

að ná árangri. Yfirleitt er það svo að það fyrirtæki sem er stærst í greininni er 

með mestu yfirburðina, ef fyrirtæki er í vexti þá hefur það nokkra kosti til að 

auka vöxt sinn, þessir þættir eru m.a: 

• Sinna þeim viðskiptavinum sem þeir stóru vanrækja 

• Sérhæfa sig á einhverju sviði 

• Leggja áherslu á að halda góðri ímynd 

• Veita persónulega þjónustu 

• Styrkja samfélagslega þætti 

• Fjármálaráðgjöf 

• Samningar við Tryggingafélög 

 

Þeir þættir sem mest hafa áhrif á fyrirtæki eins og Sparisjóð Vestfirðinga er 

fækkun fólks í byggðunum þar sem hann starfar, svo og fjárhagslegur styrkur, 

segja má að SPVF sé að ná uppúr þeim öldudal sem hann lenti í eftir 

sameiningu sjóðanna, öll vinna hefur beinst á þá átt að lifa þetta ferli af, og nú 

sé tækifæri til að horfa fram á við. Vaxtarmöguleikar eru mestir í einstaklings-

viðskiptum í dag og litlum fyrirtækjum. Einnig eru möguleikar góðir í ráðgjöf, 

innheimtuþjónustu og tryggingasölu en þar hafa verið undirritaðir samningar 

við Alþjóðalíftryggingafélagið-tryggingar meðal annars um lánavernd og 

Sjóvá-Almennar sem þjónustuaðilar um hinar ýmsu skaðatryggingar. 

5.6.5 Framtíðin 

Þegar reynt er að rýna í framtíðarmöguleika fyrirtækisins, þá getur verið gott 

að nota fjárhagslegar upplýsingar til að meta framtíðina, m.a. til að ná þeim 

árangri sem stefnt er að t.d. fjárfestingaþörf samkeppnishæfni og getu til að 

standa undir þeim kröfum sem umhverfið kallar eftir. Það þarf að vera 

samræmi á milli getu fyrirtækisins og hvernig markaðurinn þróast. Það verður 

að viðurkennast að í umhverfi eins og SPVF býr við eru ekki mörg 

viðskiptatækifæri sem eiga eftir að skipta sköpum fyrir fyrirtækið.

Fyrirsjáanlegar eru umtalsverðar breytingar á umsvifum fjármálafyrirtækja sem 

fyrst og fremst felast í enn frekari aukningu á starfsemi erlendis. Jafnframt má 
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búast við sameiningum og hagræðingu innan sparisjóðageirans. (Hallgrímur 

Jónsson Morgunblaðið, 2005). 

Ennfremur má búast við að frekari sameiningar fyrirtækja í stærri 

rekstrareiningar hafi áhrif á getu fjármálafyrirtækjanna til að veita þeim 

fullnægjandi fjármálaþjónustu m.a. með hliðsjón af reglum um hámark stórra 

áhættuskuldbindinga. Þá er fyrirsjáanleg aukning í hlutdeild viðskiptabanka, 

sparisjóða og annarra fjármálafyrirtækja í lánveitingum vegna íbúðakaupa. 

Framangreindar breytingar munu hafa í för með sér ýmis ný tækifæri og 

fjölbreyttari tekjumöguleika fyrir fjármálafyrirtækin en einnig nýjar og breyttar 

áhættur sem fylgjast þarf með. Þá eru í farvatninu veigamiklar breytingar á 

regluumhverfi fjármálafyrirtækja, sem felast annars vegar í innleiðingu á 

alþjóðlegum reikningsskilareglum frá og með árinu 2005 og hins vegar í nýjum 

eiginfjárreglum (Basel 2) frá og með árinu 2007.  Breytingar á 

regluumhverfinu munu m.a. hafa í för með sér auknar kröfur um mælingu á  

áhættum, áhættustýringu og innra eftirlit og upplýsingagjöf um áhættur, 

reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu FME.  (Fjármálaeftirlitið, 2005). 
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6 Innviðagreining SPVF 

6.1 Auðlindir 

Hefðbundin skipting auðlinda er að skipta þeim á áþreifanlegar, óáþreifanlegar 

og mannlegar auðlindir. Áþreifanlegar auðlindir eru þær sem hægt er að sjá, 

snerta eða mæla, Óáþreifanlegar eru þau sambönd, orðspor og tækni sem felast 

í innviðum fyrirtækis. Mannlegar auðlindir eru þekking, hæfileikar, 

samskiptatækni og hvatning sem starfsmenn fyrirtækis búa yfir. (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998, bls. 98). 

Í flestum þjónustufyrirtækjum er starfsfólk helsta auðlindin. 

SPVF býr við gott orðspor og hefur sterkt vörumerki, einnig býr fyrirtækið að 

því að eiga gott samstarf við SÍSP. Þó svo að fyrirtækið hafi ekki auðlindir sem 

veita samkeppnisyfirburði er framtíð þess á samkeppnismarkaði ekki vonlaus. 

Með því að safna að sér nægilega mörgum auðlindum sem einar og sér gera 

lítið, er hægt að nýta samvirkni þeirra þegar þær eru komnar saman og stuðla 

jafnvel að því að fyrirtækið nái samkeppniskrafti á markaði. (Thompson & 

Strickland, 2001, bls. 125). 

6.2 Fjárhagslegur styrkur 

Fjárhagslegar upplýsingar ná til skoðunar á fortíð, núverandi stöðu svo og 

framtíðarþörfum fyrirtækisins til þess að ná þeim árangri sem að er stefnt. Þetta 

á við getu fyrirtækisins til þess að takast á við samkeppni á markaðnum. SPVF 

starfar eftir lögum og reglum sem sett eru af löggjöfum landsins, samkvæmt 

reglum fjármáleftirlitsins þá eru settar þær kröfur á lánastofnanir að 

eiginfjárhlutfall sé ekki lægra en 8%.  Við greiningu ársreikninga SPVF kemur 

í ljós að hlutfallið er nú um 12%.  Fjármálaeftirlitið setur einnig aðra viðmiðun 

(stress test) þar sem ekki dugar að uppfylla eingöngu eiginfjárhlutfallið, heldur 

nær hún til þátta eins og hvort vanskil séu yfir ákveðnum mörkum, hvernig 

dreifing útlána er og greining á útlánatöpum. Þetta er því nokkurskonar 

áhættumat. Þessir þættir geta dregið niður viðmiðunarmörkin á 

eiginfjárhlutfallinu. Hagnaður hefur verið góður af fjárfestingum, hagnaður 
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hefur verið af reglulegri starfsemi að undanskildu árinu 2001 en þá var tap. 

SPVF á hlut í fjárfestingafélaginu Meiði og sá hagnaður sem myndast þar 

dregur einnig eiginfjárhlutfallið niður. 

Ef SPVF væri ekki þar inni má gera ráð fyrir að eiginfjárhlutfallið væri um 

14%. SPVF hefur á undanförnum misserum glímt við mikill vanskil og er það 

stærsta vandamálið í rekstrinum í dag. (Angantýr Jónasson o.fl. munnleg 

heimild, 31. janúar 2005). 

6.3 Mannauður 

Hæfileikar starfsmanna eru óáþreifanlegir. Þekking þeirra, hugmyndaflug, 

frumkvæði og leiðtogahæfileikar eru þær auðlindir sem skipta sköpum fyrir 

árangur fyrirtækis. 

Sparisjóðurinn er í dag það sem hann er vegna þekkingar starfsmanna sinna.  

Þó svo að bætt og aukin þekking sé ekki ávísun á betri árangur í framtíðinni, þá 

er hún forsenda þess að slíkur árangur geti orðið.  Stjórnendur geta tæplega gert 

ráð fyrir því að sú þekking sem nauðsynleg er fyrir samkeppni í framtíðinni, að 

teknu tilliti til þess sem keppinautarnir eru að gera, fáist án þess að hafa fyrir 

því.  Það er nauðsynlegt að afla hennar og hafa fyrir því að ná í hana og miðla 

henni meðal starfsmanna.  Það eru skilyrði til að uppfylla fyrstu kynslóðar 

þekkingarstjórnun. Langur vegur í þó að ná að uppfylla annarrar kynslóðar 

þekkingarstjórnun sem framsækin alþjóðleg fyrirtæki eru komin á fulla ferð í. 

Leiðin frá þjálfun eða kennslu til tekna er ef til vill löng, en hún er engu að 

síður til staðar. Á myndinni hér að neðan sést vel hve langur vegur er frá því að 

fjárfesting í þekkingu (t.d. þjálfun og upplýsingakerfum) fer fram þar til tekjur 

skila sér inn til fyrirtækja.  Því er hætt við því að skammtímasjónarmið 

stjórnenda valdi því að litið er á þekkingu sem kostnað en ekki fjárfestingu sem 

skili sér í bættum efnahag. 

 

Mynd 8. Sýnir hve langur vegur er frá fjárfestingu í þjálfun starfsmanna og 

upplýsingatækni þar til það skilar sér í tekjum.  
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Með góðu og tæknilegu innraneti og hæfu starfsfólki hefur SPVF náð góðum 

tengslum við viðskiptavini sína. Þá er fyrirtækið að taka upp mjög fullkomið 

tölvusímkerfi sem ætti að gera þjónustuna enn betri. Þessir þættir eiga að stuðla 

að auka það virði sem viðskiptavinurinn sækist eftir. 

6.3.1 Starfsmannastefna SPVF 

Markmið starfsmannastefnunnar eru eftirfarandi: 

Viðfangsefni: Samræming vinnubragða í SPVF og vera með markvissa áætlun 

um endurmenntun. 

Tilgangur: Að sparisjóðurinn hafi eitt andlit og ímynd hans sé traust. Að skapa 

öryggi starfsmanna gagnvart viðskiptavinum og miðla þekkingu og reynslu 

milli afgreiðslustaða og einstakra starfsmanna. Einnig að bæta samstöðu 

starfsmanna og auka starfsánægju innan Sparisjóðs Vestfirðinga. 

Niðurstaða: Samræma vinnubrögð með verkferla- og verklagsreglum. Greina 

núverandi stöðu þekkingar starfsmanna í sparisjóðnum og gera 

endurmenntunaráætlun. Koma á reglulegum starfsmannafundum. 

Lagt var til grundvallar við gerð starfsmannastefnunnar að nauðsynleg þekking 

sé ávalt til staðar hjá starfsmönnum til að leysa af hendi þau verkefni sem vinna 

þarf og að starfsmanni líði vel við það. Starfsmönnum sé tryggð sú 

endurmenntun og þjálfun sem þarf til að viðhalda hæfni til starfsins þannig að 

mannauður viðhaldist innann fyrirtækisins. Með markvissri uppbyggingu 

starfsmanna á að vera tryggt að rétthæfni sé til staðar. Einnig er stefnt að því að 

starfsfólkið taki sjálft fullan þátt í því ferli sem stöðug endurskoðun á 

starfsmannastefnu er.   

Grundvallarstefna SPVF er að keppa að því að hafa ávallt í þjónustu sinni 

ábyrgt og hæft starfsfólk til að veita viðskiptavinum sjóðsins fyrsta flokks 

þjónustu.  SPVF leitast við að veita starfsfólki sjálfstæði í starfi og möguleika 

til símenntunar til að geta sinnt betur hlutverki sínu. 

Með yfirlýsingum þessum má sjá að metnaður stjórnenda sjóðsins er mikill og 

vilji er til að vera með hæft starfsfólk sem nýtur sín í starfi sínu. (Sparisjóður 

Vestfirðinga, 2005). 
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6.4 Hversu góð er núverandi stefna? 

Þegar skoðað er hve vel núverandi stefna er að virka verður fyrst að skoða 

hvaða stefna er í fyrirtækinu, skoða það hvernig fyrirtækið er að nálgast 

samkeppnina. Er fyrirtækið að reyna að aðgreina sig á einhvern hátt frá 

samkeppnisaðilum og er það að reyna að ná stórum hluta markaðarins eða er 

það á syllu markaði? Hver er staða fyrirtækisins í greininni? Þegar núverandi 

stefna SPVF sem sett var í kjölfar sameiningarferli sjóðanna sem mynda 

Sparisjóð Vestfirðinga er skoðuð kemur ljós að markmiðin sem sett voru eru 

ekki nógu skýr, engar áætlanir eru til um frammistöðumælingar, engin 

framtíðarsýn sett fram heldur einungis tekin sú ákvörðun að hafa það að 

markmiði að lifa sameiningarferlið af og endurskoða síðan stefnuna að fimm 

árum liðnum. Það markmið var hvergi skráð né það hvernig ætti að ná því. 

Hægt og sígandi hefur SPVF verið að ná að styrkja sig eftir sameininguna, 

verið að laða að sér nýja viðskiptavini en þrátt fyrir fækkun í byggðunum hafa 

brotfluttir viðskiptavinir haldið viðskiptum sínum við sjóðinn. 

Eiginfjárhlutfallið er ofan við þau 8% lágmörk sem fjármálaeftirlitið setur. 

Einn helsti styrkur SPVF er ímyndin, hann fangar jákvætt viðhorf þeirra sem 

eiga viðskipti við hann þar sem hin persónulega þjónusta vegur þungt.  

Stjórnendur þurfa að taka sig á hvað starfsmannamálin varðar. Þar ber fyrst að 

nefna að bæta þarf miðlun þekkingar og aukið upplýsingaflæði til starfsmanna. 

Í viðtölum við starfsmenn kom í ljós að þegar um breytingar í rekstrinum er að 

ræða sem verið er að innleiða þá hefur skortur á undirbúningi og upplýsingum 

um hvað sé í vændum verið til trafala og í sumum tilfellum innleiddar 

breytingar án nægjanlegs undirbúning. (Katrín Skúladóttir munnleg heimild, 11. 

mars 2005).  Það er gríðarlega mikilvægt að starfsfólk sé vel upplýst og 

meðvitað um sitt hlutverk þannig að það geti veitt þá þjónustu sem SPVF gefur 

sig út fyrir að veita að öðrum kosti getur samkeppnisstaðan veikst.

6.5 SV(ÓT) (Innri þættir) 

Út frá innri greiningu og greiningu þarfa greinarinnar er hægt að meta hverjir 

styrkleikar og veikleikar SPVF eru. Þeir ráðast af hæfi til að nýta tækifæri, ná 

árangri og skila hagnaði. Eftir að hafa skoðað innri starfsemi SPVF og aflað 

upplýsinga um reksturinn koma fram styrkleikar og veikleikar SPVF. Einn 
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helsti styrkur Sparisjóðsins liggur í því að veita viðskiptavinum, einstaklingum 

og litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrsta flokks og persónulega þjónustu. 

Slíka þjónustu getur hann veitt vegna þess að rekstrareiningar eru tiltölulega 

smáar og boðleiðir stuttar og aðgengi gott. Á þessu byggist ánægja og tryggð 

viðskiptavina sparisjóðsins. Sparisjóðirnir hafa með sér víðtækt samstarf sem 

tryggir öllum viðskiptavinum þeirra sambærileg og í sumum tilvikum betri kjör 

en viðskiptavinum stóru bankanna bjóðast. Þegar stjórnendur skilgreina 

veikleika og styrkleika þarf það að vera vel ígrundað til þess að 

samkeppnishæfni og stefnumótun verði góð. (Thompson & Strickland, 2001, 

bls. 125). 

 

Helstu styrkleikar SPVF  
Persónuleg þjónusta. Sparisjóðirnir hafa skorað hæst í ánægjuvoginni 

undanfarin ár samkvæmt könnunum Gallup um ánægju viðskiptavina í 

bankakerfinu 

Nálægð við viðskiptavinin. Með dreifðu útibúaneti er auðveldara að 

nálgast þjónustuna en SPVF er með 8 starfsstöðvar á Vestfjörðum 

Góð ímynd. Sparisjóðirnir hafa ávallt haft sterka ímynd þar sem lagt er 

áherslu á einstaklinginn og fjölskylduna, lykillinn að vel heppnaðri 

ímyndarherferð er að staðfæra ímynd sem skírskotar til notanda 

þjónustunnar,  

Lítil starfsmannavelta. Í viðtali kom fram að starfsfólk SPVF er yfirleitt 

ánægt í starfi. (Katrín Skúladóttir munnleg heimild, 11. mars 2005). 

Víð þekking starfsfólks. Mannauður er fyrirtækjum mikilvægur og 

lykillinn að velgengni fyrirtækisins felst í hæfu og vel upplýstu starfsfólki 

Fullkomið innranet. Stöðugt er unnið að þróun vefsvæðanna með tilliti til 

tækninýjunga og breytinga á þjónustu, markmiðið er að auðvelda 

afgreiðslu og aðgang að upplýsingum.   

 



- 50 -

Helstu veikleikar SPVF:

Fjárhagstaða gagnvart samkeppni, SPVF hefur glímt við eiginfjárstöðu 

sína en hún hefur eitt erfiðasta verkefnið í rekstrinum sem aftur veikir 

samkeppnisstöðu hans 

Óvönduð útlán, greiðsluhæfi ekki metið nægjanlega vel eingöngu horft á 

tryggingar (veð) 

Lítil markaðshlutdeild, hefur ekki bolmagn til aukinnar markaðssóknar 

vegna eiginfjárstöðu sinnar 

Lítil tengsl milli útibúa (starfsmanna) samræming vinnubragða að allir 

hafi sömu sýn á hvað á að gera. Erfitt að samræma ólíka menningu sem 

ríkir á þeim stöðum þar sem útibú SPVF eru staðsett 

Takmarkaður aðgangur á ódýru lánsfé, sem skýrir að hluta til stöðu 

svæðisins og fjárhagstöðu SPVF 

Vantar menningu í fyrirtækið (staðblæ), vantar að samræma ólíka 

menningu sem ríkir á þeim stöðum sem SPVF er með starfsemi. 

Vantar meira upplýsingaflæði til starfsfólk um gang fyrirtækisins og 

hvaða aðgerðir eru á döfinni, ekki nægjanlega skýrar reglur t.a.m. 

útlánareglur, vantar að miðla betur til starfsmanna verklagsreglum  

Skýrari starfsmannastefnu, og að starfsmönnum sé gerð grein fyrir 

stefnunni. 

Styrkleiki samkeppnisaðila, Gríðarlegur munur er á fjárhagslegum 

styrkleika samkeppnisaðila eins og Íslandsbanka, Landsbanka og KB banka 

annarsvegar og Sparisjóðsins hinsvegar og er þá horft á þann markað sem 

SPVF er á. 

Reglan, Því veikari staða fjárhagslega samfara veikri stöðu markaðslega 

þess meiri líkur eru á að skoða þurfi stefnuna alvarlega og breyta henni. 

Veik staða er yfirleitt merki um að viðhöfð sé slök stefna sem ekki virkar 

nægjanlega vel, eða illa úr henni unnið nema hvort tveggja sé. (Thompson 

& Strickland, 2001, bls. 117). 
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7 Mat á árangri stefnumótunar SPVF 
Stefnumörkun SPVF hefur verið skoðuð og greind og í ljós kemur að SPVF 

hefur ekki fylgt stefnumörkun þeirri sem mótuð var 2001 eins og viðurkennd 

stefnumótunarfræði segja til um að æskilegt sé að gera skuli. 

Markmið hafa ekki verið mæld og engin framtíðarsýn mótuð sem hægt var að 

stefna að. Í því ljósi er rétt að horfa til eftirfarandi þátta við að skoða hvernig 

árangurinn hefur verið: 

� Sala fyrirtækisins hefur verið jafn og þétt að aukast, en ekki er 

hægt að meta hvort það sé í takt við það sem er að gerast á 

markaðnum þar sem ekki reyndist unnt að fá samanburðarhæfar 

tölur hjá samkeppnisaðilum. 

� SPVF hefur verið að laða að sér nýja viðskiptavini, samkvæmt 

könnun velja þeir sparisjóðinn umfram aðra þar sem 

þjónustuþátturinn vegur þyngst 

� Hagnaður af reglulegri starfsemi sjóðsins hefur verið að aukast. 

Einnig hefur hagnaður af óreglulegri starfsemi verið góður til að 

mynda hagnaður af fjárfestingum. 

� Eiginfjárhlutfallið er yfir þeim viðmiðunar reglum sem 

fjármálaeftirlitið setur lánastofnunum. 

� Stofnfjáreigendum fjölgaði á árinu um 18 en 5 seldu sinn hlut.  

Arðsemi eiginfjár á árinu 2004, var 7.06 % og hafði breyst frá 

árinu áður en þá var arðsemi neikvæð um 4.3 %.  Áætlanir gera 

ráð fyrir að arðsemi eiginfjár 2005 verði 6.5 %. 

� Ímynd sparisjóðanna í landinu er góð en gerðar hafa verið 

kannanir síðastliðin 6 ár og hafa sparisjóðirnir alltaf skorað hæst 

í íslensku ánægjuvoginni.    

Ekki verður því sagt að stefnumörkun SPVF falli vel að ferli viðurkenndra 

stefnumótunarfræða, þó hefur verið viðunandi árangur af hlutlægum 

markmiðum sem eru fjárhagsleg, samkvæmt ársreikningum, markaðs og 

þjónustumarkmið samkvæmt könnunum, en önnur framsett markmið eru 

huglæg. 
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8 Tillögur til úrbóta 
Í nútíma viðskiptaumhverfi sem einkennist af mikilli óvissu verða 

stjórnendur Sparisjóðs Vestfirðinga að marka ákveðna stefnu til að hafa 

möguleika á að bregðast við þeim breytingum sem upp kunna að koma og 

verða. Breytingar verða og óvissan á eftir að aukast. Þótt SPVF sé hluti af 

Sambandi Íslenskra Sparisjóða þar sem sameiginlegar ákvarðanir um 

markaðsaðgerðir og stefnu eru teknar, þá telur höfundur að stjórn SPVF 

verði að horfa til þess markaðar sem hann er starfar á þ.e.a.s. til Vestfjarða, 

þegar kemur að ákvörðun um  hvaða stefnu á að taka með reksturinn. 

Stærsta vandamálið sem stjórnendur SPVF standa frammi fyrir í dag hin 

mikla óvissa sem einkennir samdrátt á markaðssvæði hans. Sú óvissa 

byggist að stórum hluta á afleiðingum stjórnvaldsaðgerða á undanförnum 

árum og  reyndar ekki séð fyrir endann á þeirri óvissu í dag. 

 

Þrátt fyrir af hálfu Sambandi Íslenskra Sparisjóða sé í undirbúningi 

heildarstefnumótun fyrir alla sparisjóðina í landinu, þá telur höfundur að 

erfitt geti reynst að móta slíka heildarstefnu þar sem umhverfi og menning 

sparisjóðanna er ólík. 

 

Jafnvel ef SPVF fer í stefnumótun á eigin forsendum þá getur höfundur ekki 

séð að það ætti að hafa áhrif á samstarf fyrirtækisins við SÍSP. 

Þó svo að einn af lykilþáttum SPVF sé dreift útibúanet þá leggur höfundur 

það til að rekstur útibúanna verði skoðaður vel og þá sérstaklega hvort 

þessar einingar eru arðbærar. Fram hefur komið að bankar eru farnir í 

auknum mæli að beina einstaklingsviðskiptum inn í netbankana vegna 

aukins kostnaðar í útibúaneti þeirra.  Þótt gengið sé útfrá því að 

Sparisjóðirnir séu ekki gróðafyrirtæki, þá hlýtur það samt sem áður vera eitt 

af markmiðum stjórnarinnar að fyrirtækið sé rekið með hagnaði. 

 

Þrátt fyrir þá erfiðleika sem SPVF stendur frammi fyrir þá leggur höfundur 

til að stjórn Sparisjóðs Vestfirðinga endurskoði stefnumörkun sína sem sett 

var 2001, og fari í stefnumótunarvinnu þar sem innleidd verði stefna sem 
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byggir á ferli forskrifaðar stefnumótunar. Sú vinna ætti að getað auðveldað 

SPVF til að takast á við þau vandamál og breytingar sem að steðja og upp 

kunna að koma. 

Framtíðarsýn er einn mikilvægasti þátturinn í mótun stefnu, því ætti 

Sparisjóður Vestfirðinga að móta framtíðarsýn til 3 - 5 eða 10 ára um hvert 

skuli halda, sú framtíðarsýn ætti að snerta starfsfólkið þannig að hún geti 

fengið það og hugsanlega aðra hagsmunaaðila SPVF til að leggjast á eitt til 

að ná á áfangastað.  Móta síðan markmiðin sem nokkurskonar vörður í átt til  

framtíðarsýnar,  þannig að hægt sé að fylgast með hvort fyrirtækið sé að 

stefna í rétta átt og leiðrétta ef svo er ekki.  

 

Ef stjórnendur SPVF taka ákvörðun um að ráðast í stefnumótun, þá vill 

höfundur benda á aðferð um samhæft árangursmat (Balanced Scorecard) til 

að mæla og fylgjast með framvindu stefnunnar. Það er góð, viðurkennd 

aðferð til þess að mæla árangur og miðar að því breyta út frá skammtíma 

hugsanagangi og hvetur til breytinga. Aðferðin hefur verið þróuð bæði fyrir 

fyrirtæki og stofnanir og er víða í notkun í íslenskum fyrirækjum, m.a. 

fjármálafyrirtækjum. 

 

Samhæft árangursmat er aðferðafræði þar sem huglægum stefnumálum er 

breytt í mælanleg markmið og það notað til að halda utanum stefnumótun 

fyrirtækis eða stofnunar.  Grundvallaratriði í samræmdu árangursmati er að 

horfa til þarfa allra hagsmunahópa fyrirtækisins, starfsmanna, viðskiptavina 

og eigenda.   
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9 Niðurstöður 
„Hvernig fellur ferli stefnumótunar hjá Sparisjóðs Vestfirðinga að forsendum 

viðurkenndra stefnumótunarfræða?“ 

Stefnumótun er list, list sem byggist á að skapa fyrirtækinu og 

hagsmunaaðilum þess verðmæti. Stefnumótun byggir á eiginleikum hvers 

fyrirtækis og því umhverfi sem það starfar í.  Henni er ætlað að samræma 

aðgerðir í starfsemi fyrirtækisins til að ná hámarks árangri. 

 

Stefnumótun er ekki einfalt ferli. Það er ekki línulegt, það fylgir heldur ekki 

afmörkuðum lögmálum. 

Það er því miður alltof algengt að fyrirtæki sem starfa í umhverfi sem býr yfir 

mikilli óvissu, eins og SPVF starfar í, vinni stefnumótun með hálfum huga þar 

sem markmið eru sett en engar áætlanir um hvernig þeim skuli náð eða hvert 

skuli stefna.  Aukin hraði og breytingar í umhverfi fyrirtækja kallar á að 

stöðugt þarf að huga að hvert á að stefna. Eitt er víst að breytingar verða og 

óvissan á eftir að aukast, það eina sem er öruggt er að framtíðin verður öðruvísi 

en dagurinn í dag. 

SPVF hefur ágætis samkeppnisstöðu á sínum heimamarkaði. Segja má að 

fyrirtækið hafi forskot þar sem einkunnarorðið er fyrirtæki í heimabyggð. 

Viðskiptavinir sparisjóðanna eru ánægðustu viðskiptavinirnir í bankakerfinu 

síðustu sex ár.  Þrátt fyrir þá miklu óvissu sem einkennir umhverfið, þá má 

greina nokkur tækifæri sem SPVF ætti að geta nýtt sér til að styrkja stöðu sína. 

 

Höfundur hefur leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem sett er fram í 

verkefninu og reynt við það að meta niðurstöður út frá fræðilegum forsendum 

stefnumótunarfræða um hvenær að þeim skuli náð. 

 

„Heimurinn hringsnýst svo hratt núorðið, að maðurinn sem fullyrðir að 

eitthvað sé óframkvæmanlegt er oftar en ekki truflaður af einhverjum sem 

framkvæmir það“  Harry E. Fosdick (1878-1968) 
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V5 Dagbók 

Fundur no:1 

 24 sept 2004 

Átti fund með Eiríki Finni Greipssyni útibússtjóra hjá Sparisjóði Vestfirðinga á 

Ísafirði, viðraði þá hugmynd við hann hvort ég mætti vinna lokaverkefni mitt 

við Háskólann á Akureyri verkefnið myndi fjalla um mat á núverandi 

stefnumörkun SPVF. Hann tók mér mjög vel og taldi fulla þörf á að fara í þessa 

greiningu. 

Fundur no:2 

18 okt 2004 

Vinnuhelgi á Akureyri ræddi við Helga Gestson lektor við Háskólann á 

Akureyri um hugmynd mína að lokaverkefni, honum leist vel á, tjáði mér að 

vinna í því að búa til rannsóknarspurningu til að vinna útfrá, Helgi samþykkti 

einnig að vera leiðbeinandi minn. 

Fundur no:3 

10 nóv 

Fyrsti fundur í SPVF á fundinn eru mætt Katrín, Lilja og Eiríkur. 

1. Kynnti hugmyndir mínar um hvernig ég ætlaði að byggja upp verkefnið. 

2. Ákveðið að móta funda áætlun rætt um að hittast einu sinni í mánuði að 

meðaltali á mánudögum.  

Fundur no: 4 

10. jan 2005 

Vinnu fundur, á fundinn eru mætt  Eiríkur, Lilja og Katrín. 

1. Rifjað upp sögu SPVF hvað mörg útibú hvað margir starfsmenn?  

2. Sameiningarferlið hversvegna sameining og hvernig það hefur gengið 

3. Farið yfir stefnumörkun SPVF sem sett var 2001, fram kom að ekki hafi verið 

unnið markvisst eftir henni vegna, erfiðleika samfara sameiningarferlinu. 
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Fundur no:5 

 31.jan 2005 

Fundur með stjórn SPVF farið yfir innri og ytri þætti í rekstri sjóðsins. 

1. Farið yfir sameinngarferli sparisjóðanna þar kom fram að staða einstakra 

sjóða hefði verið mun verri en menn áttu von á. 

2. Rætt um fjármálaeftirlitið og þær reglur sem það setur. 

3. Rætt almennt um stöðu SPVF og framtíðarhorfur 

4. Rætt um SÍSP (Samband íslenskra sparisjóða, hvernig samtökin starfa þar 

kom fram að ekki virðist um einingu að ræða á milli sjóðanna, sumir að 

fara sínar eigin leiðir.  Mjög góður fundur og gagnlegur fundarmenn höfðu 

orð á því að sú umræða sem þar fór fram hefði verið áhugaverð og opnað 

augu manna fyrir tilgangi stefnumótunar. 

Á fundinum voru: Alfreð Erlingsson, Eríkur F Greipsson, Angantýr V 

Jónasson, Guðmundur S Björgmundsson og Steinn Kjartansson.  

Fundi slitið kl. 13.00 

Fundur no:6 

11.feb.2005 

Fundur í sparisjóðnum á fundinn eru mættir Alfreð Erlingsson Eirikur F 

Greipsson, Katrín og Lilja  

1. Unnið í Svót greiningu þar sem undirritaður afhenti fundarmönnum blað 

með spurningum til að leiða greininguna 

2. Að lokinni Svót greiningu lagði undirritaður fram töflu um vegið 

samkeppnismat þar sem fundarmenn voru beðnir um að gefa einkunnir í 

matinu út frá lykilþáttum greinarinnar. 

3. Ræddi hugmynd um að halda kynningu á stefnumótun þegar verkefnið 

væri langt komið, halda fyrirlestur þar sem allir starfsmenn og stjórn SPVF 

væru saman komnir. 
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15. feb. 2005 

Hafði samband við Gísla Jafetsson framkvæmdastjóra Sambands Íslenskra 

Sparisjóða ræddi við hann um verkefnið innti hann eftir upplýsingum um 

fjármálamarkaðinn og horfur. Gísli vildi allt fyrir mig gera og stakk upp á því 

að við myndum hittast á fundi í Reykjavík ef ég ætti leið, ég ætla að reyna að 

tengja það við vinnuhelgi á Akureyri 

20.feb.2005 

 Hringdi í Gísla Jafetsson spurði hann hvort við gætum hist á mánudaginn 

28.feb ákveðið að hittast kl 13.00  

Fundur no:7  

27.feb.2005 

Átti fund með Helga Gestsyni á Akureyri fórum í gegnum ritgerðina. 

 Helgi koma með ábendingar um hvað betur mætti fara sátum við í um það bil 

3 klst 

Fundur no:8 

 28.feb.2005 

Átti fund með Gísla Jafetssyni framkvæmdastjóra markaðsviðs SÍSP fórum yfir 

starfsemi sparisjóða, ytra umhverfið og samkeppnis aðstæður og 

framtíðarhorfur á fjármálamarkaði,  fundurinn stóð í um 2 klst. 

Fundur no: 9  

10.mars.2005 

Átti stuttan fund með Helga Gestsyni á Akureyri fékk hjá honum góðar 

upplýsingar um upphaf og þróun stefnumótunar. 

Fundur no: 10  

11. mars 2005 

Átti stuttan fund með Katrínu rætt um markaðshlut þeirra fjármálafyritækja 

sem eru á Vestfjörðum svo og ýmis mál er varða samskipti innan fyrirtækisins 

svo og starfsmannamál.
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Fundur no. 11 

15.mars 2005 

Átti fund með Eiriki F Greipssyni farið yfir hvaða óvissu þættir blasi við, fram 

kom að stærsta óvissan í umhverfi SPVF er fækkun fólks í byggðunum. 

Einnig reynt að rýna í hvaða aðgerðir samkeppnisaðilar gætu verið að fara í, 

fram kom að bankarnir eru í auknum mæli farnir að endurfjármagna bændur, 

þessi áhugi bankana er til kominn vegna aukinna verðmæta jarða og  

mjólkurkvóta . 

Fundur no.12 

4 apríl 2005 

Sendi Helga Gests verkefnið til yfirlestrar verkefnið er svo gott sem búið 

Einnig sendi ég ritgerðina í yfirlestur til að laga málfar. 

Fundur no. 13 

12 apríl 2005 

Hitti Eirík Finn Greipsson fórum yfir nokkur atriði sem Helgi Gestsson benti á 

einnig staðfestingar á tölulegum upplýsingum. 

Dagbók lokað. 
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V6 Verkáætlun 
Vika 45: 5.-12. nóvember. 2004.   

Verkáætlun gerð skráningar blöð útfyllt og send byrjað að afla  heimilda. Fyrsti 

fundur með tengiliðum í SPVF    

Vika 1: 3.- 8. janúar. 2005. 

Efnisgrindin  kláruð og send til Helga leiðbeinenda til umsagnar.  

Heimildaöflun haldið áfram og verkáætlun mótuð endanlega. Í samráði við 

Tengiliði innan SPVF var ákveðið að hittast annanhvern mánudag.  

Vika 2:  9.-15. janúar. 2005. 

Haldið áfram í heimildaöflun Fundur kl 10  í SPVF með tengiliðum. 

Vika 3: 16-22. janúar. 2005. 

Ritgerðin sett upp og byrjað skrifa um fræðilega hlutann 

Vika 4: 23-29. janúar. 2005. 

Haldið á við skriftir, fræðilegi kafli svo gott sem búinn. Úrvinnsla frá síðasta 

fundi, markmið um að ná að klára fyrir miðjan apríl 

Vika 5: 30. janúar-5. febrúar.  2005. 

Aflað frekari heimilda,  fundur með stjórn SPVF 31 jan kl.11 

Vika 6: 6.-.12. febrúar.  2005. 

Unnið úr upplýsingum frá fundi 31 uppkast komið fram að kafla 5. Fundur 11 

febrúar kl 14. vinnuplan Svót greining  

Vika 7: 13.-.19. febrúar.  2005. 

Stefni á að vera búinn með sem mest allt að kafla 6. Vinnuhelgi á Akureyri 24-

28 feb Stefnt á að hitta Helga Gests leiðbeinanda og fá punkta.Áætlað að hitta 

Gísla Jafetsson framkvæmdarstjóra Markaðsviðs SÍSP í Reykjavík á mánudag 

28 feb kl.13 
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Vika 8: 20.-.26. febrúar.  2005. 

Akureyri vinnuhelgi afla frekari heimilda og renna yfir það sem er komið. 

Vika 9: 27. febrúar- 5 mars.  2005. 

Áætlað að fara í gegnum allar athugasemdir sem Helgi kom með og laga, og 

vinna úr upplýsingum frá fundi 28 feb. 

Vika 10: 6. -12. mars.  2005. 

Vinna úr upplýsingum frá Gísla Jafetssyni, huga að tillögum til úrbóta. 

Vika 11: 13. -19. mars.  2005. 

Ljúka öllu í þessari viku  

Vika 12: 20. -26. mars.  2005. 

Páskar, allt nánast búið smá lagfæringar. 

Vika 13: 27 mars- -2.apríl.  2005. 

Endurskoðun ritgerðar og leiðréttingar.   

Vika 14: 3. - 9.apríl.  2005. 

Lokafrágangur og skil. 

Frávik frá verkáætlun 
Vika 10: 6. -12. mars.  2005. 

Er  enn að vinna í að klára 4-5 kafla. 

Vika 11: 13. -19. mars.  2005. 

Lokið við kafla 4-5. 

Vika 12: 20. -26. mars.  2005. 

Páskar, lagfæringar á uppsetningu  
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Vika 13: 27 mars- -2.apríl.  2005. 

Vinna í 6 og 7. kafla ritgerðar og lagfæringar  

Vika 14: 3. - 9.apríl.  2005. 

Kafli 5 kláraður, allt annað búið  ritgerð send til Helga. 

Vika 15: 10. - 16.apríl.  2005. 

Ath semdir frá Helga lagaðar 

Vika 16: 17.-23.apríl 

Lokafrágangur prentun, innbinding og ritgerðin send til Akureyrar. 

 


