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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um rannsókn sem framkvæmd var til að skoða notkun fólks á 

snjallsímum í bankaviðskiptum. Gerður var spurningalisti með 42 spurningum og 

voru spurningarnar síðan þáttaðar í fyrirfram skilgreinda þætti. Notast var meðal 

annars við aðferðafræði sem nefnist Technology acceptance modeling (TAM) sem 

skoðar einna helst þættina skynjaður einfaldleiki í notkun og skynjað notagildi. TAM 

er aðferðafræði sem lengi hefur verið notuð til að skoða upptöku neytenda á 

ýmiskonar tækninýjungum og hefur sannað gildi sitt hvað varðar ætlaða notkun 

neytenda á tækni. Aðrir þættir voru einnig skoðaðir og má þar helst nefna skynjað 

traust til öryggismála, traust til viðskiptabanka, traust til tæknimála og ýmsa aðra 

þætti er varða öryggismál og persónuvernd. 

Við tölfræðivinnslu á niðurstöðum var notast við Structural equation modeling til 

að greina og sýna fram á tengsl milli þeirra þátta sem skoðaðir voru. Einnig voru 

framkvæmdar ANOVA og t-prófanir á gögnunum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir þættir sem einna helsta hafa bein 

áhrif á notkun tækninnar voru skynjað notagildi og samrýmanleiki. Með öðrum 

orðum það hvort notendur skynji að tæknin hafi eitthvað notagildi og einfaldi þeim 

vinnu og hvort notendur upplifi að notkun snjallsíma i bankaviðskiptum sé í samræmi 

við þeirra lífsstíl að eigin mati. Skynjaður einfaldleiki í notkun þátturinn hafði ekki 

bein áhrif á það hvort notendur nýttu sér tæknina en hafði hins vegar jákvæð áhrif á 

skynjað notagildi og þar með óbein jákvæð áhrif á notkunina. 

Þegar skoðuð eru nánar svör þátttakenda sem sögðust aldrei nota tæknina eða mjög 

sjaldan kemur í ljós að þeir höfðu ekki áhyggjur af því að geta ekki lært á tæknina 

eða tileinkað sér notkun hennar heldur voru það áhyggjur tengdar öryggismálum sem 

virtust helst koma í veg fyrir notkunina. Hlutfall þeirra sem hafa, sem dæmi, áhyggjur 

af því að óprúttnir aðilar komist yfir lykilorð notenda og komist þannig inn á 

bankareikning viðkomandi var þannig hærra hjá þeim sem aldrei eða sjaldan notuðu 

tæknina heldur en þeim sem notuðu snjallsíma í bankaviðskiptum oftar. 
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1. Inngangur  

Í rannsókn þessari var leitast við að skoða hvaða áhrifaþættir það væru sem fengju 

neytendur til að nota snjallsíma í bankaviðskiptum. Settar voru fram nokkrar tilgátur 

í því sambandi og framkvæmdar tölfræðiprófanir á þeim til að leitast við að greina 

hvaða þættir hefðu áhrif á notkun tækninnar. Meðal þeirra tölfræðiprófanna sem 

notaðar voru má nefna Structural equation modeling (SEM), ANOVA og t-próf. 

Til að rannsaka notkunina var meðal annars notast við aðferðafræði sem kallast 

Technology acceptance model (TAM). Í stuttu máli gengur Technology acceptance 

model aðferðafræðin út á að greina viðhorf neytenda til vörunnar en viðhorf neytenda 

mótast, samkvæmt aðferðafræðinni, meðal annars af því hvernig notandinn skynjar 

notagildi (e. perceived usefulness) viðkomandi vöru ásamt því hvernig notandinn 

skynjar hve auðvelt eða einfalt sé að nota vöruna (e. perceived ease of use). Aðrir 

þættir en skynjað notagildi og skynjaður einfaldleiki við notkun voru einnig skoðaðir 

og mældir til að kanna áhrif þeirra á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum og eru það 

þættir sem, ásamt fyrrnefndum þáttum Technology acceptance model  

aðferðafræðinnar, hafa verið notaðir í öðrum sambærilegum rannsóknum á þessu 

sviði (Gu, Lee og Suh, 2009; Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010; Yoon  og Occena, 

2014). Nánar verður fjallað um þætti sem skoðaðir voru með tillit til mögulegra áhrifa 

á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum í köflunum hér fyrir neðan. 

1.1 Tækniþróunin 

Það ætti ekki að koma neinum á óvart að tækniframfarir í heiminum hafa verið 

nokkuð örar undanfarin ár, svo ekki sé talað um áratugi. Þessi þróun hefur óneitanlega 

haft áhrif á neytendahegðun og það hvernig neytendur kjósa að eiga í viðskiptum. 

Fjöldi íslenskra neytenda sem kýs að kaupa einhverja vöru eða einhverjar vörur á 

netinu eykst frá ári til árs og sem dæmi hefur verslun íslenskra neytenda á netinu 

aukist úr 37% árið 2004 upp í rúm 66% á árinu 2014 (Hagstofan, 2015a). Netnotkun 

hefur einnig aukist á Íslandi jafnt og þétt í gegnum árin og samkvæmt tölum 

Hagstofunnar hefur hlutfall þeirra sem tengjast netinu reglulega aukist úr 79% árið 

2002 upp í rétt rúm 98% árið 2014 og er þá átt við hlutfall af heildarmannfjölda á 

aldrinum 16 til 74 ára sem höfðu tengst netinu innan þriggja mánaða frá þeirri könnun 

(Hagstofan, 2015b). Enn önnur breyting sem hefur átt sér stað á undanförnum árum 

eru þau tæki sem í boði eru til að tengjast netinu og hafa þar svokallaðir snjallsímar 

verið að ryðja sér til rúms. Margt er hægt að gera í dag með snjallsímum sem ekki 
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var hægt að gera áður nema í tölvum. Það má ætla að neytendur sem á annað borð 

ganga með snjallsíma á sér dags daglega hafi þannig greiðari aðgang að netinu í 

gegnum snjallsímann enda hann sjaldnast langt undan. Ef rýnt er í tölur Hagstofunnar 

má sjá að snjallsímar voru 30% af þeim tækjum sem notuð voru til að tengjast netinu 

á heimilum árið 2014. Til samanburðar voru fartölvur og spjaldtölvur samtals 33% af 

þeim tækjum (Hagstofan, 2015c). Þannig að á heimilum landsins má gera ráð fyrir að 

álíka margir snjallsímar séu notaðir til að fara á netið eins og fartölvur og spjaldtölvur 

samanlagt. 

Misjafnlega getur gengið að fá neytendur til að tileinka sér nýjungar og 

tækniframfarir hverskonar og því mikilvægt að skoða vel hvað það er sem fær þá til 

þess að tileinka sér hana. Neytendur geta sýnt ákveðinn mótþróa þegar kemur að því 

að fá þá til að nýta sér nýja tækni. Samkvæmt rannsóknum Cornescu og Adam (2013) 

skiptist þessi mótþrói einkum upp í þrjá flokka; að neytendur fresti því að nota 

tækninýjungar, að neytendur séu á móti tækninni eða að neytendur hafni alfarið þeirri 

nýju tækni sem er verið að reyna að fá þá til að tileinka sér. 

En tækniþróunin hefur ekki síður haft áhrif í fjármálaheiminum og 

bankageiranum. Það er liðin tíð að neytendur klæði sig upp í sparifötin og fari í 

bankann til að ræða við bankastjórann um að fá lán hjá bankanum og segja má að 

bankageirinn hafi hreinlega þróast frá því að neytendur komi inn í eitthvert útibúa 

síns viðskiptabanka, og stundi sín viðskipti inni í bankaútibúinu yfir í það að eiga 

viðskipti við bankann að mestu með rafrænum hætti yfir netið. Í rafrænum viðskiptum 

við bankann geta neytendur átt viðskipti við bankann hvar og hvenær sem er 

(Roopadarshini og Shilpa, 2014). Það hefur því færst í aukana að viðskiptavinir 

bankanna nýti sér tæknina í bankaviðskiptum sínum og ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar á þeirri þróun (Apergis og Rezitis, 2004; Roopadarshini og Shilpa, 2014; 

Teixeira og Schmergel, 1992). 

Bankar á Íslandi bjóða flestir viðskiptavinum sínum upp á svokölluð smáforrit eða 

sérstakar vefsíður ætlaðar fyrir snjallsíma til að geta átt viðskipti með símunum, 

skoðað stöðu reikninga, borga reikninga, millifæra fé og fleira sem viðskiptavinir 

almennt þurfa að framkvæma. Notkun slíkra lausna fyrir snjallsíma fer ört vaxandi, 

ekki síst eftir því sem aðgerðum og notkunarmöguleikum í slíkum lausnum er fjölgað 

(Valur Þór Gunnarsson, þróunarstjóri netviðskipta hjá Íslandsbanka, munnleg 

heimild, 4. febrúar 2015). 
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Það er greinilegt að áhugi neytenda á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum er til 

staðar og að sú notkun eykst stöðugt. Það má greina ýmiskonar notkunarmynstur hjá 

neytendum og greinilegt að notkunin ræðst meðal annars af aldri neytenda þar sem 

yngri neytendur eru líklegri til að tileinka sér tæknina heldur en þeir eldri (Valur Þór 

Gunnarsson, þróunarstjóri netviðskipta hjá Íslandsbanka, munnleg heimild, 4. febrúar 

2015). Það hlýtur því að vera mjög mikilvægt fyrir þróun tæknilausnarinnar að skoða 

nánar  hvaða aðrir þættir það eru sem stýra því hvort og af hverju neytendur ákveði 

að tileinka sér snjallsíma í bankaviðskiptum. Ætlunin með ritgerð þessari er að skoða 

nánar snjallsímatækni í bankaviðskiptum (e. mobile banking). Nánar tiltekið að leitast 

við að skilja betur hvaða þættir það væru helst sem notendur leggðu áherslu á 

varðandi bankaviðskipti með snjallsímatækni og hvað væri líklegt til að fá þá til að 

vilja nota slíka tækni í bankaviðskiptum eða ekki. 

2. Fræðilegur grunnur og tilgátur 

Í rannsókn þessari var leitast við að greina það hvað fengi notendur til að tileinka 

sér notkun snjallsíma í bankaviðskiptum þannig að mögulegt yrði, út frá niðurstöðum 

að spá fyrir um áform neytenda til að nota tæknina í framtíðinni. Til að skoða þetta 

var ákveðið að skoða ákveðna þætti sem sambærilegar rannsóknir höfðu skoðað. 

Technology acceptance model aðferðafræðin hefur mikið verið notað til að skoða 

upptöku neytenda á ákveðinni tækni. Þar voru einkum tveir þættir skoðaðir; skynjað 

notagildi og skynjaður einfaldleiki í notkun. Aðrir þættir sem skoðaðir voru í þessari 

rannsókn voru skynjað traust til öryggismála, gæði og skynjaður stöðugleiki 

undirliggjandi kerfa sem tæknin notast við. Ásamt þessum þáttum var skoðaður þáttur 

sem snýr að því að hve miklu leyti notendur skynjuðu að tæknin samræmist þeirra 

persónu og lífsstíl. Einnig voru skoðaðir þættir sem snúa að því hvort einhver skilyrði 

væru til staðar sem gætu auðveldað notkun tækninnar. Traust var einnig skoðað. Bæði 

í almennu samhengi við skynjaðs trausts til tækninnar sjálfrar og einnig út frá trausti 

notenda til síns viðskiptabanka. Til að leitast við að varpa ljósi á það hvers vegna 

notendur kysu mögulega að nýta sér ekki tæknina voru skoðaðir nánar aðrir þættir. 

Annars vegar var skoðað hvort reynsluleysi hefði þar áhrif. Hins vegar var skoðaður 

þáttur sem samanstóð af nokkrum öðrum þáttum eins og mannlegum samskiptum, 

skynjaðri áhættu í notkun, skynjaðar áhyggjur vegna persónuverndar og áhyggjur af 

öryggismálum.  
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Hvað varðar þættina áhyggjur af öryggismálum og skynjað traust til öryggismála 

þá voru þessir þættir mjög tengdir og í sjálfu sér verið að skoða sama hlutinn á 

mismunandi hátt. Hins vegar, með tilliti til annarra rannsókna, var ákveðið að halda 

þessum tveimur þáttum aðskildum til að auðvelda samanburð á niðurstöðum á milli 

rannsókna. 

Ætluð hegðun / Notkun

Skynjað notagildi

Skynjaður 

einfaldleiki í 

notkun

Skynjað traust til 

öryggismála

Skynjuð gæði 

kerfis / Stöðugleiki

Samrýmanleiki

Skilyrði til að 

auðvelda notkun

Almennt traust til 

tækninnar

Traust til bankans

Mannleg samskipti 

og áhætta 

(HUMANRISK)

Reynsluleysi 

(LACTRIAL)

H1

H2

H3

H4

H5

H6a

H6b

H6c

H7

H8

H9

H11 (Neikvæð áhrif)

H10 (Neikvæð áhrif)

Mynd 1 Rannsóknarlíkanið. Tilgátur sem settar voru fram og áhrifatengsl milli þátta. 

2.1 Technology acceptance model (TAM) 

Samkvæmt Technology acceptance model aðferðafræðinni er ætlaðri hegðun 

neytenda stýrt af viðhorfi þeirra til vörunnar eða þjónustunnar. Þannig að jákvætt 

viðhorf neytandans til vöru auki líkurnar á því að neytandinn muni nota vöruna. 

Reyndar skoðar Technology acceptance model aðferðafræðin einungis ætlaða hegðun 

en ekki raunverulega hegðun eða eiginlega notkun því þó neytendur segist ætla að 

nota tiltekna vöru eða þjónustu er ekki víst að hann muni á endanum gera það. En 

Technology acceptance model aðferðafræðin hefur mikið verið notuð til að skoða 

þessa þætti sem nota má til að greina ætlaða hegðun eða notkun á tiltekinni tækni. 

Það eru einna helst tveir meginþættir sem mynda og stýra þessu viðhorfi neytandans 

til vörunnar sem mældir eru og skoðaðir samkvæmt Technology acceptance model 

aðferðafræðinni. Þessir tveir meginþættir eru skynjað notagildi vörunnar þar sem 
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skoðað er hvort viðkomandi vara eða þjónusta hefur yfir höfuð eitthvert notagildi 

fyrir neytandann og skynjaður einfaldleiki í notkun vörunnar þar sem skoðað er 

hversu einföld eða flókin varan er í notkun fyrir neytandann. (Davis, 1989). Eins og 

fram hefur komið þá mynda þessir tveir meginþættir jákvætt eða neikvætt viðhorf 

neytenda til vörunnar eða þjónustunnar og eru notaðir, samkvæmt Technology 

acceptance model aðferðafræðinni, til að meta ætlaða hegðun neytenda og hvort þeir 

muni tileinka sér tæknina eða ekki. Þessum ætluðu tengslum er lýst myndrænt á mynd 

eitt þar sem línum sem merktar eru H1 og H2 er ætlað að lýsa þeim tengslum. 

Technology acceptance model aðferðafræðin hefur verið notuð allt frá því að hún 

var sett fram af Fred D. Davis árið 1989 í fjölda rannsókna á því hvers vegna 

neytendur taki upp nýja tækni og hefur meðal annars mikið verið notuð til að rannsaka 

hvers vegna notendur vefbanka hafi kosið að tileinka sér þá tækni á sínum tíma. 

Aðferðarfræðin hefur því þó nokkuð verið notuð til að skoða notkun neytenda á 

ýmiskonar tækni í tengslum við bankaviðskipti og því einnig síðar verið notuð til að 

rannsaka notkun neytenda á snjallsímum í bankaviðskiptum (Koenig-Lewis, Palmer 

og Moll, 2010).  

Uppbygging Technology acceptance model skiptist sem áður segir í þrjá 

meginþætti. Þeir eru sem fyrr segir skynjaður einfaldleiki í notkun á ákveðinni tækni, 

skynjað notagildi hennar og hin ætlaða hegðun neytandans til að nota tæknina 

(McCoy, Everard og Jones, B. 2005). Þegar talað er um skynjað notagildi er 

samkvæmt Davis átt við það að hve miklu leyti notandinn telur að notkun tiltekinnar 

tækni muni auka afköst eða frammistöðu sína. Þegar hins vegar talað er um skynjaðan 

einfaldleika í notkun er samkvæmt Davis átt við það að hve miklu leyti notandinn 

telji að notkunin sé án fyrirhafnar eða áreynslu af hans hálfu (Davis, 1989).  

Technology acceptance model aðferðafræðin er ekki laus við alla gagnrýni. Ein 

helsta gagnrýnin sem beinst hefur að því að nota aðferðina til að greina hvað fær 

notendur til að vilja tileinka sér ákveðna tækni er sú að unnið er með, sem 

útgangsbreytu, ætlaða hegðun notenda en ekki þá eiginlegu hegðun að taka upp og 

tileinka sér viðkomandi tækni (Ajzen, 1991; Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010). 

Því er samkvæmt Technology acceptance model aðferðafræðinni í raun unnið út frá 

því að ef neytandi segist ætla að nýta sér tiltekna tækni þá muni hann gera það en það 

er ekki alltaf raunin. Technology acceptance model er þó samt sem áður ein mest 

notaða rannsóknaraðferðin sem þekkist til að greina hvað fær notendur til að tileinka 
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sér notkun á ákveðinni tækni og spá fyrir um áform einstaklinga til að nota tækni og 

samþykkja hana (Chen, Shing-Han og Chien-Yi, 2011; San og Yee, 2013). 

Með tilliti til fræðilegrar samantektar Technology acceptance model 

aðferðafræðinnar hér að ofan eru eftirfarandi tilgátur settar fram: 

H1: Skynjaður einfaldleiki í notkun mun hafa jákvæð áhrif á ætlaða hegðun 

neytenda til notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 

H2: Skynjað notagildi mun hafa jákvæð áhrif á ætlaða hegðun neytenda til 

notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 

H3: Skynjaður einfaldleiki í notkun mun hafa jákvæð áhrif á skynjað notagildi. 

2.2 Skynjað traust til öryggismála 

Aðrar rannsóknir sambærilegar þeirri sem hér er fjallað um á ætlaðri notkun á 

snjallsímum í bankaviðskiptum hafa bætt við Technology acceptance model 

rannsóknaraðferðina öryggisþáttum til að skoða hvort og þá hvernig skynjað traust til 

öryggismála hefur á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum (Yoon og Occena, 2014).  

Það gerist nokkuð oft að fréttir berist af innbrotum í tölvukerfi eða þjófnað á 

upplýsingum sem vistaðar eru með rafrænum hætti í hinum ýmsu tölvukerfum um 

allan heim. Því má ætla að öryggismál hafi áhrif á það hvort neytendur kjósi að 

tileinka sér tækni sem nota á í bankaviðskiptum. Í rannsókn sinni setti Judy E. Scott 

(2004) fram og skoðaði mismunandi víddir sem tengdar voru áhættuþáttum í 

rafrænum viðskiptum. Á meðal þeirra þátta sem hún skoðaði voru auðkenniáhætta (e. 

identity risk), öryggisáhætta (e. security risk) og áhætta í tengslum við persónuvernd 

(e. privacy risk) þegar kemur að rafrænum viðskiptum. Til þess að  viðskipti séu talin 

örugg þarf almennt að vera öruggt frá hverjum upplýsingar koma og hver á að fá 

upplýsingarnar þegar þær eru sendar á milli með rafrænum hætti. Rafræn undirskrift 

eða sambærileg tækni getur veitt aukið öryggi hvað þetta varðar og bætt hina 

svokölluðu auðkenniáhættu. Þjófnaður á auðkenniupplýsingum eykst milli ára og 

getur í sumum tilfellum ógnað lánstrausti einstaklinga sem fyrir þannig þjófnaði 

verður þar sem erfitt getur reynst að auðkenniupplýsingum hafi verið stolið (Scott, 

2004).  

Samkvæmt rannsókn Judy E. Scott (2004) er vörnum gegn öryggisáhættu skipt 

upp í tvo meginflokka eða óbeina vörn og virka vörn. Óbein vörn væri þannig sem 

dæmi vírusvarnir sem gætu gagnast til að halda óværum í burtu og koma í veg fyrir 

að hægt væri að koma þeim fyrir í tölvum eða öðrum tæknibúnaði sem notaður væri, 



8 

 

dulkóðun gagna svo ekki sé hægt að komast í viðkvæm gögn og svokallaðir eldveggir 

til að varna til dæmis netárásum eða innbrotum inn í tölvukerfi. Virk vörn væri meira 

í ætt við það að vinna að greiningu ýmiskonar veikleika í hugbúnaði eða vélbúnaði 

og reyna þannig að uppgötva innbrotsáhættur fyrirfram.  

Hættan á því að persónulegar upplýsingar leki út eykst eðlilega eftir því sem meira 

magn upplýsinga er vistað í tölvukerfum á netinu. Þessar upplýsingar er hægt að 

misnota á ýmsa vegu og geta meðal annars verið notaðar í markaðssetningu á vörum 

eða þjónustu þar sem gera má ráð fyrir að slíkar persónulegar upplýsingar segi þó 

nokkuð um hegðun og hagi viðkomandi persónu. Því er mikilvægt að tryggja að slíkar 

upplýsingar komist ekki í hendur þriðja aðila (Scott, 2004).  

Skynjað traust til öryggismála var í rannsókn þessari þáttur sem snéri að því að 

hve miklu leyti notendur upplifðu að ráðstafanir væru gerðar til að vernda notendur, 

persónulegar upplýsingar þeirra og hve öruggt væri almennt að framkvæma 

hverskonar aðgerðir með snjallsímum. Að því sögðu er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

H4: Skynjað traust til öryggismála munu hafa jákvæð áhrif á ætlaða hegðun 

neytenda til notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 

2.3 Gæði kerfis / stöðugleiki 

 Í sambærilegri rannsókn Gu, Lee og Suh (2009) á áhrifaþáttum ætlaðrar hegðunar 

í þá átt að nota snjallsíma í bankaviðskiptum leituðust rannsakendur við að útvíkka 

sína rannsókn lengra en til þeirra þátta sem Technology acceptance model 

rannsóknaraðferð notar. Því settu Gu, Lee og Suh fram í sinni rannsókn meðal annars 

þá tilgátu að gæði undirliggjandi tölvukerfis og þar með stöðugleiki þess væri 

áhrifavaldur þegar kæmi að því að skýra skynjað notagildi þess að nota snjallsíma í 

bankaviðskiptum hjá þeim sem nýta sér þá tækni. Samkvæmt skilgreiningu Gu og 

félaga á gæði kerfisins er átt við hvernig notendur skynja hraða í netsamskiptum og 

stöðugleika kerfa sem notuð eru í rekstri þeirra bankakerfa sem eru undirliggjandi og 

tengjast bankaviðskiptum í gegnum snjallsíma. Það má gera ráð fyrir því að notendur 

tækninnar kæri sig ekki um að kerfið bili í tíma og ótíma og að þeir geri kröfu um að 

kerfið sé hraðvirkt í þeirra augum. Flestir notendur hvers konar tölvutækni kannast 

líklega við að það getur verið neikvæð upplifun á tækninni þegar notendur upplifa 

virknina þannig að það þurfi að bíða eftir að fá upplýsingar fram og þess háttar. En 

þessi upplifun notenda á því hvort kerfið eða tæknin sem þeir nota sé áreiðanleg nær 

lengra og hafa rannsóknir sýnt að áreiðanleiki hafi haft umtalsverð og jákvæð áhrif á 
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ánægju notenda og raunar hollustu viðskiptavina (Ganguli og Roy 2011). Því var 

eftirfarandi tilgáta varðandi gæði og stöðugleika kerfis sett fram: 

H5: Skynjuð gæði kerfisins og stöðugleiki munu hafa jákvæð áhrif á skynjað 

notagildi. 

2.4 Samrýmanleiki 

Í rannsókn sinni leituðust Koenig-Lewis, Palmer og Moll (2009) einnig við að 

útvíkka Technology acceptance model módelið og komust að því að það að hve miklu 

leyti sú tækni sem um ræðir samræmist gildum, fyrri reynslu eða lífsstíl notandans 

(e. compatibility) væri meðal annars mikilvæg vísbending um það hvort notendur 

tækju upp notkun snjallsíma í bankaviðskiptum eða ekki. Þar sem notendur höfðu 

upplifað ákveðinn samrýmanleika hafði það ekki einungis bein áhrif á ætlaða notkun 

tækninnar heldur kom einnig í ljós að samrýmanleiki hafði áhrif á skynjaðan 

einfaldleika í notkun og einnig skynjað notagildi hjá þeim sem á annað borð voru að 

nota snjallsíma í bankaviðskiptum. Ýmsar aðrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

mikilvægi samrýmanleika og upptöku ýmiskonar tækni. Bunker, Kautz og Nguyen 

(2007) héldu meðal annars því fram að ef tækninýjung myndi neyða notanda til þess 

að fara gegn eigin gildum eða viðhorfum sínum þá væri ólíklegt að notandanum þætti 

tækninýjungin nytsamleg. Þannig þyrftu gildi notenda að samrýmast notkun 

tækninnar ef ætti að takast að fá viðkomandi til að tileinka sér þá nýjung. Einnig 

sýndu Kim, Kim og Kil (2009) fram á það í sinni rannsókn að samrýmanleiki, sem 

skilgreindur var út frá gildum, trú, eldri reynslu, lífsstíl og fleiru, hefði á margvíslegan 

hátt jákvæð áhrif á þá ætluðu hegðun að nota afþreyingarþjónustu í gegnum 

snjallsíma. 

Þegar talað var um samrýmanleika í þeirri rannsókn sem hér um ræðir var verið 

að skoða hvort notendur teldu að bankaþjónusta í gegnum snjallsíma hentuðu þeim 

og þeirra lífstíl og hvort þeir teldu að snjallsíminn sem þeir ættu samhæfðist þeirri 

tækni sem notuð væri. Að því sögðu er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

H6: Samrýmanleiki mun hafa jákvæð áhrif á skynjaðan einfaldleika, skynjað 

notagildi við notkun snjallsíma í bankaviðskiptum og á ætlaða hegðun neytenda til 

notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 
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2.5 Skilyrði til að auðvelda notkun 

Ýmis skilyrði geta verið til staðar frá hinu ytra umhverfi sem hafa áhrif á og hjálpa 

til við að einstaklingar taki upp nýja tækni (e. facilitating conditions). Gu og félagar 

(2009) héldu því þannig meðal annars fram að notendur myndu upplifa 

bankaþjónustu í gegnum snjallsíma sem auðvelda tækni í notkun þegar þeir notendur 

finndu fyrir því að ýmis skilyrði væru til staðar í þeirra umhverfi sem myndu hjálpa 

þeim að læra á bankaþjónustu í gegnum snjallsíma, jafnvel þó viðkomandi notendur 

hefðu ekki góð tök á tækninni. 

Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að skilyrði til að auðvelda notkun hafi 

haft jákvæð áhrif á skynjað traust til ákveðinnar tækni sem aftur hafði jákvæð áhrif á 

ætlun notenda til að taka upp viðkomandi tækni. Sem dæmi um það má nefna 

rannsókn Lu, Chun-Sheng og Liu (2005) en í þeirri rannsókn var verið að skoða 

notkun á þráðlausu netsambandi í gegnum farsíma. Rannsókn þeirra sýndi að ef 

skilyrði til að auðvelda notkunina (e. facilitating conditions) væru til staðar hefðu þau 

jákvæð áhrif á skynjað traust til tækninnar sem aftur hefði jákvæð áhrif á ætlaða 

hegðun notenda til að nota tæknina sem um ræddi. 

Til að hafa samanburð frá annarri rannsókn var ákveðið að skoða tengslin á milli 

skilyrða til að auðvelda notkunina og skynjaðs einfaldleika í notkun, því var líkt og í 

sambærilegri rannsókn Gu og félaga (2005) sett fram eftirfarandi tilgáta: 

H7: Skilyrði til að auðvelda notkun mun hafa jákvæð áhrif á skynjaðan 

einfaldleika í notkun. 

2.6 Traust til viðskiptabanka og traust til tækninnar 

Í öðrum rannsóknum sambærilegum þeirri sem hér um ræðir (Gu, Lee og Suh, 

2009; Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010; Yoon  og Occena, 2014) hafa þættir er 

vörðuðu traust í ýmsu samhengi verið hluti af þeim þáttum sem taldir eru hafa áhrif 

á ætlaða hegðun fólks til að nota snjallsíma í bankaviðskiptum. Í rannsókn Gu og 

félaga (2009) kemur í ljós að traust til viðkomandi viðskiptabanka væri mikilvægur 

þáttur í því að auka líkur á þessari ætluðu hegðun ásamt því að vera lykilþáttur í 

uppbyggingu Technology acceptance model  rannsóknaraðferðarinnar. Því er einnig 

haldið fram í rannsókn þeirra Gu, Lee og Suh að þeir bankar sem á annað borð bjóða 

upp á þjónustu sem byggir á og gerð er fyrir bankaþjónustu þurfi að leggja áherslu á 

að byggja upp traust. 
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Það kemur í ljós þegar eldri rannsóknir eru skoðaðar nánar að skilgreiningin á 

trausti er raunverulega ekki sú sama í öllu tilfellum. Þannig má nefna Gu og félagar 

(2009) skoða eingöngu viðhorf þátttakenda til viðskiptabanka síns, þegar kemur að 

því að skoða traust, á meðan Koenig-Lewis, Palmer og Moll (2010) skoða traust í 

víðara samhengi. Þannig skoðuðu Koening-Lewis og félagar einnig almennt traust til 

tækninnar eða að geta treyst því að tæknin sem notuð væri í bankaviðskiptum með 

snjallsíma væri aðgengileg og virkaði sem skyldi. Meðal annars var þá átt við tækni 

tengda viðkomandi fjarskiptafyrirtæki sem snjallsíminn tilheyrir og einnig 

framleiðenda viðkomandi snjallsíma. Enn önnur sambærileg rannsókn á þessu sviði 

skoðar nær eingöngu viðhorf notenda til snjallsímatækisins sjálfs þegar kemur að því 

að skoða traust (Yoon og Occena, 2014). 

Því má segja að þegar kemur að því að skoða það hvaða áhrif traust hefur á notkun 

snjallsíma í bankaviðskiptum þá hafa eldri rannsóknir gert þetta á mismunandi hátt 

og í sjálfu sér mismunandi eftir rannsóknum hvað nákvæmlega átt er við með orðinu 

traust. Það er auðvitað hægt að bera traust til ýmist tækni, stofnanna, fólks eða 

hvaðeina. Eldri rannsóknum sem skoðað hafa notkun snjallsíma í bankaviðskiptum 

ber þó saman um að upplifun notenda á öryggismálum hafi haft áhrif og að öryggi 

skipti notendur máli. Þegar hefur sú tilgáta verið sett fram að skynjað traust til 

öryggismála muni hafa bein og jákvæð áhrif á notkunina. Þetta má sjá í tilgátu fjögur 

hér að ofan. Forvitni leikur hins vegar á því að vita hvort einhverjir aðrir þættir, og 

þá hverjir, hafi áhrif á það hvernig notendur skynji traust til öryggismála. Því voru 

eftirfarandi tilgátur settar fram í rannsókninni: 

H8: Traust til viðskiptabanka mun hafa jákvæð áhrif á skynjað traust til 

öryggismála. 

H9: Almennt traust til tækninnar mun hafa jákvæð áhrif á skynjað traust til 

öryggismála. 

2.7 Greining á þeim sem nota ekki tæknina 

Sambærilegar rannsóknir á því hvað fær notendur til að tileinka sér notkun 

snjallsíma í bankaviðskiptum hafa að miklu leyti einskorðast við að skoða þá hegðun 

neytenda að tileinka sér tækninýjungar og framþróun fremur en að skoða nánar hvað 

veldur því að neytendur vilji ekki taka upp og nota viðkomandi tækninýjungar. Því 

var ætlunin í þessari rannsókn að bæta úr því og skoða, sem viðbót við aðrar 
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sambærilegar rannsóknir, hvaða þættir það gætu helst verið sem spiluðu stærstan þátt 

í því að notendur vildu ekki nota snjallsíma í bankaviðskiptum. 

Í rannsókn sinni leituðust Patsiotis, Hughes og Webber (2013) við að greina nánar 

mismunandi flokkun þeirra sem kjósa að taka ekki upp nýjungar í tölvutækni. 

Patsiotis og félagar vildu meina að ekki væri gerður nægjanlegur greinarmunur á 

þeim notendum sem kysu að tileinka sér ekki ákveðna tækni og þeirra sem sýndu 

ákveðinn mótþróa eða seinkun á því að tileinka sér þá tækni. 

Patsiotis og félagar skipta þeim notendum sem kjósa að tileinka sér ekki tæknina 

upp í nokkra meginflokka eftir því hvort viðkomandi notendur notuðu þegar tæknina, 

hvort notendur hefðu haft áform um að nota tæknina á næstu 12 mánuðum eða hvort 

notendur hefðu áformað að nota tæknina eftir 12 mánuði eða meira. Sá flokkur 

notenda sem einna helst telst áhugaverður í tengslum við þá rannsókn sem hér er 

fjallað um eru þeir notendur sem voru ekki þegar notendur né höfðu nokkur áform 

um að nýta sér tæknina í framtíðinni, eða svo kallaður nei-nei hópur. Tveir þættir í 

rannsókn Patsiotis, Hughes og Webber tengjast sérstaklega þessum nei-nei hópi en 

það eru þættirnir mannleg samskipti og áhætta (HUMANRISK) og reynsluleysi 

(LACKTRIAL). 

Þátturinn mannleg samskipti og áhætta er í rannsókn Patsiotis og félaga (2013) 

einskonar meginþáttur sem var samansettur úr tveimur öðrum þáttum. Annarsvegar 

þætti sem skoðuðu áhrif mannlegra samskipta á þá neytendur sem ekki vildu tileinka 

sér tæknina og hins vegar þætti sem skoðuðu mismunandi áhrif skynjaðrar áhættu á 

notkunina, áhyggjur af verndun persónuupplýsinga og áhyggjur af öryggismálum 

sem mælt var sérstaklega. Skynjuð áhætta í þessu sambandi gekk út á að fá mat 

þátttakenda á því hvort þeir ættu von á að geta tapað peningum vegna notkunar 

snjallsíma í bankaviðskiptum ásamt því að fá þátttakendur til að meta almennt hvort 

þeir myndu meta það hvort bankaviðskipti í gegnum snjallsíma væru áhættusöm. 

Þátturinn áhyggjur af öryggismálum sem notaður var í rannsókn Patsiotis og félaga 

var sambærilegur öðrum þætti sem notaður var í rannsókninni og einnig snéri að 

öryggismálum en til að auðvelda samanburð milli rannsókna var ákveðið að halda 

uppbyggingu þáttanna til að auðvelda samanburð milli rannsókna. Það er ekki ætlunin 

í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um að færa rök fyrir eða útskýra hvers vegna 

þátturinn mannleg samskipti og áhætta var uppbyggður eins og í rannsókn Patsiotis 

og félaga heldur var áhersla lögð á að auðvelda samanburð milli rannsóknanna. 
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Þátturinn reynsluleysi skoðaði áhrif reynsluleysis við notkun tækninnar á það 

hvort neytendur tileinkuðu sér snjallsíma í bankaviðskiptum. Með tilliti til 

niðurstaðna rannsóknar Patsiotis og félaga eru eftirfarandi tilgátur lagðar fram: 

H10: Þátturinn mannleg samskipti og áhætta (HUMANRISK) mun hafa neikvæð 

áhrif á ætlaða hegðun neytenda til notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 

H11: Reynsluleysi (LACTRIAL) mun hafa neikvæð áhrif á ætlaða hegðun 

neytenda til notkunar á snjallsímum í bankaviðskiptum. 

3 Aðferð  

Til að rannsaka þessa áhrifaþætti í notkun á snjallsímatækni í bankaviðskiptum og 

þær tilgátur sem settar voru fram var búinn til spurningalisti með 41 spurningu þar 

sem viðhorf þátttakenda til tækninnar var kannað og þeir spurðir út í notkun á henni. 

Eins voru í könnuninni nokkrar bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, 

kyn, laun, menntun, stöðu ásamt því að kanna hvaða banki væri viðskiptabanki 

viðkomandi þátttakanda. Nánast allar spurningar í þessari megindlegu rannsókn voru 

á Likert kvarða þar sem í langflestum tilfellum þátttakendur voru beðnir að svara með 

valmöguleikum frá Mjög líklegt til Mjög ólíklegt. Stuðst var við spurningalista sem 

notaðir höfðu verið í eldri sambærilegum rannsóknum (Gu, Lee og Suh, 2009; 

Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010; Yoon  og Occena, 2014) til þess að ná sem 

bestum samanburði milli rannsóknanna. Spurningalistanum var hlaðið upp í vefkerfið 

surveygizmo.com og var hlekkur á vefkerfið sendur út með tölvupósti innan 

Háskólans í Reykjavík og honum dreift á þeim samskiptamiðli sem notaður var. Eftir 

að könnuninni var lokað voru niðurstöðurnar sóttar og gerð greining á þeim bæði út 

frá skýrslu sem hægt var að sækja úr vefkerfinu sjálfu og einnig með tölfræðiforritum 

eins og SPSS og AMOS sem notuð voru til að framkvæma bæði aðhvarfsgreiningu 

og Structual Equation Modeling greiningu á þeim tilgátum sem settar höfðu verið 

fram. 

2.8 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og voru tvær meginaðferðir 

notaðar til að nálgast þátttakendur. Annars vegar var fengið leyfi hjá Háskólanum í 

Reykjavík til þess að senda út tölvupóst til nemenda og óska eftir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Viðtakendur tölvupóstsins voru um 4000 talsins og í tölvupóstinum var 
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hlekkur sem vísaði á hina rafrænu könnun sem gerð hafði verið fyrir rannsóknina. 

Einnig var notast við samfélagsmiðil á netinu þar sem beiðnir um þátttöku voru 

sendar á mismunandi hópa innan samfélagsmiðilsins. Þátttökubeiðnin á 

samfélagsmiðlum hafði eins konar snjóbolta-áhrif þar sem aðrir aðilar á 

samfélagsmiðlinum áframsendu beiðni um þátttöku á sína vini og hópa sem þeir 

tilheyra þar. Erfitt er að áætla á hve marga aðila beiðni um þátttöku var send á 

samfélagsmiðlinum enda ekki endilega sýnilegt öllum þegar athugasemdir eða 

svokallaðir póstar eru áframsendir á aðila innan samfélagsmiðilsins. Þó má gera ráð 

fyrir að fjöldi þeirra sem hafi séð beiðni um þátttöku í rannsókninni hafi gróflega 

verið á milli 1.200 til 1.600 manns. Gera má ráð fyrir að í einhverjum tilfellum hafi 

fólk fengið beiðni um þátttökur eftir fleiri en einni leið. Þátttakendur svöruðu 

könnuninni af fúsum og frjálsum vilja og fengu enga greiðslu fyrir þátttökuna.  Í heild 

svöruðu 440 þátttakendur könnuninni og skiptist kynjahlutfallið þannig að 41,9% 

voru karlar en 58,1% konur. Flestir þátttakendanna voru á aldrinum 25 til 34 ára eða 

39%, næstflestir voru á aldrinum 18 til 24 ára eða 26%. Samanlagt voru 96,8% 

þátttakenda á aldrinum 18 til 54 ára en aðrir þátttakendur ýmist yngri eða eldri. 

Þátttakendur voru flestir nemar í háskóla (45,4%), næstflestir voru nemar eða höfðu 

lokið framhaldsnámi frá háskóla (22,7%) og 19,5% þátttakenda höfðu lokið Bachelor 

gráðu frá háskóla. Enn fremur voru 48,9% þátttakenda námsmenn en 43,6% svöruðu 

því til að þeir væru launþegar.  96,1% þátttakenda svöruðu því til að þeir ættu og 

notuðu snjallsíma og flestir sögðust nota snjallsíma í bankaviðskiptum nokkrum 

sinnum í viku (34,2%) en næst flestir þátttakenda sögðust aldrei nota snjallsíma í 

bankaviðskiptum eða 21,5%. 37,8% þátttakenda sögðust hafa notað snjallsímann í 

bankaviðskiptum í eitt til tvö ár en samanlagt höfðu 57% þátttakenda notað tæknina 

í eitt ár eða lengur. 81,7% þátttakenda töldu það líklegt eða mjög líklegt að þeir 

myndu nýta sér bankaþjónustu í gegnum snjallsíma í framtíðinni að því gefnu að þeir 

hefðu aðgang að þeirri þjónustu. 

Flokkur Gildi Tíðni  Hlutfall 

Kyn Karlkyn 182 42% 

 Kvenkyn 252 58% 

    

Menntun Grunnskólamenntun 15 3% 

 Er nemi í menntaskóla 6 1% 

 Menntaskóli (stúdentspróf) 17 4% 

 Nemi í iðnskóla 2 1% 

 Iðnskóli (sveinspróf) 14 3% 

 Er nemi í háskóla 198 45% 
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 Hef lokið Bachelor gráðu frá háskóla 85 20% 

 Er nemi eða hef lokið framhaldsnámi frá háskóla 99 23% 

    

Starf / Staða Námsmaður 214 49% 

 Launþegi 191 44% 

 Sjálfstætt starfandi 15 3% 

 Heimavinnandi 3 1% 

 Lífeyrisþegi 3 1% 

 Annað 12 3% 

    

Viðskiptabanki Landsbankinn 133 31% 

 Íslandsbanki 143 33% 

 Arionbanki 142 33% 

 MP banki 1 0% 

 Sparisjóður 11 3% 

 Annar banki 5 1% 

Tafla 1 Bakgrunnur þátttakenda 

2.9 Tækjabúnaður 

Spurningalisti fyrir könnunina var búinn til og honum hlaðið inn í vefkerfi 

surveygizmo.com  sem er vefkerfi sérstaklega ætlað fyrir rafrænar kannanir og bauð 

kerfið bæði upp á að búa til og skila beint frá sér yfirlitum og skýrslum með 

niðurstöðum og tölfræðiupplýsingum ásamt því að hægt var að sækja beint frá kerfinu 

skrár sem tölfræðiforritið SPSS las. Þetta var metinn mikill kostur að geta gert. SPSS 

forritið var síðan notað til að vinna nánar með gögnin og var meðal annars 

framkvæmd aðhvarfsgreining á gögnunum í SPSS. Eins voru spurningarnar þáttaðar 

eða teknar saman í þætti með SPSS. Annað forrit sem tengist SPSS og heitir AMOS 

var einnig notað til að setja upp líkan og framkvæma greiningu með Structural 

Equation Modeling greiningu. Enn fremur var Excel töflureiknir notaður til að bæði 

greina spurningar og reikna út niðurstöður með því meðal annars að leggja saman 

svör þátttakenda og þess háttar. 

2.10 Rannsóknarsnið 

Aðrar rannsóknir á þessu sviði og litið var til við gerð þessarar rannsóknar (Gu, 

Lee og Suh, 2009; Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010) notuðu Structural Equation 

Modeling (SEM) við greiningu gagnanna og var því ákveðið að gera slíkt hið sama í 

þessari rannsókn sem hér er fjallað um.  SEM greiningin leyfir rannsakendum að 

byggja upp líkan út frá þáttum sem gerðir eru þannig að hægt sé að gera prófanir á 

flóknum tengslum sem kunna að vera á milli þátta í líkaninu (Koenig-Lewis, Palmer 

og Moll, 2010). 
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Spurningar voru búnar til fyrir könnunina á þann hátt að hægt væri að mynda þá 

þætti sem voru settir fram í tilgátum í upphafi rannsóknarinnar. Eins voru allir 

þættirnir kóðaðir með nöfnum sem voru lýsandi fyrir viðkomandi þátt. Sem dæmi 

voru spurningar sem ætlaðar voru til að mæla notkunina á snjallsímum í 

bankaviðskiptum þáttaðar saman í þátt sem nefndur var Ætluð hegðun / Notkun og 

fékk sá þáttur kóðann Usage. Spurningar sem snéru að öryggismálum voru að sama 

skapi teknar saman í einn þátt sem kallaður var skynjað traust til öryggismála og fékk 

sá þáttur kóðann SEC. Þannig voru allir þættir myndaðir af tilteknum spurningum og 

þáttunum gefinn ákveðinn kóði til að auðvelda vinnsluna. Nánari útlistun á 

uppbyggingu þáttanna og kóðun spurninga má sjá í viðauka. 

Við þáttun spurninganna reyndist nauðsynlegt að eyða út 46 þátttakendum sem 

svarað höfðu könnuninni fullnægjandi fyrir hefðbundna úrvinnslu gagnanna en ekki 

nægjanlega vel til þess að hægt væri að nota svörin til að byggja upp þættina. Þannig 

vantaði svör í mikilvægum breytum sem mynduðu þættina sem notaðir voru í SEM 

greiningunni. Ákveðið var að fara þá leið að eyða gögnum þar sem svör vantaði í stað 

þess að láta hugbúnað reikna meðaltal út frá svörum annarra þátttakenda.  

Til að gera spurningalistann ekki of langan var ákveðið að samnýta nokkrar 

spurningar sem taldar voru spyrja að sama hlut á öfugan hátt. Þannig var sem dæmi 

niðurstöðum spurningarinnar Enginn sem ég þekki getur aðstoða mig við að prófa 

bankaviðskipti í gegnum snjallsíma snúið við til að mynda niðurstöður við 

spurningunni Ég hef aðgang að manneskju sem aðstoðar mig við notkun snjallsímans 

í mínum bankaviðskiptum. Sambærilegt var gert við tvær aðrar spurningar sem 

kóðaðar voru SEV1 og SecCon1 og sjá má nánar í viðauka. 

2.11 Framkvæmd 

Í fyrstu fóru fram nokkur viðtöl við einstaklinga sem annað hvort þegar notuðu 

snjallsíma í bankaviðskiptum eða notuðu ekki snjallsíma í bankaviðskiptum. 

Tilgangurinn með þeim viðtölum var að skoða nánar hvað það var helst sem fékk 

einstaklingana til þess að nota tæknina og hvað það var sem olli því að aðrir 

einstaklingar höfðu ekki tileinkað sér tæknina. Rætt var við tvo einstaklinga úr 

hverjum hópi. 

Eftir það var hafist handa við að ákveða þær tilgátur sem setja átti fram í 

rannsókninni en þær voru allnokkrar. Þannig þurfti að skoða alla þá þætti sem til 

greina kom að rannsaka og ákveða hvaða þættir hefðu bæði áhrif á hina ætluðu notkun 
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og eins hvort og þá hvaða þættir gætu mögulega haft áhrif á aðra þætti í líkaninu. 

Þegar þeirri vinnu var lokið var búið til líkan út frá þeim þáttum sem ákveðið var að 

rannsaka ásamt þeim tengslum á milli þátta sem voru í samræmi við tilgáturnar.  

Næst var hafist handa við að búa til spurningalistann sem nota átti í könnuninni. 

Spurningalistinn var búinn til út frá þeim þáttum sem ákveðið var að meta og 

rannsaka. Í þessu sambandi var stuðst við eldri rannsóknir á þessu sviði (Yoon og 

Occena, 2014; Koenig-Lewis, Palmer og Moll, 2010; Gu, Lee og Suh, 2009) hvað 

varðar þessa þætti sem mæla átti og eins uppbyggingu spurninganna sjálfra inna hvers 

þáttar fyrir sig. Spurningalistinn var settur upp í Word og allar spurningar flokkaðar 

eftir þáttum og þáttunum öllum gefnir kóðar til að auðvelda vinnslu með niðurstöður. 

Eins voru bakgrunnsspurningar búnar til fyrir könnunina. 

Þegar vinnu var lokið við að ákveða þættina og þær tilgátur sem átti að leggja 

fram, búa til líkanið og spurningalistann var spurningalistinn færður yfir í 

SurveyGizmo kerfið og spurningalistinn prófaður og gerðar á honum breytingar hvað 

varðar uppröðun spurninga og í einhverjum tilfellum umorðun á spurningum sem 

talið var að mögulega væri hægt að misskilja. Þegar spurningalistinn var talinn vera 

orðinn nokkuð góður var rannsóknin sett af stað með því að senda út beiðni um 

þátttöku með bæði tölvupósti til nemenda Háskólans í Reykjavík og eins með 

færslum á samfélagsmiðli þar sem fólk var beðið um að taka þátt í könnuninni. 

Könnunin var sem fyrr segir í gangi frá 27. febrúar til 10. mars 2015 en eftir þann 

tíma var talið að ekki myndi bætast fleiri í hóp þátttakenda og var því könnuninni 

lokað og gögn sótt af vefsíðu kerfisins. Bæði voru sótt yfirlit og skýrslur um svörun 

könnunarinnar og einnig sérstakar skrár sem hægt var að opna beint úr SPSS forritinu. 

Eins voru gögnin sett inn í Excel töflureikni til að vinna með niðurstöður, gera myndir 

og fleira. 

Helsta vinnan fór fram í SPSS forritinu og AMOS viðauka þess forrits. Stilla þurfti 

upp líkaninu eins og lagt hafði verið fram út frá tilgátum og tengslum milli þátta. 

Töluverð vinna var fólgin í því að keyra mismunandi líkön og stilla til tengsl og þætti 

líkansins. 

4 Niðurstöður  

Í fyrstu var framkvæmt t-próf til að skoða hvort marktækur munur væri á því hvort 

þátttakendur tileinkuðu sér notkun snjallsíma í bankaviðskiptum eftir kyni. Ekki 
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reyndist munur á dreifingu hópanna né heldur var marktækur munur á því hvernig 

karlar (m=3,32, sf=1,57) og konur (m=3,16, sf=1,64) svöruðu spurningum um notkun, 

t(432)=0,993, p=0,321. 

 

Tafla 2 Independent-Samples t-próf til að skoða hvort kyn hafi áhrif á notkun 

Því næst var framkvæmt ANOVA próf til að skoða hvort laun hefðu mögulega 

áhrif á notkun tækninnar. Dreifing hópa var svipuð (F(7, 412)=1,003;p=0,429) og 

ekki var heldur munur á meðaltölum hópanna (F(7, 412)=1,06;p=0,389). 

 

Tafla 3 Anova próf til að skoða hvort laun hefðu áhrif á ætlaða notkun 

Framkvæmt var ANOVA próf til að skoða hvort aldur hefði áhrif á núverandi 

notkun tækninnar. Dreifing hópanna í kringum meðaltöl sín var frábrugðin 

(F(7,428)=2,719; p=0,009). Munur var einnig á meðaltölum hópa eftir aldri 

(F(7,428)=6,242; p<0.001). Meðalaldur þeirra sem notuðu tæknina einu sinni á dag 

(m=2,59; sf=1,09; n=26) var lægri en hjá þeim sem notuðu tæknina nokkrum sinnum 

á ári (m=3,77; sf=1,14; n=26). Meðalaldur þeirra sem sögðust aldrei nota tæknina 

(m=3,72; sf=1,16; n=94) var hærri en meðalaldur þeirra sem sögðust nota snjallsíma 

í bankaviðskiptum oft á dag (m=2,92; sf=1,09; n=26), þeim sem sögðust nota tæknina 

einu sinni á dag (m=2,59; sf=1,09; n=26), hjá þeim sem sögðust nota tæknina 

nokkrum sinnum í viku (m=3,09; sf=0,91; n=149), þeim sögðust nota tæknina einu 

sinni í viku (m=3,07; sf=0,87; n=42) og hjá þeim sem sögðust nota snjallsíma í 
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bankaviðskiptum nokkrum sinnum í mánuði (m=3,13; sf=0,98; n=62). Ekki var 

marktækur munur á notkun tækninnar eftir aldri þátttakenda að öðru leyti. 

 

Tafla 4 Niðurstöður ANOVA prófs til að skoða hvort aldur hefði áhrif á notkun tækninnar 

Mynd 2 sýnir nánar hvernig notkun þátttakenda var eftir aldri. Eins og sjá má á y-

ásnum sýnir kvarðinn gildi frá 2,50 upp í 3,75 en það eru gildi út frá niðurstöðum 

Likert kvarðans. Þegar þátttakendur voru spurðir hve oft þeir notuðu snjallsíma í 

bankaviðskiptum fengu þeir átta svarmöguleika. Svarmöguleikarnir sem í boði voru 

fengu þannig gildi frá einum upp í átta: 

1. Oft á dag 

2. Einu sinni á dag 

3. Nokkrum sinnum í viku 

4. Einu sinni í viku 

5. Nokkrum sinnum í mánuði 

6. Einu sinni í mánuði 

7. Nokkrum sinnum á ári 

8. Aldrei 
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Eins og sjá má eru gildin í öfugu samræmi við notkunina þar sem einn þýðir oft á dag 

en átta þýðir að þátttakendur hefðu aldrei notað tæknina. 

 
Mynd 2 Dreifing meðalaldurs notenda erftir tíðni notkunar á tækninni samkvæmt ANOVA prófi 

Þegar svör þeirra þátttakenda sem sögðust nota snjallsíma í bankaviðskiptum 

nokkrum sinnum á ári eða aldrei voru skoðuð nánar sást að um 90% þeirra sögðust 

sammála að mjög sammála því að þeir myndu eiga eiga auðvelt með að læra á og ná 

tökum á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum. Einungis 12,5% þessara þátttakenda 

sögðust vera sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að gerðar væru nægar 

öryggisráðstafanir til að vernda snjallsímanotendur í bankaviðskiptum og aðeins 

10,8% þeirra sögðust sammála eða mjög sammála því að öruggt væri að framkvæma 

hverskonar aðgerðir í bankaviðskiptum með snjallsíma. Það var einnig athyglisvert 

þegar svör þessara þátttakenda sem sögðust sjaldnast nota snjallsíma í 

bankaviðskiptum voru greind nánar að einungis tæp 17% sögðust sammála eða mjög 

sammála því að þeir vildu frekar stunda bankaviðskipti auglits til auglitis við 

þjónustufulltrúa eða gjaldkera heldur en í gegnum snjallsímann. Eins kom það í ljós 

að einungis 5% þessara þátttakenda sögðust ekki þekkja neinn sem gæti aðstoðað þá 

við að prófa tæknina þannig að þeir gætu tekið ákvörðun um hvort þeir vildu nota 

hana eða ekki. 57,5% þessara þátttakenda höfðu áhyggjur af því að óprúttnir aðilar 

gætu komist yfir aðgangsorð sitt og haft þannig aðgang að bankareikningum þeirra 
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og 47% sögðust sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að bankaviðskipti í 

gengum snjallsíma væru áhættusöm. 

4.1 Niðurstöður tilgátuprófanna 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að leitast við að finna þá þætti sem spá fyrir 

um ætlaða notkun á snjallsíma í bankaviðskiptum með því að setja upp líkan þátta 

sem taldir voru að hefðu þar áhrif. Líkanið var keyrt í AMOS til að prófa það með 

SEM aðferðafræðinni. Allar tölur varðandi svokallað model fit komu vel út. Líkanið 

útskýrir um 60% af ætlaðri notkun neytenda á snjallsíma í bankaviðskiptum 

samkvæmt aðhvarfsgreiningu á öllum gögnum í SPSS. Tafla 5 sýnir hið svo kallaða 

Mode fit eða það hversu vel líkanið gengur upp í tölfræðilegum skilningi. Ef Chi-

kvaðrat er deilt með frígráðum fæst út 1,73. Eins eru öll gildi fyrir CFI, GFI og IFI 

fyrir ofan 0,9 og gildi fyrir RMSEA er vel undir 0,08 (Hair, Black, Babin og 

Anderson, 2010; Hu og Bentler, 1999). 

Model fit  Gildi 
 

Chi-kvaðrat  
 

27,751 

Degree of freedom 16 

Probability lever (p) 0,034 

Number of observations 394 

Comparative Fit Index (CFI) 0,995 

Goodness of Fit Index (GFI) 0,987 

Incremental Fit Index (IFI) 0,995 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0,043 

Tafla 5 Model Fit upplýsingar fyrir líkanið 

Allir þættir höfðu marktækt áhrif á notkun snjallsíma í bankaviðskiptum nema 

skynjaður einfaldleiki í notkun, reynsluleysi og þátturinn mannleg samskipti og 

áhætta sem ekki höfðu marktækt áhrif á ætlaða notkun. 

4.1.1 Skynjað einfaldleiki og skynjað notagildi 

Ekki tókst að sýna fram á bein tengsl milli notkunar og skynjaðs einfaldleika í 

notkun á marktækan hátt en samkvæmt tilgátu eitt var því haldið fram að þar væri um 

jákvæð tengsl að ræða. Hins vegar hafði skynjað notagildi marktæk áhrif á ætlaða 

notkun á tækninni (β=0,251, p<0,001) af því gefnu að aðrir þættir haldist óbreyttir. 

Sú niðurstaða er í samræmi við tilgátu tvö sem sett var fram í upphafi. Þannig að ef 

notendur upplifa það að tæknin hafi notagildi þá eru þeir mun líklegri til að tileinka 

sér tæknina. Tilgáta þrjú gekk út á að skynjaður einfaldleiki í notkun myndi hafa 
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jákvæð áhrif á skynjað notagildi og tókst að sýna fram á að svo var raunin (β=0,252, 

p<0,001) sem þýðir að eftir því sem notendum finnst auðveldara að nota tæknina, því 

hærra skynjar það notagildi hennar af því gefnu að aðrir þættir haldist óbreyttir. 

Því mátti sjá á niðurstöðum rannsóknarinnar að neytendur væru líklegir til að nýta 

sér tæknina ef þeir skynjuðu að hún hefði notagildi fyrir þá og eftir því sem þeim 

fannst einfaldara að nota tæknina því hærri varð skynjað notagildi hennar. 

4.1.2 Skynjað traust til öryggismála 

Aðrir þættir sem höfðu marktækt áhrif á ætlaða notkun voru skynjað traust til 

öryggismála (β=0,125, p<0,001)  sem þýðir að eftir því sem notendur upplifðu að 

öryggismál væru síður alvarlega og gerðar væru ráðstafanir til að vernda notendur og 

persónuupplýsingar þeirra því meira má ætla að þeir notendur tileinki sér tæknina í 

bankaviðskiptum af því gefnu að aðrir þættir haldist óbreyttir. Þessi niðurstaða var í 

samræmi við tilgátu fjögur þar sem því var haldið fram að jákvæð áhrif væru á milli 

þessara þátta. 

4.1.3 Gæði kerfis / Stöðugleiki 

Samkvæmt tilgátu fimm var því haldið fram að skynjuð gæði undirliggjandi kerfa 

myndu hafa jákvæð áhrif á hið skynjaða notagildi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að slík tengsl væru til staðar (β=0,184, p<0,001) þannig að eftir því sem 

notendur höfðu meiri trú á gæðum undirliggjandi kerfa því hærra skynjuðu þeir 

notagildi tækninnar og þannig líklegri til að vilja nýta sér hana. Við nánari greiningu  

gagna kom einnig í ljós að gæði og stöðugleiki kerfa hefðu ekki bara óbein áhrif á 

ætlaða notkun neytenda á tækninni í gegnum skynjað notagildi heldur líka bein áhrif 

(β=0,190, p<0,001). Þá mátti einnig sjá að hin beinu áhrif vöru örlítið meiri en óbeinu 

áhrifin samkvæmt rannsókninni. 

4.1.4 Samrýmanleiki 

Samrýmanleiki hafði einnig marktækt bein áhrif á ætlaða hegðun á jákvæðan hátt 

(β=0,418, p<0,001). Það voru einnig tengsl á milli samrýmanleika og skynjaðs 

einfaldleika í notkun snjallsíma í bankaviðskiptum (β=0,380, p<0,001) annars vegar 

og skynjaðs notagildis (β=0,431, p<0,001) hins vegar, að því gefnu að aðrir þættir 

haldist óbreyttir. Því mátti sjá að þar sem notendur upplifðu tæknina þannig að hún 

hentaði sér og sínum lífsstíl vel þá hafði það bein jákvæð áhrif á ætlaða notkun hennar 

ásamt því að hafa jákvæð áhrif á það hvernig notendur upplifðu hve einföld tæknin 

væri í notkun og það að hve miklu leyti notendur upplifðu að tæknin myndi auðvelda 
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sér vinnu. Samkvæmt niðurstöðum stóðst því tilgáta sex eins og hún var sett fram í 

upphafi. 

4.1.5 Skilyrði til að auðvelda notkun 

Skilyrði til að auðvelda notkun snérist í stuttu máli um það hvort notendur 

tækninnar hefði aðgang að einhvers konar aðstoð við notkun hennar og gekk tilgáta 

sjö út á að slík skilyrði myndu hafa jákvæð áhrif á það hvernig notendur upplifðu 

skynjaðan einfaldleika í notkun. Rannsóknin sýndi að slík tengsl eru til staðar 

(β=0,564, p<0,001) af því gefnu að aðrir þættir haldist óbreyttir og má segja að um 

nokkuð sterk tengsl hafi verið að ræða. 

4.1.6 Traust til viðskiptabanka og traust til tækninnar 

Tvær tilgátur sem settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar snérust um traust. 

Önnur tilgátan, tilgáta átta, snérist um traust notenda til síns viðskiptabanka og að það 

traust hefði jákvæð áhrif á skynjað traust til öryggismála. Rannsóknin sýndi að þau 

tengsl væru ekki marktæk. Hins vegar var sýnt fram á að, af því gefnu að aðrir þættir 

haldist óbreyttir, almennt traust til tækninnar hefði jákvæð áhrif á  skynjað traust til 

öryggismála (β=0,467, p<0,001) eins og tilgáta níu snerist um. 

4.1.7 Greining á þeim sem nota ekki tæknina 

Eins og fram hefur komið tókst ekki með rannsókninni að sýna fram á bein tengsl 

milli reynsluleysis (LACTRIAL) né hins samsetta þáttar er varðar mikilvægi 

mannlegra samskipta og áhættu (HUMANRISK) og ætlaðar notkunar á snjallsímum 

í bankaviðskiptum. Hins vegar leiddi rannsóknin í ljós að tengsl væru á milli 

mannlegra samskipta og áhættu annars vegar og skynjaðs trausts til öryggismála (β=-

0,314, p<0,001) hins vegar þannig að eftir því sem notendur kjósa meira að vera í 

mannslegum samskiptum í bankaviðskiptum ásamt því að skynjuð áhætta eykst því 

lægra verður skynjað traust til öryggismála. Eins leiddi rannsóknin í ljós að tengsl 

væru á milli reynsluleysis og skynjaðs einfaldleika í notkun á snjallsímum í 

bankaviðskiptum (β=0,227, p<0,001) af því gefnu að aðrir þættir haldist óbreyttir. 
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Ætluð hegðun / Notkun

Skynjað notagildi

Skynjaður 

einfaldleiki í 

notkun

Skynjað traust til 

öryggismála

Skynjuð gæði 

kerfis / Stöðugleiki

Samrýmanleiki

Skilyrði til að 

auðvelda notkun

Almennt traust til 

tækninnar

Traust til bankans

Mannleg samskipti 

og áhætta 

(HUMANRISK)

Reynsluleysi 

(LACTRIAL)

H1

n.s.

H2

0,251**

H3

0,252**

H4

0,125*

H5

0,184**

H6a

0,380**

H6b

0,431**

H6c

0,639**

H7

0,564**

H8

n.s.

H9

0,447**

H11

n.s.

H10

n.s.

-0,314**

0,227**

0,190**

Mynd 3  Niðurstöður SEM módelsins. **p<0,001, *p<0,05. Brotalínur tákna að áhrifin séu ekki marktæk. 

Mynd 3 lýsir niðurstöðum Structural equation modeling greiningarinnar eins og 

fjallað hefur verið um hér að ofan. Myndin sýnir bæði þau tengsl sem sett voru upp í 

tengslum við þær tilgátur sem settar voru fram í upphafi ásamt stuðlum. Stjörnurnar 

vísa til þess hvort p-gildi hafi verið minna en 0,001 eða 0,05. Brotalína þýðir að 

útkoma hafi ekki verið tölfræðilega marktæk við 0,05 mörk og eru þar stuðlar ekki 

tilgreindir eins og sjá má. 

Eins og sjá má a mynd 3 eru það einkum þættirnir samrýmanleiki og skynjað 

notagildi sem útskýrir þá ætluðu hegðun þátttakenda rannsóknarinnar að nota 

snjallsíma í bankaviðskiptum og vegur þar samrýmanleiki langhæst. 

5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir það væru sem fengju 

notendur til að nýta sér snjallsíma í bankaviðskiptum. Lagðar voru fram nokkrar 

tilgátur í því sambandi og voru framkvæmdir tölfræðiútreikningar til að kanna nánar 

bæði bein og óbein áhrifatengsl þáttanna á hina ætluðu hegðun. 

Óhætt er að segja að sjálft structual equation modeling (SEM) líkanið hafi komið 

vel út. Chi-kvaðrat deilt með fjölda frígráða var 1,73 en það gildi þarf að vera á milli 
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einn og þrír svo vel sé. Til samanburðar fengu Koening-Lewis og félagar (2010) 

gildið 1,82. Eins voru öll gildi fyrir CFI, GFI og IFI vel fyrir ofan 0,9 en hjá Koening-

Lewis og félögum voru þessi sömu gildi örlítið lægri en þó einnig fyrir ofan 0,9. Hið 

sama má segja um niðurstöður Gu og félaga (2009) en þessi gildi voru fyrir einnig 

fyrir ofan 0,9 hjá þeim. RMSEA gildið var einnig ásættanlegt eða 0,043 og er það 

svipað því gildi sem Gu og félagar fengu í sinni rannsókn sem var 0,039. Hins vegar 

var þetta RMSEA gildi töluvert hærra hjá Koneing-Lewis og félögum í þeirra 

rannsókn en gildið sem þeir fengu var 0,073. Ásættanlegt gildi fyrir RMSEA er undir 

0,08 ef líkanið á að stemma vel við gögnin. 

Það mátti sjá á þeim t-prófum og ANVOA prófunum sem gerð voru að laun og 

kyn skiptu engu máli og höfðu ekki áhrif á notkunina á snjallsímum í 

bankaviðskiptum. Hins vegar er greinilegt að það er munur á notkun tækninnar eftir 

aldri notenda. Yngstu notendurnir sögðust nota snjallsíma í bankaviðskiptum einu 

sinni á dag á meðan elstu notendurnir sögðust nota tæknina nokkrum sinnum á ári 

eða aldrei. Þessir tveir hópar skáru sig alveg greinilega úr en erfitt er að segja til um 

hvers vegna eldri notendur nota tæknina svona sjaldan eða jafnvel aldrei. Þó sýndi 

rannsóknina fram á að þeir sem sögðust nota tæknina einu sinni á ári eða aldrei virtust 

ekki hafa neinar áhyggjur af því að þeir gætu ekki lært á tæknina eða náð tökum á 

henni. Eins var greinilegt að þessir notendur voru ekki í vandræðum með að fá 

einhvern til að aðstoða sig við notkun tækninnar þar sem einungis 5% þeirra sögðust 

ekki þekkja neinn sem gæti aðstoða þá. Þannig að þessir notendur virtust ekki hafa 

áhyggjur af því að tæknin væri of flókin til að þeir gætu tileinkað sér hana. Eins 

virðast þessir notendur ekki setja það fyrir sig að mannleg samskipti vanti þar sem 

einungis tæp 17% sögðust heldur vilja stunda bankaviðskipti auglitis til auglitis. Það 

má alltaf gera ráð fyrir að eitthvert hlutfall viðskiptavina banka vilji eiga persónuleg 

samskipti við einhvern í bankaviðskiptum enda eitt og annað sem beinlínis krefst þess 

að viðskiptavinir bankanna mæti á staðinn, til dæmis þeir þurfa að undirrita eitthvað. 

Það er hins vegar greinilegt að það voru öryggismál sem þessir notendur settu einna 

helst fyrir sig. Aðeins 10,8% þeirra sögðust sammála eða mjög sammála því að öruggt 

væri að framkvæma hvers konar aðgerðir í gegnum snjallsímann en þegar sama 

spurning var skoðuð fyrir alla þátttakendur voru þeir sem voru sammála eða mjög 

sammála þessar sömu fullyrðingu 39%. Þar var því töluverður munur á svörum 

þátttakenda. Eins og fram hefur komið höfðu 57,5% þeirra þátttakenda sem aldrei eða 

sjaldan notuðu tæknina áhyggjur af því að óprúttnir aðilar gætu komist yfir 
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aðgangsorð og haft þannig aðgang að bankareikningum þeirra en þegar svör allra 

þátttakenda voru skoðuð voru það 36,7% þátttakenda sem höfðu áhyggjur af þessu. 

Þannig að rannsóknin sýndi að öryggismál væru stærsta áhyggjuefni þeirra sem 

sjaldan eða aldrei nota snjallsíma í bankaviðskiptum. 

Eins og fram hefur komið hafa tveir helstu þættir Technology acceptance model  

aðferðafræðinnar hingað til verið notaðir til að útskýra upptöku notenda á nýrri tækni. 

Annars vegar skynjað notagildi og hins vegar skynjaður einfaldleiki í notkun 

tækninnar. Rannsókn þessi sýndi að einungis hið skynjaða notagildi hafði áhrif á það 

hvort notendur vildu nota snjallsíma í bankaviðskiptum en það hvort notandanum 

finnist tæknin einföld í notkun hafði ekki bein áhrif á ætlaða notkun tækninnar. 

Skynjaður einfaldleiki hafði hins vegar óbein áhrif á þann hátt að eftir því sem 

notendum fannst skynjaður einfaldleiki í notkun vera meiri, því hærra skynjuðu þeir 

notagildið sem aftur hafði jákvæð áhrif á hina ætluðu notkun. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við niðurstöður Koening-Lewis og félaga (2010). Hins vegar sýndu bæði 

Gu, Lee og Suh (2009) fram á í sinni rannsókn marktæk bein áhrif skynjaðs 

einfaldleika í notkun á hina ætluðu hegðun. Þannig að rannsóknum ber ekki saman 

hvað þetta varðar. 

Rannsókn þeirra Koening-Lewis, Palmer og Moll (2010) sýndi að ef notendur 

upplifðu ákveðinn samrýmanleika milli sín og tækninnar þá hefði það jákvæð áhrif á 

notkun tækninnar. Þetta er einnig niðurstaða þessarar rannsóknar. Þessi niðurstaða 

gæti verið mikilvæg þegar verið er að huga að markaðssetningu tækninnar á þann hátt 

að ef tæknin er staðfærð út frá því að hún höfði til ákveðins lífsstíls þá er líklegra að 

neytendur ákveði að nýta sér snjallsíma í bankaviðskiptum. En þátturinn 

samrýmanleiki hefur ekki bara bein áhrif á notkun tækninnar heldur líka óbein áhrif 

í gegnum skynjað notagildi og skynjaðan einfaldleika í notkun. Sú niðurstaða er 

einnig í samræmi við niðurstöður Koening-Lewis og félaga. 

Greinilegt er að skilyrði til að auðvelda notkunina, eins og að hafa möguleika á 

því að prófa tæknina og að hafa einhvern til að aðstoða sig við að nota hana, hefur þó 

nokkur áhrif á það hversu einfalt þátttakendum fannst að nota tæknina. Þetta þarf svo 

sem ekki að koma á óvart en nytsamlegt að hafa staðfestingu á því samt. Hins vegar 

væri fróðlegt að skoða nánar síðar hvort skilyrði til að auðvelda notkun hafi bein áhrif 

á ætlaða hegðun og ef svo er þá að hve miklu leyti þau áhrif gætu verið. 

Rannsóknin skoðaði einnig ýmiskonar traust og áhrif þeirra þátta á ætlaða notkun 

á tækninni. Leitast var við að skilja nánar samspil traust, áhættu og skynjaðs öryggis 
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á notkunina. Gu, Lee og Suh (2009) sýndu fram á traust til viðkomandi 

viðskiptabanka hefði bein jákvæð áhrif á hina ætluðu notkun og sýndu þannig fram á 

nauðsyn þess að bankar hugi að ímynd sinni hvað varðar skynjað traust viðskiptavina 

sinna. Rannsókn þessi sýndi fram á að eftir því sem notendur höfðu minni áhyggjur 

af öryggismálum því líklegri eru þeir til að nota snjallsíma í bankaviðskiptum. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður Yoon og Occena (2014) sem sýndu á sambærilegan hátt 

fram á að auknar áhyggjur af öryggismálum hefðu neikvæð áhrif á notkunina. Þannig 

að óhætt er að halda því fram að skynjað öryggi hafi áhrif á notkun snjallsíma í 

bankaviðskiptum og því mikilvægt að átta sig á því hvaða þættir það séu sem hafa 

áhrif á og auka traust notenda á öryggismálum tengdum tækninni. Í þessari rannsókn 

voru settar fram þær tilgátur að bæði traust til viðskiptabankans og almennt traust til 

tækninnar hefðu áhrif á skynjað traust til öryggismála og þannig óbein áhrif á notkun 

tækninnar. Það kom hins vegar í ljós að traust til bankans hafði ekki marktæk áhrif 

þar en traust til tækninnar hafði hins vegar jákvæð áhrif á skynjað traust til 

öryggismála. Koenig-Lewis, Palmer og Moll (2010) blönduðu hins vegar saman 

trausti til viðskiptabankans og trausti til tækninnar í einn sameiginlegan þátt og sýndu 

þannig fram á að traust, eins og þeir mældu það, hafði einnig jákvæð áhrif á ætlaða 

notkun. Munurinn á þeirra rannsókn og þessari, hvað þetta varðar, er helst sá að í 

þeirri rannsókn sem hér var gerð var trausti skipt upp í trausti til viðskiptabankans 

sérstaklega og trausti til tækninnar hins vegar en ekki blandað saman í einn þátt eins 

og Koening-Lewis og félagar gerðu. En einungis traust til tækninnar hafði marktækt 

áhrif eins og áður hefur komið fram. Hvers vegna það var þannig er erfitt að segja til 

um en mögulega er það almennt skynjun neytenda að bankar séu öruggar stofnanir 

og af þeim sökum hafi ekki verið hægt að sýna fram að tengsl milli trausts til 

öryggismála og traust til viðkomandi viðskiptabanka. Ekki var skoðað sérstaklega 

hvort traust til viðskiptabanka eða traust til tækninnar hefðu bein áhrif á ætlaða 

notkun á snjallsímum í bankaviðskiptum og er það ágætis efni til að skoða nánar í 

annarri rannsókn. 

Það sem hefur líklega skort sem mest í öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið 

á því hvað fær notendur til að nota snjallsíma í bankaviðskiptum er að skoða betur 

hvað það er sem veldur því að notendur vilja ekki tileinka sér notkun tækninnar. 

Ætlunin var að bæta úr því í þessari rannsókn og var því bætt við þáttum til að skoða 

þetta nánar. Patsiotis, Hughes og Webber (2013) skoðuðu í sinni rannsókn það sem 

kalla má mótstöðu neytenda við tölvutækni og komust að því að sameiginlegur þáttur 
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mannlegra samskipta og áhættuliða hafði áhrif á það að neytendur vildu ekki nota 

netbanka. Einnig sýndu þeir fram á að reynsluleysi eins og það að hafa ekki haft 

tækifæri til að prófa tæknina hefði neikvæð áhrif á ætlaða notkun tækninnar. Þessi 

rannsókn sýndi hins vegar ekki fram á bein tengsl væru á milli ætlaðrar notkunar  og 

þessara tveggja þátta. Hins vegar sýndi rannsóknin fram á að óbein tengsl væru þar á 

milli þar sem mannlega samskipti og áhætta hefði neikvæð áhrif á skynjað traust til 

öryggismála og þannig neikvæð tengsl við ætlaða notkun. Eins sýndi rannsóknin fram 

á að jákvæð tengsl væru á milli reynsluleysis og skynjaðs einfaldleika í notkun. Ekki 

er gott að segja til um hvers vegna þessi tengsl eru til staðar og erfitt að ímynda sér 

að ef notendur upplifi að þeir séu ekki í aðstöðu til að prófa tæknina og vanti einhvern 

til að kenna sér á hana að það geti haft jákvæð áhrif á skynjaðan einfaldleika í notkun 

tækninnar. Líklegra er að hér sé um vankanta á rannsókninni að ræða og að óheppilegt 

hafi verið að taka þessa tvo þætti út úr rannsókn Patsiotis og félaga án tillits til annarra 

þátta í þeirri rannsókn. Eins er mjög erfitt að skilja hvers vegna Patsiotis og félagar 

ákváðu að setja saman í einn og sama þáttinn þátt sem snéri að mannlegum 

samskiptum og hinum ýmsu þáttum varðandi áhættu og öryggi. Þannig að það hefði 

mátt vinna þennan þátt rannsóknarinnar öðruvísi og líklegt að velja hefði mátt 

vandaðri rannsókn til viðmiðunnar en rannsókn þeirra félaga Patsiotis, Hughes og 

Webber. Áhugavert væri að skoða betur hvaða áhrif þátturinn mannleg samskipti 

hefði haft einn og sér og án þess að blanda honum saman við þessa áhættuþætti sem 

Patsiotis og félagar gerðu. Að rannsaka þau tengsl er gott efni í aðra rannsókn síðar 

því mikilvægt er að vita hvaða tengsl eru á milli þessa þátta og hvaða áhrif það hefur 

á upptöku snjallsíma í bankaviðskiptum að neytendur missi af því að geta verið í 

samskiptum við afgreiðslufólk. 

Á heildina litið má segja að niðurstöður falli nokkuð vel að tilgátum sem settar 

voru fram. Rannsóknin heppnaðist mjög vel og líkanið nokkuð gott þó svo að enn séu 

aðrir þættir sem útskýra hvers vegna neytendur ákveði að nýta sér snjallsíma í 

bankaviðskiptum sem ekki eru í líkaninu en eins og komið hefur fram útskýrir líkanið 

60% af ætlaðri hegðun. Því er augljóslega ýmislegt sem skoða má nánar og betur. 

Samrýmanleiki og skynjað notagildi höfðu hvað mest áhrif á hina ætluðu hegðun og 

eru það upplýsingar sem greinilega nýtast við þróun og markaðssetningu á notkun 

snjallsíma í bankaviðskiptum. Eins er augljóslega munur á notkun tækninnar eftir 

aldri notenda þar sem eldri notendur nota tæknina síður en þeir yngri. Þær niðurstöður 

rannsóknarinnar sem snéru að þeim notendum sem sjaldan eða aldrei nota snjallsíma 



29 

 

í bankaviðskiptum hafa hagnýtt gildi fyrir markaðssetningu og þróun tækninnar þar 

sem þær sýndu greinilega að öryggismál væru mikið áhyggjuefni fyrir þessa 

notendur. Nánari greining og vinna með þá þekkingu ætti því að geta nýst til að auka 

notkun snjallsíma í bankaviðskiptum í framtíðinni. 
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Viðauki A: Spurningar eftir þáttum 

Eftirfarandi er listi yfir spurningar sem notaðar voru í könnuninni og mynduðu þá 

þætti sem unnið var með í rannsókninni. Spurningarnar eru flokkaðar eftir þáttum og 

eins er kóði spurninganna og þátta hafður með. 

Ætluð hegðun / Notkun (Usage) 

Use1: Hve oft notar þú snjallsíma í bankaviðskiptum? (sp. 33) 

framt_notkun: Að því gefnu að þú hafir aðgang að bankaþjónustu í gegnum 

snjallsíma, hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir nýta þér slíka þjónustu í 

framtíðinni? 

Bakgrunnsspurningar (Bak) 

Bak1: Hvert er kyn þitt? 

Bak2: Her er aldur þinn? 

Bak3: Hver er menntun þín? 

Bak4: Hvert er starf þitt (staða)? 

Bak5: Hverjar eru tekjur þínar? 

Bak6: Hver af eftirfarandi bönkum er viðskiptabankinn þinn? 

Use2: Átt þú og notar snjallsíma? 

Use3: Hve lengi hefur þú notað snjallsíma í bankaviðskiptum? 

Skynjað notagildi (PU) 

PU1: Bankaþjónusta í gegnum snjallsíma mundi auðvelda mér millifærslur og að 

framkvæma reglulegar greiðslur. 

PU2: Mér þætti bankaþjónusta í gegnum snjallsíma vera  gagnleg við það að 

framkvæma millifærslur, greiða reglulegar afborganir og fleira þess háttar. 

PU3: Bankaþjónusta í gegnum snjallsíma mundi auðvelda mér að sækja upplýsingar 

eins og yfirlit frá bankanum. 

Gæði kerfisins / stöðugleiki (SEV) 

SEV1: Þau kerfi sem notuð eru fyrir bankaviðskipti í gegnum snjallsíma eru stöðug  

SEV2: Hraði aðgerða í kerfinu sem ég nota fyrir bankaviðskipti mín í snjallsímanum 

er mikill 

Samrýmanleiki (Comp) 

Comp2: Ég tel að bankaþjónusta í gegnum snjallsíma henti mér og  mínum lífstíl vel. 
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Comp3: Ég tel að snjallsíminn minn samhæfist þeirri tækni sem bankaþjónusta með 

snjalltækni krefst. 

Skynjaður einfaldleiki í notkun (PEU) 

PE1: Að læra að nota snjallsíma í bankaviðskiptum er auðvelt fyrir mig 

PEU1: Það er auðvelt að framkvæma aðgerðir varðandi bankaviðskipti í 

snjallsímanum 

PEU2: Það er auðvelt fyrir mig að ná tökum á bankaviðskiptum í snjallsímanum 

Skilyrði til að auðvelda notkun (FAC) Facilitating condition 

FAC2: Ég hef aðgang að manneskju sem aðstoðar mig við notkun snjallsímans í 

mínum bankaviðskiptum. 

FAC3: Ég hef þá þekkingu sem þarf til að nota snjallsíma í bankviðskiptum mínum. 

Skynjað traust til öryggismála (SEC) 

SEC1: Það eru gerðar öryggisráðstafanir til að vernda snjallsímanotendur í 

bankaviðskiptum. 

SEC2: Það er öruggt að framkvæma hverskonar aðgerðir með snjallsímanum 

SEC3: Það eru gerðar ráðstafanir til að vernda persónulegar upplýsingar við aðgerðir 

í snjallsímanum 

SEC4: Snjallsími er öruggt tæki sem nota má til að senda viðkvæmar upplýsingar 

Traust til tækninnar (Trust) 

Trust1: Ég treysti bankanum mínum til að bjóða upp á örugga bankaþjónustu í 

gegnum snjallsíma. 

Trust2: Ég treysti snjallsímaframleiðanda til að framleiða snjallsíma við hæfi fyrir 

bankaþjónustu í gegnum snjalltækni.  

Trust3: Ég treysti símafyrirtækinu mínu til að skaffa öruggan gagnaflutning svo ég 

geti notað snjalltækni í bankaþjónustu. 

Almennt traust til bankans (TRU) 

TRU1: Á heildina litið finnst mér viðskiptabankinn minn vera traustur banki 

TRU2: Ég treysti því að viðskiptabankinn minn standi almennt við gefin loforð og 

skuldbindingar 

TRU3: Ég trúi því að viðskiptabankinn minn hafi almennt hagsmuni 

viðskiptavinarins að leiðarljósi 
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Reynsluleysi (LACTRIAL) 

Lactrial4: Ég er ekki í aðstöðu til að prófa bankaviðskipti í gegnum snjallsíma á þann 

hátt að ég geti tekið ákvörðun um notkun. 

Lactrial5: Starfsfólk viðskiptabankans míns er ekki tiltækt til að aðstoða mig við að 

prófa mismundi notkunarmöguleika bankaviðskipta í gegnum snjallsíma. 

Lactrial6: Enginn sem ég þekki getur aðstoða mig við að prófa bankaviðskipti í 

gegnum snjallsíma ef þarf. 

Mannleg samskipti og áhætta (HUMANRISK) 

Mannleg samskipti (HUM) 

HUM1: Ég vil frekar stunda bankaviðskipti augliti til auglitis við þjónustufulltrúa eða 

gjaldkera bankans. 

HUM3: Ég vil ræða við starfsfólk bankans í eigin persónu til að geta betur útskýrt 

hvað ég vil. 

HUM4: Ég er öruggari þegar ég ræði við starfsfólk bankans í eigin persónu heldur en 

að nota snjallsíma. 

Skynjuð áhætta (PerRisk) 

PerRisk1: Ég á von á því að geta tapað peningum ef ég stunda bankaviðskipta í 

gegnum snjallsíma 

PerRisk3: Ég tel að bankaviðskipti í gegnum snjallsíma séu áhættusöm. 

Áhyggjur vegna persónuverndar (Priv) 

Priv1: Ég hef áhyggjur af því að óprúttnir aðilar komist yfir aðgangsorð mitt og hafi 

þannig aðgang að bankareikningum mínum ef ég nota snjallsíma í bankaviðskiptum. 

Priv2: Ég tel að þriðji aðili geti fylgst með notkunarmynstri bankaviðskipta í gegnum 

snjallsíma. 

Priv3: Ég tel að upplýsingum um fjármál mín sé hægt að dreifa til annarra fyrirtækja 

eða fjármálastofnanna. 

Áhyggjur af öryggismálum (SecCon) 

SecCon1: Ég hef áhyggjur af því að hugbúnaðarvandamál geti komið í veg fyrir 

aðgang að bankanum  

SecCon2: Ég hef áhyggjur af því að óprúttnir aðilar komist yfir aðgangsorð mitt og 

hafi þannið aðgang að bankareikningum mínum. 

 


