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Ágrip 

Með tækniframförum síðustu ára hefur hegðun hins almenna neytanda gjörbreyst. 

Fartölvur, snjallsímar og spjaldtölvur eru til á hverju heimili og með þeim hefur 

aðgengi að upplýsingum, verslunum og heiminum öllum í rauninni, orðið mun 

auðveldara. Neytandinn hefur aðgang að hvers kyns þjónustu allan sólarhringinn og 

þarf ekki að fara út úr húsi til að sinna hinum ýmsu erindum. Tilgangur þessa verkefnis 

er að sjá hver stefna bankanna er með farsímabankaþjónustu. Er hún eitthvað sem 

leggja á áherslu á í þjónustu bankanna í nánustu framtíð eða er þetta einungis 

viðbótarþjónusta sem bankarnir bjóða upp á í sambland við almenna bankaþjónustu í 

útibúum. 

Höfundur rannsóknarinnar hefur starfað sem fastráðinn- og sumarstarfsmaður hjá 

Íslandsbanka með hléum frá árinu 2004. Síðastliðið sumar starfaði hann sem 

sumarstarfsmaður í útibúi bankans á Akureyri. Þar tók hann þátt í átaki varðandi app 

Íslandsbanka þar sem lögð var áhersla á að kynna appið fyrir viðskiptavinum og 

aðstoða við uppsetningu á því ásamt kennslu fyrir viðskiptavini bankans. Það sem vakti 

áhuga höfundar var hvað allir viðskiptavinir bankans tóku vel í þessa þróun, og hvað 

margir viðskiptavinir höfðu nú þegar sótt appið og notað það.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að framtíð bankaviðskipta einstaklinga liggi í 

farsímabankaþjónustu og er þá aðallega átt við minni háttar afgreiðslur eins og að taka 

út pening, millifæra, greiða reikninga og þess háttar. Bankarnir þrír, Arion banki, 

Íslandsbanki og Landsbankinn, fylgjast náið með þróun mála erlendis og hafa þegar 

hafið vinnu við að hagræða og einfalda rekstur í framlínu bankanna. Leggja á áherslu 

á ráðgjöf til viðskiptavina varðandi stærri mál en beina minni afgreiðslum á 

sjálfsafgreiðslustöðvar, þar spila  öpp og farsímabankar stór hlutverk. Þetta er verkefni 

sem bankarnir halda áfram að vinna að og eru enn lausnir sem þarf að finna varðandi 

ýmis mál áður en alfarið verður hægt að skipta yfir í þessa þjónustu. Niðurstaða 

höfundar er því sú að farsímabankaþjónusta sé framtíð bankaviðskipta einstaklinga á 

Íslandi. 

 

Lykilorð: viðskiptafræði, markaðsfræði, stafræn markaðssetning, bankar, 

farsímabankaþjónusta, snjalltæki, öpp 



 

 

 
 

 

Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst og telur hún 12 ECTS einingar. Höfundur 

vann verkefnið á tímabilinu frá ágúst 2015 til nóvember 2015. Rannsóknin ber heitið 

„Er farsímabankaþjónusta framtíð bankaviðskipta einstaklinga á Íslandi“ og var 

markmið hennar að athuga hver stefna þriggja íslenskra banka væri með þessari 

þjónustu.  

Leiðbeinandi rannsóknarinnar var Ragnar Már Vilhjálmsson, stundakennari við 

Háskólann á Bifröst. Vil ég þakka honum faglega og góða leiðsögn og ánægjulegt 

samstarf við vinnslu rannsóknarinnar. Bestu þakkir fá Starri Heiðmarsson og Bergþóra 

Aradóttir fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum, þeim Vilhjálmi 

Alvari Halldórssyni hjá Arion banka, Má Mássyni hjá Íslandsbanka og Hinriki 

Arnarsyni hjá Landsbankanum fyrir að fá að spjalla við þá um stefnu bankanna 

varðandi farsímabankaþjónustu og fleira. Þá vil ég þakka unnusta mínum, Franklíni 

Jóhanni Margrétarsyni og syni okkar, Ágústi Helga Franklínssyni fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning sem þeir hafa sýnt mér síðustu þrjú árin á meðan á námi mínu 

við Háskólann á Bifröst stóð og þá sérstaklega á meðan þetta verkefni var unnið. Þakka 

ég einnig foreldrum mínum, fjölskyldu og vinum fyrir stuðning og pepp í gegnum 

námið. Síðast en ekki síst þakka ég samnemendum mínum á Bifröst fyrir skemmtilega 

samvinnu í gegnum þessi ár, ég hef eignast vini fyrir lífstíð þrátt fyrir að vera nemandi 

í fjarnámi búsett erlendis og þykir mér það ómetanlegt.  

Ég ein ber ábyrgð á þessari rannsókn og er hún afrakstur minna eigin rannsókna og 

unnin sjálfstætt. Rannsóknin er unnin eftir þeim reglum og kröfum sem gerðar eru 

varðandi lokaverkefni við Háskólann á Bifröst. 

 

 

Álaborg, Danmörku, 27. nóvember 2015. 

 

____________________________ 

Sólveig Hallsteinsdóttir 
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1. Inngangur 

1.1 Ástæður efnisvals 

Höfundur rannsóknarinnar hefur mikinn áhuga á alhliða farsímamarkaðssetningu og 

notar snjallsímann sinn mikið. Hin ýmsu öpp til að sinna allskonar málum eru í 

símanum og þar má til dæmis nefna smáforrit frá Íslandsbanka og einnig smáforrit frá 

Spar Nord Bank sem er viðskiptabanki höfundar í Danmörku þar sem hann býr. 

Undanfarin sumur hefur höfundur starfað sem sumarstarfsmaður hjá Íslandsbanka á 

Akureyri og nú í sumar var sérstakt átak hjá bankanum þar sem smáforrit Íslandsbanka 

var kynnt fyrir viðskiptavinum. Flestir viðskiptavinirnir tóku vel í kynninguna og þeir 

sem áttu snjallsíma voru annaðhvort löngu komnir með smáforritið í símann sinn eða 

fengu aðstoð hjá starfsmönnum á staðnum við uppsetningu þess og kennslu á það 

hvernig nota skuli það.  

Eftir að hafa séð hversu vel viðskiptavinir tóku í þjónustuna og árangur útibúa 

Íslandsbanka um land allt í kynningu og nýjum skráningum á smáforritinu, þá kviknaði 

áhugi höfundar að kanna nánar hver tilgangur og stefna bankanna á Íslandi sé með 

farsímabankaþjónustu og hvort að þjónustan sé komin til að vera og jafnvel hvort að 

hún eigi eftir að yfirtaka hina hefðbundnu bankaþjónustu einstaklinga eins og hún 

þekkist í dag. 

 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Markmið verkefnisins er að kanna hvort framtíð einstaklingsbankaviðskipta á Íslandi 

liggi í farsímabankaþjónustu, þar sem að viðskiptavinurinn getur sinnt 

bankaviðskiptum sínum í gegnum farsíma, snjallsíma, spjaldtölvu eða annað snjalltæki 

og þarf þar af leiðandi ekki að leggja leið sína í bankann til þess að greiða reikninga, 

millifæra, fylgjast með stöðu innlánsreikninga og kreditkorta o.s.frv. 

Þar af leiðandi er eftirfarandi rannsóknarspurning lögð fram; 

„Er farsímabankaþjónusta framtíð bankaviðskipta einstaklinga á 
Íslandi“? 
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Höfundur verkefnisins hefur mikinn áhuga á þessari þjónustu sjálfur og vildi kanna 

hver stefna íslenskra banka væri í þessum efnum. Einnig vildi hann athuga hvernig 

notendur þessarar þjónustu kunni að meta þessa tækni, þ.e. 

bankasmáforrit/farsímabanka, í dag og hvort og þá hvernig þeir nota þjónustuna.  

 

1.3 Aðferðarfræði 

Eftir að hafa eytt þónokkrum tíma við að velja rannsóknarefni í samvinnu við 

leiðbeinanda komst höfundur að þeirri niðurstöðu að rannsaka hvort 

farsímabankaþjónusta væri framtíð einstaklingsviðskipta á Íslandi. Þegar 

viðfangsefnið var ákveðið var útbúin rannsóknaráætlun þar sem uppbygging skýrslu 

var sett upp ásamt tímaskipulagi, drögum að heimildaskrá og fleira. Höfundur aflaði 

nokkurra heimilda, þá aðallega úr fræðibókum og fræðigreinum á internetinu. Það má 

segja að þar sem að stafræn markaðssetning og farsímabankaþjónusta sé frekar nýtt af 

nálinni þá hafi verið erfitt að finna rannsóknir og efni sem vörðuðu viðfangsefnið beint. 

Aðferðirnar sem höfundur notaði við vinnslu rannsóknarinnar eru svokallaðar 

blandaðar aðferðir (e. Mixed methods) þar sem eigindlegar aðferðir (e. Qualitative 

research) og megindlegar aðferðir (e. Quantitative research) eru notaðar í bland.  

 

1.3.1 Eigindlegar aðferðir 

Höfundur leitaði ritaðara heimilda og fyrri rannsókna til þess að átta sig á því hver 

staða farsímabankaþjónustu væri í dag og mögulegt væri að bera þær upplýsingar 

saman við stöðu og stefnu þjónustunnar á Íslandi. 

Til þess að sjá hvert íslensku bankarnir stefndu með þjónustuna tók höfundur viðtöl 

við starfsmenn íslensku bankanna. Viðtöl flokkast undir eigindlegar rannsóknir (e. 

Qualitative research). Með viðtölum er gagna aflað með því að athuga hvaða merkingu 

viðmælendur leggja í sína persónulegu reynslu, túlkun umhverfis og aðstæðna (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005). Í þessu tilfelli voru tekin viðtöl við starfsmenn Arion banka, 

Íslandsbanka og Landsbankans til þess að kanna tilgang bankanna með 

farsímabankaþjónustu og hvort framtíð bankaþjónustu einstaklinga byggist að 

einhverju leiti á þeirri þjónustu. Höfundur tók viðtöl við þrjá aðila starfandi hjá þremur 

stærstu bönkum Íslands. Notaðar voru fyrirfram ákveðnar spurningar. Voru þær tíu 

talsins og voru þær bornar fram í réttri röð. Vegna búsetu höfundar erlendis voru 
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viðtölin tekin upp í gegnum síma eða samskiptaforritið Skype Business og afrituð 

orðrétt upp. Hvert viðtal tók u.þ.b. 20-30 mínútur. Viðtölin má finna í heild sinni í 

viðauka A.  

1.3.2 Megindlegar rannsóknir 

Til þess að kanna viðhorf notenda til farsíma- og snjalltækjabankaþjónustu lagði 

höfundur fram spurningakönnun á samfélagsmiðlinum Facebook. Spurningakannanir 

flokkast undir megindlegar rannsóknir (e. Quantitative research) sem notaðar eru til 

þess að safna ýmsum tölulegum gögnum. Þýði könnunarinnar (e. Population) voru allir 

mögulegir notendur farsímabankaþjónustu frá 16 ára og upp úr. Könnunin var 

nafnlaus og með öllu órekjanleg og fullum trúnaði var heitið við úrvinnslu hennar. 

Höfundur notaði SurveyMonkey forritið til þess að halda utan um könnunina og var 

hún lögð á Facebook þann 2. október 2015 og var opin í rúma viku. Höfundur fékk 

aðstoð vina og vandamanna við dreifingu könnunarinnar á Facebook til að auka fjölda 

mögulegra svarenda. Höfundur setti sér það markmið að ná 250 svörum við 

könnuninni til þess að ná 90% öryggismörkum og náðist markmið höfundar þar sem 

að 272 þátttakendur svöruðu könnuninni. Spurningakönnunin samanstóð af tíu 

spurningum, þar af þremur bakgrunnsspurningum en þær spurningar aðstoða við að 

greina niðurstöður út frá aldri, kyni og búsetu (McDaniel & Gates, 2011). Fyrir utan 

bakgrunnsspurningar innihélt könnunin sjö lokaðar spurningar með fyrirfram 

ákveðnum svörum. Í 6 af 7 spurningum var einungis hægt að haka við eitt svar en í 

spurningu þar sem þátttakendur svöruðu í hvað þeir notuðu appið/farsímabankann 

helst mátti haka í eins marka kassa og átti við. Spurningakönnunina má finna í heild 

sinni í viðauka B.  

 

1.4 Uppbygging skýrslu 

Í fyrri hluta verkefnisins fer höfundur yfir fræðin sem liggja til grundvallar 

viðfangsefninu. Kafli númer 2 fjallar um markaðsfræðina, stafræna markaðssetningu 

og farsímamarkaðssetningu. Í kafla 3, sem ber heitið Nútíma bankaþjónusta, er farið 

yfir farsímabankaþjónustu (e. Mobile banking), snjallbankaþjónustu (e. Smartphone 

banking) og þróunina frá upphafi til dagsins í dag. Í kafla 4 er farið yfir stöðuna eins og 

hún er í dag í Bretlandi, Danmörku og á Íslandi. Kafli 5 fjallar um þjónustuna sem 

Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn bjóða upp á, en tveir fyrrnefndu bankarnir 

bjóða upp á smáforrit en Landsbankinn upp á farsímabanka. Munurinn þar á er sá að 
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smáforritin eru forrit sem viðkomandi hleður niður í snjalltækið sitt á meðan farið er 

inn á farsímabankann í gegnum netvafra. Í kafla 6 er farið yfir rannsóknir sem 

höfundur gerði, þ.e. viðtöl sem hann tók við starfsfólk bankanna og svo 

spurningakönnunina sem lögð var fyrir á Facebook. Í 7. kafla er svo farið yfir 

niðurstöður verkefnisins og lokaorð höfundar. 

 

 

2. Markaðssetning og stafræn markaðssetning 

Samkvæmt skilgreiningu Kotlers á markaðssetningu, snýst hún í grófum dráttum um  

„...að skapa og halda arðsamt viðskiptasamband við viðskiptavini 

með því að bjóða upp á vöru og þjónustu sem fullnægir þörfum 

viðskiptavinarins“ (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008, 

bls. 6).  

Það sem hafa þarf í huga þegar farið er út í markaðssetningu er að þekkja og kunna á 

markaðsumhverfið og hverjar þarfir og óskir viðskiptavinarins eru, þá þarf að hanna 

markaðsstefnu sem sniðin er að þessum þörfum og óskum. Næst er sett saman samþætt 

kerfi sem mun skila hærra virði til viðskiptavinarins og þannig er byggt arðsamt og 

ánægjulegt viðskiptavinasamband (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). 

 

       

 

 

 

                Mynd 1: Einföld mynd af markaðssetningarferlinu. 

 

Stafræn markaðssetning byggist upp á sömu þáttum og hefðbundin markaðssetning að 

viðbættri stafrænni tækni. Þegar talað er um stafræna tækni er átt við vefsíður, 

leitarvélar, tölvupóst, netauglýsingar og samfélagsmiðla svo eitthvað sé nefnt 

(Chadwick & Chaffey, 2012). 
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Það sem stafræn markaðssetning hefur fram yfir hefðbundna markaðssetningu er að 

hún er gagnvirk (e. Interactive) þannig að viðskiptavinurinn getur leitað sjálfur eftir 

þeim upplýsingum sem hann vantar, nálgast fyrirtækið á sínum eigin tíma þegar 

honum hentar og fyrirtækið fær þá ótruflaða athygli frá viðskiptavininum og getur í 

leiðinni safnað upplýsingum um viðskiptavininn sem það notar svo í sínu 

markaðsstarfi. Stafræn markaðssetning auðveldar fyrirtækjum einnig að deila 

upplýsingum (e. Intelligence) um sig, vöru sína eða þjónustu og auðveldar 

viðskiptavininum að afla upplýsinga á sama tíma um þær vörur sem hann hefur áhuga 

á. Hún auðveldar líka fyrirtækjum að einstaklingsmiða (e. Individualisation) vöru eða 

þjónustu að þörfum viðskiptavinarins á töluvert ódýran hátt og gerir fyrirtækjum kleift 

að nálgast stærri markhóp heldur en með hefðbundinni markaðssetningu eins og til 

dæmis í gegnum samfélagsmiðla á borð við Facebook. Stafræn markaðssetning 

auðveldar tengingu (e. Integration) á milli fyrirtækis og viðskiptavinar og auðveldar 

samskipti þeirra á milli með því að verða einskonar milliliður á milli fyrirtækis og 

viðskiptavinar. Stafræn markaðssetning er landamæralaus (e. Independence of 

location) þar sem að viðskiptavinur getur tengst internetinu hvar og hvenær sem er og 

getur skoðað vörur, fengið upplýsingar um fyrirtæki, skoðað fjármál sín og margt fleira, 

nákvæmlega þegar honum hentar (Chadwick & Chaffey, 2012). Flest fyrirtæki í dag 

nýta sér stafræna markaðssetningu að einhverju tagi og eru bankar þar engin 

undantekning. Bankarnir eru með vefsíður, netbanka, facebooksíður og smáforrit og 

notast við þessa miðla daglega til þess að auglýsa vörur sína og þjónustu, veita 

upplýsingar og fleira þess háttar. Samkvæmt vef Íslandsbanka, www.islandsbanki.is, 

er netbankinn þeirra stærsta útibú ef svo má að orði komast, með um það bil 90.000 

virka notendur (Íslandsbanki, e.d.). 

 

 2.1 Farsímamarkaðssetning  

The Mobile Marketing Association (MMA) skilgreinir farsímamarkaðssetningu á þessa 

leið; 

„Mobile Marketing is a set of practices that enables organizations 

to communicate and engage with their audience in an interactive 

and relevant manner through and with any mobile device or 

network“. (MMA, e.d.) 

http://www.islandsbanki.is/
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(„Farsímamarkaðssetning eru starfshættir sem gera fyrirtækjum og 

stofnunum kleift að stofna til og taka þátt í samskiptum við viðskiptavini sína 

á gagnvirkan og viðeigandi hátt í gegnum og með hvaða farsímatæki (e. 

Mobile Device) sem er eða neti” (MMA, e.d.). ). 

 

Það sem flokkast undir farsímamarkaðssetningu er til að mynda; 

 SMS smáskilaboð – þar sem textaskilaboð er sent á neytendur til að 

auglýsa vöru eða þjónustu. Þess konar markaðssetning er þó ólögleg 

á Íslandi en hefur hefur skilað góðum árangri til að mynda í 

Danmörku og fleiri löndum.  

 MMS skilaboð – þar sem skilaboð eru send á neytendur, geta verið 

myndir, myndbönd, hljóð og fleira. 

 Smáforrit (e. Application) – auglýsa þarf smáforritið til þess að ná til 

neytenda og fá þá til að hlaða því niður í snjalltækið. 

 Tölvupóstur – Getur talist sem farsímamarkaðssetning þar sem að 

flestir eru komnir með tölvupóstinn í farsíma-/snjalltækið sitt nú til 

dags. 

 Push notifications, in-game mobile marketing, mobile web 

marketing, bluetooth, QR codes. 

 

 

3. Nútíma bankaþjónusta 

3.1 Farsímabankaþjónusta  

Farsímabankaþjónusta er tiltölulega nýtt hugtak og táknar í rauninni það sem heitið 

ber til kynna, það að nota farsímatæki (e. Mobile device) til að stunda bankaviðskipti. 

Með farsímatæki er átt við til dæmis farsíma, snjallsíma og spjaldtölvur. 

Farsímabankaþjónusta býður upp á þrjá möguleika, textaskilaboð þar sem send eru 

skilaboð í sérstakt númer til þess að nálgast upplýsingar um stöðu reikninga, millifæra 

o.þ.h., tengingu í gegnum netvafra í farsímatæki til þess að opna netbankann eins og 
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gert er í gegnum tölvu og í þriðja lagi smáforrit fyrir snjalltæki eins og snjallsíma og 

spjaldtölvur sem tengja strax inn á banka viðskiptavinarins án þess að þurfa að fara í 

gegnum netvafra (Investing Answears, e.d.).  

Á Íslandi þekkist ekki sá möguleiki að nota textaskilaboð til bankaviðskipta. 

Farsímabankaþjónusta í gegnum netvafra í farsímatækinu þekkist þó vel og einnig 

bankaviðskipti í gegnum smáforrit með snjalltækjum á borð við snjallsíma og 

spjaldtölvur.  

Því er spáð að árið 2020 vilji notendur far- og snjalltækjabankaþjónustu nota 

þjónustuna 2,3 milljarða sinnum, sem er meira en bankaþjónusta í gegnum internet, 

útibúanet og þjónustuver til samans (BBA, 2014). Miðað við þróunina sem er að eiga 

sér stað í heiminum í dag er þessi spá alveg raunsæ. Fólk er með far- og snjallsímana 

við hendina allan sólarhringinn. Samkvæmt könnun sem gerð var af Bank of America 

fyrir árið 2015 og bar heitið „Trends in consumer Mobility Report“, kom fram að 55% 

þeirra sem eiga snjallsíma sofi með þá á náttborðinu hjá sér og það fyrsta sem 35% 

eigenda snjallsíma gera á morgnana þegar þeir vakna er að athuga símann (Bank of 

America, 2015, bls. 2). Meirihluti þátttakenda könnunarinnar, eða um 89%, athuga 

símann nokkrum sinnum á dag, 36% þátttakenda sögðust athuga símann stöðugt yfir 

daginn og eru þátttakendur á aldrinum 18-24 ára líklegastir til að athuga símann 

stöðugt yfir daginn, eða um 54% af þeim (Bank of America, 2015, bls. 3). Í könnuninni 

var einnig farið í farsímabankaþjónustu og talar Bank of America um „Mobile banking 

mania“. Talað er um að þessi mikla notkun á far- og snjallsímum eigi líka við um 

farsímabankaþjónustu. Af þeim sem notast við þessa þjónustu þá noti rúmlega sex af 

hverjum tíu bankasmáforrit að minnsta kosti nokkrum sinnum í viku eða oftar á meðan 

tveir af hverjum tíu noti það einu sinni á dag eða oftar (Bank of America, 2015, bls. 3). 

Um 51% þátttakenda könnunarinnar sögðust nota farsíma- eða netbanka sem þeirra 

aðal leið til þess að stunda bankaviðskipti á meðan 23% þátttakenda sögðust ennþá fara 

í útibú með erindi sín (Bank of America, 2015, bls. 6). Meirihluti notenda 

bankasmáforrita sem svöruðu könnuninni nota þau til þess að skoða stöðu reikninga 

eða 73% þátttakenda, 63% nota smáforritið til að skoða yfirlit, 55% millifæra á milli 

eigin reikninga og 38% notenda greiða reikninga (Bank of America, 2015, bls. 7).  

BBA (The voice of UK banking) spáir því að í framtíðinni muni farsímabankaþjónusta 

vera stór partur af bankaþjónustu einstaklinga og muni sú þjónusta einblína á þessar 

minni afgreiðslur eins og að skoða stöðu reikninga, millifæra, greiða reikninga og fleira. 
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Hins vegar telja þeir að persónuleg bankaþjónusta muni einnig vera stór partur af 

bankaþjónustu þar sem að einblínt verði á að veita viðskiptavinum persónulega og góða 

þjónustu og ráðgjöf þegar kemur að stærri ákvörðunum, eins og til dæmis við 

húsnæðiskaup, fjárfestingar, sparnað og fleira (BBA, 2014).  

 

3.1.1 Kostir og gallar farsímabankaþjónustu  

Farsímabankaþjónusta er á hraðri uppleið bæði hér á landi og erlendis. Með tilkomu 

farsíma- og snjalltækja hefur ýmiskonar þjónusta sprottið upp sem neytandinn getur 

notað með tækinu sínu. Hin ýmsu smáforrit fyrirtækja eru sumum ómissandi núorðið 

og eru farsímabankar og bankasmáforrit þar engin undantekning. Það eru kostir og 

gallar þegar kemur að notkun þessarar þjónustu og verða þeir útlistaðir hér; 

Kostir: 

 Farsímabankaþjónusta sparar viðskiptavininum tíma. Hann þarf ekki að gera 

sér ferð í bankann og bíða eftir þjónustu og er ekki bundinn af opnunartíma 

útibúanna.  

 Farsímabankaþjónusta er þægileg. Viðskiptavinurinn getur stundað 

bankaviðskipti sín hvar og hvenær sem er, þegar honum hentar.  

 Farsímabankaþjónusta er örugg. Bankar sem bjóða upp á þessa þjónustu bjóða 

yfirleitt upp á einhverskonar öryggisþjónustu til þess að tryggja öryggi 

viðskiptavina sinna þegar þeir notast við þjónustuna. Talað er um að 

farsímabankaþjónusta sé öruggari en netbankaþjónusta.  

 Farsímabankaþjónusta auðveldar aðgengi viðskiptavina að fjármálum þeirra. 

Viðskiptavinurinn getur nálgast fjármál sín nákvæmlega þegar hann vill.  

 Farsímabankaþjónusta eykur skilvirkni. Hún er hagnýt og samkeppnishæf og 

minnkar t.d. pappírsvinnu beggja aðila. 

 Farsímabankaþjónusta minnkar líkur á svikum, þar sem að viðskiptavinurinn 

getur fylgst stöðugt með reikningum sínum í rauntíma.  

 Farsímaþjónusta er ekki háð internettengingu, hægt er að tengjast hvar og 

hvenær sem er í gegnum farsímainternet eins og 3G og 4G. 

 Farsímaþjónusta býður upp á að hægt sé að stunda þessi daglegu 

bankaviðskipti, s.s skoða stöðu og yfirlit, millifæra, borga reikninga, staðsetja 

hraðbanka og fleira á einfaldan hátt. 
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 Farsímaþjónusta er aðgengileg allan sólarhringinn, alla daga ársins. 

     (Department of Commerce and Research Centre, 2014). 

 

Gallar:  

 Farsímabankaþjónusta eykur hættu á fölskum sms sendingum og svindli. 

 Týnist farsímatækið eykur það hættu á að óprúttnir aðilar komist yfir 

viðkvæmar upplýsingar, t.d. pinnúmer sem opnar aðgengi fyrir 

farsímabankaþjónustu eiganda tækisins.  

 Snjalltæki eru betur í stakk búin fyrir smáforrit bankanna heldur en eldri týpur 

farsímatækja. 

 Þjónustugjöld gera verið umtalsverð sé farsímabankaþjónustan mikið notuð.  

 Á dreifbýlum svæðum gæti verið slæm farsímanettenging (3G/4G) sem er 

skilyrði fyrir því að tengjast farsímabankaþjónustu. 

 Margir símar styðja ekki vírusvarnarforrit sem eykur hættu á að hakkarar geti 

komist inn í farsímabankaþjónustu eiganda tækisins.  

 Sumir bankar bjóða ekki upp á sama öryggi í farsímabankaþjónustu eins og þeir 

gera fyrir netbanka- og persónulega bankaþjónustu. 

     (Department of Commerce and Research Centre, 2014). 

 

3.2 Snjalltækjabankaþjónusta  

Snjalltækjabankaþjónusta er í grunninn eins og farsímabankaþjónusta og heyrir í 

rauninni  undir hana. Þó einskorðast snjalltækjabankaþjónustan við snjalltæki, eins og 

snjallsíma og spjaldtölvur þar sem smáforritum frá viðkomandi viðskiptabanka er 

hlaðið niður, frá til dæmis App store eða Google Play store, í tækið og tengt við 

bankareikninga viðkomandi viðskiptavinar. Viðskiptavinurinn tengist því bankanum 

sínum beint í gegnum smáforritið án þess að þurfa að fara í negnum netvafra til að 

tengjast því.  

 



 

 

10 
 

3.3 Þróunin 

Fyrsti bankinn til þess að nota nokkurskonar internet bankaþjónustu var Bank of 

Scotland, sem árið 1983 bauð upp á þá þjónustu að viðskiptavinurinn gat stundað 

bankaviðskipti með síma og sjónvarp að vopni. Þessi þjónusta, sem kölluð var 

„Homelink“, lagði grunninn að internetbankaþjónustu eins og hún þekkist í dag. Það 

var svo árið 1994 sem Microsoft gaf út forritið „Microsoft Money“ sem gerði notendum 

þess kleift að tengjast bankaþjónustu í gegnum internetið. Stanford Credit Union var 

svo fyrsta fyrirtækið til að hanna vefsíðu þar sem hægt var að skrá sig inn í netbanka 

og stunda bankaviðskipti í gegnum netvafra. Árið 2005 byrjuðu fyrstu 

internetbankarnir að bjóða upp á þjónustu og voru þar á meðal bankarnir First Direct 

í Bretlandi og HSBC í Bandaríkjunum. Það var svo Apple sem kynnti til sögunnar, árið 

2007, fyrsta iPhone snjallsímann með iOS stýrikerfi. Þar var grunnurinn lagður að 

snjalltækjabankaþjónustu (e. Smartphonebanking) í gegnum smáforrit eins og hún 

þekkist í dag. Árið 2009 voru 54 milljónir heimila í Bandaríkjunum farnar að notast 

við internetbankaþjónustu samkvæmt Online Banking Report og þegar hingað er 

komið við sögu hefur útibúum bankanna snarfækkað þar sem að viðskiptavinirnir kjósa 

frekar að stunda viðskipti sín í gegnum internetið á þeim tíma sem þeim hentar, heldur 

en að fara í útibú bankanna á þeirra opnunartíma. Árið 2011 er bankaþjónusta í 

gegnum internet orðið „mainstream“ og viðskiptavinir kjósa frekar að stunda 

bankaviðskipti sín í gegnum internet heldur en að fara í útibú eða hraðbanka (The 

Financial Brand, 2012). 

 

3.3.1 Þróun netbankaþjónustu á Íslandi 

Það var Íslandsbanki sem bauð fyrstur banka á Íslandi upp á netbanka árið 1995. 

Bankinn var þá sá áttundi í heiminum til þess að bjóða upp á þesskonar þjónustu. 

Viðskiptavinir fengu „módem“ til þess að setja upp í heimilistölvum sínum og gátu 

þannig stundað sín bankaviðskipti þegar þeim hentaði í ró og næði. Á aðeins 26 dögum 

frá útgáfu netbankans voru komnir 1076 notendur sem þótti yfirburða árangur (Már 

Másson, 2. september 2015).  

Sparisjóður Reykjavíkur og Nágrennis (SPRON) var svo fyrsti íslenski bankinn sem 

bauð upp á alla almenna bankaþjónustu í gegnum internetið með stofnun Netbankans 

árið 1999 þar sem eina aðgengi bankans var í gegnum internet, tölvupóst, síma, fax og 
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sjálfsafgreiðslutæki eins og hraðbanka. Sparisjóður Hafnarfjarðar stofnaði svo sama ár 

S24 sem var eingöngu sjálfsafgreiðsla viðskiptavina í gegnum síma eða internet 

(Morgunblaðið, 7. febrúar 2008).  Árið 2000 setti Íslandsbanki svo upp WAP gátt þar 

sem að viðskiptavinir bankans sem áttu farsíma með WAP virkni gátu stundað 

bankaviðskipti sín í gegnum farsímann. Bankinn var þá aftur fyrstur banka á Íslandi til 

þess að bjóða upp á þessa þjónustu, sem þó náði aldrei að verða að neinu vegna þess 

m.a. hversu seinvirkt kerfið var (Már Másson, 2. september 2015).  

Árið 2009 gaf Landsbankinn út L.is sem er farsímaútgáfa af Einkabanka Landsbankans 

þar sem viðskiptavinir tengjast einkabanka sínum í gegnum farsíma. Fyrst um sinn var 

L.is leið fyrir viðskiptavini til þess að tengjast Einkabankanum í gegnum farsíma en 

með árunum hefur þjónustan þróast mikið og í dag, þrátt fyrir að vera ekki smáforrit, 

ber L.is alla þá útlitsþætti og þjónustuþætti sem smáforrit hinna bankanna gera.  

Árið 2011 var svo Íslandsbanki fyrstur banka á Íslandi, enn og aftur, til þess að gefa út 

fyrsta bankasmáforritið á landinu (Már Másson, 2. september 2015). Arion banki fylgdi 

fast á eftir og eru nú þrír stærstu bankar landsins, Arion banki, Íslandsbanki og 

Landsbankinn, allir með farsímabankaþjónustu fyrir viðskiptavini sína.  

 

4. Staðan í dag 

Farsímabankaþjónusta er í dag orðin gríðarlega vinsæl og mikilvægur partur af 

bankaþjónustu út um allan heim, viðskiptavinir bankanna allstaðar í heiminum vilja 

notfæra sér þessa þjónustu og það sést þegar leitað er að upplýsingum um 

farsímabankaþjónustu á netinu. Þegar höfundur hóf að leita að fyrri rannsóknum og 

tölfræði um efnið reyndist það þó minna en höfundur hafði gert ráð fyrir. Þó fundust 

góðar rannsóknir og tölfræði frá Bretlandi og Danmörku og ákvað höfundur því að 

fjalla sérstaklega um þau lönd í þessum kafla auk umfjöllunar um Ísland.  

 

4.1 Bretland 

Í nýlegri rannsókn sem gerð var í Bretlandi og bar heitið „Future trends in UK banking“ 

er gert ráð fyrir að fjöldi notenda að internetbankaþjónustu í Bretlandi muni aukast úr 

53% árið 2014 í 66% árið 2020. Þetta táknar aukningu um 7.5 milljónir notenda 

internetbankaþjónustu. Á sama tíma er gert ráð fyrir að farsímabankaþjónusta muni 
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aukast úr 17.8 milljónum notenda árið 2014 í 32,6 milljónir notenda árið 2020. Einnig 

er talað um að notendur bankasmáforrita séu ánægðari með sinn viðskiptabanka 

heldur en þeir sem notast ekki við smáforrit til að stunda bankaviðskipti (Center for 

Economics and Business Research, 2014). 

Fyrsta snjalltækjasmáforritið í Bretlandi var gefið út árið 2010 og hefur þróast úr því 

að vera einungis til þess að athuga stöðu á reikningum og yfir í það sem það er í dag, 

þar sem hægt er að stunda ýmis bankaviðskipti eins og að millifæra á milli reikninga 

og greiða reikninga og fleira. Stöðug þróun virðist vera í farsímabankaþjónustunni og 

eru bankar í Bretlandi til að mynda byrjaðir að bjóða upp á að viðskiptavinir geti leyst 

út ávísanir í gegnum smáforrit með því einu að taka mynd af ávísuninni (Center for 

Economics and Business Research, 2014). 

BBA, viðskiptafélag leiðandi fyrir breska bankakerfið, gerði könnun á 

farsímabankaþjónustu viðskiptabanka í Bretlandi árið 2014. Þar kom fram að 12,4 

milljónir bankasmáforrita hafi verið sótt í snjalltæki, notkun smáforritana fór úr 9,1 

milljónum að meðaltali árið 2012 í 18,6 milljónir árið 2013 og notuðu til dæmis 

viðskiptavinir Barclays banka smáforritið 24 sinnum í mánuði að meðaltali. Búist var 

við um 4 milljónum reglulegra notenda árið 2014 sem er aukning um 1/3 á einu ári. Til 

að bregðast við þessu hefur Barclays banki sérþjálfað 5000 starfsmenn til þess að 

aðstoða viðskiptavini til þess að læra á þessa nýju tækni sem er að ryðja sér rúms í 

bankaþjónustu einstaklinga í dag. Þrátt fyrir þessa gríðarlegu aukningu á notkun 

farsímabankaþjónustunnar þá vildu flestir viðskiptavinirnir þó eiga  kost á að ræða við 

starfsmann í sínum viðskiptabanka varðandi stærri ákvarðanir í þeirra 

bankaviðskiptum (BBA, 2014).  

 

4.2 Danmörk 

Í Danmörku hefur notkun internetbankaþjónustu aukist um 29 prósentustig á milli 

áranna 2004-2014, eða úr 59% í 88% og er þessi aukning rakin til aukinnar notkunar 

og útbreiðslu á far-og snjallsímum, spjaldtölvum og einnig aukins framboðs af 

netbankasmáforritum frá bönkunum (Danmarks Statistik, 2014).  

Samkvæmt rannsókn Danmarks Statistik eru notendur far- og snjallsíma um 90% og 

taka má fram að í aldurshópnum 65-74 ára eru 85% að nota far- eða snjallsíma og 67% 

í aldurshópnum 75 ára og eldri (Danmarks Statistik, 2014). 
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Með aukningu snjallsíma og tækja eru fleiri notendur farnir að nota þessi tæki í sama 

tilgangi og tölvur eins og  að fara inn á vefsíður, inn á netbanka og fleira. Árið 2011 voru 

til dæmis einungis 7% sem notuðu snjalltækið til þess að stunda bankaviðskipti 

samanborið við 36% árið 2014 (Danmarks Statistik, 2014). 

Í Danmörku eru snertilausar greiðslur (e. Contactless payments) að verða mjög vinsæll 

greiðslumáti og eru Danir mjög hrifnir af snjalltækjasmáforritum eins og MobilPay 

sem gefið er út af Danske bank og gerir notendum kleift að millifæra upphæðir 

auðveldlega á milli reikninga einungis með símanúmeri, greiða vörur í verslunum og 

senda áminningu til annarra um greiðslur. Aðrir bankar í Danmörku sameinuðust gegn 

Danske Bank og gáfu út app sem heitir Swipp og virkar eins og MobilPay Danske Bank. 

 

 4.3 Ísland 

Samkvæmt könnun sem gerð var af Market and Media Research á Íslandi árið 2013 

voru 66,4% þátttakenda eigendur snjallsíma. Árið áður voru 53,8% þátttakenda sem 

áttu snjallsíma og er þetta því aukning um 12,6 prósentustig á milli ára (Market and 

Media research, 2013). Mjög líklegt er þó að þessar tölur hafi hækkað töluvert síðustu 

tvö árin. 

Það eru rúmlega 95% Íslendinga sem tengjast internetinu daglega eða næstum því 

daglega (Hagstofan, 2015a). Um 93% Íslendinga nota internetið til þess að tengjast 

netbankanum sínum (Hagstofan 2015b) og 81% Íslendinga nota tæki á borð við 

farsíma, snjallsíma eða spjaldtölvu til þess að tengjast internetinu (Hagstofan, 2015c) 

og 59% Íslendinga nota farsíma eða snjallsíma til þess að tengjast internetinu utan 

heimilis (Hagstofan, 2015d).  

Tókst höfundi þó ekki að hafa uppi á rannsókn er varðaði notkun Íslendinga á 

farsímabönkum eða bankasmáforritum í gegnum snjalltæki. 

 

Í rannsókninni leggur höfundur áherslu á farsímabankaþjónustu og 

smáforritabankaþjónustu og munu smáforrit héðan í frá vera kölluð öpp. 
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5. Öpp/farsímabankar íslensku bankanna 

Þrír stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi, Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn 

bjóða allir upp á farsíma- eða snjalltækjabankaþjónustu. Arion banki og Íslandsbanki 

bjóða upp á sérstök bankaöpp sem veita notendum greiðan aðgang inn á netbankann 

sinn án þess að þurfa að fara í gegnum netvafra. Öppin eru sótt í gegnum App store eða 

Google play, eftir því sem við á, og er auðveldlega hlaðið niður í snjallsímann eða 

spjaldtölvuna. Landsbankinn býður upp á farsímabanka, L.is, sem farið er inn á í 

gegnum netvafra og er uppsetningin á farsímabanka Landsbankans keimlík öppunum 

frá Arion banka og Íslandsbanka.  

Þrátt fyrir að öppin og farsímabankinn séu í grunninn mjög lík þá eru ekki endilega 

sömu aðgerðir mögulegar á milli banka. Hér fyrir neðan má sjá töflu þar sem 

mögulegar aðgerðir eru útlistaðar eftir banka.  

Aðgerðir   Arion banki  ISB  Landsbankinn 

Staða reikninga          x     x   x 

Yfirlit reikninga          x     x   x 

Millifæra           x     x   x 

Millifæra með flýti- 

greiðslum/hraðfærslum         x     x   

Snjallgreiðslur         x 

Greiða reikninga                 x     x   x 

Staða kreditkorta          x     x 

Yfirlit kreditkorta          x     x   x 

Greiða inn á kreditkort         x      x 

Rafræn skjöl           x      x 

Skoða stöðu lána        x 

Stilla úttektarheimild  

reikninga        x 

Sækja pin númer         x      x 

Greiða inn á gsm frelsi        x      x 

Skoða verðbréfayfirlit         x     x 

Skoða gengi gjaldmiðla          x 

Skoða vildartilboð ISB      x 
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Skoða og millifæra 

Aukakrónur         x 

Fletta upp í þjóðskrá        x 

Fá tilkynningar um  

innborgun á reikning        x 

Fá aðvaranir t.d vegna 

færslu sem fer á „fit“        x 

(Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn, e.d). 

Tafla 1: Þjónustuþættir í boði í öppum/farsímabönkum íslensku bankanna. 

 

Bankaþjónusta kemur til með að breytast á komandi árum. Í Evrópu þekkjast víða 

gjaldkeralaus útibú sem og peningalaus útibú þar sem viðskiptavinir nota eingöngu 

hraðbanka til að taka út reiðufé. Þarna sparast töluverður starfsmannakostnaður fyrir 

bankana. Landsbankinn var fyrstur banka á Íslandi til að opna gjaldkeralaust útibú og 

hefur það heppnast vel. Nýstárlegir hraðbankar tóku við störfum gjaldkeranna þar sem 

hægt er að taka út pening eða leggja inn bæði af sparnaðarreikningum sem og 

debetreikningum, millifæra á milli reikninga, greiða reikninga og fleira.  

Í Ársskýslu Arion banka fyrir árið 2014 segir Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri, að 

nú þegar séu 45% viðskiptavina bankans komnir með appið og noti það reglulega. 

Hann segir áherslur bankans þær að viðskiptavinir geti nálgast bankann þar sem þeim 

hentar best, hvort sem það er heima hjá sér í tölvunni, í snjallsímanum á næsta 

kaffihúsi eða í einhverju af þeim 23 útibúum sem bankinn er með um land allt 

(Ársskýrsla Arion banka, 2014). 

Í Ársskýrslu Íslandsbanka fyrir árið 2014 kemur fram að verið sé að vinna að 

breytingum á útibúaþjónustu bankans og er talað um að útibúin eins og þau þekkjast í 

dag verði breytt í útibú með ríkari áherslu á ráðgjöf til viðskiptavina og boðið verði upp 

á sjálfsafgreiðslur fyrir minni afgreiðslur. Nefnt er í skýrslunni að þessar breytingar séu 

bein tenging við þróun netviðskipta Íslandsbanka en virkum notendum appsins hefur 

fjölgað um 100% og færslum í appinu hefur fjölgað um 144%. Nú þegar eru 50.000 

notendur að appi Íslandsbanka og þarna liggja stór tækifæri sem vert er að nýta. Komið 

var á fót nýju sviði innan bankans sem ber heitið Viðskipti og þróun og er þar unnið 

með stefnuáherslur bankans þar sem meðal verkefna eru netviðskipti, viðskiptaþróun 

og markaðsmál (Ársskýrsla Íslandsbanka, 2014). Sýnir þetta hversu stór hluti 

netviðskipti eru orðin af bankaþjónustu í dag.  
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Í Ársskýrslu Landsbankans, árið 2014, kemur fram að í nýrri stefnu bankans verði lögð 

áhersla á að veita viðskiptavinum þjónustu til fyrirmyndar, móta nútímalegra 

tækniumhverfi, og bæta rafræna þjónustu með hag viðskiptavina að leiðarljósi. Nú 

þegar fara 85% samskipta viðskiptavina við bankann fram á rafrænan máta og að 

heimsóknum hafi því fækkað í útibúin töluvert síðustu ár. Að auki er nefnt í skýrslunni 

aukin notkun netbanka og farsímabanka Landsbankans og þrátt fyrir að Einkabankinn 

sé notendavænn í snjalltækjum sé farsímabankinn, L.is, fyrsta val viðskiptavina þegar 

þeir stunda bankaviðskipti í gegnum farsíma.  

Nýtt útibú Landsbankans, það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, opnaði að Hagatorgi í 

Reykjavík á árinu. Meiri áhersla er lögð þar á persónulega fjármálaþjónustu og var 

almenn gjaldkeraþjónusta lögð af og viðskiptavinum beint að sjálfsafgreiðsluvélum til 

þess að framkvæma minni afgreiðslur eins og að millifæra eða greiða reikninga. Hefur  

viðskiptavinum fjölgað eftir breytingarnar og er mikil ánægja með þær (Ársskýrsla 

Landsbankans, 2014). 

 

6. Markaðsrannsókn  

Til þess að sjá hver tilgangur og stefna Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans er 

með farsímabankaþjónustu ákvað höfundur að taka viðtöl við starfsmenn 

markaðsdeilda bankanna og spyrja þá nokkurra spurninga sem tengdust 

viðfangsefninu. Til að fanga álit notenda appanna/farsímabankanna valdi höfundur að 

gera spurningakönnun og deila henni á Facebook til að nálgast sem fjölbreyttast þýði á 

fljótlegan og auðveldan hátt.  

 

6.1 Viðtöl 

Viðtalið við Vilhjálm Alvar Halldórsson var tekið upp í gegnum síma þann 9. október 

2015. Vilhjálmur er forstöðumaður Netviðskipta hjá Arion banka. Hann er með BA í 

Sálfræði frá Háskóla Íslands og MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Vilhjálmur 

hefur starfað hjá Arion banka síðan árið 2011 en verið innan bankageirans síðan 2003. 

Í starfi sínu ber hann meðal annars ábyrgð á netbankanum, vefum bankans, innra neti, 

vefum dótturfyrirtækja Arion banka, appinu og sér einnig um innleiðingu CRM í 

fyrirtækið. Deildin hans Vilhjálms vinnur mjög náið með hugbúnaðardeild Arion banka 

í tengslum við þróun netbankans og appsins.  
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Viðtalið við Má Másson var tekið upp í gegnum samskiptaforritið Skype Business þann 

19. október 2015. Már er forstöðumaður deildar sem heitir Dreifileiðir og Nýsköpun 

hjá Íslandsbanka og ber ábyrgð á stafrænum dreifileiðum bankans, einnig ber hann 

ábyrgð á stefnumótun og framenda netbanka- og snjallsímalausnum bankans, þ.e. því 

sem snýr að viðskiptavinum og viðskiptaþróun á þeim hluta. Deildin ber einnig ábyrgð 

á öllum vefjum bankans þar á meðal þeim samfélagsmiðlum sem Íslandsbanki notar. 

Már er menntaður viðskiptafræðingur.  

Viðtalið við Hinrik Arnarson var tekið upp í gegnum síma þann 20. október 2015.  

Hinrik er vörustjóri netbanka Landsbankans frá viðskiptalegu sjónarhorni og ber 

ábyrgð á virkni hans gagnvart viðskiptavinum. Starfið felst í að hlusta á þarfir 

viðskiptavinarins, sjá um daglegan rekstur og meta verkefni sem vinna á með og hvaða 

verkefni á ekki að vinna með. Einnig tryggir hann fræðslu til starfsmanna varðandi 

þekkingu á lausnum svo þeir geti komið þeim áfram til viðskiptavina. Hinrik er með BS 

gráðu í hagfræði og mastergráðu í reikningsskilum og endurskoðun.  

 

 6.1.1 Stefna farsímabankaþjónustu 

Höfundur byrjaði á að spyrja hvort viðmælendur telji að farsímabankaþjónusta sé 

framtíðin. Vilhjálmur telur að útibúin verði alltaf til staðar þrátt fyrir miklar breytingar 

á hlutverkum útibúanna. Með tilkomu apps Arion banka urðu heimsóknir í appið fleiri 

heldur en í netbankann. Heimsóknum viðskiptavina til gjaldkera fækkar á meðan 

heimsóknir til ráðgjafa eru fleiri en áður. Ástæðu þess að heimsóknum til gjaldkera 

fækkar telur Vilhjálmur vera sú að hraðbankar eru orðnir mun fullkomnari en áður og 

hefur einnig heimsóknum í þá fjölgað. Þjónustuver Arion banka tekur einnig 

afgreiðslur í gegnum síma svo oft er ekki þörf fyrir viðskiptavininn að gera sér ferð í 

útibú og svo eiga rafrænu dreifileiðirnar, þ.e. netbankinn og appið einnig stóran þátt í 

fækkun heimsókna. Vilhjálmur talar um rafrænu dreifileiðirnar og hvernig þær eru að 

virka. Heimsóknir í appið eru mun tíðari heldur en í netbankann, viðskiptavinurinn 

kíkir mun oftar inn, tekur stöðuna og út aftur en notar aftur á móti netbankann til að 

klára meira, skoða nánar, t.d. sækja um yfirdrátt í netbankanum, skoða ítarlega 

lánayfirlit og fleira. Vilhjálmur nefnir að það sé þó ekki áætlunin að appið verði með 

alla mögulega þjónustuþætti, heldur muni hvert tæki þjóna sínum tilgangi. Þeir 

þjónustuþættir sem fara inn í appið eru valdir af mikilli kostgæfni og er mikil áhersla 

lögð á að viðskiptavinurinn sé fljótur inn í appið til að sinna viðskiptum sínum og út 
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aftur. Már telur að ekki sé farsímabankaþjónusta einungis framtíðin heldur að það sé 

nútíðin. Hann segir að notkun snjallsímalausna sé orðin mjög almenn og þessi 

dreifileið, þ.e. snjallsímaappið, sé sú sem er í örustum og mestum vexti hjá 

Íslandsbanka á meðan aðrar dreifileiðir standa í stað eða fara minnkandi. Töluverður 

fjöldi viðskiptavina nýtir appið oftar en einu sinni á dag til að skoða stöðu eða 

framkvæma aðrar aðgerðir sem er mikil virkni. Már telur að þessi dreifileið muni halda 

áfram að vaxa og að viðskiptavinir muni í auknum mæli vilja geta framkvæmt stærstan 

hluta  bankaviðskipta sinna í gegnum þessa dreifileið. Hann talar um að það sé í stefnu 

bankans að hann geti veitt viðskiptavinum þá þjónustu þar að viðskiptavinurinn geti 

sinnt sínum viðskiptum hvar sem þeir eru staddir á hvað tíma sem er og að þar spili 

appið að sjálfsögðu stórt hlutverk. Már talar um að þetta sé mikið til samspil ólíkra 

dreifileiða sem vinna saman. Bankinn vill fá fólk í útibúin sem er að sækja sér ráðgjöf 

varðandi stærri viðskipti, svo sem húsnæðiskaup, fjárfestingar og sparnað en að 

einfaldari afgreiðslur verði í höndum viðskiptavinarins sjálfs, að hann afgreiði sig 

sjálfur með millifærslur, greiðslu reikninga og þannig minni afgreiðslur. Hann segir að 

þeir hjá Íslandsbanka vilji hanna appið þannig að það sé góð og jákvæð 

notendaupplifun sem fylgi því þar sem að þetta sé svo persónuleg dreifileið á sama tíma 

og þar liggi tækifæri sem þurfi að nýta og þróa.  

Hinrik er sammála Vilhjálmi og Má varðandi framtíð farsímabankaþjónustu. Það er 

ákveðin vinna í gangi hjá Landsbankanum og alltaf verið að hagræða í kerfinu og er 

partur af því að kenna viðskiptavinum að nýta sér þessa tækni sem bankinn býður upp 

á, en Landsbankinn býður ekki upp á bankaapp eins og Arion banki og Íslandsbanki 

heldur eru hann með farsímaútgáfu af einkabankanum sem heitir L.is. Eins og 

Vilhjálmur talar um er töluverð fækkun í útibúaneti  Landsbankans og er ástæða þess 

aukin notkun viðskiptavina á öðrum lausnum eins og einkabankanum, 

farsímabankanum og hraðbönkum. Hinrik telur að ekki væri hægt að fara alfarið í 

farsímabankaþjónustuna eins og er þar sem að hún meðhöndli ekki „físíska“ peninga 

og því þurfi alltaf að koma inn einhver önnur lausn líka. Höfundur spyr Hinrik hvers 

vegna Landsbankinn kjósi farsímabanka frekar en snjallsímaapp og segir hann 

ástæðuna vera að talið hafi verið að með L.is væri hægt að þjóna breiðari hóp 

einstaklinga með því að vera með vefútgáfu en ekki appútgáfu. Þetta sé þó alltaf í 

endurskoðun. Þrátt fyrir að farsímabanki Landsbankans sé í vefútgáfu þá ber hann 

einkenni og útlit  apps.  
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6.1.2 Þróun og staða hérlendis 

Næst spyr höfundur hvenær öppin og farsímabankinn hafi fyrst verið gefin út. 

Vilhjálmur er ekki alveg með nákvæma dagsetningu á hreinu en talar um byrjun árs 

2012. App Íslandsbanka kom fyrst út árið 2011 í mjög einfaldri útgáfu. Árið 2012 kom 

svo út app þar sem hægt var að framkvæma aðgerðir, fá yfirlit og annað slíkt. 

Farsímabanki Landsbankans kom fyrst út 2009-2010, en nýjasta útgáfa L.is var gefin 

út í september síðastliðnum.  

Þá spyr höfundur viðmælendur hvort  þróun appsins hafi verið eins og búist var við eða 

hvort eitthvað hafi komið á óvart eins og t.d. mótttökur viðskiptavina við appinu. 

Vilhjálmur talar um að það sem helst hafi komið á óvart hafi verið hversu mikil og hröð 

upptaka hafi verið og að notkunin á appinu hafi verið meiri en búist var við í fyrstu og 

að sett markmið bankans varðandi appið náist á ári hverju og vel það.  

Már er á sama máli og Vilhjálmur þ.e. að það sem hafi komið hvað mest á óvart sé 

hversu hratt appið hafi breiðst út og hvað notkunin sé orðin mikil. Í hvert sinn sem 

nýjum þjónustuþáttum sé bætt inn í Íslandsbankaappið að þá eykst notkun appsins 

gríðarlega. Sú þróun hafi komið á óvart og það hafi verið ánægjulegt að sjá svona góðar 

viðtökur. Hinrik talar um að hjá þeim fyrirtækjum sem skipti yfir í þessar lausnir, þ.e. 

í fasímaútgáfur, sjáist gríðarlegur vöxtur og það ætti í raun ekki að koma neitt á óvart 

því fleiri og fleiri viðskiptavinir sjái sér not í að nýta þessar lausnir. Hjá 

Landsbankanum er vöxturinn stigvaxandi og mikil aukning er á notkun L.is ef það er 

borið saman við vefútgáfu einkabankans, þar sé notkunin stöðug.  

Þegar höfundur spyr viðmælendur út í helstu samkeppnisaðila þá tala bæði Vilhjálmur 

og Hinrik um hina bankana tvo sem aðal samkeppnisaðila síns banka hér á landi. Þá 

talar Vilhjálmur um smærri aðila sem séu að hreyfa sig hratt á fjármálamarkaðnum 

sem gætu orðið þeirra helsta samkeppni, og ekki eingöngu þeirra heldur allra 

bankanna. Það sem Vilhjálmur á við hér eru fyrirtæki eins og Aur, Netgíró og 

smálánafyrirtækin sem öll tappa inn á bankaafurðir. Hinrik nefnir hér að oft hafi þeir 

hjá Landsbankanum fengið spurninguna af hverju þeir bjóði ekki upp á app eins og 

hinir bankarnir tveir og segir að aðal pælingin þar sé hvort þeir nái að þjónustu jafn 

marga viðskiptavini með appi eins og þeir ná með L.is eða hvort að einungis þeir sem 

séu með nýjustu snjalltækin njóti góðs af appi. Már kaus að svara þessari spurningu 

ekki.  
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6.1.3 Staðan erlendis  

Vilhjálmur segir að fylgst sé mikið með stöðu og þróun þessara mála erlendis. Þegar 

höfundur spyr hvort að Arion banka appið eigi einhverja fyrirmynd erlendis segir hann 

ekki svo vera og ein ástæðan sé til dæmis sú að bankaþjónusta erlendis sé ekki jafn góð 

og á Íslandi. Hér á landi geti viðskiptavinurinn millifært á innan við sekúndu og greitt 

reikninga frá hvaða aðila sem er í sínum netbanka eða appi burtséð í hvaða 

viðskiptabanka hann er eða kröfueigandinn. Þannig að upphafið að appi Arion banka 

hafi verið það að finna út hvað væri best og einfaldast fyrir viðskiptavininn og unnið 

hafi verið út frá því við að setja appið upp. Már er á sama máli þegar höfundur spyr 

hann sömu spurningar varðandi hvort fylgst sé með stöðu og þróun erlendis. Hann 

segir að fylgst sé mjög vel með kollegum þeirra í nágrannalöndunum og annarsstaðar 

og horft sé á ákveðna aðila sem ákveðin viðmið er kemur að þessum málum og fylgst 

sé vel með þróuninni hjá þessum aðilum. Þegar höfundur spyr Hinrik að þessari sömu 

spurningu tekur hann það fram að hann hafi tekið við núverandi starfi sínu hjá 

Landsbankanum í byrjun árs og að hann komi úr annari deild innan bankans sem heiti 

Viðskiptaþóun. Í þeirri deild hafi mikið verið fylgst með trendum í bankaheiminum, 

hvað aðrir bankar séu að gera og fleira þannig að jú, bankinn fylgist vel með málum 

erlendis.  

 

 6.1.4 Nýtt á döfinni 

Þegar höfundur spyr viðmælendur hvort eitthvað nýtt sé á döfinni í 

öppum/farsímabanka bankanna svara þeir allir játandi. Vilhjálmur fer ekkert nánar út 

í það og Már talar um það að appið sé í stöðugri þróun og alltaf sé verið að fylgjast með 

því sem er að gerast og alltaf verið að pæla í nýjungum. Hann segist þó ekki geta gefið 

neitt upp sem sé á döfinni í appi Íslandsbanka. Hinrik talar um að það sé ekki á döfinni 

að breyta L.is yfir í app. Landsbankinn vilji frekar leysa önnur, brýnni verkefni áður en 

farið sé út í þær pælingar. Nýjasta útgáfa L.is hafi komið út um miðjan september og 

þar hafi útlit L.is verið bætt ásam leiðarkerfinu inni í farsímabankanum ásamt fleiri 

lagfæringum. Einnig nefnir Hinrik að það sé í prufu að hægt sé að skrá sig inn á L.is 

með rafrænum skilríkjum og það sé svona það sem verið sé að skoða og athuga. Hann 

talar um að Landsbankinn hafi tekið þátt í mælingu á vegum Price Waterhouse Cooper 

þar sem bankinn fær viðbrögð frá viðskiptavinum varðandi hvað honum finnst um 
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Einkabankann og L.is. Þar töluðu viðskiptavinir mikið um rafrænu skilríkin og er það 

það sem er verið að skoða núna.  

 

 6.1.5 Hugsun bankanna á bakvið þjónustuna 

Síðasta spurningin sem höfundur lagði fyrir viðmælendur var hver hugsun bankans á 

bakvið öppin/farsímabankann Allir viðmælendur höfundar voru sammála um að veita 

góða þjónustu væri aðalástæða á bak við þjónustuna. Vilhjálmur talar um að markmið 

Arion banka hefði verið að finna út hvernig væri auðveldast fyrir viðskiptavininn að 

eiga samskipti við bankann og er það haft að leiðarljósi þegar unnnið er í þessum 

málum, hvað vill viðskiptavinurinn og hvað er ljúfast fyrir hann. Einnig talar 

Vilhjálmur um að miklum tíma og pælingum sé eytt í appið til að gera það sem best 

fyrir viðskiptavininn. Það skipti miklu máli að vera með notendavæna vöru. Hann 

nefnir einnig að með fækkandi heimsóknum í útibúin, færri innhringingum í 

þjónustuverið að þá sé viðskiptavinurinn samt ánægður og það sé merki um að bankinn 

sé að veita meiri og betri þjónustu. Með hraðbönkunum getur viðskiptavinurinn til 

dæmis afgreitt sig sjálfur og það minnkar biðtíma viðskiptavinarins. Hann segir að 

númer 1 sé það hvað viðskiptavinurinn vill, hvað sé gert fyrir hann og upplifun hans, 

og númer 2 eru afleiddar stærðir eins og með fækkun í útibúum og í símtölum, 

viðskiptavinurinn geri meira og hraðar, hvenær sem er. Að lokum talar Vilhjálmur um 

hvað þessi þróun sé skemmtilega ógnvænleg, fleiri og fleiri hætta að nota netbankann 

og eru komnir yfir í appið og það sé unnið að því hvernig sé best að eiga samskipti við 

viðskiptavini með þessari þróun.  

Már talar um að þetta snúist mjög mikið um að veita frábæra þjónustu og að þessi 

þjónusta sé einmitt þannig. Viðskiptavinurinn getur fengið yfirlit og yfirsýn yfir sín 

fjármál á tveimur sekúndum og millifært með mjög lítilli fyrirhöfn. Már nefnir einnig 

að þessi þjónusta einfaldi einnig rekstur bankans og sé partur af því að tryggja 

hagkvæman rekstur. Þessir tveir þættir haldast í hendur, þjónusta og einfaldur, 

hagkvæmur rekstur, og það auki þjónustu til viðskiptavina sem og skilvirkni bankans. 

Hinrik er sammála þeim Vilhjálmi og Má þegar hann er spurður að þessari spurningu. 

Hann nefnir þá að hugsunin á bakvið farsímabankann sé fyrst og fremst góð þjónusta, 

þar sem að viðskiptavinurinn hafi aðgengi að bankanum sínum allan sólarhringinn á 

meðan útibúin einskorðist við opnunartíma. Hinrik segir einnig að með 

farsímabankanum fylgi einnig tækifæri til hagræðingar. Því eins og  Vilhjálmur nefnir 
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að  með fækkun viðskiptavina í útibúin og færri innhringingum í þjónustuver þá sé 

viðskiptavinurinn að afgreiða sig meira sjálfur. Það haldist í hendur að bjóða upp á 

góða lausn sem setur bankann í þá stöðu að hann geti lækkað rekstrarkostnað. 

 

6.1.6 Samantekt 

Viðmælendur höfundar voru á sama máli varðandi það að farsímabankaþjónustan væri 

partur af framtíðinni en eins og Hinrik sagði að þá þarf að koma með lausnir á öðrum 

vandamálum fyrst áður en hægt er að fara alfarið yfir í þá þjónustu. Líklegt þykir að 

útibúin verði enn til staðar en með öðrum áherslum þar sem meiri áhersla verði lögð á 

ráðgjöf til viðskiptavina í stærri hugleiðingum, t.d. varðandi húsnæðiskaup og þess 

háttar. Víða erlendis þekkist vel að bankar séu með peningalaus útibú og jafnvel 

gjaldkeralaus útibú. Eins og fram hefur komið varð Vesturbæjarútibú Landsbankans 

fyrsta útibúið hér á landi gjaldkeralaust og þar af leiðandi peningalaust. Hinrik segir 

þetta stökk vera mjög stórt fyrir viðskiptavininn og segir hann að viðskiptavinir 

Vesturbæjarútibús hafi upplifað þetta stökk sem skerðingu á ákveðinni þjónustu. En 

með hraðbönkum, netbanka og appi/farsímabanka er auðvelt fyrir viðskiptavininn að 

afgreiða sig sjálfur, það sparar honum tíma og bið að geta gert þetta þegar honum 

hentar og vera ekki bundinn við onunartíma útibúanna og einnig sparar þetta 

bönkunum kostnað og fleira. Bankarnir virðast vera frekar samstíga í þessum málum 

en farsímabanki Landsbankans kom fyrst fram um 2009-2010 en öpp Arion banka og 

Íslandsbanka komu aðeins seinna eða um 2011-2012. Mikið vatn hefur runnið til sjávar 

síðan þá og er þjónustan orðin mun fullkomnari heldur en þegar 

öppin/farsímabankinn komu fyrst fram. Það kom viðmælendum höfundar á óvart 

hversu vel viðskiptavinir bankanna tóku á móti þessari þjónustunýjung og er aukning 

í notkun á bæði öppum og L.is á meðan notkun netbankanna stendur í stað eða 

minnkar. Það virðist sem svo að með þessari snjalltækjaþróun sem er að eiga sér stað í 

heiminum í dag að auðveldara sé fyrir smærri aðila að komast inn á fjármálamarkaði 

með vörur sínar. Bankar vinna vinnuna varðandi lög og reglur og þessi smærri fyrirtæki 

geta svo nýtt sér þá vinnu og boðið upp á fjármálaþjónustu til viðskiptavina. Er hér átt 

við vörur eins og Aur, Netgíró og smálánafyrirtæki hér á Íslandi. Bankarnir fylgjast vel 

með þróun þessara mála erlendis en bankar á Íslandi eru þó með fullkomnara 

bankakerfi heldur en víða annarsstaðar, hvað varðar  til dæmis millifærslur og  að 

greiða kröfur. Farsímabankaþjónusta og snjalltækjalausnir er efni sem bankarnir eru 
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stöðugt að vinna með og alltaf er verið að bæta við og fullkomna þjónustuna í þessum 

lausnum. Hugsunin á bakvið farsímabankaþjónustu er fyrst og fremst góð þjónusta og 

þægindi fyrir viðskiptavininn og má segja að það sé ákveðinn plús sem fylgir því fyrir 

bankanna þar sem að þjónustan skapar hagræðingartækifæri fyrir þá í leiðinni.  

 

6.2 Spurningakönnun 

Fyrsta spurning könnunarinnar var „Áttu snjallsíma eða spjaldtölvu“? Alls voru 271 

þátttakandi sem svöruðu spurningunni en 1 sleppti því að svara. Um 39% svarenda 

svöruðu játandi að þeir ættu snjallsíma, tæp 2% svöruðu því játandi að þeir ættu 

spjaldtölvu, 60% svarenda áttu bæði snjallsíma og spjaldtölvu en 2% svarenda áttu 

hvorugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                    

Mynd 2: Spurning 1 - Áttu snjallsíma eða spjaldtölvu? 

 

Í spurningu 2 var spurt hvort viðkomandi væri með app/farsímabanka síns 

viðskiptabanka í snjallsímanum eða spjaldtölvunni. Það voru 269 sem þátttakendur 

svöruðu spurningunni en 3 slepptu því að svara. Um 62% svarenda voru með 

app/farsímabanka í snjalltækinu sínu, 34% svarenda svöruðu spurningunni neitandi 

og 4% svarenda svöruðu því að þeir vissu ekki til þess að þeirra viðskiptabanki væri 

með app/farsímabanka.  
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   Mynd 3: Spurning 2 - Ertu með app/farsímabanka þíns viðskiptabanka í snjallsímanum/spjaldtölvunni? 

 

Í spurningu þrjú voru þátttakendur spurðir hversu reglulega þeir notuðu 

appið/farsímabankann. Það voru 267 þátttakendur sem svöruðu spurningunni en 5 

slepptu því að svara. Um 3% svarenda sögðust nota appið/farsímabankann oft á dag, 

13% svarenda sögðust nota appið/farsímabankann daglega, 20% nota 

appið/farsímabankann 2-3 sinnum í viku, 16% sögðust nota það vikulega, 7% svarenda 

sögðust nota appið/farsímabankann 2-3 sinnum í mánuði, 3% mánaðarlega og 1% 

sögðust nota þjónustuna 2-3 sinnum á ári. Hins vegar notuðu 8% svarenda 

appið/farsímabankann aldrei og 29% svarenda voru ekki með appið/farsímabankann. 
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           Mynd 4: Spurning 3 - Notar þú appið/farsímabankann reglulega? 

Í spurningu fjögur var farið yfir þá notkunarmöguleika appanna/farsímabankanna sem 

þátttakendur notuðu hvað mest. Það voru 262 þátttakendur sem svöruðu spurningunni 

en 10 svöruðu ekki. Um 61% svarenda sögðust nota appið/farsimabankann til að skoða 

stöðu reikninga, 42% notuðu appið/farsímabankann til þess að millifæra á milli eigin 

reikninga, 46% svarenda sögðust nota appið/farsímabankann til að millifæra inn á 

aðra viðtakendur, 34% notuðu appið/farsímabankann til þess að skoða stöðu 

kreditkorta, 15% svarenda notuðu appið/farsímabankann til þess að greiða inn á 

kreditkort, 37% greiddu reikninga í gegnum appið/farsímabankann, 4% svarenda 

skoðuðu stöðu lána, 6,5% framkvæmdu snjallgreiðslur, 10% notuðu 

appið/farsímabankann til þess að skoða gengi gjaldmiðla, 1,5% skoðuðu 

verðbréfayfirlit í gegnum appið/farsímabankann, 1% staðsettu útibú með 

appinu/farsímabankanum, 2% staðsettu hraðbanka í gegnum appið/farsímabankann. 

3% svarenda sögðust nota appið/farsímabankann í annað og 33% svarenda voru ekki 

með app/farsímabanka. 
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Mynd 5: Spurning 4 - Í hvað notar þú appið/farsímabankann helst? 

 

Í fimmtu spurningu voru þátttakendur spurðir hversu ánægðir þeir væru með 

appið/farsímabankann. Það var 261 þátttakandi sem svaraði spurningunni, 11 svöruðu 

ekki. 22% svarenda voru mjög ánægðir með appið/farsímabankann, 32% voru frekar 

ánægðir, 9% svarenda voru hvorki ánægðir né óánægðir, 3% voru frekar óánægðir með 

appið/farsímabankann og 1% svarenda voru mjög óánægðir. Um 33% svarenda voru 

ekki með app/farsímabanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Spurning 5 - Hversu ánægð/ur ertu með appið/farsímabankann? 
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Í spurningu 6 voru þátttakendur spurðir hvort þeir notuðu appið/farsímabankann 

frekar heldur en netbankann í gegnum tölvu. Það voru 263 sem svöruðu spurningunni 

en 9 slepptu henni. Skiptingin var tiltölulega jöfn á milli þeirra sem sögðust nota 

appið/farsímabankann frekar heldur en netbankann og öfugt, en 25,5% svarenda 

sögðust n0ta appið/farsímabankann frekar á meðan 25,9% sögðust ekki nota 

appið/farsímabankann frekar. Um 20% svarenda sögðust nota appið/farsímabankann 

og netbankann jafn mikið en 29% svarenda svöruðu því að þeir væru ekki með 

app/farsímabanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                       Mynd 7: Spurning 6 - Notar þú appið/farsímabankann frekar heldur en netbankann í gegnum tölvu? 

 

Síðustu fjórar spurningarnar í spurningakönnuninni voru lýðfræðilegar spurningar til 

þess að kanna nánar hvert þýðið væri.  
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Í spurningu 7 voru þátttakendur spurðir hver kyns þeir væru, það voru 263 sem 

svöruðu spurningunni en 9 þátttakendur slepptu því að svara henni. Konur voru 

meirihluti svarenda, eða 74,5% á meðan karlar voru 25,5% svarenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mynd 8: Spurning 7 - Kyn? 

 

Í áttundu spurningu voru þátttakendur spurðir um aldur. Það voru 261 svör en 11 

slepptu því að svara spurningunni.  

Um 6% svarenda voru á aldrinum 16-24 ára, 38% svarenda voru á aldrinum 25-34 ára 

og var það fjölmennasta aldursgrúppan, 16% svarenda voru á aldrinum 35-44 ára, 20% 

á aldrinum 45-54 ára, 18% á aldrinum 55-64 ára og tæp 2% svarenda voru 65 ára eða 

eldri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   Mynd 9: Spurning 8 - Aldur? 
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Í spurningu 9 voru þátttakendur spurðir um búsetu. Það voru 256 þátttakendur sem 

svöruðu spurningunni en 11 slepptu því að svara henni.  

Flestir þátttakendur spurningakönnunarinnar voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 

57%, þar á eftir voru þátttakandur búsettir á Norðurlandi, en þeir voru 23%. Svarendur 

búsettir erlendis voru tæp 9%, þeir sem búsettir voru á Vesturlandi voru 7%, 3,5% 

svarenda voru búsettir á Suðurlandi og rúmt 1% voru búsettir á Austurlandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Spurning 9 - Búseta? 

 

Í síðustu spurningu könnunarinnar, spurningu 10, var spurt hver helsti viðskiptabanki 

þátttakenda væri. Það voru 256 sem svöruðu spurningunni en 16 slepptu því að svara 

henni.  

Íslandsbanki var viðskiptabanki flestra svarenda eða 37%. Landsbankinn var 

viðskiptabanki 27% svarenda og Arion banki var viðskiptabanki 26% svarenda. Tæp 

7% svarenda voru með viðskipti sín hjá Sparisjóði og 3% svarenda sögðu annan banka 

vera sinn viðskiptabanka. Það var enginn þátttakandi í viðskiptum við MP banka.  
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                                       Mynd 11: Spurning 10 - Hver er þinn aðal viðskiptabanki? 

 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur væru með app/farsímabanka í snjalltækjunum 

sínum eftir kyni kom í ljós að 66% allra karlmanna sem svöruðu spurningunni voru 

með app/farsímabanka. Um 27% allra karla sem tóku þátt voru ekki með 

app/farsímabanka í snjalltækjum sínum og rúm 7% allra karlkyns svarenda vissu ekki 

til þess að þeirra viðskiptabanki væri með app/farsímabanka.  

Um 61% allra kvenna sem tóku þátt í spurningakönnuninni voru með 

app/farsímabanka í snjalltækjunum sínum, 36% allra kvenna voru ekki með 

app/farsímabanka og 2,5% kvenna sem tóku þátt vissu ekki til þess að þeirra 

viðskiptabanki byði upp á þessa þjónustu.  

 

 

 

 

 

 

 

             

                 Mynd 12: Ertu með app/farsímabanka í snjallsímanum/spjaldtölvunni greint eftir kyni. 
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Þegar skoðað var hverjir það eru sem nota appið/farsímabankann til þess að greiða 

ógreidda reikninga með tilliti til aldurs mátti sjá að 57% þátttakenda voru á aldrinum 

25-34 ára, sem einnig er aldursflokkurinn þar sem flestir eru með app/farsímabanka í 

snjalltækjum sínum. Um 3% þátttakenda á aldrinum 16-24 ára notuðu 

appið/farsímabankann til þess að greiða ógreidda reikninga, 20% á aldrinum 35-44 

ára, rúm 9% á aldrinum 45-54 ára og sama hlutfall í aldurshópnum 55-64 ára. Um 1%, 

65 ára eða eldri, þátttakenda notuðu appið/farsímabankann til þess að greiða ógreidda 

reikninga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Mynd 13: Greiða reikninga greint eftir aldri. 

 

Mynd númer 14 sýnir hverjir það voru sem notuðu appið/farsímabankann til þess að 

skoða stöðu reikninga miðað við aldur. Langflestir í aldurshópnum 25-34 ára skoðuðu 

stöðu reikninga í appinu/farsímabankanum eða 29%. Þetta er sá aldurshópur sem 

notar snjallbankaþjónustu hvað mest samkvæmt könnuninni. Tæp 3% svarenda í 

aldurshópnum 16-24 skoðuðu stöðu reikninga í appinu/farsímabankanum, 10% í 

aldurshópnum 45-54 ára, rúm 8% í aldurshópnum 55-64 ára og tæpt 1% þátttakenda 

á aldrinum 65 ára eða eldri notuðu appið/farsímabankann til þess að skoða stöðu 

reikninga.  
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    Mynd 14: Skoða stöðu reikninga greint eftir aldri. 

 

Á mynd númer 15 sést hverjir það eru sem eru með app/farsímabanka í farsímatækjum 

sínum miðað við búsetu. 

Þátttakendur af Austurlandi voru rúm 1% af heildar þátttakendum í 

spurningakönnuninni. Þar af voru 33% Austfirðinga með app/farsímabanka í 

snjalltækjum sínum en 67%% voru ekki með app/farsímabanka. Þátttakendur búsettir 

erlendis voru rúm 8% af heildar þátttakendum og voru þar af 86% sem voru með 

app/farsímabanka en 14% ekki. Höfuðborgarbúar sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni voru í heildina 56%. Rúm 63% af þeim voru með 

app/farsímabanka í snjalltækjum sínum en 34% ekki. Um 3% höfuðborgarbúa vissu 

ekki til þess að þeirra viðskiptabanki væri með app/farsímabanka. Norðlendingar voru 

í heildina tæp 23%, þar af voru 67% með app/farsímabanka en 26% ekki. Um 7% 

Norðlendinga vissu ekki til þess að þeirra viðskiptabanki væri með þessa þjónustu.  

Þátttakendur af Suðurlandi voru í heildina 4% og var 56% þeirra með 

app/farsímabanka en 44% ekki. Að síðustu voru þátttakendur búsettir á Vesturlandi 

rúm 7% í heildina, þar af voru 37% með app/farsímabanka en 53% ekki. Um 10% 

þátttakenda af Vesturlandi vissu ekki til þess að þeirra viðskiptabanki byði upp á 

þjónustuna. Af öllum þátttakendum óháð búsetu eru 64% nú þegar með 

app/farsímabanka síns viðskiptabanka í farsímatæki sínu, 32% þátttakenda nota ekki 

þjónustuna og 4% allra þátttakenda vissu ekki til þess að þeirra viðskiptabanki væri 

með app/farsímabanka.  
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Mynd 15: Ertu með app/farsímabanka í snjallsímanum/spjaldtölvunni greint eftir búsetu.  

 

Að lokum skoðaði höfundur tengsl milli þess hversu oft þátttakendur notuðu 

appið/farsímabankann með tilliti til kyns. Af öllum karlmönnum sem þátt tóku í 

spurningakönnuninni voru tæp 2% sem notuðu appið/farsímabankann 2-3 sinnum á 

ári. Um 6% þeirra karlmanna sem tóku þátt notuðu appið/farsímabankann 2-3 sinnum 

í mánuði og 24% allra karla notuðu appið/farsímabankann 2-3 sinnum í viku. Um 6% 

þeirra karla sem tóku þátt notuðu appið/farsímabankann daglega en 27% karla voru 

ekki með app/farsímabankann í snjalltækinu sínu. Um 5% karlkyns svarenda notuðu 

appið/farsímabankann mánaðarlega á meðan önnur 5% notuðu það aldrei. Tæp 2% 

þeirra karla sem svöruðu spurningunni notuðu appið/farsímabankann oft á dag og 

24% notuðu það vikulega.  

Af þeim konum sem tóku þátt í könnuninni voru 1% sem notuðu 

appið/farsímabankann 2-3 sinnum á ári, 7% allra kvenna sem tóku þátt notuðu 

þjónustuna 2-3 sinnum í mánuði og 19% 2-3 sinnum í viku. Um 16% þeirra kvenna sem 

svöruðu spurningunni notuðu appið/farsímabankann daglega á meðan 28% sögðust 

ekki vera með app/farsímabanka í snjalltækinu sínu. Um 3% kvenna notuðu appið 

mánaðarlega, 9% notuðu það aldrei og 4% kvenna notuðu það oft á dag. Rúmlega 13% 

þeirra kvenna sem svöruðu spurningunni notuðu þjónustuna vikulega. 
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Mynd 16: Notar þú appið/farsímabankann reglulega greint eftir kyni. 

 

 

6.2.1 Samantekt 

Töluvert fleiri konur tóku þátt í spurningakönnuninni heldur en karlar og voru flestir 

þátttakendur á aldrinum 25-34 ára. Meirihluti þátttakenda var búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu eða um 60% þeirra sem tóku þátt. Þar á eftir komu Norðlendingar 

sem voru um 23% þátttakenda. Flestir þátttakendur könnunarinnar voru í viðskiptum 

við Íslandsbanka eða um 37% en viðskiptavinir Arion banka og Landsbankans voru  

með um 27% viðskiptavina hvor. Meira en helmingur þeirra sem svöruðu áttu bæði 

spjaldtölvu og snjallsíma og er það alveg í takt við þá þróun sem er að eiga sér stað í 

heiminum í dag. Rúmlega 60% þeirra sem svöruðu könnuninni voru svo með 

app/farsímabanka síns viðskiptabanka í snjalltækjunum en taka ber þó fram að til þess 

að vera með farsímabanka Landsbankans, L.is, er ekki nauðsynlegt að vera með 

snjalltæki þar sem að hann er aðgengilegur í gegnum netvafra. Algengasta notkun 

appsins/farsímabankans er 2-3 sinnum í viku, eða 20% svarenda. Um 13% svarenda 

nota appið oft á dag. Það sem svarendur könnunarinnar nota appið/farsímabankann 

helst í er að skoða stöðu reikninga og millifæra inn á aðra viðtakendur. Svarendur 

könnunarinnar eru almennt ánægðir með appið/farsímabankann. Fjórðungur 

svarenda sögðust nota appið/farsímabankann frekar heldur en netbanka síns banka til 

að stunda bankaviðskipti á meðan fjórðungur sagðist ekki velja appið/farsímabankann 

fram yfir netbankann. Fleiri karlmenn eru með appið í farsímatækinu sínu heldur en 

konur. Aldurshópurinn 25-34 ára virðist nota appið/farsímabankann hvað mest á 

meðan aldurshóparnir 16-24 ára og 65 ára og eldri eru ólíklegri til að nota 
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appið/farsímabankann. Flestir þeirra þátttakenda sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu eru með app/farsímabanka og það sama má segja um íbúa á 

Norðurlandi. Hins vegar eru fleiri íbúar sem búsettir eru á Austur- og Vesturlandi ekki 

með app/farsímabanka. Fleiri karlmenn heldur en konur af þeim sem þátt tóku í 

könnuninni eru með app/farsímabanka en konur eru duglegri að nota 

appið/farsímabankann heldur en karlarnir. 

 

7. Niðurstöður rannsóknar  

Í upphafi rannsóknarinnar lagði höfundur fram rannsóknarspurninguna „Er 

farsímabankaþjónusta framtíð bankaviðskipta einstaklinga á Íslandi“? Til þess að fá 

svar við þessari spurningu tók höfundur viðtöl við starfsmenn Arion banka, 

Íslandsbanka og Landsbankans ásamt því  að leggja spurningakönnun fyrir mögulega 

notendur farsímabankaþjónustu á Íslandi í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu efni bæði í Bretlandi og Danmörku gefa til 

kynna að framtíð bankaþjónustu einstaklinga liggi í farsímabankaþjónustu. 

Viðskiptavinir banka vilja í auknum mæli  frekar notast við farsímabankaþjónustu 

heldur en að vera háðir útibúum og opnunartímum þeirra og er sífellt verið að þróa 

þjónustuna svo að viðskiptavinurinn geti séð um einfaldari viðskiptin sjálfur. Einnig 

gefa niðurstöður sömu rannsókna til kynna að mjög mikil aukning verði í notkun 

farsímabankaþjónustu í nánustu framtíð þar sem viðskiptavinir kjósa frekar að sjá um 

sín viðskipti sjálfir og þurfa ekki að vera bundnir við útibúin. Snertilausar greiðslur eru 

einnig að verða mjög vinsælar bæði á Íslandi og erlendis. Með snertilausum greiðslum 

er átt við þar sem debet- eða kreditkort eða snjallsími er lagður upp að posa og fer þá 

greiðslan í gegn. Með þessari stafrænu þróun sem er að eiga sér stað vilja neytendur 

aukin þægindi og eins og staðan og stefnan er að þá má gera ráð fyrir því að í 

framtíðinni fari reiðufé að verða óþarft þar sem hægt verður að stunda öll viðskipti 

rafrænt með einungis snjallsímann að vopni.  

Eftir að hafa talað við þá Vilhjálm hjá Arion banka, Má hjá Íslandsbanka og Hinrik hjá 

Landsbanka þykir höfundi það ljóst að stefna bankanna er á þá leið að 

farsímabankaþjónusta verði stór partur af einstaklingsbankaþjónustu í framtíðinni, þó 

ekki að öllu leyti heldur einungis hvað varðar einfaldari þjónustuþætti eins og að greiða 

reikninga, skoða stöðu reikninga og yfirlit, millifæra og fleira þess háttar. Stærri 
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afgreiðslur sem varða mikilvægar fjárhagslegar ákvarðanir fyrir viðskiptavini verða í 

höndum ráðgjafa bankanna og verður ríkari áhersla lögð á persónulega og góða 

þjónustu þar. Áherslur og starfsemi útibúa bankanna munu koma til með að breytast á 

komandi árum þar sem viðskiptavinir verða hvattir til þess að afgreiða sig sjálfir á 

fljótlegan og einfaldan hátt. Ljóst er að með farsímabankaþjónustu er ekki hægt að 

leysa þann þjónustuþátt er kemur að reiðufé en þá þjónustu geta hraðabankarnir veitt. 

Spurningakönnunin sýndi höfundi að mjög margir neytendur kannast við 

öpp/farsímabanka bankanna og eru byrjaðir að nota þjónustuna og almenn ánægja 

ríkir meðal notenda þjónustunnar. Aldurshópurinn 25-34 ára er sá hópur sem notar 

farsímabankaþjónustu hvað mest og er hægt að leiða líkur að því að þær kynslóðir sem 

á eftir koma muni auka notkun farsímabankaþjónustu enn frekar fyrir einfaldari 

afgreiðslur. Meirihluti þátttakenda spurningakönnunarinnar eiga 

farsíma/snjallsíma/snjalltæki og eru 60% þátttakenda nú þegar komnir með 

farsímabankaþjónustu í tækið sitt. Rúmur helmingur þátttakenda notar 

farsímabankaþjónustu reglulega og er þá átt við vikulega eða oftar. Helstu 

þjónustuþættirnir sem viðskiptavinir farsímabankaþjónustunnar nota nú þegar, eru 

þessar einföldu afgreiðslur eins og að skoða stöðu reikninga sinna, millifæra á milli 

sinna eigin reikninga og yfir á aðra viðtakendur, greiða reikninga og fleira þess háttar. 

Það eru afgreiðslurnar sem viðmælendur höfundar töluðu um að lögð væri áhersla á að 

viðskiptavinir bankanna afgreiddu sig sjálfir með. Það kom einnig fram í könnuninni 

að meirihluti svarenda var frekar eða mjög ánægður með farsímabankaþjónustu síns 

viðskiptabanka en þó kusu þeir ekki endilega að nota farsímabankaþjónustu fram yfir 

netbanka í gegnum tölvu. Um 25% þátttakenda kusu að nota farsímabankaþjónustu 

fram yfir netbanka, 25% kusu að nota netbanka fram yfir farsímabankaþjónustu og 

tæplega 20% þátttakenda kusu að nota bæði netbanka og farsímabankaþjónustu.  

Þegar viðtölin og spurningakönnunin eru borin saman þá gefa niðurstöður beggja 

kannana svipaðar niðurstöður. Enn eru viðskiptavinir hjá bönkunum sem kjósa að fara 

sjálfir í bankann og fá afgreiðslu þar hjá gjaldkerum með þessar einföldu afgreiðslur og 

sýna niðurstöður spurningakönnunarinnar að þar sé aðallega um að ræða eldri 

kynslóðirnar sem ekki eru komnar eins mikið inn í tækniöldina eins og þær yngri. Eins 

og kom fram í spurningakönnuninni var aldurshópurinn 25-34 ára sá sem notaði hvað 

mest farsímabankaþjónustu og kom aldurshópurinn 16-24 ára þar á eftir. Höfundur 

telur að aldurshópurinn 25-34 ára sé sá hópur sem notar farsímabankaþjónustuna 

hvað mest því þarna er ungt fjölskyldufólk sem hefur alist upp með þróun þessarar 
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tækni og séu einnig sá hópur sem er að greiða reikninga og þarf að nota 

fjármálaþjónustu mun meira en yngri aldurshópurinn. Hinrik Arnarson hjá 

Landsbankanum talaði um að það væri spurning hvort að það muni taka heila kynslóð 

áður en fleiri viðskiptavinir komi til með að kjósa farsímabankaþjónustu og þessa 

sjálfsafgreiðslu frekar en hefðbundna persónulega bankaþjónsutu. Bankarnir eru að 

breyta útibúum sínum hægt og rólega í takt við þróunina sem er að eiga sér stað og það 

er erfitt að segja til um hvenær viðskiptavinurinn verði alfarið farinn að afgreiða sig 

sjálfur með þessar einfaldari afgreiðslur, heima, á ferðinni eða í 

sjálfsafgreiðslustöðvum í sínum viðskiptabanka. Með komandi kynslóðum mun 

notkun þess stafræna verða yfirgnæfandi og höfundi þykir mjög líklegt að þær 

kynslóðir muni kjósa að nýta sér farsímabankaþjónustu og sjálfsafgreiðslu á hvaða 

tíma sem er, þegar þeim hentar, í staðinn fyrir að vera bundinn opnunartíma útibúanna 

eins og þekkist í dag. Núna og í nánustu framtíð er mikilvægt að undirbúa og kenna 

viðskiptavinum á þessar rafrænu lausnir eins og öpp/farsímabanka, hraðbanka og 

sjálfsafgreiðslustöðvar því ánægja viðskiptavina skiptir miklu máli og að þeir telji 

þjónustuna örugga og auðvelda til þess að stunda bankaviðskipti sín.  
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9. Viðaukar 
 

9.1 Viðauki A – Viðtöl 
Spurningalisti fyrir viðtöl:  

1. Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér, nafn, menntun og núverandi starf til 

dæmis. 

2. Hver eru helstu ábyrgðarhlutverk þín í starfi þínu? 

3. Er farsímabankaþjónusta framtíðin að þínu mati? 

4. Hver er tilgangur og stefna Arion Banka/Íslandsbanka/Landsbankans með 

farsímabankaþjónustu? 

5. Hvenær byrjuðuð þið að nota appið sem markaðstæki? 

6. Hver hefur þróunin verið og hver er árangurinn? 

7. Hver er ykkar helsti samkeppnisaðili og hvar standið þið á meðal 

samkeppnisaðila? 

8. Fylgist þið með þróun farsímabankaþjónustu erlendis? Er einhver sérstök 

fyrirmynd erlendis? 

9. Er eitthvað nýtt á döfinni hjá bankanum varðandi farsímabankaþjónustu, á til 

dæmis að auka eitthvað við notkunarmöguleikana í appinu? 

10. Hver er hugsun bankans á bak við appið? Þægindi fyrir viðskiptavininn eða 

starfsmannakostnaður? 

Diktun viðtala: 

Viðtal við Vilhjálm Alvar Halldórsson hjá Arion banka 

SH: Hérna mig langar til að biðja þig um að segja mér svona aðeins um þig, hvað þú 

heitir, hvaða menntun þú hefur og hvað þú gerir í Arion banka? 

VH: Já ég ætla aðeins að færa mig hérna, koma mér betur fyrir.. Já ok, kominn hérna 

SH: Flott 

VH: Kominn í var 

SH: Já 

VH: Já ég heiti Vilhjálmur Alvar Halldórsson og er forstöðumaður Netverks í dag heitir 

það, og ég er með BA í sálfræði og MBA frá HR.  
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SH: Ok 

VH: Hvað viltu vita meira, búinn að vinna hér síðan 2011, búinn að vera í banka 

bransanum frá 2003.. 

SH: Ok. ... 

VH: Og er semsagt með netbankana.. 

SH: Já 

VH: vefina, innra net, vefi dótturfyrirtækja eins og t.d (heyri ekki), frjálsa líf og 

einhverja svona minni lífeyrissjóði og svo appið sem þú ert að spyrja mig út í. 

SH: Já, ég er semsagt að... 

VH: Ég er semsagt með deild hérna hjá mér sem að. svo er ég líka með innleiðinguna á 

CRM í fyrirtækin, ber ábyrgð á því, svo er ég með deild hjá mér sem að tekur þetta og 

svo vinnum við mjög náið með hugbúnaðardeildinni, á svona þróun á netbanka og 

appi. 

SH: Já, hérna ég semsagt er að skrifa um snjalltækjaþjónustu, bankaþjónustu, og hérna 

bara svona hver er stefnan hjá bönkunum með því, hvort þetta sé eitthvað sem eigi 

hérna að kannski taka yfir svona þessari almennu gjaldkeraþjónustu eins og hún 

þekkist í dag. 

VH: Já, hver veit.. 

SH: Hvað heldur þú, hver er framtíðin? 

VH: Sko ég held sko, framtíðin verður þannig að það verða alltaf útibú þó svo að 

hlutverk útibúa séu að breytast, og breytast kannski svolítið hratt núna. Við sjáum það 

bara með tilkomu appsins að þá eru t.d heimsóknir orðnar fleiri í appið heldur en í 

netbankann skilurðu. Og ef við berum saman svona þjónustumóment sem að eiga sér 

stað bara í dreifikerfinu okkar þá erum við með útibúin sem hafa ákveðnar 

heimsóknartölur og ákveðnar afgreiðslur sem fara fram þar og mikil ráðgjöf og meira 

til ráðgjafa núna kannski heldur en áður, færri heimsóknir í gjaldkerastúkur og fleira 

enda eru hraðbankarnir bara orðnir fullkomnari, mikil aukning þar sem er pínu fyndið 

sko af því að hraðbankarnir eru með mikið comeback núna og svo erum við með 

þjónustuverið sem tekur á móti símtölum og það er fullt af afgreiðslum þar og svo erum 

við náttúrulega með þessar rafrænu dreifileiðir sem eru náttúrulega netbankinn og 
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appið. Og ef við tölum um netbankann og appið þá er notkunin allt öðruvísi og mun 

tíðari inn í appið heldur enn netbankann og hvert session tekur mun styttri tíma í 

appinu en fólk kemur miklu oftar, tékkar miklu oftar á stöðunni og hérna skýst inn í 

appið, forðar sér út aftur á meðan þú ferð inn í netbankann og klárar meira, sennilega 

lengri leiðir jafnvel að hlutunum en svona það er meira hægt að gera þar og maður sér 

það svona inn í framtíðina að semsagt hvert tæki mun þjóna sínum tilgangi skiluru. Þú 

ferð inn í desktop tölvu þá ertu að gera meira, t.d í netbankanum geturu sótt um 

yfirdrátt, þú getur skoðað lánayfirlit mjög gaumgæfilega osfrv, osfrv, svo hérna ferðu í 

appið, tekur stöðuna, afgreiðir helstu aðgerðir sem þú þarft að klára og í dag geturðu 

gert allt eiginlega sem þú þarft svona til að sinna þínum daglegu viðskiptum í appinu, 

greiða reikninga, millifæra, tékka á launaseðlunum í rafrænum skjölum, tékka á 

pinninu á kortinu þínu osfrv. Svo þegar við hugsum okkur hvað verður, eins og með 

úrið. Þar sér maður fyrir sér.. þar ertu bara að taka stöðuna, hægt að fá notification 

þegar eitthvað kemur inn á reikninginn þinn eða reikningurinn þinn er kominn yfir 

eindaga og svo hver veit hvernig eða hvort google clash komi, þú veist þannig að maður 

sér ekki, þú veist við ætlum ekki að láta appið vera með allt fattarðu. Og hérna eins og 

við sjáum núna með Aur og svona, það er bara millifærslu app þeir verða held ég ekkert 

með mikið meira en það að millifæra eða borga skilurðu. 

SH: Já nákvæmlega 

VH: Þannig að maður er að reyna að halda þessu svona, við veljum til dæmis af mikilli 

kostgæfni hvað fer inn í appið og hvað fer ekki, við viljum ekki grugga það, þú átt að 

vera snöggur að þessu sem þú ert að gera þarna og geta komið inn farið út fljótt. Við 

erum rosalega focuseraðir á þetta sko. 

SH: Já. Hvenær hérna byrjuðuð þið með appið, hvenær settuð þið það hérna.. 

VH: Ég gleymi því alltaf, ég held það sé hérna ágúst... byrjun árs nei þetta var 2012 held 

ég alveg örugglega, ég bara man þetta ekki. 

SH: En hefur þróunin bara verið eins og þið áttuð von á? Var eitthvað sem kom ykkur 

á óvart, þú veist, kannski hvað fólk tók vel í þetta eða.. 

VH: Já það kom okkur á óvart hvað það var rosalega mikil, eða hröð upptaka á appinu. 

Notkunin er meiri heldur en við bjuggumst við, en ekkert eitthvað að við séum hissa á 

hverjum degi sko en þetta er svona ívið meira heldur en.. við getum sagt að við erum 

að ná markmiðum okkar á hverju á ári og vel það. 
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SH: Já, flott. En hver er ykkar helsti samkeppnisaðili? Og hvar heldur þú að þið standið 

meðal samkeppnisaðila á Íslandi? Þetta eru náttúrulega bara í rauninni þrír bankar. 

VH: Já eins og þessi samkeppnisaðili eru náttúrulega bara bankarnir eins og gefur að 

skilja en bara svona heilt yfir og hvað er að gerast í bankabransa bara svona í heiminum 

og við erum að sjá þetta hér þá eru bara smærri aðilar sem að hreyfa sig hratt, verður 

okkar helsta samkeppni, allra bankanna ekkert bara okkar. Það eru bara teikn á lofti 

varðandi ýmsar bankavörur eins og þú sérð með Aur appinu, eins og þú sérð með 

netgíró, þú veist eins og þú sérð með hérna, ég man ekki meir, man ekki hvað fyrirtækið 

heitir en það er einhvern hérna (heyri ekki).. og smálánafyrirtæki náttúrulega. Þetta er 

allt að tappa inn á bankaafurðir og eru semsagt það sem þeir hafa umfram banka er 

svona þeir eru ekki með eins erfitt regluverk og við skilurðu þannig að þeir geta tekið 

svona shortcuts, þeir geta sko, eru ekki bundnir eins ströngu regluverki og bankarnir. 

Í mjög mörgum tilfellum þurfa bankar, eða geta bankar ekki hreift sig jafn hratt og oft 

eigum við erfiðara með að einfalda hlutina. Það er allskonar, við þurfum að, hver einasti 

viðskiptavinur okkar þarf að fara í gegnum AML ferli sem að gengur út á það að. sem 

eru einhver hryðjuverkalög, sem eru góð og gild ég er ekkert að gagnrýna það en þú 

þarft að leggja ákveðinn spurningalista fyrir hvern og einn viðskiptavin sem að kemur 

til okkar. Svo kíkirðu bara á annað fyrirtæki og þeir vita að þeir fá að vera í banka svo 

þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu ferli sko. Þetta eru svona skuggar bankans, 

starfsemi sem eru að taka ákveðna bita í okkar þjónustu og semsagt gera það bara mjög 

vel sko. Það er helsta samkeppni banka í dag. 

SH: Já, en eruði eitthvað að fylgjast með hvernig þetta er erlendis? 

VH: Já, alveg mjög mikið 

SH: Er einhver svona sérstök fyrirmynd þar, einhver sem þið fylgið.. 

VH: Af appinu okkar? 

SH: Já einhver sem þið.. 

VH: Nei reyndar ekki, við erum ekki, vísvitandi ekki, verið að skoða önnur banka öpp 

og ástæðan er semsagt kannski tvíþætt, kannski ekkert meðvituð ástæða einhver en 

númer eitt þá er bankaþjónusta erlendis ekki eins góð og á Íslandi og svona þú trúir því 

ekki en hérna og það er semsagt hérna margt sem kemur til þar. Bankar, við búum til 

dæmis það sem heitir kröfupottur sem lýsir sér þannig að þegar einhver vill senda þér 
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reikning þá sendir hann bara í einn pott og það skiptir engu máli í hvaða banka þú ert 

þú færð upp reikninginn og greiðir hann bara í þeim banka sem þú ert skilurðu. Við 

millifærum þú veist á einni sekúndu eða minna á milli banka, það er ekki þannig úti 

skilurðu. Þannig að eins og þegar við erum með okkar app þá er það bara, við byrjuðum 

bara hvað gerirðu oftast og hvernig viljum við helst vilja hafa þetta. T.d bara vil ég sjá 

stöðuna með einum smelli og við bara unnum okkur svona, fórum bara í ofboðslega 

mikla vinnu, bara hvernig getum við látið þig sjá rétta stöðu með einum smelli. Það var 

semsagt bara byrjunin á appinu, staðan, svo bara bættum við við. Hvernig geturðu 

millifært með minnstu mögulegu svona fyrirhöfn, þá komum við með þessar 

flýtigreiðslur. Swipe-ar bara á eitthvað nafn, færir upphæðina og slærð inn leyniorð og 

ert búin að millifæra. Þetta er svona .... Menn eru ekki svona, ég veit ekki hver staðan 

er á öppum í dag, það eru komin mörg önnur öpp í dag eins og MobilPay í Danmörku 

sem Aur er copy af sem að eru svona millifærsluöpp, eru bara í millifærslum. Við erum 

með stöðuna, reikningana, rafræn skjöl og millifærslurnar þannig að við erum að reyna 

svona að gera þetta eftir okkar eigin höfði, hvernig mögulega er best að ná þessu og það 

hefur bara gengið ágætlega. 

SH: En er eitthvað á döfinni að fara að bæta við meiri þjónustu inn í appið? 

VH: Jájájájájá 

SH: Alltaf eitthvað nýtt? 

VH: Já, það er stórt .. (heyri ekki) 

SH: Já, en hérna hver er svona upphaflega hugsunin á bakvið þetta app, annað en 

kannski bara að fylgja þróuninni sem er, en hugsunin ykkar á bakvið það. Er þetta til 

að auðvelda fyrir viðskiptavininn, er þetta svona eins og ég spurði áðan í sambandi við 

framtíðina, hvort að þetta myndi hafa áhrif á það hvernig þetta yrði, t.d með að 

gjaldkerar yrðu kannski ekki lengur og nú eru hraðbankarnir orðnir svo tæknivæddir 

og allt þetta.. 

VH: Upphaflega hugsuðum við hvað vill viðskiptavinurinn, hvað er ljúfast fyrir 

viðskiptavininn. Hvernig er auðveldast fyrir viðskiptavininn að eiga samskipti við 

bankann. Það er bara númer 1,2 og 3. Það er algjörlega guiding point í öllu sem við 

gerum. Við reynum að leggja mikið á okkur, af því að þú getur gert rosalega margt í 

appinu, það fer rosalegur tími í að átta sig á því hvernig þú setur þetta upp. Öll hönnun 

á upplifuninni fyrir viðskiptavininn er ofboðslega tímafrek en algjörlega þess virði. Þú 



 

 

47 
 

getur gert ofboðslega margt eins og mörg bankaöpp sem maður hefur séð eru með 

miklu fleira af drasli inni hjá sér og þú getur gert miklu meira með þeim en það er bara 

ekki eins ánægjulegt og ekki eins svona hvað á ég að segja, það bara er ekki eins gott. 

Þú sérð bara öppin í dag og þróun í öllu öðru eins og iPhone og... þau öpp sem eru flott 

eru notendavæn þau sem eru það ekki þú nennir ekki að nota þau. Það er nú það sem 

stýrir þessu og hérna það eru náttúrulega rosalegur þröskuldur bara svona öryggismál, 

eru bæði leiðinleg og oftast frekar ónotendavæn og leiðinda process fyrir 

viðskiptavinina en við verðum að hafa. Það fer rosalegur tími í það að hanna upplifun 

fyrir viðskiptavininn. Það er númer eitt. Númer tvö sem er bara svona aukalega, við 

náum upp volume-inu og notkuninni á þessu, við sjáum að heimsóknum í útibúin þeim 

fækkar, innhringingum í þjónustuver er að fækka og viðskiptavinurinn verður 

ánægðari. Þetta er ekki það að við séum að henda vísvitandi viðskiptavinunum út, við 

erum bara komin með betri og meiri þjónustu. Eins með hraðbankana, það er svona.. 

fólk kannski heldur að bankarnir séu að henda liðinu út en við erum bara að koma með 

þjónustu sem þú ert fljótari að nota sem þú ert ekki .. við erum að lækka kostnað hjá 

okkur, ekki bíða eins lengi og þú getur afgreitt þig sjálfur. Það er bara rewarding. Þetta 

sérðu bara allstaðar, það er bara verið að taka.. bara í fluginu skilurðu þú ferð ekki og 

bókar þig í flug inn á ferðaskrifstofu lengur, þú bara gerir þetta sjálfur. Ég myndi segja 

númer eitt er bara hvað vill viðskiptavinurinn og hvað er gott fyrir hann og upplifun 

hans og númer tvö eru svona afleiddar stærðir eins og það er fækkun í útibúum, það er 

fækkun símtala, þú gerir miklu meira og hraðar og hvenær sem er, ert ekki háður 

opnunartíma og svo framvegis. Þú ert heldur ekki háð tölvu lengur skiluru. 

SH: Já einmitt, ég sjálf er alveg háð þessu appi og fer varla inn á netbankann, get gert 

allt þarna. 

VH: Já við erum að sjá það líka, þróunin er þannig. Það eru alltaf fleiri og fleiri að hætta 

að nota netbankann, þetta er orðið pínu svona skemmtilega ógnvænleg þróun, ég 

meina hvernig erum við að fara að communicate-a við viðskiptavininn. Þetta er 

algjörlega nýtt og hefur sprottið upp á ofboðslega stuttum tíma, síðustu tvö ár bara 

sprenging og maður er bara ok.. hvernig eigum við að tala við hann. 

SH: Heyrðu frábært, ég er bara búin að fá allt sem ég vildi heyra.  

VH spyr um verkefnið og höfundur segi honum aðeins frá því og VH biður um að fá það 

sent þegar það er tilbúið.  
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Viðtal við Már Másson hjá Íslandsbanka 

SH: Mig langar að fá aðeins að vita um þig, nafn og menntun og hvað það er sem þú 

gerir hjá Íslandsbanka.. 

MM: Já, ég heiti semsagt Már Másson og er forstöðumaður deildar sem kallast 

dreifileiðir og nýsköpun og ber ábyrgð á öllum, á stafrænum dreifleiðum bankans, og 

er viðskiptafræðingur menntaður og já það er basically það. 

SH: Já, hvað er það sem þú berð helst ábyrgð á í starfinu þínu? 

MM: Já ég ber ábyrgð á stefnumótun og svona framendanum á netbanka og 

snjallsímalausnum bankans, það er að segja þróun og því sem snýr að viðskiptavinum 

og viðskiptaþróun á þeim hluta og síðan ber deildin líka ábyrgð á öllum vefjum 

bankans, bankinn rekur fimm vefi og svo erum við líka með semsagt sjón….  og berum 

ábyrgð á þeim samfélagsmiðlum sem bankinn notar. 

SH: Já, hvað segir þú með snjalltækjabankaþjónustuna, heldurðu að það sé framtíðin? 

MM: Já, ég held að það sé ekkert bara framtíðin ég held að það sé nútíðin. Við sjáum 

það að notkun á snjallsímalausnum er orðin mjög almenn og við sjáum að svona.. það 

er vöxtur, þetta er sú dreifileið hjá okkur sem er í örustum og mestum vexti, þ.e. 

snjallsímaappið og við sjáum að .. töluverðan fjölda fólks sem eru að nýta appið oftar 

en einu sinni á dag sem þýðir að það er að fara og skoða stöðu eða framkvæma aðgerðir 

í appinu oftar en einu sinni á dag sem er mjög mikið, sem er mikið engagement, mikil 

virkni getum við sagt á góðri íslensku. Þetta er að gerast bara í dag þannig að sem 

dreifileið er appið sko sú dreifileið sem er í mestum og örustum vexti á meðan aðrar 

dreifileiðir standa í stað eða fara minnkandi. Þannig að svarið er basically já ég held að 

þessi dreifileið muni halda áfram að vaxa og að notendur.. og að viðskiptavinir muni í 

auknum mæli vilja nýta, framkvæma færslur, geta framkvæmt stærsta hluta af sínum 

bankaviðskiptum í gegnum þessa dreifileið. 

SH: Já, en hver er svona tilgangur og stefna Íslandsbanka með snjallbankaþjónustu? 

MM: Það er alveg orðað þannig í okkar stefnu að við viljum geta veitt viðskiptavinum 

okkar bankaþjónustu hvar og hvenær sem er sem þýðir að við viljum að viðskiptavinir 

okkar geti framkvæmt og sinnt bankaþjónsutu hvar sem þeir eru staddir og á hvaða 

tíma sem er og þar er auðvitað appið í lykilhlutverki, þannig að við svona sjáum fyrir 

okkur að.. og stefnan er sú að bjóða fólki að nýta eða bjóða upp á app sem gerir þér 
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kleift að sinna obbanum af þínum þörfum þegar kemur að bankaviðskiptum. Hins 

vegar er það svoleiðis líka og við sjáum það erlendis og bankar erlendis sem eru að 

skoða þetta þeir segja þetta er ekkert annaðhvort eða, oft er þetta bara hvernig samspil 

ólíkra dreifileiða er og að við þurfum að passa upp á að það sé rétt. Við viljum fá inn 

viðskiptavini sem eru að sækja sér ráðgjöf varðandi stórar og mikilvægar ákvarðanir 

eins og húsnæðiskaup, sparnað, fjárfestingar.. við viljum fá þá inn til okkar í ráðgjöf, 

við viljum fá þá til að hitta okkar ráðgjafa því það er mjög svona virðisaukandi þjónusta 

fyrir báða aðila á meðan að kannski þegar kemur að svona einfaldari aðgerðum eins og 

millifærslum eða að greiða reikninga og annað slíkt, við viljum færa þá viðskiptavini í 

meira svona self service þjónustur eins og appið. En hins vegar viljum við líka nýta 

appið til þess að... appið þarf að vera þannig hannað og við viljum þróa það þannig að 

það sé góð og jákvæð notendaupplifun sem fylgir því að nota það, þetta er mjög 

persónuleg dreifileið, þú ert með þetta við hjartastað allan daginn í vasanum sko 

þannig að það er klárlega tækifæri þar að nýta og þróa appið þannig að það sé á 

ákveðinn hátt sé að þjóna þér persónulega líka.  

SH: Já. Hvenær byrjaði með Íslandsbanki, hvenær settuð þið appið út? 

MM: Sko ég held að, við fórum með fyrstu útgáfuna út 2011 en 2012 kemur það inn 

sem svona fully fletch, 2011 var það mjög basic, þú gast ekki framkvæmt mikið af 

aðgerðum það var bara svona.. en svo 2012 þá fórum við út með app sem er svona fyrsta 

svona þar sem þú gast framkvæmt eða fengið yfirlit yfir greiðslur og annað slíkt. 

SH: .. og þróunin, hvernig hefur hún verið.. hefur þetta komið ykkur á óvart, viðtökur 

við appinu? 

MM: Já.. bæði já og nei við höfum séð erlendis að þar er þessi þróun.. það er mikill 

vöxtur hjá aðilum erlendis, erlendum bönkum.. það er samt jú það hefur komið að 

ákveðnu leiti á óvart hversu hröð.. hversu hratt það hafi breiðst út og hvað notkunin er 

orðin mikil. Við sjáum bara í hvert skipti sem við förum út með þjónustur og aðgerðir 

á borð við greiðslu reikninga og kreditkortayfirlita að þá eykst notkunin alveg 

gríðarlega. Þannig að svarið er svona já og nei, við höfum alveg séð að þeir sem eru 

leiðandi á þessu sviði erlendis hafa upplifað mikinn vöxt á stuttum tíma og hérna engu 

að síður hefur það komið á óvart og verið ánægjulegt að sjá hvað þessu er vel tekið.  

SH: Já, þið eruð semsagt að fylgjast alveg með þessu erlendis? 
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MM: Já við fylgjumst mjög vel með því hvað kollegar okkar eru að gera í 

nágrannalöndunum og annarsstaðar og horfum á ákveðna aðila sem ákveðinn 

benchmark, sem aðal benchmarkið í þessum bransa og hérna teljum.. og já fylgjumst 

vel með þróuninni. 

SH: Er eitthvað svona nýtt sem er á döfinni, einhverjir nýir fítusar í appið til dæmis? 

MM: Við erum alltaf að þróa appið og alltaf að horfa svona á hvað er að gerast, en ég 

svosem.. erum alltaf að pæla í einhverjum nýjungum, það er alltaf constantly verið að 

skoða það sko en ekkert sem ég myndi gefa upp sko.... hahaha 

SH: Nei hehehe.. en hérna hugsunin á bakvið appið, þetta er náttúrulega bara þróunin.. 

nú eru allir með snjallsíma á sér eða spjaldtölvur.. vilja allir gera allt hvenær sem er 

þegar þeim hentar.. Er það hugsun ykkar með appinu, ég er að spá sko.. fólk.. þegar það 

getur gert allt sjálft þá þarf það ekki að koma inn í bankann.. Hver er ykkar pæling með 

appinu? 

MM: Auðvitað snýst það mjög mikið um að veita frábæra þjónstu, þetta er góð þjónusta 

að geta gert kúnnanum kleift að fá yfirlit, yfirsýn yfir sín fjármál á tveim sekúndum og 

geta millifært með mjög lítilli fyrirhöfn og annað slíkt, það er hluti af þessu. En hins 

vegar klárlega og það er svosem ekkert leyndarmál, en við viljum færa kannski.. hluti 

af því líka er að tryggja svona hagkvæman rekstur, þetta helst í hendur. Þetta er 

þjónusta og einfaldur og hagkvæmur rekstur. Og þessi hugsun að vera með svona 

virðisaukandi þjónustur inni í útbúunum á meðan einfaldari aðgerðir yrðu þá frekar 

framkvæmdar, eins og það er í dag, ég meina langstærstur hluti okkar viðskiptavina 

eru að nota netbanka og app í greiðslur reikninga, þannig að þetta helst í hendur að 

vera með þjónustu og líka svona auka efficiency hjá okkur. 

SH: Já nákvæmlega. Heyrðu þetta er bara flott nákvæmlega sem ég vildi heyra. Takk 

kærlega fyrir. 

MM: Takk sömuleiðis og gangi þér vel. 

Viðtal við Hinrik Arnarson hjá Landsbankanum 

SH: Fyrst þá langar mig til að biðja þig um að segja mér aðeins um sjálfan þig, bara 

nafn og menntun og hvað það er sem þú gerir hjá Landsbankanum. 
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HA: Ég heiti semsagt Hinrik Arnarson og ég er með BS í Hagfræði og svo er ég með 

master í reikningsskilum og endurskoðun og ég er titlaður vörustjóri netbankans frá 

svona viðskiptalegu sjónarhorni. 

SH: Já, hvað er það svona helsta sem þú berð ábyrgð á í starfinu? 

HA: Það er í rauninni svona þannig séð virknina gagnvart viðskiptavinunum og það 

skiptist eiginlega svona í þrennt, við erum með UT sem sér um þjónustuna, svo erum 

við með vefdeildina sem skrifar á móti þjónustunni kemur inn í netbankann og svo er 

mitt meira svona hlusta á þarfir viðskiptavinanna, daglegur rekstur og meta.. það koma 

alltaf til okkar kröfur og fleira og við verðum svona að vega og meta hvaða verkefni fara 

inn og hver ekki og svo líka tryggja fræðslu til starfsmanna þannig að þeir hafi þekkingu 

á lausninni til að koma því svo áfram til viðskiptavina okkar.  

SH: Ég er að skrifa verkefni, BS verkefni, er að útskrifast frá Háskólanum á Bifröst og 

ég skrifa um hvort að snjalltækjabankaþjónusta sé framtíðin, og ég er mest að leggja 

áherslu á bankaöppin og farsímabankaþjónustu eins og þið eruð með og mig langar að 

spyrja þig telur þú þetta bara vera framtíðina í bankaviðskiptum hjá einstaklingum? 

HA: Já, alveg að vissu leiti en við erum nottla alltaf að spyrja okkur, myndum við 

algjörlega færa okkur yfir í þetta form og það er ákveðin vinna í gangi hjá okkur eins og 

með útibúin, alltaf verið að hagræða í kerfinu. Partur af því er að kenna fleira fólki að 

nýta sér þessa tækni. Kannski myndi það taka bara kynslóð að fleiri nýti sér eins og 

öppin og netbankan. Þetta er bara svona verkefni, maður sér svona ákveðna 

náttúrulega fækkun, t.d í útibúaneti en eins og með að stíga inn í kannski ákveðin sum 

útibú og kenna þá viðskiptavinum þá höfum við séð meiri árangur nást með notkun á 

netbankanum og þetta er kannski snýr ekki beint bara að farsímaútgáfu heldur er þetta 

líka desktop útgáfan af netbankanum, en svo erum við líka að beina fólki í 

hraðbankana. Þannig að það er svona, þessi mobile getur ekki keppt, er ekki að 

meðhöndla með fysiska peninga, það þarf alltaf að koma inn einhver önnur lausn. 

SH: En af hverju kjósið þið frekar að vera með svona.. ekki app heldur farsímabanka, 

er einhver spes ástæða fyrir því? 

HA: Já það var á sínum tíma bara ástæðan sú við töldum að við værum að þjóna 

breiðari hóp einstaklina með að vera með vefútgáfu en ekki appútgáfu. Í appútgáfu þá 

er það gefið út á android og apple stýrikerfin og þú ert náttúrulega líka með fólk sem er 

með windows síma eða önnur stýrikerfi og það var sú ákvörðun sem tekin var á þeim 
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tíma, en eins og ég segi þá er þetta alltaf í endurskoðun og hefur kannski, ég veit ekki 

hvort þú ert í viðskiptum við okkur eða hefur séð sko, við vorum að gefa út nýja útgáfu 

af bara mobile og þegar við erum eða eigum samskipti innan bankans þá tölum við um 

L.is sem er bara mobile útgáfan okkar og þetta er svona búið að færa sig dálítið í átt, 

þetta ber einkenni og útlit eins og app. 

SH: Já, ég er einmitt ekki í viðskiptum hjá ykkur en er aðeins búin að skoða það og það 

er bara mjög svipað og öppin sem ég hef skoðað.. 

HA: Þannig í rauninni þurfum við ekki að taka neitt mjög stórt skref til að búa til app. 

Ef við myndum bara fá einhvern til að skrifa.. eða hvort sem er, viðkomandi aðila eða 

við sjálf að skrifa á móti þessu nýja útlitið og koma því í appform. 

SH: En stefna Landsbankans í þessu, farsímabankanum þá aðallega, hver er ykkar 

stefna og tilgangurinn með því? 

HA: Stefnan er sú að viðskiptavinurinn geti afgreitt sig sjálfur á netinu, þurfi í rauninni 

ekki að koma í útibú að sinna sínum bankaviðskiptum. Þetta tekur alltaf ákveðið ferli, 

þetta eru svona stór verkefni sem þarf að koma í gang. Bara eins og með rafrænar 

undirritanir það er margt sem hamlar því að við séum komin lengra og það er bara 

lausn sem er bara ný af nálinni t.d eins og með rafrænar undirritanir. Þetta er allt 

saman flóknir ferlar sem þarf að leysa áður en hægt er að bjóða þjónustuna beint til 

viðskiptavinanna. Þetta er bara kallað svona legacy vandamál, það er oft verið að tengja 

fullt af gömlum kerfum á sínum tíma, ekki bara okkar banki, heldur margir bankar úti 

í heimi sem eru að breyta svona sínum infrastructure í þessum efnum, sérstaklega hvað 

varðar UT kerfin og bara til að mynda frétt núna í gær eða fyrradag þar sem að verið er 

að tala um hver sparnaðurinn verður af því þegar nýtt svona kjarnabankakerfi verður 

innleitt hjá Landsbankanum og Íslandsbanka. Það er RB sem er semsagt að breyta um 

kerfið sitt þannig að við erum að taka það inn. Þetta er svona hægfara þróun í átt samt 

að svona betra umhverfi. 

SH: Hvenær hérna settuð þið farsímabankann út fyrst? 

HA: Hvenær settum við hann fyrst í loftið? Ég er nú ekki með alveg þá dagsetningu í 

hausnum, en gæti komist að því fyrir þig. 

SH: Já allt í góðu, ef þú gætir sent það á mig  
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HA: Já ég bara eins og ég segi þá man ég ekki hvort það var í kringum 2010.. 2009-

2010. Eins og ég segi endurbætta útgáfan kom út núna í kringum 18 september. 

SH: En þróunin og árangurinn í þessu, þið náttúrulega fylgist alveg með þessu, er þetta 

eitthvað sem er að koma ykkur eitthvað á óvart hversu mikið þetta er notað framyfir t.d 

netbankan í gegnum tölvu eða að koma í bankann og svoleiðis? Kemur þetta ykkur á 

óvart hvað fólk notar þetta mikið, þessa farsímaþjónustu? 

HA: Það má segja bæði já og nei. Þegar maður heyrir um öll þessi fyrirtæki sem eru að 

skipta yfir í þessar lausnir, þ.e þjónustu í gegnum vefútgáfu, nei fyrirgefðu mobile 

útgáfu, þá heyrir maður á þeim að það er rosalegur vöxtur í þessu og það í sjálfu sér á 

ekkert að koma á óvart því það er alltaf fleiri að sjá not fyrir að nýta sér lausnina. 

Kannski ef þú ert með 5000 viðskiptavini og kannski 10.000 eða 5000 bætast við að 

þá getur maður séð að þetta er rosaleg aukning á stuttum tíma, en ef við horfum á allt 

viðskiptamarkmiðið þá getum við spurt okkur er þetta nógu mikill vöxtur. En eins og 

hjá okkur þá er þetta alveg stigvaxandi, það eru alltaf fleiri og fleiri að fara að nýta sér 

þetta. Við sjáum mjög mikinn vöxt á notkun á eins og L.is ef við berum saman notkun 

á desktop útgáfunni sem er einkabankinn.is, þá er það mjög stöðug notkun skiluru, það 

er bara.. það vex ekkert þannig séð mikið ekki á sama skala og mobile. En svo er 

spurningin munum við fara að sjá það þannig að notkun á einkabankanum fari 

minnkandi á móti L.is. Við höfum ekkert eitthvað spáð því en málið er bara að mjög 

mikið af fólki er að vinna fyrir framan tölvur þá er svo auðvelt að fara bara inn á semsagt 

desktop útgáfuna. 

SH: Helstu samkeppnisaðilar ykkar á Íslandi með svona vöru, nú er þetta kannski ekki 

alveg eins og app, en er einhver sem þið teljið vera ykkar helstu samkeppnisaðila? 

HA: Já náttúrulega Arion banki og Íslandsbanki eru okkar helstu samkeppnisaðilar í 

þessum efnum og þeir báðir bjóða upp á app og við höfum alveg fengið þær spurningar 

og fleiri af hverju við bjóðum ekki upp á þetta. Það er náttúrulega alveg vilji innan 

bankans en þetta er svona spurningin náum við að þjónusta alla með appi. Eða er þetta 

bara allir þeir sem eiga nýjustu og flottustu og bestu græjurnar sem eingöngu njóta 

góðs af því. 

SH: Já einmitt, en fylgist þið með þróun með svona snjallbankaþjónustu erlendis? 

HA: Já við höfum verið að gera það. En það er kannski rétt að taka það fram því ég tók 

það ekki fram í byrjun en ég tók bara við þessu hlutverki í byrjun árs. En kem reyndar 
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úr annari deild sem heitir Viðskiptaþróun, þar erum við mikið að skoða trendin í 

bankaheiminum, hvað er verið að gera og fleira þannig að jújú við fylgjumst alveg við 

hvað er svona að gerast í heiminum. 

SH: En er eitthvað svona nýtt þá á döfinni hjá ykkur varðandi þessa þjónustu? Eitthvað 

sem þið ætlið að bjóða upp á nýtt, það er ekki komið á dagskránna að skipta yfir í app 

en.... 

HA: Nei eins og ég segi þá er þetta bara alltaf í skoðun og eins og ég segi þetta snýst 

alltaf um hvar við viljum setja peningana okkar. Allir resource-ar og tími fólks innan 

bankans kosta náttúrulega, þannig að það þarf að hafa það oft að leiðarljósi. Við viljum 

frekar leysa önnur brýnni verkefni áður en við förum út í einhver, t.d eins og app eða 

annað. Er eitthvað á teikniborðinu hjá okkur? Við vorum eins og ég segi ný búin að gefa 

þetta út og þar gerðum við ýmsar breytingar. Nýtt og léttara útlit og við breyttum og 

bættum leiðakerfið, það var svona frekar samantekt af fjárhagslegri stöðu á forsíðunni 

og svo gerðum við líka, það var ekki hægt að borga marga reikninga í einu en við 

löguðum það og nú er hægt að borga marga reikninga í einu. Jú við erum með í prufu 

t.d að skrá sig inn á L-ið með rafrænum skilríkjum, það er ekki komið inn á live og við 

erum svona alltaf.. Einkabankinn var allur endurnýjaður á sínum tíma og í rauninni er 

þetta svona beint framhald, við vorum að svona samræma útlitið og svo er alltaf verið 

að tína til og bæta við aðgerðum inn á L.is, þ.e að taka aðgerðir sem eru inn á 

einkabanki.is og bæta þeim inn á L.is. Í mælingu sem var gerð í maí, það var svona 

Capacent mæling, nei ekki Capacent heldur Price Waterhouse sem framkvæmir svona 

mælingu sem við tökum þátt í og hinir bankarnir líka og það svona, það er dálítið 

feedback frá viðskiptavininum hvað honum finnst um einkabankann og L.is og þar 

komu dálítið skýr skilaboð til okkar að bæta inn rafrænum skilríkjum og það var leyst 

og það er svona myndi ég segja að er í skoðun hjá okkur. Fyrirtæki sem býður upp á 

svona lausnir er að endurnýja sitt settup þannig að við verðum frekar að bíða með það. 

Semsagt að skrifa á móti nýrri lausn í staðinn fyrir að skrifa á móti... (heyri ekki).. 

SH: Hugsun bankans á bakvið þennan farsímabanka, nú er þróunin þannig að þetta er 

bara.. allir með snjallsíma og spjaldtölvur og allt þetta. En er þetta aðallega til að 

þjónusta viðskiptavininn og veita góða þjónustu eða er hagræðing líka stór partur af 

þessu? 

HA: Náttúrulega er þetta fyrst og fremst að veita góða þjónustu. Þarna ertu með aðgang 

að bankanum þínum allan sólarhringinn. Útibúin náttúrulega einskorðast bara við 
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opnunartíma en það fylgja þessu náttúrulega líka ákveðin hagræðingartækifæri. Þegar 

umferð minnkar í útibúin eða símhringingum fækkar því þú getur afgreitt þið meira og 

meira sjálfur, auðvitað skapar það hagræðingartækifæri og það náttúrulega helst í 

hendur að bjóða upp á góða lausn sem setur bankann í þá stöðu að hann getur lækkað 

rekstrarkostnaðinn. Þetta bara helst í hendur.  

SH: En er Landsbankinn með gjaldkeralaust útibú? 

HA: Já við erum með eitt útibú, Vesturbæjarútibúið. Það átti að vera svona cashless 

útibú, ætlum ekki að liggja með peninga. En svo eins og ég segi að þá erum við alltaf að 

þróa okkur áfram í þessum efnum. Þetta er náttúrulega stórt stökk fyrir viðskiptavininn 

eins og þeir í Vesturbænum upplifa að það er ákveðin þjónusta ekki til staðar. Um 

daginn var farið í vinnu með annað útibú sem var í Grafarholti, það var svona það sama 

en ekki gengið jafn langt en vorum að vinna með sömu pælingar að koma fólki meira 

inn í sjálfsafgreiðslulausnirnar, nýta sér hraðbanka, netbanka eða mobilevef, en við 

tókum ekki burtu gjaldkera. Við fækkuðum gjaldkerastúkum en bjóðum ennþá upp á 

gjaldkeraþjónustu. Eins og ég segi það er sumt sem bara er ekki hægt ennþá í dag að 

leysa í þessum lausnum. Það er ekki alveg hægt að loka á ákveðna þjónustu fyrr en það 

er búið að leysa fullkomlega á öðrum stöðum. 

SH: Heyrðu frábært, þetta er bara komið það sem ég vildi heyra (smá spjall bara) 

HA: Gangi þér vel með þetta. 
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9.2 Viðauki B – Spurningakönnun 
 

Kæri þátttakandi. 

 

Könnun þessi snýr að viðhorfi fólks til snjallbankaþjónustu íslenskra banka og er hún 

liður í BS verkefni mínu við Háskólann á Bifröst þar sem ég læri Viðskiptafræði með 

áherslu á markaðssamskipti. 

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til að svara þessum 

spurningum. 

Könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til þátttakenda og verða þau aðeins 

notuð við vinnslu þessa verkefnis. 

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að senda mér póst á solveigh12@bifrost.is. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Sólveig Hallsteinsdóttir 

 

 

1. Áttu snjallsíma eða spjaldtölvu? 

( ) Já, snjallsíma 

( ) Já, spjaldtölvu 

( ) Bæði 

( ) Hvorugt 

 

2. Ertu með app/farsímabanka þíns viðskiptabanka í 

snjallsímanum/spjaldtölvunni? 

( ) Já 

( ) Nei 

( ) Veit ekki til þess að minn banki sé með app/farsímabanka 

 

 

3. Notar þú appið/farsímabankann reglulega? 

( ) Oft á dag 

( ) Daglega 

( ) 2-3 sinnum í viku 
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( ) Vikulega 

( ) 2-3 sinnum í mánuði 

( ) Mánaðarlega 

( ) 2-3 sinnum á ári 

( ) Nota það aldrei 

( ) Er ekki með app/farsímabanka 

 

4. Í hvað notar þú appið/farsímabankann helst? Hakaðu við eins 

marga kassa og þú vilt.  

( ) Skoða stöðu reikninga 

( ) Millifæra á milli eigin reikninga 

( ) Millifæra inn á aðra viðtakendur 

( ) Skoða stöðu kreditkorta 

( ) Greiða inn á kreditkort 

( ) Greiða ógreidda reikninga 

( ) Skoða stöðu lána 

( ) Framkvæma snjallgreiðslur 

( ) Skoða gengi gjaldmiðla 

( ) Skoða verðbréfayfirlit 

( ) Staðsetja útibú 

( ) Staðsetja hraðbanka 

( ) Annað 

( ) Er ekki með app/farsímabanka 

 

5. Hversu ánægð/ur ertu með appið/farsímabankann? 

( ) Mjög ánægð/ur 

( ) Frekar ánægð/ur 

( ) Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

( ) Frekar óánægð/ur 

( ) Mjög óánægð/ur 

( ) Er ekki með app/farsímabanka 
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6. Notar þú appið/farsímabankann frekar heldur en netbankann í 

gegnum tölvu? 

( ) Já 

( ) Nei 

( ) Nota þau jafnmikið 

( ) Er ekki með app/farsímabanka 

 

7. Kyn 

( ) Karl 

( ) Kona 

 

8. Aldur 

( ) 16-24 ára 

( ) 25-34 ára 

( ) 35-44 ára 

( ) 45-54 ára 

( ) 55-64 ára 

( ) 65 ára eða eldri 

 

9. Búseta 

( ) Höfuðborgarsvæðið 

( ) Suðurland 

( ) Austurland 

( ) Norðurland 

( ) Vesturland 

( ) Erlendis 

 

10.  Hver er þinn aðal viðskiptabanki? 

( ) Arion banki 

( ) Íslandsbanki 

( ) Landsbankinn 

( ) MP banki 

( ) Sparisjóður 

( ) Annað 
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