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Útdráttur 
Ný reglugerð er varðar greiðsluþjónustu mun breyta bankaþjónustu eins og hún þekkist í dag. 

Bankar munu neyðast til að opna á gögnin sín sem mun gera þriðja aðila kleift að bjóða upp á 

fjármálatengda þjónustu með markvissari hætti en áður.  

Í þessu verkefni er fjallað um bankageirann og þær ógnir sem að honum stafa ekki hvað 

síst með tilkomu nýrrar reglugerðar, aukinnar tækninotkunar viðskiptavina og aukins ágangs 

frá Fintech fyrirtækjum. Greint verður frá þeim breytingum sem orðið geta á greiðsluþjónustu 

bankanna og þeim þjónustu nýjungum sem sprottið geta upp þegar opnað verður á gögn 

bankanna. Einnig verður farið yfir þær leiðir sem bankar geta farið til þess að bregðast við nýrri 

reglugerð og horft verður til mögulegs bankamódels framtíðarinnar. 

Verkefnið leiddi í ljós að bankar standa frammi fyrir ógnum og þurfa að bregðast við, 

ætli þeir sér ekki að enda eins og risaeðlurnar sem enginn ógnaði þar til loftsteinninn skall á 

jörðinni. Kröfur neytenda verða sífellt meiri og viðskiptavinir bankanna vilja meiri sjálfvirkni 

í viðskiptum við þá samkvæmt niðurstöðu spurningakönnunar.  
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Inngangur 
Allt frá því að fyrsti bankinn var stofnaður hafa bankar gegnt mikilvægu hlutverki í 

samfélögum og lífi fólks. Undanfarin ár hafa þó orðið breytingar á bankageiranum og því 

hvernig viðskiptavinir stunda viðskipti við bankana. Hin mikla tækniþróun sem orðið hefur á 

síðustu árum með auknum hraða og áreiðanleika internetsins sem og með tilkomu snjalltækja 

líkt og snjallsíma og spjaldtölva hafa bankar getað boðið upp á fjölbreyttari möguleika fyrir 

viðskiptavini til að stunda sín viðskipti. Kröfur viðskiptavina og neytenda almennt, fyrir notkun 

á tækni og einfaldari þjónustu verður sífellt meiri og er bankageirinn engin undantekning þegar 

að því kemur. Neytendur vilja geta stundað þau viðskipti sem þeim hentar, þar sem þeim hentar 

og þegar þeim hentar. Síðustu ár hafa bankar breytt starfsemi sinni umtalsvert til að mæta 

þessum kröfum, t.d. með netbönkum þar sem neytendur geta skráð sig inn í gegnum heimasíðu 

og framkvæmt millifærslur og borgað reikninga. Frekari þróun hefur orðið og nú geta 

neytendur t.d. sótt um lán, dreift kreditkortagreiðslum og sótt um yfirdráttarheimild, allt í 

gegnum netið með hinum ýmsu snjalltækjum. Þessi mikla tækniþróun hefur breytt 

bankageiranum svo mikið að margir velta því einfaldlega fyrir sér hvort þörf sé á bönkum eins 

og við þekkjum þá í dag (Björgvin Ólafsson, 2017a). 

Það er þó ekki einungis aukin tækniþróun sem talin er ógna bönkum og starfsemi þeirra 

heldur eru það einnig lög og reglugerðir. Tilkoma nýrra laga í Evrópu gæti ógnað einum af 

hornsteinum tekjulindar bankanna, greiðsluþjónustunni. Þessum nýju lögum er ætlað að auka 

samkeppni með því að gefa öðrum fyrirtækjum, þ.e.a.s. öðrum en bönkum, aðgang að 

greiðsluupplýsingum viðskiptavina bankanna. Hin ýmsu forrit þriðja aðila geta því, með leyfi 

notenda, fengið aðgang að bankaupplýsingum viðkomandi og þar með t.d. hjálpað honum að 

skipuleggja fjármál sín, svo sem þegar kemur að sparnaði. Þessum upplýsingum vilja margir 

meina að bankarnir hafi einir setið á of lengi og ekki nýtt sér til að skapa aukið virði fyrir sig 

og viðskiptavini sína. 

Það sem helst í hendur við aukna tækniþróun og breyttar reglugerðir er neyslumynstur 

neytenda og viðskiptavina bankanna. Flestir bankar hafa síðustu ár fækkað til muna sínum 

útibúum en einnig breytt mörgum af eftirstandandi útibúum með því að fækka starfsmönnum, 

þ.e. gjaldkerum og þjónustufulltrúum. Í staðin fyrir hina hefðbundnu bankastarfsmenn hafa 

komið sjálfsafgreiðsluvélar þar sem hægt er að stunda helstu grunnviðskipti líkt og að taka út 

og leggja pening inn á reikning. Hvort sem bankarnir eru að þessum aðgerðum til að lækka 

rekstrarkostnað með því að koma fólki frekar í það að nýta sjálfvirkni líkt og netbanka og 
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umræddar sjálfsafgreiðsluvélar eða vegna þess að fólk er farið að fækka ferðum sínum í útibú, 

er það víst að neyslumynstur viðskiptavina þeirra er að breytast. 

Tilgangur verkefnisins 
Verkefni þetta fjallar um bankageirann, aðallega hérlendis og í Evrópu, og þær ógnir sem að 

honum stafa með aukinni tækniþróun, komandi reglugerðum og breyttu neyslumynstri 

viðskiptavina þeirra. Verkefninu er ætlað að komast að því hvort hið hefðbundna dreifstýrða 

módel bankanna, þ.e.a.s. módel með mörgum útibúum og mörgum starfsmönnum, sé úr sér 

gengið og tími kominn á að færa aukinn þunga þjónustunnar í sjálfvirkni. Er kominn tími fyrir 

bankana að nýta sér tæknina í auknu mæli og breyta módeli sínu í miðstýrðara kerfi þar sem 

gögn eru notuð til að mynda nánari tengsl við viðskiptavini og veita þeim persónulegri 

þjónustu? Eiga bankar í Evrópu undir högg að sækja með tilkomu nýrra reglugerða, aukins 

þrýstings frá „Fintech” fyrirtækjum eða breyttu neyslumynstri viðskiptavina sinna? Hvaða 

afleiðingar mun ný tilskipun Evrópusambandsins, PSD2, hafa á bankana, neytendur og 

fyrirtæki þegar hún verður að lögum í janúar 2018 og hvaða þjónusta getur sprottið upp í 

kjölfarið? Þessari ritgerð er ætlað að svara þessum spurningum og dýpka skilning lesenda um 

málefni bankanna, stöðu þeirra í dag, ógnum sem að þeim stafa núna og í náinni framtíð. Nafn 

ritgerðarinnar, „Ólgusjór bankageirans: Aukin tækninotkun neytenda, nýjar reglugerðir, 

Fintech fyrirtæki og breytingar á neyslumynstri viðskiptavina” er til komið vegna þeirrar óvissu 

sem ríkir í bankageiranum um þessar mundir en rannsóknarspurning þessa verkefnis er „Hvaða 

þýðingu mun ný reglugerð Evrópusambandsins hafa, bæði fyrir banka sem og þriðja aðila og 

hversu vel eru bankar í stakk búnir til að takast á við framtíðina og breytingar sem með henni 

koma, með tilkomu reglugerðarinnar, aukinni tækninotkun og auknum kröfum neytenda um 

sjálfvirkni?”. Rannsakendur telja nokkra þætti gera þörf á endurskoðun á viðskiptamódeli 

bankanna nauðsynlega; aukin tækniþróun, aukin aðkoma fjármálatæknifyrirtækja, breytingar á 

reglugerðum og breytingar á neyslumynstri viðskiptavina þeirra í formi aukinnar 

tækninotkunar. 

Til þess að rannsaka nánar neyslumynstur og tækninotkun viðskiptavina bankanna 

sendu rannsakendur út spurningakönnun. Spurningakönnun þessari var m.a. ætlað að komast 

að því hversu oft viðskiptavinir gera sér ferð í útibú síns viðskiptabanka og hvernig þeir eru 

almennt að stunda viðskipti við bankann, að hversu miklu leyti þeir vilja sjálfvirkni í bönkum 

og hversu mikið traust þeir beri til íslenskra banka og sparisjóða almennt. 
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Innihald ritgerðar 
Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir þær breytingar sem átt hafa sér stað í sögunni og þær 

breytingar sem eru að eiga sér stað með komu hinnar fjórðu iðnbyltingar. Að því loknu verður 

farið yfir stöðu íslenskra banka og sparisjóða, stöðu þeirra í dag hvað varðar tækni og þá 

möguleika sem þeir bjóða upp á í sjálfvirkni, bæði í netbanka og snjalltækjum. Niðurstöður 

þessa kafla verða birtar í samanburðartöflu þar sem sjálfvirkni íslensku bankanna og 

sparisjóðanna verður borin saman.  

Því næst verður horft til framtíðar og rýnt í þær breytingar sem líklegar eru að eiga sér 

stað. Að því loknu verður farið yfir ólgu sem er að myndast í sjó bankanna, þ.e.a.s. hvaða ógnir 

stafa að þeirri bankastarfsemi sem þekkist í dag. Í þeim kafla verður farið yfir hvað svokölluð 

fjármálatæknifyrirtæki eða „Fintech” fyrirtæki eru að gera, hvað „Fintech” stendur fyrir og 

hvernig starfsemi slíkra fyrirtækja er og hvernig hún er að ógna bönkunum. Einnig verður farið 

yfir reglugerðir og þá sérstaklega tilkomu nýrrar reglugerðar sem verður að lögum í upphafi 

næsta árs en hún nefnist PSD2 eða „The revised payment service directive”. Rannsakendur 

munu skoða hvaða breytingar þessi tilskipun mun hafa í för með sér og hvernig þjónusta getur 

sprottið upp í kjölfarið. Einnig verður fjallað um nokkur fyrirtæki sem eru að bjóða upp á 

fjármálatækni þjónustu. Að auki verður farið yfir aðra áhrifaþætti á þessa ólgu sem er að 

myndast í bankageiranum bæði hvað varðar breytt neyslumynstur neytenda í aukinni 

tækninotkun og einnig hvaða áhrif kynslóðaskipti geta haft á bankana, þ.e. aldamótakynslóðin 

sem margir telja að muni hafa miklar breytingar í för með sér.  

Að því loknu verður farið yfir fjórar stefnumarkandi leiðir sem bankar geta farið með 

tilkomu PSD2 og þá framtíðarsýn sem Chris Skinner hefur en hann telur að bankaþjónusta 

framtíðarinnar muni verða endurgjaldslaus. Því næst má sjá aðferð og niðurstöður djúpviðtala 

sem tekin voru til þess að fræðast nánar um bankana og bankageirann í heild. Að því loknu 

verður farið yfir rannsókn sem gerð var á neyslumynstri Íslendinga í bankaviðskiptum en farið 

verður yfir þær aðferðir sem beitt var sem og niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum verður 

ritgerðinni gerð skil í umræðukafla. 
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1 Heimurinn að breytast 
Heimurinn er sífellt að breytast. Varla má blikka auga og þá er mögulega komin ný tegund af 

farsímum, sjálfkeyrandi bíll eða önnur byltingarkennd tækni. Segja má að hægt sé að skipta 

sögunni upp í nokkur tímabil sem einkennast af byltingarkenndri tækni sem breytti því hvernig 

fólk lifir, starfar, hvar það býr og hvernig það ferðast. Þessi tímabil eru kennd við svokallaðar 

iðnbyltingar en sú fyrsta átti sér stað með tilkomu gufuvélarinnar á 18. öldinni (Prisecaru, 

2016). Heimurinn hefur síðan þá gengið í gegnum ýmsar breytingar og telja þessar svokölluðu 

iðnbyltingar nú þrjár talsins. Sumir telja þó að sú fjórða sé að gengin í garð og sé að eiga sér 

stað núna. 

1.1 Fjórða iðnbyltingin 
Fyrsta iðnbyltingin átti sér stað, eins og áður hefur komið fram, á 18. öld þegar gufuvélin var 

fundin upp en þá fór fólk að nota vatn og gufu til að knýja vélar. Í annarri iðnbyltingunni var 

rafmagn kynnt til sögunnar og nýtt m.a. til að knýja vélar til fjöldaframleiðslu. Þriðja 

iðnbyltingin breytti svo vélum enn meira en þá fór fólk að nýta sér vélar og upplýsingatækni 

til að gera framleiðslu sjálfvirka, t.d. í bílaiðnaðinum (Schwab, 2016). Fjórða iðnbyltingin er 

að eiga sér stað í þessum töluðu orðum. Sú bylting byggir á þeirri tækni og þróun sem átti sér 

stað í þriðju iðnbyltingunni. The World Economic Forum segir að fjórða iðnbyltingin muni 

veita milljörðum manna þá möguleika að tengjast með snjalltækjum, sem hafa vinnsluhraða og 

minni sem ekki hefur sést áður, sem og óheftan aðgang að þekkingu (Olivier, 2017). 

1.2 Framtíð starfa 
Í áður nefndum iðnbyltingum mátti sjá breytingar á hvernig störf eru unnin. Vatn og gufa var 

notuð til að knýja vélar allt fram að komu rafmagnsvéla sem gáfu möguleika á 

fjöldaframleiðslu. Nýting á upplýsingatækni gaf seinna meir þá möguleika  að gera framleiðslu 

sjálfvirka eins og sjá má í bílaiðnaðinum. Fjórða iðnbyltingin verður ekki frábrugðin þessu. 

Samkvæmt skýrslu The World Economic Forum sem kom út árið 2016 og nefnist „The future 

of jobs: ” er áætlað að 65% af börnum sem eru að hefja skólagöngu sína muni í framtíðinni 

sinna störfum sem í dag hafa ekki enn verið fundin upp (World Economic Forum, 2016). Eins 

og áður var nefnt mun fjórða iðnbyltingin nýta upplýsingatækni og gögn til að gera ýmsa  

starfsemi sjálfvirka. Þetta eru bankarnir farnir að nýta sér. Viðskiptavinir banka þurfa ekki 

lengur að fara í útibú banka og hitta á gjaldkera til þess að t.d. greiða reikninga eða millifæra 

pening á annan aðila. Viðskiptavinir geta í dag gert slíka hluti í snjalltækjum sínum eða tölvum, 
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hvar og hvenær sem þeir vilja. Einnig eru bankar farnir að bjóða upp á hraðbanka og svokallaða 

sjálfsafgreiðsluvélar sem hægt og rólega eru að taka yfir starf gjaldkerans. 

2 Bankar í dag 

2.1 Greiðslutækni bankageirans 
Ein mesta bylting í framþróun tæknilausna er snerta viðskiptavini banka er sú sem er að eiga 

sér stað um þessar mundir með stöðugt tæknilega fullkomnari snjallsímum. Nú til dags eru 

nánast allir einstaklingar nettengdir hvar og hvenær sem er með snjalltækjum líkt og 

snjallsímum. Á örfáum sekúndum getur einstaklingur tekið upp símann, skráð sig inn í app og 

gert það sem hann þarf.  Einstaklingur getur gert hluti í snjallsímanum sínum í dag sem ekki 

var hægt að gera í tölvum fyrir nokkrum árum, eins og t.d dreifa kreditkortagreiðslum, skoða 

launaseðil og sækja um yfirdráttarheimild. Ætla má að þessi þróun verði enn meiri á næstu 

árum þegar „aldamótakynslóðin”, kynslóðin sem ólst upp með internetinu og snjallsímum, fer 

að verða helsti viðskiptavinur bankanna. Fjallað verður nánar um aldamótakynslóðina í kafla 

3.3.1.  

2.2 Íslenskir bankar og sparisjóðir 
Á Íslandi eru 3 bankar með yfirburða markaðshlutdeild eða samtals 97,6% samkvæmt 

ársskýrslum þeirra frá árinu 2016. Arion banki er með u.þ.b. 29%, Íslandsbanki með u.þ.b. 

30% og Landsbankinn með 37,5% (Arion banki, 2017b; Íslandsbanki, 2017; Landsbankinn, 

2017b). Hér verður fjallað um hvern og einn banka, sem og Sparisjóðinn. Farið verður yfir 

sjálfvirkni þeirra, t.d. hvernig þeir þjóna viðskiptavinum sínum í gegnum netið bæði í gegnum 

tölvur og snjalltæki en einnig verður farið yfir fjölda útibúa sem hver banki heldur úti. 

2.2.1 Arion banki 

Arion banki býður viðskiptavinum sínum upp á netbanka sem kallast einfaldlega 

„Netbankinn”. Lengi vel notaðist Arion banki við auðkennislykla til að auðkenna notendur og 

gera þeim kleift að skrá sig inn á netbankann en sú þjónusta var tekin úr sambandi 6. apríl 2017 

(Arion banki, e.d.-b). Núna geta notendur auðkennt sig með rafrænum skilríkjum eða 

einfaldlega með því að fá sms í símann sinn. Arion banki er einnig með app, forrit fyrir 

snjalltæki, sem býður upp á mikið af sömu möguleikum og netbankinn. Notendur skrá sig inn 

í appið með lykilorði eða jafnvel fingrafari ef snjallsími viðkomandi býður upp á slíkt. 

Í ársskýrslu Arion banka frá árinu 2016 segir að mikil áhersla sé lögð á þróun 

netbankans og þá sérstaklega „mobile banking” til að sinna þörfum viðskiptavina sinna. Þar 

segir einnig að útibúum hafi fækkað verulega á síðustu árum en útibú Arion banka eru núna 25 
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talsins, þ.m.t. bíla- og tækjafjármögnunar útibú sem staðsett er í Borgartúni og útibú á 

Keflavíkurflugvelli. Í ársskýrslunni er einnig sagt frá því að Arion banki leggi mikla áherslu á 

stafræna framtíð, bæði til að bæta upplifun viðskiptavina en einnig til að draga úr 

rekstrarkostnaði (Arion banki, 2017a). 

2.2.2 Íslandsbanki 

Íslandsbanki býður viðskiptavinum sínum upp á netbanka. Í netbankanum geta notendur gert 

helstu þarfir eins og að millifæra, greiða reikninga og greiða inn á kreditkort. Líkt og Arion 

banki býður Íslandsbanki viðskiptavinum sínum upp á app sem svipar mjög til appsins sem 

Arion banki er með. Notendur geta skráð sig inn með fingrafari en appið býður þó ekki upp á 

sömu möguleika og netbankinn. Í rauninni er einungis hægt að sjá stöðu reikninga, millifæra á 

þekkta eða nýja viðtakendur og greiða ógreidda reikninga. Í byrjun árs 2016 kom Íslandsbanki 

fram með appið Kass sem búið var til í sameiningu við Memento ehf. Notendur skrá sig inn 

með símanúmeri og tengja svo debet- eða kreditkortið sitt við appið. Að þessu loknu geta 

notendur millifært sín á milli eða „splittað” greiðslum með símanúmeri viðtakenda (Karl 

Hallbjörnsson, 2016). Nánar verður farið yfir starfsemi Kass og virkni þess síðar.  

Íslandsbanki opnaði nýjar höfuðstöðvar 12. desember árið 2016 en þar sameinuðust 3 

útibú í eitt í Norðurturni við Smáralind, þar sem nýju höfuðstöðvarnar eru í dag (Íslandsbanki, 

2016b). Með þessum flutningi á höfuðstöðvum fór fermetrafjöldi starfseminnar úr 13.900 

fermetrum í 8.600 fermetra (Íslandsbanki, 2016a). Þessi þróun hjá Íslandsbanka helst í hendur 

við þá þróun sem er að eiga sér stað hjá Arion banka þar sem bankarnir eru að færa sig meira í 

stafræna átt og fækka útibúum. 

2.2.3 Landsbankinn 

Landsbankinn býður, líkt og Arion banki og Íslandsbanki, upp á netbanka. Þar geta 

viðskiptavinir  framkvæmt helstu aðgerðir í snjalltækjum sínum líkt og t.d. að millifæra, greiða 

inná kreditkort og borga reikninga svo eitthvað sé nefnt. Bankinn býður ekki upp á sér app fyrir 

snjallsíma eins og Arion banki og Íslandsbanki gera heldur er bankinn með sér farsímaútgáfu 

af heimasíðu sinni sem þeir kalla „Farsímabanki”. Notendur fara því inn á slóðina 

https://www.l.is í stað þess að fara í sér app. Þar skrá þeir sig inn og geta sinnt flest öllu sem 

netbankinn hefur upp á að bjóða. Að auki býður farsímabanki Landsbankans upp á svokallaðar 

snjallgreiðslur þar sem notendur geta millifært einungis með netfangi eða símanúmeri 

viðtakanda (Landsbankinn, e.d.-b). Virkni þessara snjallgreiðslna líkjast virkni appsins Kass 

sem Íslandsbanki býður upp á og nefnt var hér að framan sem og appsins Aur, en nánar verður 

fjallað um Aur og Kass síðar.  
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Eins og fram kemur í ársskýrslu Landsbankans frá árinu 2016 er notkun netbanka að 

aukast frá ári til árs en mest er þó aukningin í farsímabankanum, l.is. Innskráningum í 

farsímabankann fjölgaði úr 461.018 í janúar 

árið 2016 í 681.265 í desember sama ár, eins 

og sjá má á mynd 1 sem unnin er úr gögnum 

úr ársskýrslu Landsbankans frá árinu 2016. 

Árlegum innskráningum fjölgaði um 73% 

árið 2016 miðað við árið á undan, 2015. Á 

sama tíma fjölgaði innskráningum í 

netbankann einnig lítillega, úr 1.150.274 í 

janúar árið 2016 í 1.168.496 í desember sama 

ár (Landsbankinn, 2017a). Útibú 

Landsbankans eru í dag 37 talsins en þeim 

fækkaði um eitt á milli árana 2015 og 2016 

eftir að hafa fjölgað um 6 milli áranna 2014 

og 2015. Landsbankinn er því sá banki á Íslandi sem er með hvað flest útibú á sínum vegum 

og hefur ekki fylgt þróun á fækkun útibúa sem átt hefur sér stað bæði hjá Íslandsbanka og Arion 

banka. Það gæti þó verið vegna þess að Landsbankinn er með mörg útibú utan 

höfuðborgarsvæðisins, t.d. á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Því gæti reynst erfitt 

fyrir Landsbankann að fækka útibúum (Landsbankinn, e.d.-d). 

2.2.4 Sparisjóðurinn 

Undir vörumerkinu „Sparisjóðurinn” starfa 4 sparisjóðir, Sparisjóður Austurlands, Suður-

Þingeyjasýslu, Strandamanna og Höfðhverfinga (Sparisjóðurinn, e.d.-a). Samtals eru þessir 

sparisjóðir með 8 útibú, Sparisjóður Austurlands er á Neskaupstað, Sparisjóður Suður-

Þingeyjasýslu er á Laugum, Húsavík  og Reykjahlíð, Sparisjóður Strandamanna er á Hólmavík 

og Norðurfirði og loks er Sparisjóður Höfðhverfinga á Akureyri og Grenivík. Einnig er 

Samband Íslenskra Sparisjóða staðsett á Akureyri (Sparisjóðurinn, e.d.-b). Sparisjóðurinn er 

með netbanka sem kallast „Heimabanki” og er hægt að nálgast hann í gegnum vefsíðuna 

https://heimabanki.is. Hins vegar býður Sparisjóðurinn, líkt og Landsbankinn, ekki upp á app 

heldur geta viðskiptavinir nálgast netbankann í gegnum farsímaútgáfu af vefsíðunni í 

snjalltækjum sínum. Þar sem Sparisjóðurinn sameinar fjóra sparisjóði um landið er starfsemi 

hans frábrugðin bönkunum sem áður hefur verið fjallað um og er í raun ekki hægt að bera 

461.018

681.265

Janúar	2016 Desember	2016

Mynd 1: Fjöldi innskráninga í farsímabanka 
Landsbankans. 

Gögn fengin úr ársskýrslu Landsbankans. 
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saman fjölda útibúa þeirra við aðra banka, svo sem Arion banka eða Íslandsbanka og þá þróun 

sem þar hefur orðið. 

2.2.5 Samanburður á sjálfvirkni íslensku banka og sparisjóða 

Eins og fram hefur komið eru íslensku bankarnir og Sparisjóðurinn misjafnlega langt komnir í 

þróun á sjálfvirkni. Arion banki og Íslandsbanki eru með sérstakt app fyrir snjalltæki en bæði 

Landsbankinn og Sparisjóðurinn bjóða notendum sínum upp á útgáfu af netbankanum sem 

sniðin er að snjalltækjum, t.d. snjallsímum eða spjaldtölvum. Einnig er misjafnt eftir bönkum 

hvers konar aðgerðir hægt er að framkvæma á hverjum stað fyrir sig, þ.e. netbankanum og 

appinu eða farsímaútgáfu netbankans. Í töflu 1 má sjá samanburð á íslensku bönkunum sem og 

Sparisjóðnum. Þar má sjá hvaða bankar bjóða upp á hvaða aðgerðir og hvar hægt er að 

framkvæma þær. 

Gögn fyrir Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankann voru fengin á heimasíðum 

þeirra. Rannsakendur höfðu samband við Sparisjóðinn og var þeim bent á að senda tölvupóst 

á starfsmann Sparisjóðsins sem fyllti inn í töfluna þær aðgerðir sem Sparisjóðurinn býður upp 

á (Arion banki, e.d.-a, e.d.-c; Íslandsbanki, e.d.; Landsbankinn, e.d.-c, e.d.-a). 
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Tafla 1: Samanburður á sjálfvirkni íslensku bankanna og sparisjóða 

Aðgerðir Arion banki Íslandsbanki Landsbankinn Sparisjóðurinn 
Netbanki √ √ √ √ 
Yfirlit og greiðsla ógreiddra 
reikninga √ √ √ √ 

Yfirlit og staða reikninga √ √ √ √ 
Millifærsla √ √ √ √ 
Stofna reikninga √ √   
Sækja PIN númer kreditkorta √ √ √ √ 
Sækja PIN númer debetkorta √ √  √ 
Sækja um yfirdráttarheimild √    
Breyta yfirdrætti √ √   
Greiðsludreifing á kreditkorti √    
Fella niður greiðsludreifingu á 
kreditkorti √    

Greiða inn á kreditkort √ √ √ √ 
Yfirlit yfir rafræn skjöl √ √  √ 
Skoða stöðu lána √ √ √ √ 
Greiða inn á lán √    
App √ √ √* √* 
Millifærslur √ √ √ √ 
Yfirlit og greiðsla ógreiddra 
reikninga √ √ √ √ 

Yfirlit og staða reikninga √ √ √ √ 
Greiðsla inn á kreditkort √  √ √ 
Kreditkortayfirlit √ √ √ √ 
Greiðsludreifing á kreditkorti √    
Fella niður greiðsludreifingu á 
kreditkorti √    

Sækja PIN númer kreditkorta √  √ √ 
Sækja PIN númer debetkorta √   √ 
Yfirlit yfir rafræn skjöl √   √ 
Innskráning með fingrafari √ √   
* Farsímaútgáfa netbankans – Ekki sérstakt app heldur netbanki sniðinn að snjalltækjum. 

2.3 Breytingar á útibúaþjónustu banka 
Aukin tækniþróun, öflugri nettengingar og aukin notkun á símum og tölvum þýðir að sífellt 

færri gera sér ferðir í útibú banka til að stunda viðskipti. Í Bretlandi árið 2015 mátti finna u.þ.b. 

sama fjölda bankaútibúa og 60 árum áður. Að sama skapi í Bandaríkjunum hefði þurft að fara 

aftur á 9. áratuginn til að finna jafn fá útibú og hjá bönkunum; Bank of America, Chase og 

Wells Fargo (King, 2015). Íslensku bankarnir eru engin undantekning hvað þessi mál varða og 

hefur útibúum á Íslandi fækkað mikið á síðustu árum. Í gögnum frá World Bank kemur fram 
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að bankaútibú á Íslandi voru 90,7 á hverja 100.000 íbúa árið 2004 en 37,2 árið 2015. Þrátt fyrir 

þessa miklu fækkun er Ísland þó enn með fleiri bankaútibú á hverja 100.000 íbúa heldur en 

Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Noregur. Þetta má sjá á mynd 2. 

 
Mynd 2: Fjöldi bankaútibúa á hverja 100.000 íbúa. 

Gögn fengin af heimasíðu „The World Bank”.  

Bankar eru þó ekki einungis að fækka útibúum heldur eru þeir að umturna allri starfsemi 

innan þeirra. Með tilkomu nýrra sjálfsafgreiðsluvéla sem bjóða viðskiptavinum upp á nýjungar 

líkt og að leggja inn pening hefur starfsmönnum, þá sérstaklega gjaldkerum, innan útibúa 

fækkað. Í dag eru fáir eða jafnvel engir gjaldkerar eftir innan hvers útibús, en þar er starfsfólk 

sem aðstoðar og leiðbeinir viðskiptavinum t.d. við notkun sjálfsafgreiðsluvéla. Þetta er t.d. 

tilfellið í útibúi Arion banka í Kringlunni en einnig tíðkast það í einstaka útibúum að gjaldkerar 

mæta ekki til starfa fyrr en um 1-2 klukkutímum eftir að útibúið er opnað á daginn. Í 

Bandaríkjunum hafa sjálfvirk útibú einnig færst í aukana og þar eru starfsmenn jafnan með 

spjaldtölvur eða snjallsíma sem aðstoða viðskiptavini (Rexrode og Sidel, 2015). 

2.4 Bankarnir og Apple 
Eins og fram hefur komið hefur útibúum bankanna, bæði hérlendis sem og erlendis verið að 

fækka eða tekið breytingum.  Í bókinni „Digital bank: strategies to launch or become a digital 

bank” eftir Chris Skinner er fjallað um útibú bankanna, starfsemi þeirra og þær breytingar sem 

höfundur telur að þurfi að verða á útibúum eigi þeir að standast tímans tönn. Þar kemur fram 

að verslanir smásöluaðila séu að færast úr því að vera staður þar sem vörur eða þjónusta er 

markvisst seld til viðskiptavina. Höfundur tekur dæmi um verslanir tæknirisans Apple. Apple 

var fyrst fyrirtækja með svokallaðan „Genius bar” í sínum verslunum þar sem viðskiptavinir 
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geta fengið persónulega þjónustu, frá svokölluðum „snillingum”, við lausn á vandamálum 

hvort sem þau tengjast forritum Apple, t.d. iTunes eða App Store, eða tækjum þeirra, t.d. 

iPhone. Einnig kom Apple fyrst allra með krakkahorn í verslanir sínar. Apple er því með nær 

fullkomna blöndu af verslunum og hugbúnaði sem vinna saman. Flestir hafa komið inn í Apple 

verslanir og séð hvernig hægt er að gleyma sér í því að prófa hin og þessi tæki en Apple er, að 

mati Chris Skinner, besta dæmið um hvernig verslanir í smásölu hafa verið að breytast. 

Verslanir eru orðnar að samfélagsmiðstöðvum sem byggðar eru í kringum vörumerki 

fyrirtækisins. Þar koma viðskiptavinir sem finnast þeir tilheyra hópi og finna fyrir hollustu í 

garð fyrirtækisins. Þetta eru bankarnir ekki að gera og það er ástæða þess að margir telji 

bankaútibú vera börn síns tíma. Útibú bankanna eiga að vera „verslanir” þeirra, líkt og verslanir 

Apple, þar sem bankarnir geta tengst við samfélagið sem þeir starfa í. Vandamálið er þó að þeir 

eru ekki hannaðir til þess. Útibú banka eru hönnuð til að meðhöndla peninga og sjá til að 

viðskipti viðskiptavina þeirra gangi örugglega fyrir sig. Útibú banka verða því að breytast og 

bankar verða að átta sig á því að hægt er að blanda saman sjálfvirkni og útibúum líkt og Apple 

gerir með verslunum sínum og hugbúnaði (Skinner, 2014). 

3 Bankar í ólgusjó 
Bankar hafa í gegnum tíðina siglt frekar lygnan sjó þó ólga og jafnvel brot hafi komið inn á 

milli. Sem dæmi má nefna nýafstaðna kreppu sem sá þrjá íslenska banka ríkisvædda sem og 

stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna í fjárfestingarbankanum Lehman Brothers (Johnson og 

Mamun, 2012). Bankar hafa þó nær ávallt siglt í gegnum þessar ólgur enda bankaviðskipti, svo 

sem greiðsluþjónusta, lán og tékkareikningar, þjónusta sem flestir þurfa á að halda en einnig 

eru bankar og aðrar fjármálastofnanir mikilvægur hlekkur í tannhjólum efnahagslífsins. Með 

tilkomu nýrra fyrirtækja sem nýta nýja tækni til að einfalda bankaviðskipti, nýrra reglugerða, 

breyttu neyslumynstri viðskiptavina bankanna, aukinnar notkunar á snjalltækjum og hækkandi 

aldri svokallaðrar aldamótakynslóðar gæti starfsemi banka þurft að breytast. 

3.1 Fjármálatækni (e. FinTech) 
Líkt og í öðrum geirum er að eiga sér stað stafræn bylting í fjármálageiranum. Tækni, sem 

einfaldlega er kölluð fjármálatækni eða „Fintech” á ensku, er að ryðja sér til rúms og eru slík 

fyrirtæki að verða sífellt fleiri. Fintech, sem stendur fyrir „financial technology”, er að umbylta 

fjármálageiranum með því að bæta eða koma í stað fyrir núverandi þjónustu sem bankar eða 

önnur fjármálafyrirtæki eru að bjóða (Medeiros og Chau, 2016). Slík fyrirtæki eru að herja á 

starfsumhverfi banka t.d. með því að bjóða jafningjalán (e. peer-to-peer lending) eða aðra 
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greiðslumöguleika t.d. með svokölluðum farsímaveskjum (e. mobile wallets). Hér verður farið 

yfir Fintech fyrirtæki, hvað þau eru, hvernig starfsemi þeirra fer fram og hvernig þau geta ógnað 

eða jafnvel starfað með bönkunum, en hér eftir verða slík fyrirtæki einfaldlega kölluð „Fintech 

fyrirtæki”. 

3.1.1 Hvað eru Fintech fyrirtæki? 

Ein af þeim ógnum sem stafa af bönkunum eru umrædd Fintech fyrirtæki (Deloitte, 2015). 

Þessi Fintech fyrirtæki eru oft ung fyrirtæki sem eru fljótari en bankarnir að tileinka sér nýjar 

lausnir  og bjóða upp á fjármálatengdar lausnir sem oft eru betur sniðnar að þörfum neytenda. 

Ian Pollari lýsir Fintech fyrirtækjum í grein sinni „The rise of Fintech: opportunities and 

challenges” sem fyrirtækjum sem byggja á tækni og keppa við og/eða eiga í samstarfi með 

fjármálastofnunum. Sum þessara fyrirtækja starfa með fjármálafyrirtækjum í gerð hugbúnaðar 

sem ætlað er að bæta upplifun viðskiptavina þeirra á meðan önnur starfa sjálf við að uppfylla 

þarfir viðskiptavina, hvort sem það er með greiðslumöguleikum, sparnaðarreikningum eða 

lánveitingum (Pollari, 2016). 

Spennu og áhuga fyrir Fintech fyrirtækjum má greinilega sjá í tölum yfir fjárfestingar í 

slíkum fyrirtækjum þar sem stórir fjárfestar eru farnir að fjárfesta stöðugt meira í þeim. Í 

skýrslu Accenture sem kom út árið 2016 segir að samanlagðar áhættufjárfestingar (e. venture 

capital) í Fintech sprotafyrirtækjum frá árunum 2010 til 2015 námu 50,1 milljarða 

Bandaríkjadala en á árinu 2015 námu þessar sömu fjárfestingar 22,3 milljarða Bandaríkjadala 

(Accenture, 2016). 

3.1.2 Starfsemi Fintech fyrirtækja 

En þó svo að nýju Fintech fyrirtækin bjóði upp á nýja og spennandi hluti þá hljóta ýmsir að 

velta því fyrir sér hvernig þau eigi að ógna bönkunum og mögulega velta þeim úr sessi. Í þessu 

samhengi er mikilvægt að átta sig á því að þó svo að mörg þeirra vilji og ætli sér að keppa við 

bankana, þá er hluti þeirra sem ætla sér frekar að vinna með þeim eða selja þeim þjónustu sína. 

Í grein sinni skiptir Ian Pollari Fintech fyrirtækjum upp í þrjár týpur, kjötætur (e. carnivores), 

plöntuætur (e. herbivores) og blandaðar ætur (e. omnivores). Kjötæturnar eru fyrirtækin sem 

ætla sér í samkeppni við bankana og vill Ian meina að ógn þeirra við bankana sé oft á tíðum 

ofmetin. Plöntuæturnar eru fyrirtækin sem ætla sér í samstarf við bankana eða selja þeim 

þjónustu sína og blönduðu æturnar eru þau fyrirtæki sem ætla bæði í samkeppni við bankana 

sem og í samstarf (Pollari, 2016). 
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3.1.3 Bankarnir og Fintech fyrirtæki 

Eins og áður hefur komið fram er líklegt að Fintech fyrirtæki kjósi að vinna með bönkunum 

heldur en að fara í samkeppni við þá. Þetta á ekki bara við um bankageirann heldur um aðra 

geira líka þar sem sprotafyrirtæki koma fram með nýja tækni. Samkvæmt Wharton Business 

School eru sprotafyrirtæki sem koma fram með nýja tækni, líklegri til þess að fara í samstarf 

með núverandi fyrirtækjum og leiðtogum á markaðnum, heldur en að fara í samkeppni við þau. 

Þetta gætu bankarnir nýtt sér, þ.e.a.s. vilja smærri fyrirtækja með nýja tækni að koma í samstarf 

með bönkunum (Wharton, 2014). Stærð og ímynd bankanna getur hjálpað þeim að sameinast 

minni Fintech fyrirtækjum og skapa þar með aukin verðmæti og virði fyrir viðskiptavini sína. 

Þetta er spænski bankinn BBVA að gera í miklu mæli en hann er talinn leiðandi á heimsvísu í 

stafrænum bankaviðskiptum (e. digital banking) (Pollari, 2016). Þessi aðferð er vel þekkt í 

hinum ýmsu geirum, þar sem stór og leiðandi fyrirtæki á markaði eignast smærri fyrirtæki sem 

eru að koma fram með nýja og spennandi tækni. Segja má að stóru fyrirtækin séu með þessu 

að kaupa sér „þróun”. 

Að sama skapi geta Fintech fyrirtæki nýtt sér stærð og ímynd bankanna. Fintech 

fyrirtækin eru oft ný á markaðnum og fólk ber ekki jafn mikið traust til þeirra eins og banka 

sem starfað hafa í mörg ár. Samstarf banka og Fintech fyrirtækja ætti því að vera kjörið tækifæri 

fyrir báða aðila þar sem Fintech fyrirtækin koma tækni sinni út til neytenda og bankarnir þróa 

starfsemi sína áfram og saman skapa þau aukið virði fyrir viðskiptavini sína. 

3.1.4 Innlend Fintech fyrirtæki 

Á Íslandi eru nokkur fyrirtæki sem eru að nýta sér fjármálatækni og bjóða upp á þjónustu sem 

byggir á slíkri tækni. Ein af vinsælustu forritunum eru snjallsímaforritin, eða öppin, Aur og 

Kass. Bæði öppin eru fyrir einstaklinga og herja þau á greiðslur og millifærslur en með 

öppunum geta einstaklingar m.a. millifært á aðra einungis með því að stimpla inn símanúmer 

þeirra. 

3.1.4.1 Aur og Kass 
Öppin Aur og Kass eru mjög svipuð en bæði einblína þau á að einfalda millifærslur á milli 

einstaklinga. Aur var gefið út í lok árs 2015 af Nova, í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækið 

Stokk, en Kass kom út seinna, eða í upphafi árs 2016 og er gefið út af Íslandsbanka í samstarfi 

við Memento ehf (Karl Hallbjörnsson, 2016). Til þess að nota öppin þarf notandi að tengja 

greiðslukort, annaðhvort debet eða kredit, við appið og getur þá farið að nýta sér þær aðgerðir 

sem boðið er upp á. Virkni beggja appa byggir á þremur grunnaðgerðum, borga, rukka og skipta 

eða „splitta” eins og það kallast í Kass appinu. Aðgerðin „Borga” er, eins og nafnið gefur til 
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kynna, greiðsla til ákveðins viðtakanda þar sem notandi velur upphæð sem hann sendir á 

símanúmer viðtakandans. „Rukka” felur í sér að notandi sendir rukkun á annan einstakling sem 

fær rukkunina senda í símann sinn. Hann getur þá valið að hafna rukkuninni eða greitt hana. 

Aðgerðin „Skipta”, kallast „Splitta” í Kass, virkar á þann máta að notandi stimplar inn upphæð 

og að því loknu velur hann á milli hverra hann ætlar að skipta upphæðinni með því að velja 

símanúmer þeirra. Bæði Aur og Kass geta svo reiknað út hversu mikið hver og einn á að greiða 

út frá fjölda þeirra og sendir rukkun á hvern og einn (Aur, e.d.-a; Kass, e.d.-b). Frítt er að nota 

bæði Aur og Kass ef notast er við debetkort en notendur borga þó færslugjöld af kortinu líkt 

og verið sé að nota kortið til að greiða t.d. í verslun. Kjósi notendur þó að nota kreditkortið ber 

það kostnað og fer sá kostnaður eftir upphæð aðgerðarinnar. Bæði öppin leggja mikið upp úr 

því að auðvelda millifærslur á milli einstaklinga en Kass leggur einnig mikið upp úr myndum 

og telja að með myndrænni tjáningu megi gera greiðslur á milli vina skemmtilegri. Bæði öppin 

voru sett fram með það markmið að auðvelda vinum að skipta greiðslum á milli sín, t.d. þegar 

vinahópar fara út að borða.  

Aur býður einnig upp á þjónustu sem nefnist „Aur Posi” en sú þjónusta er fyrir fyrirtæki 

og einstaklinga sem eru í atvinnurekstri með kennitölu skráða í fyrirtækjaskrá RSK. Appið 

breytir snjallsíma viðkomandi í posa sem tekur á móti greiðslum eða sendir rukkanir. Þegar 

fyrirtæki eða einstaklingur sem notar Aur posa fær greitt berst greiðslan inn á reikning 

viðkomandi næsta virka dag að frádreginni 2,75% þóknun sem Aur tekur (Aur, e.d.-b). Þessi 

þjónusta minnir á Apple Pay sem fjallað er um í kafla 3.3.2.1. 

Skjámynd af viðmóti fyrir einstaklinga í hvoru appi fyrir sig má sjá á mynd 3. 

 
Mynd 3: Notendaviðmót fyrir öppin Aur (vinstri) og Kass (hægri). 
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3.1.5 Erlend Fintech fyrirtæki 

Heill hafsjór er til af erlendum Fintech fyrirtækjum, bæði í Evrópu sem og í Bandaríkjunum. 

Starfsemi þessa fyrirtækja er mjög misjöfn en flest þeirra einblína á að bjóða upp á einhvern 

hluta af starfsemi banka, t.d. auðveldari millifærslur milli einstaklinga eða jafningjalán. 

Fyrirtækin Tink og Monzo eru hinsvegar hvorki að bjóða upp á millifærslur né jafningjalán. 

Þessi fyrirtæki eru bæði að bjóða upp á þjónustu sem ekki hefur sést hérlendis. Sænska appið 

Tink er eins konar „torg” fyrir bankaviðskipti einstaklinga og sameinar bankareikninga og kort 

einstaklinga á einn stað í snjallsíma appi, svipað og Meniga en þó ekki eins. Monzo, sem einnig 

er app, er svokallaður snjallbanki, en það er banki sem einungis er aðgengilegur í gegnum 

snjalltæki, svo sem snjallsíma eða spjaldtölvur. 

3.1.5.1 Tink 
Tink er sænskt app fyrir snjalltæki sem stofnað var árið 2012 (Tink, e.d.-a). Tink býður 

notendum sínum upp á að sameina bankareikninga og kort á einn stað þar sem þeir geta t.d. 

greitt reikninga og millifært peninga, bæði á reikninga innan sama banka sem og annarra banka. 

Notendur Tink geta á auðveldan máta borið saman kjör á húsnæðislánum og á auðveldan hátt 

fært núverandi húsnæðislán til annars banka sem mögulega býður betri kjör. Einnig geta 

notendur borið saman kjör á sparnaðarreikningum og opnað reikning hjá banka sem býður 

bestu vextina. Að auki geta notendur Tink fengið betri yfirsýn yfir fjármál sín en Tink flokkar 

greiðslur notenda sinna og gerir þeim kleift að gera fjárhagsáætlanir og setja sér markmið t.d. 

er varðar sparnað (Tink, e.d.-b). Tink er því, eins og áður hefur verið sagt, í raun eins konar 

torg sem sameinar bankaviðskipti notenda sinna á einn stað og gerir þeim kleift að gera 

viðskipti sín á sama staðnum, burt séð frá því hvaðan greiðslukortið eða bankareikningurinn 

kemur, auk þess sem það aðstoðar notendur sína að ná betri tökum á fjármálum sínum. 

3.1.5.2 Monzo 
Monzo, sem áður hét Mondo, er svokallaður „smart bank” eða snjallbanki en það er banki sem 

einungis er aðgengilegur í snjalltækjum í gegnum app og því ekki með nein útibú. Markmið 

Monzo er að búa til bestu þjónustu í heimi fyrir tékkareikninga (e. current account) og gefa 

þeir sig út fyrir að vera „bank of the future” eða banki framtíðarinnar. Monzo svipar mikið til 

Apple Pay og Android Pay nema notendur greiða ekki beint með símanum heldur fá þeir 

greiðslukort sem er fyrirfram greitt kreditkort frá Mastercard sem kallast „Monzo card” og 

tengist tékkareikning þeirra hjá Monzo. Í apríl 2017 fékk Monzo fullt bankaleyfi í Bretlandi og 

fyrirtækið stefnir að því að vera komið í fullan rekstur í Bretlandi í lok ársins 2017 en sú útgáfa 

af appinu sem notuð er í dag er einungis prufu týpa eða svokölluð „beta”. Helsta virkni Monzo 
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er að reikningur notenda uppfærist um leið og greitt er með kortinu, ekki þarf að bíða til 

morguns eða nokkra daga til að sjá raunstöðu á reikningnum eftir að greiðsla hefur verið 

framkvæmd eða lagt hefur verið inn á kortið (Monzo, e.d.). Ein af helstu hvötum Monzo er að 

bjóða betri starfsemi en bankarnir eru að gera í dag en Tom Blomfield, einn af stofnendum 

Monzo, sagði í viðtali við Bloomberg árið 2015 að bankakerfið væri gallað og kallaði bankana 

risaeðlur (Baker, 2015). Í febrúar árið 2017 voru yfir 100.000 notendur Monzo með 

fyrirframgreitt kort frá þeim og á árinu 2016 námu samanlagðar upphæðir færslna slíkra korta 

yfir 100 milljónum punda (Skinner, 2017). Ætla má að notendur Monzo muni aukast á komandi 

árum en hvort Monzo sé banki framtíðarinnar verður tíminn að leiða í ljós. 

3.2 Reglugerðir 
Bankar og aðrar fjármálastofnanir starfa í hinum reglubundna fjármálageira bæði hvað varðar 

lagaramma og eftirlit. Á Íslandi hefur Fjármálaeftirlitið eftirlit með íslenskum 

viðskiptabönkum og setur þeim ýmsar reglur, leiðbeinandi tilmæli eða viðmið sem þeim og 

öðrum fjármálastofnunum ber að fylgja. Eftir bankahrunið 2008 hefur krafa almennings er 

varðar eftirlit með bönkum aukist. Það er þó ekki einungis íslenskt lagaumhverfið og 

Fjármálaeftirlitið sem setur bönkum lög og reglur. Þar sem Ísland er aðildarríki að Evrópska 

efnahagssvæðinu eiga því reglugerðir innan þess svæðis einnig við um Ísland. Ný reglugerð 

Evrópusambandsins sem nær til þjóða innan Evrópska efnahagssvæðisins og verður að lögum 

snemma árs 2018 gæti haft mikil áhrif á starfsemi banka og fyrirtæki þriðja aðila og breytt 

bankaþjónustu eins og hún þekkist í dag. 

3.2.1 Greiðsluþjónusta banka 

Bankar hafa lengi vel verið leiðandi í greiðslum og greiðsluþjónustu og eru greiðslur (e. 

payments) ein af lykil tekjulindum bankanna. Í skýrslu sem Deloitte sendi frá sér árið 2015 var 

áætlað að heildar greiðslutekjur banka innan Evrópusambandsins árið 2015 yrðu um 128 

milljarðar Evra. Áætlað var að 44% þessara tekna yrðu í formi vaxtagjalda (e. interest), 35% 

færslugjöld (e. transaction) og 21% í formi annarra gjalda, t.d. ársgjalda. Þessi sterka staða 

banka í greiðsluþjónustu geiranum á hinsvegar undir högg að sækja og þá sérstaklega vegna 

tilkomu nýrra laga í Evrópu (Deloitte, 2015). 

3.2.2 „Payment services directive” 

„The payment services directive” eða PSD1 kom fyrst fram árið 2007 sem tilskipun en varð að 

lögum árið 2009 í löndum innan Evrópska efnahagsvæðisins, þ.e. löndum innan 

Evrópusambandsins sem og á Íslandi, Noreg og Sviss (Europeam Commission, e.d.). 
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Tilskipuninni var ætlað að skapa skilvirkan markað fyrir greiðsluþjónustu innan 

Evrópusambandsins og tryggja að sömu reglur um þá þjónustu giltu innan ákveðinna ríkja. 

Tilskipuninni var einnig ætlað að tryggja öryggi neytenda og að greiðslupplýsingar væru 

skýrar. Það sem meira er þá var PSD1 grundvöllurinn að stofnun SEPA eða „Single Euro 

Payments Area” sem Ísland er aðildarríki að ásamt Noreg, Liectenstein, Sviss, Monakó, San 

Marino og þeim 28 löndum sem eru aðildarríki að Evrópusambandinu (European Payments 

Council, e.d.). SEPA vinnur að því að gera neytendum og fyrirtækjum kleift að framkvæma 

greiðslur milli landa jafn auðveldlega og örugglega og innanlands (Europeam Commission, 

e.d.). Einnig tryggir SEPA að gjöld á greiðslur á milli landa, innan SEPA, séu þau sömu og 

innanlands (European Payments Council, e.d.). 

3.2.3 „The revised payment services directive” – PSD2 

Árið 2015 var ný tilskipun sett fram og kallast hún „The revised payment services directive” 

og er oftast kölluð PSD2. Markmið PSD2 er að opna á samkeppni frá fjármálafyrirtækjum 

öðrum en bönkum (e. non-bankers) og helst það í hendur við aukna notkun fólks á snjalltækjum 

eins og snjallsímum og einnig aukinn áhuga á tæknilegum fjármálalausnum Fintech fyrirtækja. 

Eitt af lykilatriðum PSD2 er það sem kallað er XS2A eða „Access to Accounts”. Þetta 

þýðir að öll fyrirtæki, hvort sem þau eru fjármálafyrirtæki eða ekki geta, að uppfylltum kröfum 

og með leyfi notenda, fengið aðgang að bankaupplýsingum viðkomandi. Þetta opnar á nýja 

greiðslumöguleika, eins og t.d. PISP eða „payment initiation service providers” en einnig 

annars konar þjónustu sem nefnist AISP eða „account information service providers”. 

Virkni PISP er best lýst á þann máta að fyrirtæki geta með leyfi notenda framkvæmt 

greiðslu fyrir þeirra hönd, t.d. þegar verið er að greiða á netinu (Mansfield-Devine, 2016). Til 

þess að útskýra þetta nánar er einfaldast að taka dæmi. Í dag, fyrir gildistöku PSD2, virka 

greiðslur á netinu á þann máta að viðskiptavinurinn gefur versluninni upp kortaupplýsingarnar 

sínar. Verslunin áframsendir kortaupplýsingarnar á viðeigandi greiðslumiðlun sem sendir 

áfram á kortafyrirtæki, t.d. Visa. Visa nær síðan í greiðsluna og skuldfærir reikning 

viðskiptavinarins í banka hans. Með tilkomu PSD2 gæti þetta ferli breyst. Sami viðskiptavinur 

er að ganga frá greiðslu en í þetta sinn spyr verslunin hvort hann vilji gefa henni aðgang að 

bankaupplýsingum hans. Viðskiptavinurinn samþykkir og verslunin flytur hann inn á 

heimasíðu banka viðskiptavinarins þar sem hann gefur versluninni leyfi til að framkvæma 

greiðslur fyrir sína hönd. Með tilkomu PSD2 mun greiðsluferlið breytast úr svokölluðu „pull” 

ferli þar sem greiðsla er tekin af reikning viðskiptavinarins í „push” ferli þar sem 

viðskiptavinurinn gefur leyfi fyrir því að verslunin geti framkvæmt greiðslu fyrir hans hönd. 
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Með þessu er hægt að segja að viðskiptavinurinn ýti greiðslunni til verslunarinnar (Boden, 

2015). Með þessu nýja ferli væri því í raun hægt að „klippa” á greiðslumiðlunina og 

kortafyrirtækin. 

AISP er annars konar þjónusta sem virkar á þann máta að fyrirtæki geta, með leyfi 

notenda, fengið aðgang að t.d. færsluupplýsingum og stöðu á reikningum þeirra hjá bankanum 

(PSD2 and technology: changing the European payments landscape, 2016). Þetta opnar á 

þjónustu eins og t.d. öpp sem halda utan um eyðslu þína, í hvað þú eyðir og hvernig þér gengur 

að ná sparnaðarmarkmiðum, svipað þeirri þjónustu sem Meniga býður upp á í dag. 

Á myndum 4 og 5, má sjá myndræna skýringu á bæði PISP og AISP. Myndirnar eru 

unnar úr gögnum úr skýrslu Accenture (2016) sem ber nafnið „Seizing the opportunities 

unlocked by EU’s revised payment services directive”. Á mynd 4 má sjá útlistun á því ferli 

sem greiðslur fara í dag og hvernig þær munu breytast með tilkomu PISP þar sem aðkoma 

greiðslumiðlunar og kortafyrirtækja verður óþörf. Á mynd 5 má sjá þá breytingu sem AISP 

mun hafa í för með sér þar sem viðskiptavinir munu geta fengið aðgang að öllum sínum 

bankaupplýsingum á einum stað í stað þess að þurfa að fara á marga staði, t.d. síður 

mismunandi banka. Á báðum myndum tákna punktalínur núverandi ferli en heilar línur 

framtíðarferli með komu PISP og AISP. 

 
Mynd 4: PISP: Núverandi ferli greiðslna (punktalínur) og framtíðar ferli (heilar línur). 



         19 

 
Mynd 5: AISP: Núverandi ferli (punktalínur) og framtíðarferli (heilar línur). 

3.2.4 „Application programming interface” – API 

API eða „application programming interface” er það sem leyfir einu forriti eða hugbúnað að 

eiga samskipti við annan hugbúnað (Macknight, 2016). Sem dæmi má nefna vefsíðu eins og 

ferðaþjónustusíðuna www.Dohop.com. Á Dohop setur notandinn niður skilyrði, þ.e.a.s. 

hvenær hann vill fljúga og hvert. Dohop hefur svo samband við flugfélögin í gegnum API sem 

skila svörum sem uppfylla leitarskilyrði neytendans, þ.e. hvaða flug eru í boði. 

3.2.4.1 Hvað er API? 
Til þess að átta sig betur á hvað API er og hvernig virkni þess er, er einfaldast að taka dæmi og 

tengja það við raunveruleikann. Hægt er að hugsa sér API sem þjón á veitingastað sem tekur 

niður pantanir frá viðskiptavin. Viðskiptavinurinn setur fram pöntun fyrir mat ásamt 

einhverjum skilyrðum. Þjónninn tekur pöntunina og fer með hana inn í eldhús og kemur svo 

stuttu seinna með matinn. Ef umrætt dæmi er yfirfært á Dohop og starfsemi síðunnar, þá er 

Dohop viðskiptavinurinn. Eldhúsið stendur fyrir heimasíður flugfélaganna og gagnagrunn 

þeirra. Þjónninn fer svo með leitarskilyrði frá notenda Dohop í formi pöntunar inn í eldhúsið, 

finnur til flug sem standast kröfur notendans og skilar þeim. Pöntunin er því eins og 

leitarskilyrði sem notandi á Dohop setur og API er þjónninn sem flytur pöntunina inn í eldhús 

sem í dæminu eru heimasíður flugfélaganna. Þjónninn eða API er því í raun leið fyrir eldhúsið, 

flugfélögin, að gefa þriðja aðila, t.d. Dohop, aðgang að sínum gögnum. Með tilkomu PSD2 

þurfa bankarnir að nýta sér þessa tækni, API, til þess að gefa þriðja aðila aðgang að sínum 

gögnum og verða þ.a.l. eldhúsið sbr. dæmið hér á undan. 
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3.2.4.2 API bankanna 
Til þess að áður nefnd þjónusta, bæði AISP og PISP, virki þurfa bankarnir að útbúa API en 

eins og sjá má á myndum 4 og 5, hér að framan, var API grunnur í bæði framtíðar ferli AISP 

og PISP. Þetta þýðir að bankar þurfa að bjóða upp á API sem þriðji aðili getur fengið aðgang 

að t.d. til þess að framkvæma aðgerðir eins og greiðslur eða fá aðgang að upplýsingum eins og 

færslusögu. Þetta er allt gert með leyfi notenda sem geta t.d. verið viðskiptavinir að versla 

varning á netinu eða notendur í appi sem aðstoðar þá við gerð fjárhagsáætlana.  

3.2.4.3 „Regulatory technical standards” – RTS 
Með auknu aðgengi þriðja aðila að upplýsingum bankanna fylgja einnig spurningar um öryggi 

þeirra. Í greininni „Open banking: opportunity and danger” eru lesendur minntir á að 

tækniheimurinn sé fullur af dæmum um ný fyrirtæki sem byggðu starfsemi sína á nýrri og 

flottri tækni einungis til þess að reka sig á það síðar að hafa gleymt að hugsa um öryggismál. 

Margir horfa á API sem eitt slíkra dæma og þá sérstaklega sérfræðingar í öryggi hugbúnaða 

sem sumir kalla API „attack surface” eða yfirborð fyrir árasir (Mansfield-Devine, 2016).  

Til að tryggja að ný tækni, t.d. öpp og annar hugbúnaður, virki örugglega og sé 

áreiðanlegur er Evrópska bankaeftirlitið (e. European banking authority), í samvinnu við 

Evrópska seðlabankann að þróa staðla sem nefnast „regulatory technical standards” eða RTS 

en drög voru kynnt í nóvember 2016 (PSD2 and technology: changing the European payments 

landscape, 2016). Með tilkomu RTS mun verða settur grundvöllur fyrir fjármálafyrirtæki um 

hvernig greiðslum skuli háttað, þ.e.a.s. hvernig greiðendur eða viðskiptavinir gera grein fyrir 

sér og sanna að þeir séu þeir sem þeir segjast vera. Þetta nefnist SCA á ensku sem er 

skammstöfun fyrir „strong customer authentication” (Evrópska bankaeftirlitið, 2017). 

3.3 Aðrir áhrifavaldar  
Eins og áður hefur komið fram eru ýmsir þættir eins og reglugerðir og frekari framganga 

Fintech fyrirtækja að mynda ólgu í sjó bankanna sem annars hafa verið að sigla frekar lygnan 

sjó. Reglugerðir og Fintech fyrirtæki eru þó ekki einu áhrifavaldar á þessa ólgu. Margir líta á 

hækkandi aldur og kynslóðaskipti sem enn einn áhrifavald á vaxandi ólgu og nefna í því 

samhengi aldamótakynslóðina og hvernig hún mun þrýsta á bankana um tækniþróun. 

Aldamótakynslóðin (e. millenials), einnig þekkt sem „Generation Y” sem á íslensku væri 

„Kynslóð Y” samanstendur af einstaklingum fæddir í kringum 1990 til 2000 sem alist hafa upp 

við notkun á ýmis konar tækni. Þessi kynslóð mun í náinni framtíð vera helstu viðskiptavinir 

bankanna en í skýrslunni „The Millenial Disruption Index”, kemur fram að bankageirinn eigi í 

mestri hættu að verða fyrir röskun að sökum aldamótakynslóðarinnar (Scratch, 2013). Það sem 
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einnig er að mynda ólgu í umhverfi bankanna er aukin tækninotkun og breytt neyslumynstur 

fólks. Farsímar og önnur snjalltæki gera fólki kleift að vera nettengd nánast hvar og hvenær 

sem er og eru greiðslur með slíkum tækjum farnar að aukast verulega. Alls kyns öpp eru til 

fyrir þessi tæki og eru sumir jafnvel það háðir þeim að þeir geta ekki farið út úr húsi án þess að 

hafa snjallsímann sinn í vasanum. Hér verður fjallað um aðrar ástæður sem talið er að stuðli að 

breytingum á starfsemi bankanna, þ.e. breytt neyslumynstur viðskiptavina þeirra, 

aldamótakynslóðin og aukna tækninotkun. 

3.3.1 Aldamótakynslóðin (e. Millenials)  

Aldamótakynslóðin eða „millenials” eins og hún er kölluð á ensku gæti verið að spila stóran 

þátt í því að bankageirinn eins og við þekkjum hann er að breytast. Kynslóðin ólst nánast upp 

með internetinu og þekkir ekkert annað en að geta t.d. sent gögn á milli sín í tölvupóstum, átt í 

samskiptum í gegnum Facebook eða Skype, tekið hágæða ljósmyndir á símana sína eða sent 

stutt myndbrot í gegnum snjallsímaforrit eins og Snapchat. Með hækkandi aldri og þeirri 

kynslóðaskiptingu sem því fylgir fer þessi kynslóð brátt að verða helsti viðskiptavinur 

bankanna. Í skýrslu sem fyrirtækið Scratch gaf út og nefnist „The millenial disruption index” 

kemur fram að bankageirinn sé sá geiri sem líklegastur er til að verða fyrir raski að völdum 

aldamótakynslóðarinnar. Skýrslan sem var 3 ár í vinnslu, tekur saman svör frá yfir 10.000 

þátttakendum og yfir 200 viðtölum, kom út árið 2013. Í skýrslunni komu fram mjög  afgerandi 

niðurstöður. Sem dæmi má nefna þá voru 1 af hverjum 3 aðspurðra tilbúnir að skipta um banka 

á næstu 90 dögum og 53% sjá í raun engan mun á sínum viðskiptabanka og öðrum bönkum. 

Að auki voru 71% sem sögðust frekar vilja fara til tannlæknis og hlusta á hvað hann hefur að 

segja, en að hlusta á bankana og hvað þeir hafa að segja (Scratch, 2013). Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að trú og traust unga fólksins, aldamótakynslóðarinnar, til bankageirans og 

bankanna sé ekki mikið. Það verður að teljast ansi hátt hlutfall ef meira en 7 af hverjum 10 

segist frekar vilja hlusta á tannlækninn sinn þegar kemur að fjármálum heldur en bankana. 

Í grein sem Marc Prensky skrifaði árið 2001 sem nefnist „Digital Natives, Digital 

Immigrants” segir Prensky að hægt sé að skipta fólki í tvo hópa, svokallaða stafræna 

innflytjendur (e. digital immigrants) og stafrænt infædda (e. digital natives) (Prensky, 2001). 

Stafrænir innflytjendur eru fullorðnir einstaklingar sem geta á þægilegan og markvissann hátt 

nýtt sér nýjustu internet tæknina en stafrænt innfæddir einstaklingar hafa alist upp með 

internetinu og eru partur af umræddri aldamótakynslóð. Infæddir telja internetið ekki eitthvað 

sem þarf sérstaklega að hugsa um heldur er internetið sjálfsagður hlutur sem þeir nota án þess 

að hugsa sérstaklega út í það. Þeir tala reiprennandi tungumál hins stafræna heims (Skinner, 



         22 

2014). Þeir tala ekki um snjallsíma, heldur einfaldlega síma þar sem þeir þekkja ekki ósnjalla 

síma (Björgvin Ólafsson, 2016). Sem dæmi má taka fullorðinn einstakling. Þessi einstaklingur 

er stafrænn innflytjandi og getur tileinkað sér notkun á tölvupóstforritum eins og Microsoft 

Outlook og samskiptaforritum eins og Skype til þess að t.d. geta sinnt starfi sínu. Þetta þarf 

hinsvegar stafrænt infæddur aðili ekki að hugsa út í. Stafrænt innfæddur hefur mögulega alist 

upp við að tala við vini sína í gegnum Skype, Facebook eða snjallsímaforrit eins og Snapchat. 

Notkun hans á internetinu er því svipuð og að læra að hjóla, eitthvað sem hann tekur bara sem 

sjálfsögðum hlut og hugsar ekkert frekar út í. 

Þó svo að þessi nýja tæknivædda kynslóð verði bráðlega, eins og áður hefur komið 

fram, helstu viðskiptavinir bankanna má deila um hversu bráð eða aðkallandi sú ógn sé að 

bönkunum þar sem aldamótakynslóðin flokkast sem stafrænt infæddir og þurfa því, eins og 

staðan er í dag einungis einfalda bankaþjónustu. Í árlegri greiningu alþjóðlega 

ráðgjafarfyrirtækisins McKinsey á bankakerfinu fyrir árið 2016 sem kom út árið 2017 er farið 

yfir þessi mál. McKinsey bendir á að aldur svokallaðra „peak-value” viðskiptavina, eða 

verðmætustu viðskiptavina, bankana sé 58 ára. Þetta er mun hærra en í mörgum öðrum geirum 

en t.d. eru verðmætustu viðskiptavinir fjarskiptafyrirtækja einungis 29 ára. Stærstu tækifærin 

liggja því í viðskiptavinum eldri en 50 ára. Samkvæmt McKinsey eru þessir viðskiptavinir með 

tvisvar sinnum hærri laun og allt að tíu sinnum meiri eignir. Að auki eru þeir mun minna 

skuldsettir en skuldsetning þeirra er að meðaltali 10 sinnum lægri en hjá yngra fólki 

(McKinsey, 2016).  

Sama hvernig horft er á vandamálin sem bankarnir standa frammi fyrir með hækkandi 

aldri þeirra stafrænt innfæddu þá er nokkuð ljóst að á komandi árum mun tæknivædda 

aldamótakynslóðin taka við af eldri kynslóðum. Þessi tæknivædda kynslóð tekur internetinu 

sem sjálfsögðum hlut og gerir miklar kröfur á að geta gert það sem þau vilja þegar þau vilja 

með snjallsímum eða öðrum tækjum. Bankar þurfa því að halda áfram þróun sinni á öppum og 

öðrum hugbúnaði sem auðveldar bankastarfsemi fyrir þessa notendur, því kynslóðin sem á eftir 

kemur verður enn tæknivæddari en aldamótakynslóðin. 

3.3.2 Aukin tækninotkun 

Heimurinn er að verða tæknivæddari með hverjum deginum og nær ný tækni í dag útbreiðslu 

sem ekki hefur sést áður. Sem dæmi má nefna tók  það u.þ.b. 100 ár fyrir markað landlínusíma 

að ná mettunarstigi en einungis 20 ár fyrir snjallsíma. En mettunarstig næst þegar hnygnun 

verður í eftirspurn eftir vöru frá nýjum viðskiptavinum (DeGusta, 2012). 
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Síðustu ár hafa miklar breytingar átt sér stað í greiðsluþjónustu og hafa auknir 

greiðslumöguleikar komið fram, t.d. Apple Pay. Nú til dags er hægt að greiða með debet- eða 

kreditkortum, með farsíma veski (e. mobile ‘wallet’), snjallsíma appi, t.d. Aur og síðast en ekki 

síst með reiðufé (Fish og Whymark, 2015). 

Í áður nefndri skýrslu Deloitte frá árinu 2015, sem fjallað var um í kafla 3.2.1, kemur 

fram að í Bretlandi árið 2014 hafi það gerst í fyrsta skiptið að svokallaðar „non-cash payments” 

eða greiðslur sem framkvæmdar eru án reiðufés voru fleiri en „cash payments” eða greiðslur 

með reiðufé. Á Íslandi má sjá svipaða þróun en notkun á kredit- og debetkortum hefur aukist á 

síðustu árum. Árið 2010 var fjöldi innlendra kredikortafærsla 47.092 þús. og fjöldi innlendra 

debetkorta færsla 63.565 þús. Árið 2015 voru kreditkortafærslur hinsvegar 59.493 þús. og 

debetkortafærslur 69.363 þús. (Hagstofa Íslands, 2015). Í Bretlandi, árið 2014, voru greiðslur 

með reiðufé 48% allra greiðslna en greiðslur án reiðufés voru 52%. Athygli vekur að af þessum 

52% voru 18% þeirra greiðslur þar sem hvorki voru notuð debetkort né kreditkort og sýnir það 

að fólk er í auknu mæli farið að nýta sér t.d. síma og svokölluð farsíma veski eins og Apple 

Pay til að greiða fyrir vörur eða þjónustu (Deloitte, 2015).  

3.3.2.1 Apple Pay 
Ein af þeim tegundum greiðslna sem ekki flokkast undir reiðufé eða greiðslukort er Apple Pay 

sem flokkast undir svokölluð farsímaveski (e. mobile wallet). Apple Pay er, eins og nafnið 

gefur til kynna, tækni sem þróuð er af Apple og er sífellt meira notuð, sérstaklega í 

Bandaríkjunum. Tæknin var einnig tekin í notkun í Bretlandi í júlí 2015 (Deloitte, 2015). Apple 

Pay virkar á þann máta að einstaklingar vista greiðslukortin sín í Apple snjallsímann sinn og 

greiða fyrir vörur eða þjónustu með því að leggja símann að NFC snertilausum kortalesara. 

Greiðslan er svo tekin af korti viðkomandi en greiðandi heimilar greiðsluna með fingrafari sínu 

í gegnum fingrafaralesara sem staðsettur er á Apple símanum (The death of cash, 2015). Apple 

Pay hefur þó fleiri kosti en einungis virknina að geta greitt snertilaust með símanum. Sem dæmi 

má nefna að færslugjöld í Bandaríkjunum eru ódýrari ef greitt er með Apple Pay heldur en ef 

greitt er beint með kortunum. Einnig er hægt að greiða hærri upphæðir í einni færslu í gegnum 

Apple Pay heldur en með kortum. Ástæðan fyrir þessu er að Apple er með samning við 

kortafyrirtækin og bankana þess efnis að greiðslur með Apple Pay eru flokkaðar sem „fully 

authenticated” eða fullkomlega auðkenndar. Þetta fá kortin ekki þar sem pin-númer eða 

undirskriftir þykja ekki jafn öruggar og fingraför notenda sem Apple Pay notast við (Deloitte, 

2015). Með tilkomu PSD2 mun Apple geta breytt Apple Pay og í raun klippt á greiðslukortin. 

Apple Pay gæti þá mögulega virkað á þann máta að notendur gæfu Apple Pay leyfi til að 
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framkvæma greiðslur fyrir sína hönd og Apple Pay yrði þá að PISP eða „payment initiation 

service provider” sem fjallað var um hér að framan. 

3.3.3 Breytt neyslumynstur 

Eins og áður hefur verið nefnt hefur útibúum bankanna farið fækkandi. Hvort sem ástæða 

bankanna til að fækka útibúum sé að koma fólki betur í tengingu við netbankana og 

snjallsímaforritin eða vegna þess að fólk er að minnka komur sínar þangað eða lækka 

rekstrarkostnað, þá er staðreyndin sú að þeim fer fækkandi. En það er ekki eina breytingin á 

neyslumynstri viðskiptavina bankanna. Í skýrslu sem Price Waterhouse Cooper í Bretlandi gaf 

út árið 2016 kemur fram að 54% viðskiptavina bankanna nýta sér fleiri en einn banka í þeim 

tilgangi að fá bestu kjörin á hverjum stað (Accenture, 2017). Með þessu er átt við að 

viðskiptavinir eru t.d. með debetkort hjá einum banka, húsnæðislán hjá öðrum og bílalán 

mögulega hjá þeim þriðja. Það sem meira er, að með tilkomu PSD2 gæti slíkt aukist. Þriðji 

aðili getur með aðgengi að upplýsingum um bankaviðskipti notenda sinna auðveldað þeim að 

stunda viðskipti við marga mismunandi banka með því að sameina upplýsingar frá mörgum 

bönkum á einn stað, t.d. app líkt og Tink (Mansfield-Devine, 2016). 

4 Bankarnir sofandi á verðinum? 
Eins og áður segir mun tilkoma PSD2 opna á gögn bankanna og gefa þriðja aðila aðgang að 

þeim. Ýmis þjónusta getur sprottið upp í kjölfarið sem mun skapa aukið virði fyrir neytendur 

og mögulega auðveldað þeim alls kyns aðgerðir. Því hljóta margir að spyrja sig hvers vegna 

bankar hafi ekki verið að nýta þessi gögn til þess að veita betri þjónustu en betri nýting á 

gögnum gæti einnig gagnast bönkunum.  

4.1 Skilvirkni á íslenskum markaði 
Þrátt fyrir mikla fækkun útibúa á Íslandi eru ennþá fleiri útibú að jafnaði hérlendis heldur en í 

öðrum löndum eins og sjá má á mynd 2 í kafla 2.3. Þau útibú sem eftir standa hafa mörg hver 

gengið í gegnum breytingar og eru sum þeirra t.d. ekki með gjaldkera né þjónustufulltrúa, eins 

og áður hefur komið fram. Í skýrslu sem ráðgjafafyrirtækið McKinsey gaf út, „Charting a 

growth path for Iceland” árið 2012 er talað um skilvirkni íslenska markaðarins, bæði í 

bankageiranum sem og smásölugeiranum (e. retail sector). Segja má að á báðum stöðum, í 

smásölugeiranum og í bankageiranum, hafi skilvirkni á Íslandi verið á eftir þeim löndum sem 

miðað er við, Noreg, Svíþjóð, Finnland, Danmörk og Bretland. Sem dæmi má nefna var Ísland 

með flesta fermetra á hvern íbúa undir smásölu eða 4,1 fermeter og þá var Ísland með lægstu 

árssöluna á hvern fermeter í smásölu eða 1.300 Evrur. Þetta má sjá á myndum 6 og 7.  
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Mynd 6: Smásala: Fjöldi fermetra á hvern íbúa. 

 
Mynd 7: Smásala: Árssala í þús. Evrum á hvern fermeter. 

Skilvirkni bankageirans helst í hendur við smásölugeirann en þar var Ísland einnig á 

eftir viðmiðunar löndunum. Hlutfall bankageirans af vergri landsframleiðslu var lægst  á 

Íslandi samanborið við viðmiðunar löndin líkt og sjá má á mynd 8. Hinsvegar var Ísland með 

flesta bankastarfsmenn fyrir hverja þúsund íbúa eða 10,3 starfsmenn eins og mynd 9 sýnir. 

Einnig var Ísland með flest bankaútibú fyrir hverja milljón íbúa eða 360 talsins (McKinsey, 

2012). Þessar tölur, úr skýrslu McKinsey haldast í hendur við áður nefndar tölur um fjölda 

bankaútibúa á Íslandi en þeim ber þó að taka með fyrirvara þar sem þær eru frá árunum 2010 

og 2011. Þó má ætla að aðgerðir banka síðastliðin ár með fækkun á útibúum og starfsmönnum 

þeirra megi rekja til þess að bankarnir eru að reyna að auka skilvirkni og bæta afkomu með 

lækkun rekstrarkostnaðar. 
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Mynd 8: Bankageirinn: Hlutfall bankageirans af vergri landsframleiðslu. 

 
Mynd 9: Bankageirinn: Fjöldi starfsmanna á hverja þúsund íbúa. 

4.2 Bankar ekki að nýta gögnin sín? 
Tilkoma PSD2 mun hafa víðtæk áhrif á bankana og starfsemi þeirra og einnig aðra aðila sem 

munu nýta sér greiðslugögn viðskiptavina bankanna. Greiðslugögn (e. payments data) geta 

verið margskonar, t.d. upphæð færslu, færslusaga viðskiptavinar, staðsetning greiðslu, þ.e. hvar 

hún var framkvæmd og/eða jafnvel tímasetning. Einhverjir hljóta þó að spyrja sig hvers vegna 

bankarnir hafi ekki verið að nýta sér þessi gögn til þess að þróa virðisaukandi þjónustu fyrir 

viðskiptavini sína, t.d. með forritum sem halda utan um eyðslu þeirra og hjálpa þeim að spara. 

Í skýrslu Deloitte, „Payment disrupted: The emerging challenge for European retail banks”, er 

fjallað um þetta og hvernig bankar gætu notað greiðslugögn, ekki bara til að skapa virði fyrir 

viðskiptavini sína heldur einnig til að bæta starfsemi sína og þjónustu. 

Með greiningu á færslusögu einstaka viðskiptavina gætu bankar á fljótan og skilvirkan 

hátt metið lánshæfi viðkomandi. Í skýrslu Deloitte er tekið dæmi um að með greiningu á 

færslugögnum væri hægt að sjá atvinnuleysi hjá einstaka viðskiptavin mun fyrr, t.d. með 
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breyttu eyðslumynstri/neyslumynstri og mögulegum atvinnuleysisbótum. Bankar gætu einnig 

boðið viðskiptavinum að fá nánari aðgang og frekari útlistun á greiðslugögnum sínum, t.d. 

hversu miklu þeir eru að eyða í einstaka vöruflokka. Þetta gætu bankar mögulega gert í gegnum 

snjallsímaforrit og aðstoðað viðskiptavini sína við að fá meiri yfirsýn yfir eyðslu og mögulega 

hjálpað þeim að ná markmiðum sínum, t.d. er varðar sparnað. Einnig gætu bankar tengt 

færslusögu viðskiptavina sinna við afslætti eða önnur kjör. Þannig væri hægt að ná markvisst 

til ákveðinna hópa sem fá afslætti sem eiga einungis við þá (Deloitte, 2015). Umrædd þjónusta, 

frekari útlistun á greiðslugögnum og afslættir tengdir færslusögu notenda þekkist þó á Íslandi 

þar sem hugbúnaðarfyrirtækið Meniga hefur um árabil boðið upp á slíka þjónustu í samráði við 

íslenska banka. 

4.2.1 Meniga 

Meniga er íslenskt fyrirtæki sem í samstarfi við helstu viðskiptabankana og kortafyrirtæki 

aðstoðar notendur við gerð fjárhagsáætlana sem gerðar eru sjálfkrafa með greiningu á 

fjárhagssögu notenda. Notendur geta breytt sínum fjárhagsáætlunum og t.d. ákveðið að spara 

við sig í ákveðnum vöruflokkum. Meniga veitir notendum sínum aðhald með tilkynningum, 

t.d. í snjallsímum og lætur þá vita hvernig þeim gengur að fylgja þessum áætlunum. Notendur 

Meniga geta einnig borið sig saman við svipaða hópa, t.d. íbúa í sama póstnúmeri eða á sama 

aldursbili og séð hvernig þeir eru að standa sig samanborið við þá. Meniga hóf starfsemi árið 

2009 og hefur síðan þá unnið til margra verðlauna en þeir gefa sig út fyrir að vera leiðandi í 

þróun og sölu fjármálalausna (Breki Karlsson, 2012). 

Fyrir nokkrum árum kom Meniga fram með nýja þjónustu sem nefnd er Kjördæmi en 

samkvæmt heimasíðu Meniga er Kjördæmi sérsniðið endurgreiðslu tilboð. Kjördæmi virkar á 

þann máta að notandi Meniga fær send til sín tilboð sem hann virkjar í snjalltæki sínu, t.d. 

snjallsíma. Notendur fá send Kjördæmi sem sniðin eru að þeirra neyslu og því fá ekki allir 

sömu Kjördæmin en til þess notar Meniga fjárhagssögu notenda. Sem dæmi má nefna að þá er 

sá aðili sem eyðir miklu í föt, líklegri til að fá Kjördæmi sem inniheldur afslátt í fatabúð heldur 

en aðili sem eyðir meira í skyndibita. Aftur á móti er sá aðili líklegri til að fá Kjördæmi tengt 

skyndibita. Að því loknu getur notandinn farið á þann stað þar sem tilboðið gildir og greitt fyrir 

vöruna eða þjónustuna. Einn af kostum Kjördæma er að notandinn þarf ekki að gefa neitt upp 

þegar hann hyggst nýta sér Kjördæmið, heldur einungis nota eitt af greiðslukortum sínum. 

Notandinn greiðir upphaflega fullt verð en fær afslátt sinn endurgreiddan 18. næsta mánaðar, 

að því gefnu að hann uppfylli þær kröfur sem settar hafa verið en oft þarf að eyða ákveðinni 

upphæð til þess að afslátturinn telji (Meniga, e.d.). 
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Meniga er eins og áður hefur komið fram að nýta fjárhagssögu notenda sinna og 

viðskiptavina bankanna til að aðstoða þá við fjárhagsáætlanir og gerð þeirra. Meniga eru einnig 

að nýta fjárhagssögu og bjóða notendum sínum upp á sérsniðna afslætti í formi endurgreiðslna. 

Til þess að bjóða slíka þjónustu þarf Meniga aðgang að bankaupplýsingum notenda sinna en á 

þessum upplýsingum eru bankarnir búnir að sitja á í langan tíma án þess að nýta sér þær til 

þess að skapa virðisaukandi þjónustu fyrir viðskiptavini sína. 

5 Framtíð bankageirans 
Eins og um hefur verið rætt standa bankar, og þá sérstaklega í Evrópu, frammi fyrir ógnum 

núna og í náinni framtíð. Frekari reglugerðir, aukin tækniþróun Fintech fyrirtækja og breytt 

neyslumynstur viðskiptavina hafa verið nefnd sem áhrifaþættir á þessar ógnir. Tilkoma PSD2 

mun breyta greiðsluþjónustu í Evrópu og gefa þriðja aðila aðgengi að upplýsingum sem þeir 

áður höfðu ekki aðgang að. Þetta mun hafa í för með sér breytingar á bönkum eins og við 

þekkjum þá og margir bankastarfsmenn vita í raun ekki hvaðan á þeim stendur veðrið þar sem 

krafan um breytingar mun gerast hratt. Því velta margir fyrir sér hvað bönkunum standi til boða 

og hvernig bankastarfsemi og bankaþjónusta muni líta út í framtíðinni. 

Hér verður farið yfir fjórar leiðir sem bankarnir geta farið með tilkomu PSD2, hvernig 

þeir geta staðsett sig á virðiskeðjunni og hvernig umfang þjónustu þeirra verður. Einnig verður 

farið yfir mögulegt bankamódel framtíðarinnar en margir telja að bankaviðskipti munu verða 

viðskiptavinum að kostnaðarlausu þar sem stór tæknifyrirtæki líkt og Facebook eða Google 

verða mögulega farin að bjóða upp á bankaþjónustu. 

5.1 Fjórar leiðir fyrir banka 
Samkvæmt grein sem birtist í „Journal of payments strategy & systems” í janúar 2016 og 

skrifuð af Mounaim Cortet, Tom Rijks og Shikko Nijland hafa bankar um fjórar leiðir að velja 

þegar kemur að því að bregðast við gildistöku PSD2. Fyrsta leiðin er sú að hlýða (e. comply) 

og fara eftir þeim reglum sem settar verða og óhætt að segja að sú leið sé skylda fyrir bankana. 

Næstu tvær leiðir byggja ofan á þeirri fyrstu en þá geta bankarnir annaðhvort farið í samkeppni 

(e. compete) eða stækkað við sig og aukið þjónustu sína (e. expand). Að lokum geta bankar  

umbreytt starfsemi sinni (e. transform) en til þess að gera það verða þeir að fara báðar hinar 

leiðirnar, þ.e. fara í samkeppni og stækka við sig. Það má því segja að allar þessar fjórar leiðir 

byggi í raun hver á annarri. Bankarnir eru skyldugir til þess að hlýða þeim reglum sem settar 

verða og geta í kjölfarið stækkað við sig eða farið í samkeppni en til þess að umbreyta starfsemi 

sinni verða þeir að fara í samkeppni og stækka við sig (Cortet, Rijks, og Nijland, 2016). Þetta 
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má sjá betur á mynd 10 en hún sýnir á grafi þær leiðir sem bankar geta farið þegar þeir bregðast 

við komu PSD2. Myndin samanstendur af fjórum ferningum sem raðast upp á tvo ása,  lárétta 

ásinn x-ás og lóðrétta ásinn y-ás. Y-ás stendur fyrir umfang þjónustu og þar eru bankar 

annaðhvort að bjóða upp á lágmark greiðslu- og upplýsingaþjónustu eða ítarlegri greiðslu- og 

upplýsingaþjónustu. X-ás myndarinnar markar svo staðsetningu bankanna í virðiskeðjunni eftir 

því hvaða leið þeir velja. Vinstra megin er bankinn einungis aðgangsveita fyrir 

reikningsupplýsingar en hægra megin á ásnum er bankinn orðinn aðgangsveita sem keppir við 

og/eða vinnur með þriðja aðila.  

 
Mynd 10: Fjórar leiðir fyrir banka að fara með tilkomu PSD2. 

5.1.1 Hlýða (e. comply) 

Sú leið að hlýða og fara eftir þeim reglum sem munu fylgja PSD2 er í raun það minnsta sem 

bankarnir geta gert. Fari bankarnir þessa leið opna bankarnir á þær upplýsingar sem PSD2 

kveður á um en ekkert meira en það. Bankarnir opna á þá þjónustu sem þriðji aðili getur þá 

boðið upp á sem áður hafa verið nefndar, þ.e. bæði PISP, þar sem þriðji aðili framkvæmir 

greiðslur fyrir hönd notenda og AISP þar sem þriðji aðili fær viðeigandi bankaupplýsingar um 

notendann. Bankarnir munu geta opnað á slíkar upplýsingar í gegnum API og þurfa þá að fara 

að reglum RTS sem snúa að auðkenningu notenda sem og öðrum öryggisstöðlum. Tilkoma 
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PSD2 mun þýða róttækar breytingar fyrir banka sem hyggjast nýta API til að tengjast þriðja 

aðila þar sem gögn banka eru geymd í gömlum kerfum sem erfitt verður fyir API að tengjast 

með öruggum og skilvirkum hætti (Cortet o.fl., 2016). Samkvæmt mynd 10 hér að framan væru 

bankarnir að staðsetja sig niðri í vinstra horninu. Þetta þýðir að bankarnir staðsetja sig á 

virðiskeðjunni, x-ás, sem aðgangsveitur fyrir reikningsupplýsingar og væru þá að veita 

lágmarks greiðslu- og upplýsingaþjónustu, y-ás. 

5.1.2 Samkeppni (e. compete) 

Samkvæmt fyrrnefndri grein er önnur leið sem bankar geta farið, en það er að fara í samkeppni. 

Með þessu er átt við að bankarnir geri svipaða hluti og þeir sem ætla einungis að hlýða, þ.e. 

farið verður að reglum PSD2 að algjöru lágmarki. Hinsvegar bæta bankarnir við sig þjónustu 

sem býður upp á AISP og PISP og fara þ.a.l. í samkeppni við þriðja aðila sem koma til með að 

bjóða samskonar þjónustu. Með þessu eru bankarnir að færa sig til á virðiskeðjunni frá því að 

vera einungis að hlýða í að bjóða upp á alhliða þjónustu fyrir viðskiptavini sína líkt og PISP 

og AISP með eigin forritum sem viðskiptavinir annarra banka geta einnig notað (Cortet o.fl., 

2016). Samkvæmt umræddri mynd væru bankar sem færu þessa leið að færast til hægri á x-ás 

og gerast alhliða aðgangsveita fyrir þriðja aðila. 

5.1.3 Stækka (e. expand) 

Bankar geta farið þá leið að stækka eða bæta við þjónustu sína. Með því eru þeir bankar, líkt 

og bankarnir sem velja samkeppnis leiðina, að hlýða grunnreglum PSD2 en bæta einnig 

viðbótarþjónustu ofan á það. Bankar geta ákveðið hvort þeir horfi á PSD2 sem reglugerð sem 

þeir þurfa að hlýða eða sem tækifæri til að bæta þjónustu sína og gera enn betur en bara að 

hlýða. Bankarnir geta því boðið upp á alhliða þjónustu til þriðja aðila í greiðslum og öðrum 

upplýsingum og reynt að verða sá aðili sem aðrir sækjast í að vinna með, t.d. með góðu API 

sem auðvelt er að vinna með. Með þessu myndu bankar færast upp y-ásinn og bjóða 

umfangsmikla greiðslu- og upplýsingaþjónustu. 

5.1.4 Umbreyta (e. transform) 

Leið banka að umbreyta starfsemi sinni sameinar bæði leið stækkunar og samkeppnis. Í raun 

fellur leiðin að hlýða einnig undir þetta enda munu bankar ekki komast hjá því að hlýða og fara 

eftir reglum sem PSD2 mun koma til með að setja. Bankar verða eins og segir í greininni 

„complete digital players” eða fullgildir þátttakendur í hinum stafræna heimi og geta því keppt 

og starfað með þriðja aðila í að bjóða upp á virðisaukandi þjónustu fyrir viðskiptavini. Með 

þessu fara bankarnir enn lengra en PSD2 kveður á um og horfa ekki á PSD2 sem eitthvað sem 

þeir verða að hlýða heldur tækifæri til að breyta starfsemi sinni til hins betra. Bankar sem fara 
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þessa leið verða ennþá bankar með sína grunnþjónustu en munu einnig geta boðið upp á aðra 

þjónustu sem og jafningjalán (e. peer-to-peer lending) og greiðsluþjónustu beint til 

viðskiptavina en einnig í gegnum þriðja aðila. Til þess að áorka þessu verða bankar að nýta sér 

API en eins og segir í greininni þá er leið umbreytingar ekki bara tæknileg heldur snýr hún að 

öðrum hlutum eins og menningunni innan bankans (Cortet o.fl., 2016). Bankar sem færu þessa 

leið myndu bæði færast eftir x-ás og y-ás enda byggir sú leið, að umbreyta starfseminni, bæði 

á leið stækkunar sem og leið samkeppnis. Bankar væru því hægra megin á x-ás og eru því 

staðsettir í virðiskeðjunni sem alhliða aðgangsveitur fyrir þriðja aðila en væru einnig í 

samkeppni við þá. Bankinn væri einnig ofar á y-ásnum og væri að bjóða upp á ítarlega greiðslu- 

og upplýsingaþjónustu en þetta má sjá á mynd 10. 

5.2 Kostnaðarlaus bankaþjónusta 
Í áður nefndri grein sem Björgvin Ingi Ólafsson skrifaði, „How banks avoid extinction” á 

heimasíðu sinni, https://medium.com/@bolafsson/, talar Björgvin um bankana og stóru 

tæknifyrirtækin á borð Amazon, Facebook, Paypal og Google. Björgvin segir að vandamál 

bankanna sé að þessi stóru tæknifyrirtæki munu árið 2020 eigna sér meirihlutann af 

greiðslutekjum, sem skv. McKinsey munu verða u.þ.b. 400 milljörðum Bandaríkjadala meiri 

þá heldur en í ár, 2017 (Bansal, Bruno, Istace, & Niederkorn, 2016; Björgvin Ólafsson, 2017a). 

Með tilkomu PSD2 munu þessi fyrirtæki geta farið að bjóða upp á fjármálaþjónustu eins og 

t.d. millifærslur. Georg Lúðvíksson telur að þessi fyrirtæki geti gert enn betur og boðið upp á 

fjármálaþjónustu á niðurgreiddu verði eða jafnvel ókeypis (Georg Lúðvíksson, 

framkvæmdarstjóri Meniga, munnleg heimild, viðtal, 17. apríl 2017). Fyrirtæki, t.d. Facebook, 

gætu því nýtt stærðargráðu sína og fjölda notenda til þess að bjóða fría fjármálaþjónustu en þar 

gætu notendur mögulega átt von á að sjá auglýsingar eða annað slíkt. 

5.2.1 Framtíðarsýn Chris Skinners 

Chris Skinner hefur svipaða sýn á framtíð bankaþjónustunnar, þ.e. að hún verði ókeypis. Hann 

telur þó að það þurfi ekki endilega að vera í boði stórra tæknifyrirtækja líkt og Facebook og 

Amazon heldur munu bankarnir gera það sjálfir. Lán, sem og innlán, munu verða veitt að 

kostnaðarlausu og þá laus við framlegð (e. margin) en einnig verða færslugjöld engin. Þetta 

munu bankarnir geta gert með því að í fyrsta lagi fá milljónir manna til að stunda viðskipti við 

sig, í öðru lagi fara í samstarf með auglýsendum og í þriðja lagi með sölu á ýmsum varning. 

Skinner telur því að bankar þurfi að einblína á að eignast „aðdáendur” frekar en viðskiptavini 

og að það sé lykillinn að því að fá fleiri viðskiptavini til sín (Skinner, 2014).  
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6 Djúpviðtöl  

6.1 Aðferðafræði 
Djúpviðtöl falla undir eigindlegar rannsóknaraðferðir í félagsvísindum. Í eigindlegum 

aðferðum eru fáar mælingar en kafað er djúpt í svör þátttakenda og eru niðurstöður slíkra 

aðferða jafnan settar fram í samfelldum texta. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru oft 

undanfarar megindlegra rannsókna þar sem þær geta reynst hugmyndagefandi fyrir 

áframhaldandi rannsókn þar sem ekki er hægt að álykta um þýði í eigindlegum rannsóknum. 

Þetta var raunin í þessari rannsókn þar sem fyrst voru framkvæmd djúpviðtöl og að þeim 

loknum var sendur út spurningalisti. Djúpviðtöl virka á þann máta að tekin eru viðtöl við einn 

í einu og eru viðtölin yfirleitt löng t.d. um klukkustund. 

6.2 Tilgangur djúpviðtala 
Til þess að dýpka skilning rannsakenda á viðfangsefninu var ákveðið að nýta fleiri leiðir til að 

afla upplýsinga en einungis heimildaleit. Ákveðið var að það myndi nýtast rannsókninni að fá 

álit frá aðilum sem starfa innan bankageirans eða búa yfir þekkingu á honum. Í fyrstu var 

áformað að senda tölvupósta á þessa aðila en fljótlega var þó horfið frá þeirri hugmynd þar sem 

rannsakendur töldu það ekki vera nægilega markvissa leið til að afla upplýsinga. Starfsmenn 

banka hafa mörgum hnöppum að hneppa og því töldu rannsakendur að góðar líkur væru á því 

að svör sem myndu berast í gegnum tölvupóst yrðu léleg, þ.e.a.s. ef svör myndu berast yfir 

höfuð. Einnig voru áformaðar spurningar rannsakenda þess eðlis að flókið væri að svara þeim 

í hnitmiðuðum setningum og einnig gætu spurningar þurft á frekari upplýsingum og 

útskýringum að halda. Því var ákveðið að besta leiðin til að afla upplýsinga væri með 

djúpviðtölum en helsti kostur þeirra er að hægt er að nýta svör þátttakenda til að kafa dýpra og 

spyrja nánar út í þau. Helsti ókostur djúpviðtalanna var þó að erfitt var að spyrja viðmælendur 

sömu spurninga þar sem þeir koma úr mismunandi sviðum fjármálageirans og búa því ekki yfir 

sömu þekkingu á hinum ýmsu málefnum. Ýmsar spurningar þurfti einnig að útskýra nánar fyrir 

viðmælendum. Í samráði við Breka Karlsson leiðbeinanda var ákveðið hvaða aðila ætti að fá í 

djúpviðtöl. Ákveðið var að ekki væri æskilegt að taka fleiri en 2-3 viðtöl og aðstoðaði Breki 

Karlsson við að koma á fundum með aðilum sem koma úr hinum ýmsu sviðum fjármálageirans. 

6.3 Þátttakendur 
Tekin voru djúpviðtöl við þrjá einstaklinga sem allir koma úr mismunandi sviðum 

fjármálageirans. Fyrsta djúpviðtalið var tekið við Björgvin Inga Ólafsson, framkvæmdastjóra 

viðskipta og þróunar hjá Íslandsbanka. Björgvin skrifaði greinina, „How Banks Avoid 
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Extinction” sem fellur vel að rannsóknarefninu. Greinina má finna á heimasíðu hans, 

https://medium.com/@bolafsson.  

Næsta djúpviðtal sem rannsakendur tóku var 11. apríl 2017 og var þá viðmælandi 

rannsakenda Atli Knútsson, fyrrum ráðgjafi hjá alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækinu McKinsey og 

fyrrum starfsmaður hjá Meniga. Rannsakendur töldu að Atli gæti veitt þeim innsýn og 

þekkingu er varðar íslenska bankageirann en hann var hluti af hóp sem stóð að baki skýrslu 

sem McKinsey gaf út árið 2012 og bar nafnið „Charting a growth path for Iceland”. Við 

framkvæmd á djúpviðtali við Atla Knútsson mælti hann með því að rannsakendur myndu hitta  

Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóra hugbúnaðarfyrirtækisins Meniga, en Atli vildi meina að 

Meniga væri það fyrirtæki sem væri hvað mest með puttann á púlsinum þegar kemur að framtíð 

bankageirans. Rannsakendur höfðu báðir kynnt sér starfsemi Meniga og var því ákveðið í 

samráði við Breka Karlsson leiðbeinanda að viðtal við framkvæmdastjórann væri gagnlegt til 

að dýpka rannsóknina enn frekar. Þriðja og síðasta djúpviðtal rannsakenda var þ.a.l. við 

umræddan Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóra Meniga þann 17. apríl 2017. 

6.4 Framkvæmd og úrvinnsla 
Framkvæmd djúpviðtala fór fram á þann máta að Breki Karlsson, leiðbeinandi kynnti 

rannsakendur fyrir viðmælendum sem ákváðu svo, í sameiningu við rannsakendur, stað og 

stund fyrir viðtölin. 

Fyrsta djúpviðtalið var tekið við Björgvin Inga, framkvæmdastjóra viðskipta og 

þróunar hjá Íslandsbanka. Rannsakendur hittu á Björgvin í Norðurturni Smáralindar þar sem 

höfuðstöðvar Íslandsbanka eru staðsettar og fór viðtalið fram á kaffihúsi Jóa Fel. Viðtalið tók 

u.þ.b. 35 mínútur og skiptu rannsakendur hlutverkum á þann hátt að annar tók viðtalið en hinn 

tók að sér hlutverk ritara og ritaði svör Björgvins niður. Viðtal rannsakenda við Atla Knútsson, 

fyrrum ráðgjafa hjá McKinsey, fór fram á skrifstofu Atla á Skólavörðustíg. Viðtalið varði í 

u.þ.b. 50 mínútur þar sem annar rannsakenda  spurði spurninga á meðan hinn ritaði niður svör. 

Í þriðja og síðasta djúpviðtalinu sem tekið var í þessari rannsókn hittu rannsakendur á Georg 

Lúðvíksson á Kaffihúsi Vesturbæjar þann 17. apríl 2017. Sem fyrr var annar rannsakenda í 

hlutverki ritara en hinn sá um að spyrja spurninga. Viðtalið tók u.þ.b. 40 mínútur. 

Svör viðmælanda voru, eins og áður hefur komið fram, rituð niður og var annaðhvort 

notast við tölvu með Microsoft Word eða einfaldlega blað og penna. Þetta var gert til að 

auðvelda úrvinnslu gagna enda um mikið magn af upplýsingum að ræða.  
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6.5 Mælitæki 
Í hverju og einu djúpviðtali voru svipaðar spurningar lagðar fyrir viðmælendur. Erfitt var þó 

að leggja nákvæmlega sömu spurningar fyrir alla, enda var tilgangur hvers og eins djúpviðtals 

ekki sá sami þar sem viðmælendur eru með ólíkan bakgrunn, starfa á ólíkum sviðum og höfðu 

því mismunandi vitneskju á mismunandi viðfangsefnum. Sem dæmi má nefna voru spurningar 

tengdar útibúum bankanna ætlaðar Björgvini Inga enda starfsmaður Íslandsbanka og býr yfir 

þekkingu á þeim málum. Í viðauka A má sjá þá spurningalista sem lagðir voru fyrir hvern og 

einn viðmælanda og sést þá glögglega hvaða spurningar voru notaðar sem grunnspurningar og 

finnast því í öllum spurningalistunum. 

6.6 Niðurstöður 
6.6.1 Atli Knútsson 

Djúpviðtal rannsakenda við Atla Knútsson fór fram 11. apríl 2017. Viðtalið hófst á því að 

rannsakendur útskýrðu fyrir Atla viðfangsefni rannsóknarinnar og að því loknu hófust 

rannsakendur handa við að spyrja Atla spurninga sem höfðu verið samdar fyrirfram. Djúpviðtal 

rannsakenda við Atla var með öðru sniði heldur en djúpviðtöl sem tekin voru við Björgvin og 

Georg. Viðtalinu var ætlað að dýpka skilning rannsakenda og gefa hugmyndir um 

áframhaldandi framvinnslu rannsóknarinnar en mikið af gögnum sem Atli var með og sýndi 

rannsakendum mátti ekki vísa í. 

Atli átti erfitt með að svara spurningunni um hvort viðskiptamódel bankanna væri 

brotið. Hann telur að viðskiptamódelið sem slíkt sé í lagi en þó þurfi að endurskoða ýmsa hluti 

eins og fjölda starfsmanna í útibúum sem hann telur vera of marga. Atli gaf rannsakendum 

víðari mynd á viðfangsefninu og talaði um bankakerfið í heild sinni. Hann talaði um að 

skilvirkni íslensku bankana væri léleg en þeir væru með of mörg útibú og of marga starfsmenn. 

Það helst í hendur við þær upplýsingar sem fram komu í skýrslu McKinsey sem Atli  átti þátt 

í að gera.  

Atli var ekki klár á því hversu mikið Fintech fyrirtæki væru að ógna bönkunum með 

starfsemi sinni. Hann talaði um að Meniga væri að vinna gott starf og hefði í raun alla burði til 

að leiða íslenska banka í átt að aukinni sjálfvirkni. Atli ráðlagði rannsakendum að taka 

djúpviðtal við Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóra Meniga en Atli vildi meina að Meniga 

væri það fyrirtæki sem væri hvað mest með puttann á púlsinum varðandi sjálfvirkni í bönkum 

og framtíð bankanna. 
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6.6.2 Björgvin Ingi Ólafsson 

Rannsakendur hittu Björgvin Inga þann 16. mars 2017 á kaffihúsi Jóa Fel í Norðurturni 

Smáralindar. Rannsakendur höfðu, eins og áður hefur komið fram, samið spurningalista sem 

lagður var fyrir í viðtalinu. Fyrsta spurning sem rannsakendur báru fyrir Björgvin var 

spurningin um hvort viðskiptamódel bankanna væri brotið. Björgvin telur að svo sé ekki. Hann 

telur þó að ýmsar ógnir steðji að bönkunum og þær séu aðallega tengdar komu PSD2 sem tekur 

gildi árið 2018 í Evrópu. Með tilkomu PSD2, eins og áður hefur komið fram, geta 

viðskiptavinir heimilað þriðja aðila að fá aðgang að bankagögnum sínum og bankarnir verða 

að afhenda þau. 

Björgvin telur bönkum ekki stafa hætta af nýjum og minni fyrirtækjum eða Fintech 

fyrirtækjum sem geta sérhæft sig í einstaka bankaaðgerðum eins og t.d. Aur og Kass sem eru 

að einfalda millifærslur á milli einstaklinga. Björgvin segir að bæði Aur og Kass séu rekin með 

tapi og þess vegna sé í raun ekki hægt að hugsa út í slík fyrirtæki sem ógn við bankana. 

Eins og áður hefur komið fram spurðu rannsakendur Björgvin út í fækkun á útibúum, 

hver ástæðan fyrir því væri og hvernig fólk væri að taka í þessar breytingar. Björgvin sagði að 

ástæðan fyrir fækkuninni væri tvíþætt, bæði er fólk farið að fækka ferðum sínum í útibú og að 

auki vill Íslandsbanki beina fólki úr útibúum og meira í áttina að netinu, þ.e. appinu eða 

netbankanum. 

Ný tegund hraðbanka hefur skotið upp kollinum hérlendis en þeir ganga undir nafninu 

„Tomato”. Rannsakendur spurðu Björgvin út í Tomato en hraðbankar þeirra taka engin 

færslugjöld og vildu rannsakendur kanna hvort slíkir hraðbankar ógni Íslandsbanka með komu 

sinni. Björgvin taldi það ekki vera. Björgvin segir að tíðni bilana í hraðbönkum sé mjög há og 

að það sé í raun bölvað vesen að halda úti slíkum vélum og þ.a.l. hafi hann litlar áhyggjur af 

komu nýrra aðila eins og Tomato. 

6.6.3 Georg Lúðvíksson 

Viðtal við Georg Lúðvíksson, framkvæmdarstjóra Meniga, fór fram 17. apríl 2017 á Kaffihúsi 

Vesturbæjar. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að fá viðtal við Georg er sú að Georg er 

framkvæmdarstjóri Meniga sem er leiðandi á heimsvísu í þróun og sölu ákveðinna 

fjármálalausna en nánar var fjallað um starfsemi Meniga og þá þjónustu sem Meniga býður 

upp á í kafla 4.2.1. 

Fyrsta spurning rannsakenda var að forvitnast um Meniga og hvernig þeir væru að leiða 

næstu kynslóð af netbönkum. Georg sagði að starf Meniga felist m.a. í því að vinna með 

bönkum í því að útvíkka  netbanka þeirra og öpp og gera þau að stað þar sem hægt er að gera 
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meira en bara að millifæra og skoða stöðu. Meniga hefur sterkar skoðanir á því hvernig 

netbankar verði í framtíðinni og sjá fyrir sér að bankar geti orðið eins konar rafrænir ráðgjafar 

fyrir einstaklinga og hjálpað þeim með allt sem tengist fjármálum. Georg sagði að starfsemi 

Meniga væri ekki alveg sú sama á Íslandi og hún er í öðrum löndum. Erlendis er Meniga að 

vinna meira með bönkunum og selur þeim leið að uppbyggingu sem auðveldar notkun á 

netbanka en hér heima er aðgreiningin meiri, þ.e.a.s. bankarnir og Meniga eru meira að vinna 

hvor útaf fyrir sig. 

Varðandi viðskiptamódel bankanna telur Georg að það sé ekki brotið. Grunnþarfir 

viðskiptavina verði alltaf til staðar, þ.e. þeir sem eiga peninga og vilja leggja til hliðar vilja geta 

gert það á meðan aðrir þurfa peninga og vilja taka lán. Hinsvegar telur Georg að miklar ógnir 

steðji að viðskiptamódelinu og að samkeppni sé að aukast. Líkt og Björgvin Ingi telur Georg 

að helstu ógnirnar sem bankarnir standi frammi fyrir felist í nýrri reglugerð sem tekur gildi árið 

2018, PSD2. Með tilkomu þessara nýju reglugerðar geta aðilar eins og Facebook og Google 

með auðveldum hætti fengið aðgang að bankagögnum notenda sinna og boðið upp á 

niðurgreidda eða jafnvel ókeypis bankaþjónustu líkt og minnst var á í kafla 5.2. 

Rannsakendur spurðu Georg hvort hann telji FinTech fyrirtæki  geta ógnað bönkunum? 

Hann telur að lítil fyrirtæki geti vel boðið þjónustu sem bankar bjóða og stuggað því við 

bönkunum og ógnað þeim á ýmsum vígstöðum, t.d. er í London u.þ.b. 100 fyrirtæki að ógna 

bönkunum þar á ýmsum sviðum. Hræddastir eru þó bankarnir við stóru aðilana, Google, 

Facebook, Apple, Microsoft og Amazon, svo þeir helstu  séu nefndir. Bankarnir hafi þó ýmsa 

„strategíska” valkosti til svara nýjum aðilum á sínu sviði. Sumir geti t.d. nýtt sér stærð sína og 

ákveðið að þeir þurfi ekki að hafa alla virðiskeðjuna. Stærð bankanna veldur því að þeir búa 

yfir miklu trausti og geta þeir því samið við minni aðila sem sérhæfa sig í einstaka þáttum 

bankageirans. Sem dæmi má nefna að banki getur samið við einn aðila sem býður upp á 

jafningjalán og annan sem býður upp á einfaldari lausnir í millifærslum. Bankinn yrði þá eins 

konar markaðstorg sem býður upp á þjónustu minni aðila sem samið hefur verið við.  

Þó svo að stóru tæknifyrirtækin séu það sem bankarnir óttast mest eru það þó minni 

aðilar sem eru að láta til sín taka og staða þeirra mun styrkjast með opnari reglugerðum. Þessir 

aðilar eru fyrirtæki eins og sænska appið Tink sem fjallað var um í kafla 3.1.5.1. Tink virkar á 

þann máta að þú, sem notandi, þarft ekki að nota öpp frá bankanum heldur er Tink það eina 

sem þú þarft. Þar getur þú millifært, borgað reikninga og gert allt sem app frá bankanum þínum 

býður upp á. Tink getur einnig sýnt þér mismunandi kjör á húsnæðislánum hjá nokkrum af 

stærstu bönkum Svíþjóðar og leyft þér að velja hvar þú tekur lánið. 



         37 

Georg segir þó að bankar geti gert meira en að semja við minni aðila og nýtt stærð sína. 

Sumir bankar geta gerst svokallaðir heildsölubankar og aðrir geta snúið sér að API og að bjóða 

upp á besta API möguleikana svo minni tæknivædd fyrirtæki vilji tengjast þeim. Aðrir bankar 

geti svo farið enn aðra leiðina og reynt að bjóða upp á virðisaukandi þjónustu, þ.e. að nota gögn 

til að gefa persónulega upplifun. Kjördæmi, sem Meniga býður upp á sem fjallað var um í kafla 

4.2.1, er dæmi um slíka þjónustu. 

Rannsakendur vildu að lokum vita hvernig Meniga gæti leitt bankana áfram í baráttunni 

sem þeir standa í gagnvart tæknibyltingunni sem herjar á þá og hvort bankarnir væru ekki að 

gera mistök með því að nýta ekki gögnin sjálfir og bjóða betri þjónustu. Meniga, eins og áður 

hefur komið fram, getur gert netbanka bankanna betri og persónulegri svo að viðskiptavinir 

fari ekki yfir í nýju öppin. Einnig getur Meniga hjálpað bönkunum að búa til betri API en 

bakendinn á hugbúnaði Meniga tengist gömlu kerfum bankanna. Hugbúnaður Meniga hreinsar 

svo gögnin sem gerir það að verkum að mun auðveldara er að vinna með þau. Georg telur að 

bankarnir hafi einfaldlega ekki getað nýtt gögnin sín til að veita virðisaukandi þjónustu til 

viðskiptavina sinna. Þeir hafi mörgum hnöppum að hneppa og það sé hentugast fyrir þá að fara 

í samstarf við þriðja aðila sem geta varið öllum sínum tíma í að fullkomna slíka þjónustu. 

7 Könnun á neyslumynstri Íslendinga í bankaviðskiptum 

7.1 Aðferðafræði 
Spurningakannanir falla undir megindlegar rannsóknaraðferðir í félagsvísindum. 

Megindlegum rannsóknaraðferðum er ætlað að prófa tilgátur og eru þær byggðar á tölulegum 

upplýsingum. Slíkar rannsóknir innihalda oft margar spurningar en ekki er kafað eins djúpt í 

hverja og eina spurningu eins og í eigindlegum aðferðum. Niðurstöður slíkra aðferða eru 

frábrugðnar niðurstöðum eigindlegra rannsókna, þar sem niðurstöður eru í texta, en niðurstöður 

megindlegra rannsókna eru settar fram í tölum. Helsti kostur megindlegra rannsókna er að hægt 

er að álykta um stærri hóp þar sem niðurstöður slíkra rannsókna lýsa gjarnan stöðu mála, t.d. 

trausti til íslenska bankageirans. 

7.2 Þátttakendur 
Notast var við vefvalið úrtak við gerð þessarar rannsóknar en vefvalið úrtak er gerð af 

ólíkindaúrtaki. Ákveðið var að notast við samfélagsmiðilinn Facebook, www.facebook.com, 

til að dreifa könnuninni og var henni deilt á nokkrum síðum hjá mismunandi aðilum til að reyna 

að tryggja að aldurs- og kynjadreifing yrði eins og best verður á kosið. Könnuninni var m.a. 

deilt hjá tveimur einstaklingum sem fæddir eru eftir 1990 og öðrum tveimur einstaklingum sem 
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fæddir eru fyrir 1975. Þessi aðferð gaf mikla aldursdreifingu þar sem þátttakendur á aldrinum 

41-50 ára voru flestir eða 33,8% allra þátttakenda en þátttakendur á aldrinum 51-60 ára voru 

næstflestir, 26,2%. Búseta þátttakenda var einnig mjög dreifð en þar voru flestir úr 

póstnúmerinu 210 eða Garðabæ en næst flestir úr póstnúmerinu 600 eða Akureyri. 

Rannsakendur hefðu kosið jafnari kynjaskiptingu en kvenkyns þátttakendur voru 63,1%, 

karlkyns þátttakendur voru 36,9% en enginn þátttakenda merkti við valkostinn „Annað” þegar 

spurt var um kyn. 

7.3 Úrvinnsla 
Eftir að lokað hafði verið fyrir móttöku á svörum í könnuninni voru öll svör sett upp í Google 

Sheets sem Google Docs gerði sjálfkrafa. Því næst voru öll svör tekin og færð yfir í Excel þar 

sem unnið var að hreinsun gagna, ýmsum einföldum útreikningum sem og uppsetningu á 

gröfum. Gengið var úr skugga um að einungis væri verið að vinna með gögn frá þátttakendum 

sem höfðu svarað öllum þeim spurningum sem lagðar voru fyrir í spurningarlistanum. 39 svör 

af þeim 494 sem bárust reyndust vera gölluð og var þeim því eytt út og eftir stóðu 455 svör. 

Þar sem flestar spurningar á spurningalistanum innihéldu svarmöguleika á raðkvarða var Excel 

notað til þess að setja upp hverja og eina spurningu ásamt tíðni svarmöguleika. Út frá þeim 

upplýsingum var útbúin tíðnitafla og súlurit fyrir hverja og eina spurningu. Einu spurningarnar 

þar sem svarmöguleikar voru ekki settir upp á raðkvarða voru spurningar þar sem þátttakendur 

voru beðnir um póstnúmer á þeim stað þar sem þeir búa, hver þeirra aðalviðskiptabanki væri 

og hvert kyn þeirra væri. 

7.4 Mælingar og mælitæki 
Í þessari spurningakönnun var verið að athuga afstöðu fólks til aukinnar sjálfvirkni í bönkum 

og til íslenska bankageirans almennt. Nokkrar lykilspurningar voru í könnuninni, t.d. 

spurningar sem snéru að því hvernig fólk stundaði hin almennu bankaviðskipti eins og að 

millifæra og greiða reikninga. Einnig voru þátttakendur spurðir hvernig þeim finnist sinn 

viðskiptabanki sinna fjármálaþörfum sínum og hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með 

möguleikana sem bankinn býður upp á varðandi netbanka og snjallsímaforrit. 

Rannsakendur töldu skynsamlegt að byrja ekki á lykilspurningum, heldur auðveldum 

spurningum sem myndu koma þátttakendum inn í könnunina og sem dæmi um það má nefna 

að fyrsta spurningin var einfaldlega hversu mikið eða lítið traust beri þátttakandi til íslensku 

bankanna. Lykilspurningarnar komu nær miðju og endaði könnunin á bakgrunnsspurningum, 

t.d. um kyn og aldur, en uppröðun á spurningum var gerð í samráði við Þorlák Karlsson, dósent 
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við Háskólann í Reykjavík og rannsóknarstjóra og meðeiganda í rannsóknarfyrirtækinu 

Maskína. Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka B. 

7.5 Tilgangur og tilgátur rannsóknar 
Eins og áður hefur komið fram er breytt neyslumynstur að hafa áhrif á bankana og starfsemi 

þeirra. Bankarnir eru að fækka útibúum með því markmiði að auka notkun á netbönkum og 

snjallsímaforritum. Rannsakendur telja að ferðum fólks í útibú fari fækkandi og að aukin krafa 

sé orðin á sjálfvirkni. Með þessari rannsókn sem gerð var í formi spurningakönnunar var 

viðhorf fólks til bankanna og sjálfvirkni þeirra kannað. Markmið rannsóknarinnar var að 

komast að því hvert neyslumynstur fólks er, þegar kemur að viðskiptum við bankana, hversu 

oft þeir fara í útibú, hvernig þeir framkvæma aðgerðir o.s.frv. Tíðnitöflur fyrir hverja spurningu 

og svarmöguleika hennar má sjá í viðauka C. 

Fyrsti hluti spurningakönnunar sneri að íslensku bönkunum, stöðu þeirra í dag og 

hvernig þátttakendur telja þá standa sig í að sinna fjármálum sínum sem og ánægju þátttakenda 

með þá möguleika sem þeir bjóða upp á varðandi sjálfvirkni. Næsta hluta könnunarinnar var 

ætlað að kanna neyslumynstur þátttakenda, þ.e.a.s. hversu oft þeir fara í útibú og hvernig þeir 

stunda almenn bankaviðskipti, t.d. millifærslur og greiðslur á reikningum. Í þriðja hluta 

könnunarinnar var viðhorf þátttakenda til sjálfvirkni kannað og voru þeir m.a. spurðir að hversu 

miklu eða litlu leyti þeir telji að bankaviðskipti skuli vera sjálfvirk. Einnig voru þátttakendur 

spurðir út í möguleg viðskipti sín við banka sem einungis væru á netinu og hversu líklegir eða 

ólíklegir þeir væru að stunda viðskipti við marga banka til þess að fá bestu kjörin á hverjum 

stað. Í fjórða og síðasta hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir spurninga er vörðuðu 

bakgrunn þeirra, svo sem aldur, kyn, búsetu, laun og menntun en niðurstöður fyrir 

bakgrunnsspurningar má sjá í viðauka C. 

Í upphafi rannsóknarinnar, áður en opnað var fyrir móttöku á svörum, settu 

rannsakendur fram nokkrar tilgátur um niðurstöður hennar. Í fyrstu höfðu rannsakendur áætlað 

að fleiri myndu bera frekar lítið eða mjög lítið traust til bankanna heldur en frekar mikið eða 

mjög mikið. Í ljósi umræðna um íslenska banka síðustu ár frá hruni þeirra árið 2008 töldu 

rannsakendur að líklegt væri að traust til bankageirans væri ekki mikið. Önnur tilgáta sem 

rannsakendur settu fram var að yfir helmingur, þ.e. 50%, þátttakenda færi sjaldnar en einu sinni 

í mánuði í útibú síns viðskiptabanka. Þriðja tilgáta sem sett var fram var að samtals yrðu yfir 

65% þátttakenda annaðhvort frekar ólíklegir eða mjög ólíklegir til að nýta sér þjónustu banka 

sem einungis væri á netinu og héldi ekki úti neinum útibúum. Rannsakendur töldu að þó svo 

að margir kynnu að vilja auka sjálfvirkni í bönkum þá gæti þeim þótt sú hugsun að geta ekki 
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nálgast þjónustu í útibúum óþægileg. Fjórða og jafnframt síðasta tilgáta rannsakenda var að 

yfir 50% þátttakenda væri annað hvort frekar ólíklegir eða mjög ólíklegir til að stunda viðskipti 

við mismunandi banka eða fjármálastofnanir til að nýta bestu kjör á hverjum stað. 

Rannsakendur telja að sú iðja að skipta ört um banka eða jafnvel dreifa viðskiptum sínum 

tíðkist ekki og að þrátt fyrir kröfu um aukna sjálfvirkni og annað slíkt þá mun fólk halda sig 

við að stunda viðskipti við einn banka.  

7.6 Framkvæmd 
Framkvæmd spurningakönnunar fór fram á þann máta að rannsakendur byrjuðu á að semja 

spurningalista í samráði við Breka Karlsson, leiðbeinanda rannsakenda. Fyrst þurfti að ákveða 

hvaða spurningar átti að spyrja og hver tilgangur spurningalistans væri, þ.e.a.s hvaða 

upplýsingum honum væri ætlað að afla. Því næst voru samdar spurningar þar sem gæta þurfti 

orðalags til að tryggja að spurningar væru í jafnvægi sem og að tryggja að þær væru lausar við 

tvíræðni og að sjálfsögðu stafsetningarvillur.  

 Að þessu loknu var spurningalistinn sendur á Þorlák Karlsson sem fór yfir 

spurningalistann og gaf rannsakendum endurgjöf á hvað mætti laga og betrumbæta. 

Rannsakendur breyttu spurningalistanum í samræmi við endurgjöf Þorláks og að því loknu var 

hann settur upp í Forms í Google Docs, en rannsakendur höfðu báðir reynslu af notkun á því 

forriti. Til þess að sannreyna spurningalistann enn frekar var listinn sendur á nokkra aðila sem 

fengu það hlutverk að prófa könnunina, til að athuga hvort svarmöguleikar virkuðu og hvort 

spurningar og önnur fyrirmæli væru skýr. Einnig var hægt að sjá hvort svör væru ekki 

örugglega að skila sér til rannsakenda. Að þessu loknu var svörum þeirra sem fengnir voru til 

að prófa könnunina eytt út og spurningalistinn færður í endanlega mynd áður en hann var 

sendur út. Könnunin var gerð opinber þann 15. apríl 2017 og var henni upprunalega deilt á 

Facebook af báðum rannsakendum. Til þess að ná til dreifðari aldurshópa voru foreldrar 

rannsakenda, fæddir frá árunum 1960 og 1975, einnig fengnir til að dreifa könnuninni á sínum 

Facebook síðum. Þegar leið á fóru fleiri að dreifa könnuninni, þ.á.m. ættingjar og vinir 

rannsakenda á ýmsum aldri og af báðum kynjum. Ákveðið var að taka á móti svörum í eina 

viku og því var lokað var fyrir móttöku á svörum að kvöldi til 22. apríl. 

7.7 Niðurstöður 
Niðurstöður sýndu að 24% þátttakenda bera frekar lítið og 17,1% bera mjög lítið traust traust 

til íslenskra banka almennt eins og sjá má á mynd 11. 
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Mynd 11: Hversu mikið eða lítið traust berðu til íslensku bankanna almennt? 

Þessar niðurstöður voru í samræmi við þá tilgátu sem rannsakendur höfðu sett fram um 

að fleiri þátttakendur bæru frekar eða mjög lítið traust til íslensku bankanna almennt heldur en 

frekar eða mjög mikið og stóðst því tilgátan. Áformað var að greina gögnin enn fremur í 

tölfræði forritinu SPSS með svokölluðu kí-kvaðrat prófi. Það var þó ekki hægt þar sem um 

forsendubrest var að ræða í prófinu en of fáir þátttakendur voru í Sparisjóðnum. Almennt gildir 

sú regla að ekki skuli vera færri en 5 athuganir í hverjum hóp (Carlson, Newbold og Thorne, 

2010). Ekki gafst kostur á að sameina þátttakendur sem eru í viðskiptum við Sparisjóðinn og 

aðra banka og því varð að hætta við frekari greiningu með kí-kvaðrat prófi.  

Þó svo að almennt traust til íslensku bankanna hafi verið að mestu frekar lítið eða mjög 

lítið töldu 33,6% þátttakenda bankann sinn sinna fjármálum sínum frekar vel og 15,2% töldu 

þá sinna fjármálum sínum mjög vel. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 12. Sömu sögu má segja 

um ánægju þátttakenda á þeim möguleikum sem banki þeirra býður upp á varðandi netbanka 

og snjallsímaforrit. Niðurstöður, sem sjá má á mynd 13, sýndu að 43,5% voru frekar ánægðir 

með möguleikana sem viðskiptabanki þeirra byði upp á. Það er því hægt að álykta að þó svo 

að Íslendingar beri lítið traust til íslensku bankanna telja þeir að bankarnir séu að standa sig vel 

í að sinna þörfum sínum í fjármálum og eru almennt ánægðir með þá möguleika sem þeim 

stendur til boða er varðar netbanka og snjallsímaforrit. 

3,3%

13,8%

41,8%

24,0%

17,1%

Mjög	mikið Frekar	mikið Í	meðallagi Frekar	lítið Mjög	lítið
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Mynd 12: Hversu vel eða illa telur þú að bankinn þinn sinni þörfum þínum í fjármálum í dag? 

 
Mynd 13: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með möguleikana sem þinn  

viðskiptabanki býður upp á varðandi netbanka og snjallsímaforrit? 

Niðurstöður sýndu að flestir þátttakenda, 40,4%, stunda viðskipti við Landsbankann 

sem sinn aðalviðskiptabanka eins og sjá má á mynd 14. Langfæstir stunduðu viðskipti við 

Sparisjóðinn eða einungis 1,8%. 
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31,9%
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Mynd 14: Hver er þinn aðalviðskiptabanki? 

Kannað var hversu oft þátttakendur gerðu ferðir í útibú banka síns að meðaltali á 

mánuði. Niðurstöður sýndu að yfirgnæfandi meirihluti fer sjaldnar en einu sinni í mánuði í 

útibú banka síns eða 82% sem sjá má á mynd 15. Tilgátan um að meira en 50% færu sjaldnar 

en einu sinni í mánuði að meðaltali í útibú stóðst því.  

 
Mynd 15: Hversu oft eða sjaldan að meðaltali ferð þú í útibú bankans þíns á mánuði? 

Gögnin voru greind enn fremur í SPSS og athugað var hvort meðaltalsmunur væri á 

milli þess hversu oft þátttakendur færu í útibú og aldri þeirra. Til þess var framkvæmd einhliða 

dreifigreining (e. one-way ANOVA) en áður höfðu aldurshópum verið fækkað í þrjá, yngri en 

30 ára, 31-50 ára og eldri en 50 ára svo ekki yrði forsendubrestur í prófinu og nægar athuganir 

yrðu í hverjum hóp. Sett var fram núlltilgáta um að meðaltöl hópanna yrðu þau sömu. 

Núlltilgátan var sú að ekki væri meðaltalsmunur á milli þess hversu oft þátttakendur færu að 

27,5%
30,3%
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meðaltali í útibú á mánuði og aldurs þeirra og var hún sett fram; H0: µ1 = µ2, þar sem µ táknaði 

meðaltöl hópana. Með hjálp SPSS var reiknað út svokallað F-próf sem gaf ákveðið p-gildi en 

sú tala gefur til kynna hvort marktækur meðaltalsmunur sé á hópunum og þ.a.l. hvort núlltilgátu 

sé hafnað eða ekki. Sú regla gildir að ef p-gildið er hærra en 0,05 er ekki um marktækan 

meðaltalsmun að ræða en sé p-gildið lægra en 0,05 er marktækur munur (Carlson o.fl., 2010). 

F-prófið úr SPSS gaf til kynna að marktækur meðaltalsmunur væri á hópunum en  p-gildið var 

0,001 sem er töluvert lægra en 0,05. Því var núlltilgátunni um að ekki væri marktækur 

meðaltalsmunur á milli hópanna hafnað.  

Til þess að fá frekari upplýsingar um hvaða aldurshópar væru frábrugðnir hvor öðrum 

þegar kemur að fjölda heimsókna í útibú að meðaltali var framkvæmt svokallað „Post Hoc 

Test” í SPSS. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á milli elsta hópsins, þátttakenda 

eldri en 50 ára og afstöðu bæði þátttakenda á aldursbilinu 31-50 ára og yngri en 30 ára. Til þess 

að fá hugmynd um hvort þátttakendur sem voru eldri en 50 ára færu sjaldnar eða oftar en aðrir 

þátttakendur í útibú að meðaltali á mánuðu var ákveðið að reikna meðaltöl svara fyrir hvern 

hóp fyrir sig. Hverjum svarmöguleika var gefið gildi frá 1 upp í 5, þar sem svarmöguleikinn 

„sjaldnar en 1 sinni í mánuði” fékk gildið 1 og svarmöguleikinn „oftar en 7 sinnum í mánuði” 

fékk gildið 5. Þetta þýðir að því lægra sem meðaltal aldurshóps er, því sjaldnar fara 

þátttakendur innan hópsins að meðaltali í útibú á mánuði. Niðurstöður meðaltals útreikninga 

sýndu að þátttakendur eldri en 50 ára fara að jafnaði oftar í útibú heldur en aðrir þátttakendur 

þar sem meðaltal þeirra, 1,415, var hærra en meðaltöl annara þátttakenda, þ.e. bæði hjá 

þátttakendum 30 ára og yngri, 1,095, sem og þátttakenda á aldursbilinu 31-50 ára, 1,226. 

Meðaltöl aldurshópanna ásamt staðalfrávikum má sjá í töflu 2 en staðalfrávik er mæling á því 

hversu mikið frávik er að finna á milli gilda í talnasafni og meðaltali þess. 
Tafla 2: Meðaltöl og staðalfrávik aldurshópa; Hversu oft eða sjaldan  

að meðaltali ferðu í útibú bankans þíns á mánuði? 

Aldur: Meðaltal: Staðalfrávik: 
30 ára eða yngri 1,095 0,334 
31 – 50 ára 1,226 0,685 
Eldri en 50 ára 1,415 0,798 

 

 Kannað var hvernig þátttakendur framkvæmdu aðgerðir bankaviðskipta, svo sem kanna 

stöðu á reikningum sínum, millifærslur á aðra aðila og greiðslur á reikningum. Á mynd 16 má 

sjá niðurstöðurnar en í spurningu um millifærslur voru svarmöguleikrnir „Annað” og „Í 

gegnum þriðja aðila, t.d. Aur eða Kass” sameinaðir til þess að auðvelda samanburð. 
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Mynd 16: Þegar þú þarft að kanna stöðu reikninga, millifæra á annan aðila  

eða greiða reikninga, hvernig gerir þú það yfirleitt? 

Niðurstöður sýndu, eins og fram hefur komið, að notkun á netbanka og appi eða öðru 

sambærilegu er í miklum meirihluta. Þó eru fleiri sem nota netbanka heldur en app eða 

farsímaútgáfu netbankans þegar millifæra á á annan aðila heldur en þegar kanna á stöðu á 

reikningum og enn fleiri þegar greiða á reikninga. Að sama skapi nota færri app eða 

farsímaútgáfu netbankans þegar millifæra á pening á annan aðila heldur en þegar kanna á stöðu 

reikninga og enn færri nota app eða farsímaútgáfu netbankans þegar greiða á reikninga. 

Samanlagt hlutfall þeirra sem nota netbanka eða appið eða farsímaútgáfu netbankans er mjög 

svipað fyrir allar þrjár aðgerðir eða á bilinu 95,8% til 98,7%. Draga má því þá ályktun að eftir 

því sem flækjustig aðgerða eykst, þ.e.a.s. ef gera má ráð fyrir að flóknara sé að millifæra á 

annan aðila heldur en að kanna stöðu reikninga og enn flóknara sé að greiða reikninga, færa 

notendur sig úr appi eða farsímaútgáfu netbankans yfir í netbankann. 

Kannað var að hversu miklu eða litlu leyti þátttakendur vildu að viðskipti við banka 

ættu að vera sjálfvirk. Niðurstöður sýndu að mikill meiri hluti þátttakenda vill að viðskipti við 

banka séu að mestu leyti sjálfvirk en meira en helmingur þátttakenda, 51,6% vilja að viðskipti 

séu að frekar miklu leyti sjálfvirk líkt og sjá má á mynd 17. 
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Mynd 17: Að hversu miklu eða litlu leyti vilt þú að viðskipti við bankana séu sjálfvirk? 

Tilgáta þess efnis að samtals hlutfall þátttakenda sem væru annað hvort frekar eða mjög 

ólíklegir til að stunda viðskipti við banka sem einungis væri á netinu og ekki með útibú stóðst 

ekki. Niðurstöður sýndu að skiptar skoðanir væru á þessu en þó voru fleiri sem sögðust líklegir 

til að stunda viðskipti við slíkan banka, 29,7% frekar líklegir og 20,7% mjög líklegir en samtals 

voru 27% frekar eða mjög ólíklegir til þess að stunda viðskipti við slíkan banka. Þetta má sjá 

má á mynd 18.  

 
Mynd 18: Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að nýta þér þjónustu  

banka sem einungis væri á netinu, en ekki með útibú? 

 Könnuð var tilhneiging þátttakenda til að stunda viðskipti við marga mismunandi banka 

í þeim tilgangi að nýta bestu kjörin á hverjum stað. Niðurstöður voru nokkuð dreifðar en 25,9% 

sögðust frekar líklegir til að stunda viðskipti við marga mismunandi banka en 26,2% sögðust 
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frekar ólíklegir. Tilgáta um að meiri en helmingur þátttakenda væru frekar eða mjög ólíklegir 

til að stunda viðskipti við marga mismunandi banka stóðst ekki. Þetta má sjá á mynd 19. 

 

 
Mynd 19: Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að stunda viðskipti við marga mismunandi 

banka/fjármálafyrirtæki í þeim tilgangi að nýta þér bestu kjörin á hverjum stað? 

Ákveðið var að greina niðurstöður frekar í SPSS og framkvæma einhliða 

dreifigreiningu. Markmið dreifigreiningarinnar var að kanna hvort marktækan meðaltalsmun 

væri að finna á því hversu líklegir þátttakendur væru til að stunda viðskipti við marga 

mismunandi banka til að nýta bestu kjörin á hverjum stað og tekna þeirra. Ákveðið var að 

mynda þrjá hópa af tekjum, undir 300.000 krónum á mánuði eftir skatt, 300.001 til 600.000 

krónur og meira en 600.000 krónur. Núlltilgáta prófunarinnar var að ekki væri meðaltalsmunur 

á milli þess hversu líklegir þátttakendur væru til að stunda viðskipti við marga mismunandi 

banka og tekna þeirra og var tilgátan sett fram; H0: µ1 = µ2, þar sem µ táknaði meðaltal hópanna. 

Reiknað var F-próf sem gaf P-gildi 0,000 og þar sem 0,00 er lægra en 0,05 þýddi það að 

marktækan meðaltalsmun var að finna á milli hópanna og var núlltilgátunni því hafnað. 

Niðurstöður úr „Post Hoc Test”, sem framkvæmt var í kjölfar F-prófs, sýndu að marktækur 

munur var á afstöðu þátttakenda með lægra en 300.000 krónur að meðaltali í laun á mánuði 

eftir skatt og þeirra sem höfðu tekjur sem annaðhvort voru á bilinu 300.001 til 600.000 eða 

þeirra sem voru með hærri tekjur en 600.000. 

Til þess að fá frekari hugmynd um hvort þátttakendur með lægra en 300.000 krónur í 

tekjur að meðaltali á mánuði væru líklegri eða ólíkegri til að stunda viðskipti við marga 

mismunandi banka heldur en tekjuhærri þátttakendur var ákveðið að reikna út meðaltöl svara 

fyrir þessa tekjuhópa. Niðurstöður meðaltals útreikninga sýndu að tekjulægri þátttakendur, þ.e. 
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með lægra en 300.000 voru almennt ólíklegri til að stunda viðskipti við marga mismunandi 

banka heldur en þeir tekjuhærri. Svarmöguleikum voru gefin gildi frá einum upp í 5, þar sem 

svarmöguleikinn „mjög líkleg/ur” fékk gildið 1 og svarmöguleikinn „mjög ólíkleg/ur” fékk 

gildið 5. Þetta þýddi því að því lægra sem meðaltalið væri, því líklegri væru þátttakendur til að 

stunda viðskipti við marga mismunandi banka, en því hærra sem meðaltalið væri, því ólíklegri 

væru þeir. Niðurstöður meðaltals útreikninga má sjá í töflu 3 ásamt staðalfrávikum.  
Tafla 3: Meðaltöl og staðalfrávik fyrir líkindi þátttakenda til að stunda viðskipti  

við marga mismunandi banka eftir tekjum þeirra. 

Tekjur: Meðaltal: Staðalfrávik: 
Minna en 300.000 krónur að 
meðaltali á mánuði. 3,280 1,372 

300.001 – 600.000 krónur að 
meðaltali á mánuði. 2,662 1,307 

Meira en 600.000 krónur að 
meðaltali á mánuði. 2,600 1,255 

 

Hæsta meðaltalið var hjá þátttakendum með minna en 300.000 krónur að meðaltali á 

mánuði í tekjur eftir skatt en einnig var hæsta staðalfrávikið að finna hjá sama hóp. 

7.8 Ábending frá þátttakanda 
Þann 17. apríl 2017 barst öðrum rannsakanda tölvupóstur frá aðila sem hafði tekið könnunina 

og vildi koma frekari upplýsingum til skila. Umræddur einstaklingur segist hafa undanfarin ár 

þurft að aðstoða móðir sína og sambýlismann hennar í sínum viðskiptum við bankana en bæði 

eru þau komin á háan aldur, hún 92 ára og hann 102 ára. Þau eiga í miklum erfiðleikum með 

að stunda viðskipti sín þar sem útibú þeirra í Kringlunni hefur tekið miklum breytingum og þar 

eru t.d. engir gjaldkerar né þjónustufulltrúar, einungis sjálfsafgreiðsluvélar. Í tölvupóstinum er 

einstaklingurinn harðorður í garð bankanna og segir að bankarnir fái núll í einkunn frá sér og 

sinni fjölskyldu. 

Áhugavert var að fá þennan tölvupóst en hann helst í hendur við niðurstöður rannsóknar 

þar sem eldri þátttakendur, eldri en 50 ára, voru að meðaltali að fara oftar í útibú að meðaltali 

á mánuði. Það má því velta fyrir sér hvort bankar séu að fara of hratt í breytingar á útibúum 

með komandi kynslóðir í huga án þess að gæta að eldri og minna tæknivæddum viðskiptavinum 

eldri kynslóða. 

7.9 Vankantar og mögulegt framhald rannsóknar 
Eins og áður hefur komið fram var könnuninni dreift á Facebook og þátttakendur gátu því 

einungis tekið þátt í gegnum tölvu eða önnur snjalltæki, t.d. snjallsíma eða spjaldtölvur. Það 
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gefur því auga leið að þar gæti myndast skekkja, þar sem verið er að kanna viðhorf fólks til 

aukinnar sjálfvirkni og hvernig það stundar ýmis bankaviðskipti, ættu niðurstöður að sýna að 

fólk er að nýta sér tölvur og snjalltæki þar sem þátttakendur gátu eingöngu svarað könnuninni 

í slíkum tækjum. Í framhaldi þessarar rannsóknar væri t.d áhugavert að framkvæma sömu 

könnun sem símakönnun með þýði sem endurspeglar þjóðina og einnig að framkvæma 

könnunina  fyrir fólk sem leggur leið sína í bankann. Með þessu myndi könnunin verða 

áreiðnlegri og þá fengust sértækari svör um þjónustuna sem sótt er eftir með því að koma í 

bankann. Einnig myndi það gagnast rannsókninni frekar að tryggja fleiri þátttakendur sem 

stunda viðskipti við Sparisjóðinn. Fáir þátttakendur sem stunduðu viðskipti við Sparisjóðinn 

urðu til þess að ekki var hægt að gera frekari reikninga á gögnum og tengja við 

viðskiptabankana. 

8 Umræða og lokaorð 
Ljóst er að ógnir stafa að bankageiranum og þeirri bankaþjónustu sem þekkist í dag. Ný 

reglugerð Evrópusambandsins mun opna á gögn bankanna og gera þriðja aðila kleift að nýta 

sér þau til að bjóða notendum sínum fjármálaþjónustu. Kynslóðaskipti og koma 

aldamótakynslóðarinnar þrýstir á bankana að auka tækniþjónustu sína en líkt og fram kemur í 

skýrslu Scratch, „The millenial index report”, er skoðun yngra fólks, aldamótakynslóðarinnar, 

gagnvart bönkum og bankaþjónustu frábrugðin skoðunum eldra fólks. Aldamótakynslóðin er 

opnari fyrir því að skipta um banka og telur að framtíð bankastarfsemi verði mjög frábrugðin 

því sem þekkist í dag með tilkomu stórra tæknifyrirtækja líkt og Facebook og Apple. Einnig er 

traust þeirra og trú á bönkum í miklu lágmarki en líkt og áður hefur komið fram segist stór hluti 

frekar vilja hlusta á tannlækninn sinn heldur en bankann sinn þegar kemur að fjármálum. 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar gefa til kynna að núverandi módel bankanna, að 

halda úti mörgum útibúum með mörgum starfsmönnum sé úr sér gengið. Kominn er tími fyrir 

bankana að breyta módeli sínu og mynda miðstýrðara kerfi utan um gögn og veita 

viðskiptavinum persónulegri þjónustu byggða á gögnum þeirra, svo sem færslugögnum. Þetta 

vita bankarnir að einhverju leyti, enda hefur útibúum farið fækkandi, sjálfvirkni möguleikar 

fyrir viðskiptavini þeirra hafa aukist og alls kyns aðgerðir eru að eiga sér stað til þess að auka 

skilvirkni banka með breytingum á útibúum með tilheyrandi fækkunum á starfsfólki líkt og 

gjaldkerum. Í raun er það orðið svo að þegar viðskiptavinir gera sér ferð í útibú er þeim vísað 

í sjálfsafgreiðsluvélar ef kostur gefst og sumstaðar eru gjaldkerar ekki til staðar fyrstu einn til 

tvo klukkutímana af opnunartíma útibúsins. Það gefur því auga leið að bankarnir eru að taka 

þátt í þeirri tæknibyltingu sem er að eiga sér stað. Það gerist þó hægt, en mögulega á réttum 
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hraða þar sem elsta kynslóðin vill eiga viðskipti sín í útibúum. Þá eru ennþá margar aðgerðir 

sem ekki er hægt að gera nema með aðstoð gjaldkera eða þjónustufulltrúa líkt og að leggja 

reiðufé inn á kreditkort svo eitthvað sé nefnt. Viðskiptavinir bankanna eru að verða sífellt 

tæknivæddari enda breiðist ný tækni út á hraða sem ekki hefur sést áður líkt og sjá má þegar 

útbreiðsla snjallsíma er borin saman við landlínusíma. Niðurstöður rannsóknar sýna að 

yfirgnæfandi meirihluti viðskiptavina bankanna notar snjalltæki og netbanka til að framkvæma 

helstu bankaaðgerðir sem helst í hendur við það að mikill meirihluti fer sjaldnar en einu sinni 

í mánuði að meðaltali í útibú. Niðurstöður sýndu einnig að stór hluti Íslendinga gæti hugsað 

sér að nýta sér þjónustu banka sem einungis væri á netinu og ekki með nein útibú. Það er því 

mikið svigrúm fyrir bankana til að athafna sig í þróun á frekari möguleikum á sjálfvirkni. 

Rannsakendur telja að bankarnir þurfi að vera kvikari með breytingar og tækniþróun, 

sérstaklega ætli þeir sér að keppa við Fintech fyrirtækin. Fyrst verið er að fækka útibúum og 

ýta viðskiptavinum í átt að aukinni tækninotkun verður hún að vera fullkomnari en hún er í 

dag. Bankar eru, að því er virðist, að stóla á að viðskiptavinir þeirra vísi þeim leiðina í þróun á 

tækni til að bæta þjónustu þeirra en sú leið er ekki talin vænleg til árangurs. Í bókinni „The 

innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail” eftir Clayton M. 

Christensen sem kom út árið 1997 er fjallað um stór fyrirtæki, svokallaða markaðsleiðtoga og 

hvernig þau takast á við nýja og byltingarkennda tækni. Christensen talar um að stór fyrirtæki 

geti ekki ætlast til þess að viðskiptavinir þeirra vísi þeim veginn að nýrri tækni og að tækni 

sem virðist ekki vera þörf fyrir í dag gæti verið brýn þörf fyrir á morgun (Christensen, 1997). 

Þessu þurfa bankarnir að átta sig á því þetta eru Fintech fyrirtækin að gera, t.d. Aur og Kass 

sem gera notendum kleift á einfaldan hátt að millifæra pening án þess að þurfa að fylla út 

reikningsupplýsingar og kennitölu viðtakanda heldur einungis símanúmer hans. Henry Ford, 

stofnandi bílaframleiðandans Ford, sagði eitt sinn að ef hann hefði spurt fólk að því hvað því 

vantaði, áður en hann smíðaði fyrsta bílinn, hefði það svarað með því biðja um hraðskreiðari 

hest (Vlaskovits, 2011). Með þessu átti Ford við að neytendur geta ekki vitað hvað þeir vilja ef 

þeir vita ekki hvað getur mögulega verið í boði. Hefði Ford hlustað á þá og látið þá leiða sig 

áfram hefði honum líklegast ekki gengið mjög vel þar sem erfitt er að búa til hraðskreiðari 

hesta. Ford bjó þó ekki til hest heldur bjó hann til fyrsta fjöldaframleidda bílinn og kynnti þar 

með nýja tækni til sögunnar sem neytendur höfðu ekki hugmynd um að væri til og vissu þ.a.l. 

ekki að þeim vantaði. Ætli viðskiptavinir banka hafi, á sínum tíma, vitað að þeim vantaði t.d. 

greiðslukort til að auðvelda greiðslur, netbanka eða öpp fyrir snjallsíma til þess að auðvelda 

millifærslur? Eflaust höfðu viðskiptavinir ekki hugmynd um það, en það kom þó á daginn að 
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þessar breytingar reyndust viðskiptavinum vel og sumar hverjar reyndust seinna vera 

byltingarkenndar líkt og greiðslukortin. 

Bankarnir verða að átta sig á því að þeir verða að sýna viðskiptavinum sínum hvað er í 

boði. Aðeins þannig munu viðskiptavinir bankanna vita hvað þeir vilja, bankarnir bætt þjónustu 

sína út frá því og þannig haldið viðskiptavinum sínum. Stutt er í að ný reglugerð, PSD2, opni 

á gögn bankanna og ljóst er að Fintech fyrirtækin munu einungis verða ágengari eftir það.  

Bankarnir mega því ekki slóra og verða að ákveða hvaða leið þeir vilja fara, þ.e. hvort þeir ætli 

sér í slag eða samstarf við þriðja aðila og hvar þeir ætla sér að vera í virðiskeðjunni. PSD2 mun 

opna á allskyns nýja þjónustu líkt og PISP og AISP og það ætti því ekkert að vera því til 

fyrirstöðu að stór tæknifyrirtæki líkt og Facebook og/eða Google nýti stærð sína og fjölda 

notenda til þess að bjóða upp á bankaþjónustu á lægra verði eða jafnvel ókeypis.  

Rannsakendur telja að bankarnir séu vel í stakk búnir til að takast á við framtíðina og 

breytingarnar sem með henni koma með tilkomu PSD2 enda margir bankar mjög stórir og 

rótgrónir í þeim samfélögum þar sem þeir starfa. Þeir ættu því að horfa á nýjar reglugerðir og 

aukna kröfu neytenda fyrir sjálfvirkni sem tækifæri til að gera betur, nýta stærð sína, þekkingu 

og reynslu og fara í samstarf við ný og „fersk” Fintech fyrirtæki til þess að skapa virði, bæði 

fyrir sig sem og viðskiptavini sína. 

Eins og áður segir er PSD2 handan við hornið og bankarnir geta ekki setið aðgerðalausir 

og beðið eftir því að opnað verði á gögnin þeirra því þeir vita afleiðingarnar sem PSD2 mun 

hafa. Fintech fyrirtækin munu verða ágengari og yngri, tæknivæddari kynslóðir munu 

mögulega frekar tileinka sér nýjar leiðir til að sinna fjármálaþörfum sínum í gegnum þjónustu 

sem slík fyrirtæki bjóða. Bankarnir verða því að framkvæma núna því geri þeir ekkert munu 

þeir enda eins og vídeoleigan Blockbuster að bíða eftir Netflix, Kodak að bíða eftir stafrænu 

myndavélunum, Myspace að bíða eftir Facebook og risaeðlurnar að bíða eftir loftsteininum. 

Bankarnir hafa tækifæri til þess að athafna sig og ákveða hvernig starfsemi þeirra á að þróast 

og breytast með tilkomu PSD2, því ólíkt risaeðlunum sem sáu ekki loftsteininn koma, vita 

bankarnir hvað er framundan. 
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Viðauki A: Spurningalisti djúpviðtala 
Spurningalisti fyrir djúpviðtal við Atla Knútsson 

1. Er viðskiptamódel bankanna brotið? 
2. Hvert er helsta vandamál íslensku bankanna og íslenska bankageirans? 
3. Er hætta á að nýjir aðilar líkt og Aur og Kass fari að taka hluta af þjónustutekjum 

bankanna til sín? 
4. Eru FinTech fyrirtæki að ógna bönkunum með því að sérhæfa sig í einstaka aðgerðum 

fyrir viðskiptavini þeirra? 
 
Spurningalisti fyrir djúpviðtal við Björgvin Ólafsson 

1. Er viðskiptamódel bankanna brotið? 
2. Er „spread” bankanna að minnka og þjónustutekjur að aukast? 
3. Hvaða ógnir stafa að íslensku bönkunum og þá Íslandsbanka? 
4. Er hætta á að nýjir aðilar fari að taka hluta af þjónustutekjum bankanna til sín? 

a. Aur og Kass með millifærslur 
b. Aktíva með jafningjalán 

5. Eru ný og minni fyrirtæki að bíta í bankana? 
a. Mögulega Fintech fyrirtæki? 
b. Aðrir aðilar? 

6. Hver er ástæðan fyrir fækkun útibúa hjá Íslandsbanka? 
a. Hvernig er fólk að taka í fækkunina? 

7. Tomato eru nýjir aðilar á Íslandi sem bjóða upp á hraðbanka þjónustu, er það að ógna 
bönkunum eitthvað? 

 
Spurningalisti fyrir djúpviðtal við Georg Lúðvíksson 

1. Í starfsauglýsingu í Fréttablaðinu segir Meniga: „Meniga is leading the next 
generation of online banking”, hvað meiniði með þessu? 

a. Hvernig er Meniga að leiða næstu kynslóð af internet bönkum? 
2. Er viðskiptamódel bankanna brotið? 
3. Er „spread” bankanna að minnka og þjónustutekjur að aukast? 
4. Er hætta á að nýjir aðilar fari að taka hluta af þjónustutekjum bankanna til sín? 

a. Aur og Kass með millifærslur 
b. Aktíva með jafningjalán 

5. Eru FinTech fyrirtæki að ógna bönkunum með því að sérhæfa sig í einstaka aðgerðum 
fyrir viðskiptavini þeirra? 

6. Getur Meniga hjálpað bönkunum eða einstaka banka í baráttunni gegn þessari 
tæknibyltingu? 

7. Afhverju voru bankarnir ekki að veita þá þjónustu sem Meniga er að veita? 
a. Eru bankarnir ekki að fara á mis við nýtingu á mikilvægum gögnum sem þeir 

gætu notað til að veita viðskiptavinum sínum meiri þjónustu? 
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Viðauki B: Spurningalisti könnunar 
 
Kæri þátttakandi, 
 
Þessari könnun er ætlað að kanna viðhorf fólks til bankanna og sjálfvirkni þeirra. Fyllsta 
trúnaðar er heitið og eru svör ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. Þér er hvorki skylt að 
svara einstaka spurningum né spurningarlistanum í heild. 
 
Þessi könnun er hluti af rannsóknarverkefni við viðskiptadeild í Háskólanum í Reykjavík sem 
unnin er af Ólöfu Marý og Willardi Nökkva. 
 
Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina er hægt að hafa samband við Willard 
Nökkva eða Ólöfu Marý í síma 696-8528 eða 659-1475. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
willard14@ru.is eða olofw14@ru.is 
 
Fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna.  
Kær kveðja,  
Ólöf Marý Waage Ragnarsdóttir og Willard Nökkvi Ingason 
 

1. Hversu mikið eða lítið traust berðu til íslensku bankanna almennt? 
o Mjög mikið 
o Frekar mikið 
o Í meðallagi 
o Frekar lítið 
o Mjög lítið 

 
2. Hversu vel eða illa telur þú að bankinn þinn sinni þörfum þínum í fjármálum í dag? 

Það er að segja, getur þú gert þær aðgerðir sem þú kýst að gera, hvar og hvenær sem er. 
o Mjög vel 
o Frekar vel 
o Í meðallagi 
o Frekar illa 
o Mjög illa 

 
3. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með möguleikana sem þinn viðskiptabanki 

býður upp á varðandi netbanka og snjallsímaforrit? 
o Mjög ánægð/ur 
o Frekar ánægð/ur 
o Í meðallagi 
o Frekar óánægð/ur 
o Mjög óánægð/ur 

 
4. Hver er þinn aðalviðskiptabanki? 

o Arion banki 
o Íslandsbanki 
o Landsbankinn 
o Sparisjóðurinn 
o Other: 
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5. Hversu oft eða sjaldan að meðaltali ferð þú í útibú bankans þíns á mánuði? 
o Sjaldnar en 1 sinni í mánuði 
o 1-2 sinnum í mánuði 
o 3-4 sinnum í mánuði 
o 5-6 sinnum í mánuði 
o 7 sinnum í mánuði eða oftar 

 
6. Þegar þú ætlar að skoða stöðuna á þínum reikningum, hvernig gerir þú það yfirleitt? 

o Í heimabankanum 
o Í appinu eða farsímaútgáfu netbankans 
o Fer í hraðbanka 
o Fer í útibú og fæ þær upplýsingar hjá gjaldkera 
o Other 

 
7. Þegar þú þarft að millifæra peninga til annars aðila (ekki greiða reikninga), hvernig 

gerir þú það yfirleitt? 
o Í heimabankanum 
o Í appinu eða farsímaútgáfu netbankans 
o Í hraðbanka 
o Í gegnum app þriðja aðila, t.d. Aur eða Kass 
o Fer í útibú og fæ gjaldkera til að millifæra fyrir mig 
o Other: 

 
8. Þegar þú þarft að greiða reikninga, hvernig gerir þú það yfirleitt? 

o Í heimabankanum 
o Í appinu eða farsímaútgáfu netbankans 
o Í hraðbanka 
o Fer í útibú og nýti mér þjónustu gjaldkera 
o Other: 

 
9. Að hversu miklu eða litlu leyti vilt þú að viðskipti við bankana séu sjálfvirk? 

o Að öllu leyti 
o Að mjög miklu leyti 
o Að frekar miklu leyti 
o Í meðallagi 
o Að frekar litlu leyti 
o Að mjög litlu leyti 
o Að engu leyti 

 
10. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að nýta þér þjónustu banka sem einungis 

væri á netinu, en ekki með útibú? 
o Mjög líkleg/ur 
o Frekar líkleg/ur 
o Í meðallagi 
o Frekar ólíkleg/ur 
o Mjög ólíkleg/ur 
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11. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að stunda viðskipti við marga mismunandi 
banka/fjármálafyrirtæki í þeim tilgangi að nýta þér bestu kjörin á hverjum stað? 
o Mjög líkleg/ur 
o Frekar líkleg/ur 
o Í meðallagi 
o Frekar ólíkleg/ur 
o Mjög ólíkleg/ur 

 
12. Hvert er póstnúmer þar sem þú býrð?  

Vinsamlegast veldu viðeigandi póstnúmer. 
o Þátttakendur voru beðnir að velja viðeigandi póstnúmer úr felliglugga (e. drop-

down)  
 
13. Hverjar eru tekjur þínar að meðaltali á mánuði, eftir skatt? 

o Hef ekki tekjur 
o 1 - 150.000 krónur 
o 150.001 - 300.000 krónur 
o 300.001 - 450.000 krónur 
o 450.001 - 600.000 krónur 
o 600.001 - 750.000 krónur 
o Meira en 750.000 krónur 

 
14. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

o Grunnskólanám eða minna 
o Starfsnám 
o Iðnnám - verklegt nám á framhaldsskólastigi 
o Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 
o Nám í sérskóla á háskólastigi 
o Grunnnám í háskóla 
o Meistaranám í háskóla 
o Doktorsnám 

 
15. Hver er aldur þinn?  

o 20 ára eða yngri 
o 21-30 ára 
o 31-40 ára 
o 41-50 ára 
o 51-60 ára 
o 61-70 ára 
o Eldri en 70 ára 

 
16. Hvert er kyn þitt?  

o Karlkyn 
o Kvenkyn 
o Annað 
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Viðauki C: Tíðnitöflur spurningakönnunar 
	
1. Hversu mikið eða lítið traust berð þú til bankanna? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Mjög mikið 15 3.3% 
Frekar mikið 63 13.8% 
Í meðallagi 190 41.8% 
Frekar lítið 109 24.0% 
Mjög lítið 78 17.1% 
Samtals 455  

 
 
2. Hversu vel eða illa telur þú að bankinn þinn sinni þörfum þínum í fjármálum í dag? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Mjög vel 69 15.2% 
Frekar vel 153 33.6% 
Í meðallagi 145 31.9% 
Frekar illa 55 12.1% 
Mjög illa 33 7.3% 
Samtals 455  

 
 
3. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með möguleikana sem þinn viðskiptabanki býður 
upp á varðandi netbanka og snjallsímaforrit? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Mjög ánægð/ur 117 25.7% 
Frekar ánægð/ur 198 43.5% 
Í meðallagi 112 24.6% 
Frekar óánægð/ur 20 4.4% 
Mjög óánægð/ur 8 1.8% 
Samtals 455  

 
 
4. Hver er þinn aðalviðskiptabanki? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Arion banki 125 27.5% 
Íslandsbanki 138 30.3% 
Landsbankinn 184 40.4% 
Sparisjóðurinn 8 1.8% 
Samtals 455  
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5. Hversu oft eða sjaldan að meðaltali ferð þú í útibú bankans þíns á mánuði? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Sjaldnar en 1 sinni í mánuði 373 82.0% 
1-2 sinnum í mánuði 59 13.0% 
3-4 sinnum í mánuði 12 2.6% 
5-6 sinnum í mánuði 5 1.1% 
7 sinnum í mánuði eða oftar 6 1.3% 
Samtals 455  

 
 
6. Þegar þú ætlar að skoða stöðuna á þínum reikningum, hvernig gerir þú það yfirleitt? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Í heimabankanum 249 54.7% 
Í appinu eða farsímaútgáfu 
netbankans 200 44.0% 

Fer í hraðbanka 0 0.0% 
Fer í útibú og fæ þær 
upplýsingar hjá gjaldkera 2 0.4% 

Annað 4 0.9% 
Samtals 455  

 
 
7. Þegar þú þarft að millifæra peninga til annars aðila (ekki greiða reikninga), hvernig gerir 
þú það yfirleitt? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Í heimabankanum 282 62.0% 
Í appinu eða farsímaútgáfu 
netbankans 154 33.8% 

í hraðbanka 1 0.2% 
Í gegnum app þriðja aðila, 
t.d. Aur eða Kass 11 2.4% 

Fer í útibú og fæ gjaldkera 
til að millifæra fyrir mig 5 1.1% 

Annað  2 0.4% 
Samtals 455  
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8. Þegar þú þarft að greiða reikninga, hvernig gerir þú það yfirleitt? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Í heimabankanum 344 75.6% 
Í appinu eða farsímaútgáfu 
netbankans 104 22.9% 

Í hraðbanka 1 0.2% 
Fer í útibú og nýti mér 
þjónustu gjaldkera 5 1.1% 

Annað 1 0.2% 
Samtals 455  

 
 
9. Að hversu miklu eða litlu leyti vilt þú að viðskipti við bankana séu sjálfvirk? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Að öllu leyti 46 10.1% 
Að mjög miklu leyti 148 32.5% 
Að frekar miklu leyti 235 51.6% 
Í meðallagi 0 0.0% 
Að frekar litlu leyti 11 2.4% 
Að mjög litlu leyti 8 1.8% 
Að engu leyti 7 1.5% 
Samtals 455  

 
 
10. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að nýta þér þjónustu banka sem einungis væri 
á netinu, en ekki með útibú? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Mjög líkleg/ur 94 20.7% 
Frekar líkleg/ur 135 29.7% 
Í meðallagi 103 22.6% 
Frekar ólíkleg/ur 78 17.1% 
Mjög ólíkleg/ur 45 9.9% 
Samtals 455  
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11. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værir þú til að stunda viðskipti við marga mismunandi 
banka/fjármálafyrirtæki í þeim tilgangi að nýta þér bestu kjörin á hverjum stað? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Mjög líkleg/ur 91 20.0% 
Frekar líkleg/ur 118 25.9% 
Í meðallagi 68 14.9% 
Frekar ólíkleg/ur 119 26.2% 
Mjög ólíkleg/ur 59 13.0% 
Samtals 455  

 
 
12. Hvert er póstnúmer þar sem þú býrð? 
Svarmöguleikar Tíðni: Hlutfall: 
Höfuðborgarsvæðið 272 59.8% 
Suðurnes 59 13.0% 
Suðurland 25 5.5% 
Vesturland og Vestfirðir 16 3.5% 
Norðurland 73 16.0% 
Austurland 10 2.2% 
Samtals 455  

 
 
13. Hverjar eru tekjur þínar að meðaltali á mánuði, eftir skatt? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Hef ekki tekjur 16 3.5% 
1 - 150.000 krónur 34 7.5% 
150.001 - 300.000 krónur 107 23.5% 
300.001 - 450.000 krónur 115 25.3% 
450.001 - 600.000 krónur 83 18.2% 
600.001 - 750.000 krónur 40 8.8% 
Meira en 750.000 krónur 60 13.2% 
Samtals 455  
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14. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Grunnskólanám eða minna 52 11.4% 
Starfsnám 13 2.9% 
Iðnnám - verklegt nám á 
framhaldsskólastigi 58 12.7% 

Bóklegt nám á 
framhaldsskólastigi 78 17.1% 

Nám í sérskóla á 
háskólastigi 36 7.9% 

Grunnnám í háskóla 113 24.8% 
Meistaranám í háskóla 95 20.9% 
Doktorsnám 10 2.2% 
Samtals 455  
	
	
	
15. Hver er aldur þinn? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
20 ára eða yngri 4 0.9% 
21-30 ára 80 17.6% 
31-40 ára 58 12.7% 
41-50 ára 154 33.8% 
51-60 ára 119 26.2% 
61-70 ára 32 7.0% 
70 ára eða eldri 8 1.8% 
Samtals 455  
	
	
16. Hvert er kyn þitt? 
Svarmöguleikar: Tíðni: Hlutfall: 
Karlkyn 168 36.9% 
Kvenkyn 287 63.1% 
Annað 0 0.0% 
Samtals 455  
	
	
 

 

 

 


