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Útdráttur 

Stafrænar lausnir eru sífellt að aukast í íslensku bankasamfélagi og því mikilvægt fyrir bankana 

að huga að stafrænum þjónustugæðum og hvað þarf til þess að mæla og greina þjónustuna. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir stafrænna þjónustugæða, út frá aðlagaða 

e-SERVQUAL módelinu (persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni) 

hafa áhrif á ánægju viðskiptavina sem nota stafrænar lausnir í sínum viðskiptabanka. Til að 

svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fram var notast við megindlega aðferðafræði þar 

sem spurningakönnun var lögð fyrir á Fésbókina. Fjórar tilgátur voru lagðar fram til þess að 

rannsaka hvort að persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni hafi áhrif á 

ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. Þessar tilgátur voru settar fram til að styðja 

við rannsóknarspurninguna og línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að vinna úr gögnunum. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að allir þættir stafrænna þjónustugæða hafi áhrif á ánægju 

viðskiptavina hjá sínum viðskiptabanka gagnvart snjallsímaforriti bankanna. Niðurstöðurnar 

sýna hinsvegar þegar kemur að netbanka hjá bönkunum að allir þættir stafrænna þjónustugæða 

hafi einungis áhrif á ánægju viðskiptavina Íslandsbanka. Hjá Arion banka og Landsbankanum 

höfðu ekki allir þættir stafrænna þjónustugæða áhrif á ánægju viðskiptavina. Að endingu sýna 

niðurstöðurnar hvaða þættir viðskiptavinir telja mikilvægir og hvaða þættir bankarnir ættu að 

einblína á þegar stafrænar lausnir eru hannaðar með því markmiði að auka ánægju 

viðskiptavina. 

Lykilorð: Stafrænar lausnir, stafræn þjónustugæði, þjónusta, fjármálafyrirtæki 
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Inngangur 

Þjónusta er óáþreifanlegt og ósýnilegt ferli sem myndast í samskiptum milli viðskiptavinar og 

starfsmanns. Upplifun viðskiptavinar á þjónustu felst í frammistöðu starfsmannsins og hversu 

vel væntingar viðskiptavinarins eru uppfylltar. Þjónusta getur verið breytileg á milli fyrirtækja 

og eru fyrirtæki að leggja aukna áherslu á betri þjónustu með þeim tilgangi að aðgreina sig frá 

samkeppni á markaði (Margrét Reynisdóttir, 2006).  

 Bankar hafa síðustu ár verið að leggja aukna áherslu á að þjónusta viðskiptavini sína 

vel með því að stafræna sig og tengja starfsemi sína við tæknilausnir og internetið. Internet 

notkun hefur aukist gífurlega frá aldarmótum og hefur stafræn bankastarfsemi ráðist af þessari 

þróun (Karjaluoto, Mattila og Pento, 2002). Stafræn bankastarfsemi er skilgreind í sinni 

einföldustu mynd sem þjónusta eða upplýsingaflæði til viðskiptavina frá banka, í gegnum tölvu 

eða farsíma (Daniel, 1999). Með stafrænni bankastarfsemi hefur þjónustuferlið breyst með 

þeim hætti að bæði starfsmaðurinn og viðskiptavinurinn geta tekið þátt í ferlinu án þess að eiga 

samskipti við hvort annað samkvæmt Ennew og Binks (eins og vísað er til í Rexha, Kingshott 

og Shang Shang Aw, 2003).  

 Með innleiðingu stafrænnar bankastarfsemi hafa stafrænar lausnir fylgt í kjölfarið og 

má þar nefna hraðbanka, netbanka og snjallsímaforrit sem helstu stafrænu lausnir bankanna 

(Cracknell, 2004). Með tilkomu stafrænna lausna þarf viðskiptavinurinn ekki að eiga sín 

bankaviðskipti á opnunartíma bankans eða vera á staðnum, eins og áður var. Viðskiptavinurinn 

getur því átt sín bankaviðskipti hvar og hvenær sem er, án þess að eiga samskipti við bankann 

eða starfsmenn hans. Þrátt fyrir minni samskipti þarf viðskiptavinurinn að eiga kost á að koma 

í útibú og fá persónulega þjónustu. Til að bankar ná árangri til lengdar þurfa þeir að leggja 

áherslu á samspil persónulegra og stafrænna þjónustu. Það hjálpar þeim að aðgreina sig og ná 

lengra í framtíðinni (Höskuldur H. Ólafsson, 2019).  

Út frá stafrænum lausnum hafa bankar þurft að leita annarra leiða til þess að mæla 

muninn á þjónustu sem viðskiptavinurinn ætlast til að fá og þeirri þjónustu sem 

viðskiptavinurinn fær, þegar hann hefur engin samskipti við bankann. Van Riel og fleiri (eins 

og vísað er til í Santos, 2003) hafa skilgreint stafræn þjónustugæði (e. e-service quality) sem 

mat viðskiptavinar á gæðum þjónustu á stafræna markaðinum. Þeir segja einnig að 

viðskiptavinir horfi meira á heildarútkomu þjónustu á netinu heldur en að horfa á hvern þátt 

fyrir sig, eins og þeir hefðu gert hefði þjónustan verið veitt með mannlegum samskiptum. 

Til þess að mæla stafræn þjónustugæði hefur verið sett fram mælitæki sem nefnist e-

SERVQUAL, sem komið er af upprunalega SERVQUAL módelinu en það var hannað af 
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Parasuraman, Zeithaml og Berry (Corneliu og Maria, 2013). SERVQUAL mælir væntingar 

viðskiptavinar á móti þeirri þjónustu sem hann raunverulega fær. Útfrá e-SERVQUAL komu 

Herington og Weaven (2009) fram með aðlagað módel til þess að mæla stafræn þjónustugæði 

í bankastarfsemi. Þar komu þeir fram með fjórar víddir sem hafa áhrif á gæði þjónustu en þær 

eru persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða þættir stafrænna þjónustugæða, út frá 

aðlagaða e-SERVQUAL módelinu hafa áhrif á ánægju viðskiptavina sem nota stafrænar lausnir 

í sínum viðskiptabanka. Leitast er eftir því að skoða þessa spurningu í sitthvoru lagi út frá Arion 

banka, Íslandsbanka og Landsbankanum.  Lagðar eru fram fjórar tilgátur sem voru skoðaðar út 

frá hverjum banka fyrir sig. Fyrsta tilgátan segir frá hvort að persónulegar þarfir hafi áhrif á 

ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. Önnur tilgátan er um hvort að skipulag hafi 

áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. Þriðja tilgátan er um hvort að 

notendavænt viðmót hafi áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum og sú 

fjórða segir frá hvort að skilvirkni hafi áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum 

lausnum. 

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Hún hefst á umfjöllun um íslensku bankana og 

stafrænar lausnir þeirra og svo kemur að fræðilegri umfjöllun um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Fyrsti kaflinn í fræðilegu umfjölluninni fjallar almennt um þjónustu. Annar 

kaflinn segir frá einkennum þjónustu og sá þriðji fjallar um stafræna bankastarfsemi og 

stafrænar lausnir. Fjórði kaflinn er svo um þjónustu tengda stafrænum lausnum en þar verður 

komið inná netbankann og snjallsímaforrit. Í fimmta kafla er rætt um gæði þjónustu og hvernig 

hægt er að mæla gæðin. Í sjötta kafla er stafrænum þjónustugæðum gerð góð skil og verður 

sagt frá þeim þáttum sem tengjast stafrænum þjónustugæðum, þar á meðal aðlagaða 

SERVQUAL módelið. Að lokum í sjöunda kafla er fræðilega umfjöllunin tekin saman í smá 

samantekt. Að fræðilegri umfjöllun lokinni verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem 

notuð var við rannsóknina, rannsóknaraðferðina, þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og öflun 

gagna og að lokum greining gagna. Að endingu er greint frá niðurstöðum og þær ræddar í 

fræðilegu samhengi. 
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1 Íslenskir bankar og stafrænar lausnir  

1.1 Helstu viðskiptabankar á Íslandi 

Bankar gegna mikilvægu hlutverki í hagkerfi landsins og er þeirra starf helst að lána fé og taka 

við innlánum. Stóru bankarnir á Íslandi eru Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn, og 

bjóða þeir viðskiptavinum sínum upp á fjölbreytta þjónustu. Einnig eru minni bankar á 

markaðnum eins og Sparisjóðir sem hafa ekki jafn breytt starfssvið og Kvika sem sérhæfir sig 

í eignastýringu og fjárfestingastarfsemi fyrir viðskiptavini sína (Samtök fjármálafyrirtækja, 

e.d.; Kvika, e.d.). 

Bankar í dag eru í stöðugri hættu á að verða eftir þegar kemur að tækninni en það er ein 

mesta ógnin hvað þjónustu varðar hjá bönkunum. Margar nýjar lausnir hafa komið fram á 

markaðinn byggðar á nýrri tækni- og netlausnum og nefnist þessi þjónusta ,,FinTech“ sem er 

stytting á Financial Technology, eða fjármálatæknilausnir. Heimfæra má fjármálalausnir yfir í 

það sem bankarnir hafa verið að gera en það er að stafræna sig og bjóða viðskiptavinum sínum 

upp á þjónustu í gegnum netið, eða í gegnum snjallsímaforrit. Einstaklingar vilja í dag meiri 

þægindi og minni samskipti og þar af leiðandi aðgengi að bankaþjónustu allan ársins hring og 

allan sólahringinn (Helena Pálsdóttir, 2017). 

Stafrænar lausnir hafa verið að koma meira upp á yfirborðið á síðustu árum og hafa 

helstu viðskiptabankarnir á Íslandi, Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn verið að koma 

stöðugt fram með nýjar lausnir (sjá töflu 1). Helstu stafrænu lausnirnar sem hafa komið fram 

hér á landi eru netbankar, snjallsímaforrit, snjallgreiðslur, rafræn skilríki og hraðbankar 

(Landsbankinn, e.d.d). 

1.1.1 Arion banki  

Arion banki veitir viðskiptavinum sínum alhliða fjármálaþjónustu og má þar helst nefna 

þjónustu við eignastýringu og fjárfestingar, fyrirtækjaþjónustu og viðskiptabankaþjónustu með 

20 útibúum (Arion banki, e.d.c). 

Arion banki leggur áherslu á að bjóða viðskiptavinum sínum upp á stafrænar lausnir og 

hefur hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir þær. Á síðasta ári komu níu stafrænar lausnir á markaðinn 

frá Arion banka og eru þær samtals orðnar um 20. Viðskiptavinir geta nú meðal annars sótt um 

íbúðarlán, skammtímalán og bílalán í gegnum stafrænar lausnir. Bankinn hefur sett sér það 

markmið að styrkja forystu sína varðandi stafrænar lausnir enn frekar ásamt því að halda áfram 

að styrkja persónulega ráðgjöf og þjónustu (Höskuldur H. Ólafsson, e.d.). Á síðasta ári nýttu 

viðskiptavinir Arion banka þjónustu í gegnum stafrænar lausnir í 97% tilvika og jukust 
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notendur um 20% í Arion snjallsímaforritinu, en einnig fóru 92% af greiðslumötum fram 

rafrænt (Arion banki, e.d.a). 

1.1.2 Íslandsbanki 

Íslandsbanki veitir viðskiptavinum sínum alhliða fjármálaþjónustu, óháð því hvort þeir séu 

einstaklingar, fyrirtæki eða fagfjárfestar. Útibú Íslandsbanka eru 14 staðsett um allt land og er 

markaðshlutdeild 32% á einstaklingsmarkaði. Heimsóknum í útibú Íslandsbanka fækkaði um 

10% frá 2017 til 2018 en töluverð aukning hefur orðið á notkun snjallsímaforrita Íslandsbanka. 

Notendur þess eru nú 81.500 og notendur netbankans eru 112.000, og var 31% aukning á 

millifærslum og 60% á fjölda greiddra reikninga í Íslandsbanka-snjallsímaforritinu. Á síðasta 

ári kynnti bankinn margar nýjar stafrænar lausnir til viðskiptavina og var stafræn þróun í 

fyrirrúmi. Má þar helst nefna að nú geta viðskiptavinir dreift kreditkorta reikningum sínum og 

breytt heimildum í Korta-snjallsímaforriti en 45% greiðsludreifinga og 50% heimildabreytinga 

eru framkvæmdar í þessu snjallsímaforriti. Íslandsbanki býður einnig upp á að viðskiptavinir 

geti sótt um yfirdráttarheimild í snjallsímaforriti og greiðslumat á heimasíðunni en 95% 

greiðslumata fer fram rafrænt. Bankinn hlaut einnig viðurkenningu og mældist efstur í Íslensku 

ánægjuvoginni hjá viðskiptavinum í bankaþjónustu sjötta árið í röð (Íslandsbanki, 2018). 

1.1.3 Landsbankinn 

Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki hér á landi og með flest útibú eða 37, og veitir 

einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum alhliða fjármálaþjónustu (Landsbankinn, e.d.e). 

Markaðshlutdeild bankans er 37,8% á einstaklingsmarkaði og hefur aukist um 10% á síðustu 

tíu árum, en síðustu fimm ár hefur bankinn mælst með hæstu markaðshlutdeild allra banka á 

einstaklingsmarkaði (Landsbankinn, e.d.c). 

Síðasta ár var stórt hjá Landsbankanum hvað varðar stafrænar lausnir en um 20 

nýjungar voru kynntar. Nýtt Landsbanka-snjallsímaforrit var kynnt og þar geta notendur meðal 

annars stofnað til viðskipta á örfáum mínútum, stillt yfirdráttarheimild, fryst kortin sín og breytt 

kreditkortaheimildum. Bankinn kynnti einnig annað snjallsímaforrit á árinu kallað Kortaapp 

Landsbankans og var það fyrsta snjallsímaforritið á Íslandi til að bjóða viðskiptavinum upp á 

að greiða fyrir vörur og þjónustu í snertilausum posum með símanum sínum en Landsbankinn 

var einnig með þeim fyrstu bönkum í Evrópu til að kynna þetta. Snemma á síðasta ári fór 

Landsbankinn að bjóða þeim viðskiptavinum sem eru með rafræn skilríki að sækja um 

greiðslumat rafrænt og í lok árs fór 57% greiðslumata fram rafrænt en þessi viðbót hefur létt á 

álagi í útibúum (Landsbankinn, e.d.b). 
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1.2 Samanburður á stafrænum lausnum hjá Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankanum  

 

*Með snjallsímaforritum er átt við um Arion appið, Einkaklúbburinn, Kort frá Íslandsbanka, Íslandsbankaappið, 

Landsbankaappið og Kortaapp Landsbankans (Arion Banki, e.d.; Íslandsbanki, e.d.; Landsbankinn e.d.) 

 

 

Taflan hér að ofan sýnir samanburð á snjallsímaforritum sem bankarnir eru að bjóða uppá. 

Forritin voru borin saman með því að skoða heimasíður allra bankanna og upplýsingar settar í 

töflu til að einfalda samanburð milli snjallsímaforrita. Snjallsímaforrit bankanna hafa  öll sama 

markmiðið sem er að bjóða viðskiptavinum uppá einfalda og fljótlega þjónustu. Bankarnir eru 

í grunninn að veita viðskiptavinum sömu þjónustuna og hafa þeir reynt að koma fram með 

einhvað nýtt á markaðinn öðru hverju til að skera sig út úr hópnum, með því að koma fram með 

nýjar og spennandi lausnir með betri tækni.  

 

Tafla 1. Samanburður á snjallsímaforritum* hjá helstu viðskiptabönkunum á Íslandi 

 Arion Banki Íslandsbanki Landsbankinn 

Skoðað stöðu korta x x x 

Dreift kortafærslum og -reikningum x x  

Stillt heimild korta x x x 

Sótt um debet- og kreditkort x x  

Stofnað sparnaðar- og debetreikning x x  

Sótt PIN númer x x x 

Fryst/virkja kort x x x 

Greitt með Android símum í öllum posum  x x 

Skoðað stöðu vildarpunkta Icelandair  x  

Fríðindakerfi x x x 

Millifæra x x x 

Greitt reikninga x x x 

Sótt um yfirdrátt x x x 

Hækkað eða lækkað yfirdrátt x x x 

Séð yfirlit og stöðu reikninga og kreditkorta x x x 

Séð verðbréfayfirlit x x x 

Séð myntbreytu og gengi gjaldmiðla  x x 

Fyllt á frelsið fyrir símann x x x 

Greitt inn á kreditkort x x  

Sækja um lán x x  

Skoðað rafræn skjöl x  x 

Fá tilkynningu um nýja reikninga x   

Fá tilkynningu um reikninga á eindaga x   

Fá sendar tilkynningar um greiðslur inn á reikninga x x  

Fá aðvaranir ef greiðsla tókst ekki x   

Fá tilkynningu vegna höfnunar á kreditkortafærslum x   

Stofna netbankaaðgang og koma í viðskipti  x x 

Skoða yfirlit lána   x 

Sjá stöðu og færslur gjafakorta   x 

Finna afgreiðslustaði og hraðbanka   x 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Þjónusta (e. service) 

Samkvæmt skilgreiningu Grönroos (2000) er þjónusta ósnertanlegt ferli sem gerist á milli 

tveggja aðila, yfirleitt milli viðskiptavinar og starfsmanns. Þjónusta getur einnig átt sér stað 

með áþreifanlegum vörum sem útvega lausnir til viðskiptavinar.  

Þjónusta kemur fram í mörgum greinum í hagkerfinu. Sem dæmi má nefna persónulega 

þjónustu eins og heilsugæslu og veitingastaði, fjármálaþjónustu, viðskiptaþjónustu, opinbera 

þjónustu og fleira. Þjónusta hefur svo verið að taka á sig nýja mynd með komu sjálfsafgreiðslu 

og gerir það viðskiptavinum kleift að þjónusta sig sjálf án þess að eiga samskipti við 

starfsmann. Innviðir eins og fjarskipti, flutningar, veitur og bankar eru þær þjónustur sem 

ekkert háþróað hagkerfi getur verið án. Þjónusta er í heildina mjög stór hluti af hagkerfinu 

(Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011). 

 Til þess að skoða umfang þjónustu í hverju landi fyrir sig er gott að skoða verga 

landsframleiðslu og bera saman á milli landa og svæða (sjá töflu 2). Verg landsframleiðsla 

sýnir verðgildi lokaafurða og þjónustu sem er framleidd í hverju landi fyrir sig á ákveðnum 

tíma. Þessar vörur og afurðir eru síðan keyptar af lokaneytenda (Callen, 2008). Eins og sjá má 

í töflu 2 mælist Ísland lægra en þau svæði sem eru til samanburðar þegar kemur að þjónustu og 

framleiðslu, og stafar það af því að Ísland mælist hærra þegar kemur að landbúnaði (The World 

Bank, e.d.). 

Tafla 2. Hlutfall þjónustu og framleiðslu af vergri landsframleiðslu 2017 

Land/svæði Þjónusta (%) Framleiðsla (%) 

Ísland 63 9 

Evrópa og Mið-Asía 64,5 14 

Heimurinn 65,1 16 

        (Data World, e.d.). 

2.1.1 Virðiskeðja þjónustu (e. service profit chain) 

Virðiskeðja þjónustu var sett fram af Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger (1994) 

og tengir keðjan hina ýmsu þætti saman og sýnir að þeir innri þættir sem snúa að starfsfólki 

hafi áhrif á ánægju viðskiptavina sem leiðir að lokum til hagnaðar. Þess vegna er mikilvægt að 

skoða alla þessa þætti í rekstrinum (sjá mynd 1) til þess að ná sem bestum árangri þegar kemur 

að þjónustu (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011). 
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 Innri þjónustugæði hafa áhrif á vinnuumhverfi, mannauðsstjórnun og öðru sem gerist á 

vinnustaðnum. Þjónustugæðin hafa bein áhrif á ánægju starfsfólks sem skiptir miklu máli þar 

sem ánægja leiðir til lægri starfsmannaveltu og aukinnar afkastagetu starfsmanna. 

Starfsmannavelta og afkastageta hafa svo áhrif á ytri þjónustugæði sem snýr að ávinningi 

viðskiptavinar og leiðir til ánægju hans. Þegar kemur að ánægju viðskiptavinar er mikilvægt 

að hanna þjónustuna svo hún komi til móts við þarfir hans. Ánægjan skilar sér svo í tryggð 

viðskiptavinar þar sem hann er viljugur til þess að koma aftur og mæla með þjónustunni til 

annarra. Tryggir viðskiptavinir skila að lokum hagnaði og tekjuaukningu til fyrirtækja 

(Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2011).  

Mynd 1. Virðiskeðja þjónustu (Heskett o.fl., 1994) 

2.1.2 Þjónustustjórnun (e. service management) 

Ákvarðanataka og hegðun stjórnanda í samkeppni á þjónustumarkaði er eitt af 

grundvallaratriðum þjónustustjórnunar. Samkvæmt Grönroos (2000) er þjónustustjórnun 

skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Þjónustustjórnun er að skilja hvernig á að stjórna fyrirtæki í samkeppni; það 

er, í samkeppnisaðstæðum þar sem þjónusta, skilgreind í víðu samhengi, er 

lykillinn að árangri á markaðnum, án tillits til þess hvort að kjarninn sem 

boðinn er, er þjónusta eða framleidd vara. (Grönroos, 2000, bls. 195) 

Þjónustustjórnun felur einnig í sér að skilja virði viðskiptavinar, væntingar þeirra og hvernig 

það getur breyst yfir tíma. Fyrirtæki þurfa að skilja hvernig gæði og virði viðskiptavinurinn 
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vill, hvernig hægt er að skapa virði fyrir hann og hvernig auðlindir fyrirtækisins eru best nýttar 

til að uppfylla væntingar hans (Grönroos, 2000). 

2.1.3 Þjónustufall (e. service failure) 

Þjónustufall á sér stað þegar upplifun viðskiptavinar mætir ekki væntingum hans. Líklegt er að 

það muni gerast hjá öllum fyrirtækjum á einhverjum tímapunkti í rekstrinum þar sem ólíklegt 

er að fyrirtæki geti eytt þeim vandamálum sem koma upp. Mikilvægt er að fyrirtæki læri að 

takast á við vandamálið þegar það á sér stað til þess að komast hjá frekari skaða (Maxham III, 

2001). Það er þó ekki alltaf við fyrirtækið að sakast þegar þjónustufall á sér stað, heldur geta 

viðskiptavinir og utanaðkomandi aðilar haft áhrif á upplifun þjónustunnar. Óháð því hver 

veldur þjónustufallinu getur þetta reynst vera dýrmætt tækifæri fyrir þjónustufyrirtæki til þess 

að skuldbinda sig í að veita ávallt góða þjónustu (Grönroos, 2000).  

Samkvæmt rannsókn Kelley og fleiri (eins og vísað er til í Maxham III, 2001) er 

mikilvægt að fyrirtæki reyni að gera allt til þess að bæta upp fyrir þau atvik sem áttu sér stað 

til þess að viðhalda tryggð viðskiptavina. Í rannsókn þeirra fór varðveisla viðskiptavina sem 

höfðu upplifað góðar úrbætur eftir þjónustufall yfir 70%. Collier (eins og vísað er til í Maxham 

III, 2001) segir í rannsókn sinni að þeir einstaklingar sem upplifa slæma þjónustu segja níu til 

tíu öðrum einstaklingum frá upplifun sinni, en aftur á móti munu þeir einstaklingar sem fá góða 

þjónustu einungis segja fjórum til fimm einstaklingum frá sinni upplifun. Þegar þjónustufall á 

sér stað er mikilvægt að hafa þjónustuúrbót því það getur leitt til jákvæðs orðspors (Maxham 

III, 2001). 

2.1.4 Þjónustuúrbót (e. service recovery) 

Þjónustuúrbót er hugtak sem kemur frá þjónustustjórnun og leiðbeinir hvernig fyrirtæki geta 

tekist á við þjónustufall og þau vandamál sem rísa út frá fallinu. Fyrirtæki geta sett sér stefnu 

um hvernig hægt sé að takast á við úrbætur, mistök og vandamál sem koma upp í samskiptum 

við viðskiptavini. Þessa stefnu er hægt að yfirfæra á alls kyns tegundir fyrirtækja. Dæmi um 

þætti sem hægt er að hafa að leiðarljósi þegar stefna um þjónustuúrbót er sett fram getur verið 

að bregðast fljótt við, halda viðskiptavinum upplýstum, þjálfa starfsfólk og reikna kostnað af 

mistökum (Grönroos, 2000). 

Fyrir þá viðskiptavini sem hafa fengið slæma þjónustu skiptir máli að þeir upplifi 

sanngjarnar úrbætur. Fyrirtæki geta mótað sér stefnu til þess að vera viss um að allir 

viðskiptavinir fái sanngjarna upplifun. Starfsmaður þjónustufyrirtækis þarf að takast á við 

vandamálið sama hver ástæða þess er, og er það hans hlutverk að leysa málið á þann hátt að 
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allir aðilar málsins séu ánægðir. Án eftirfylgni getur áhættan á að missa viðskiptavini aukist 

(Grönroos, 2000). 

 Hart og fleiri (eins og vísað er til í Maxham III, 2001) segja það að fá nýja viðskiptavini 

getur kostað fyrirtækið fimm sinnum meira heldur en að halda núverandi viðskiptavini 

ánægðum. Því getur reynst mikilvægt að fyrirtæki varðveiti viðskiptavini sem nú þegar eru 

tryggir.  

2.2 Einkenni þjónustu (ó-in fjögur) 

Þjónusta er einkennandi og aðgreinir sig frá framleiðslu að því leyti að hún er óáþreifanleg, 

óaðskiljanleg, óvaranleg, óstöðugleg og er í beinu sambandi við viðskiptavini (Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong, 2001). Framleiðsla er árangursríkari en þjónusta þar sem 

breytileiki þjónustu er alltaf til staðar og ekki er hægt að útiloka hann. Breytileikinn getur haft 

þau áhrif að þátttaka viðskiptavinar getur skapað tafir og aukið kostnað þegar kemur að 

þjónustu (Metters og Marucheck, 2007). 

2.2.1 Óáþreifanleiki (e. intangibility) 

Áður en þjónustu er neytt getur neytandinn ekki séð eða komið við þjónustuna áður en hún á 

sér stað. Í staðinn þarf neytandinn að meta aðra þætti til að vera viss um að fá þau gæði sem 

hann leitast eftir. Þeir þættir geta verið útlit, starfsfólk, verð og annað sem er sjáanlegt. Þar sem 

þjónustan er ekki áþreifanleg er mikilvægt fyrir neytandann að treysta á umsagnir annarra en 

það getur oft leitt til meiri áreiðanleika heldur en keyptar auglýsingar (Kotler o.fl., 2001).  

2.2.2 Óaðskiljanleiki (e. inseparability) 

Helsti munurinn á vörum og þjónustu er sá að þegar neytandi verslar vöru getur hann notað 

hana strax og svo aftur síðar, en þjónusta er neytt samstundis þegar hún er versluð og er ekki 

hægt að neyta hennar aftur síðar. Með óaðskiljanleikanum er átt við að þeir sem eru hluti af 

þjónustunni, neytandi og starfsmaður, fylgja henni þar til henni er lokið og getur þjónusta ekki 

átt sér stað án þeirra. Hins vegar geta fleiri komið að ferli þjónustunnar, þar á meðal 

utanaðkomandi aðilar og aðrir viðskiptavinir sem getur haft áhrif á upplifun og ánægju 

viðskiptavina (Kotler o.fl., 2001).  

2.2.3 Óstöðugleiki (e. perishability) 

Þar sem þjónusta byggist á samskiptum milli neytanda og starfsmanns, getur mikill 

óstöðugleiki átt sér stað þar sem fólk er breytilegt frá degi til dags. Gæði þjónustu getur verið 
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mismunandi eftir því hver veitir hana og á hvaða tíma dags hún er veitt. Viðskiptavinur getur 

einnig haft áhrif á gæðin með framkomu sinni gagnvart starfsmanni og því getur reynst erfitt 

fyrir fyrirtæki að hafa stjórn á gæðum þjónustu. Hægt er að fyrirbyggja óstöðugleika í þjónustu 

með því að þjálfa starfsfólk og veita því öryggi til að takast á við áskoranir í starfi sem geta 

komið upp (Kotler o.fl., 2001).  

2.2.4 Óvaranleiki (e.variability) 

Þjónusta hefur þann eiginleika að ekki er hægt að geyma, spara eða nota hana til síðari afnota. 

Það er vegna þess að þjónusta er óvaranleg og þarf að gerast samstundis þegar hún er veitt. Þar 

sem þjónustan getur ekki verið geymd er því gott fyrir fyrirtæki að reyna að stjórna 

eftirspurninni og dreifa álaginu til þess að nýta starfsemina sem best (Kotler o.fl., 2001). Áhrif 

óvaraleikans geta verið þau að framboð og eftirspurn eiga ekki alltaf samleið saman og getur 

það komið niður á þjónustunni. Því getur verið mikilvægt að vita hvernig á að meðhöndla ýmsa 

þætti sem geta farið úrskeiðis (Þórhallur Guðlaugsson, 2002). 

2.3 Stafræn bankastarfsemi og stafrænar lausnir 

Bankar eru að ganga í gegnum ýmsar breytingar með nýju samkeppnisumhverfi og breyttu 

neyslumynstri neytenda. Þessar breytingar eru að ýta bönkunum í þá átt að takast á við stafræna 

þróun (Cuesta, Ruesta, Tuesta og Urbiola, 2015). Samkvæmt Skinner (eins og vísað er til í 

Cuesta o.fl., 2015) eru alltaf fleiri og fleiri sem kalla eftir stafrænum samskiptum og hafa þar 

með verið að kalla eftir því að bankarnir bjóði uppá þjónustu sem er opin allan sólarhringinn, 

hvar sem er, hvenær sem er. Stafræn bankastarfsemi á sér ekki beint skýra skilgreiningu, en 

eftirfarandi þættir eins og að veita þjónustu í gegnum stafrænar lausnir, nýting á tækninni og 

betri þekking á viðskiptavininum eru dæmi um stafræna þjónustu sem bankarnir eru að bjóða 

upp á (Cuesta o.fl., 2015). Tæknilegar breytingar áður fyrr snéru að miklu leyti að 

bankastarfseminni sjálfri en í dag snýst stafræn tækniþróun mest um viðskiptavini bankans. 

Þetta er mikil bylting sem hefur gerst í bankastarfseminni á síðustu árum og hafa ekki allir 

bankar náð að fylgja þessari þróun eftir. Stafræn væðing, stafræn tækni og lausnir munu hafa 

mikil áhrif á alla bankastarfsemina. Með komu stafrænna lausna þurfa bankarnir að 

endurskipuleggja sig upp á nýtt og þróa með sér nýja og skýrari stefnu. Ný þekking meðal 

viðskiptavina og starfsfólks mun eiga sér stað og er ákveðin pressa sem fylgir einnig þessari 

innleiðingu. Stafræna ferlið er jákvætt skref en samfélagið þarf á að halda nútímalegu og góðu 

bankakerfi, sem veitir viðskiptavinum ákveðið öryggi og traust (Kelly, 2014). 
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Bankar geta farið í gegnum þrjú skref sem eru að bregðast við nýrri samkeppni, aðlagast 

tækninni og móta stefnu. Í nýju samkeppnisumhverfi þurfa bankarnir stöðugt að horfa hvert 

framboð og eftirspurn fjármálaþjónustunnar er að stefna með því að þróa fram nýjar stafrænar 

lausnir og vörur sem hjálpa þeim að staðsetja sig í umhverfinu. Í framhaldi af því þurfa 

bankarnir síðan að skoða hvaða breytingar í stafræna ferlinu þeir þurfa að gera sem varða 

tæknina, til þess að starfsemin sem heild geti tekist á við nýjar tæknilausnir auk þess að flýta 

fyrir þróun á nýjum vörum. Að lokum þurfa þeir síðan að móta sér nýja stefnu en 

fjármálastofnanir þurfa að skoða hvar þær eru staðsettar í stafræna ferlinu og þær sem eru 

komnar hvað lengst reyna að láta helstu fjárfestingar sínar í tækni borga sig með því að innleiða 

aðferðir sem fela í sér stórar og miklar breytingar í uppbyggingu fyrirtækisins (Cuesta o.fl., 

2015). 

Eins og áður hefur komið fram eru stafrænar lausnir stöðugt að minna meira á sig og 

verða viðameiri í íslensku bankaumhverfi og hafa helstu viðskiptabankarnir á Íslandi, Arion 

banki, Íslandsbanki og Landsbankinn stöðugt verið að þróa sig áfram með nýjum stafrænum 

lausnum. Þær lausnir sem hafa meðal annars komið fram hér á landi eru netbankar, 

snjallsímaforrit, snjallgreiðlsur, rafræn skilríki og hraðbankar (Landsbankinn, e.d.c). 

2.4 Þjónusta tengd stafrænum lausnum 

Stafrænar lausnir eru í flestum tilvikum í dag framkvæmdar sem þjónusta. Samkvæmt Blank 

(eins og vísað er til í Alamäki og Dirin, 2015) er mikilvægt þegar kemur að stafrænum lausnum 

að komast að því hvað angrar viðskiptavini og hverjar þeirra helstu þarfir eru. Þetta er stór 

partur af því að búa til nýjar verðmætar lausnir. Í viðskiptabanka eru margar stafrænar lausnir 

sem hægt er að bjóða uppá við mun lægri kostnað heldur en að þjónusta viðskiptavininn í eigin 

persónu en meðal annars má nefna hraðbanka, netbanka og snjallsímaforrit (Cracknell, 2004). 

Áhrifamesti þátturinn á stafrænar lausnir og þau tækifæri sem fylgja þeim er upplifun 

viðskiptavinar og þykir mikilvægt að huga vel að henni (Alamäki og Dirin, 2015). 

2.4.1 Netbanki 

Netbanki er þjónusta sem hægt er að nota á internetinu hjá viðskiptabönkum og býður 

viðskiptavinum sínum uppá að eiga rafræn viðskipti. Netbanki hefur haft góðan ávinning fyrir 

bæði bankana og viðskiptavini þeirra en hægt er að gera venjulegar bankafærslur, borga 

reikninga, skoða stöðu reikninga ásamt mörgu öðru, en netbankinn er í raun orðin þjónusta þar 

sem hægt er að gera allt á einum stað (Tan og Teo, 2000). 
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Netbankinn hefur verið til í rúm 39 ár en hann kom fyrst á sjónarsviðið árið 1980 

samkvæmt Kalakota og Whinston (eins og vísað er til í Firdous og Farooqi, 2017). Á þeim tíma 

voru forrit sett í tölvur notenda og gátu notendur haft samband við bankann sinn í gegnum 

tölvuna. Á þessum árum var internet notkun engin og mikill kostnaður sem fylgdi þessari 

innleiðingu og datt ferlið því niður um sinn. Netbankinn lét svo sjá sig aftur um það bil tíu árum 

síðar og varð hluti af daglegu lífi viðskiptavina. Bankaaðgerðir eins og millifærslur urðu um 

leið mun aðgengilegri og þægilegri fyrir viðskiptavini og lægri kostnaður fylgdi í kjölfarið. 

Með því að nota netbanka með hjálp internetsins eru bankar farnir hægt og rólega að draga úr 

fjölda starfsfólks og útibúa með komu stafrænna lausna (Firdous og Farooqi, 2017). Qureshi 

og fleiri (eins og vísað er til í Firdous og Farooqi, 2017) segja að netbanki sé í raun þjónusta 

þar sem viðskiptavinir hugsa um sín eigin viðskipti og fara í gegnum ferli án þess að eiga 

mannleg samskipti við starfsmann bankans.  

Þegar viðskipti í netbanka eiga sér stað geta tveir aðilar verið á mismunandi stað en 

samt sem áður átt viðskipti í gegnum netið. Það þykir áhættusamt þegar skoðað er  netbankann 

í sambandi við öryggi fólks. Mikilvægt er að hægt sé að treysta netbankanum og sérstaklega 

að viðskiptavinir treysti því að bankinn muni halda áfram að vaxa (Suh og Han, 2002). 

2.4.1.1 Traust til netbanka 

Traust er mikilvægt í netbanka samkvæmt Grabner-Kräuter (eins og vísað er til í Grabner-

Kräuter og Faullant, 2008) vegna þess að óvissan er mun meiri í netumhverfinu heldur en í 

hinum hefðbundu aðstæðum þar sem viðskiptavinur fer og á mannleg samskipti við starfsmann 

í bankanum. Það getur verið mikilvægt að viðskiptavinurinn treysti umhverfinu en samkvæmt 

Urban og fleiri (eins og vísað er til í Chu, Lee og Chao, 2012) er traust stór þáttur í 

netumhverfinu þar sem viðskiptavinurinn getur ekki staðfest eða séð þá þjónustu sem honum 

er veitt fyrirfram. Eftir því sem samskiptin verða fleiri við þjónustuna eykst traustið í hvert 

skipti. En samkvæmt Zeithaml (eins og vísað er til í Chu o.fl., 2012) geta samskiptin hjálpað 

viðskiptavininum að mynda sér ákveðna skoðun á eiginleikum þjónustu og geta þeir eiginleikar 

til dæmis verið áreiðanlegar upplýsingar og aðgengileg vefsíða. 

2.4.2 Snjallsímaforrit 

Bankastarfsemi í gegnum síma (e. mobile banking) er bankaþjónusta þar sem viðskiptavinir 

eiga í viðskiptum í gegnum farsíma og var fyrst kynnt til sögunnar árið 1999 þegar bankar í 

Evrópu buðu upp á þjónustu í gegnum SMS (smáskilaboð). Mikil þróun hefur síðan átt sér stað 

í bankastarfsemi í gegnum síma og í dag er áherslan lögð á snjallsímaforrit útgefin af bönkum 
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þar sem viðskiptavinir hlaða niður snjallsímaforriti í símann sinn með tengingu við internetið 

(Chandran, 2014).  

Hægt er að skipta bankastarfsemi í gegnum síma í tvo flokka, annars vegar togaðferð 

(e. pull type) og hins vegar þrýstiaðferð (e. push type). Togaðferðin gengur út á það að 

viðskiptavinurinn óskar eftir upplýsingum og bankinn svarar. Þrýstiaðferðin er þegar bankinn 

sendir óumbeðnar upplýsingar til viðskiptavinar (Chandran, 2014). 

Snjallsímaforrit bjóða meðal annars upp á að viðskiptavinir geti skoðað stöðu á 

reikningum sínum og kreditkortum, greitt reikninga og millifært á þægilegan máta (Lu, Tzeng, 

Cheng og Hsu, 2015). Snjallsímaforrit geta því boðið viðskiptavinum upp á fjölbreyttara úrval 

af þjónustu (Fenu og Pau, 2015). Bankastarfsemi í gegnum síma getur dregið úr kostnaði 

bankans og á sama tíma aukið ánægju viðskiptavina sem greiða lægri þjónustugjöld til bankans 

(Lu o.fl., 2015; Fenu og Pau, 2015). Aukin ánægja byggist meðal annars á tímasparnaði þar 

sem viðskiptavinurinn getur framkvæmt allar helstu aðgerðir í símanum í stað þess að gera sér 

ferð í bankann. Snjallsímaforrit hafa fleiri kosti fyrir viðskiptavininn eins og öryggi, þar sem 

viðskiptavinurinn þarf að auðkenna sig þegar hann skráir sig inn, en einnig er það þægilegt 

fyrir viðskiptavininn sem getur verið staðsettur hvar sem er, á hvaða tíma sem er þegar hann 

notar snjallsímaforrit fyrir bankaviðskipti sín og sleppur því við raðir (Chandran, 2014).  

Hins vegar eru einnig ókostir við það að eiga bankaviðskipti í gegnum snjallsímaforrit, 

eins og þegar viðskiptavinir týna símanum sínum sem inniheldur viðkvæmar upplýsingar og 

það að snjallsímaforrit eru yfirleitt háð internet tengingu sem getur reynst ókostur fyrir þá sem 

hafa ekki alltaf aðgang að því. Einnig er hætta á því að fá sendar rangar upplýsingar sem reynist 

vera svindl eða vírus (Chandran, 2014).  

2.4.2.1 Traust til snjallsímaforrita 

Samkvæmt Shaikh og Karjaluoto (eins og vísað er til í Muñoz-Leiva, Climent-Climent og 

Liébana-Cabanillas, 2017) eru snjallsímaforrit og internetið besta og skilvirkasta leiðin fyrir 

banka til að bjóða uppá vörur og þjónustu til viðskiptavina sinna. Þrátt fyrir það hefur notendum 

banka-snjallsímaforrita ekki fjölgað jafn hratt eins og búist var við, samkvæmt rannsókn 

Muñoz-Leiva, Sánchez-Fernández og Luque-Martínez (eins og vísað er til í Muñoz-Leiva o.fl., 

2017), en þar kemur upplifun notenda á öryggi til sögu. Viðskiptavinir bera ekki nægilegt traust 

og finna ekki fyrir öryggi þegar þeir nota banka-snjallsímaforrit, sem hefur haldið þeim frá því 

að nota það. Traust hefur mikil áhrif á upplifun notenda á snjallsímaforriti eins og fram kemur 

í rannsókn Reicheld og Schefter (eins og vísað er til í Muñoz-Leiva, o.fl., 2017), þar sem 
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viðskiptavinurinn getur í rauninni aldrei verið viss um það hvað virkilega á sér stað í gegnum 

internetið, og hvort að upplýsingar um hann séu alveg öruggar. 

Í rannsókn Muñoz-Leiva og fleiri (2017) var skoðað viðhorf notenda til banka 

snjallsímaforrits og settu þeir fram tilgátu um það hvort að upplifun notenda á trausti banka 

snjallsímaforrita hafi jákvæð áhrif á viðhorf gagnvart snjallsímaforritinu. Það voru 103 sem 

svöruðu spurningakönnun á netinu um viðhorf til snjallsímaforrits Santander bankans á Spáni. 

Þeir sem svöruðu voru allir reglulegir notendur banka-snjallsímaforrita og var niðurstaðan sú 

að jákvætt samband er á milli upplifun notenda á trausti og viðhorfs gagnvart banka-

snjallsímaforritinu. Því er mikilvægt að auka traustið á banka-snjallsímaforritum til að auka 

notkun þess og fjölga notendum.  

2.4.3 Ánægja viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum 

Til að fyrirtæki í miklu samkeppnisumhverfi nái árangri er ánægja viðskiptavina eitt 

mikilvægasta atriðið samkvæmt Jamal og Naser (eins og vísað er til í Chu o.fl., 2012). Til að 

tryggja ánægju viðskiptavina þurfa fyrirtæki að huga að gæði þjónustu sem hefur í kjölfarið 

jákvæð áhrif á hagnað fyrirtækjanna samkvæmt Anderson, Fornell og Lehmann (eins og vísað 

er til í Chu o.fl., 2012) og er tæknin eitt mikilvægasta atriðið sem fyrirtæki þurfa að horfa til 

þegar markmiðið er að bæta gæði þjónustu (Alsudairi, 2012). 

Yoon (2010) setti fram kenningu um hvaða þættir það eru sem hafa áhrif ánægju 

viðskiptavina í netbanka, og þeir þættir eru að netbankinn sé auðveldur í notkun og á sama tíma 

verður netbankinn að vera hraður og spara notendum tíma. Útlit og hönnun á síðunni skiptir 

einnig máli þar sem það getur haft áhrif á hve löngum tíma viðskiptavinur eyðir á síðunni og 

hvort hann muni koma aftur. Öryggi netbankans hefur mikil áhrif á ánægju viðskiptavina og 

efni upplýsinga þarf að vera aðgengilegt á síðunni. Þrátt fyrir að netbankinn krefjist ekki mikilla 

mannlegra samskipta þykir þjónusta samt sem áður vera mikilvæg og séu vandamál leyst fljótt 

og örugglega eykur það ánægju viðskiptavina. 

Í rannsóknum Lee og fleiri, Zhang og Adipat, og Harrison (eins og vísað er til í 

Mkpojiogu, Hashim og Adamu, 2016) segir frá þeim þáttum sem geta haft áhrif á ánægju 

gagnvart banka snjallsímaforriti sem eru meðal annars internet samband, skjáupplausn og stærð 

farsímaskjás. Lítill skjár þykir ekki notendavænn fyrir banka snjallsímaforrit og hefur það áhrif 

á ánægju viðskiptavina. Einfaldleiki og virkni eru þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á 

notendavænt viðmót en samkvæmt Ravendran og Kargin (eins og vísað er til í Mkpojiogu, 

Hashim og Adamu, 2016) geta bætingar á notendavænu viðmóti aukið fjölda notenda, og ásamt 

því aukið ánægju þeirra og notkun á snjallsímaforritinu. Einnig eru aðrir þættir eins og aldur, 
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kyn og menntun sem hafa áhrif á ánægju gagnvart banka snjallsímaforriti og viðhorfs til 

notendavæns viðmóts (Mkpojiogu o.fl., 2016).  

2.5 Gæði þjónustu (e. service quality) 

Fogli (eins og vísað er til í Othman, Chowdhury, Bo, Omar og Osman, 2015) skilgreinir gæði 

þjónustu sem skoðun eða viðhorf einstaklings til þjónustu, þar sem hann metur hvort þjónustan 

sem fyrirtækið veitir standist þær kröfur sem hann setur. Parasuraman (eins og vísað er til í 

Stafford, 1996) leggur til að mæla gæði þjónustu með því að skoða mismuninn á þjónustu sem 

viðskiptavinurinn fær og hvers hann ætlast til. Það getur verið erfitt að mæla gæði þjónustu auk 

einkenna hennar þar sem það er huglægt mat viðskiptavina (Karatepe, Yavas og Babakus, 

2005). Að skilja hvað gæði þjónustu er getur verið mikilvægt fyrir bankaþjónustur en Bowen 

og Hedges (eins og vísað er til í Stafford, 1996) hafa hjálpað bönkum að skilgreina sig frá 

samkeppnisaðilum með því að koma fram með ýmsar lausnir. Bankarnir þurfa að spyrja sig 

hvað viðskiptavinurinn vill og hvað ekki og þróa ákveðna gæðastaðla út frá því. 

2.5.1 Mælingar á gæði þjónustu 

Mælingar eru tækifæri til að fá stöðuga endurgjöf til þess að geta breytt og bætt þjónustuna til 

lengri tíma litið. Fyrirtæki þurfa að setja sér stefnu og mæla þjónustuna út frá henni (Breitbarth, 

Mitchell og Lawson, 2010). Eins og komið hefur fram er þjónusta óáþreifanleg og getur því 

reynst erfitt að mæla hana, og þurfa fyrirtæki því að treysta á endurgjöf viðskiptavina til að 

bæta styrkleika sína enn fremur og vinna í veikleikum sínum (Karatepe o.fl, 2005). Flestar 

aðferðir við mælingar hafa frekar einblínt á sambandið milli þess hverjar væntingar 

viðskiptavina eru og hvað þeir fá í raun og veru, heldur en að nota fyrir fram ákveðna staðla 

um hvernig á að mæla þjónustu (Ennew, Reed og Binks, 1993).  

Það hafa verið sett fram mörg mælitæki og módel með því markmiði að mæla gæði 

þjónustu, eins og til dæmis GAP model eftir Parasuraman og fleiri (eins og vísað er til í Seth, 

Deshmukh og Vrat, 2005), E-S-QUAL eftir Parasuraman, Zeithaml og Malhotra (eins og vísað 

er til í Herington og Weaven, 2009) og SERVQUAL. 

2.5.2 SERVQUAL  

SERVQUAL módelið er mælitæki sem var hannað af Parasuraman, Zeithaml og Berry. 

Mælitækið byggir á fimm víddum sem mæla væntingar viðskiptavina áður en þjónusta er veitt 

á móti því hvernig upplifunin á þjónustunni var í rauninni. SERVQUAL módelið er þægilegt 

og er auðvelt að aðlaga það að aðstæðum hverju sinni. Módelið inniheldur 22 spurningar og er 
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hverri spurningu svarað á Likert skala frá 1 sem er það lægsta og þýðir mjög ósammála, til 7 

sem er það hæsta og þýðir mjög sammála. Hver vídd hefur 4-5 spurningar og skiptast víddirnar 

fimm í áþreifanleika, áreiðanleika, viðbragðshæfni, fullvissun og innlifun (Corneliu og Maria, 

2013). 

Áþreifanleiki (e. tangibility) er allt það sem er sýnilegt á staðnum fyrir viðskiptavinum. 

Þar sem þjónusta er óáþreifanleg reyna viðskiptavinir að meta fyrirtæki eftir áþreifanlegum 

hlutum. Þetta getur meðal annars verið málning á veggjum, tæki, búnaður og starfsfólk. Í 

SERVQUAL eru fjórar spurningar sem snúa að áþreifanleika (Corneliu og Maria, 2013). 

Áreiðanleiki (e. reliability) er mjög mikilvæg vídd þar sem viðskiptavinir verða að geta 

treyst á réttar og áreiðanlegar upplýsingar. Viðskiptavinir geta í sumum tilfellum verið tilbúnir 

til að greiða meira ef þeir geta treyst á áreiðanleika og samkvæmni fyrirtækisins. Áreiðanleiki 

er mældur með fimm spurningum (Corneliu og Maria, 2013). 

Viðbragðshæfni (e. responsiveness) inniheldur fjórar spurningar sem snúa að vilja 

starfsfólks til að aðstoða viðskiptavininn fljótt og örugglega. Fyrirtæki þurfa að passa upp á að 

öllum viðskiptavinum sé sinnt eftir þeirra þörfum og er þjálfun starfsmanna hluti af þessu 

(Corneliu og Maria, 2013). 

Fullvissun (e. assurance) snýr að því að viðskiptavinir geti treyst fyrirtækinu og verið 

vissir um að allar upplýsingar séu trúnaðarmál. Starfsfólk þarf einnig að hafa mikla þekkingu 

á sínu sviði til að upplýsa viðskiptavini. Í SERVQUAL eru fjórar spurningar um fullvissun en 

samkvæmt könnunum þykir fullvissun mikilvægasta víddin og viðbragðshæfni kemur þar á 

eftir (Corneliu og Maria, 2013). 

Innlifun (e. empathy) er sú vídd sem snýst um að fyrirtæki reyni að skilja viðskiptavini 

sína sem best og mæta þörfum þeirra. Því þurfa fyrirtæki að sýna viðskiptavinum sínum athygli 

og eiga í góðum samskiptum við þá og eru fimm spurningar um innlifun (Corneliu og Maria, 

2013). 

Að lokum eru stigin fyrir væntingar viðskiptavina tekin saman og borið saman við stigin 

fyrir raunverulegri upplifun á hverri vídd fyrir sig. Þá er hægt að túlka niðurstöður, og ef að 

raunveruleg upplifun fær fleiri stig en væntingar er munurinn jákvæður og þjónustan betri en 

vænt var. Ef raunveruleg upplifun mælist lægri en væntingar er þjónustan verri en væntingar 

voru, og þegar raunveruleg upplifun er jöfn væntingum viðskiptavina er þjónustan eins og búist 

var við (Corneliu og Maria, 2013). SERVQUAL módelið er það tæki sem rannsakendur byggja 

í grunninn rannsókn sína á vegna þess að það mælir gæði þjónustu og snýr að því sem 

rannsakendur eru að skoða í sinni rannsókn. 
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2.6 Stafræn þjónustugæði (e. e-service quality) 

Skilgreining Zeithaml og fleiri (eins og vísað er í Othman o.fl.) á stafrænum þjónustugæðum 

þegar kemur að internet umhverfi er lýst sem hæfni fyrirtækis til að hanna árangursríkar og 

notendavænar stafrænar lausnir (vefsíður, snjallsímaforrit) og þjónustur, og gera þær 

mögulegar til notkunar. Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að einblína á gæði þjónustunnar til þess 

að tryggja ánægða og trausta viðskiptavini og þegar kemur að internet umhverfinu er mikilvægt 

að huga vel að stafrænu þjónustugæðunum (Chu o.fl., 2012). 

Í rannsókn Curran og Meuter (eins og vísað er til í Arcand, PromTep, Brun og 

Rajaobelina, 2017) kemur fram að stafræn þjónustugæði þegar kemur að bankageiranum hafa 

verið að skoða mest farsímabanka (snjallsímaforrit), hraðbanka og internetið. Mikil þróun hefur 

átt sér stað seinustu ár sérstaklega í kringum snjallsímamarkaðinn og því mikilvægi þess að 

skilja stafræn þjónustugæði orðin enn meiri. Viðskiptavinir geta horft mismunandi á 

þjónustugæði þegar kemur að því að skoða varðandi snjallsímann eða netbankann (Arcand o.fl., 

2017). 

2.6.1 Þættir í stafrænum þjónustugæðum 

Þegar kemur að stafrænum þjónustugæðum eru ýmsir þættir sem fræðilegar rannsóknir hafa 

sýnt að hjálpi viðskiptavinum við að meta vefsíður og þjónustugæði þeirra í gegnum netið 

(Zeithaml, Parasuraman og Malhotra, 2002). Pearson, Tadisina og Griffin (2012) komu fram 

með skilgreiningu í grein sinni á stafrænum þjónustugæðum en stafræn þjónustugæði er 

skilgreind þannig að þjónustan, eða sá sem veitir þjónustuna, þurfi ekki að treysta á mannleg 

samskipti heldur þurfi hann að uppfylla væntingar viðskiptavina. Harvey (eins og vísað er til í 

Pearson o.fl., 2012) segir að þjónustuveitandinn þurfi að huga að væntingum viðskiptavina og 

er þar vísað í gæði þjónustunnar. Það er mikilvægt að skilja hvað viðskiptavinurinn vill og þarf 

sá sem veitir þjónustuna að taka tillit til þess. 

Shahrzad Shahriari (eins og vísað er til í Othman o.fl., 2015) segir að það eru mikið af 

þáttum sem eru undirliggjandi þegar kemur að þjónustugæðum í banka og þeir þættir sem 

hjálpa viðskiptavinunum eru aðgengilegar upplýsingar, einföld notkun, öryggi, útlit og 

áreiðanleiki (Zeithaml o.fl., 2002). 

2.6.1.1 Aðgengilegar upplýsingar (e. information availability and content) 

Zeithaml og fleiri (2002) sögðu að það að bera saman vörur og velja þær þurfi á að halda mikið 

af aðgengilegum upplýsingum en það er mikilvægur þáttur þegar kemur að samanburði vara. 
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Turban og Gehrke (eins og vísað er til í Pearson o.fl., 2012) lögðu fram kenningu að 

viðskiptavinir sem stunda viðskipti á netinu vilja hafa gæði þegar kemur að netumhverfi og 

getur það haft áhrif og annaðhvort dregið að eða ýtt viðskiptavinum frá. Szymanski og Hise 

(eins og vísað er til í Pearson o.fl., 2012) sögðu að ánægja viðskiptavina þegar kemur að 

netumhverfi skapist af því hversu góð gæði upplýsinga eru en það hefur sterk áhrif á ánægjuna. 

Auk þess segja Lynch og Ariely (eins og vísað er til í Zeithaml o.fl., 2002) að hafa möguleikann 

á að leita að verði, og gæði upplýsinga getur haft áhrif á upplifun og fær fólk til þess að 

heimsækja vefsíðuna oftar en hefur allt þetta sterk áhrif á ánægju viðskiptavina. 

2.6.1.2 Einfalt í notkun (e. ease of use) 

Samkvæmt Zeithaml, Parasuraman og Malhotra (eins og vísað er til í Collier og Bienstock, 

2006) snýst auðveld notkun um það að auðvelda viðskiptavini við að finna þær upplýsingar 

sem hann þarf, á sem stysta tímanum. Þessu er einnig lýst á þann hátt að viðskiptavinurinn þurfi 

sem fæsta snertifleti, það er að segja að hann komist sem auðveldlega á síðuna og finni það 

sem hann þurfi. Að hafa flýtileiðir, sem er einn af þessum snertiflötum getur hjálpað 

viðskiptavinum að leiðbeina þeim yfir á lykilsíður. En með auðveldum flýtileiðum þá veit 

viðskiptavinurinn betur hvar hann er staddur og hvernig hann getur komið sér til baka á 

byrjunarreit. Hægt er að tengja auðvelda notkun við skilvirkni í þeim tilgangi að markmið 

viðskiptavinar er að þetta taki sem minnstan tíma, að upplýsingarnar séu til staðar og að 

aðgengið að síðunni sé auðvelt. 

2.6.1.3 Öryggi (e. security) 

Rannsóknir Hoffman, Novak og Peralta; Wolfinbarger og Gilly (eins og vísað er til í Collier 

og Bienstock, 2006) hafa sýnt að í stafrænni þjónustu er öryggi lykilþáttur. Öryggi felst í því 

að fyrirtæki eru ekki að gefa frá sér upplýsingar sem snúa að viðskiptavinum þeirra nema með 

samþykki þeirra, sem sagt þriðji aðili fær ekki afhentar upplýsingar nema með samþykki 

viðskiptavinar. Öryggi lýsir sér einnig sem samband á milli viðskiptavinar og starfsmanns, en 

viðskiptavinurinn vill finna fyrir öryggi í samskiptum og vill treysta því að hann geti sagt 

starfsmanni upplýsingar sem gætu verið viðkvæmar. Montoya-Weiss (eins og vísað er til í 

Zeithaml o.fl., 2002) segir að öryggi felst líka í því að veita viðskiptavinum sínum vernd en 

viðskiptavinir hafa sýnt fram á að þeirra upplifun á öryggi hefur haft mikil áhrif á viðhorf þeirra 

gagnvart fjármálaþjónustu sem veitt er á netinu. 
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2.6.1.4 Útlit (e. graphic style) 

Útlit getur haft áhrif á viðskiptavininn og uppfyllt þarfir hans, gefið honum betri reynslu og 

einnig skapað traust að mati Chen (eins og vísað er til í Van der Merwe, 2010). Samkvæmt 

rannsóknum Nitse og fleiri, Raney og fleiri (eins og vísað er til í Kim, Kim og Lennon, 2006) 

hefur útlit vefsíðna mikil áhrif og er ein önnur mikilvæg vídd í þjónustugæðunum. Útlit getur 

innihaldið grafík, myndir, hönnun, lit og leturstærð. Lohse og Spiller (eins og vísað er til í Van 

der Merwe, 2010) segja að í stafræna heiminum geti útliti verið lýst sem áþreifanlegum 

eiginleika sem endurspeglar upplifun viðskiptavinar á vefsíðunni og getur því verið líkt við 

andrúmsloftið sem getur skapast í venjulegri verslun. 

2.6.1.5 Áreiðanleiki (e. reliability/fulfillment) 

Sohn og Tadisina (2008) skilgreina áreiðanleika sem getu fyrirtækis til að veita góða, nákvæma 

og áreiðanlega þjónustu án þess að einhver kerfisbilun eigi sér stað. Wolfinbanger og Gilly 

(eins og vísað er til í Kim o.fl., 2006) segja að álit fólks þegar kemur að gæði vefsíðna er 

tengdur einum mikilvægum þætti sem er áreiðanleiki. Þau fundu einnig út (eins og vísað er til 

í Zeithaml o.fl., 2002) að áreiðanleiki þegar kemur að ánægju og gæðum var sterkasti 

eiginleikinn og varðandi traustið var hann sá næst sterkasti. Tæknilegur áreiðanleiki er einnig 

hluti af því sem áreiðanleiki getur endurspeglað, eins og hvernig vefsíðan virkar og hversu 

traustverðug hún er (Zeithaml o.fl., 2002). Parasuraman og fleiri (eins og vísað er til í Sohn og 

Tadisina, 2008) segja að áreiðanleiki þýði það að bjóða uppá stöðugleika í frammistöðu og 

trausti. Þegar viðskiptavinur er að skoða reikninga sína, í til dæmis banka, þá vill hann ganga 

að því að upplýsingarnar og þjónustan sé áreiðanleg. Fyrirtæki geta ýtt undir þennan 

áreiðanleika með því að senda viðskiptavinum sínum tölvupóst eða SMS (smáskilaboð) og þar 

með staðfest að þjónustan var traustverðug. 

2.6.2 E-SERVQUAL 

Til þess að mæla stafræn þjónustugæði settu Zeithaml, Parasuraman og Malhotra (2002) fram 

aðlagað SERVQUAL módel, kallað e-SERVQUAL. E-SERVQUAL byggir á sjö víddum en 

þær eru skilvirkni, áreiðanleiki, uppfylling, öryggi, viðbragðshæfni, úrbætur og snertipunktur. 

Fyrstu fjórar víddirnar eru kjarninn í e-SERVQUAL módelinu, og eru þær notaðar til 

að mæla raunverulega upplifun viðskiptavina af stafrænni þjónustu. Skilvirkni (e. efficiency) 

hefur áhrif á getu viðskiptavinar til að komast á vefsíðuna og finna allt sem hann leitar að. Til 

þess að viðskiptavinurinn sé ánægður þarf hann að geta treyst á áreiðanleika (e. reliability) 
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síðunnar og einnig að það séu ekki tæknilegir örðugleikar að trufla upplifun hans. Síðan þarf 

vefsíðan að uppfylla (e. fulfillment) allar þarfir viðskiptavinarins og gefa réttar upplýsingar. 

Öryggi (e. privacy) hefur einnig áhrif á ánægju viðskiptavinarins sem þarf að geta treyst því að 

upplýsingar um hann séu öruggar (Zeithaml o.fl., 2002). 

Seinni þrjár víddirnar, viðbragðshæfni (e. responsiveness), úrbætur (e. compensation) 

og snertipunktur (e. contact) snúa að því hvernig eigi að takast á við þjónustufall og bæta 

viðskiptavininum það sem hann verður fyrir (Zeithaml o.fl., 2002). 

2.6.3 Aðlagað e-SERVQUAL fyrir banka 

Herington og Weaven (2009) skoðuðu í rannsókn sinni þá þætti sem hafa áhrif á gæði þjónustu 

fyrir viðskiptavini banka í Ástralíu. Í rannsókn þeirra var horft til nokkura mælitækja til að 

mæla gæði þjónustu og það aðlagað að bankastarfsemi í stafrænu umhverfi. Meðal annars var 

horft til SERVQUAL og E-S-QUAL líkansins eftir Parasuraman, Zeithaml og Malhotra (2005). 

Skoðað var hvaða þættir hefðu mest áhrif á gæði þjónustu í stafrænni bankastarfsemi 

og stóðu 14 þættir eftir í lokin. Þessum 14 þáttum er hægt að skipta í fjórar víddir sem eru 

persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. Persónulegar þarfir leggur 

helst áherslu á þörf notenda fyrir öryggi í netbankanum og að hann geti treyst á að finna allar 

upplýsingar sem hann leitast eftir. Næsta vídd er skipulag, en skipulag netbankans og 

snjallsímaforritisins þarf að vera gott og er mikilvægt að það sé auðvelt að finna það sem 

viðskiptavinurinn leitar að, til þess að hann sé ánægður. Notendavænt viðmót er næsta vídd 

sem skoðar meðal annars flýtileiðir á síðunni og að hún sé áreiðanleg. Síðasta víddin er 

skilvirkni sem hefur áhrif á það að viðskiptavinurinn geti framkvæmt þær aðgerðir sem hann 

leitast eftir hratt og örugglega. Af þessum fjórum víddum eru þrjár síðustu byggðar á líkaninu 

E-S-QUAL eftir Parasuraman og fleiri (Herington og Weaven, 2009). 

Útfrá aðlagaða e-SERVQUAL módelinu settu rannsakendur fram fjórar tilgátur með 

því markmiði að kanna þá þætti sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina til stafrænna lausna. 

Fyrsta tilgátan sem lögð var fram er um að persónulegar þarfir hafi áhrif á ánægju viðskiptavina 

til stafrænna lausna, önnur tilgátan er um að skipulag hafi áhrif á ánægju viðskiptavina til 

stafrænna lausna, sú þriðja er um að notendavænt viðmót hafi áhrif á ánægju viðskiptavina til 

stafrænna lausna og að lokum sú fjórða fjallar um að skilvirkni hafi áhrif á ánægju 

viðskiptavina til stafrænna lausna.  
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2.7 Samantekt 

Framangreindir kaflar sýna á skýran hátt að stafræn þjónustugæði tengjast beint við þjónustu 

en fyrir bankana er nauðsynlegt að stafræn þjónustugæði séu í lagi þar sem þau hjálpa til við 

að tryggja ánægða og trausta viðskiptavini. Vegna komu stafrænna þjónustugæða og stafrænna 

lausna hefur mannlegi þátturinn í þjónustunni smá saman minnkað en mikilvægt er að finna 

gott jafnvægi þarna á milli. Þjónustu fyrirtæki eins og bankar þurfa að huga vel að gæði 

þjónustu en viðskiptavinurinn myndar sér skoðun á fyrirtækinu og metur hvort fyrirtækin 

standist þær kröfur sem hann setur. Fyrirtækin þurfa því stöðugt að vera að mæla hvort að 

gæðin séu í lagi og er SERVQUAL módelið gott mælitæki en það mælir mismuninn á upplifun 

viðskiptavinarins og þess sem hann væntir af þjónustunni. Stafræn þjónustugæði einkennast af 

þáttum sem eru, aðgengilegar upplýsingar, einföld notkun, öryggi, útlit og áreiðanleiki. Til að 

mæla stafræn þjónustugæði var SERVQUAL módelið endurhannað og yfirfært yfir á stafrænan 

hátt sem auðveldar þjónustu fyrirtækjum að mæla stafrænar lausnir og þjónustur sem þeir bjóða 

uppá. Aðlagaða SERVQUAL módelið tekur 14 þætti sem hafa mest áhrif á gæði þjónustu og 

skipta þeim niður í fjórar víddir sem eru persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og 

skilvirkni. 

  Í síðari hluta þessarar rannsóknar verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar sem lögð 

var fyrir og þeirri spurningu svarað hvaða eftirfarandi þættir stafrænna þjónustugæða, út frá 

aðlagaða SERVQUAL módelinu (persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og 

skilvirkni) hafi áhrif á ánægju viðskiptavina sem nýta sér stafrænar lausnir en verður það 

skoðað í sitthvoru lagi út frá Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum. 
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3 Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað verður um hvaða 

rannsóknaraðferð var notuð til gagnaöflunar, greint verður frá þátttakendum, hvaða mælitæki 

voru notuð, hvernig framkvæmdinni og öflun gagna var háttað og að lokum verður sagt frá því 

hvernig greining gagna fór fram. Í ritgerðinni var stuðst við aðferðafræði Carmel Herington og 

Scott Weaven (2009) úr rannsókn sem fjallar um stafræn þjónustugæði og mikilvægi varðandi 

ánægju viðskiptavina. Herington og Weaven komu fram með aðlagað e-SERVQUAL módel 

sem einblínir á að mæla stafræn þjónustugæði. Módelið er öðruvísi en upprunalega 

SERVQUAL módelið að því leyti að það mælir stafræna upplifun viðskiptavina gagnvart 

þjónustu sem fer fram á netinu. Rannsakendur notuðu greinina sem leiðarljós við val á 

aðferðafræði og hönnun spurningakönnunarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferð við öflun gagna. Megindleg 

aðferðafræði varð fyrir valinu þar sem hún hentar vel til að safna tölulegum gögnum og að fá 

yfirlit yfir viðhorf þátttakenda (Shindler, 2018). Megindleg aðferð er sögð vera mest viðeigandi 

til að rannsaka stafræn þjónustugæði samkvæmt Herington og Weaven (2009) og var því 

ákveðið að styðjast við þá aðferð við gerð rannsóknarinnar. Aðferðafræðin hentar vel til þess 

að svara staðhæfingum og komast að því hvert viðhorf þátttakenda er til þeirra. 

3.2 Þátttakendur 

Í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience sample) sem er hluti af 

ólíkindaúrtaki (e. nonprobability sample). Hentugleikaúrtak er gott að því leyti að hver sem er 

í þýðinu getur tekið þátt og getur viðkomandi vísað öðrum á að taka einnig þátt (Shindler, 

2018). 

Alls tóku 122 einstaklingar þátt í könnuninni, en 120 sem luku könnuninni. Þeir tveir 

einstaklingar sem svöruðu ekki allri könnuninni voru ekki í viðskiptum við Arion banka, 

Íslandsbanka eða Landsbankann, og lauk því þátttaka þeirra við fyrstu spurningu. Af þeim 120 

þátttakendum sem luku könnuninni voru 81 konur og 39 karlar. Aldursbil þátttakenda var 

nokkuð breitt, frá 20 ára eða yngri til 61 árs eða eldri, en flestir þátttakendur eða 45,5% voru á 

aldrinum 21-30 ára. 60 þátttakendur (50%) í rannsókninni sögðu Íslandsbanka vera sinn helsta 

viðskiptabanka, 40 (33,3%) sögðu Landsbankinn og 20 (16,7%) sögðu Arion banka. 
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         Þýðið samanstóð af notendum Fésbókarinnar (e. Facebook) sem tengdust 

rannsakendum eða öðrum sem deildu könnuninni. Í upphafi könnuninnar var rannsókn kynnt 

fyrir þátttakendum þar sem gert var grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og tekið skýrt fram að 

svörin væru trúnaðarmál sem ekki væri hægt að rekja til einstakra þátttakenda. Einnig var tekið 

fram að könnunin væri liður í BSc verkefni rannsakenda. Í lok kynningarinnar kom netfang 

annars rannsakenda fram og var þátttakendum boðið að hafa samband ef upp kæmu spurningar 

eða athugasemdir varðandi könnunina.   

3.3 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningakönnun sem lögð var fyrir þátttakendur á Fésbókinni 

en sjá má könnunina í viðauka A. Rannsakendur notuðu rannsókn Herington og Weaven (2009) 

til stuðnings við gerð spurningakönnuninnar. Alls voru spurningarnar 29 talsins og að mestu 

leyti fjölvalsspurningar, eða 22 spurningar á fimm punkta Likert-kvarða sem Rensis Likert bjó 

til (Shindler, 2018). Likert mælikvarði er talinn einn algengasti svarkvarði í 

spurningakönnunum. Spurningar sem settar eru fram á Likert kvarða samanstanda af 

yfirlýsingum eða staðhæfingum þar sem þátttakandi er beðinn um að segja hvort hann sé 

sammála eða ósammála eftirfarandi staðhæfingum. Likert kvarði er notaður til að meta viðhorf 

fólks, skoðanir og fleira þar sem huglægt mat þátttakenda er grunnur að svari hans (Shindler, 

2018). Lokaðar spurningar voru fimm talsins og tvær opnar spurningar voru síðan lagðar fram 

þar sem leitast var eftir því að fá meiri innsýn og skoðun frá þátttakendum. 

         Spurningakönnunin skiptist upp í níu hluta. Í fyrsta hluta var þátttakendum gerð grein 

fyrir tilgangi rannsóknarinnar og almennum trúnaði þar heitið. Í öðrum hluta var spurt í hvaða 

viðskiptabanka þátttakandi er í og þar lauk þátttakandi könnuninni ef hann svaraði að hann væri 

í öðrum banka heldur en leitast var eftir í þessari rannsókn. Í þriðja hluta var spurt um hvort 

þátttakandi noti netbanka í sínum bankaviðskiptum. Ef svarað var játandi svaraði þátttakandinn 

10 staðhæfingum og einni opinni spurningu í fjórða hluta um netbanka en ef svarað var neitandi 

fór þátttakandi beint í hluta fimm sem snéri að notkun á snjallsímaforriti. Þeir sem svöruðu 

játandi í hluta fjögur héldu svo áfram í næsta hluta. Þar var hugmyndin eins og með netbankann, 

þar sem þátttakandi svaraði lokaðri spurningu um hvort hann noti snjallsímaforrit í sínum 

viðskiptabanka. Ef svarað var játandi fór þátttakandi beint í hluta sex sem samanstóð af 11 

staðhæfingum og einni opinni spurningu um snjallsímaforrit. Ef svarað var neitandi fór 

þátttakandi í hluta sjö þar sem hann svaraði staðhæfingu um ánægju sína til stafrænna lausna 

hjá sínum viðskiptabanka. Þeir sem svöruðu hluta sex játandi svöruðu einnig hluta sjö um 
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ánægju. Þátttakendur svöruðu síðan tveimur bakgrunnsspurningum um aldur og kyn og að 

lokum var þeim þakkað fyrir þátttökuna. 

3.4 Framkvæmd og öflun gagna 

Við gerð spurningakönnunarinnar var notast við forrit sem kallast Google Forms. Forritið er 

einfalt og þægilegt í notkun og heldur vel utan um gögnin sem myndast. Um miðjan febrúar 

mánuð hófst gerð könnunarinnar og var eins og áður hefur komið fram stuðst við spurningar 

úr rannsókn Herington og Weaven (2009). Áður en spurningakönnunin fór á netið báðu 

rannsakendur 20 einstaklinga um að svara könnuninni í svokölluðum tilraunahóp og var þeirra 

hlutverk að svara könnuninni og setja athugasemdir áður en hún yrði formlega birt. Eftir góðar 

athugasemdir var könnunin svo birt á fésbókinni þann 4. mars og henni síðan lokað 11. mars, 

og stóð gagnaöflun því formlega yfir í sjö daga. 

3.5 Greining gagna 

Eftir að gagnaöflun lauk hófst greining á gögnunum. Gögnin voru sett yfir í Excel þar sem 

spurningarnar voru kóðaðar og greindar eftir hverjum banka fyrir sig. Svör við hverjum og 

einum banka voru því næst flutt yfir í forritið SPSS til að greina gögnin tölfræðilega. Notast 

var við línulega aðhvarfsgreiningu (e. multiple regression) við greiningu á gögnunum, þar sem 

hver þáttur stafrænna þjónustugæða var skoðaður á móti ánægju viðskiptavina. Einnig voru 

tvær spurningar í könnuninni opnar og túlkuðu rannsakendur þær á huglægan hátt. 

         Út frá fræðilega hluta ritgerðarinnar og tilgátunum fundu rannsakendur út að 

meginþemu rannsóknarinnar voru þeir fjórir þættir sem hafa áhrif á stafræn þjónustugæði, en 

þeir eru persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. Þessir þættir eru þeir 

sömu og Herington og Weaven (2009) styðjast við í sinni rannsókn. Einnig ákváðu 

rannsakendur að bæta fríðindakerfi við sem þemu til viðbótar við þau fjögur sem höfðu verið 

sett fram. Ástæðan fyrir því að rannsakendur vildu taka þetta fyrir voru áhugaverðar 

niðurstöður sem vöktu athygli rannsakenda til þess að skoða þetta þema nánar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr spurningakönnuninni. Línuleg 

aðhvarfsgreining var notuð til þess að spá fyrir um hvort að tilgáturnar fjórar sem lagðar voru 

fram hefðu áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. Niðurstöður verða 

útskýrðar hér fyrir neðan skipt eftir hverjum banka fyrir sig, annars vegar út frá netbanka, og 

hins vegar út frá snjallsímaforriti. 

4.1 Arion banki 

4.1.1 Netbanki 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina Arion 

banka þegar kemur að netbanka. Þættirnir sem eru skoðaðir eru persónulegar þarfir, skipulag, 

notendavænt viðmót og skilvirkni en þessir þættir snúa að stafrænum þjónustugæðum. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar á persónulegum þörfum sýna að 47,8% af 

breytileika af ánægju viðskiptavina í Arion banka er útskýrð af breytileika persónulega þarfa í 

netbankanum. Niðurstöðurnar sýna einnig að það er línulegt samband á milli ánægju 

viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum og persónulega þarfa í netbankanum, (R2=.478, 

F(2,16)=7.339, p<.05) og styður það við tilgátuna um persónulegar þarfir. Ef skoðuð er 

sundurliðun á persónulegum þörfum má sjá að öryggi um framkvæmdir í netbankanum (t = 

2.758, p =.014) hefur marktæk áhrif en upplýsingaþörf (t = 1.402, p =.180) hefur ekki áhrif. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður hafa heildaráhrif persónulegar þarfa meiri áhrif en einstaka liðir 

og teljast niðurstöðurnar í heild sinni marktækar. 

Niðurstöður sýna einnig að það er línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina og 

skipulags í netbankanum, (R2=.593, F(4,14)=5.090, p<.05) og styður það við tilgátuna um 

skipulag. Skipulag skiptist í fjóra liði, auðvelt að nota netbankann, vel skipulagður netbanki, 

auðvelt að komast inn á netbankann og ánægja með útlit netbankans. Auðvelt að nota 

netbankann hefur ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (t = .296, p = .772). Það sama má 

segja um skipulag netbankans sem hefur heldur ekki áhrif á ánægju viðskiptavina (t = .674, p 

= .511). Það að það sé auðvelt að komast inn á netbankann hefur hins vegar áhrif á ánægju (t = 

2.346, p = .034). Ánægja á útliti netbankans hefur hins vegar ekki áhrif á ánægju viðskiptavina 

á stafrænum lausnum (t = .181, p = .859). Skipulag í heild sinni hefur meiri áhrif á ánægju 

viðskiptavina heldur en einstaka liðir og því er hægt að segja að skipulag netbankans hafi 

marktæk áhrif á ánægju. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarnar sýna einnig að 59,3% af breytileika 

af ánægju viðskiptavina Arion banka er útskýrt af breytileika skipulags netbankans. 
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Þegar horft er til niðurstaðanna á notendavænu viðmóti í netbanka Arion banka má sjá 

að það er ekki línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina og notendavæns viðmóts, 

(R2=.290, F(2,16)=3.260, p>.05) og styður þessi niðurstaða ekki við tilgátuna um notendavænt 

viðmót netbankans. Aðhvarfsgreiningin sýnir að einungis 29% af breytileika ánægju 

viðskiptavina er útskýrt af breytileika notendavæns viðmóts. Notendavænt viðmót skiptist í tvo 

hluta, annars vegar að notendum þyki netbankinn vera notendavænn og hins vegar að þeim 

þyki hann liggja oft niðri. Notendavænn netbanki hefur marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina 

(t = 2.442, p = .027) en það að netbankinn liggur niðri hefur ekki marktæk áhrif (t = -.653, p = 

.523). Þrátt fyrir að notendavænn netbanki hafi marktæk áhrif á ánægju hefur notendavænt 

viðmót í heild ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina Arion banka. 

Niðurstöður aðhvafsgreiningar á skilvirkni netbanka sýna að 47,2% af breytileika 

ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skilvirknis í netbanka Arion banka. Niðurstöður 

sýna einnig að það er línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina og skilvirkni, (R2=.472, 

F(2,16)=9.051, p<.05) sem styður við tilgátuna um skilvirkni í netbankanum. Til að skoða 

þessar niðurstöður enn betur er hægt að skoða þá tvo þætti sem skilvirkni skiptist í, sem eru 

annars vegar það að notendum þyki auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að í netbankanum 

og hins vegar það að þeir geti framkvæmt aðgerðir auðveldlega. Þegar horft er á fyrri liðinn má 

sjá að hann hefur ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (t = -.155, p = .879) en seinni 

liðurinn um það hvort notendur geti framkvæmt aðgerðir auðveldlega í netbankanum hefur 

marktækt áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 2.369,  p = .031). Heildaráhrif skilvirknis hefur því 

meiri áhrif á ánægju viðskiptavina heldur en einstakir liðir. 

4.1.2 Snjallsímaforrit 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina Arion 

banka þegar kemur að snjallsímaforriti. Sömu þættir verða skoðaðir en þeir eru persónulegar 

þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. 

         Niðurstöður á persónulegum þörfum notenda í snjallsímaforritum sýna að það er 

línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina og persónulegra þarfa (R2=.514, F(3,15)=7.337, 

p<.05) sem styður við tilgátu um persónulegar þarfir. Þegar skoðaðar eru persónulegar þarfir 

notenda í snjallsímaforritum hefur einum lið verið bætt inn sem er ánægja með fríðindakerfi 

bankanna, og eru liðirnir því þrír núna. Ef fyrst er skoðað öryggi notenda við að framkvæma 

aðgerðir í snjallsímaforriti (t = 3.523, p = .003) má sjá að sá liður hefur marktæk áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Upplýsingaaðgengi í snjallsímaforritinu hefur hins vegar ekki áhrif á ánægju 

viðskiptavina (t = .103, p = .919) og það sama má segja um fríðindakerfi Arion banka (t = .596, 
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p = .577) sem hefur einnig ekki marktæk áhrif á ánægju. Aðhvarfsgreiningin sýnir að 51,4% af 

breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika persónulegra þarfa í snjallsímaforriti 

Arion banka. Í spurningakönnuninni svaraði einn þátttakandi í opinni spurningu að bæta mætti 

upplýsingaaðgengi í snjallsímaforritinu þar sem upplýsingar um stöðu á kreditkorti eru 

óáreiðanlegar.           

Þegar horft er til skipulags á snjallsímaforritinu sýna niðurstöður línulegt samband milli 

ánægju viðskiptavina Arion banka og skipulags (R2=.613, (F4,14)=5.545, p<.05) en þessar 

niðurstöður styðja við tilgátuna um skipulag á snjallsímaforritinu. Einstakir liðir skipulags á 

snjallsímaforriti hafa hins vegar ekki áhrif á ánægju viðskiptavina. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarnar sýna einnig að 61,3% af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af 

breytileika skipulags í snjallsímaforriti. 

         Niðurstöður aðhvarfsgreiningarnar á notendavænu viðmóti sýna að 65,4% af 

breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika notendavæns viðmóts í 

snjallsímaforriti Arion banka. Einnig sýna niðurstöðurnar að notendavænt viðmót hefur 

marktæk áhrif á ánægju (R2=.654, (F2,16)=15.088, p<.05) sem styður við tilgátuna sem 

rannsakendur settu fram. Ef skoðuð er sundurliðun á notendavænu viðmóti má sjá að 

notendavænt snjallsímaforrit hefur áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 4.607, p = .000) en það að 

snjallsímaforritið liggi oft niðri hefur hins vegar ekki marktæk áhrif á ánægju þeirra (t = .889, 

p = .387). Niðurstöðurnar gefa því til kynna að heildaráhrif á notendavænu viðmóti hefur því 

meiri áhrif á ánægju viðskiptavina heldur en einstaka liðir. 

         Þegar niðurstöður á skilvirkni snjallsímaforriti Arion banka eru skoðaðar má sjá að 

skilvirkni hefur marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (R2=.324, (F2,16)=5.213, p<.05) sem 

styður við tilgátuna um skilvirkni snjallsímaforritsins. Skilvirkni skiptist í tvo liði, annars vegar 

að notendum finnist auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að í snjallsímaforritinu og hins 

vegar að þeir geti framkvæmt aðgerðir auðveldlega en þessir liðir hafa ekki áhrif á ánægju einir 

og sér. Til að skoða niðurstöðurnar betur er aðhvarfsgreiningin skoðuð en hún sýnir að 39,9% 

af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skilvirknis í snjallsímaforriti. 
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 Skoðaður var samanburður á fjórum þáttum stafrænna þjónustugæða út frá netbanka og 

snjallsímaforriti (sjá mynd 2). Hver þáttur, persónulegar þarfir, skipulag, notendavænt viðmót 

og skilvirkni var skoðaður út frá meðaltali viðskiptavina Arion banka sem svöruðu 

spurningakönnuninni. Samanburðurinn sýnir að netbanki og snjallsímaforrit Arion banka 

varðandi ánægju til stafrænna þjónustugæða mælist frekar jafn. 

Mynd 2. Samanburður á þáttum stafrænna þjónustugæða út frá ánægju hjá Arion banka 

 

4.2 Íslandsbanki 

4.2.1 Netbanki 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina 

Íslandsbanka á netbankann. Þættirnir sem eru skoðaðir eru fjórir en þeir eru persónulegar þarfir, 

skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. 

         Niðurstöður frá viðskiptavinum Íslandsbanka sýna að það er línulegt samband á milli 

ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum og persónulega þarfa í netbankanum, 

(R2=.289, F(2,50)=10.157, p<.05) og styðja þessar niðurstöður við tilgátuna um persónulegar 

þarfir. Aðhvarfsgreiningin sýnir einnig að 28,9% af breytileika af ánægju viðskiptavina í 

Íslandsbanka er útskýrð af breytileika persónulega þarfa í netbankanum. Persónulegar þarfir 

skiptast í tvo liði, öryggi um framkvæmdir í netbankanum og upplýsingaþörf, og má sjá að 

öryggi (t = .575, p = .568) hefur ekki marktæk áhrif á viðskiptavinina en aftur á móti er 
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upplýsingaþörfin (t =2.774, p=.008) marktæk. Heildaráhrif persónulega þarfa hafa meiri áhrif 

en einstakir liðir og niðurstöðurnar teljast því vera marktækar.  

Niðurstöður á skipulagi í netbanka Íslandsbanka sýna að það er línulegt samband á milli 

skipulags og ánægju viðskiptavina (R2=.284, F(4,48)=4,771 p<.05) en þessar niðurstöður 

styðja við tilgátuna um skipulag netbankans. Til að skoða þessar niðurstöður enn betur má 

skoða niðurstöður hvers lið fyrir sig en liðirnir eru fjórir. Auðvelt að nota netbankann hefur 

ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (t = -1.009, p = .318) og það sama má segja um að 

notendum þyki netbankinn vel skipulagður (t = -.712, p = .480) sem hefur einnig ekki áhrif á 

ánægju. Síðustu tveir liðirnir, að notendur séu ánægðir með útlitið á netbankanum (t = 2.340, 

p = .023) og að það sé auðvelt að komast inn á netbankann (t = 3.556, p = .001) hafa báðir áhrif 

á ánægju viðskiptavina. Einum þátttakanda í könnuninni fannst aðgengi netbankans ekki 

nægilega sýnilegt eftir uppfærslu á heimasíðu Íslandsbanka og þykir því erfitt að komast inn á 

netbankann. Heildaráhrif skipulags í netbankanum hefur því meira vægi heldur en einstakir 

liðir og telst skipulag því hafa marktæk áhrif. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna að 

28,4%  af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skipulags í netbankanum.  

Niðurstöður á aðhvarfsgreiningu á notendavænu viðmóti sýna að 44,5% af breytileika 

ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika notendavæns viðmóts í netbanka Íslandsbanka. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að það er línulegt samband á milli notendavæns viðmóts og ánægju 

viðskiptavina (R2=.445, F(2,50)=20.071, p<.05) sem styður við tilgátuna um notendavænt 

viðmót. Til að styðja við þessa niðurstöðu er hver liður skoðaður fyrir sig, en notendavænt 

viðmót skiptist í tvo liði. Fyrri liðurinn er að notendum þyki netbankinn vera notendavænn (t 

= 6.012, p = .000) sem hefur marktæk áhrif á ánægju, en seinni liðurinn um að notendum þyki 

netbankinn liggja oft niðri hefur ekki áhrif á ánægju þeirra (t = -.991, p = .326). Tveir 

þátttakendur sögðu að netbankinn þyrfti að virka betur á álagstímum og annar þátttakandi sagði 

að sumar aðgerðir í netbankanum ættu að vera notendavænni og ekki eins gamaldags. Þessar 

niðurstöður sýna að heildaráhrif notendavæns viðmóts hafa meiri áhrif en einstakir liðir á 

ánægju viðskiptavina. 

Þegar horft er til skilvirkni á netbanka Íslandsbanka sýna niðurstöður að skilvirkni hefur 

marktæk áhrif á ánægju og er línulegt samband þar á milli (R2=.271, F(2,50)=9.296, p<.05) en 

þessar niðurstöður styðja við tilgátuna sem sett var fram um skilvirkni í netbanka. Skilvirkni 

skiptist í tvennt, annars vegar að notendum þyki auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að 

og hins vegar að þeir geti framkvæmt aðgerðir í netbankanum auðveldlega. Fyrri liðurinn hefur 

marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 3.981, p = .001) en seinni liðurinn um að geta 

framkvæmt aðgerðir auðveldlega hefur ekki áhrif á ánægju (t = -.734, p = .466). Tveir 
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þátttakendur tóku fram að það að geta framkvæmt aðgerðir auðveldlega sé ábótavant. Öðrum 

þátttakandanum fannst vanta þann möguleika að greiða umfram inn á lán og hinum fannst vanta 

betri leiðbeiningar til að geta framkvæmt erlendar greiðslur. Niðurstöðurnar sýna að skilvirkni 

netbankans í heild sinni hefur meiri áhrif en einstaka liðir um skilvirkni netbankans. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna svo að 27,1% af breytileika ánægju viðskiptavina er 

útskýrð af breytileika skilvirknis í netbankanum. 

4.2.2 Snjallsímaforrit 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina 

Íslandsbanka á snjallsímaforrit. Sömu þættir verða skoðaðir en þeir eru persónulegar þarfir, 

skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni, en þeir snúa allir að stafrænum þjónustugæðum. 

         Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar á persónulegum þörfum í snjallsímaforriti 

Íslandsbanka sýna að 48,8% af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika 

persónulegra þarfa í snjallsímaforritinu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að línulegt samband er 

til staðar milli persónulegra þarfa í snjallsímaforriti Íslandsbanka og ánægju viðskiptavina 

(R2=.488, F(3,53)=17.833, p<.05) sem styður við tilgátuna um persónulegar þarfir. Til að skoða 

niðurstöðurnar betur eru liðirnir sundurliðaðir og skoðaðir hver fyrir sig. Liðirnir eru þrír, 

öryggi við að framkvæma aðgerðir í snjallsímaforritinu, upplýsingaaðgengi og að lokum 

fríðindakerfi bankans, sem hefur verið bætt við hér því það er aðeins aðgengilegt í 

snjallsímaforritinu. Fyrsti liðurinn um öryggi að framkvæma aðgerðir hefur ekki marktæk áhrif 

á ánægju viðskiptavina (t = 1.392, p = .170) en liðurinn um upplýsingaaðgengi hefur hins vegar 

áhrif á ánægju (t = 5.235, p = .000). Síðasti liðurinn um fríðindakerfi Íslandsbanka hefur einnig 

ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 1.550, p = .128) og gefa niðurstöður því til 

kynna að heildaráhrif persónulegra þarfa hafi meiri áhrif á ánægju viðskiptavina heldur en hver 

liður fyrir sig. Niðurstöður opnu spurningarinnar um hvað þátttakendum fannst mega bæta við 

snjallsímaforrit Íslandsbanka sýna að fjölmörgum notendum þykja rafræn skjöl vanta í 

snjallsímaforritið, til dæmis til að skoða launaseðla, og einnig var nefnt að fá áminningu um 

ógreidda reikninga. 

         Þegar niðurstöður á skipulagi snjallsímaforriti Íslandsbanka eru skoðaðar má sjá að 

línulegt samband er á milli skipulags og ánægju viðskiptavina (R2=.364, F(4,49)=7.011, p<.05) 

sem styður við þá tilgátu sem sett var fram um skipulag í snjallsímaforriti Íslandsbanka. 

Skipulag skiptist í fjóra liði, að það sé auðvelt að nota snjallsímaforritið, að snjallsímaforritið 

sé vel skipulagt, að notendum þyki auðvelt að komast inn á snjallsímaforritið og að lokum að 

notendur séu ánægðir með útlit snjallsímaforritsins. Fyrsti liðurinn hefur ekki áhrif á ánægju 
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viðskiptavina (t = .026, p = .979) en næsti liður um vel skipulagt snjallsímaforrit hefur marktæk 

áhrif á ánægju þeirra (t = 2.585, p = .013). Að notendum þyki auðvelt að komast inn á 

snjallsímaforritið hefur einnig ekki áhrif á ánægju viðskiptavina (t = .225, p = .823) en síðasti 

liður um útlit snjallsímaforritsins hefur marktæk áhrif á ánægju (t = .835, p = .408). Þessar 

niðurstöður styðja við það sem fram hefur komið að heildaráhrif skipulags í netbanka hafi meiri 

áhrif heldur en hver liður skipulagsins einn og sér. Aðhvarfsgreiningin sýnir að 36,4% af 

breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skipulags í snjallsímaforriti 

Íslandsbanka. 

         Þegar horft er til notendavæns viðmóts í snjallsímaforriti Íslandsbanka sýna niðurstöður 

að línulegt samband er á milli notendavæns viðmóts og ánægju viðskiptavina sem hefur 

marktæk áhrif (R2=.470, F(2,51)=22.620, p<.05) en þær niðurstöður styðja við tilgátuna um 

notendavænt viðmót. Til að styðja við þessa niðurstöðu er hægt að skoða þá tvo liði sem 

notendavænt viðmót skiptist í. Fyrri liðurinn er að notendum þyki snjallsímaforritið 

notendavænt sem hefur marktæk áhrif á ánægju þeirra (t = 6.590, p = .000) en seinni liðurinn 

um að notendum þyki snjallsímaforritið liggja oft niðri hefur ekki áhrif á ánægju (t = -.753, p 

= .455). Samkvæmt niðurstöðunum hafa því heildaráhrif notendavæns viðmóts meiri áhrif á 

ánægju heldur en einstaka liðir. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna einnig að 47% af 

breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika notendavæns viðmóts í 

snjallsímaforritinu. 

         Aðhvarfsgreining á skilvirkni snjallsímaforrit Íslandsbanka sýnir að 40,3% af 

breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skilvirknis í snjallsímaforritinu. 

Niðurstöður sýna einnig að skilvirkni hafi marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina og þar er 

línulegt samband á milli (R2=.403, F(2,51)=17.248, p<.05) sem styður við tilgátuna sem sett 

var fram um skilvirkni í snjallsímaforritinu. Skilvirkni skiptist í tvennt, annars vegar að 

notendum þyki auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að sem hefur áhrif á ánægju 

viðskiptavina (t = 5.245, p = .000) og hins vegar að notendum þyki auðvelt að framkvæma 

aðgerðir í snjallsímaforritinu sem hefur ekki marktæk áhrif á ánægju (t = -.011, p = .991). 

Heildaráhrif skilvirkni snjallsímaforritsins hefur því meiri áhrif á ánægju viðskiptavina 

Íslandsbanka heldur en einstakur liður. 

 Mynd 3 sýnir samanburð á netbanka og snjallsímaforriti Íslandsbanka. Myndin er 

skoðuð út frá meðaltali stafrænna þjónustugæða og hvernig þeir þættir tengjast ánægju 

viðskiptavina. Samanburðurinn sýnir að persónulegar þarfir og notendavænt viðmót mælist 

lægra hjá snjallsímaforriti heldur en netbanka. 
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Mynd 3. Samanburður á þáttum stafrænna þjónustugæða út frá ánægju hjá Íslandsbanka 

4.3 Landsbankinn 

4.3.1 Netbanki 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina 

Landsbankans á netbankanum. Þættirnir sem eru skoðaðir eru persónulegar þarfir, skipulag, 

notendavænt viðmót og skilvirkni en þessir þættir snúa að stafrænum þjónustugæðum. 

Ef skoðaðir eru viðskiptavinir Landsbankans með línulegri aðhvarfsgreiningu má sjá 

að það er ekki línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum og 

persónulega þarfa í netbankanum, (R2= .150, F(2,25)=2.207, p>.05) en þessar niðurstöður 

styðja ekki við tilgátuna sem sett var fram um persónulegar þarfir. Til að styðja við þessar 

niðurstöður má skoða t-gildi hverrar breytu fyrir sig. Fyrri breytan, öryggi um framkvæmdir í 

netbankanum sýnir ekki marktæk áhrif (t =.994, p=.330) og sú síðari varðandi upplýsingaþörf 

(t =1.597, p=.123) er heldur ekki marktæk og styður þetta undir það sem var lýst hér að ofan. 

Aðhvarfsgreiningin sýnir að aðeins 15% af breytileika af ánægju viðskiptavina í 

Landsbankanum er útskýrð af breytileika persónulega þarfa í netbankanum. Varðandi 

upplýsingaþörf fannst einum þátttakanda vanta að bæta mætti upplýsingaaðgengi í 

netbankanum, meðal annars um það að hægt sé að dreifa kreditkorta reikningum og sækja um 

yfirdráttarheimild í netbankanum. 

         Aðhvarfsgreining á skipulagi netbanka Landsbankans sýnir að 22,5% af breytileika af 

ánægju viðskiptavina er útskýrð með breytileika skipulags í netbankanum. Niðurstöður á 
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skipulagi netbankans sýna að það er ekki línulegt samband á milli ánægju viðskiptavina og 

skipulags (R2=.225, F(4,23)=1.669, p>.05) en það styður ekki við tilgátuna sem rannsakendur 

settu fram um skipulag netbankans. Skipulag skiptist í fjóra liði og til að styðja við 

niðurstöðurnar er hægt að skoða hvern lið fyrir sig. Að notendum þyki auðvelt að nota 

netbankann hefur ekki marktæk áhrif á ánægju þeirra (t = -.310, p = .760) og það sama á við 

um skipulag netbankans sem hefur einnig ekki áhrif á ánægju (t = 1.224, p = .234). Næstu tveir 

liðir, um að notendum þyki auðvelt að komast inn á netbankann (t = .138, p = .892) og að 

notendur séu ánægðir með útlitið á netbankanum (t = .034, p = .973) hafa hvorugir heldur áhrif 

á ánægju viðskiptavina Landsbankans. Þetta styður við fyrri niðurstöður um að skipulag hafi 

ekki marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina. 

         Þegar niðurstöður á notendavænu viðmóti eru skoðaðar má sjá að línulegt samband 

milli ánægju á netbanka Landsbankans og notendavæns viðmóts er ekki til staðar (R2=.136, 

F(2,25)=1.964, p>.05) en það styður ekki við tilgátuna um notendavænt viðmót. Til að skoða 

niðurstöðurnar betur er notendavænt viðmót sundurliðað í tvo liði, annars vegar að notendum 

þyki netbankinn notendavænn og hins vegar að notendum þyki netbankinn liggja oft niðri. Fyrri 

liðurinn hefur ekki áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 1.690, p = .104) og það sama má segja um 

seinni liðinn (t = .000, p = 1.000). Þessar niðurstöður styðja því við fyrri niðurstöður um að 

notendavænt viðmót hefur ekki áhrif á ánægju viðskiptavina Landsbankans, en einn þátttakandi 

nefndi í opinni spurningu um netbankann að hann mætti vera notendavænni. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarnar sýna einnig að einungis 13,6% af breytileika af ánægju viðskiptavina er 

útskýrð af breytileika notendavæns viðmóts í netbanka. 

         Niðurstöður á skilvirkni netbankans sýna að línulegt samband er til staðar milli ánægju 

viðskiptavina á netbanka Landsbankans og skilvirkni hans (R2=.217, F(2,25)=3.459, p<.05) og 

hefur skilvirkni því marktæk áhrif á ánægju sem styður við tilgátuna sem sett var fram. Þegar 

skilvirkni er sundurliðað má sjá að fyrri liðurinn um að notendum þyki auðvelt að finna það 

sem þeir eru að leita að í netbankanum hefur einnig áhrif á ánægju viðskiptavina (t = 2.167, p 

= .040). Seinni liðurinn um að notendur geti framkvæmt aðgerðir auðveldlega í netbankanum 

sýnir hins vegar að það hafi ekki áhrif á ánægju eitt og sér (t = .672, p = .508). Heildaráhrif 

skilvirkni í netbankanum vegur því meira á ánægju viðskiptavina heldur en hver einstakur liður. 

Aðhvarfsgreiningin sýnir að 21,7% af breytileika ánægju viðskiptavina Landsbankans er 

útskýrð af breytileika skilvirkni netbankans. 
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4.3.2 Snjallsímaforrit 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina á 

snjallsímaforrit Landsbankans. Sömu fjórir þættir verða skoðaðir en þeir eru persónulegar 

þarfir, skipulag, notendavænt viðmót og skilvirkni. 

         Þegar horft er til persónulegra þarfa í snjallsímaforriti Landsbankans, má sjá að það er 

línulegt samband til staðar milli persónulegra þarfa og ánægju viðskiptavina, og hafa 

persónulegar þarfir því marktæk áhrif á ánægju (R2=.354, F(3,25)=4.569, p<.05) en þessar 

niðurstöður styðja við tilgátuna sem sett var fram um að persónulegar þarfir hafi áhrif á ánægju. 

Persónulegar þarfir fyrir snjallsímaforrit skiptist í þrjá liði, að notendum þyki þeir vera öruggir 

að framkvæma aðgerðir í snjallsímaforritinu, að snjallsímaforritið gefi þær upplýsingar sem 

notandinn þarf og ánægja á fríðindakerfi Landsbankans. Niðurstöður einstakra liða á 

snjallsímaforriti Landsbankans hafa ekki áhrif á ánægju þrátt fyrir að persónulegar þarfir hafi 

áhrif í heild sinni á ánægju viðskiptavina. Varðandi öryggi svaraði einn þátttakandi að bæta 

mætti öryggismál í snjallsímaforriti Landsbankans. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna 

einnig að 35,4% af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika persónulegra 

þarfa.  

Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar á skipulagi snjallsímaforriti Landsbankans 

sýna að 44,4% af breytileika ánægju viðskiptavina Landsbankans á snjallsímaforritinu er 

útskýrð af breytileika skipulags. Niðurstöðurnar sýna einnig að það er línulegt samband á milli 

skipulags í snjallsímaforritinu og ánægju viðskiptavina og hefur skipulag því marktæk áhrif á 

ánægju (R2=.444, F(4,24)=4.795, p<.05) sem styður við tilgátuna um skipulag í 

snjallsímaforriti. Skipulag skiptist í fjóra þætti sem eru að notendum þyki auðvelt að nota 

snjallsímaforritið, að þeim þyki það vel skipulagt, að þeim þyki auðvelt að komast inn á það, 

og að lokum að notendur séu ánægðir með útlit snjallsímaforritisins. Þessir fjórir þættir hafa 

ekki áhrif á ánægju þrátt fyrir að heildaráhrif skipulags hafa áhrif á ánægju viðskiptavina. Einn 

þátttakandi nefndi að bæta mætti skipulagið í snjallsímaforritinu og að millifærslu leiðin væri 

ruglingsleg.  

Línulegt samband er einnig á milli notendavæns viðmóts í snjallsímaforriti 

Landsbankans og ánægju viðskiptavina samkvæmt niðurstöðunum (R2=.308, F(2,26)=5.797, 

p<.05) sem styður við tilgátuna sem sett var fram um notendavænt viðmót. Til að styðja við 

þessar niðurstöður er notendavænt viðmót sundurliðað í tvo liði. Annars vegar er að notendum 

þyki snjallsímaforritið notendavænt sem hefur marktæk áhrif á ánægju þeirra (t = 2.946, p = 

.007) og hins vegar er það að notendum þykir snjallsímaforritið liggja oft niðri en sá liður hefur 
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ekki marktæk áhrif á ánægju (t = -1.599, p = .122). Heildaráhrif notendavæns viðmóts hafa því 

meiri áhrif á ánægju viðskiptavina heldur en einstakir liðir. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarnar 

sýna einnig að 30,8% af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrt af breytileika notendavæns 

viðmóts í snjallsímaforriti Landsbankans. 

Þegar skilvirkni snjallsímaforrits Landsbankans er skoðað má sjá línulegt samband 

milli ánægju viðskiptavina og skilvirkni, og hefur skilvirkni því marktæk áhrif á ánægju 

(R2=.311, F(2,26)=5.871, p<.05) en þær niðurstöður styðja við tilgátuna sem sett var fram um 

skilvirkni í snjallsímaforriti Landsbankans. Skilvirkni skiptist í tvo liði, að notendum þyki 

auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að og seinni liðurinn að notendur geti auðveldlega 

framkvæmt aðgerðir  í snjallsímaforritinu. Þessir tveir liðir hafa ekki áhrif á ánægju þrátt fyrir 

að skilvirkni hafi í heild sinni áhrif á ánægju viðskiptavina Landsbankans. Aðhvarfsgreiningin 

sýnir að 31,1% af breytileika ánægju viðskiptavina er útskýrð af breytileika skilvirkni í 

snjallsímaforriti Landsbankans. 

Hér fyrir neðan (sjá mynd 4) má sjá samanburð netbanka og snjallsímaforrits hjá 

Landsbankanum. Samanburðurinn er metinn út frá þáttum stafrænna þjónustugæða þar sem 

meðaltöl þáttanna eru skoðuð út frá ánægju viðskiptavina. Myndin sýnir að notendavænt 

viðmót mælist lægst af þeim þáttum sem hafa áhrif ánægju, bæði hjá netbanka og 

snjallsímaforriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Samanburður á þáttum stafrænna þjónustugæða út frá ánægju hjá Landsbankanum 

4.4 Fríðindakerfi 

Spurningin um fríðindakerfi vakti áhuga rannsakenda og ákváðu rannsakendur að skoða hana 

betur. Mynd 5 sýnir hvernig þátttakendur svöruðu spurningunni um ánægju varðandi 
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fríðindakerfi út frá sínum viðskiptabanka. Hjá Íslandsbanka voru um 39% þátttakenda mjög 

ósammála eða ósammála varðandi fríðindakerfið. En á móti voru aðeins 14% óánægðir hjá 

Landsbankanum en um 26% hjá Arion banka. Ánægja mældist hæst hjá viðskiptavinum 

Landsbankans þar sem 38% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála staðhæfingunni um 

fríðindakerfið. Þar á eftir mældist Arion banki með 37% en Íslandsbanki mældist lægstur þar 

sem 24% þátttakenda svaraði að þau væru ánægð með fríðindakerfið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5. Ég er ánægð/ur með fríðindakerfið hjá mínum viðskiptabanka 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir stafrænna þjónustugæða út frá aðlagaða 

SERVQUAL módelinu hafa áhrif á ánægju viðskiptavina sem nýta sér stafrænar lausnir. 

Fræðilegar rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir stafrænna þjónustugæða hjálpi viðskiptavinum 

að meta vefsíður og þjónustugæði þeirra á netinu (Zeithaml o.fl., 2002).  

Lagðar voru fram fjórar tilgátur tengdar þessum þáttum stafrænna þjónustugæða og 

framkvæmd tölfræðipróf til að kanna nánar hvort línulegt samband væri á milli eftirfarandi 

þátta og ánægju viðskiptavina. Út frá þessum fjórum tilgátum sem settar voru fram urðu til 

fjögur meginþemu sem rannsakendur ákváðu að styðjast við í rannsókninni. Þessi þemu voru 

ákveðin út frá rannsókn Herington og Weaven (2009) en þá rannsókn notuðu rannsakendur 

sem stuðning við gerð ritgerðarinnar. Þessi fjögur þemu eru persónulegar þarfir, skipulag, 

notendavænt viðmót og skilvirkni. Við nánari skoðun á niðurstöðum könnunarinnar komu í 

ljós áhugaverðar niðurstöður við spurninguna um fríðindakerfi bankanna og því vildu 

rannsakendur skoða spurninguna nánar og út frá því varð til fimmta þemað. Hér að neðan 

verður hvert þema verður rætt fyrir sig út frá hverjum og einum banka, og stutt samantekt 

verður í lok hvers þema. 

Persónulegar þarfir 

Persónulegar þarfir snúa að öryggi við að framkvæma aðgerðir í bankanum og að næg 

upplýsingaþörf sé til staðar. Niðurstöður á persónulegum þörfum leiddu í ljós að persónulegar 

þarfir hafi áhrif á ánægju viðskiptavina á netbanka og snjallsímaforriti Arion banka. Í báðum 

tilvikum hefur öryggi mikil áhrif á ánægju en samkvæmt rannsóknum Hoffman og fleiri og 

Wolfinbarger og Gilly (eins og vísað er til í Collier og Bienstock, 2006) er öryggi lykilþáttur í 

stafrænni þjónustu. Niðurstöðurnar eru eins og rannsakendur bjuggust við, þar sem öryggi er 

mikilvægur þáttur í fjármálum sérstaklega þar sem mannleg samskipti í bankastarfsemi eru 

stöðugt að minnka og stafrænar lausnir að taka við. Upplýsingaþörf hafði ekki áhrif á ánægju 

viðskiptavina, hvorki í netbanka eða snjallsímaforriti. Samkvæmt þessum niðurstöðum þykir 

viðskiptavinum Arion banka ekki mikilvægt að netbankinn og snjallsímaforritið gefi þeim þær 

upplýsingar sem þarf í bankaviðskiptum.  

 Þegar kemur að Íslandsbanka sýna niðurstöður að persónulegar þarfir hafa áhrif á 

ánægju viðskiptavina á netbanka og snjallsímaforriti. Öfugt við niðurstöður Arion banka hefur 

öryggi ekki áhrif á ánægju viðskiptavina Íslandsbanka. Þessar niðurstöður komu á óvart miðað 
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við að rannsakendur telja öryggi mikilvægan þátt í bankastarfsemi þar sem viðskiptavinurinn 

vill almennt finna fyrir öryggi þegar hann á sín viðskipti bæði beint eða óbeint við bankann. 

Rannsakendur hafa ekki fullnægjandi skýringar á því hvers vegna öryggi hefur ekki áhrif á 

viðskiptavini Íslandsbanka en frekari rannsóknir á þessu sviði gætu hjálpað til að komast að 

því hverjar ástæðurnar eru. Viðskiptavinum Íslandsbanka þykir hins vegar mikilvægt að bæði 

netbankinn og snjallsímaforrit gefi þeim þær upplýsingar sem þarf til að eiga bankaviðskipti. 

Samkvæmt rannsókn Szymanski og Hise (eins og vísað er til í Pearson o.fl., 2012) hefur gæði 

upplýsinga sterk áhrif á ánægju viðskiptavina sem styður við niðurstöður frá viðskiptavinum 

Íslandsbanka gagnvart upplýsingaþörf tengdum stafrænum lausnum.  

 Niðurstöður frá viðskiptavinum Landsbankans voru aftur á móti öðruvísi. Persónulegar 

þarfir hafa ekki áhrif á ánægju viðskiptavina þegar kemur að netbankanum. Einnig hefur öryggi 

og upplýsingaþörf ekki áhrif á ánægju viðskiptavina og koma þessar niðurstöður rannsakendum 

á óvart. Ýmsar ástæður gætu legið þarna að baki sem þarfnast frekari rannsóknar, en 

hugsanlegar ástæður gætu verið að þeir beri ekki traust til netbankans eða að þeim þyki traust 

ekki mikilvægt í netbanka. Kenning Yoon (2010) um þá þætti sem hafa áhrif á ánægju 

viðskiptavina í netbanka heldur öðru fram en þar kemur fram að öryggi hafi mikil áhrif á 

ánægju og einnig að það sé mikilvægt að upplýsingar séu aðgengilegar. Niðurstöður á 

snjallsímaforriti Landsbankans sýndu hins vegar að persónulegar þarfir hafi áhrif á ánægju. 

Samkvæmt tölfræðiprófi sem rannsakendur gerðu sýndu niðurstöður frá snjallsímaforriti 

varðandi persónulegar þarfir að einstakir liðir hefðu ekki áhrif á ánægju viðskiptavina, þrátt 

fyrir að heildaráhrif persónulegra þarfa hafi áhrif á ánægju. Hugsanleg ástæða á bak við þessa 

niðurstöðu gæti verið að viðskiptavinir meti öryggi og upplýsingaþörf í snjallsímaforriti ekki 

sem mikilvægan þátt, eins og í netbankanum, en þeir meti þó að persónulegar þarfir í heild 

sinni hafi áhrif á ánægju þeirra í snjallsímaforriti.  

Persónulegar þarfir hafa áhrif á ánægju viðskiptavina Arion banka og Íslandsbanka 

gagnvart netbanka og snjallsímaforriti, en persónulegar þarfir hafa einungis áhrif á ánægju 

viðskiptavina Landsbankans gagnvart snjallsímaforriti. Með þessu má sjá að persónulegar 

þarfir hafa í heild sinni mikil áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. 

Áhugavert er að sjá að niðurstöðurnar eru mismunandi milli bankanna þar sem bankarnir eru í 

grunninn að bjóða uppá sömu þjónustu en undirliggjandi þættir eins og persónulegar þarfir 

viðskiptavina virðast vera mismunandi og hafa ólíka merkingu fyrir viðskiptavini. 

 

 



39 
 

Skipulag 

Skipulag snýst um að viðskiptavinum þyki auðvelt að nota forrit bankanna, að þau séu vel 

skipulögð, að það sé auðvelt að komast inn í forritin og ánægju gagnvart útliti þeirra. Skipulag 

hefur áhrif á ánægju viðskiptavina Arion banka þegar kemur að netbanka. Niðurstöður út frá 

netbankanum sýna hins vegar að það að netbankinn sé auðveldur í notkun og að hann sé vel 

skipulagður hafi ekki áhrif á ánægju þeirra. Þessar niðurstöður eru ekki eins og rannsakendur 

áttu von á þar sem Zeithaml og fleiri (eins og vísað er til í Collier og Bienstock, 2006) skýrðu 

frá því að mikilvægt sé að auðvelda viðskiptavinum að finna þær upplýsingar sem hann þarf á 

sem stystum tíma til að tryggja ánægju hans. Þessir þættir hafa einnig áhrif á að auðvelt sé fyrir 

notendur að komast inn á netbankann, en viðskiptavinir Arion banka telja það hafa áhrif á 

ánægju þeirra. Viðskiptavinir Arion banka telja hins vegar ekki að útlit netbankans hafi áhrif 

ánægju þeirra. Snjallsímaforrit sýndi hins vegar öðruvísi niðurstöður, en skipulag hefur áhrif á 

ánægju viðskiptavina. Einstakir liðir skipulags í snjallsímaforriti hafa ekki áhrif á ánægju þrátt 

fyrir að skipulag í heild sinni hafi áhrif á ánægju viðskiptavina. Þessar niðurstöður komu 

rannsakendum á óvart þar sem búist var við að einhver af þessum þáttum myndi hafa áhrif.  

 Niðurstöður frá viðskiptavinum Íslandsbanka sýna að skipulag hefur áhrif á ánægju 

gagnvart netbankanum og snjallsímaforriti. Viðskiptavinir telja að það hafi ekki áhrif á ánægju 

þeirra að netbankinn og snjallsímaforritið sé auðvelt í notkun. Skipulag í netbanka hefur ekki 

áhrif á ánægju en það hefur hins vegar áhrif á ánægju viðskiptavina í snjallsímaforriti, og er 

því mikilvægt að snjallsímaforrit Íslandsbanka sé vel skipulagt til að auka ánægju. Útlit hefur 

áhrif á ánægju viðskiptavina, bæði í netbankanum og snjallsímaforriti, en útlit er mikilvægur 

þáttur sem getur uppfyllt þarfir viðskiptavinarins og skapað traust að mati Chen (eins og vísað 

er til í Van der Merwe, 2010). Viðskiptavinum Íslandsbanka þykir mikilvægt að auðvelt sé að 

komast inn í netbankann en hins vegar er það ekki talið mikilvægt í snjallsímaforritinu.  

 Viðskiptavinir Landsbankans hafa aðrar skoðanir en þeim þykir skipulag netbankans 

ekki hafa áhrif á ánægju þeirra. Þeir telja heldur ekki að neinir þættir undir skipulagi í netbanka 

Landsbankans hafi áhrif á ánægju. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við þá kenningu sem 

Yoon (2010) setti fram um þá þætti sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina. Þar talaði hann um 

mikilvægi þess að netbankinn sé auðveldur í notkun en einnig að hann sé hraður. Samkvæmt 

kenningu Yoon skiptir útlit og hönnun síðunnar einnig máli þar sem það getur skorið um það 

hvort að viðskiptavinurinn muni nýta sér netbankann aftur. Niðurstöður fyrir snjallsímaforrit 

eru hins vegar öðruvísi að því leyti að viðskiptavinum þykir skipulag snjallsímaforrit 

Landsbankans hafa áhrif á ánægju þeirra. Þrátt fyrir þær niðurstöður hafa einstakir liðir 
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skipulags í snjallsímaforriti ekki áhrif heldur er það einungis heildaráhrif skipulags sem hefur 

áhrif á ánægju viðskiptavina Landsbankans.  

 Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman má sjá að skipulag hefur áhrif á ánægju 

viðskiptavina Arion banka og Íslandsbanka gagnvart netbanka og snjallsímaforriti, en skipulag 

hefur einungis áhrif á ánægju viðskiptavina Landsbankans gagnvart snjallsímaforriti. Því hefur 

skipulag í heild sinni mikil áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. 

Notendavænt viðmót 

Notendavænt viðmót snýr að því að viðskiptavinum þyki forrit bankanna vera notendavæn og 

hvort að þeim finnist þau liggja oft niðri. Niðurstöður varðandi netbanka Arion banka voru ekki 

eins og rannsakendur áttu von á. Notendavænt viðmót í netbanka í heild sinni hefur ekki áhrif 

á ánægju viðskiptavina en þrátt fyrir það hefur notendavænn netbanki áhrif á ánægju. 

Snjallsímaforrit Arion banka sýndi hins vegar aðrar niðurstöður en notendavænt viðmót hefur 

áhrif á ánægju en einnig þykir viðskiptavinum snjallsímaforritið vera notendavænt. 

Viðskiptavinum þykir hvorki netbankinn né snjallsímaforrit Arion banka ekki liggja oft niðri 

en Sohn og Tadisina (2008) telja að mikilvægt sé að veita góða og áreiðanlega þjónustu án þess 

að einhver bilun eigi sér stað í kerfinu. 

 Þegar niðurstöður frá viðskiptavinum Íslandsbanka eru skoðaðar má sjá að notendavænt 

viðmót netbankans og snjallsímaforrits hefur áhrif á ánægju þeirra. Þeim þykir einnig 

netbankinn og snjallsímaforritið vera notendavænt og telja að hvorugt liggi oft niðri.  

 Viðskiptavinir Landsbankans telja notendavænt viðmót ekki hafa áhrif á ánægju þeirra 

á netbankanum. Einnig telja þeir netbankann ekki vera notendavænan og þeim þykir hann ekki 

liggja oft niðri. Snjallsímaforritið sýnir aðrar upplýsingar, en þar þykir viðskiptavinum 

notendavænt viðmót hafa áhrif á ánægju sína og að það sé notendavænt í notkun. Þeim þykir 

snjallsímaforritið ekki liggja oft niðri. Bætingar á notendavænu viðmóti getur aukið ánægju 

viðskiptavina og notkun þeirra, ásamt því að fjöldi viðskiptavina getur aukist samkvæmt 

Ravendran og Kargin (eins og vísað er til í Mkpojiogu o.fl., 2016). Þetta er mikilvægt fyrir 

Landsbankann að hafa í huga þar sem þetta getur aukið ánægju viðskiptavina þeirra til 

stafrænna lausna. 

 Við samantekt á niðurstöðunum má sjá að notendavænt viðmót hefur áhrif á ánægju 

viðskiptavina Íslandsbanka bæði hjá netbanka og snjallsímaforriti, en notendavænt viðmót 

hefur hins vegar aðeins áhrif á snjallsímaforrit þegar kemur að ánægju viðskiptavina Arion 

banka og Landsbankans. Notendavænt viðmót hefur því í heild sinni mikil áhrif á ánægju 

viðskiptavina gagnvart stafrænum lausnum. 
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Skilvirkni 

Skilvirkni er um að viðskiptavinum þyki auðvelt að finna það sem þeir leita af í forritunum og 

að þeir geti framkvæmt aðgerðir auðveldlega. Viðskiptavinum Arion banka þykir skilvirkni 

hafa áhrif á ánægju þeirra, bæði þegar kemur að netbanka og snjallsímaforriti. Þeim þykir hins 

vegar ekki auðvelt að finna það sem þeir eru að leita að í netbankanum en þrátt fyrir það þykir 

viðskiptavinum auðvelt að framkvæma aðgerðir í netbankanum. Niðurstöður fyrir 

snjallsímaforrit eru öðruvísi, þar sem einstakir liðir skilvirkni hafa ekki áhrif á ánægju 

viðskiptavina þrátt fyrir að skilvirkni í heild hafi áhrif á ánægju. Zeithaml og fleiri (2002) telja 

skilvirkni vera mikilvægan þátt gagnvart ánægju viðskiptavina, þar sem þeir vilja að 

aðgerðirnar taki sem minnstan tíma og aðgengi að síðunni sé auðvelt en styður það við það sem 

viðskiptavinum Arion banka finnst um skilvirkni. 

 Þegar netbanki og snjallsímaforrit Íslandsbanka er skoðað má sjá að skilvirkni hefur 

áhrif á ánægju viðskiptavina. Viðskiptavinum þykir auðvelt að finna það sem þeim vantar bæði 

í netbankanum og snjallsímaforriti Íslandsbanka. Aftur á móti þykir þeim það að geta 

framkvæmt aðgerðir í netbanka og snjallsímaforriti auðveldlega ekki hafa áhrif á ánægju þeirra. 

Herington og Weaven (2009) telja skilvirkni vera einn mikilvægasta þáttinn fyrir ánægju 

viðskiptavina, en á sama tíma telja viðskiptavinir skilvirkni ekki eins mikilvægan þátt þar sem 

þeir ætlast til þess að skilvirkni sé til staðar sama hvað. Niðurstöður úr þeirra rannsókn styður 

við þessa kenningu þar sem skilvirkni hafði minnst áhrif á ánægju viðskiptavina af öllum þeim 

þáttum sem rannsakaðir voru.  

 Niðurstöður frá viðskiptavinum Landsbankans sýna að skilvirkni hefur áhrif á ánægju 

þegar kemur að netbankanum og snjallsímaforriti. Viðskiptavinir telja auðvelt að finna það sem 

þeir leita að í netbankanum sem hefur einnig áhrif á ánægju þeirra. Þeir telja það hins vegar að 

það að geta framkvæmt aðgerðir auðveldlega í netbankanum hafi ekki áhrif á ánægju þeirra. 

Að lokum má sjá að einstakir liðir varðandi skilvirkni á snjallsímaforriti hafa ekki áhrif á 

ánægju þeirra þrátt fyrir að skilvirkni í heild sinni hafi áhrif. 

 Skilvirkni hefur áhrif á ánægju viðskiptavina Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankans þegar kemur að netbanka og snjallsímaforriti. Því má segja að viðskiptavinir 

meti skilvirkni mest þegar kemur að þáttum þjónustugæða. 

Fríðindakerfi  

Niðurstöður frá spurningunni um fríðindakerfi bankanna vakti áhuga rannsakenda þar sem 

skiptar skoðanir eru meðal viðskiptavina á ánægju þeirra gagnvart fríðindakerfi þeirra banka. 
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Íslandsbanki setti nýtt fríðindakerfi í loftið sumarið 2017 sem kallast Fríða en þar fá 

viðskiptavinir sérsniðin endurgreiðslutilboð frá fríðindakerfinu Fríðu sem er að finna í 

snjallsímaforritum Íslandsbanka (Íslandsbanki, e.d.). Áhugavert er að sjá að 39% þátttakenda 

eru óánægðir með Fríðu þrátt fyrir að þetta sé frekar nýlegt fríðindakerfi en einungis 24% 

þátttakenda eru ánægðir með fríðindakerfið. 

 Fríðindakerfi Arion banka heitir Einkaklúbburinn og er að finna í Einkaklúbbs-

forritinu. Þar hafa viðskiptavinir aðgang að fjölmörgum tilboðum frá úrvali fyrirtækja, og eru 

tilboðin ýmis einnota eða fjölnota. Viðskiptavinir fá reglulega tilkynningar þegar ný tilboð 

koma (Arion banki, e.d.b). 37% þátttakenda í rannsókninni sögðust ánægðir með þetta 

fríðindakerfi en 26% voru óánægðir. Sjá má út frá þessu að viðskiptavinir Arion Banka eru 

almennt mjög ánægðir með fríðindakerfi síns banka. 

 Aukakrónur er fríðindakerfi Landsbankans og er það tengt kreditkortum. Í hvert skipti 

sem kreditkortið er notað hjá samstarfsaðilum Landsbankans safna viðskiptavinir 

Aukakrónum, 0,2%-0,5% af innlendri veltu (Landsbankinn, e.d.a). Um 250 samstarfsaðilar eru 

um land allt og á síðasta ári söfnuðu viðskiptavinir rúmlega 381 milljónum Aukakróna. 38% 

þátttakenda sögðust vera ánægðir með Aukakrónur en aðeins 14% sögðust óánægðir. Þessar 

niðurstöður sýna því að viðskiptavinir Landsbankans eru ánægðastir þegar kemur að 

fríðindakerfi bankanna. 
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir (persónulegar þarfir, skipulag, 

notendavænt viðmót og skilvirkni) stafrænna þjónustugæða tengdum aðlagaða SERVQUAL 

módelinu hafa áhrif á ánægju viðskiptavina til stafrænna lausna gagnvart þeirra viðskiptabanka 

á Íslandi. Það var gert með því að leggja fram könnun til þess að sjá hvernig viðskiptavinir 

bankanna upplifðu þætti stafrænna þjónustugæða. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að allir þættir stafrænna þjónustugæða hafa marktæk áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart 

snjallsímaforritum bankanna og er því enginn munur á milli bankanna þegar viðhorf 

viðskiptavina er skoðað gagnvart snjallsímaforritum bankanna.  

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að mismunandi var eftir bönkum hvort að þessir þættir 

stafrænna þjónustugæða hefðu áhrif á ánægju viðskiptavina varðandi netbanka. Í öllum 

tilfellum höfðu þættir stafrænna þjónustugæða áhrif á ánægju viðskiptavina Íslandsbanka þegar 

kemur að netbankanum. Út frá Arion banka mátti svo sjá að notendavænt viðmót hafði ekki 

áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart netbanka en hinir þættir stafrænna þjónustugæða höfðu 

áhrif á ánægju þeirra í netbankanum. Niðurstöður frá viðskiptavinum Landsbankans voru 

öðruvísi heldur en frá hinum tveimur bönkunum. Þar hafði skilvirkni einungis áhrif á ánægju 

viðskiptavina varðandi netbankann. Hinir þrír þættirnir, persónulegar þarfir, skipulag og 

notendavænt viðmót, höfðu ekki áhrif á ánægju þeirra gagnvart netbankanum. Þessar 

niðurstöður eru ekki þær sömu og Herington og Weaven (2009) komust að í sinni rannsókn, en 

þar höfðu allir fjórir þættirnir áhrif á ánægju viðskiptavina. Þeirra niðurstöður gefa til kynna að 

skilvirkni sé metinn sem mikilvægasti þátturinn sem styður við okkar niðurstöður þar sem 

skilvirkni var eini þátturinn sem hafði áhrif á ánægju viðskiptavina allra bankanna.  

Rannsakendur telja að bankarnir hagnist á því að mæla gæði stafrænna þjónustu og 

kanna betur hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina gagnvart stafrænum 

lausnum. Með því geta bankarnir einblínt meira á þá þætti sem viðskiptavinir telja vera 

mikilvægir gagnvart stafrænni þjónustu og lausnum. Með ánægðari viðskiptavinum eru 

líkurnar meiri á langvarandi viðskiptasambandi sem er mikilvægur þáttur fyrir bankana.  

Takmarkanir á rannsókn 

Rannsakendur telja niðurstöðurnar gefa góða vísbendingu um þá þætti stafrænna þjónustugæða 

sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina, en þó eru einhverjar takmarkanir á rannsókninni. Þar 

má helst nefna að dreifing á milli banka var ekki nægilega jöfn, en einnig hefðu rannsakendur 
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vilja hafa jafnari kynja- og aldursdreifingu ásamt stærra úrtaki. Þrátt fyrir þetta gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar þó ákveðna vísbendingu um þætti stafrænna þjónustugæða.  

Frekari rannsóknir 

Í þessari ritgerð var leitast við að skoða hvaða þættir stafrænna þjónustugæða hefðu áhrif á 

ánægju viðskiptavina með megindlegri aðferðafræði. Í framhaldi af þessari rannsókn væri því 

áhugavert að kanna þessa þætti enn frekar og kafa dýpra í þá með eigindlegri rannsókn. Það 

myndi gagnast vel að fá enn betri innsýn frá viðskiptavinum hvaða þættir það eru sem hafa 

mest áhrif á ánægju þeirra og hvers vegna. Rannsakendum þykir áhugavert að skoða þetta nánar 

og væru til í að gera frekari rannsóknir á þessu sviði.  
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Viðauki A: Spurningakönnun 

Banki 

Hver er þinn helsti viðskiptabanki? 

- Arion banki 

- Íslandsbanki 

- Landsbankinn 

- Annað 

 

Netbanki 

Netbanki er forrit á heimasíðu bankanna sem býður viðskiptavinum upp á að sinna 

bankaviðskiptum sínum heima og hvar sem er í gegnum internetið 

 

Notar þú netbanka í þínum bankaviðskiptum? 

- Já 

- Nei 

 

Eftirfarandi staðhæfingar snúa að notkun þinni í netbanka þar sem 1 er mjög ósammála og 5 

er mjög sammála 

1 - Mjög ósammála 

2 - Ósammála 

3 - Hlutlaus/veit ekki 

4 - Sammála 

5 - Mjög sammála 

 

- Mér finnst ég vera örugg/ur að framkvæma aðgerðir í netbankanum 

- Netbankinn gefur mér þær upplýsingar sem ég þarf þegar kemur að bankaviðskiptum 

- Mér finnst auðvelt að nota netbankann 

- Mér finnst netbankinn vel skipulagður 

- Mér finnst auðvelt að komast inn á netbankann 

- Ég er ánægð/ur með útlitið á netbankanum 

- Mér finnst netbankinn vera notendavænn 

- Mér finnst netbankinn liggja oft niðri 

- Mér finnst auðvelt að finna það sem ég er að leita að í netbankanum 
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- Ég get framkvæmt aðgerðir í netbankanum auðveldlega 

 

Er eitthvað sem mætti bæta við netbankann? 

 

Snjallsímaforrit 

Með snjallsímaforritum geta viðskiptavinir sinnt bankaviðskiptum í snjalltækjum, hvar og 

hvenær sem er 

 

Notar þú snjallsímaforrit í þínum viðskiptabanka ? 

- Já 

- Nei 

 

Eftirfarandi staðhæfingar snúa að notkun þinni varðandi snjallsímaforrit frá þínum 

viðskiptabanka þar sem 1 er mjög ósammála og 5 er mjög sammála 

1 - Mjög ósammála 

2 - Ósammála 

3 - Hlutlaus/veit ekki 

4 - Sammála 

5 - Mjög sammála 

 

- Mér finnst ég vera örugg/ur að framkvæma aðgerðir í snjallsímaforritinu 

- Snjallsímaforritið gefur mér þær upplýsingar sem ég þarf þegar kemur að 

bankaviðskiptum 

- Ég er ánægð/ur með fríðindakerfið hjá mínum viðskiptabanka 

- Mér finnst auðvelt að nota snjallsímaforritið 

- Mér finnst snjallsímaforritið vel skipulagt 

- Mér finnst auðvelt að komast inn á snjallsímaforritið 

- Ég er ánægð/ur með útlitið á snjallsímaforritinu 

- Mér finnst snjallsímaforritið vera notendavænt 

- Mér finnst snjallsímaforritið liggja oft niðri 

- Mér finnst auðvelt að finna það sem ég er að leita að í snjallsímaforritinu 

- Ég get framkvæmt aðgerðir í snjallsímaforritinu auðveldlega 

 

Er eitthvað sem mætti bæta við snjallsímaforritin? 
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Ánægja 

Eftirfærandi staðhæfing snýr að ánægju þinni á stafrænum lausnum í þínum viðskiptabanka 

þar sem 1 er mjög ósammála og 5 er mjög sammála 

1 - Mjög ósammála 

2 - Ósammála 

3 - Hlutlaus/veit ekki 

4 - Sammála 

5 - Mjög sammála 

 

- Ég er ánægð/ur með stafrænar lausnir hjá mínum viðskiptabanka 

 

Bakgrunnsspurningar 

Hvert er kyn þitt? 

- Kvenkyn 

- Karlkyn 

- Annað 

 

Hver er aldur þinn? 

- 20 ára eða yngri 

- 21-30 ára 

- 31-40 ára 

- 41-50 ára 

- 51-60 ára 

- 61 árs eða eldri 
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