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Útdráttur 

 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Íslandsbanka og felur í sér að meta gæði þjónustunnar sem 

að Útibúaþjónusta og deildir innan hennar veita afkomueiningum og stoðsviðum bankans.  

Rannsóknin fór fram með rafrænni þjónustukönnun meðal starfsmanna Íslandsbanka sem að 

nýta þjónustuna. Lagðar voru fram fjórar rannsóknarspurningar um mælingar á ánægju 

viðskiptavina, tryggð viðskiptavina með NPS meðmælaskori og þjónustumælikvörðum 

rannsóknar sem voru viðmót og samvinna, afgreiðslutími og gæði. Framkvæmdar voru 

aðhvarfsgreiningar til þess að kanna tengsl á milli upplifunar á þjónustunni við hinar ýmsu 

bakgrunnsbreytur og hvort munur væri milli deilda Útibúaþjónustu. 

Fjallað er um hugtakið þjónustu og einkenni þess og farið yfir helstu kenningar sem 

snúa að þjónustuvíddum og gæðum og hvernig þær hafa áhrif á ánægju og árangur fyrirtækja. 

Hugmyndafræði innri markaðssetningar og að litið sé til starfsmanna sem innri viðskiptavina 

er til umfjöllunar og áhrif hennar á afkastagetu og þjónustulund starfsmanna. 

Helstu niðurstöður sýna að viðskiptavinir Útibúaþjónustu er mjög jákvæðir gagnvart 

þjónustunni, NPS meðmælaskor Útibúaþjónustu mældist einnig mjög jákvætt. Almennt var 

lítill munur á upplifun viðskiptavina ef litið var til bakgrunnsbreyta rannsóknar. Allar deildir 

innan Útibúaþjónustu komu vel út og var lítill munur á milli einstakra deilda.  
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1 Inngangur 

Í nútíma umhverfi eru aðstæður breytilegar og tækniþróun hröð, breyttum tímum fylgja nýjar 

áherslur og tækifæri sem kalla á hugarfarsbreytingu innan fyrirtækja. Stafræn bylting hefur í 

för með sér að fyrirtæki þurfa að skapa sérstöðu á markaði til þess að ná fram 

samkeppnisforskoti. Zeithaml, Bitner og Gremler (2018) leggja áherslu á að fyrirtæki horfi til 

þjónustu og þjónustugæða, rannsóknir þeirra styðja að stefna með aukinni áherslu á þjónustu 

mun leiða til aukinnar ánægju viðskiptavina og um leið árangurs. Til þess að vera í stakk 

búinn til þess að veita góða þjónustu þurfa fyrirtæki að þekkja hvaða þættir hafa áhrif á 

upplifun viðskiptavina á gæðum.  Zeithaml, Parasuraman og Berry (1985) skilgreindu 

þjónustuvíddir og gæðalíkan þjónustu sem leggur áherslu á að skoða mismun á væntri 

þjónustu og veittri þjónustu, svokallað þjónustubil, til þess að hafa áhrif á ánægju 

viðskiptavina og auka gæði. 

 Til þess að veita framúrskarandi þjónustu þarf þjónustumiðað hugarfar að eiga sér stað 

allsstaðar innan fyrirtækja, innleiða þarf viðmót, menningu og aðferðir til þess að tryggja að 

allir séu að stefna í sömu átt. Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger (2008)  settu 

fram Virðiskeðju þjónustu sem tengir saman árangur fyrirtækja og tryggð viðskiptavina við 

ánægju starfsmanna og afkastagetu þeirra, þar sem hver hlekkur innan keðjunnar hefur sitt 

hlutverk og saman mynda þeir sterka heild. Stjórnendur eiga samkvæmt hugmyndafræði 

þeirra að efla samskipti og samvinnu innan fyrirtækja með áherslu á innri þjónustugæði sem 

eykur hæfni fyrirtækja til þess að uppfylla væntingar ytri viðskiptavina. Kelleher (e.d.) lagði 

upp með að setja starfsmenn í fyrsta sæti og horfa til þeirra sem innri viðskiptavina með 

umhyggju og virðingu að leiðarljósi. 

 Rannsóknin er unnin í samstarfi við Íslandsbanka og er um hagnýtt verkefni að ræða 

sem felur í sér að meta gæði þjónustunnar sem að Útibúaþjónusta veitir afkomueiningum og 

stoðsviðum bankans, horft er til samstarfsaðila sem innri viðskiptavina.   

 Spurningalistinn var settur upp til þess að mæla þjónustuna út frá eftirfarandi 

þjónustumælikvörðum, viðmót og samvinnu starfsmanna, afgreiðslutíma og gæði þjónustu. 

Tryggð viðskiptavina var metinn út frá NPS stuðli (e. Net Promote Score). 
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Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar : 

1. Hversu ánægðir eru viðskiptavinir Útibúaþjónustu með þjónustuna og er munur á 

upplifun viðskiptavina milli deilda Útibúaþjónustu ?  

2. Hver er NPS stuðull Útibúaþjónustu í heild og hverrar deildar og er munur milli deilda ? 

3. Er munur á upplifun viðskiptavina þegar kemur að einstökum þjónustumælikvörðum, 

viðmót og samvinna, afgreiðslutíma og gæðum ?   

4. Eru tengsl á milli upplifunar á þjónustu annars vegar og bakgrunnsbreytanna hinsvegar. 

Bakgrunnsbreyturnar eru: staðsetning (höfuðborgarsvæði, landsbyggð), vinnustöð 

(höfuðstöðvar, útibú), deildir/svið bankans, kyn, starfsaldur og starfsheiti. 

 

Í dag er ekki markvisst verið að mæla og meta þjónustu milli deilda bankans. Hagnýtt 

gildi rannsóknar er að fá mælikvarða á gæði þjónustu sem myndi nýtast Útibúaþjónustu við 

að auka þjónustuvitund starfsmanna og efla samvinnu milli ólíkra deilda innan bankans með 

það að leiðarljósi að auka gæði og skilvirkni í anda gilda bankans um eldmóð, samvinnu og 

fagmennsku. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti. Hún hefst á stuttri umfjöllun um 

Íslandsbanka og Útibúaþjónustu. Fræðilegum hluta verkefnis verða gerð skil í kafla þrjú til 

fimm, kafli þrjú mun fela í sér umfjöllun um hugtakið þjónustu og helstu einkenni hennar. Farið 

er yfir helstu kenningar eins og gæðavíddir og gæðalíkan þjónustu, markaðsþríhyrning 

þjónustu og virðiskeðjuna. Í kafla fjögur verður fjallað um mikilvægi þess að skilgreina 

samstarfsaðila sem innri viðskiptavini, huga að vellíðan og hamingju starfsmanna og hvernig 

hægt er að nýta hugmyndafræði innri markaðssetningar til þess að ná auknum árangri. Í fimmta 

kafla verður NPS aðferðafræðinni, sem er mælikvarði á tryggð viðskiptavina, gerð góð skil. 

Fjallað verður um endurgjöf viðskiptavina og mikilvægi þess að hlusta á viðskiptavini til þess 

að vita hvar úrbóta er þörf og hvar tækifærin liggja. Í sjötta kafla er farið yfir aðferðafræði þar 

sem til umfjöllunar er aðferð rannsóknar, þátttakendur, framkvæmd og mælitæki rannsóknar.  

Í framhaldi er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknar sem munu koma til umræðu í lokakafla 

ritgerðarinnar þar sem fer fram samantekt á niðurstöðum, rannsóknarspurningum er svarað auk 

þess sem greint verður frá takmörkunum, frekari rannsóknum og hagnýtingu verkefnis. 
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2 Íslandsbanki   

Verkefnið er unnið í samstarfi við Íslandsbanka. Íslandsbanki leggur mikla áherslu á að vera 

#1 í þjónustu sem er framtíðarsýn bankans. Innan Íslandsbanka er sterk þjónustumenning þar 

sem þjónusta við ytri viðskiptavini er höfð að leiðarljósi.  Tilgangur bankans er skilgreindur 

sem „saman erum við hreyfiafl til góðra verka svo þú náir árangri“ og hafa starfsmenn bankans 

valið gildin eldmóður, fagmennska og samvinna til þess að endurspegla viðhorf og vinnusemi 

í daglegum verkefnum (Íslandsbanki, e.d.-a) 

Í starfs- og siðareglum Íslandsbanka er lagt upp með að starfsmenn hafi metnað fyrir 

árangri viðskiptavina sinna, fagleg samvinna með viðskiptavinum með þarfir þeirra að 

leiðarljósi. Í starfsreglum bankans og þjónustustefnum afkomusviða eru þjónustuviðmið sem 

starfsmenn bankans eiga að uppfylla þegar kemur að þjónustu við ytri viðskiptavini 

(Íslandsbanki, e.d.-b) 

Íslandsbanki leggur áherslu á heilbrigði og vellíðan starfsmanna, starfsmönnum er 

boðið uppá sveigjanlegt starfsumhverfi til þess að auka jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

Umhyggja fyrir starfsfólki er mikilvægur þáttur í menningu Íslandsbanka, starfsmönnum sem 

líður vel eru ánægðari í starfi og líklegri til árangurs. Bankinn leggur upp með þekkingu og 

fræðslu auk þess sem uppbyggjandi og markviss endurgjöf er forsenda fyrir framförum og 

þróun starfsmanna. Hjá Íslandsbanka er lögð mikil áhersla á jafnrétti kynjanna og hefur 

bankinn meðal annars hlotið Hvatningarverðlaun jafnréttismála, hjá Íslandsbanka eru allir 

jafnir (Íslandsbanki, e.d.-c). 

Íslandsbanki stendur á tímamótum eins og önnur íslensk fjármálafyrirtæki, miklar 

breytingar eiga sér stað í bankaumhverfinu. Tæknibreytingar eru örar og er hefðbundið 

bankaumhverfi á undanhaldi. Stafrænar lausnir, sjálfvirknivæðing og einföldun ferla eru 

verkefni nútímans sem munu skera úr um árangur bankans til lengri tíma. Með aukinni tækni 

fækkar snertingum milli viðskiptavina og starfsmanna, frammistaða starfsmanna mun til 

framtíðar skipta meira máli en áður þar sem þjónustuvitund, viðmót og virðing starfsmanna eru 

ómetanlegir eiginleikar. Samhliða fókus á tæknilegar framfarir þurfa fyrirtæki að huga að 

mannlega þættinum með markvissri innri markaðssetningu (Grönroos, 2000). 
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2.1 Útibúaþjónusta 

Verkefnið er unnið fyrir Útibúaþjónustu sem er bakvinnslueining sem að þjónustar margar 

ólíkar deildir og svið þvert á bankann. Útibúaþjónusta er hluti af fjármálasviði Íslandsbanka og 

skiptist í fjórar deildir, Greiðslumiðlun, Innheimtu, Skjalamiðstöð og Útlánaþjónustu. Hlutverk 

Útibúaþjónustu er að veita afkomusviðum og stoðviðum bankans framúrskarandi þjónustu, 

helstu verkefni deildanna eru: greiðslumiðlun, milli- og löginnheimta, umsjón fullnustueigna,  

skönnun skjala, skjalavarsla, skjalastýring, skráning og umsýsla útlána og trygginga og 

skjalagerð.  

Hjá Útibúaþjónustu starfa 51 starfsmenn sem leggja metnað í að veita 

samstarfsfélögum sínum góða þjónustu á sem skilvirkastan hátt. Starfsmenn hafa gildi 

bankans, eldmóð, samvinnu og fagmennsku, að leiðarljósi í daglegum verkefnum. Deildir 

Útibúaþjónustu hafa vikulega töflufundi þar sem farið er yfir lífið í deildunum,  þar gefst 

starfsmönnum tækifæri til þess að hafa áhrif á vinnuumhverfi og verklag. Hugmyndir 

starfsmanna eiga sér farveg á töflufundum og myndast góðar umræður sem að skila árangri. 

Starfsmenn fá ábyrgð á verkefnum auk þess sem stjórnendur hafa meiri yfirsýn yfir stöðuna 

og álag hverju sinni. Ef tilefni gefa til eru fundir tíðari, sem dæmi má nefna þegar 

heimsfaraldur Covid19 hófst með tilheyrandi álagi og breyttu starfsumhverfi voru fundirnir 

daglega. Til þess að samræma frammistöðu starfsmanna er haldið utan um öll verkefni 

Útibúaþjónustu í Gæðahandbók bankans, þar má nálgast vinnureglur, leiðbeiningar, eyðublöð 

og annað sem er þjónustu deildanna mikilvægt. Utanumhald verkefna í vinnslu fer fram í 

CRM kerfi bankans, hvert mál hefur sitt erindi sem fylgir málinu frá upphafi til enda, þetta 

gefur starfsmönnum og stjórnendum mikilvæga yfirsýn (Birna Eiríksdóttir, munnleg heimild, 

10. ágúst 2020) .  

 

3 Þjónusta 

Umhverfi og aðstæður fyrirtækja hafa tekið miklum breytingum undanfarin ár, sama gildir 

um tækifæri fyrirtækja til að skapa sér samkeppnisforskot. Nútímatækni hefur gert það að 

verkum að erfiðara er fyrir fyrirtæki að skapa sér forskot byggt eingöngu á grundvelli vara, 

tækninni fleygir fram sem einfaldar framleiðslu og gerir samkeppnisaðilum auðveldara að 

tileinka sér nýjar hugmyndir. Til þess að skapa sérstöðu á markaði og ná fram 
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samkeppnisforskoti þurfa fyrirtæki að horfa til þjónustu og þjónustugæða (Zeithaml o.fl., 

2018).  Rannsóknir Zeithaml, Bitner og Gremler hafa sýnt fram á að stefnumiðuð stjórnun 

sem leggur áherslu á að veita góða þjónustu með því að horfa til þátta sem auka ánægju 

viðskiptavina vera árangursríkari stefnu en þá sem leggur áherslu á kostnaðaraðhald. 

Fyrirtæki nútímans ættu í auknu mæli að leggja áherslu á þjónustu og ánægju viðskiptavina. 

Umfjöllun um þjónustu hér að neðan er almenn en þó með þeim augum að hægt sé að 

nýta hugmyndafræði skilgreininga og kenninga jafnt fyrir innri viðskiptavini líkt og ytri 

viðskiptavini.  

 

3.1 Einkenni þjónustu 

Til að útskýra muninn á vöru og þjónustu settu Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) fram 

fjóra þætti sem aðgreindu þjónustu frá vöru, óáþreifanleika, óstöðugleika, óvaranleika og 

óaðskiljanleika. Kotler og Armstorng (2016) lögðu áherslu á sömu þætti og að fyrirtæki væru 

meðvituð um eðli þjónustu til þess að vera í stakk búin til þess að mæta þeim áskorunum sem 

felast í því að veita framúrskarandi þjónustu.  

 

Mynd 1. Þjónustu einkenni (Kotler og Armstrong, 2016). 
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Mynd eitt sýnir þættina fjóra og er þessi hugmyndafræði grunnurinn að helstu 

skilgreiningum tengdum þjónustu, flestar þeirra  eru sammála um að þjónusta er óáþreifanleg, 

upplifun hennar á sér stað samhliða því sem hún er veitt og að gæði hennar séu háð 

frammistöðu og aðstæðum hverju sinni. Zeithaml, Bitner og Gremler (2018) skilgreindu 

þjónustu sem ætlunarverk, ferli og frammistöðu, þar sem þjónusta er einstök að því leyti að 

hún er yfirleitt óáþreifanleg, hana er ekki hægt að snerta eða sjá, hennar er neytt samtímis og 

hún hverfur að upplifun lokinni. Grönroos (2000) skilgreindi þjónustu annarsvegar sem 

óáþreifanlegt ferli sem á sér stað í flestum tilvikum milli viðskiptavinar og starfsmanns og 

hinsvegar sem afhendingu á áþreifanlegum vörum sem skila virði til viðskiptavinar. Kotler og 

Armstong (2016) sögðu þjónustu samanstanda af frammistöðu, ávinningi eða ánægju sem 

boðin væri til sölu, ferlið væri óáþreifanlegt og myndi ekki leiða til eignarhalds á vöru. 

Ofangreindar skilgreiningar á þjónustu hafa skýra samsvörun við þættina fjóra og ljóst að þeir 

eru tengdir og samofnir hvor öðrum.  

Óáþreifanleiki er helsti munur á vöru og þjónustu. Þjónusta er hugmynd eða upplifun á 

meðan vörur eru hlutir. Viðskiptavinur getur ekki snert, séð eða prófað þjónustu fyrirfram, 

heldur þarf hann að treysta á orðspor fyrirtækja (Bordoloi, Fitzsimmons og Fitzsimmons, 

2019). Til þess að mynda sér skoðun á orðspori fyrirtækja reyna viðskiptavinir að leita eftir 

vísbendingum um gæði þjónustu, þeir gefa sér ályktanir um þjónustugæði út frá þáttum eins 

og staðsetningu, verði, fólki og öðru sem er þeim sýnilegt. Í ljósi þess metur viðskiptavinur 

umsagnir og eigin ályktanir mikils þegar kemur að vali á þjónustu.  Fyrirtæki ættu því að 

miða að því gera þjónustu sína eins áþreifanlega og hægt er á einn eða annan hátt í von um að 

viðskiptavinir skynji þjónustugæðin (Kotler og Armstrong, 2016).  

Þátturinn óstöðugleiki vísar til þess að viðskiptavinur sé þáttakandi í þjónustuferlinu 

sem leiðir af sér breytileika á veittri þjónustu frá einum viðskiptavini til annars. Engir tveir 

viðskiptavinir eru eins, þeir hafa ólíkar væntingar, þarfir  og viðmót og upplifa þjónustuna á 

mismunandi hátt. Sama gildir um starfsmenn sem veita þjónustuna, frammistaða þeirra getur 

verið jafn breytileg eins og þeir eru margir, eins getur frammistaða verið mismunandi milli 

daga og jafnvel innan dagsins. Breytileiki í þjónustu er því háður frammistöðu starfsmanna 

og upplifun viðskiptavina (Zeithaml o.fl., 2018) og (Parasuraman o.fl., 1985). Tækninýjungar 

hafa gert það að verkum að sjálfsafgreiðsla og sjálfvirkni ferla hefur aukist, þetta hefur í för 

með sér að hægt er að einfalda og staðla ópersónulegan hluta af ferlinu sem gefur tækifæri til 
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þess að leggja aukna áherslu á þann hluta sem skiptir meira máli, persónulega þjónustu sem 

að skapar virði í huga viðskiptavinarins. Á sama tíma leiðir aukin persónuleg þjónusta til 

aukins fjölbreytileika, hér þarf að huga að því að gæði þjónustu séu stöðug, viðskiptavinur 

vill að komið sé fram við sig af sanngirni og fá sömu þjónustu og aðrir.  Það er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að setja skýr þjónustuviðmið og huga vel að þjálfun starfsmanna til að tryggja 

að veitt þjónusta sé innan skilgreindra þjónustuviðmiða. Viðskiptavinir gegna mikilvægu 

hlutverki með ábendingum um það sem betur má fara og er því mikilvægt að gefa þátttöku 

þeirra í þjónustuferlinu aukna athygli (Bordoloi o.fl., 2019). 

Óaðskiljanleiki er einn af þeim þáttum sem einkennir þjónustu, hún er framleidd og 

hennar er neytt samtímis, öfugt við vörur sem eru framleiddar og hægt að geymda sem 

birgðir. Þjónusta getur ekki verið aðskilin frá þeim sem veitir þjónustuna, hvort sem um 

starfsmann eða tækni er að ræða. Í þeim tilvikum sem starfsmaður veitir þjónustuna, verður 

hann hluti af þjónustuferlinu.  Sama gildir um viðskiptavini, þeir eru virkir þátttakendur í 

afhendingarferlinu. Báðir aðilar hafa áhrif á gæði og útkomu þjónustunnar (Kotler og 

Armstrong, 2016). Gæði þjónustu og ánægja viðskiptavinar er ekki eingöngu háð samskiptum 

milli starfsmanns og viðskiptavinar, viðskiptavinir eiga í auknu mæli í samskiptum sín á milli 

sem getur haft áhrif á upplifun þeirra, eins geta þeir haft áhrif á þjónustuferlið með truflunum 

sem hafa neikvæð áhrif á upplifun annarra viðskiptavina (Zeithaml, Parasuraman og Berry, 

1985).  

Óvaranleiki þjónustu hefur í för með sér að óselda þjónustu er ekki hægt að geyma og 

neyta síðar. Í hvert skipti sem þjónusta er ekki nýtt, er um tapað tækifæri að ræða. Áhrif 

óvaranleika á þjónustu eru minni þegar eftirspurn er stöðug en í þeim tilvikum sem að 

eftirspurn er sveiflukennd getur það valdið erfiðleikum hjá fyrirtækjum. Áskoranir fyrirtækja 

felast í því að stilla framboð og eftirspurn með því að jafna eftirspurn, auka afkastagetu eða 

með biðtíma viðskiptavina.  (Kotler og Armstrong, 2016). 

 

3.2 Þjónustugæði 

Þjónustugæði má skilgreina sem mismun á væntingum viðskiptavina um þjónustu og mat 

þeirra á veittri þjónustu, þ.e. frammistöðu fyrirtækis (Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 6). 
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Grönroos (2000) segir að það sem telst vera gæði þjónustu sé hvernig 

viðskiptavinurinn skynjar þjónustuna. Samskipti eða „augnablik sannleikans“ (e. moment of 

truth) milli fyrirtækis og viðskiptavinar hefur mikil áhrif á mat viðskiptavinar á gæðum.  

Grönroos gerir greinamun á skynjuðum gæðum viðskiptavinar, þau séu byggð á tveimur 

þáttum, annars vegar tæknilegri útkomu þjónustunnar og hinsvegar hvernig afhending 

þjónustunnar fer fram. Tæknilegi hluti þjónustunnar snýr að því hvað situr eftir hjá 

viðskiptavininum eftir að þjónustunni lýkur á meðan afhending á þjónustunni segir til um 

hvernig viðskiptavinur upplifir þjónustuferlið. Grönroos telur ímynd fyrirtækja einnig hafa 

áhrif á skynjuð þjónustugæði, ef fyrirtæki hefur góða ímynd eru viðskiptavinir frekar tilbúnir 

til að fyrirgefa minniháttar mistök.  Ef fyrirtæki gera ítrekað mistök, mun það hafa áhrif á 

ímynd þeirra í huga viðskiptavinar. Ef viðskiptavinur skynjar ímynd fyrirtækis sem slæma, 

mun hann síður fyrirgefa minniháttar mistök.  Það má því segja að ímynd fyrirtækja hafi áhrif 

á það hvernig viðskiptavinir skynja þjónustugæði. 

Hugmyndir Deming (2000) um gæði eru byggðar á því að gæði séu skilgreind út frá 

sjónarhóli viðskiptavinarins, núverandi þörfum og til framtíðar. Gæði er ákvörðun sem 

stjórnendur bera ábyrgð á að sé innleidd allsstaðar innan fyrirtækisins. Gæði verða að vera 

hluti af hönnunarferli þjónustunnar þar sem samvinna við viðskiptavini skiptir mestu máli, 

þekkja hvernig hann vill upplifa augnablikið þegar þjónustan fer fram. Hugmyndafræði 

Deming byggir einnig á stöðugum umbótum og mikilvægi þess að þær séu á ábyrgð allra 

innan fyrirtækisins, að stöðugar umbætur séu markmið og hluti af menningu fyrirtækja. 

 

3.2.1 Gæðavíddir þjónustu 

Parasuraman, Zeithamel og Berry (eins og vísað er til í (Bordoloi o.fl., 2019) skilgreindu 

eftirfarandi þjónustuvíddir sem hafa áhrif á mat viðskiptavina á gæðum þjónustu, sjá mynd 2. 
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Mynd 2. Gæðavíddir þjónustu (Bordoloi o.fl., 2019) 

 

 Líkanið lýsir helstu þáttum sem hafa áhrif á mat viðskiptavina á þjónustugæðum. 

Ferlið hefst á því að viðskiptavinur hefur þörf fyrir ákveðna þjónustu sem þarf að uppfylla, 

hann gerir sér væntingar til þjónustunnar byggt á fyrri reynslu og orðspori þjónustuveitanda. Í 

þjónustuferlinu eru þjónustuvíddirnar áhrifaþættir á upplifun viðskiptavinarins á þjónustunni, 

þjónustugæðin eru mælikvarði á það hvernig til tókst eða mismunur á væntri þjónustu og 

skynjaðri þjónustu.  

Þjónustuvíddirnar hafa mikil áhrif á upplifun viðskiptavina og því mikilvægt fyrir 

þjónustuveitendur að líta til þessara vídda við hönnun á þjónustuferlinu. Ásýnd snýr að því 

hvernig viðskiptavinir upplifa umhverfið þar sem þjónustan fer fram, hún tekur til þátta eins 

og aðstöðu og umhverfis, tæknilegs viðmóts og starfsmanna sem hafa áhrif á ímynd og þar 

með mat á gæðum (Kotler og Armstrong, 2016; Margrét Reynisdóttir, 2006; Zeithaml o.fl., 

2018).  Áreiðanleiki er talinn hafa mest áhrif á hvernig viðskiptavinir meta þjónustu, hann 

endurspeglar hvort fyrirtæki standi við gefin loforð. Viðbragðsflýtir segir til um vilja og getu 

fyrirtækis og starfsmanna til þess að veita skjóta og góða þjónustu. Þessi þáttur segir einnig til 

um færni fyrirtækja til að vera sveigjanleg og getu þeirra til að sérsníða þjónustu að óskum 

viðskiptavina. Viðskiptavinir vilja upplifa traust til þeirra aðila sem þeir eiga í samskiptum 

við, sérstaklega í þeim tilvikum þegar verið er að meðhöndla viðkvæmar upplýsingar líkt og 

með bankaþjónustu. Starfsmenn gegna lykilhlutverki og þurfa að búa yfir færni og hæfni til 

þess að skapa traust og búa yfir jákvæðu og vinalegu viðmóti. Viðskiptavinir kunna að meta 

umhyggju og nærgætni og að þeim sé sýnd athygli.  Þeir vilja persónulega þjónustu sem fær 
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þá til að skynja að þeir séu einstakir, mikils metnir og að hlustað sé á þarfir þeirra. Fyrirtæki 

þurfa að horfa á heildarferlið út frá þörfum viðskiptavina, í stað þess að leggja áherslu á hvað 

hentar fyrirtækinu best (Zeithaml o.fl., 2018).  

 

3.2.2 Gæðalíkan þjónustu (e. Service Quality Gap Model) 

Viðskiptavinurinn metur þjónustu út frá þjónustuvíddunum fimm, þar sem hann myndar sér 

skoðun byggða á samanburði á væntri þjónustu og veittri þjónustu. Mismunur á væntingum 

viðskiptavinar og veittri þjónustu er mælikvarði á þjónustu sem nefnist þjónustubil (e. service 

gap).  Gæðalíkan þjónustu (e. Service Quality Gap Model) sett fram af Zeithaml, 

Parasuraman og Berry (1985) er notað af fyrirtækjum til þess að auka þjónustugæði með því 

að skoða þjónustubil sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavinar, sjá á mynd 3. 

 
Mynd 3. Gæðalíkan þjónustu (e. Service Quality Gap Model) (Parasuraman o.fl., 1985; Zeithaml o.fl., 2018) 

Líkanið byggir á fimm þjónustubilum þar sem lögð er áhersla á að skoða og greina 

afhendingarferil þjónustunnar með ánægju viðskiptavinarins að leiðarljósi. Fyrstu fjögur 

þjónustubilin snúa að þjónustufyrirtækinu og miðar líkanið að því að finna leiðir til þess að 

loka þjónustubilunum og veita viðskiptavinum þá þjónustu sem hann gerir sér væntingar um. 
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Fimmta þjónustubilið er forsenda líkansins, ánægja viðskiptavinarins, það er munurinn á 

væntingum hans annars vegar og skynjaðri þjónustu hinsvegar (Bordoloi o.fl., 2019). Hér að 

neðan verður fjallað um helstu þjónustubilin í samhengi við innri þjónustu og mikilvægi þess 

að fyrirtæki séu ávallt með þessa þætti í huga þegar kemur að þjónustuferlinu.  

Forsenda gæðalíkansins er ánægja viðskiptavinarins, þjónustubil viðskiptavinar er 

munur á væntingum viðskiptavinar og skynjun hans á veittri þjónustu. Væntingar 

viðskiptavinar snúa að þeim hugmyndum og viðmiðum sem hann hefur um að þjónustan eigi 

eða muni verða. Í fullkomnum heimi væru væntingar til þjónustu og skynjun á veittri 

þjónustu nákvæmlega eins, viðskiptavinurinn myndi upplifa þjónustuna í samræmi við 

væntingar sínar. Í raunveruleikanum er staðan ekki svo góð, þjónustufyrirtæki sem vilja veita 

gæða þjónustu og ná samkeppnisforskoti þurfa að leggja áherslu á ánægju viðskiptavinar þar 

sem lykilatriðið er skýr sýn á þarfir viðskiptavinarins. Að þekkja væntingar viðskiptavinarins 

er mikilvægasta skrefið í átt að árangri (Zeithaml o.fl., 2018). 

Þjónustubil eitt verður til í þeim tilvikum sem stjórnendur þekkja ekki væntingar 

viðskiptavina sinna.  Aðferðir sem fyrirtæki geta notað til þess að lágmarka bilið er að huga 

betur að samskiptum, upplýsingaflæði og samvinnu milli starfsmanna, samstarfsfélaga og 

stjórnenda sem er lykilatriði svo að væntingar og óskir viðskiptavina séu teknar til skoðunar 

við hönnun þjónustunnar (Bordoloi o.fl., 2019).  Endurgjöf viðskiptavina er ómetanleg, 

ábendingar, kvartanir og spurningar viðskiptavina eru tækifæri til þess að hlusta á 

viðskiptavininn. Til þess að fyrirtæki geti hugað að þjónustuúrbótum, þarf að vita hvar þörf er 

á úrbótum, endurgjöf viðskiptavina er lykill að auknum þjónustugæðum (Jones og Sasser Jr., 

1995). Starfsmenn sem búa yfir þekkingu og reynslu þurfa að hafa umboð til athafna í 

samskiptum sínum við viðskiptavini og hafa tækifæri til þess að koma ábendingum á 

framfæri (Zeithaml o.fl., 2018).  

Þjónustubil tvö snýr að þjónustuhönnun, að þekkja væntingar viðskiptavina er ekki 

nóg, hönnun þjónustunnar þarf að vera í samræmi við óskir og væntingar þeirra. Til þess að 

tryggja að veitt þjónusta sé í samræmi við hönnun þjónustu þurfa fyrirtæki að setja sér 

þjónustuviðmið, vinnureglur og leiðbeiningar til þess að samræma og staðla frammistöðu 

starfsmanna (Bordoloi o.fl., 2019). Helstu ástæður þess að þjónustuhönnun og staðlar eru 

ekki í samræmi við væntingar viðskiptavina eru til komnar þar sem stjórnendur telja 
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væntingar viðskiptavina vera ósanngjarnar og óraunhæfar. Í einhverjum tilvikum geta þessar 

hugleiðingar verið réttmætar en í flestum tilvikum eru þetta erfiðar áskoranir sem koma upp 

þegar verið er að búa til þjónustuviðmið sem er ætlað að skila gæðaþjónustu. Tæknilegar 

breytingar sem að auðvelda einföldun og stöðlun þjónustuferla auk stöðugra umbóta eru 

gagnleg við að loka þessu bili (Zeithaml o.fl., 2018).   

Þjónustubil þrjú varðar ósamræmi í afhendingu á þjónustu, þegar veitt þjónusta er 

ekki í samræmi við þjónustuviðmið. Starfsmenn gegna lykilhlutverki þar sem þjónustan 

byggir á frammistöðu þeirra. Að huga vel að starfsmannamálum er mikilvægur þáttur, 

þjónustufyrirtæki þurfa að hafa góða starfsmenn og veita þeim stuðning og þjálfun til þess að 

tryggja að veitt þjónusta sé í samræmi við þjónustuhönnun (Bordoloi o.fl., 2019). 

Viðskiptavinir geta líka orðið til þess að þjónustan verði ófullnægjandi ef þeir þekkja ekki sitt 

hlutverk í þjónustuferlinu. Þeir veita mögulega ekki allar nauðsynlegar upplýsingar eða fylgja 

ekki fyrirmælum sem leiða til þess að gæði þjónustu verða ekki fullnægjandi. Neikvæðir 

viðskiptavinir geta einnig haft áhrif á upplifun annarra viðskiptavina með því að smita 

neikvæða orku út frá sér, tala þjónustuna niður og taka dýrmætan tíma og athygli frá þeim 

sem veitir þjónustuna. Að stýra framboði og eftirspurn í samræmi við þjónustuviðmið er 

krefjandi verkefni. Þjónustu er ekki hægt að geyma og nýta síðar þegar eftirspurn eykst. Huga 

þarf vel að þáttum til þess að mæta sveiflum í eftirspurn. Þjálfun starfsmanna á þann hátt að 

þeir geti flakkað á milli verkefna og ráða til sín álagsstarfsmenn eru aðferðir sem nýta má til 

þess að mæta umfram eftirspurn (Zeithaml o.fl., 2018). 

Þjónustubil fjögur myndast þegar fyrirtæki lofa frammistöðu sem ekki er hægt að 

standa við. Þessi tilvik geta meðal annars komið upp þegar væntingar viðskiptavina aukast 

með loforðum sem endurspegla ekki þjónustuferlið eins og það er. Starfsmenn eru ekki 

upplýstir eða hafa ekki hæfni eða fengið þjálfun í samræmi við útgefnar yfirlýsingar. Til þess 

að veitt þjónusta sé í samræmi við útgefin loforð, þurfa útgefin þjónustuviðmið að spegla 

nákvæmlega það sem viðskiptavinurinn fær (Margrét Reynisdóttir, 2006). 

 

3.2.3 Þjónustuúrbætur (e. service recovery) 

Hluti af góðri þjónustustjórnun er að takast á við tilvik þar sem þjónustufall á sér stað. 

Þjónustufall á sér stað þegar hnökrar verða í þjónustuferlinu. Þrátt fyrir að vel sé staðið að 
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hönnun og afhendingu þjónustunnar er óhjákvæmilegt að komast hjá mistökum. Mistök munu 

eiga sér stað, lykilatriði er hvernig á þeim er tekið.  Viðbrögð við þjónustufalli geta ýmist 

aukið tryggð viðskiptavina með réttum aðgerðum eða leitt til þess að viðskiptasamband 

glatist. Ferlið þjónustufall skiptist upp í þrjú stig, um leið og mistök eiga sér stað byrjar 

viðskiptavinur að mynda sér skoðun á því sem misfórst. Hann býr til væntingar um úrbætur 

m.a. byggðar á alvarleika mistakanna, fyrri samskiptum, tryggð við fyrirtækið, orðspori og 

loforði um þjónustu. Næsta stig snýr að viðbrögðum þjónustuveitanda, að upplifun 

viðskiptavinar sé eins þægileg og kostur er.  Hér skiptir máli að bregðast hratt og vel við og 

sýna samkennd og skilning. Starfsmenn þurfa að hafa heimild til þess að taka ákvarðanir hratt 

og vel og vera undirbúnir og þjálfaðir fyrir rétt viðbrögð. Að lokum er það eftirfylgnin, hafa 

skilning á aðstæðum viðskiptavinar og þeim óþægindum sem þjónustufallið hefur orsakað, 

vera einlæg og biðjast afsökunar og reyna að hvetja viðskiptavini til endurkomu, t.d. með því 

að bjóða betri kjör. Þjónustufall er tækifæri til þess að veita viðskiptavininum athygli, vera í 

samskiptum við hann sem mun leiða til aukinnar tryggðar. Mismunandi stig þjónustuúrbóta 

má sjá á mynd fjögur hér að neðan (Bordoloi o.fl., 2019). 

 

Mynd 4. Mismunandi stig þjónustuúrbóta (Bordoloi o.fl., 2019)   
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3.3 Markaðsþríhyrningur þjónustu 

Augnablik sannleikans (e. moment of truth) er mikilvægt tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að 

einbeita sér að samskiptum og snertiflötum sem eru mikilvæg í augum viðskiptavina. 

Samskipti sem einkennast af eldmóði starfsmanna til þess að skapa jákvæða upplifun fyrir 

viðskiptavini eru líklegri til þess að auka traust og tryggð viðskiptavina (Beaujean, Davidson 

og Madge, 2006). 

Carlzon (1987) leggur upp með að þjónustufyrirtæki taki ákvörðun um hvaða 

viðskiptavinum eigi að þjóna, hvaða þarfir þessir viðskiptavinir hafa og að framtíðarsýn og 

hugarfar innan fyrirtækisins miði að því að veita nákvæmlega þessa þjónustu, sem á að vera 

skilgreind út frá sjónarmiði viðskiptavinarins. Stjórnendur þurfa að vera sannir leiðtogar og 

skapa umhverfi þar sem starfsmenn hafa raunveruleg tækifæri til þess axla ábyrgð og sína 

frumkvæði. Stjórnendur þurfa að stuðla að jákvæðum samskiptum og upplýsingaflæði til þess 

að allir innan fyrirtækisins séu meðvitaðir um framtíðarsýnina og það sem er enn 

mikilvægara að hlusta á starfsmenn sína til þess að vita hvaða þarfir þeir hafa til þess að 

framtíðarsýnin geti orðið að veruleika. Starfsmenn þurfa að hafa ábyrgð til þess að geta 

brugðist samstundis við þörfum viðskiptavina, það eru þessi „augnablik sannleikans“ sem að 

ákvarða velgengni fyrirtækis. 

 „Augnablik sannleikans“ sýnir að þjónustuferlið er samvinnuverkefni milli fyrirtækis 

(stjórnenda), starfsmanna og viðskiptavina, samstarfsfélaga, þar sem hver aðili hefur sitt 

hlutverk í ferlinu. Markaðsþríhyrningur þjónustu (e. The Service Encounter Triad), eins og 

sjá má á mynd fimm, fangar samskipti og hlutverk þessara aðila. Til þess að ná árangri þurfa 

allar hliðar þríhyrningsins að vera í jafnvægi, innri markaðssetning, ytri markaðssetning og 

gagnvirk markaðssetning. 
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Mynd 5. Þjónustuþríhyrningur (Zeithaml og Bitner, 1996) 

 

Ytri markaðssetning snýr að því hvernig fyrirtækið gefur viðskiptavininum loforð um 

vænta þjónustu. Hér undir falla í raun öll samskipti og upplýsingar til viðskiptavinar áður en 

að afhendingarferli þjónustunnar kemur. Innri markaðssetning leggur áherslu á að fyrirtæki 

þjálfi og hvetji alla starfsmenn til þess að vinna saman sem liðsheild til að veita 

framúrskarandi þjónustu. Allir innan fyrirtækisins þurfa að hafa þarfir og óskir 

viðskiptavinarins að leiðarljósi. Starfsmenn verða að trúa á framtíðarsýn og gildi fyrirtækisins 

til þess að geta uppfyllt gefin loforð. Gagnvirk markaðssetning snýr að hæfni starfsmanna til 

að veita framúrskarandi þjónustu þar sem gæði þjónustu eru háð því hvernig samskipti milli 

starfsmanna og viðskiptavina fara fram (Kotler og Armstrong, 2016). 

Markmið Þjónustuþríhyrningsins er að ná jafnvægi þar sem mismunandi 

markaðssetningar eru framkvæmdar til þess að ná árangri með áherslu á að gefa og standa við 

loforð til viðskiptavina um ákveðin gæði og upplifun. Í sinni einföldustu mynd má því segja 

að Þjónustuþríhyrningurinn snúi að því hvernig fyrirtæki gefa viðskiptavinum loforð um 

ákveðna þjónustu (ytri markaðssetning), skapa tækifæri og aðstæður fyrir starfsmenn til þess 

að uppfylla gefin loforð (innri markaðssetning) og hvort veitt þjónusta sé í samræmi við 

væntingar viðskiptavinanna (gangvirk markaðssetning) (Zeithaml og Bitner, 1996). 
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3.4 Virðiskeðja þjónustu (e. Service Profit Chain) 

Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger (2008)  settu fram Virðiskeðju þjónustu sem  

sýnir tengsl milli hagnaðar fyrirtækja og tryggðar viðskiptavina við ánægju starfsmanna, 

tryggð og afkastagetu þeirra. Hver hlekkur innan keðjunnar hefur sitt hlutverk og saman 

mynda þeir sterka heild. Hlekki keðjunnar má sjá myndrænt á mynd sex, hver og einn 

hlekkur hefur áhrif á þann næsta. Hagnaður og vöxtur fyrirtækis er tilkominn vegna tryggðar 

viðskiptavinar. Tryggð viðskiptavina er bein afleiðing ánægju viðskiptavinarins sem er af 

miklu leyti vegna virði þjónustunnar sem viðskiptavininum er veitt.  Virði þjónustunnar er 

tilkomið vegna ánægðra, tryggra og afkastamikilla starfsmanna þar sem stefna og stuðningur 

stjórnenda veitir þeim tækifæri til þess að veita framúrskarandi þjónustu.    

 

 

Mynd 6. Virðiskeðja þjónustu (Heskett o.fl., 2008) 
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4 Innri markaðssetning 

Starfsumhverfi fyrirtækja hefur breyst mikið undanfarin ár, sér í lagi vegna stöðugra 

tæknibreytinga, sjálfvirkni og stafrænnar þróunar. Rannsóknir Zeithaml, Bitner og Gremlar 

(2018)  hafa leitt í ljós að fyrirtæki þurfa í auknu mæli að horfa til þjónustu og þjónustugæða 

til þess að skapa sér samkeppnisforskot. Grönroos (2000) segir að samskipti milli 

starfsmanna og viðskiptavina vegi þyngst þegar kemur að því hvernig viðskiptavinur metur 

gæði þjónustu. Með aukinni tækni í þjónustuferlinu verða snertingar milli viðskiptavina og 

starfsmanna færri en um leið mikilvægari. Frammistaða starfsmanna mun til framtíðar skipta 

meira máli en áður þar sem þjónustuvitund og virðing fyrir viðskiptavininum eru ómetanlegir 

þættir. Af þessu leiðir mikilvægi þess að fyrirtæki hugi enn betur að mannlega þættinum með 

markvissri innri markaðssetningu.  

Innri markaðssetning snýr að mikilvægi þess að lögð sé áhersla á góð innri samskipti 

milli allra starfsmanna innan fyrirtækja, allir starfsmenn eru jafn mikilvægir. Samskiptin 

þurfa að miða að því að skapa hugarfar þar sem viðskiptavinurinn og þjónusta við hann eru 

höfð í fyrirrúmi. Hugarfar eitt og sér er ekki nóg heldur þurfa starfsmenn að búa yfir hæfni til 

þess að eiga í góðum samskiptum við hvorn annan og viðskiptavini auk þess sem fyrirtæki 

þurfa að styðja við starfsmenn sína með viðeigandi kerfum og stuðningsneti. Innri 

markaðssetning er heildstætt stjórnunarferli sem miðar að því að samþætta aðgerðir og ferla 

innan fyrirtækis til þess að tryggja að allir starfsmenn (sem dæmi, framlínustarfsmenn, 

bakvinnslustarfsmenn, stjórnendur og stjórn) skilji og upplifi tilgang, ferla og þjónustu á 

sama hátt. Forsenda innri markaðssetningar er að samskipti og innri tengsl þurfa að vera 

árangursrík áður en fyrirtæki geta náð góðum árangri og markmiðum sínum gagnvart ytri 

aðilum (Grönroos, 2000). 

 

4.1 Innri viðskiptavinir 

Á meðan mikil áhersla hefur verið lögð á gæði þjónustu gagnvart ytri aðilum, hefur minna 

verið lagt upp með gæði þjónustu gagnvart innri viðskiptavinum.  Innri viðskiptavinir voru 

skilgreindir af Fredendall (eins og vísað er til í (Jun og Cai, 2010) sem einstaklingar deildar 

innan fyrirtækis sem önnur deild þjónustar, saman mynda þessir ólíku aðilar keðju til að 

fullnægja þörfum ytri viðskiptavina. Samstarf mismunandi deilda hefur því áhrif á getu 
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fyrirtækis til þess að mæta og eða fara fram úr væntingum ytri viðskiptavina. Nagel og Cilliers 

skilgreindu innri viðskiptavini sem hvern þann innan fyrirtækis sem þiggur þjónustu af öðrum 

aðila innan fyrirtækis. Líkt og með ytri viðskiptavini eiga sér sér stað samskipti milli innri 

viðskiptavina og samstarfsaðila sem þarf að huga að (Wisner og Stanley, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að innri viðskiptavinir séu jafn mikilvægir og ytri 

viðskiptavinir og að árangursrík innri þjónusta leiði til aukinnar skilvirkni innan fyrirtækja. 

Rökin eru þau að þarfir innri viðskiptavina verði að uppfylla áður en fyrirtæki geta uppfyllt 

þarfir ytri viðskiptavina. Fyrirtæki og deildir sem bjuggu yfir innri þjónustugæðum á háu stigi 

báru þess merkis að vera sveigjanlegri, virkari í uppsetningu og yfirferð á vinnuleiðbeiningum 

og lögðu aukinn metnað í þjálfun starfsmanna í jákvæðum samskiptum. Auk þess sýndu 

starfsmenn jákvæðara viðmót til þess að koma til móts við þarfir og óskir samstarfsfélaga sinna. 

Það sem var áhugavert var að marktækur munur var á aukinni athygli sem starfsmenn sýndu 

veittri þjónustu til ytri viðskiptavina og frammistöðu samstarfsfélaga umfram sína eigin 

frammistöðu. Stjórnendur eiga með markvissari hætti að efla samskipti og samvinnu innan 

fyrirtækja með áherslu á innri þjónustugæði sem munu leiða til jákvæðrar áhrifa á hæfni 

fyrirtækja til þess að uppfylla væntingar ytri viðskiptavina sinna. Þessi viðleitni mun leiða til 

aukinnar skilvirkni, þjónustugæða og árangurs fyrirtækja. (Wisner og Stanley, 1999).   

 

4.1.1 Gæðavíddir innri þjónustu 

Innri viðskiptavinir deila mörgum eiginleikum og gæðavíddum með ytri viðskiptavinum en 

hafa hinsvegar líka sín séreinkenni. Innri viðskiptavinir hafa ekki val um þá sem þeir eiga í 

„viðskiptum“ við líkt og ytri viðskiptavinir sem hafa oftast val.  Í flestum tilvikum þiggja innri 

viðskiptavinir eingöngu þjónustu á meðan ytri viðskiptavinir þiggja í flestum tilvikum vöru og 

þjónustu (Wisner og Stanley, 1999).  

Rannsókn Jun og Cai (2010) leiddi í ljós að lykil gæðavíddir fyrir innri þjónustu eru að 

hluta til þær sömu og fyrir ytri viðskiptavini, með vísun í gæðavíddir þjónustu skilgreindar af 

Parasuraman of fleirum (1985). Jun og Cai komu hinsvegar auga á tvær víddir til viðbótar, 

stöðugar umbætur og samvinnu, þar sem hugtakið samvinna endurspeglar liðsheild þar sem 

samverkandi innri og ytri þættir vinna í átt að innri þjónustu. Áhrifamesta víddin til aukinna 

gæða innri þjónustu og ánægju innri viðskiptavina var viðmót, þar sem nánd og umhyggja vó 
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þyngst. Stöðugar umbætur liðsheildar og ferli erinda voru næst áhrifamestu víddir fyrir gæði 

innri þjónustu en þessar víddir sýndu ekki jafn marktækar niðurstöður fyrir ánægju innri 

viðskiptavina. Öfugt við stöðugar umbætur og ferli erindi þá voru samskipti hinsvegar næst 

áhrifamesta víddin fyrir ánægju innri viðskiptavina en sýndu ekki jafn mikla fylgni við aukin 

innri gæði. Heilt yfir sýndu rannsóknir þeirra jákvæð tengsl milli innri þjónustugæða og innri 

ánægju. Stjórnendur og starfsmenn þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða víddir  innri 

viðskiptavinir nota til þess að meta innri gæði og ánægju til þess að hægt sé að grípa til 

viðeigandi aðgerða með því einbeita sér að þessum sömu víddum til þess að bæta frammistöðu 

og koma í veg fyrir þjónustufall. Í fullkomnum heimi ætti að veita öllum gæðavíddunum 

jafnmikla athygli en raunin er sú að það getur reynst erfitt og tímafrekt. Jun og Cai lögðu til að 

einbeita sér sérstaklega að fjórum víddum, viðmóti, stöðugum umbótum liðsheildar, ferli erinda 

og samskiptum og að stjórnendur myndu leggja áherslu á innleiðingu eftirfarandi aðgerða. Í 

fyrsta lagi að stjórnendur kappkosti við það að skapa umhverfi og aðstæður sem gera 

starfsmönnum kleyft að þróa náin tengsl við innri viðskiptavini. Með því að veita að veita 

persónulega þjónustu á vinalegan og kurteisan hátt myndast jákvæð tengsl sem leiða til aukins 

trausts á milli aðila. Í öðru lagi að hafa frumkvæði að því að koma á þverfaglegum teymum 

með fulltrúum frá öllum hagsmunaðilum með reglulegum samskiptum og samvinnu til að koma 

á samverkandi áhrifum til þess að bæta innri þjónustugæði. Í þriðja lagi þurfa stjórnendur að 

huga betur að því að auka samskiptahæfni sína með þjálfunaraðferðum í átt að aukinni nánd og 

umhyggju sem miðar að því að auka innri ánægju viðskiptavina.  

 

4.1.2 Hamingja starfsmanna 

Rannsóknir Fredrikson annars vegar og Amabile og Kramer hinsvegar (eins og vísað er til í 

Kjerulf, 2017) hafa sýnt fram á að jákvæðar tilfinningar auka hamingju sem leiðir til þess að 

fólk er meira skapandi, fljótari að læra, tekur betri ákvarðanir og býr yfir meiri þrautseigju 

þegar kemur að erfiðum aðstæðum og áskorunum.  

Kelleher (Kelleher, e.d.)  lagði upp með að mikilvægasti þáttur viðskipta væri fólk, að 

setja starfsmenn í fyrsta sæti og horfa til þeirra sem innri viðskiptavina. Umhyggja og virðing 

í garð starfsmanna myndi skila sér í því að starfsmenn myndu veita hvor öðrum og ytri 

viðskiptavinum betri þjónustu. Ytri viðskiptavinir kunna að meta hlýju og umhyggju og 
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munu því koma aftur sem að mun gera eigendur ánægða.  Hugmyndafræði Kelleher er gott 

dæmi um virðiskeðju þjónustu þar sem hver hlekkur er mikilvægur og ánægja og tryggð 

viðskiptavina er afleiðing hamingju og ánægju starfsmanna.  

Rannsóknir Edmans (2012) styðja þessa hugmyndafræði en þær hafa sýnt fram á að 

fyrirtæki þar sem mikil ánægja er meðal starfsmanna sýna jákvæðari áhrif á hagnað fyrirtækja 

til lengri tíma. Edman er einnig á þeirri skoðun að vellíðan og hamingja sé ein af 

óáþreifanlegum eigum hagkerfa sem skipta miklu máli þegar kemur að hagsæld. DiMaria, 

Peroni og Sarracino (2020) hafa einnig sýnt fram á jákvæð tengsl milli vellíðan, aukinnar 

skilvirkni og framleiðni og frammistöðu fyrirtækja. Vellíðan er einnig talin hafa jákvæð 

efnahagsleg áhrif á samfélög og vísbendingar um að í raun sé hamingja og vellíðan vanmetin 

leið til þess að auka velmegun. Þessu er hinsvegar ekki öfugt farið, ekki er hægt að gefa sér 

að aukin velmegun, skilvirkni og framleiðni leiði til aukinnar hamingju. 

Að stuðla að hamingju og vellíðan starfsmanna er „win – win“,  vinnuumhverfi og 

menning þurfa að endurspegla þessi gildi. Forsenda fyrir hamingju starfsmanna á vinnustað 

er árangur og samskipti. Almennt vilja starfsmenn leggja sitt af mörkum, búa til virði og vita 

að starf þeirra sé mikilvægt. Finna að þeir séu hluti af heildinni og vera stolt af eigin 

vinnuframlagi. Til þess að starfsmenn verði hamingjusamir í vinnu þarf að hjálpa þeim að ná 

árangri. Árangur einn og sér er ekki nægur, starfsmenn þurfa að upplifa tilfinninguna og finna 

vellíðan við að ná árangri. Hlutverk stjórnenda er að veita starfsmönnum sjálfstæði og frelsi, 

sýna fram á tilgang og af hverju starfið sé mikilvægt og að öll verkefni skipti máli sem mun 

skapa jákvæða upplifun. Mikilvægast er þó að sýna umhyggju og þakklæti og veita stöðuga 

eftirgjöf fyrir vel unnin störf og hvernig megi bæta sig (Kjerulf, 2017). 

 

5 Mælingar á þjónustu 

Að hlusta á viðskiptavininn er lykilatriði þegar kemur að hönnun og afhendingu á þjónustu. 

Endurgjöf viðskiptavina er ómetanleg, ábendingar, kvartanir og fyrirspurnir viðskiptavina eru 

tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að gera betur. Huga þarf að þjálfun og færni starfsmanna í 

samskiptum við viðskiptavini, ferlar innan fyrirtækja þurfa að styðja starfsmenn í því að 

koma upplýsingum áfram innan fyrirtækis svo að allir séu upplýstir (Jones og Sasser Jr., 

1995).  
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Til þess að hægt sé að huga að þjónustuúrbótum verða fyrirtæki að vita hvar úrbóta er 

þörf og hvar tækifærin liggja. Markaðsrannsóknir eru framkvæmdar hjá flestum fyrirtækjum, 

hegðun viðskiptavina er könnuð þar sem meðal annars er lagt mat á hvað varð til þess að 

viðkomandi valdi þjónustuna og hvernig honum líkar þjónustan. Hinsvegar yfirsést mörgum 

þeirra að nálgast viðskiptavini sem eru ósáttir. Það er mikilvægt að vita hvaða atriði verða til 

þess að viðskiptavinir verða óánægðir til þess að geta gert betur (Jones og Sasser Jr., 1995).  

Zeithaml o.fl. (2008) leggja áherslu á að stöðugt þurfi að kanna væntingar og skynjun 

viðskiptavina til að tryggja gæði þjónustu. Mælingar á gæði þjónustu veita fyrirtækjum 

markvissa endurgjöf sem er áhrifarík leið til þess að hlusta á viðskiptavini og bregðast við 

óskum þeirra. Þjónustukönnun er dæmi um megindlega rannsóknaraðferð þar sem 

spurningalisti er lagður fyrir viðskiptavini sem er ætlað að mæla hversu vel fyrirtækjum tekst 

að uppfylla væntingar viðskiptavina til þjónustu.  Þjónustukannanir henta vel þegar gerður er 

samanburður á mismunandi tímabilum, staðsetningum og deildum (Jones og Sasser Jr., 1995). 

 

5.1 NPS stuðull (e. Net Promote Score) 

NPS aðferðin (e. Net Promoter Score) sett fram af Reicheld (2003) er mælikvarði til þess að 

mæla tryggð viðskiptavina og er samkvæmt Reicheld helsta vísbending um vöxt fyrirtækja. 

Hugmyndafræðin byggir á því að viðskiptavinir eru spurðir spurningarinnar  „hversu líklegt 

eða ólíklegt er að þú mælir með þjónustu X“  þar sem svarmöguleikarnir eru á kvarðanum 0 

(afar ólíklegt) til 10 (afar líklegt). Á mynd sjö má sá með hvaða hætti svör viðskiptavina eru 

flokkuð í þrjá flokka, hvetjendur (þeir sem svara 9 og 10), hlutlausa (þeir sem svara 7 og 8) 

og letjendur (þeir sem svara 0 til 6). NPS stuðullinn er reiknaður með því að draga hlutfall 

letjenda frá hlutfalli hvetjenda. NPS stuðullinn getur verið á bilinu -100% til 100% , því 

hærra NPS skor, því betra (MMR, e.d.-a). 
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Mynd 7. NPS aðferðin (MMR, e.d.-a) 

 

Mynd átta sýnir viðmið þegar kemur að NPS skori fyrirtækja, NPS stuðull undir 0% 

gefur vísbendingu um að úrbóta sé þörf, fleiri viðskiptavinir hallmæla þjónustunni heldur en 

þeir sem mæla með henni. NPS stuðull frá 0% - 30% telst gott en þó er svigrúm til þess að 

gera betur. NPS stuðull á bilinu 30%-70% er frábært, hlutfall ánægðra viðskiptavina er hærra 

en þeirra sem eru óánægðir.  Yfir 70% er framúrskarandi, viðskiptavinir eru tryggir og gefa 

jákvæða umfjöllun og mæla með þjónustunni. NPS er góður mælikvarði en það sem skiptir 

meira máli er að skoða mælikvarðann í samhengi við fyrri mælingar og gera samanburð á 

NPS skorinu gagnvart samkeppnisaðilum og þeim aðilum sem eru að standa sig vel þegar 

kemur að tryggð og ánægju viðskiptavina. NPS er endurgjöf sem fyrirtæki eiga að nýta til 

þess að bæta upplifun núverandi viðskiptavina sem og tækifæri til þess að laða að nýja 

viðskiptavini. Góð leið til að auka NPS skor er að hlusta á viðskiptavininn og finna leiðir til 

þess að bæta þjónustuna á þann hátt sem að viðskiptavinurinn kann að meta. Þegar fyrirtæki 

eru meðvituð um NPS skor sitt og vinna markvisst í því að bæta það eru þau líklegri til að 

auka ánægju viðskiptavinar og árangur fyrirtækja („What is a Good Net Promoter Score?“, 

2020).  

Mynd 8. NPS – Viðmið („What is a Good Net Promoter Score?“, 2020) 
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MMR framkvæmir árlega könnun á meðmælavísitölu sem byggir á NPS 

aðferðafræðinni, könnunin nær til 135 fyrirtækja á Íslandi og gefur góða tilfinningu fyrir 

stöðu fyrirtækja á íslenskum markaði, hlutfall fyrirtækja með jákvæða NPS einkunn var 22% 

árið 2019, samanborið við 8% frá árinu á undan. Niðurstöður eldri kannana (2010) hafa sýnt 

fram á að yfir 80% Íslendinga treysti helst meðmælum þeirra sem þeir þekkja þegar kemur að 

því að leita upplýsinga um þjónustu (MMR, e.d.-b).  

Þrátt fyrir vinsældir NPS hér heima og erlendis hefur aðferðin hlotið gagnrýni fyrir að 

vera mælikvarði um áform um að mæla með þjónustu en ekki sé um raunveruleg meðmæli að 

ræða. Hvað einstaklingar segjast ætla að gera annarsvegar og hvað þeir raunverulega gera 

hinsvegar getur verið tvennt ólíkt (Raassens og Haans, 2017). Rannsóknir Raassens og Haans 

hafa á móti sýnt fram á jákvæð tengsl milli NPS stuðuls og ummæla á samfélagsmiðlum, þeir 

sem voru flokkaðir sem hvetjendur og letjendur voru líklegri til þess að að birta jákvæð eða 

neikvæð ummæli um fyrirtæki.  

Kristensen og Eskildsen (2014) komu með athugasemdir um flokkun viðskiptavina í 

hvetjendur, hlutlausa og letjendur, að ekki sé rétt staðið að skilgreiningu í flokkana eftir 

svarmöguleikum. Nú á tímum þegar persónuleg þjónusta er stór þáttur í samkeppnishæfni 

fyrirtækja getur það reynst áhyggjuefni að álykta um einstaka viðskiptavini út frá 

niðurstöðum fyrir flokkana í heild sinni, þá sérstaklega þegar kemur að hlutlausa flokknum 

sem hefur ekki vægi í útreikningum á NPS stuðlinum. Kristensen og Eskildsen veittu því 

einnig athygli að mælikvarðinn væri viðkvæmur fyrir breytingum á undirliggjandi dreifingu 

þar sem hann myndi ekki innihalda svarmöguleikann „vil ekki svara“ auk þess sem hægt væri 

að hagræða niðurstöðum með því að velja lægri kvarða en 0 til 10 og ná með því að auka 

líkur á því að fleiri viðskiptavinir teljist sem meðmælendur sem leiðir til hærri NPS stuðuls. 

Að lokum töldu þeir að ekki væri hægt að færa sönnun á áhrifum NPS stuðuls á vöxt 

fyrirtækja. 
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6 Aðferð  

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Íslandsbanka og var um hagnýtt verkefni að ræða sem 

fól í sér að meta gæði þjónustunnar sem að Útibúaþjónusta veitir afkomueiningum og 

stoðsviðum bankans.   

Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hversu ánægðir eru viðskiptavinir Útibúaþjónustu með þjónustuna og er munur á 

upplifun viðskiptavina milli deilda Útibúaþjónustu ?  

2. Hver er NPS stuðull Útibúaþjónustu í heild og hverrar deildar og er munur milli deilda ? 

3. Er munur á upplifun viðskiptavina þegar kemur að einstökum þjónustumælikvörðum, 

viðmót og samvinna, afgreiðslutíma og gæðum ?   

4. Eru tengsl á milli upplifunar á þjónustu annars vegar og bakgrunnsbreytanna hinsvegar. 

Bakgrunnsbreyturnar eru: staðsetning (höfuðborgarsvæði, landsbyggð), vinnustöð 

(höfuðstöðvar, útibú), deildir/svið bankans, kyn, starfsaldur og starfsheiti. 

Markmiðið rannsóknar var að fá mælikvarða á gæði þjónustu sem myndi nýtast 

Útibúaþjónustu við að auka þjónustuvitund starfsmanna og efla samvinnu milli ólíkra deilda 

innan bankans með það að leiðarljósi að auka gæði og skilvirkni í anda gilda bankans um 

eldmóð, samvinnu og fagmennsku. 

Í þessum hluta verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar, 

gerð grein fyrir vali á þátttakendum og mælitæki sem notað var við rannsóknina. 

 

6.1 Aðferð rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknar var notast við megindlega rannsóknaraðferð sem byggir á því að 

safna tölulegum gögnum og draga ályktanir.  Gagnaöflun var stöðluð með rafrænum 

spurningalista með afmörkuðum svarmöguleikum og byggði greining á gögnum á tölulegri 

framsetningu og tölfræðilegri úrvinnslu. 
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6.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var allir starfsmenn Íslandsbanka sem hafa verið í samskiptum við 

og/eða þegið þjónustu frá einni eða fleirum deildum innan Útibúaþjónustu (Greiðslumiðlun, 

Innheimta, Skjalamiðstöð og Útlánaþjónusta), samtals 364 starfsmenn.  Úrtakið fyrir 

þjónustukönnunina var allt þýðið, alls tóku 189 starfsmenn þátt í könnuninni og var 

svarhlutfall því 52%. Af þeim starfsmönnum sem svöruðu spurningalistanum var 

kynjahlutfall fremur ójafnt, konur 75% og karlar 25%  sem er nokkuð í takt við kynjahlutfall 

þýðis, konur 72,0% og karlar 28,0%. Hver og einn þátttakandi stóð frammi fyrir vali á því að 

meta allar deildir, enga og allt þar á milli, eftir því hvort viðkomandi hafði þegið þjónustu frá 

deildunum. Mögulegt var fyrir hvern þátttakenda að vera með eitt til fjögur svör, heildarfjöldi 

svara í þjónustukönnuninni voru 502 svör frá 189 þátttakendum. 

Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina innan hvaða sviðs/deildar viðkomandi væri 

starfsmaður á, í boði voru 10 valmöguleikar. Áður en kom að tölfræðilegri úrvinnslu var tekin 

ákvörðun um að fækka sviðum/deildum með því að sameina svið/deildir sem höfðu fæst svör 

til þess að koma í veg fyrir að hægt væri að rekja svör til einstakra starfsmanna. 

Húsnæðislánaþjónusta var sameinuð við Einstaklingssvið og  Viðskiptaver var sameinað við 

Fjárhagsdeild  sem fékk við það heitið Fjármálasvið. Lögfræðideild og Regluvarsla voru 

flutt undir valmöguleikann Annað. Eftir stóðu eftirfarandi svið/deildir, Einstaklingssvið 42%, 

Fjármálasvið 7%, Fyrirtæki og fjárfestar 7%, Ráðgjafaver 11%, Viðskiptabanki 29% og 

Annað 4%.  

Þátttakendur voru einnig beðnir um að merkja við hver vinnustaður þeirra væri, í boði 

voru valmöguleikarnir: Höfuðstöðvar – Norðurturn, Útibú – Höfuðborgarsvæðið og Útibú – 

Landsbyggðin. Flestir þátttakendur voru staðsettir í höfuðstöðum í Norðurturni eða 49% á 

meðan starfsmenn í útibúum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni 

hinsvegar voru svipað margir, 25% í útibúum á höfuðborgarsvæðinu og 26% á 

landsbyggðinni. 

Þátttakendur voru einnig skoðaðir út frá starfsheitum og voru 7 valmöguleikar í boði, 

tekin var ákvörðun um að sameina tvö starfsheiti til þess að gæta þess að ekki væri hægt að 

rekja svör til einstakra starfsmanna, þessi starfsheiti voru Framkvæmdastjóri/Forstöðumaður 

og Útibústjóri/Svæðisstjóri /Vörustjóri og var heiti þeirra eftir sameiningu Stjórnendur. Af 
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þeim sem svöruðu spurningalistanum voru flestir starfsmenn með starfsheitið 

ráðgjafi/hraðþjónustufulltrúi eða 44%, sérfræðingar eða reyndir sérfræðingar 21%, lánastjórar 

og viðskiptastjórar 18% , önnur starfsheiti voru með minna vægi.  

Starfsaldur þátttakanda var fremur hár, 69% þátttakanda höfðu yfir 10 ára starfsreynslu. 

Ef litið er til einstakra svarmöguleika voru flestir þátttakendur sem höfðu yfir 20 ára 

starfsreynslu eða 39%. 

Nánari sundurliðun um bakgrunn þátttakenda má finna í viðauka eitt. 

 

6.3 Framkvæmd  

Rannsóknin fór fram með rafrænni þjónustukönnun meðal starfsmanna Íslandsbanka sem að 

nýta þjónustu Útibúaþjónustu. Verkefnið var unnið í fullu samstarfi við Íslandsbanka og fékk 

rannsakandi heimild fyrir rannsókninni frá forstöðumanni Útibúaþjónustu og mannauðsstjóra 

Íslandsbanka.  

Rannsakandi, starfsmaður Íslandsbanka sem starfar sem deildastjóri Útlánaþjónustu, 

setti saman spurningalistann sem saman stóð af spurningu til að mæla NPS meðmælaskor 

Útibúaþjónustu og spurningum og fullyrðingum til að meta þjónustugæði út frá fyrirfram 

ákveðnum þjónustumælikvörðum, sjá nánari umfjöllun í kaflanum um mælitæki.   

Í framhaldi var þjónustukönnuninni stillt upp í forritinu Microsoft Forms sem er 

einfalt og þægilegt í notkun. Við gerð könnunarinnar var gætt að því að svör þátttakenda 

væru ekki rekjanleg, viðmót forrits var stillt á þann veg að nöfn þátttakanda myndu ekki 

birtast, hver þátttakandi gat einungis svarað spurningalistanum einu sinni og aðeins aðilar 

innan Íslandsbanka gátu svarað spurningalistanum. Áskilið var að öllum spurningum yrði 

svarað. 

 

6.3.1 Forprófun og fyrirlögn mælitækis 

Þjónustukönnunin var send í yfirlestur og forprófun hjá stjórnendum Útibúaþjónustu auk 

valinna aðila innan og utan bankans. Nokkrar ábendingar bárust um orðalag spurninga og var 

í framhaldi spurningalistinn uppfærður. 
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Áður en kom að fyrirlögn spurningalistans voru allir hagsmunaaðilar upplýstir. 

Sendur var tölvupóstur þann 28. febrúar 2020 til bankastjóra, framkvæmdastjóra, 

forstöðumanna, mannauðsstjóra og annarra stjórnenda þátttakenda þar sem gerð var grein 

fyrir rannsókninni og markmiði hennar og mikilvægi þess að þeir myndu hvetja sína 

starfsmenn til þátttöku, sjá nánar í viðauka tvö.   

Starfsmönnum Útibúaþjónustu var sendur tölvupóstur 2. mars 2020 þar sem þeir voru 

upplýstir um fyrirhugaða rannsókn og þeir hvattir til að hafa samband við rannsakanda ef þeir 

hefðu spurningar eða athugasemdir varðandi rannsóknina, engar athugasemdir bárust, sjá 

nánar í viðauka þrjú.   

Þjónustukönnun Útibúaþjónustu var lögð fyrir þann 2. mars 2020 og var opið fyrir 

þátttöku til og með 17. mars 2020. Sendur var tölvupóstur á alla starfsmenn Íslandsbanka sem 

hafa verið í samskiptum við og/eða þegið þjónustu frá einni eða fleiri deildum 

Útibúaþjónustu. Í tölvupóstinum kom fram kynning á rannsókninni og markmiði hennar auk 

þess sem tekið var fram að farið yrði með öll rannsóknargögn sem trúnaðarmál, sjá nánar í 

viðauka fjögur. Í póstinum var hlekkur inn á spurningalistann merktur rauðu letri , Svara 

þjónustukönnun, til þess að einfalda þátttakendum að velja hlekkinn. Þegar þátttakendur 

smelltu á hlekkinn opnaðist viðmót spurningalistans í Microsoft Forms þar sem þátttakendur 

fá stutta kynningu og leiðbeiningar áður en farið er í að svara spurningalistanum. Fyrir hvern 

hluta spurningalistans fékk þátttakandi upplýsingar um helstu verkefni viðkomandi deildar til 

þess að hann væri upplýstur um hvaða þjónustu væri verið að meta. 

Áminning var send til þátttakanda á tölvupósti reglulega yfir tímabilið þar sem aðilar 

voru minntir á að svara spurningalistanum og mikilvægi þess að fá dýrmæta endurgjöf og gott 

svarhlutfall fyrir rannsóknina. Á sama tíma var þeim sem þegar höfðu svarað 

spurningalistanum þakkað fyrir sitt framlag. Áminningar voru sendar 4. mars 2020, 9. mars 

2020 og 12. mars 2020, sjá viðaauka fimm.  

 

6.3.2 Tölfræðileg úrvinnsla 

Greining gagna og tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Excel (Data Analysis Tools).  Áður en 

vinna við greiningu gagna hófst var niðurstöðum spurningalistans breytt yfir í töluleg gögn 
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og breytum og kvörðum stillt upp. Rannsóknarspurningar ritgerðar snúa að ánægju 

viðskiptavina, tryggð þeirra (NPS stuðull) og þjónustumælikvörðum (viðmót og samvinna, 

afgreiðslutími og gæði) og voru þær breytur því skilgreindar sem útkomubreytur rannsóknar. 

Til þess að hægt væri að meta þjónustumælikvarða í heild var búin til ein breyta úr þeim 

spurningum og fullyrðingum sem áttu við um hvern og einn mælikvarða.  Línuleg 

aðhvarfsgreining var notuð til þess að spá fyrir um og svara rannsóknarspurningum sem 

lagðar voru fram í upphafi, framkvæmdar voru nokkrar aðhvarfsgreiningar út frá 

útkomubreytum rannsóknar til þess að gera samanburð milli deilda Útibúaþjónustu og eins til 

að kanna áhrif bakgrunnsbreytna á niðurstöður. Til þess að skoða samanburð á milli deilda 

Útibúaþjónustu var breytunni „deild“ breytt yfir í þrjár breytur, deild A, deild B og deild C til 

þess að hægt væri að nýta aðhvarfsgreiningu við samanburð á niðurstöðum.  Að auki voru 

nokkrar bakgrunnsbreytur endurkóðaðar til þess að einfalda tölfræðilega úrvinnslu, þetta voru 

breyturnar staðsetning (höfuðborgarsvæði, landsbyggð), vinnustöð (höfuðstöðvar, útibú), 

mismunandi deildir/svið bankans og starfsheiti (stjórnandi, almennur). 

Við samanburð á niðurstöðum er miðað við að munur sé tölfræðilega marktækur við 

5% marktektarmörk (p<0,05), nema annað sé tekið fram.  

Úrvinnsla fyrir opnar spurningar fór fram með þeim hætti að helstu niðurstöður voru 

flokkaðar niður í eftirfarandi flokka, jákvæð skilaboð, neikvæð skilaboð og tækifæri til 

úrbóta, með flokkaskiptingu gafst tækifæri að magnbinda niðurstöður og ná utan um helstu 

málefnin. 

 

6.4 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var stuðst við spurningalista til þess að meta þjónustuupplifun 

viðskiptavina Útibúaþjónustu. Spurningalistanum var skipt upp í fimm hluta þar sem fyrstu 

fjórir hlutarnir snéru að þjónustu hverrar deildar innan Útibúaþjónustu, þ.e. Greiðslumiðlun, 

Innheimtu, Skjalamiðstöðvar og Útlánaþjónustu. Í fimmta og jafnfram síðasta hluta 

spurningalistans voru bakgrunnsspurningar til að nýta við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

Uppsetning spurningalistans fyrir fyrstu fjóra hlutana var með sama sniði, í öllum tilvikum 

voru þátttakendur spurðir sömu spurninga fyrir hverja deild. Nánari umfjöllun um mælitækið 

mun hér eftir miðast við spurningalistann eins og hann kemur fyrir í hverjum hluta, 
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spurningalistinn er endurtekin fyrir hvern hluta/deild og því ekki þörf á umfjöllun um hvern 

hluta.  Vísað verður í Útibúaþjónustu í stað þess að tilgreina deildir þegar kemur að nánari 

upplýsingum um einstaka spurningar. 

Spurningalistinn var settur upp til þess að mæla þjónustu Útibúaþjónustu út frá 

eftirfarandi þjónustumælikvörðum, ánægju og tryggð viðskiptavina, viðmóti og samvinnu 

starfsmanna, afgreiðslutíma og gæði þjónustu.  Spurningalistinn innihélt sjö spurningar og 

níu fullyrðingar (fullyrðingarnar teljast sem ein spurning í Microsoft Forms) fyrir hvern hluta 

(deild) sem síðan var endurtekin fyrir hverja deild (samtals fjórir hlutar), auk 

bakgrunnsspurninga sem voru fimm taldi spurningalistinn í heildina 37 spurningar. 

Spurningalistann má finna í viðauka sex. 

Við gerð svarmöguleika við lokuðum spurningum og fullyrðingum var notast við 

fimm punkta Likert-kvarða en það er algengasti svarkvarðinn þegar kemur að því að meta 

viðhorf einstaklinga. Likert kvarði er raðkvarði þar sem röð svarmöguleika er skýr, þeir hafa 

ekki algilt tölugildi og ekki er hægt að segja til um hvort bil milli svarmöguleika sé jafnt, 

mikilvægt er að kvarðinn nái jafn langt í báðar áttir frá miðju en þess var gætt þegar valinn 

var 5 punkta kvarði (Þorlákur Karlsson, 2015). Fyrir allar fullyrðingar í spurningalistanum 

voru svarmöguleikar þátttakenda á kvarðanum (5) mjög sammála, (4) frekar sammála, (3) 

hvorki né, (2) frekar ósammála og (1) mjög ósammála. Fyrir lokaðar spurningar voru 

svarmöguleikar þátttakenda ýmist (5) Mjög ánægð(ur), (4) frekar ánægð(ur), (3) hvorki né, 

(2) frekar óánægð(ur) og (1) mjög óánægð(ur) eða (5) mjög jákvætt, (4) frekar jákvætt, (3) 

hvorki né, (2) frekar neikvætt og (1) mjög neikvætt eftir eðli spurninga. 

Í spurningalistanum voru tvær opnar spurningar sem voru mikilvægar til þess að fá 

dýrmæta endurgjöf frá þátttakendum. 

Í upphafi hvers hluta gafst þátttakendum tækifæri til þess að taka afstöðu til þess hvort 

þátttakandi hefði verið í samskiptum við og/eða þegið þjónustu frá deildum Útibúaþjónustu. Í 

þeim tilvikum sem þátttakandi hafði ekki átt samskipti við viðkomandi deild hafði þátttakandi 

kost á því að velja "Nei" og halda áfram í næsta hluta. Undir lok hvers hluta er opin spurning 

þar sem þátttakendur fá tækifæri á því að koma á framfæri því sem betur má fara hjá 

Útibúaþjónustu og tillögum að því sem hægt er að gera betur til að bæta þjónustuna.  

Nánari umfjöllun um mælikvarða rannsóknar má finna hér að neðan.  
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6.4.1 Ánægja viðskiptavina 

Til þess að mæla ánægju viðskiptavina var lögð fyrir þátttakendur eftirfarandi spurning, 

„Almennt séð hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu Útibúaþjónustu“? 

Svarmöguleikar voru á fimm punkta Likert-kvarða: (5) Mjög ánægð(ur), (4) frekar 

ánægð(ur), (3) hvorki né, (2) frekar óánægð(ur) og (1) mjög óánægð(ur). 

 

6.4.2 Tryggð viðskiptavina – NPS stuðull 

Lagðar voru fyrir tvær spurningar til að meta tryggð þátttakenda.  

Til að mæla tryggð var NPS aðferðin notuð sem mælikvarði þar sem spurt var, „Ef 

Útibúaþjónusta væri fyrirtæki á frjálsum markaði sem þú sækir þjónustu til, á kvarðanum 0 

til tíu, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með þjónustu þess við vini eða 

samstarfsfólk ?“.  Kvarðinn var á bilinu núll til tíu, þar sem núll taldist afar ólíklegt og tíu 

taldist afar líklegt, eftir svörum þátttakanda eru þeir flokkaðir í þrjá flokka, hvetjendur (þeir 

sem svara níu og tíu), hlutlausa (þeir sem svara sjö og átta) og letjendur (þeir sem svara núll 

til sex).  NPS stuðullinn er reiknaður með því að draga hlutfall letjenda frá hlutfalli hvetjenda. 

Í framhaldi var lögð fyrir opin spurning þar sem þátttakendur voru beðnir um að gera 

grein fyrir helstu ástæðu á vali þeirra í NPS spurningunni. Þátttakendur í flokki hvetjanda 

voru beðnir um að tilgreina helstu ástæðu þess að þeir voru líklegir til þess að mæla með 

þjónustunni. Þátttakendur í flokki hlutlausra voru beðnir um að koma með ábendingar um 

hvað megi betur fara til þess að líklegra sé að viðkomandi mæli með þjónustunni. Að lokum 

voru letjendur beðnir um að skýra frá ástæðu þess að þeir séu ekki líklegir til þess að mæla 

með þjónustunni. 

 

6.4.3 Þjónustumælikvarðar 

Þjónustumælikvarðar fyrir Útibúaþjónustu eru viðmót og samvinna, afgreiðslutími og gæði.  

Höfundur taldi þessa þætti vega þyngst hjá viðskiptavinum Útibúaþjónustu varðandi hvernig 

þeir upplifa þjónustuna, innri áreiðanleiki mælitækis fyrir þjónustumælikvarðanna var 

skoðaður og var hann  ásættanlegur. 
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Viðmót og samvinna 

Til þess að meta viðmót og samskiptahæfileika starfsmanna Útibúaþjónustu var lögð fyrir ein 

lokuð spurning þar sem þátttakendur voru spurðir hversu jákvætt eða neikvætt þeim myndi 

finnast viðmót starfsmanna Útibúaþjónustu vera almennt. Svarmöguleikar voru settir uppá 

Likert kvarða: (5) mjög jákvætt, (4) frekar jákvætt, (3) hvorki né, (2) frekar neikvætt og (1) 

mjög neikvætt. 

Til þess að fá áreiðanlegri niðurstöður voru settar fram þrjár fullyrðingar til þess að 

meta sömu þætti þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við hversu sammála eða 

ósammála þeir væru fullyrðingunum.  Sem dæmi um fullyrðingu fyrir mælikvarða á viðmót 

og samskipti má nefna „Ég á auðvelt með að leita til Útibúaþjónustu ef mig vantar aðstoð“. 

Eins og áður voru svarmöguleikar á Likert kvarða. Innri áreiðanleiki fyrir mælikvarðann 

viðmót og samvinna var ásættanlegur, alfa = 0,88. 

 

Afgreiðslutími 

Mælingar á afgreiðslutíma voru settar fram með sambærilegum hætti og fyrir viðmót og 

samskipti. Lögð var fyrir ein opin spurning þar sem „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu 

með afgreiðslutíma Útibúaþjónustu“ ? auk þess sem settar voru fram þrjár fullyrðingar til 

þess að meta afgreiðslutíma.  Ein af fullyrðingunum hljómar eftirfarandi „Starfsmenn 

Útibúaþjónustu svara erindum innan ásættanlegra tímamarka“. Innri áreiðanleiki fyrir 

afgreiðslutíma var alfa = 0,82 sem er ásættanlegt. 

 

Gæði þjónustu 

Til að leggja mat á gæði þjónustu var horft til heildarupplifunar viðskiptavina á 

þjónustuferlinu. Lagðar voru fyrir þrjár fullyrðingar til þess að leggja mat á þekkingu og 

hæfni starfsmanna til þess að afgreiða erindi rétt og faglega. Dæmi um fullyrðingu til þess að 

meta hæfni og þekkingu starfsmanna: „Starfsmenn Útibúaþjónustu búa yfir þekkingu til þess 

að svara fyrirspurnum mínum“ og „Útibúaþjónusta afgreiðir erindi sín villulaus“. Eins og 

áður var innri áreiðanleiki ásættanlegur, alfa = 0,90. 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar á viðhorfi starfsmanna 

afkomueininga og stoðsviða Íslandsbanka til þjónustu Útibúaþjónustu. Niðurstöður eru 

byggðar á tölfræðilegri úrvinnslu gagna, aðhvarfsgreiningar voru framkvæmdar til þess að 

spá fyrir um og svara rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi, spurt var um 

samanburð milli deilda Útibúaþjónustu og hvort tengsl útkomubreyta rannsóknar annars 

vegar og bakgrunnsbreyta hinsvegar. Tafla eitt sýnir samanburð milli deilda Útibúaþjónustu í 

samhengi við útkomubreytur rannsóknar.  

Tafla 1. Samanburður útkomubreyta eftir deildum Útibúaþjónustu 

 

Þegar fjallað verður um bakgrunnsbreytur í niðurstöðum er vísað til breytanna kyn, 

starfsaldur og starfsheiti. Við tölfræðilega úrvinnslu var búið að skoða áhrif annarra 

bakgrunnsbreytna svo sem staðsetningar (höfuðborgarsvæði, landsbyggð), vinnustöðvar 

(höfuðstöðvar, útibú) og mismunandi deilda bankans, þessar breytur höfðu lítil áhrif á 

niðurstöður rannsóknar og voru því ekki teknar inn aðhvarfsgreiningar sem fjallað er um í 

niðurstöðum. Tafla tvö spáir fyrir um útkomubreytur að teknu tilliti til deilda Útibúaþjónustu 

og bakgrunnsbreyta. 
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Tafla 2.  Samanburður útkomubreyta eftir deildum Útibúaþjónustu og bakgrunnsbreytum 

 

Upplýsingar um fylgni milli allra breyta má finna í töflu þrjú. Há fylgni var á milli 

þjónustumælikvarðanna, viðmót, afgreiðslutími og gæði sem ber með sér að breyturnar eru 

háðar hver annarri. Hæsta fylgni var á milli þáttanna gæði og viðmóts með r=0,85, há fylgni 

mældist einnig milli gæði og afgreiðslutíma með r=0,78 og á milli viðmóts og afgreiðslutíma 

með r=0,79. Innri áreiðanleiki þjónustumælikvarðanna var skoðaður og var hann  

ásættanlegur, alfa = 0,82 (afgreiðslutími), alfa = 0,88 (viðmót) og alfa = 0,90 (gæði). Sterk 

fylgni var einnig á milli NPS og Ánægju, r=0,65, eins mældist meðalsterk fylgni milli 

þjónustumælikvarðanna og útkomubreytanna NPS og Ánægju en hún var á bilinu 0,40-0,55 

sem sýnir að tengsl á milli breytanna eru til staðar. 

Tafla 3. Fylgni og áreiðanleiki helstu breyta. 
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Umfjöllun um niðurstöður rannsóknar og svör við rannsóknarspurningum verður skipt 

upp í nokkra undirkafla byggða á helstu útkomubreytum rannsóknarinnar sem eru ánægja 

viðskiptavina, tryggð viðskiptavina (NPS stuðull) og þjónustumælikvörðum (viðmót og 

samvinna, afgreiðslutími og gæði) auk greinagerðar um opnu spurningarnar.  

 

7.1 Ánægja viðskiptavina 

Til þess að meta ánægju þátttakenda var lögð fyrir spurningin „Almennt séð hversu 

ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu Útibúaþjónustu“? Svarmöguleikar voru á 

kvarðanum 1-5. 

Flestir þátttakenda voru ánægðir eða frekar ánægðir með þjónustuna, eða 93,9%, mjög 

fáir voru mjög óánægðir eða frekar óánægðir, eða 0,8%, nánari sundurliðun má sjá í töflu 

fjögur. 

Tafla 4. Ánægja viðskiptavina - hlutfall 

 

Reiknað var meðaltal fyrir Útibúaþjónustu og eins fyrir hverja deild, sjá töflu fimm. 

Tafla 5. Ánægja viðskiptavina – samanburður á meðaltölum og staðalfrávikum 

 

Ánægja viðskiptavina mældist fremur há eða 4,50 fyrir Útibúaþjónustu í heild. 

Niðurstaða aðhvarfsgreiningar, ef litið er til deilda Útibúaþjónustu, fyrir ánægju viðskiptavina 
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var marktækt (F(3,498)=2,83, p<0,05) og sýndi að Innheimta með einkunnina 4,64 var 

marktækt hærri en Greiðslumiðlun 4,43 (p=0,01) og Skjalamiðstöð 4,44 (p=0,02). Ekki var 

munur á milli Innheimtu 4,64 (p=0,15) og Útlánaþjónustu 4,52 (p=0,15).  Ef tekið er tillit til 

áhrifa bakgrunnsbreyta (F(6, 495)=2,54, p<0,05)  er munur ekki marktækur milli deilda. 

Útkomubreytan „Ánægja viðskiptavina“ var borin saman við bakgrunnsbreyturnar, 

kyn, starfsaldur og starfsheiti. Niðurstaða aðhvarfsgreiningar (F(6, 495)=2,54, p<0,05) sýndi 

ekki marktækan mun fyrir kyn (p=0,58) og starfsaldur (p=0,15).  Til þess að skoða starfsheiti 

var breytan „starfsheiti“ endurkóðuð á þann hátt að starfsheitum var skipt uppí tvo hópa, 

almennir starfsmenn og stjórnendur.  Marktækur munur var þegar kom að starfsheiti 

(p=0,04), stjórnendur meta þjónustu Útibúaþjónustu með einkunnina 4,77, sem nemur 0,28 

stigum hærra, en almennir starfsmenn með einkunnina 4,49. Aðrar breytur höfðu tölfræðilega 

lítil áhrif á niðurstöður og voru því ekki teknar inn í aðhvarfsgreininguna. Í viðauka sjö má 

finna niðurstöður fyrir ánægju viðskiptavina sundurliðað niður á bakgrunnsbreyturnar í 

rannsókninni. 

 

7.2 NPS stuðull - Tryggð viðskiptavina  

Til þess að meta tryggð viðskiptavina og mæla NPS skor Útibúaþjónustu var lögð fyrir 

þátttakendur spurningin „Ef Útibúaþjónusta væri fyrirtæki á frjálsum markaði sem þú sækir 

þjónustu til, á kvarðanum núll til tíu, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með 

þjónustu þess við vini eða samstarfsfólk ?“ Svarmöguleikar voru á bilinu 1-10, reiknað var 

NPS skor fyrir Útibúaþjónustu í heild sinni og eins fyrir hverja deild.  

Tafla 6. NPS meðmælaskor – Útibúaþjónusta 

 

NPS meðmælaskor Útibúaþjónustu mælist 45%, hlutfall ánægðra viðskiptavina 56% og 

teljast þeir mjög líklegir til þess að mæla með þjónustunni. Allar deildir Útibúaþjónustu komu 

vel út, Innheimta var hæst með 58%, Útlánaþjónusta með 55%, Skjalamiðstöð með 35% og 

Greiðslumiðlun með 32%, sjá nánar í töflu sex. Ekki var gerður tölfræðilegur samanburður á 
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deildum innan Útibúaþjónustu fyrir NPS meðmælaskor þar sem útreikniaðferð NPS stuðuls 

gerir það ekki mögulegt.  

Til þess að fá samanburð á milli deilda þegar kemur að NPS spurningunni var notast 

við NPS einkunn, svarmöguleikar voru á kvarðanum 1-10 og var reiknað meðaltal fyrir 

Útibúaþjónustu og deildirnar, niðurstöður má finna í töflu sjö. 

Tafla 7. NPS einkunn – samanburður á meðaltölum og staðalfrávikum 

 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining til þess að bera saman NPS einkunn milli deilda 

Útibúaþjónustu, niðurstaða samanburðar var marktæk (F(3,498)=5,24, p<0,01). Niðurstöður 

sýna að munur er á NPS einkunn deildanna þar sem Innheimta 8,66 og Útlánaþjónusta 8,55 

mælast hærri en Greiðslumiðlun 8,01 (p=0,00) og Skjalamiðstöð 8,11 (p=0,03).  Ekki var 

munur á Innheimtu (p=0,60) og Útlánaþjónustu (p=0,60) og eins reyndist ekki vera munur á 

einkunn Greiðslumiðlunar (p=0,60) og Skjalamiðstöð (p=0,60). Samanburður að teknu tilliti 

til bakgrunnsbreyta, (F(6,495)=9,87, p<0,01), sýnir einnig fram á mun milli deilda og 

staðfestir að Innheimta og Útlánaþjónusta mælast hærri en Greiðslumiðlun og Skjalamiðstöð. 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining þar sem útkomubreytan „NPS einkunn“ var skoðuð 

samanborið við bakgrunnsbreyturnar kyn, starfsaldur og starfsheiti. Greiningin var marktæk 

(F(6,495)=9,87, p<0,01) og sýndu niðurstöður mun þegar kom að starfsaldri og starfsheiti. 

Munur var á NPS einkunn eftir starfsaldri (p=0,00), þátttakendur gáfu hærri NPS einkunn 

eftir því sem starfsaldur var hærri. Breytan starfsaldur er í hækkandi röð og sýndu niðurstöður 

fram á að fyrir hvert starfsaldursbil hækkaði NPS einkunn sem nemur 0,24 stigum, mestur var 

munur á þátttakendum sem höfðu starfsreynslu skemmri en 5 ár, 7,29, samanborið við þá sem 

höfðu yfir 20 ára starfsreynslu, 8,63,  þar munaði sem nemur 1,34 stigum. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að einkunn stjórnenda (p=0,00) mældist töluvert hærri, 9,19, á meðan einkunn 

almennra starfsmanna var 8,27. Aðrar bakgrunnsbreytur höfðu tölfræðilega lítil áhrif á 

niðurstöður og voru því ekki teknar inn í aðhvarfsgreiningar sem framkvæmdar voru. 
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Niðurstöður fyrir NPS einkunn Útibúaþjónustu sundurliðað niður á bakgrunnsbreyturnar í 

rannsókninni má finna í viðauka átta. 

 

7.3 Þjónustumælikvarðar 

Þjónustumælikvarðar eru þeir þættir sem rannsakandi telur vega mest þegar kemur að 

upplifun viðskiptavina á þjónustu Útibúaþjónustu. Reiknað var út meðaltal fyrir 

Útibúaþjónustu og deildir hennar, framkvæmdar voru aðhvarfsgreiningar til þess að fá 

samanburð milli deilda, í töflu átta má sjá meðaltal Útibúaþjónustu og hverrar deildar. 

Tafla 8. Þjónustumælikvarðar – samanburður á meðaltölum og staðalfrávikum 

 

7.3.1 Viðmót og samvinna 

Helstu niðurstöður fyrir þjónustumælikvarðann, viðmót og samvinna eru birtar hér að neðan. 

Meðaltal Útibúaþjónustu er 4,54 af 5 mögulegum sem telst nokkuð gott, deildirnar voru með 

áþekkar niðurstöður og reyndist aðhvarfsgreining milli þeirra ekki marktæk (F(3,498)=2,49, 

p>0,05) og því ekki tölfræðilegur munur á milli deilda. Samanburður að teknu tilliti til 

bakgrunnsbreyta, (F(6,495)=2,80, p<0,01), skilaði sömu niðurstöðu. 

Þátttakendur voru beðnir um að meta viðhorf starfsmanna Útibúaþjónustu, lögð var 

fyrir spurningin „Hversu jákvætt eða neikvætt finnst þér viðmót starfsmanna Útibúaþjónustu 



38 

 

vera almennt“. Niðurstöður sýndu fram á að viðskiptavinir upplifðu viðmót starfsmanna mjög 

jákvætt eða frekar jákvætt í 96,8% tilvika, sjá nánari í töflu níu. 

Tafla 9. Viðmót starfsmanna Útibúaþjónustu – hlutfall 

 

Aðhvarfsgreining að teknu tilliti til bakgrunnsbreytanna kyn, starfsaldur og starfsheiti 

var marktæk (F(6,495)=2,80, p<0,01) og reyndist einungis munur þegar kom að kyni 

þátttakenda (p=0,01), konur mátu viðmót hærra sem nemur 0,17 stigum og mældist meðaltal 

þeirra 4,59. Niðurstöður Útibúaþjónustu fyrir þjónustumælikvarðann, viðmót og samvinna, 

sundurliðað niður á bakgrunnsbreyturnar, miðað við meðaltöl allra fullyrðinga og spurningar 

fyrir mælikvarðann má finna í viðauka níu. 

 

7.3.2 Afgreiðslutími 

Niðurstöður fyrir mælikvarðann Afgreiðslutíma sýndu fram á að Innheimta með 4,53 mældist 

hærri (p=0,05) en hinar deildirnar (F(3,498)=4,55, p<0,01). Ekki var munur á milli 

Greiðslumiðlunar, Skjalamiðstöðvar og Útlánaþjónustu. Ef litið er til áhrifa bakgrunnsbreyta 

mælist Innheimta einnig hærri (p=0,04) en hinar deildirnar, (F(6,495)=5,68), p<0,01).  

Ef litið er til spurningarinnar „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

afgreiðslutíma Útibúaþjónustu“ er 50,8% viðskiptavina Útibúaþjónustu mjög ánægðir með 

afgreiðslutímann og ríflega 36% ánægðir. Nánari sundurliðun má finna í töflu tíu.  
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Tafla 10. Viðhorf til afgreiðslutíma – hlutfall 

 

Athugað var hvort tengsl væru á milli afgreiðslutíma og bakgrunnsbreytna, 

aðhvarfsgreining (F(6,495)=5,68), p<0,01) sýndi fram á að einungis var munur þegar kom að 

breytunni kyn (p=0,00).  Líkt og áður voru það konur sem gáfu hærri einkunn og mælast með 

meðaltal uppá 4,42, í þetta skipti voru konur ánægðari með afgreiðslutímann sem nemur 0,26 

stigum. Niðurstöður Útibúaþjónustu fyrir þjónustumælikvarðann, afgreiðslutíma, sundurliðað 

niður á bakgrunnsbreyturnar miðað við meðaltöl allra fullyrðinga og spurningar fyrir 

mælikvarðann má finna í viðauka tíu. 

 

7.3.3 Gæði þjónustu 

Meðaltal Útibúaþjónustu fyrir mælikvarðann Gæði þjónustu er 4,5. Aðhvarfsgreining 

(F(3,498)=3,97, p<0,01) bar með sér að munur var á milli deilda. Innheimta með 4,67 

mældist hærri (p=0,05) en aðrar deildir Útibúaþjónustu. Aðhvarfsgreining, (F(6,495)=3,61, 

p<0,01), að teknu tilliti til áhrifa bakgrunnsbreyta staðfestir að Innheimta mælist hærri en 

aðrar deildir. 

Samanburður á upplifun þátttakenda á gæðum eftir bakgrunnsbreytunum 

(F(6,495)=3,61, p<0,01) var marktækur. Greiningin sýndi fram á mun þegar kom að kyni 

þátttakanda (p=0,1), konur voru hærri en karlar sem nemur 0,19 stigum. Meðaltal kvenna var 

4,55 á meðan meðaltal karla var 4,36. Niðurstöður sundurliðað niður á bakgrunnsbreyturnar 

miðað við meðaltöl allra fullyrðinga má finna í viðauka ellefu. 
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7.4 Opnar spurningar 

Tvær opnar spurningar voru í rannsókninni, markmið þeirra var að gefa þátttakendum 

tækifæri á því að koma með dýrmæta endurgjöf og tillögur að bættri þjónustu. Hér verður 

fjallað um helstu niðurstöður þeirra. 

Fyrri opna spurningin kom í framhaldi af NPS spurningunni þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að svara hversu líklegt eða ólíklegt væri að þeir myndu mæla með þjónustu 

Útibúaþjónustu. Opna spurningin snéri að því að gera grein fyrir vali þeirra í NPS 

spurningunni. Þátttakendur sem flokkast sem hvetjendur voru beðnir um að greina frá helstu 

þáttum sem urðu til þess að þeir myndu mæla með þjónustunni.  Í þessum flokki voru svör 

allra deilda Útibúaþjónustu á sömu leið, starfsfólk til fyrirmyndar og þjónustan góð og fagleg. 

Dæmi um svör frá þátttakendum í flokki hvetjenda voru: „Skjót afgreiðsla, faglegt og jákvætt 

viðmót starfsfólks“ , „Gott viðmót, góð samvinna, úrræðagóð og lausnamiðuð“, „Reynsla og 

þekking“ og „Frábært starfsfólk, jákvætt og fljótt að vinna beiðnir“. 

Þátttakendur úr flokki hlutlausra voru beðnir um að koma með ábendingar um það 

sem betur mætti fara svo líklegra yrði að þeir myndu mæla með þjónustunni til framtíðar. 

Svörin voru heilt yfir jákvæð hjá öllum deildum þar sem þátttakendur vísuðu í góða þjónustu 

og góð samskipti. Ábendingar til deildanna voru sambærilegar en þó var hægt að gera 

greinamun á milli deilda.  Flestar athugasemdir til Greiðslumiðlunar snéru að viðmóti og 

sveigjanleika starfsmanna, sem dæmi um svar þátttakanda: „Meiri þjónustulund og stöku 

sinnum betra viðmót“. Hjá Innheimtu komu ábendingar um að þjónustan væri miðlæg og að 

ákvörðunartaka væri farin frá framlínu, sem dæmi um svar þátttakanda ; „...útibú eru ekki að 

ná að veita eins persónulega þjónustu, þegar öll ákvarðanataka er miðlæg“. Athugasemdir til 

Skjalagerðar snéru flestar að afgreiðslutíma og ósk um einfaldari leit og aðgengi að skjölum. 

Dæmi um ábendingar til Skjalagerðar: „Auðvelda aðgengi að skjölum þannig að útibú geti 

gengið í málið sjálft“.  Hjá Útlánaþjónustu voru flestar athugasemdar varðandi 

afgreiðslutímann og að nýta tæknilausnir í meira mæli. Dæmi um ábendingar til 

Útlánaþjónustu: „Afgreiðslutíminn er of langur“. 

Hjá þátttakendum úr flokki letjenda var óskað eftir ástæðu þess að þeir væru ekki 

líklegir til þess að mæla með þjónustunni. Ábendingar til deildanna voru í takt við svörin sem 

bárust frá hlutalausa hópnum. Hjá Greiðslumiðlun voru flestar ábendingar varðandi viðmót 
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starfsmanna auk þess sem kallað var eftir bættu verklagi með einföldun fyrir framlínu í huga. 

Hjá Innheimtu voru ekki mörg svör í þessum flokki og því erfitt að draga fram ákveðin 

áhersluatriði,  helst ber að nefna ábendingar um afgreiðslutíma og að erfitt sé að ná til þeirra í 

síma. Athugasemdir til Skjalamiðstöðvar snéru flestar að tæknilegum annmörkum 

Skjalaversins og afgreiðslutíma. Hjá Útlánaþjónustu voru ekki mörg svör í þessum flokki og 

því erfitt að draga ákveðna þætti fram, ábending kom um að álag hefði áhrif á afgreiðslutíma 

og samskipti auk þess sem kallað var eftir aukinni tæknivæðingu. 

Seinni opna spurning var lögð fyrir í lok hvers hlutar þar sem þátttakendur fengu 

tækifæri til þess að koma með ábendingar um það sem betur mætti fara hjá deildum 

Útibúaþjónustu. Af þeim sem svöruðu spurningalistanum voru einungis 30% sem að svöruðu 

opnu spurningunni, svarhlutfall hefði því mátt vera betra. Svör þátttakenda voru flokkuð í 

þrjá flokka, jákvæð skilaboð, neikvæð skilaboð og tillögur að bættu ferli. Niðurstöður þeirra 

svara sem bárust voru á heildina litið jákvæð, af þeim svörum sem bárust voru 63% 

skilaboðanna jákvæð. Flest skilaboðanna voru hrós til starfsmanna fyrir vel unna þjónustu og 

gott viðmót. Dæmi um jákvæð skilaboð eru „Allt í toppmálum!“, „Halda áfram góðu verki“, 

„Frábær þjónusta“, „Framúrskarandi“og „Það er erfitt að bæta fullkomna þjónustu“. 

Athugasemdir sem flokkuðust sem neikvæð skilaboð voru 29%, í þeim flokki var mest 

áberandi athugasemdir varðandi afgreiðslutíma, viðveru og upplýsingagjöf. Dæmi um 

neikvæð skilaboð eru „Svara erindum fyrr“, „Miðla reynslu og þekkingu“, „Einhver sé alltaf 

á vaktinni fyrir framlínustarfsmenn“ og „Styttri afgreiðslutíma“. Ábendingar um tillögur að 

bættu ferli voru 8%, helstu athugasemdir snéru að aukinni sjálfvirkni og einfaldari 

uppsetningu erinda. Dæmi um tillögur eru „Halda áfram að bæta sjálfvirkni“, „Mætti 

betrumbæta erindi í CRM“, „Betra væri að geta skráð beint inn í kerfin sjálfur. Frekar mikið 

tvíverknaður“. 

 

8 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar á viðhorfi starfsmanna 

afkomueininga og stoðsviða Íslandsbanka til þjónustu Útibúaþjónustu. Lagt verður mat á 

niðurstöðurnar með því markmiði að svara rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í 

upphafi auk þess sem höfundur mun draga eigin ályktanir og fjalla um hagnýtt gildi þeirra. 
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Niðurstöður verða settar í fræðilegt samhengi auk þess sem settar verða fram hugmyndir að 

frekari rannsóknum og farið yfir annmarka rannsóknar.  

Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hversu ánægðir eru viðskiptavinir Útibúaþjónustu með þjónustuna og er munur á 

upplifun viðskiptavina milli deilda Útibúaþjónustu ?  

2. Hver er NPS stuðull Útibúaþjónustu í heild og hverrar deildar og er munur milli deilda ? 

3. Er munur á upplifun viðskiptavina þegar kemur að einstökum þjónustumælikvörðum, 

viðmót og samvinna, afgreiðslutíma og gæðum ?   

4. Eru tengsl á milli upplifunar á þjónustu annars vegar og bakgrunnsbreytanna hinsvegar. 

Bakgrunnsbreyturnar eru: staðsetning (höfuðborgarsvæði, landsbyggð), vinnustöð 

(höfuðstöðvar, útibú), deildir/svið bankans, kyn, starfsaldur og starfsheiti. 

 

Fjallað verður um rannsóknarspurningar í undirköflum út frá útkomubreytum 

rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningum eitt til þrjú er svarað innan hvers undirkafla, fjórða 

rannsóknarspurningin á við um allar útkomubreyturnar og verða niðurstöðum hennar gerð 

skil í undirköflum eftir því sem við á. 

 

8.1 Ánægja viðskiptavina 

Fyrsta rannsóknarspurning ritgerðar er „Hversu ánægðir eru viðskiptavinir Útibúaþjónustu 

með þjónustuna og er munur á upplifun viðskiptavina milli deilda Útibúaþjónustu ?“  

Viðskiptavinir Útibúaþjónustu, starfsmenn afkomueininga og stoðsviða Íslandsbanka, eru 

ánægðir með þjónustuna. Rúmlega 93% viðskiptavina eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir 

með veitta þjónustu. Meðaleinkunn Útibúaþjónustu mældist 4,5 á skalanum frá einum upp í 

fimm. Niðurstöðurnar eru ánægjulegar og í samræmi við menningu Íslandsbanka þar sem 

þjónusta er höfð í fyrirrúmi. Jákvæðar niðurstöður koma rannsakanda ekki á óvart og er gott 

að fá niðurstöður sem styðja við fyrri hugmyndir um þjónustuna. Niðurstöður gefa til kynna 

að starfsmenn Útibúaþjónustu hafi ríka þjónustulund og vinni verkefni sín af fagmennsku. 
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Áhugavert er að skoða niðurstöður út frá bakgrunnsbreytum en eingöngu var munur á 

upplifun viðskiptavina þegar kom að starfsheiti, stjórnendur meta þjónustuna hærra en 

almennir starfsmenn. Fyrir Útibúaþjónustu eru jákvætt að viðskiptavinir upplifi þjónustuna 

ekki mismunandi, það að viðskiptavinir séu almennt að meta þjónustuna með sama hætti, 

óháð kynjaskiptingu, staðsetningu eða mismunandi deildum bankans er í samræmi við 

áherslu bankans um jafnréttismál.  

Seinni hluti ritgerðarspurningarinnar varðaði hvort munur væri á upplifun 

viðskiptavina eftir deildum. Deildir Útibúaþjónustu skiluðu allar góðum niðurstöðum, 

meðaltal deildanna var á bilinu 4,43 til 4,64 á skalanum 1 til 5. Niðurstöður sýndu ekki fram á 

mun milli deilda.   

 

8.2 Tryggð viðskiptavina – NPS stuðull 

Önnur rannsóknarspurning ritgerðar er „Hver er NPS stuðull Útibúaþjónustu í heild og 

hverrar deildar og er munur milli deilda?“  

NPS stuðull eða meðmælavísitala byggir á mælingum á því hversu líklegt eða ólíklegt er að 

viðkomandi mæli með eða hallmæli þjónustunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að því 

ánægðari sem að viðskiptavinir eru, því betri afkomu getur fyrirtæki gert sé vonir um 

(Reichheld, 2003). NPS stuðull Útibúaþjónustu mælist 45%, hlutfall ánægðra viðskiptavina 

56% og teljast þeir mjög líklegir til þess að mæla með þjónustunni. Allar deildir 

Útibúaþjónustu komu vel út, Innheimta var hæst með 58%, Útlánaþjónusta með 55%, 

Skjalamiðstöð með 35% og Greiðslumiðlun með 32%.  

Market og media research framkvæmir árlega könnun á meðmælavísitölu á íslenskum 

markaði, fyrir árið 2019 var meðmælavísitala íslenskra fyrirtækja á bilinu -77% til 49% 

(MMR, e.d.-a). Ef niðurstöður rannsóknar á NPS skori Útibúaþjónustu eru settar í samhengi 

við NPS skor íslenskra fyrirtækja má draga þær ályktanir að Útibúaþjónusta sé að standa sig 

mjög vel, viðskiptavinir eru tryggir og upplifa þjónustuna á jákvæðan hátt.  

Til framtíðar þyrfti að gera fleiri mælingar til þess að fá samanburð, besta leiðin til 

þess að meta NPS meðmælaskor er að gera samanburð milli mælinga, hækkun um 5-10% 

milli mælingar ber með sér að fyrirtækið sé á réttri leið. Vænlegt væri að framkvæma 
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mælingar á sex mánaða fresti og bera saman við fyrri gildi („What is a Good Net Promoter 

Score?“, 2020). 

Íslandsbanki leggur mikla áherslu á þjónustu og var bankinn handhafi íslensku 

ánægjuvogarinnar á íslenskum bankamarkaði á árunum 2013-2019, einn af mælikvörðum 

ánægjuvogarinnar er byggður á NPS aðferðafræðinni („Ánægjuvogin 2019“, e.d.). 

Íslandsbanki missti af íslensku ánægjuvoginni 2020 og hefur því myndast tækifæri til þess að 

gera betur. Eftir að hafa kannað innri þjónustu Útibúaþjónustu væri áhugavert til framtíðar að 

hefja markvissar mælingar á innri þjónustu bankans í heild sinni, líkt og bankinn framkvæmir 

fyrir ytri þjónustu og sjá hvort það muni skila ánægjuvoginni aftur heim. Ef litið er til innri 

markaðssetningar og virðiskeðju þjónustu þá eru tengsl á milli velgengni fyrirtækja og 

ánægju starfsmanna (Heskett o.fl., 2008). Höfundur telur vera tækifæri innan bankans til þess 

að auka skilvirkni með því að líta í auknu mæli til starfsmanna bankans sem innri 

viðskiptavina og að þeir líti sömu augum til hvers annars. Auka þarf samskipti og samvinnu 

milli ólíkra deilda, efla jákvætt viðmót til þess að mæta þörfum og óskum samstarfsfélaga og 

tileinka sér aukna athygli á veittri þjónustu til ytri viðskiptavina og bera hag þeirra og 

samstarfsfélaga fyrir brjósti. Hjá Íslandsbanka er lögð áherslu á góð innri samskipti og 

þjónustu og mætti með markvissum mælingum og stöðugum endurbótum gera gott enn betra.  

Hluti af rannsóknarefni ritgerðar var að kanna hvort munur væri á deildum innan 

Útibúaþjónustu þegar kemur að NPS stuðlinum, eins og fram kom í niðurstöðum var ekki 

gerður tölfræðilegur samanburður á NPS skori deildanna þar sem útreikniaðferð NPS stuðuls 

gerir það ekki mögulegt. Til þess að fá samanburð milli deilda var notast við NPS einkunn. 

Þegar litið var til NPS einkunnar kom í ljós munur á milli deilda, Innheimta með 8,66 og 

Útlánaþjónusta með 8,55 voru hærri en Skjalamiðstöð með 8,11 og Greiðslumiðlun með 8,01. 

Líkt og með mælingar á ánægju viðskiptavina voru einnig tengsl á milli NPS einkunnar og 

starfsheiti, stjórnendur gáfu þjónustunni hærri NPS einkunn heldur en almennir starfsmenn. 

Munur var einnig þegar kom að starfsaldri, starfsmenn afkomueininga bankans og stoðdeilda 

meta þjónustu Útibúaþjónustu hærri eftir því sem starfsaldur er hærri. Það kemur á óvart hve 

miklu munar á NPS einkunn eftir starfsaldri, þátttakendur með starfsreynslu 5 ár eða lægri, 

meta þjónustuna töluvert lægra eða með meðaleinkunnina 7,29 samanborið við þá sem hafa 

starfað lengur en 20 ár, sem mælast með meðaleinkunnina 8,63. Höfundur telur tilefni til þess 

að skoða hvað veldur því að þessir aðilar virðast upplifa þjónustuna á ólíkan hátt. Hluti þeirra 
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sem eru með lægstu starfsreynsluna eru af nýrri kynslóð starfsmanna sem gera ef til vill aðrar 

og meiri kröfur þegar kemur að þjónustu en þeir sem búa yfir meiri reynslu. Eins er mögulegt 

að upplýsingagildi, þjálfun og stuðningur við þennan hóp sé ábótavant. Hér er tækifæri fyrir 

Útibúaþjónustu til að gera betur, hafa vinnustofur með aðilum úr þessum hópi og fá dýrmæta 

endurgjöf um það sem betur má fara.   

 

8.3 Þjónustumælikvarðar 

Þriðja rannsóknarspurning ritgerðar er: „Er munur á upplifun viðskiptavina þegar kemur að 

einstökum þjónustumælikvörðum, viðmót, afgreiðslutíma og gæðum?„  

Þjónustumælikvarðar rannsóknarinnar eru þær víddir sem rannsakandi telur vega mest þegar 

kemur að upplifun viðskiptavina á þjónustu Útibúaþjónustu. Þessar víddir, viðmót og 

samvinna, afgreiðslutími og gæði samsvara sér vel þegar litið er til gæðavídda þjónustu 

skilgreindar af Parasuraman og fleirum (1985), sérstaklega þegar kemur að áreiðanleika, 

viðbragðsflýti, trausti og viðmóti.  Rannsóknir Jun og Cai (2010) sýndu fram á tvær víddir til 

viðbótar sem að eiga við um innri þjónustu, stöðugar umbætur og samvinna. Gæðavíddirnar 

eru margar og erfitt að einbeita sér að þeim öllum svo að Jun og Cai lögðu áherslu á fjórar 

víddir fyrir innri þjónustu, viðmót, stöðugar umbætur, ferli erinda og samvinna.  Þessar víddir 

eiga vel við Útibúaþjónustu en í ljósi verkefna sem þar eru unnin þá ætti viðbragðsflýtir 

(afgreiðslutími) einnig að vera ein af þeim víddum sem að stjórnendur Útibúaþjónustu ættu 

að einbeita sér að.  

Ef litið er til þjónustumælikvarða rannsóknar þá gefa niðurstöður til kynna jákvæða 

upplifun viðskiptavina gagnvart öllum mælikvörðunum. Viðmót og samvinna kom ívið betur 

út, en þar töldu 96,8% viðskiptavina viðmót starfsmanna vera mjög jákvætt eða frekar 

jákvætt og var meðaltal Útibúaþjónustu 4,54 af 5 mögulegum. Álykta má að viðmót 

starfsmanna eigi stóran hlut þegar kemur að ánægju og NPS skori Útibúaþjónustu,  þessu til 

stuðnings má vísa í rannsóknir Jun og Cai (2010) þar sem þeir sýndu fram á að viðmót væri 

áhrifamesta víddin þegar kemur að gæði innri þjónustu og ánægju viðskiptavina. Þrátt fyrir að 

ekki hafi verið munur á milli deilda vöknuðu spurningar hjá höfundi hvort að ábendingar frá 

viðskiptavinum í opnum spurningum rannsóknar er varða viðmót starfsmanna hjá 

Greiðslumiðlun sé ástæða þess að Greiðslumiðlun mælist almennt lægri þegar kemur að NPS 
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einkunn. Hér er tækifæri fyrir stjórnendur að vinna að jákvæðara hugarfari og vilja til þess að 

koma til móts við þarfir og óskir samstarfsfélaga. Í breyttu starfsumhverfi þar sem 

tæknibreytingar eru örar fækkar snertingum milli viðskiptavina og starfsmanna og verða þau 

samskipti sem eftir verða mikilvægari.  Á sama tíma og Íslandsbanki og Útibúaþjónustu eru 

að einbeita sér að einföldun og sjálfvirknivæðingu er jafn mikilvægt að huga að mannlega 

þættinum með markvissri innri markaðssetningu, þar sem til framtíðar mun frammistaða 

starfsmanna skipta meira máli en áður. 

Niðurstöður fyrir mælikvarðann afgreiðslutíma voru góðar, 87,1% viðskiptavina eru 

mjög ánægðir eða frekar ánægðir með afgreiðslutímann. Meðaltal Útibúaþjónustu var 4,35 

sem er lægri einkunn en fyrir mælikvarðana viðmót og gæði.  Þessar niðurstöður eru í takt við 

ábendingar sem bárust í opnum spurningum frá þátttakendum. Af þjónustuvíddum 

Útibúaþjónustu er þetta sá þáttur sem helst þarf að bæta og er það í samræmi við þá 

tilfinningu sem að höfundur hafði um mælikvarðann. Hjá útibúaþjónustu á sér stað vinna við 

einföldun erinda auk vinnu við aukinna sjálfvirkni sem vonir standa til um að leiði til styttri 

afgreiðslutíma.  Innheimta stóð sig best þegar kom að afgreiðslutíma og mældist hærri en 

aðrar deildir, með einkunnina 4,53, hinar deildirnar voru með einkunnir á bilinu 4,25 til 4,37. 

Meðaltal Útibúaþjónustu fyrir mælikvarðann gæði er 4,5 þar sem Innheimta er enn og 

aftur hæst af deildunum með einkunnina 4,67. Tilgangur þessa mælikvarða var að fá 

tilfinningu fyrir því hvort að starfsmenn Útibúaþjónustu myndu sýna fagleg og góð 

vinnubrögð. Hér koma allir þættir þjónustuferilsins saman, hæfni og vilji starfsmanna til að 

veita framúrskarandi þjónustu, þekking og reynsla og ferli erinda. Líkt og með hina 

mælikvarðana þá skorar Útibúaþjónusta hátt þegar kemur að gæðum en niðurstöður eru 

sambærilegar og fyrir viðmót. Það er mikilvægt fyrir Útibúaþjónustu að halda áfram á sömu 

braut og um leið leita leiða til þess að auka gæði enn frekar. Hér er samvinna við 

samstarfsfélaga og mismunandi deildir bankans lykilatriði og að stöðugar umbætur séu 

markmið og hluti af menningu bankans líkt og Deming (2000) hefur talað fyrir. 

Við samanburð á þjónustumælikvörðunum var einnig litið til bakgrunnsbreyta 

rannsóknar, hvort að munur væri á upplifun eftir kyni, búsetu, starfsaldri, mismunandi 

deildum innan bankans eða starfsheiti. Fyrir alla mælikvarðana var munur á upplifun eftir 

kyni, konur mátu í öllum tilvikum mælikvarðana hærra, aðrir þættir höfðu lítil áhrif á mat á 
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viðhorfi, afgreiðslutíma og gæðum. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður í ljósi þess að ekki 

mældist munur eftir kyni þegar kom að ánægju og NPS einkunn rannsóknar. 

8.4 Styrkleikar og takmarkanir  

Til styrkleika rannsóknar má nefna að rannsóknin var send til allra starfsmanna Íslandsbanka 

sem hafa verið í samskiptum við og/eða þegið þjónustu frá einni eða fleiri deildum innan 

Útibúaþjónustu. Svarhlutfall var 56,3% sem er ásættanlegt en höfundur hefði viljað sjá betri 

þátttöku, spurningalistinn var sendur af stað um mánaðarmót þegar mikið álag er hjá 

starfsmönnum sem hefur mögulega haft áhrif. Kynjahlutfall þeirra sem svöruðu 

spurningalistanum var í samræmi við kynjahlutfall þýðis sem styrkir rannsóknina.   

Spurningar sem áttu við um þjónustumælikvarða voru á fullyrðingaformi sem getur 

haft leiðandi áhrif á svör þátttakanda, að þeir séu líklegri til að samþykkja fullyrðingarnar. Á 

móti kemur að mælingar á áreiðanleika þessara fullyrðinga komu vel út sem telst vera 

styrkleiki.  

Starfsmenn Útibúaþjónustu voru ekki þátttakendur í rannsókninni, deildirnar þiggja 

þjónustu hvor frá annarri og væri því gagnlegt að hafa niðurstöður þeirra. Takmarkanir voru á 

framkvæmd rannsóknar í  forritinu Microsoft Forms ef þessir aðilar hefðu tekið þátt, þeir 

hefðu þá haft tækifæri til þess að meta eigin þjónustu sem hefði gefið óáreiðanlegar 

niðurstöður fyrir rannsóknina í heild sinni.  

Utanaðkomandi aðstæður höfðu áhrif á þátttöku en á meðan spurningalistinn var í 

vinnslu hjá þátttakendum kom upp heimsfaraldurinn Covid19 sem hafði í för með sér mikla 

röskun á starfi bankans, aukið álag auk þess sem starfsmenn voru á þessum tímapunkti að 

færa starfsstöðvar sínar heim. Heimsfaraldurinn hafði einnig áhrif á vinnslu ritgerðar þar sem 

höfundur er í fullu starfi sem deildarstjóri Útlánaþjónustu, vegna áhrifa faraldurs á útlán 

bankans margfaldaðist álag í vinnu og varð höfundur því að leggja verkefnið til hliðar um 

nokkra vikna skeið. 
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8.5 Hagnýtt gildi og frekari rannsóknir 

Hagnýting verkefnis er fyrst og fremst að meta þjónustu Útibúaþjónustu gagnvart 

afkomueiningum og stoðsviðum bankans.  Fá mælingar á ánægju og þjónustumælikvarðana 

og reikna út NPS stuðul Útibúaþjónustu. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að halda vinnustofur með 

starfsmönnum og viðskiptavinum Útibúaþjónustu til þess að fara yfir niðurstöður og ná með 

því dýpri skilning á viðfangsefninu. Á þessum vettvangi væri hægt að vinna með svör úr 

opnu spurningunum og fá tillögur að því sem betur má fara. Áhugavert væri að skoða nánar 

hvað veldur því að aðilar með lægri starfsreynslu meta þjónustuna lægra, fá endurgjöf frá 

þessum hópi um þeirra þarfir og óskir. 

Stjórnendur Útibúaþjónustu þurfa að leita leiða til þess að stytta afgreiðslutíma allra 

deilda, huga að aukinni tæknivæðingu og einföldun erinda. Á sama tíma er mikilvægt að huga 

að mannlega þættinum og leggja áherslu á samvinnu, jákvætt hugarfar og gott viðmót.  

Til þess að NPS mæling sé markviss og hægt sé að meta árangur er lagt til að 

mælingar á NPS skori Útibúaþjónustu séu framkvæmdar á hálfsárs fresti. Áhugavert væri að 

hefja sambærilegar mælingar á innri þjónustu bankans í heild sinni. 

Í rannsókninni var munur á einkunn fyrir  ánægju og NPS eftir starfsheiti, stjórnendur 

mátu þjónustu hærri en almennir starfsmenn. Höfundi fannst þetta athyglisvert og telur 

áhugavert að kanna hvort slíkt eigi við um fleiri deildir og fyrirtæki á Íslandi, það er að 

stjórnendur hafi tilhneigingu til að meta þjónustu hærra og þá hvaða þættir séu þess valdandi. 

Starfsmenn Útibúaþjónustu voru ekki þátttakendur í rannsókninni, áhugavert væri að 

fá mat á þeirra upplifun á þjónustu deildanna.   

Íslandsbanki leggur mikla áherslu á þjónustu eins og fram hefur komið, bankinn er 

með skýr þjónustuviðmið fyrir ytri viðskiptavini í þjónustustefnu afkomueininga sem og 

starfs- og siðareglum bankans. Útibúaþjónusta er ekki með þjónustustefnu, starfsmenn hennar 

lifa samt sem áður eftir gildum bankans og búa yfir mikilli þjónustulund.  Lagt er til að 

Útibúaþjónusta setji sér þjónustustefnu og nái með henni enn markvissari árangri. 
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8.6 Lokaorð 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Íslandsbanka og felur í sér að meta gæði þjónustunnar sem 

að Útibúaþjónusta og deildir innan hennar veita afkomueiningum og stoðsviðum bankans.  

Rannsóknin fór fram með rafrænni þjónustukönnun meðal starfsmanna Íslandsbanka sem að 

nýta þjónustuna. Lagðar voru fram fjórar rannsóknarspurningar um mælingar á ánægju 

viðskiptavina, tryggð viðskiptavina með NPS stuðli (e. Net Promote Score) og 

þjónustumælikvörðum rannsóknar sem voru viðmót og samvinna, afgreiðslutími og gæði. 

Skoðuð voru tengsl á milli upplifunar á þjónustunni við hinar ýmsu bakgrunnsbreytur sem og 

skoðað hvort munur væri milli deilda Útibúaþjónustu. 

Niðurstöður sýndu fram á að ánægja ríkir með þjónustu Útibúaþjónustu. 

Viðskiptavinir eru mjög jákvæðir gagnvart þjónustunni með meðaltalið 4,5 á kvarðanum 

einum upp í fimm. Fyrir Útibúaþjónustu eru niðurstöðurnar ánægjulegar í ljósi þess að 

viðskiptavinir eru almennt að meta þjónustuna með sama hætti, óháð kynjaskiptingu, 

staðsetningu eða mismunandi deildum bankans, einungis var munur á upplifun viðskiptavina 

þegar kom að starfsheiti, stjórnendur voru ánægðari með þjónustuna en almennir starfsmenn.  

NPS stuðull Útibúaþjónustu mælist 45% sem er frábær árangur, allar deildir komu vel 

út. Þegar litið var til NPS einkunnar (meðaltal 8,32 á skalanum einn til tíu) var munur þegar 

kom að starfsheiti, gáfu stjórnendur hærri einkunn en almennir starfsmenn. Þetta eru 

áhugaverðar niðurstöður í ljósi þess að stjórnendur voru einnig hærri þegar kom að ánægju 

viðskiptavina. Munur var einnig á NPS einkunn eftir starfsaldri, starfsmenn með minnstu 

starfsreynsluna (fimm ár eða skemur) voru mun lægri en þeir sem höfðu meiri reynslu. Þessar 

niðurstöður gefa tilefni til frekari skoðunar hjá Útibúaþjónustu.  

Ef litið er þjónustumælikvarða og opinna svara rannsóknar þá gefa niðurstöður til 

kynna jákvæða upplifun viðskiptavina gagnvart öllum mælikvörðunum. Sá mælikvarði sem 

helst þarf að bæta er afgreiðslutími, niðurstöður voru lakari en fyrir viðmót og gæði, eins báru 

ábendingar í opnum svörum með sér að þörf væri á að stytta afgreiðslutíma. Viðmót er sá 

mælikvarði sem kom best út fyrir Útibúaþjónustu og er að mati höfundar sá mikilvægasti, í 

nútíma umhverfi þar sem aukin sjálfvirkni og tækninýjungar leiða til færri snertinga milli 

viðskiptavina og starfsmanna, verða samskiptin sem eftir verða mikilvægari. Útibúaþjónusta 

mælist einnig há þegar kemur að gæðum og má álykta að starfsmenn veiti faglega og góða 
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þjónustu. Athyglisvert var að fyrir alla þjónustumælikvarðana var munur á upplifun eftir 

kyni, konur mátu í öllum tilvikum mælikvarðana hærra. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður í 

ljósi þess að ekki mældist munur eftir kyni þegar kom að ánægju og NPS einkunn 

rannsóknar. 

Niðurstöður allra deilda Útibúaþjónustu voru góðar og sambærilegar, munur var á 

milli deilda þegar kom NPS einkunn og má draga þær ályktanir að viðskiptavinir séu almennt 

ánægðari með þjónustu Innheimtu. Fyrir þjónustumælikvarðann viðmót var ekki munur á 

milli deilda en þegar kom að afgreiðslutíma og gæði var Innheimta hærri en aðrar deildir. 

Heilt yfir má segja að Innheimta hafi staðið sig best af deildum Útibúaþjónustu.  

Þrátt fyrir góðar niðurstöður þurfa stjórnendur að viðhalda áframhaldandi ánægju og 

velgengni. Á sama tíma og Íslandsbanki og Útibúaþjónustu eru að einbeita sér að einföldun, 

aukinni sjálfvirkni og stöðugum umbótum er jafn mikilvægt að huga að mannlega þættinum.  

Stjórnendur þurfa að hvetja starfsmenn til þess að tileinka sér jákvætt hugarfar þar sem 

umhyggja og virðing er höfð að leiðarljósi. Með réttu hugarfari og gildum bankans um 

samvinnu, fagmennsku og eldmóð er framtíð Útibúaþjónustu björt. 
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10 Viðauki 

Viðauki 1 – Bakgrunnur þátttakenda 

Breyta Fjöldi (N) % 
   

Kyn   
Karlar 48 25% 

Konur 141 75% 
   

Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 27 14% 

Starfsaldur 6-10 ár 31 16% 

Starfsaldur 11-15 ár 34 18% 

Starfsaldur 16-20 ár 23 12% 

Starfsaldur 20 ár+ 74 39% 
   

Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 179 95% 

Stjórnendur 10 5% 
   

Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 4% 

Lánastjóri/Viðskiptastjóri 34 18% 

Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 83 44% 

Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 40 21% 

Stjórnendur 10 5% 

Annað 15 8% 
   

Svið   
Einstaklingssvið 80 42% 

Fjármálasvið 13 7% 

Fyrirtæki og fjárfestar 13 7% 

Ráðgjafaver 20 11% 

Viðskiptabanki 55 29% 

Annað 8 4% 
   

Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 93 49% 

Útibú - höfuðborgarsvæðið 47 25% 

Útibú - Landsbyggðin 49 26% 
   

Höfuðstöðvar - Norðurturn 93 49% 

Útibú 96 51% 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 140 74% 

Landsbyggðin 49 26% 
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Viðauki 2 - Upplýsingapóstur til stjórnenda 
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Viðauki 3 – Upplýsingapóstur til Útibúaþjónustu 
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Viðauki 4 – Fyrirlögn þjónustukönnunar 
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Viðauki 5 – Áminning til þátttakanda 
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Viðauki 6 –  Þjónustukönnun Útibúaþjónustu 
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Viðauki 7 - Ánægja viðskiptavina – sundurliðun þátttakenda  

Upplýsingar um kyn, starfsaldur, starfsheiti, svið, vinnustöð og staðsetningu. 

Bakgrunnsbreytur Fjöldi (N) Meðaltal 
Kyn   
Karlar 129 4,48 
Konur 373 4,51 

   
Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 68 4,40 
Starfsaldur 6-10 ár 75 4,51 
Starfsaldur 11-15 ár 92 4,50 
Starfsaldur 16-20 ár 62 4,50 
Starfsaldur 20 ár+ 205 4,54 

   
Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 476 4,49 
Stjórnendur 26 4,77 

   
Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 4,43 
Lánastjóri/Viðskiptastjóri 101 4,45 
Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 237 4,51 
Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 91 4,47 
Stjórnendur 26 4,77 
Annað 40 4,55 

   
Svið   
Einstaklingssvið 227 4,45 
Fjármálasvið 27 4,52 
Fyrirtæki og fjárfestar 33 4,48 
Ráðgjafaver 43 4,44 
Viðskiptabanki 152 4,58 
Annað 20 4,65 

   
Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,56 
Útibú - höfuðborgarsvæðið 138 4,49 
Útibú - Landsbyggðin 150 4,44 

   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,56 
Útibú 288 4,46 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 352 4,53 
Landsbyggðin 150 4,44 
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Viðauki 8 – NPS einkunn – sundurliðun þátttakenda 

Upplýsingar um kyn, starfsaldur, starfsheiti, svið, vinnustöð og staðsetningu 

  Fjöldi (N) Meðaltal 
Kyn   
Karlar 129 8,03 
Konur 373 8,42 

   
Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 68 7,29 
Starfsaldur 6-10 ár 75 8,47 
Starfsaldur 11-15 ár 92 8,20 
Starfsaldur 16-20 ár 62 8,44 
Starfsaldur 20 ár+ 205 8,63 

   
Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 476 8,27 
Stjórnendur 26 9,19 

   
Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 8,71 
Lánastjóri/Viðskiptastjóri 101 8,16 
Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 237 8,34 
Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 91 8,16 
Stjórnendur 26 9,19 
Annað 40 8,35 

   
Svið   
Einstaklingssvið 227 8,11 
Fjármálasvið 27 8,33 
Fyrirtæki og fjárfestar 33 8,36 
Ráðgjafaver 43 8,12 
Viðskiptabanki 152 8,65 
Annað 20 8,60 

   
Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 8,29 
Útibú - höfuðborgarsvæðið 138 8,41 
Útibú - Landsbyggðin 150 8,29 

   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 8,29 
Útibú 288 8,35 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 352 8,34 
Landsbyggðin 150 8,29 
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Viðauki 9 - Viðmót starfsmanna – sundurliðun þátttakenda  

Upplýsingar um kyn, starfsaldur, starfsheiti, svið, vinnustöð og staðsetningu. 

Bakgrunnsbreytur  Fjöldi (N) Meðaltal 
Kyn   
Karlar 129 4,41 
Konur 373 4,59 

   
Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 68 4,49 
Starfsaldur 6-10 ár 75 4,54 
Starfsaldur 11-15 ár 92 4,46 
Starfsaldur 16-20 ár 62 4,55 
Starfsaldur 20 ár+ 205 4,60 

   
Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 476 4,55 
Stjórnendur 26 4,50 

   
Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 4,14 
Lánastjóri/Viðskiptastjóri 101 4,51 
Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 237 4,56 
Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 91 4,59 
Stjórnendur 26 4,50 
Annað 40 4,53 

   
Svið   
Einstaklingssvið 227 4,51 
Fjármálasvið 27 4,59 
Fyrirtæki og fjárfestar 33 4,55 
Ráðgjafaver 43 4,63 
Viðskiptabanki 152 4,58 
Annað 20 4,41 

   
Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,60 
Útibú - höfuðborgarsvæðið 138 4,46 
Útibú - Landsbyggðin 150 4,53 

   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,60 
Útibú 288 4,50 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 352 4,55 
Landsbyggðin 150 4,53 
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Viðauki 10 - Afgreiðslutími – sundurliðun þátttakenda 

Upplýsingar um kyn, starfsaldur, starfsheiti, svið, vinnustöð og staðsetningu 

  Fjöldi (N) Meðaltal 
Kyn   
Karlar 129 4,16 
Konur 373 4,42 

   
Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 68 4,26 
Starfsaldur 6-10 ár 75 4,28 
Starfsaldur 11-15 ár 92 4,24 
Starfsaldur 16-20 ár 62 4,42 
Starfsaldur 20 ár+ 205 4,43 

   
Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 476 4,35 
Stjórnendur 26 4,35 

   
Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 3,96 
Lánastjóri/Viðskiptastjóri 101 4,19 
Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 237 4,45 
Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 91 4,27 
Stjórnendur 26 4,35 
Annað 40 4,38 

   
Svið   
Einstaklingssvið 227 4,38 
Fjármálasvið 27 4,07 
Fyrirtæki og fjárfestar 33 4,19 
Ráðgjafaver 43 4,48 
Viðskiptabanki 152 4,38 
Annað 20 4,14 

   
Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,36 
Útibú - höfuðborgarsvæðið 138 4,32 
Útibú - Landsbyggðin 150 4,36 

   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,36 
Útibú 288 4,34 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 352 4,35 
Landsbyggðin 150 4,36 
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Viðauki 11 - Gæði – sundurliðun þátttakenda  

Upplýsingar um kyn, starfsaldur, starfsheiti, svið, vinnustöð og staðsetningu. 

Bakgrunnsbreytur Fjöldi (N) Meðaltal 
Kyn   
Karlar 129 4,36 
Konur 373 4,55 

   
Starfsaldur   
Starfsaldur 0-5 ár 68 4,45 
Starfsaldur 6-10 ár 75 4,44 
Starfsaldur 11-15 ár 92 4,43 
Starfsaldur 16-20 ár 62 4,51 
Starfsaldur 20 ár+ 205 4,55 

   
Starfsheiti   
Almennir starfsmenn 476 4,50 
Stjórnendur 26 4,42 

   
Starfsheiti - sundurliðun   
Gjaldkeri/Féhirðir 7 4,29 
Lánastjóri/Viðskiptastjóri 101 4,40 
Ráðgjafi/Hraðþjónustufulltrúi 237 4,55 
Sérfræðingur/Reyndur sérfr. 91 4,48 
Stjórnendur 26 4,42 
Annað 40 4,52 

   
Svið   
Einstaklingssvið 227 4,51 
Fjármálasvið 27 4,37 
Fyrirtæki og fjárfestar 33 4,55 
Ráðgjafaver 43 4,53 
Viðskiptabanki 152 4,52 
Annað 20 4,17 

   
Vinnustöð   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,52 
Útibú - höfuðborgarsvæðið 138 4,48 
Útibú - Landsbyggðin 150 4,47 

   
Höfuðstöðvar - Norðurturn 214 4,52 
Útibú 288 4,47 

   
Staðsetning   
Höfuðborgarsvæðið 352 4,51 
Landsbyggðin  150 4,47 

 


