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Útdráttur 

Góð þjónusta skiptir miklu máli fyrir samkeppnishæfni banka og möguleika þeirra til 

vaxtar og arðsemi. Ein þekktasta aðferðin við að mæla gæði þjónustu er SERVQUAL-

mælitækið (þjónustuvakinn), sem skiptir þjónustugæðum í fimm aðgreinanlegar víddir. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að öðlast skilning á því sem viðskiptavinir banka 

og sparisjóða á Íslandi skynja sem þjónustugæði, að greina hvort tengsl séu á milli 

heildaránægju viðskiptavina og löngun þeirra til að skapa jákvætt umtal og kanna hvort 

gæðavíddirnar fimm eigi við um íslenska banka og sparisjóði. Gerð var megindleg 

rannsókn á viðskiptavinum banka og sparisjóða sem valdir voru af þægindum með 

svokölluðu snjóboltaúrtaki. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Sparisjóðirnir hafa 

mestu þjónustugæði íslenskra banka og um leið ánægðustu viðskiptavinina. Hins 

vegar eru ekki sjáanleg tengsl á milli ánægju viðskiptavina og tilhneigingar þeirra til 

að skapa jákvætt umtal um viðskiptabanka sinn. Þá leiddi þáttagreining í ljós að 

skynjuð gæði á þjónustu íslenskra banka og sparisjóða falla í þrjá eða mesta lagi fjóra 

þætti, en alls ekki fimm – líkt og upprunalegi þjónustuvakinn gerði ráð fyrir. 
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Abstract 

Service quality is very important in terms of bank´s competitiveness, their potential 

growth and revenue incensement. SERVQUAL is a renowned service quality 

framework and one of the most used methods for measuring service quality. 

SERVQUAL divides service quality into five different dimensions. The purpose of this 

study is to understand what customers of Icelandic banks perceive as being service 

quality, to analyze possible connection between customers overall satisfaction and their 

willingness to spread positive word of mouth (WOM) and, finally, to see what of the 

five dimensions apply with the service quality of banks in Iceland. The study is based 

on a quantitative research, whereas a convenience sample was used to select 

participants. The main results showed that Sparisjóðirnir have the most service quality 

of banks in Iceland and the most satisfied customers. No connection is between 

customer´s overall satisfaction and their willingness to spread positive WOM about 

their current branch. Finally, factor analysis showed that the perceived service quality of 

Iceland banks’ customers falls into 3-4 dimensions, definitely not 5 - like stated in the 

original SERVQUAL framework.   
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1   Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu banka og sparisjóða undanfarin ár, samfara 

aukinni alþjóðavæðingu fjármálakerfisins. Margir bankar hafa þróast frá því að vera 

staðbundin þjónustufyrirtæki einstakra landa í að vera alþjóðleg stórfyrirtæki sem 

bjóða ólíkum viðskiptavinum upp á fjölbreytta þjónustu. Ísland var ekki undanskilið 

þessum markaðsbreytingum og jókst samkeppni á íslenska bankamarkaðnum til muna 

frá einkavæðingu þeirra árin 2001-2002 allt fram að bankahruninu 2008. 

Framúrskarandi þjónusta er eitt af frumskilyrðum þess að fjármálafyrirtæki séu 

samkeppnishæf en til að geta komið á móts við væntingar viðskiptavina er nauðsynlegt 

fyrir banka að átta sig á gæðum þjónustu sinnar (Wang, Lo og Hui, 2003). Það getur þó 

reynst vandkvæðum bundið, enda getur mat einstaklinga á gæðum þjónustu byggt á 

forsendum hvers og eins. Þær forsendur geta verið margbreytilegar og ólíkar.  

Gæði þjónustu er svið innan þjónustufræðanna sem hefur verið mikið 

rannsakað á síðustu árum og áratugum. Flestar samtíma rannsóknir á þjónustugæðum 

byggja á rannsóknum og kenningum Parasuraman og fl. (1985, 1988) sem byggja á 

hinu svokallaða Gap-líkani og SERVQUAL-mælitækinu (Þjónustuvakinn), sem 

hannað var til að kanna muninn á milli væntrar þjónustu viðskiptavina og skynjun 

þeirra á þjónustunni. Þjónustuvakinn byggir á fimm þáttum þjónustugæða sem þekktir 

eru sem gæðavíddir þjónustu, þ.e. áreiðanleiki, svörun, trúverðugleiki, áþreifanleiki og 

hluttekning/umhyggja. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á mat viðskiptavina á 

þjónustugæðum fyrirtækis hafi mikil áhrif á ánægju þeirra (Caruana og fl., 2000; 

Cronin og Taylor, 1992; Dabholkar og Overby, 2005; Olorunniwo, Hsu og Udo, 2006; 

Spreng og MacKoy, 1996). Ánægðir viðskiptavinir skipta fyrirtæki miklu máli, því 

þeir leiða af sér ýmsa jákvæða þætti fyrir fyrirtæki, t.d. jákvætt umtal (Anderson og 

Sullivan, 1993; Chumpitaz og Paparoidamis, 2004; Mitchel, 2005; Mittal og 

Kamakura, 2001; Silverman, 2001) og aukna arðsemi (Rust, Zahorik og Keiningham, 

1995; Zeithaml, 2000).  

Rannsóknin sem fjallað er um í þessari ritgerð byggir á þróaðri útgáfu af 

þjónustuvakanum. Rannsóknin stóð yfir í þrjár vikur veturinn 2009, nokkrum 

mánuðum eftir fall íslenska bankakerfisins. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 

öðlast skilning á því sem viðskiptavinir skynja sem þjónustugæði hjá viðskiptabanka 

sínum. Þá eru einnig sett fram tvö undirmarkmið; annars vegar að greina hvort tengsl 

séu á milli heildaránægju viðskiptavina með þjónustu viðskiptabanka síns og löngunar 
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þeirra til að skapa jákvætt umtal (positive word of mouth) um bankann og hins vegar 

að kanna hvort þjónustuvíddirnar fimm standist þáttagreiningu á íslensku 

viðskiptabönkunum. Þessi þrjú markmið má einnig útfæra sem þrjár 

rannsóknarspurningar: 

 

 Hvaða þætti skynja viðskiptavinir sem þjónustugæði hjá 

viðskiptabanka sínum?   

 Eru tengsl á milli heildaránægju viðskiptavina með þjónustu 

viðskiptabanka síns og löngunar þeirra til að skapa jákvætt umtal um 

bankann? 

 Eru þjónustuvíddir íslensku viðskiptabankanna fimm talsins? 

 

Settar eru fram þrjár tilgátur í ritgerðinni sem taka mið af framangreindum 

markmiðum/rannsóknarspurningum og fyrri rannsóknum á viðfangsefninu.  

Þessi ritgerð skiptist í sex kafla þar sem þessi inngangsorð teljast til fyrsta kafla. 

Í öðrum kafla er fjallað um þjónustuhugtakið og þjónustugæði, auk annarra hugtaka og 

skilgreininga sem tengjast viðfangsefni og markmiðum rannsóknarinnar. Í þriðja kafla 

er fjallað um bankaumhverfið og breytingarnar sem orðið hafa á því undanfarin misseri, 

með sérstöku tilliti til þjónustu og þjónustugæða. Fjórði kafli segir frá þeim aðferðum 

sem stuðst var við í rannsókninni og í þeim fimmta er greint frá helstu niðurstöðum. Í 

sjötta og síðasta kaflanum verða þessar niðurstöður ræddar, með hliðsjón af fyrri 

rannsóknum á viðfangsefninu og þeim markmiðum sem sett voru áður en rannsóknin 

hófst. 
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2   Þjónusta 

Markaðsfærsla þjónustu (service marketing) er hugtak sem á sér ekki langa sögu innan 

markaðsfræðinnar sem fræðigrein, í samanburði við marga aðra þætti hennar. Brown og 

fl. (1994) segja frá því að það hafi verið fyrst um miðja síðustu öld sem ýmsir 

háskólanemar í Bandaríkjunum fóru að velta þjónustu fyrir sér og hvar hún ætti heima 

innan fræðisamfélagsins. Helstu kenningarnar á þessum tíma voru settar fram í 

doktorsritgerðum og kom sú fyrsta fram á sjónarsviðið árið 1953 (Brow, Fisk og Bitner, 

1994). Ákveðin þáttaskil áttu sér stað þegar Eugene M. Johnson varpaði fyrstur fram 

þeirri spurningu hvort markaðsfærsla þjónustu væri annars eðlis en markaðsfærsla á 

vöru. Það gerði hann í doktorsritgerð sinni við Washington háskóla í Bandaríkjunum 

sem var gefin út árið 1969 og má því segja að 40 ár séu liðin frá því að fræðimenn hófu 

formlega að gera greinarmun á þjónustu og vörum.  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum 40 árum. Á síðustu árum og 

áratugum hafa rannsóknir í markaðsfræðum einkennst af þáttum sem snúa að þjónustu á 

einn eða annan hátt; gæðum hennar, mikilvægi, upplifun viðskiptavinarins á henni, 

stjórnun hennar, hönnun, þróun og svo framvegis. Fjöldi ritrýndra fræðigreina og 

útgefinna bóka um markaðsfærslu þjónustu hefur margfaldast og líkja Brown og fl. 

(1994) vextinum við sprengingu (explosive growth). Markaðsfærsla þjónustu er nú ekki 

aðeins orðin viðurkenndur hluti af markaðsfræði sem fræðigrein, heldur er hún einnig 

orðin gríðarlega mikilvægur hluti af markaðsstarfi fyrirtækja um allan heim. Nú er svo 

komið að víða hefur áherslan að miklu leyti færst frá vörunni yfir á þjónustu og 

þjónustustig fyrirtækja er því gjarnan talin skipta sköpum um velgengni þess og arðsemi 

(Kotler, 2003). 

Þjónusta hefur mjög mikið vægi í markaðshagkerfi heimsins. Efnahags- og 

framfarastofnunin í París (OECD) heldur utan um hlutfall þjónustu sem framlag til 

þjóðarframleiðslu aðildarríkja sinna og árið 2006 mældist þetta hlutfall vera að 

meðaltali 69% samanborið við 65% árið 1996 (OECD, 2008)1. Á Íslandi standa 

þjónustugreinar fyrir 70,5% af þjóðarframleiðslu, samanborið við 61,3% tíu árum 

áður. Það má því vera ljóst má vera að vægi þjónustugreina í hagkerfi Íslands er að 

                                                            
1   OECD útskýrir þjónustugreinar sem óefnislega starfssemi sem erfitt sé að skilgreina í stuttu máli. Oft 
sé erfitt að aðgreina þjónustu frá vörum þar sem hugtökin eru í mörgum tilvikum samtengd. Á meðal 
þess sem OECD setur undir hatt þjónustu er heildsala, smásala, veitingaþjónusta, fjármála- og 
tryggingaþjónusta, flutningsþjónusta, fasteignasala, fjarskipta- og tölvuþjónusta, markaðssetning, 
heilbrigðisþjónusta og margt fleira (OECD, 2009) 
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aukast, sem og í flestum öðrum ríkjum innan OECD.  Þetta aukna vægi þjónustugreina 

hefur aukið þörf fyrirtækja til að hafa betri gæði á þjónustunni, til að geta staðið undir 

sífellt vaxandi samkeppni og meiri kröfum viðskiptavina (Wang og fl., 2003). 

 

2.1   Hvað einkennir þjónustu? 

Til að útskýra muninn á vöru og þjónustu settu Parasuraman og fl. (1985) fram fjóra 

þætti sem aðgreindu þjónustu sérstaklega frá vöru. Þessir þættir eru: 

 

 Óáþreifanleiki (intangibility) 

 Óstöðugleiki (heterogeneity) 

 Óaðskiljanleiki (inseparability)  

 Óvaranleiki (perishability) 

 

Með óáþreifanleika er átt við að ekki er hægt að sýna eða prófa þjónustu 

fyrirfram; hún er nokkurskonar ferli eða aðgerð sem ekki er hægt að snerta eða þreifa 

á með einhverjum hætti. Þórhallur Örn Guðlaugsson (1997) segir óáþreifanleikann 

vera stærsta og áhrifamesta muninn á vörum og þjónustu 

Með óstöðugleika er átt við að þar sem þjónusta er í raun ferli, gjarnan 

framkvæmt af manneskju, er afar hæpið að hún verði veitt tvisvar með nákvæmlega 

sama hætti. Þórhallur Örn Guðlaugsson (1997) nefnir að þjónustan sjálf og starfsfólkið 

sem veitir hana getur verið breytilegt í frammistöðu sinni frá einum degi til annars og 

jafnvel frá einni klukkustund til annarrar. Óstöðuleiki skapist einnig vegna þess að 

engir tveir viðskiptavinir eru nákvæmlega eins og hver og einn gerir ákveðnar kröfur 

og upplifir þjónustuna með sínum hætti. „Óstöðuleiki þjónustu verður fyrst og fremst 

til vegna samskipta þess sem veitir þjónustuna, þ.e. starfsmannsins, og þess sem er 

veitt þjónusta, þ.e. viðskiptavinarins. Báðir þessir aðilar geta haft áhrif á gæði þeirrar 

þjónustu sem veitt er, starfsmaðurinn með mismunandi frammistöðu og 

viðskiptavinurinn með mismunandi upplifun á veittri þjónustu“. (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1997, 9). Sem dæmi nefnir Þórhallur að farþegar 

almenningssamgöngufyrirtækis geri aðrar kröfur til þjónustunnar að morgni en 

síðdegis, þ.e. að morgni séu farþegar viðkvæmari fyrir seinkunum, vilja gjarnan tíðari 

ferðir og eru alla jafna ekki eins umburðarlyndir hvað varðar frammistöðu 
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fyrirtækisins í því að standa við þau loforð sem gefin hafa verið (Þórhallur Örn 

Guðlausson, 1997). 

Með óaðskiljanleika er átt við að veiting og neysla þjónustunnar fer fram á sama 

tíma, öfugt við vörur sem eru framleiddar jafnvel vikum eða mánuðum áður en þeirra 

er neytt. Til að útskýra þetta nánar nefnir Þórhallur Örn Guðlaugsson (1997) dæmi um 

hvernig farþegi hjá almenningssamgöngufyrirtæki greiðir fyrir farið fyrirfram en 

framkvæmd ferðarinnar, þ.e. aksturinn, og upplifum farþegans á henni, gerist svo 

samtímis í kjölfarið. Með þessu móti er farþeginn beinlínis viðstaddur framkvæmd 

þjónustunnar og upplifir frammistöðu þess sem veitir þjónustuna um leið og hún er 

framkvæmd. Af þessu leiðir að erfitt er að tala um hverskyns þjónustustaðla, þar sem í 

raun er ekki hægt að ganga úr skugga um að þjónusta sé nákvæmlega eins í hvert sinn 

sem hún er veitt. Raunar er eðlilegra að halda hinu gagnstæða fram, þ.e. að gera ráð 

fyrir því að þjónusta sé aldrei nákvæmlega eins. Það er því mun eðlilegra að tala um 

einhverskonar viðmið á þjónustu sem starfsmenn reyna að fylgja eftir í hvívetna. Þessi 

viðmið geta vissulega verið mjög hnitmiðuð með það að markmiði að auka líkurnar á 

stöðugri og góðri þjónustu, óháð því hver það er sem veitir þjónustuna. Slík viðmið 

eru til dæmis mikið notuð hjá sérleyfisfyrirtækjum (franchise), til að mynda 

skyndibitastöðum á borð við McDonalds. Þar er reynt eftir allra fremsta megni að 

verkferlar, einkennisklæðnaður, vinnulag og framkoma séu þau sömu hvar sem er í 

heiminum (þó vissulega sé óhjákvæmilegur munur á milli ólíkra menningarheima). 

Þannig veit viðskiptavinurinn hverju hann á von á þegar hann gengur inn á 

McDonalds skyndibitastað – og skiptir þá engu máli hvort hann er staðsettur í New 

York, Berlín eða Kaupmannahöfn.  

Með óvaranleika er átt við að þjónustu er ekki hægt að geyma, skila eða 

endurselja. Þannig skiptir það gríðarlegu máli fyrir þjónustufyrirtæki að reyna eftir 

fremsta megni að samræma framboð og eftirspurn hverju sinni, enda er ekki hægt að 

geyma þjónustuna þangað til eftirspurnin myndast. Sem dæmi um þetta má nefna 

raftækjaverslun sem heldur útsölu á sjónvörpum. Verslunin kaupir inn mikið magn af 

sjónvörpum og kallar út viðbótarstarfsfólk til að geta tekist á við ætlaða fjöldun 

viðskiptavina á meðan útsölunni stendur. Starfsfólkið er jafnvel látið sækja stutt 

námskeið um framkomu á útsölum. Segjum síðan sem svo að áhrif útsölunnar verði 

undir væntingum og sjónvörpin seljist illa. Þá er alltaf hægt að geyma þau sjónvörp, 

þ.e. vöruna sem um er að ræða, á lager þar til þau seljast á endanum. Það er hins vegar 
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ekki hægt að geyma kostnaðinn sem fólst í viðbótarstarfsfólkinu, yfirvinnunni sem því 

þurfti að greiða sem og námskeiðahaldinu.  

Þessi fjögurra þátta aðgreining á vöru og þjónustu hefur lagt grunninn að 

þjónustufræðum samtímans og öllum helstu skilgreiningum tengdum þjónustu 

(Lovelock og Gummesson, 2004). Ýmsir fræðimenn hafa reynt að útskýra þjónustu á 

einfaldari hátt með þessa fjóra þætti til grundvallar. Lovelock (2001, í Haukur Freyr 

Gylfason og Þórhallur Guðlaugsson, 2006) skilgreinir þjónustu sem ætlunarverk, feril 

og frammistöðu og Zeithaml, Bitner, og Gremler (2006) leggja sérstaka áherslu á 

óáþreifanleika þessara þriggja atriða. Grönroos (2001, í Helga Dögg Björgvinsdóttir, 

2006) leggur áherslu á að þjónusta sé annars vegar ferli þar sem mannleg samskipti 

eiga sér stað og hins vegar að hún sé ekki hlutbundin. Lovelock og Gummesson 

(2004) bættu síðar við fimmta grundvallarþættinum sem þeir töldu aðgreina þjónustu 

frá vöru, en það er skortur á eignarhaldi (non ownership). Með því er átt við að þegar 

vörur eru seldar færist eignarhald á milli aðila eða einstaklinga. Í þjónustu er hins 

vegar ekkert eiginlegt eignarhald heldur hefur viðskiptavinur aðeins tímabundinn 

aðgang að henni 

Með hliðsjón af þessum eðlismun á vöru og þjónustu var talið að þjónustufræði 

ættu í raun ekki heima sem svið innan markaðsfræðinnar heldur líta bæri á þessar 

greinar sem tvö aðskilin fyrirbæri (Brown og fl, 1994). Þetta sjónarmið var einkum 

ríkjandi í Bandaríkjunum og það var ekki fyrr en Grönroos (1984, 1989), einn af 

helstu frumkvöðlum þjónustufræðikenninga, færði rök fyrir því að þjónusta ætti sér 

sannarlega brautargengi innan markaðsfræðinnar, að hugarfar annarra fræðimanna 

breyttist. Kenningar Grönroos vöktu fyrst athygli á árunum 1980 til 1985, en á því 

tímabil segja Brown og fl. (1994) að viðhorf til þjónustu hafi tekið stakkaskiptum. 

Brown og fl. (1994) tiltaka tvö atriði (developments) á þessu tímabili sem höfðu mestu 

áhrifin:  

 

1) Einkavæðing innan ýmissa þjónustugreina, svo sem ferðaþjónustu, 

heilbrigðisþjónustu, síma- og fjarskiptaþjónustu og síðast en ekki síst; 

bankastarfssemi. Innan þessara greina urðu til sérstakir ferðaráðgjafar, 

persónulegir læknar urðu algengari og sérstakir þjónustufulltrúar urðu til í 

ýmsum greinum, s.s. bankaþjónustu.  
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2) Reglulegar ráðstefnur á vegum American Marketing Association (árin 1981, 

1982, 1983 og 1985), þar sem miklar umræður og skoðanaskipti áttu sér ávallt 

stað sem mótuðu umræðuna. Á þessum ráðstefnum fengu einkaaðilar tækifæri til 

að kynnast þjónustufræðunum og fljótlega mátti sjá að einkafyrirtæki voru farin 

að tileinka sér ýmsa þætti þeirra og jafnvel líta á þjónustu sem einn allra 

veigamesta hluta starfsseminnar. 

 

Ekdahl, Gustafsson og Edvardsson (1999) segja frá því að skandínavíska 

flugfélagið SAS sé eitt allra besta dæmið um fyrirtæki sem sá tækifæri í því að bæta 

gæði þjónustu og nýta sér það í samkeppninni. Í rannsókn sinni á SAS komust Ekdahl, 

Gustafsson og Edvardsson (1999) að því að þegar stjórnendur SAS reyndu að finna 

leiðir til að brjóta sig frá áður stöðluðum starfsháttum og þjónustu flugfélaga í byrjun 

níunda áratugarins spurðu þeir sig tveggja spurninga: 1) Hvað gera viðskiptavinir 

okkar á meðan þeir ferðast? 2) Hvað vilja viðskiptavinir okkar á meðan þeir ferðast? 

Til að geta svarað þessum spurningum ákvað SAS að koma fyrir myndavélum í 

flugvélum sínum og rannsaka upplifun viðskiptavina sinna á fluginu. Í stuttu máli 

leiddi rannsóknin til þess að SAS gerði sér mun betur grein fyrir þörfum viðskiptavina 

sinna og fór félagið í gagngerar endurbætur á hönnun þjónustunnar. Þjónustan var 

aðlöguð að ólíkum heimsálfum og flugleiðum, þar sem þörf viðskiptavina á hvíld, 

afþreyingu, vinnufriði, umhyggju o.s.frv. var skilgreind sérstaklega. Breytingarnar 

leiddu til meiri arðsemi flugfélagsins og má segja að frumkvæði flugfélagsins og 

stjórnenda þess hafi leitt af sér það hugtak sem er svo gjarnan notað í tengslum við 

alla umræðu um þjónustu í dag, þ.e. „stund sannleikans“ (moment of truth) (Ekdahl, 

Gustafsson og Edvardsson, 1999).  

Brown og fl. (1994) líta á tímabilið frá 1986 til þess tíma sem grein þeirra er 

skrifuð sem þriðja stóra tímabilið í sögu þjónustufræðanna. Á þessum tíma urðu til 

enn fleiri ritrýnd fræðirit sem fjalla um markaðsfærslu þjónustu, rannsóknir jukust til 

muna, einkafyrirtæki héldu áfram að innleiða þjónustu í frekara mæli í starfssemi sína 

og skörp skil á milli þjónustu og vöru urðu óumdeilanleg. Mörg fyrirtæki áttuðu sig á 

því að góð þjónusta væri tilvalin vettvangur til að skapa samkeppnisforskot á markaði 

og leið til að skapa sér sérstöðu.  

Skilgreining American Marketing Association, stærstu og umsvifamestu 

samtaka markaðsfræðinga í heimi, frá árinu 2007 ber með sér að þjónusta hafi 
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sannarlega skipað sér öruggan sess innan fræðigreinarinnar. Skilgreiningin er 

eftirfarandi: 

 

Markaðsfræði er sú starfssemi og verkferlar innan skipulagsheildar sem 
skapa, miðla, koma til skila og skipta tilboðum sem hafa virði fyrir 
neytendur, viðskiptavini, hluthafa og allt samfélagið í heild.2 3 
(American Marketing Association, 2007) 

 

Í skilgreiningunni er tekið skýrt fram að samskipti og miðlun séu lykilþáttur í þeirri 

starfssemi sem í markaðsfræði felst. Og eins og komið hefur verið inn á áður í þessari 

ritgerð, þá eru þjónusta og samskipti nátengdir þættir. 

 

2.2   Útvíkkun söluráða og þjónustuþríhyrningurinn 

Samval söluráða (marketing mix) er þekkt hugtak innar markaðsfræðinnar og gjarnan 

notað til grundvallar í markaðsáætlanagerð. Söluráðarnir samanstanda af fjórum 

þáttum sem eiga það sammerkt að byrja á stafnum „p“ á enskri tungu en hafa verið 

staðfærð á íslensku með einkennisstafnum „v“. Þeir eru vara (product), verð (price), 

vettvangur (place) og vegsauki (promotion). Í þjónustufyrirtækjum er hins vegar þörf 

á að útvíkka þessa söluráða og bæta þremur þáttum við (Booms og Bitner, 1981, í 

Kotler, 2003), sem einnig byrja alir á stafnum „p“ á enskri tungu. Þetta eru þættirnir 

fólk (people), umgjörð (physical evidence) og ferlar (process). Skilgreiningin á 

þessum þáttum er í raun nátengd skilgreiningum Parasuraman og fl. (1985) um 

óáþreifanleika, óstöðugleika, óaðskiljanleika og óvaranleika þjónustu. Þar sem flest 

þjónusta er veitt af fólki getur hvati, metnaður og þjálfun viðkomandi starfsfólks skipt 

miklu máli um hvernig viðskiptavinur upplifir og metur þjónustuna. Miklu máli skiptir 

að skapa einhverskonar umgjörð um þjónustuna og gera hana áþreifanlega að 

einhverju marki, til dæmis með því að hafa húsnæðið þar sem þjónustan er veitt 

snyrtilegt. Þá geta ferlar þjónustunnar verið ólíkir og í því samhengi nefnir Kotler 

(2003) dæmi um veitingastaði sem ýmist byggja þjónustu sína ýmist á sjálfsafgreiðslu, 

skyndibitaþjónustu, þjónustu til borðs, eða öðrum leiðum. Allt eru þetta dæmi um 

ólíka ferla sem hægt er að notast við til að veita þjónustu.  

                                                            
2 „Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, 
and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.“ 
3 Íslenska þýðingin er að hluta til byggð á þeirri þýðingu sem sett er fram í MS-ritgerð Láru 
Aðalsteinsdóttur (2006).  
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Margir óskyldir og utanaðkomandi þættir hafa áhrif það hvernig viðskiptavinur 

upplifir þjónustu. Þar sem þessi ritgerð fjallar um þjónustu banka og sparisjóða er 

nærtækast að taka ímyndað dæmi um þá þjónustu sem fæst þar. Viðskiptavinur gengur 

í höfuðstöðvar banka með þá fyrirætlan að taka lán (þar sem lánið og afgreiðsla þess 

er þjónustan). Viðskiptavinurinn sér aðra viðskiptavini vera að bíða eftir sömu 

þjónustu og öðrum. Viðskiptavinurinn skynjar einnig ákveðna ásýnd þjónustunnar, t.d. 

í formi húsnæðisins, hönnunarinnar, húsgagnanna og fleira. Viðskiptavinurinn fær 

þjónustuna frá lánafulltrúanum en ferlið sem þjónustan byggir á, til dæmis 

greiðslumatið, útreikningur vaxta, bakvinnsla og fleira, er honum ekki sjáanlegt. 

Þannig er endanleg útkoma þjónustunnar og upplifun viðskiptavinarins á henni undir 

áhrifum frá ótal þáttum (Kotler, 2003). Í ljósi þessara margbreytilegu áhrifa hélt 

Grönroos (1996) því fram að það væri ekki nóg að huga eingöngu um ytri 

markaðsfærslu (external marketing) í markaðsfærslu þjónustu, heldur væri einnig brýn 

þörf á innri markaðsfærslu (internal marketing) og gagnvirkri markaðsfærslu 

(interactive marketing). Grönroos (1996) stillti þessum þremur breytum 

markaðsfærslu þjónustu upp í þríhyrning, stundum nefndur þjónustuþríhyrningurinn 

(sjá mynd 1), sem eru nátengdar þeim aðilum sem koma að þjónustuferlinum, þ.e. 

fyrirtækið sjálft, viðskiptavinirnir (þeir sem neyta þjónustunnar) og starfsmennirnir 

(þeir sem veita þjónustuna). 

 

 

Mynd 1 -  Þjónustuþríhyrningurinn (Grönroos, 1996). 
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Ytri markaðsfærsla gengur meðal annars út á að verðleggja, dreifa og kynna 

þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavina; viðskiptavinum er „lofuð“ ákveðin þjónusta 

sem að sjálfsögðu er mikilvægt að standa við. Gagnvirk markaðsfærsla fjallar um 

hæfileika starfsmannsins við að þjónusta viðskiptavininn og eiga samskipti við hann, 

með hliðsjón af þeirri þjónustu sem fyrirtækið hefur lofað. Það er á þessu stigi sem 

starfsmaðurinn þarf að standa við „loforðið“ og felst innri markaðsfærslan í því að 

veita starfsmanninum þá þjálfun, þau tæki og þann hvata sem þarf til að geta staðið 

við loforð fyrirtækisins um þjónustuna. Kenningar Grönroos ganga út á að þessar þrjár 

tegundir markaðsfærslu þurfi að vera í mjög góðu jafnvægi, ef árangur á að nást í 

markaðsfærslu þjónustu.  

 

2.3   Þjónustugæði 

Þjónustugæði er það svið innan þjónustufræðanna sem hefur verið einna mest 

rannsakað. Upphaf rannsókna á þjónustugæðum má rekja til Evrópu í upphafi áttunda 

áratugar síðustu aldar, nánar tiltekið til Lehtinen and Lehtinen (1982, í Brown og fl., 

1994) og Grönroos (1983, í Brown og fl., 1994). Flestar samtíma rannsóknir á 

þjónustugæðum byggja hins vegar á byltingarkenndum verkum og kenningum A. 

Parasuraman, Leonard Berry and Valarie Zeithaml, en þau eiga heiðurinn af hinu 

svokallaða Gap-líkani og SERVQUAL-mælitækinu (sjá nánar kafla 2.4.1) sem ennþá 

eru notuð til grundvallar í kennslu og rannsóknum um þjónustu og þjónustugæði.  

Skilgreiningin á þjónustugæðum hefur þróast nokkuð í gegnum tíðina. Í fyrstu 

var ekki var ekki gerður greinarmunur á gæðum þjónustu og ánægju viðskiptavina 

(customer satisfaction) en með tímanum hefur verið sýnt fram á að þarna er um að 

ræða tvö aðskilin hugtök. Grönroos (1984) og Parasuraman og fl. (1985, 1988) voru í 

hópi þeirra fyrstu sem aðgreindu þjónustugæði frá ánægjunni og skilgreindu gæði 

þjónustu sem aðeins einn hluti af heildaránægju viðskiptavinarins. Grönroos (1984) 

segir þjónustugæði snúast um að uppfylla þarfir viðskiptavina og skilgreinir hann 

hugtakið samkvæmt því; þ.e. að þjónustugæði séu skynjað mat viðskiptavina á veittri 

þjónustu. Parasuraman og fl. (1985, 1988) skilgreina þjónustugæði sem muninn á milli 

væntri þjónustu viðskiptavina og endanlegu mati þeirra á veittri þjónustu. Með væntri 

þjónustu er átt við þarfir og langanir viðskiptavina um tiltekna þjónustu (sjá nánari 

umfjöllun í kafla 2.4.1). Þessar tvær skilgreiningar eru mjög sambærilegar og hafa 

verið hafðar til grundvallar í flestum kenningum þjónustugæða. 
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Þjónustugæði skapa fyrirtækjum forskot á mörgum sviðum. Þau hjálpa til við 

að aðgreina fyrirtæki frá samkeppnisaðilum, geta aukið og markaðshlutdeild 

fyrirtækja, gefa tækifæri til að bæta viðskiptasambönd og þar með ímynd 

fyrirtækisins. Þjónustugæði leiða auk þess til aukinnar ánægju viðskiptavina og 

starfsmanna, auk þess sem þau laða (attract) nýja viðskiptavini að fyrirtækinu með 

jákvæðu umtali (positive word of mouth) (Carauna, 2002; Lewis, 1991, í Arasli og fl., 

2005; Newman, 2001). Gæði þjónustu er grundvallaratriði í skynjun neytenda og 

skipta meginmáli í heildarmati hans á þjónustunni, hvort sem um er að ræða mat á 

tilboði sem gengur einvörðungu út á þjónustu eða sambland áþreifanlegrar vöru og 

þjónustu (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  

 

2.3.1   Þjónustugæði, ánægja og arðsemi 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram náin tengsl á milli þjónustugæða og ánægju 

viðskiptavina (Bolton og Drew, 1991, Cronin og Taylor, 1992; Spreng og MacKoy, 

1996; Taylor og Baker, 1994). Aðrar rannsóknir hafa ekki aðeins sýnt fram á tengsl 

heldur leitt í ljós að þjónustugæði er einn allra mikilvægasti áhrifaþátturinn á ánægju 

viðskiptavina (til dæmis Caruana og fl., 2000; Dabholkar og Overby, 2005; 

Olorunniwo og fl., 2006). Prabhakaran (2003) segir ánægju (eða óánægju) 

viðskiptavina í raun beina afleiðingu skynjunar hans á þjónustugæðunum. 

En hver er þá munurinn á ánægju og þjónustugæðum? Ánægja viðskiptavina 

(customer satisfaction) hefur verið skilgreind sem heildarmat á þeirri upplifun sem 

fæst af kaupum og neyslu á tiltekinni vöru eða þjónustu, samanborið við þær 

væntingar sem gerðar voru til vörunnar eða þjónustunnar fyrir kaup (Kotler, 2003; 

Fornell, 1992). Ef þjónustan stenst ekki væntingar, þá mun viðskiptavinurinn vera 

óánægður. Ef þjónustan er í samræmi við væntingar, þá verður viðskiptavinurinn 

ánægður. Ef veitt þjónusta er betri en vænt þjónusta mun viðskiptavinurinn verða 

mjög ánægður (Kotler, 2003). Til að útskýra muninn á sem einfaldastan hátt segja 

Lymperopoulos og Chaniotakis (2008) að þjónustugæðin eigi við um þá þjónustu sem 

er boðin, en ánægjan tengist viðbrögðum viðskiptavinarins við því boði. Sú 

skilgreining er mjög í takt við myndræna framsetningu Parasuraman og fl. sem sýnd er 

í bók Zeithaml, Bitner og Gremler (2006) þar sem gæði þjónustunnar (sem byggja á 

fimm víddum sem nánar er fjallað um í kafla 2.4.1) er sett undir sama hatt og 

verðlagning og gæði vöru, sem áhrifavaldur á ánægju viðskiptavina. Ánægjan hefur 
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síðan mikil áhrif á tryggð og hollustu viðskiptavinarins við tiltekið fyrirtæki í 

framtíðinni.   

 

 

Mynd 2 – Tengsl þjónustugæða og ánægju viðskiptavina (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 
1985). 

 

Segja má að grundvallarmarkmið flestra, ef ekki allra, fyrirtækja sé að skapa 

ánægju á meðal viðskiptavina sinna og hafa fá viðfangsefni fengið eins mikla athygli 

rannsakenda og fræðimanna í markaðsfræðum samtímans, enda eru náin tengsl á milli 

þess og ýmissa annarra hugtaka sem ráða mestu um velgengni fyrirtækja, s.s. tryggð 

viðskiptavina, orðspor, verðlags og arðsemi (Anderson, Fornell og Lehmann, 1994; 

Hallowell, 1996; Johnson, Nader og Fornell, 1996; Matzler, Hinterhuber, Daxer og 

Huber, 2005).  

Þjónustu-arðsemis keðjan (service-profit chain) sýnir á myndrænan hátt tengsl 

góðrar þjónustu við þá þætti sem skipta fyrirtæki mestu máli, þ.e. möguleika til vaxtar 

og arðsemi. Þessi keðjuverkun var sett fram af Heskett, Jones, Loveman, Sasser og 

Schalesinger árið 1994 og hefur frá þeim tíma öðlast sess sem sú kenning sem sýnir 

einna best fram á virði þess fyrir fyrirtæki að bjóða góða þjónustu (Kumar, Smart, 

Maddern og Maull, 2008). Keðjan ber með sér að ánægja og tryggð viðskiptavina er 

fengin með ánægju starfsmanna, sem aftur fæst með góðum innri þjónustugæðum. 

Aukin ánægja starfsfólks eykur afkastagetu þess, sem síðan leiðir til betri 

þjónustugæða og aukinnar ánægju viðskiptavina. Það leiðir á endanum til arðsemi, 

tekjuaukningar og frekari vaxtar fyrirtækja (sjá mynd 3). 
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Mynd 3 – Þjónustu-arðsemis keðjan (Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger, 1994). 
 

Ýmsar aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl á milli þjónustugæða 

og arðsemismöguleika (profitabilty) fyrirtækja (Easton og Jarrell, 1998, í Al-Tamimi 

og Al-Amiri, 2003; Rust og fl., 1995; Zeithaml, 2000). Zeithaml (2000) bendir þó á að 

þessi tengsl séu alls ekki skýr eða auðskiljanleg (straightforward nor simple) og að 

ennþá hafi enginn rannsakandi eða fyrirtæki náð að skilgreina tengsl þjónustugæða og 

hagnaðar til fulls. Newman (2001) bendir þó á að mikilvægi þjónustugæða eru 

óumdeilanleg, sérstaklega þegar um er að ræða hreinræktuð þjónustufyrirtæki þar sem 

arðsemi og vöxtur eru fóstruð (fostered) með hollustu viðskiptavina (customer 

retention).  

Sterk tengsl eru á milli þjónustugæða og ánægju viðskiptavina í bankaþjónustu 

(Avkiran, 1994; Blanchard og Galloway, 1994). Niðurstöður Newman og Cowling 

(1996) um þjónustugæði tveggja breskra banka bentu eindregið til þess að þessi 

hollusta viðskiptavina væri tengd skynjun þeirra á þjónustugæðum – og ennfremur að 

þessi hollusta hefði umtalsverð áhrif á arðsemismöguleika (profitability) bankanna. 

Það væru því greinileg tengsl á milli þjónustugæða og mögulegs hagnaðar. Þessi 

hollusta ákvarðast fyrst og fremst af ánægju viðskiptavina; ánægju sem er nátengd 

skynjun viðskiptavina á veittri þjónustu bankans (Nam, 2008).   

 

2.4   Mat á þjónustugæðum 

Hvernig leggja einstaklingar mat á gæði þjónustu? Við þessari spurningu er ekkert eitt 

einfalt svar enda má segja að það sé erfiðleikum háð að útskýra hvað það nákvæmlega 

er sem veldur misjöfnum gæðum þjónustu. Sahney, Banwet og Karunes (2004) benda 

aukinheldur réttilega á að einstaklingar eru eins ólíkir og þeir eru margir, og þar sem 

þjónustugæði séu í eðli sínu persónubundin (fólk hefur ólíkar þarfir) þá hafi þau 
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mismunandi þýðingu fyrir mismunandi einstaklinga. Þannig hafa ýmsir fræðimenn 

sýnt fram á að menning hefur mikil áhrif á mat einstaklinga á þjónustugæðum (til 

dæmis Furrer, Lui og Sudharshan, 2000; Mattila, 1999; Winsted, 1997). Kasper, Van 

Helsdingen og Gabbott (2006) segja að þetta ólíka gæðamat mismunandi einstaklinga 

skapi fyrirtækjum óhjákvæmilega ákveðin vandamál við stjórnun markaðsmála.  

 Formlegt mat á þjónustugæðum má rekja til rannsókna Oashavsky og Millers 

(1972, í Haukur Freyr Gylfason og Þórhallur Guðlaugsson, 2006) og Olivers (1977, í 

Haukur Freyr Gylfason og Þórhallur Guðlaugsson, 2006) og er því óhætt að segja að í 

fræðilegu samhengi sé hugtakið tiltölulega ungt. Frá þessum tíma hafa ýmsar aðferðir 

verið þróaðar við að leggja mat á gæði þjónustu og hafa fræðimenn nálgast hugtakið 

út frá ólíkum forsendum. Í því samhengi má einkum nefna aðferðir Christian Grönross 

og David Garvin. Grönross (1984) þróaði líkan sem bar saman væntingar 

viðskiptavinar til tiltekinnar þjónustu og síðan skynjun hans á framkvæmd 

þjónustunnar. Skynjuð þjónustugæði sagði Grönross samanstanda úr tveimur 

gæðavíddum; tæknigæðum (technical quality) og virknigæðum (functional quality). 

Þessar víddir ná yfir alla framkvæmd þjónustunnar, jafnt efnislega hluti sem og 

þjónustuferlið. Tæknigæðin segja þannig til um gæði útkomunnar en virknigæðin 

segja til um hvernig þjónustan er veitt. Garvin (1988, í Kasper og fl., 2006) flokkaði 

skynjun á gæðum á fimm ólíka vegu:  

 

1. Gæði byggð á frábærleika (transcendent-based) 

2. Gæði byggð á eiginleikum (a. attribute-based) 

3. Gæði byggð á notagildi (user-based) 

4. Gæði byggð á framleiðslu (manufacturing-based) 

5. Gæði byggð á virði (value-based).  

 

Segja má að Garvin noti kenningar Grönroos til grundvallar, þ.e. að aðgreina á 

milli skynjun viðskiptavinarins á gæðum þjónustunnar annars vegar og framleiðslu 

þjónustunnar hins vegar, þar sem flokkar 1, 3 og 5 tengjast skynjun viðskiptavinarins 

á gæðunum en í flokkum 2 og 4 eru gæðin metin út frá framleiðslunni. 

Þekktasta og mest notaða aðferðin við að mæla þjónustugæði er þó 

SERVQUAL mælitækið, sem Þórhallur Örn Guðlaugsson (2005) hefur nefnt 

„Þjónustuvakann“. Uppruna hans má rekja til rannsóknar Parasuraman og fl. (1985) 

þar sem þau kynntu til sögunnar hið svokallaða gap-líkan (gaps-model). Það byggir í 
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grundvallaratriðum á væntri þjónustu viðskiptavina annarsvegar og skynjaðri þjónustu 

þeirra hins vegar. Á milli þessara atriða eru síðan ákveðin þjónustugöp sem geta orðið 

til þess að bil myndast á milli skynjaðrar og væntrar þjónustu. Þetta bil litu 

Parasuraman og félagar á sem þjónustugæði, sett fram með eftirfarandi formúlu: 

 

Þjónustugæði = Skynjun - Væntingar 

Þ = S – V 

 

 Þessi formúla er höfð til grundvallar þegar tekin er afstaða til fyrstu tilgátunnar 

sem sett er fram í rannsókninni: 

 

H1: Skynjuð þjónustugæði viðskiptavina eru mismunandi milli banka. 
  

2.4.1   Þjónustuvakinn og þjónustuvíddirnar 

Upphaflega skilgreindu Parasuraman og fl. (1985) tíu þætti sem höfðu áhrif á skynjun 

viðskiptavina og þrjá þætti sem höfðu áhrif á væntingar þeirra. Þremur árum síðar  

(Parasuraman og fl., 1988) notuðu þau þáttagreiningu til að fækka þessum þáttum eins 

og mögulegt var. Niðurstaðan sem þau fengu var að væri að meta þjónustu út frá fimm 

þáttum, sem gjarnan eru skilgreindir sem fimm gæðavíddir þjónustu. Þessar fimm 

víddir eru gjarnan kallaðar RATER-víddirnar, eftir fyrsta stafnum í enska heitinu 

þeirra. Víddirnar eru eftirfarandi4: 

 

 Áreiðanleiki (reliability): Hæfnin til að framkvæma þá þjónustu sem lofað var 

á traustan og réttan hátt. Mælikvarði á áreiðanleika er þó misjafn eftir því 

hvaða þjónusta á í hlut. Mælikvarði á þjónustu smiðs væri að hann lyki tilteknu 

verki á umsömdum tíma og á sómasamlegan hátt. Í bankaþjónustu væri 

mælikvarðinn líklega annar, til dæmis hvernig árangur á tiltekinni fjárfestingu 

væri eftir einhvern tiltekinn viðmiðunartíma.   

 

 Trúverðugleiki (assurance): Þekking og framkoma starfsfólks ásamt getu 

fyrirtækisins og starfsfólks þess til að stuðla að trausti og trúverðugleika. Hjá 

                                                            
4 Íslenska útskýringin á víddunum byggir á þýðingu Þórhalls Arnar Guðlaugssonar sem birst hafa í 
ýmsu kennsluefni og greinum frá honum á síðustu árum.  
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smiðnum snýst trúverðugleiki um hæfni, en hjá bankanum er það frekar ímynd 

og orðspor fjárfestingarstefnu sem ræður meiru.  

 

 Áþreifanleiki (tangibles): Umgjörð þjónustunnar, s.s. aðstaða, búnaður og 

útlit starfsfólks. Yfirleitt er ekki gerð krafa um að smiðir séu snyrtilegir og vel 

til fara en hjá bönkum getur klæðnaður og útlit starfsmanna og höfuðstöðva 

skipt máli.  

 

 Hluttekning (empathy): Sú umhyggja sem fyrirtækið sýnir viðskiptavinum 

sínum. Smiðurinn ætti að þekkja viðskiptavininn með nafni og gera sér grein 

fyrir því sem hann er að sækjast eftir með þjónustu hans. Í banka væri um að 

ræða þekkingu á baklandi viðskiptavinar, hans fjárhags- og viðskiptasögu 

o.s.frv.  

 

 Svörun (responsiveness): Viðbrögð fyrirtækisins og vilji þess til að hjálpa 

viðskiptavininum og veita honum fullnægjandi þjónustu. Hjá smiði fælist 

svörunin í því hversu lengi þyrfti að bíða eftir því að hann kæmist í verkið. Það 

sama á við um banka, auk þess sem vilji fulltrúa bankans til að hlusta á óskir 

og þarfir viðskiptavinarins skiptir máli.  
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Mynd 4 – Áhrif gæðavídda þjónustu á skynjuð gæði þjónustu (Parasuraman, Zeithaml og Berry, 
1985). 

 

Mynd 4 sýnir þann hluta Gap-líkansins sem snýr að viðskiptavininum og sýnir 

hún hvernig gæðavíddirnar tengjast skynjuðum þjónustugæðum, ásamt því hvernig 

ýmsir aðrir utanaðkomandi þættir, s.s. orðspor eða umtal, þarfir og fyrri reynsla, hafa 

einnig áhrif. Parasuraman og fl. (1988) notuðu þessar víddir til grundvallar þegar þau 

þróuðu upphaflega Þjónustuvakann (SERVQUAL), sem samanstóð af 44 

fullyrðingum sem skipt er í skynjunarhluta og væntingahluta (22 fullyrðingar eru í 

hvorum hluta). Hver fullyrðing er tengd einhverjum af áðurnefndum víddum og voru 

svarendur beðnir um að taka afstöðu til þessara fullyrðinga út frá skynjun og 

væntingum tiltekinnar þjónustu samkvæmt sjö stiga Likert-kvarða. Höfundarnir bentu 

upphaflega á hægt væri að nota þjónustuvakann sem undirstöðubeinagrind (basic 

skeleton) sem mætti aðlaga að þeim ólíku aðstæðum og einkennum sem eru til staðar í 

mismunandi atvinnugreinum. Þar er fjármálastarfssemi engin undantekning og hafa 

verið gerðar fjölmargar rannsóknir á þjónustugæðum banka erlendis (t.d. Al-Tamimi 

og Al-Amiri, 2003; Arasli og fl, 2005; Chi Cui, Lewis og Park, 2003; Najjar og Bishu, 

2006).  Nam (2008) bendir á að í rannsóknum á þjónustugæðum banka sem stuðst 

hafa við þjónustuvakann hefur mælitækið verið aðlagað á ýmsa ólíka vegu og 

spurningum bætt við eftir því sem rannsakandi hefur talið henta sínum markmiðum. Á 

síðustu árum hefur til að mynda verið tekið meira tillit til þátta sem tengjast 

tæknilegum þjónustuþáttum, til dæmis rafrænni svörun fyrirspurna, virkni og gæði 
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heimabanka/netbanka o.s.frv. Ástæðan fyrir þessu er fyrst og fremst sú að gagnvirk 

bankaþjónusta, til dæmis heimabankaþjónusta í gegnum internetið, var ekki þekkt 

þegar upprunalegi þjónustuvakinn kom fyrst fram á sjónarsviðið. Það er því 

nauðsynlegt að bæta slíkum tæknimiðuðum spurningum við þjónustuvakann þegar 

verið er að kanna þjónustugæði banka (Jun og Cai, 2001).   

En þrátt fyrir að stuðst hafi verið við þjónustuvakann í fjölmörgum 

rannsóknum á þjónustugæðum í ólíkum atvinnugreinum hefur mælitækið hlotið sinn 

skerf af gagnrýni. Þessi gagnrýni felst einkum í túlkun og útfærslu mælitækisins á 

þjónustuvíddunum og vangaveltum um hvort víddirnar séu ekki hugsanlega færri eða 

fleiri en fimm talsins (Babakus og Boller, 1992; Cronin og Taylor, 1992; Newman, 

2001; Smith, 1995). Til að kanna hversu margar þjónustuvíddir ættu við um 

þjónustugæði íslenskra banka og sparisjóða er sett fram tilgátan: 

 

H2: Þáttagreining á þróaða þjónustuvakanum er ekki í samræmi  

við fimm þátta skiptingu upprunalega þjónustuvakans. 

 

 

Í gegnum tíðina hafa rannsakendur fengið þá niðurstöðu að þjónustugæði 

ákvarðist af ýmist tveimur víddum (Mels, Boshoff og Nei, 1997), þremur (Pitt, 

Watson og Kavan, 1995), fjórum (Gagliano og Hathcote, 1994; Haukur Freyr 

Gylfason og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006), sex (Vandamme og Leunis, 1993) eða  

jafnvel enn fleiri víddum. Rannsókn Johnston (1995) á þjónustugæðum banka leiddi 

til dæmis í ljós að þjónustugæði ákvörðuðust af 18 víddum.  

 

2.5   Umtal þjónustu 

Rannsóknir um neytendahegðun hafa margoft sýnt fram á mikilvægi umtals og hversu 

mikið vægi það hefur í skoðanamyndun og hegðun viðskiptavina gagnvart tiltekinni 

vöru og þjónustu. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að segja jákvætt umtal vera 

helsta (ultimate) áhrifavaldinn á velgengni vöru eða þjónustu (Kiel og Layton, 1981; 

Murray, 1991, í Walker, 2001). Um miðja síðustu öld gerðu Katz og Lazarfield (1955, 

í Walker, 2001) rannsókn á áhrifamætti umtals. Þeir komust að því að þegar reynt er 

að fá neytendur til að skipta um vörumerki (switch brands) hefur umtal sjö sinnum 

meiri áhrif en blaðaauglýsing, fjórum sinnum meiri áhrif en persónuleg sölumennska 
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(personal selling) og helmingi meiri áhrif en útvarpsauglýsing. Aðrar rannsóknir sýna 

að þessi munur hefur haldið sér í gegnum árin og nú á tímum, þegar upplýsingatækni 

og samskiptamöguleikar eru á allt öðru stigi en fyrir hálfri öld, má gera ráð fyrir að 

áhrif umtals séu jafnvel enn meiri. Rannsóknir Day (1971) sýndu að umtal er allt að 

níu sinnum áhrifameira en hefðbundnar auglýsingar (traditional advertising) þegar 

skapa á jákvætt viðhorf á meðal neytanda gagnvart vöru eða þjónustu. Nýlegar 

niðurstöður Hogan, Lemon og Libai (2004) voru á á sömu leið, þ.e. að jákvætt umtal 

hefur þrefaldaðan áhrifamátt á við auglýsingar. Það má því vera ljóst að áhrifamáttur 

umtals getur verið mjög mikill og segir Murrey (1991) að þessi munur stafi einkum af 

því persónuleg upplýsingagjöf (personal sources) sé trúverðugari en sú sem fæst í 

gegnum aðrar leiðir, til dæmis auglýsingar. Auglýsingar og aðrar sambærilegar 

ópersónulegar upplýsingaveitur (impersonal sources) koma til góða þegar þörf er á að 

skapa vitund (awareness) á meðal neytenda um tiltekna vöru eða þjónustu en hins 

vegar skipti umtal mjög miklu máli þegar kemur að álits- og skoðanamyndun 

neytenda á vörunni eða þjónustunni eftir að hún er orðin neytendum kunnug 

(Solomon, 2001). 

Þegar fjallað er um mikilvægi umtals er einnig mikilvægt að gera greinarmun á 

vöru annars vegar og þjónustu hins vegar. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að jákvætt 

umtal hefur mun meiri áhrif á neytendur þegar valið er á milli mismunandi þjónustu 

heldur en þegar valið er á milli mismunandi vörutegunda (Berry og Parasuraman, 

1991; File, Judd og Prince, 1992; Mangold, Miller og Brockway, 1999). Gremler 

(1994, í Walker, 2001) segir að í mörgum tilvikum sé umtal helsta upplýsingaveitan 

(source) sem fólk notar þegar það tekur ákvörðun um kaup á þjónustu. Ástæðan fyrir 

þessu gæti til að mynda verið sú að það er meiri áhætta fólgin í kaupum á þjónustu 

heldur en vöru, til dæmis þar sem ekki er hægt að prófa hana eða meta fyrirfram, eins 

og áður hefur verið fjallað um.  

 

2.4.1   Umtal ánægðra viðskiptavina 

Áður hefur verið fjallað um tengsl þjónustugæða og ánægju viðskiptavina. Bæði þessi 

hugtök hafa mjög sterk tengsl við umtal og eins og áður hefur verið bent á er umtal 

einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á vænta þjónustu viðskiptavina (sjá mynd 4). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða fylgni á milli ánægju viðskiptavina og 

jákvæðs umtals (Anderson og Sullivan, 1993; Chumpitaz og Paparoidamis, 2004; 

Mitchel, 2005; Mittal og Kamakura, 2001; Parasuraman og fl., 1988; Silverman, 
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2001). Aukinheldur fullyrða Zeithaml og fl. (1996) að með auknum þjónustugæðum 

munu tengsl viðskiptavinarins við fyrirtækið styrkjast til muna og þess líklegri er hann 

til að mæla með þjónustunni við aðra. Með jákvæðu umtali skapast grundvöllur fyrir 

því að fá nýja viðskiptavini og þar með aukna arðsemi, og um leið minnkar þörf 

fyrirtækja á að eyða um of í markaðskostnað. File og Prince (1992) orðuðu það sem 

svo að gjarnan væri litið á jákvætt umtal (positive WOM) sem einskonar 

hliðarávinning (side benefit) af ánægju viðskiptavina. Lovelock, Vandermerwe og 

Lewis (1996) fullyrtu að ánægja viðskiptavina og þjónustugæði stuðluðu beinlínis að 

(promotes) jákvæðu umtali fyrir þjónustufyrirtæki. Bansal og Taylor (1999) segja 

ánægða viðskiptavini tjá tryggð sínu á tvenna vegu; annars vegar hegðunarlega 

(behaviourally) með því að sýna fyrirtækinu hollustu (retention) og hins vegar 

tilfinningalega með því að skapa jákvætt umtal, þ.e. upplýsa aðra um þá þjónustu sem 

veitir þeim ánægju (Soderlund, 1998). Umtal getur þó einnig orðið neikvætt, til dæmis 

þegar viðskiptavinur fær ekki þá þjónustu sem hann væntir. Og rétt eins og jákvætt 

umtal getur komið fyrirtækinu til góða getur neikvætt umtal (negative WOM) orðið 

fyrirtækinu til mikilla vansa. Margir (til dæmis Assael, 2004; Kroloff, 1988, í East, 

Hammond og Lomax, 2008; Skowronski og Carlston, 1989) hafa fullyrt að neikvætt 

umtal um tiltekna vöru eða þjónustu hafi mun meiri áhrif á neytendur en jákvætt 

umtal. Þá hefur verið sýnt fram á að alveg eins og það eru tengsl milli ánægju 

viðskiptavina og jákvæðs umtals þeirra um vöru eða þjónustu, þá eru einnig greinileg 

tengsl á milli óánægju viðskiptavina (customer dissatisfaction) og neikvæðs umtals 

(Goldenberg, Libai, Moldovan og Muller, 2007). Af þessu má leiða líkur að því að 

skortur á þjónustugæðum geti leitt til neikvæðs umtals. Til að kanna hvort þessi tengsl 

ánægju og umtals séu fyrir hendi á Íslandi er sett fram tilgátan: 

 

H3: Það eru tengsl á milli heildaránægju viðskiptavina og löngunar þeirra til  
að skapa jákvætt umtal um bankann og þá þjónustu sem hann veitir. 

 

  Harrison-Walker (2001) segir að áhrif þjónustugæða á löngun fólks til að 

skapa umtal væri mismunandi eftir því hvaða atvinnugrein (industry) væri að ræða. 

Ennew, Bauerjee og Li (2000) segja jákvætt umtal vera sérstaklega mikilvægt fyrir 

banka og fjármálafyrirtæki þar sem þjónusta þeirra sé mjög óáþreifanleg (intangible) 

og þar með að miklu leyti háð upplifun viðskiptavinarins á þjónustunni. Þar sem 

viðskiptavinir gætu átt í erfiðleikum með að leggja mat á virði þeirrar þjónustu sem 
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tiltekinn banki veitir, þá gæti orðspor sem verður til fyrir tilstilli jákvæðs umtals aukið 

samkeppnishæfni banka til muna. Slík framþróun gæti leitt til bættar ímyndar, 

aukinnar ánægju og tryggðar viðskiptavina, frekari aðgreiningu við helstu 

samkeppnisaðila og betri anda á meðal starfsmanna.  
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3   Bankaumhverfið 

Gríðarlegar breytingar hafa orðið á banka- og fjármálaþjónustu um allan heim 

undanfarin ár. Formgerð banka og regluverkin í kringum þá hafa þróast í takt við 

aukna alþjóðavæðingu og hafa bankar þannig þróast frá því að vera staðbundin 

þjónustufyrirtæki einstakra landa yfir í að vera alþjóðleg stórfyrirtæki sem bjóða upp á 

fjölbreytta þjónustu til ólíkra viðskiptavina. Evrópusambandið (ESB) hefur haft mikil 

áhrif á aukna alþjóðavæðingu fjármálaþjónustu og beitt sér fyrir því að eyða öllum 

hindrunum landfræðilegrar útbreiðslu fjármálafyrirtækja (Lewis og Pescetto, 1996, í 

Arasli og fl., 2005).  

Ísland hefur ekki farið varhluta af þessum markaðsbreytingum. Segja má að 

ákveðin þáttaskil hafi orðið þegar stærstu bankar landsins voru einkavæddir á árunum 

2001-2002 en fyrir þann tíma samanstóð bankakerfið af tiltölulega stórum ríkisreknum 

bönkum ásamt smærri einkareknum bönkum. Ekki verður fjallað nánar um 

bankakerfið eins og það var fyrir einkavæðingu en þó er mikilvægt er að geta þess að 

Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1994. Aðildin fól í sér að 

hagkerfi landsins opnaðist, Ísland fékk aðgang að innri markaði Evrópusambandsins 

og tók upp evrópskar reglugerðir í tengslum við banka- og fjármálaþjónustu. Eftir 

einkavæðinguna varð bankastarfssemi fljótt stór hluti af hagkerfinu, stærstu bankarnir 

stækkuðu ört í umfangi og þjónusta þeirra varð mun margþættari. Íslenskir bankar 

urðu umsvifamiklir þátttakendur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum (Jón Daníelsson 

og Gylfi Zoega, 2009) og voru taldir bjóða upp á mjög samkeppnishæfa 

bankaþjónustu. Bankakerfið varð á endanum langtum stærra en svo að íslenska ríkið 

gæti stutt það og í október 2008 urðu þrír stærstu bankar landsins, Glitnir, 

Landsbankinn og Kaupþing, gjaldþrota. Gjaldþrot bankanna leiddu til djúprar 

fjármálakreppu á Íslandi. Ennþá er óljóst hvernig bankakerfinu verður háttað í 

framtíðinni og hvernig bankarnir, sem eru nú aftur komnir í eigu íslenska ríkisins, 

verða aðlagaðir gjörbreyttu umhverfi.  

Rétt er að hafa í huga að þær heimildir sem í er vísað í þessum kafla byggja á 

rannsóknum og upplýsingum sem komið hafa fram ýmist fyrir eða um það leyti sem 

hin alþjóðlega fjármálakreppa skall á. Ljóst er að allt fjármálaumhverfið, einkenni 

þess, eðli og umfang, mun taka miklum breytingum á næstu misserum og verður að 

teljast líklegt að lagaumhverfi í tengslum við bankaþjónustu verði endurskoðað frá 

grunni á næstu árum. 
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3.1   Bankamarkaðurinn á Íslandi 

Bankar eru þjónustufyrirtæki í eðli sínu. Þeirra megin starfssemi felst í umsýslu 

fjármuna, þ.e. margskonar þjónustu við ólíka viðskiptavini, ýmist einstaklinga, 

fyrirtækja eða stofnana (O'Sullivan og Sheffrin, 2006). Í kjarasamningum Samtaka 

atvinnulífsins og Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja eru bankar og sparisjóðir 

skilgreindir sem þjónustufyrirtæki (SFF, 2004). Á heimasíðum íslenskra banka og 

sparisjóða má sjá að þeir skilgreina sitt hlutverk sitt á ýmsa vegu, en rauði þráðurinn 

hjá þeim öllum er að veita „víðtæka“ og/eða „persónulega“ þjónustu til viðskiptavina 

sinna.  

Við skilgreiningu á bankamörkuðum hefur framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins flokkað þá þjónustu sem boðin er af alhliða bönkum (universal 

banks) í eftirfarandi meginsvið (Samkeppniseftirlitið, 2008): 

 

 Smásölubankaþjónustu/viðskiptabankaþjónustu (retail banking) 

 Bankaþjónustu við fyrirtæki (corporate banking) 

 Fjárfestingarbankaþjónustu (investment banking) 

 Viðskipti á fjármálamörkuðum (financial markets) 

 

Rannsóknin sem þessi ritgerð fjallar um snýr að gæðum þeirrar þjónustu sem 

einstaklingar fá í hefðbundinni viðskiptabankaþjónustu frá sínum banka eða 

sparisjóði. Samkeppniseftirlitið (2003) skilgreinir viðskiptabankaþjónustu nánar sem 

bankaþjónusta til heimila og eftir atvikum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem m.a. 

felur í sér innlán, útlán, greiðslumiðlun, gjaldeyrisviðskipti og sjóða- og 

eignaumsýslu.  

Starfsemi banka og sparisjóða á Íslandi er misjafnlega umfangsmikil og 

útbreidd, þó kannski sé réttara að segja að hún hafi verið misjöfn, enda aðstæður 

gjörbreyttar eftir fall bankanna. Stóru bankarnir þrír (Glitnir/Íslandsbanki, Kaupþing 

og Landsbankinn) þjónusta einstaklinga og fyrirtæki, bæði innanlands og utan, og 

bjóða upp á mun umfangsmeiri þjónustu en hefðbundin viðskiptabankastarfssemi felur 

í sér. Til samanburðar sinna sparisjóðir á landsbyggðinni fyrst og fremst hefðbundinni 

viðskiptabankastarfssemi til íbúa og fyrirtækja sveitafélaga í sínu nágrenni.  
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Þessi grundvallarmunur á hlutverki og starfssemi banka og sparisjóða torvelda 

alla greiningu á markaðshlutdeild. Samkvæmt upplýsingum frá Samtökum 

fjármálafyrirtækja (Daði Sverrisson, hagfræðingur SFF, tölvupóstur, 9. febrúar 2009) 

fer stærð markaðshlutdeildar einstakra banka í raun eftir því hvað miðað er við.   Til 

dæmis verður hlutdeildin misjöfn eftir því hvort miðað er við efnahagsreikning, 

heildarútlán, heildarinnlán, fjölda viðskiptavina, fjölda og stærð útibúa, 

starfsmannafjölda, markaðsvirði eða eitthvað annað. Það er því nánast ómögulegt að 

segja með nákvæmum hætti hvernig hlutdeildin á íslenskum bankamarkaði skiptist.  

Í rökstuðningi fyrir ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um samruna Kaupþings 

og SPRON (Samkeppniseftirlitið, 2008) koma fram upplýsingar um 

heildarmarkaðshlutdeild sem byggja á könnunum frá Gallup. Samkvæmt þeim 

könnunum er markaðshlutdeild Landsbankans, Kaupþings og Glitnis um 25% hvers 

um sig, hlutdeild SPRON og Byrs hvors um sig 5% og hlutdeild annarra sparisjóða 

öllu minni. Tölur sem birtast í sameiginlegri skýrslu norræna samkeppniseftirlita 

(Samkeppniseftirlitið, 2006) frá árinu 2006 um bankamarkaði í Norðurlöndunum eru 

eilítið frábrugðnar, en þar eru stóru bankarnir þrír sagðir með 90% hlutdeild samanlagt 

(Kaupþing með 33%, Landsbankinn með 30% og Glitnir 27%) en aðrar 

bankastofnanir, sbr. sparisjóðir, mun minni hlutdeild. Í skýrslu Viðskiptaráðuneytisins 

um neytendamál (Viðskiptaráðuneytið, 2008) er markaðshlutdeild banka og sparisjóða 

miðuð við heildareign í efnahagsreikningi lánastofnana árið 2005. Með þeim 

forsendum eru þrír stærstu bankarnir með 86% markaðshlutdeild (Kaupþing með 

41%, Landsbankinn með 22% og Glitnir 23%). 

 

3.2   Þjónustugæði viðskiptabanka á Íslandi 

Alþjóðavæðing fjármálakerfisins hefur leitt til stóraukinnar samkeppni á sviði 

fjármálaþjónustu. Það hefur leitt til þess að fyrirtæki sem starfa á þeim vettvangi hafa 

brýna þörf fyrir að huga að gæðum þjónustunnar sem þau bjóða upp á. Þannig hefur 

verið fullyrt að eitt af frumskilyrðum banka og fjármálafyrirtækja til að ná árangri sé 

að þeir geti veitt viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu (Wang og fl., 2003). 

Harrison og Ansell (2002) sýndu reyndar fram á að tryggð viðskiptavina við 

fjármálafyrirtæki hafi farið minnkandi samfara vaxandi samkeppni. Leiða má líkur að 

því að einhvern hluta ástæðunnar megi rekja til aukins framboðs á þjónustulausnum. 

Najjar og Bishu (2006) ganga reyndar svo langt að fullyrða að samkeppnin á 
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bankamarkaði sé svo mikil að bankar séu knúnir til að bjóða upp á enn betri þjónustu 

(exceed) en viðskiptavinir vænta. Af þeim sökum skipti jafnframt höfuðmáli að mæla 

ánægju viðskiptavina með þjónustuna og geta þannig aðlagað hana og betrumbætt 

eftir því sem þörf er á.  Auk almennrar alþjóðavæðingar hafa miklar tækniframfarir 

haft mikil áhrif á bankamarkaðinn og þróun hans, ekki síst í formi gríðarlegrar 

samkeppni sem nær yfir landfræðileg mörk (Beckett, Hewer og Howcroft, 2000). Þá 

er því haldið fram í árlegri skýrslu um viðskiptabankastarfssemi (Capgemini, 2006) að 

þjónustu banka muni þróast enn frekar á næstu árum samfara aukinni þekkingu á 

mögulegum tæknilausnum, s.s. á internetinu og í tengslum við netbankaþjónustu.  

Ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð sambærileg rannsókn á 

þjónustugæðum íslenskra banka og sparisjóða og sú sem fjallað er um í þessari ritgerð. 

Leiða má líkur að því að bankar og sparisjóðir framkvæmi sjálfir þjónustukannanir 

með reglulegu millibili en niðurstöður þeirra eru óopinberar og gætu allt eins verið 

unnar eftir annarskonar aðferðafræði en hér er stuðst við. Ekki fékkst aðgangur að 

þessum rannsóknum til að vinna úr fyrir þessa ritgerð. Aðrar rannsóknir um þjónustu 

banka og sparisjóða virðast þó einnig vera af skornum skammti en hér verður þó 

minnst á nokkrar þeirra sem geta gefið vísbendingar um þjónustugæði. 

Þjónustustig banka og sparisjóða kom  óbeint fram í neytendarannsókn sem 

Félagsvísindastofnun gerði fyrir Viðskiptaráðuneytið árið 2008. Þar kom fram að 8% 

þátttakenda höfðu skipt um aðal viðskiptabanka á síðustu 12 mánuðum og vó 

þjónustuþátturinn þyngst í ákvörðun viðkomandi um að skipta um banka. Þriðjungur 

þeirra sem skipt höfðu um banka á tímabilinu fékk boð um betri þjónustu hjá öðrum 

banka og tæp 9% sögðu ástæðuna fyrir skiptunum vera lélega þjónustu þess banka 

sem þeir áttu í viðskiptum við (Viðskiptaráðuneytið, 2008). Það hlutfall er þó mun 

lægra en fékkst í sambærilegri rannsókn í Bandaríkjunum (Allred og Addams, 2000), 

en þar sögðu 50% þátttakenda að léleg þjónusta hefði verið meginástæðan fyrir því að 

þeir höfðu skipt um banka.   

Þórhallur Guðlaugsson (2008) hefur um árabil staðið að rannsóknum á ímynd 

banka og sparisjóða á Íslandi á meðal nemenda við Háskóla Íslands. Þótt þjónusta og 

gæði hennar séu vissulega aðeins hluti af ímynd gefa slíkar rannsóknir ágæta mynd af 

viðhorfi fólks til ólíkra fjármálafyrirtækja. Áhugavert er að skoða niðurstöður 

rannsókna Þórhalls fyrir hrun annars vegar og eftir hrun hins vegar. Áður voru mikil 

gæði þjónustu og ánægja viðskiptavina helst tengd sparisjóðunum. Stóru bankarnir 

þrír voru fremur tengdir við fjölbreytta þjónustu, sem má túlka sem annan anga af 
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gæðum þjónustu, en Landsbankinn skar sig nokkuð frá Glitni og Kaupþing sem 

traustur banki sem veitir góða þjónustu. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var eftir 

hrun bankakerfisins (Auður Hermannsdóttir, Friðrik Eysteinsson og Þórhallur 

Guðlaugsson, 2009) sýna að viðhorf til bankanna hefur breyst töluvert. Sem dæmi má 

nefna að Landsbankinn tengist til dæmis mun sterkar við spillingu en nokkru sinni 

áður. Má telja líklegt að bankahrunið hafi haft mikil áhrif á allar þessar breytingar.  

Einnig kom í ljós að mjög fáir höfðu skipt um banka eftir hrunið, eða aðeins tæp 4%. 

Það bendir til þess að bankahrunið hafi haft áhrif á allt bankakerfið og ekki bitnað á 

einhverjum sérstökum bönkum fremur en öðrum.  

 

3.2.1   Íslenska ánægjuvogin 

Fjármálafyrirtæki á Íslandi hafa verið hluti af hinni svokölluðu Íslensku ánægjuvog5 

(Ía) allt frá því að mælingar á henni hófust hér á landi árið 1999. Niðurstöður 

ánægjuvogarinnar gefa ákveðna mynd af ánægju viðskiptavina með þjónustu 

viðskiptabanka síns. Nokkuð ljóst er að hrun þriggja stærstu bankanna hefur haft mikil 

áhrif á niðurstöður Ía fyrir árið 2008 því þeir hafa fallið mikið í áliti hjá 

viðskiptavinum sínum (sjá mynd 5), og Landsbankinn þar sýnu mest. Vaxandi ánægja 

mælist hins vegar með þjónustu sparisjóðanna, að SPRON undanskildum. Vörumerki 

sparisjóðanna, Sparisjóðurinn, Byr og SPRON raða sér í þrjú efstu sætin í hópi 

fjármálafyrirtækja og er þetta tíunda árið í röð sem sparisjóðir eiga ánægðustu 

viðskiptavinina. 

 

                                                            
5 Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni nokkurra Evrópuþjóða um mælingar á ánægju 
viðskiptavina helstu fyrirtækja í nokkrum atvinnugreinum. Í samstarfinu gengur verkefnið undir heitinu 
EPSI Rating en sá hluti þess sem fjallar um íslensk fyrirtæki nefnist Íslenska ánægjuvogin (Íá). Að 
EPSI Rating standa European Organisation for Quality (EOQ), International Foundation for Customer 
Focus (IFCF) og European Foundation for Quality Management (EFQM). Að Íá standa Stjórnvísi, 
Samtök iðnaðarins og Capacent Gallup. Framkvæmd á Íslandi er alfarið í höndum Capacent Gallup 
(Capacent, 2009). 
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Mynd 5 - Ánægjuvog banka og sparisjóða 1999-2008 
 

Fimm meginþættir eru skoðaðir sérstaklega í Ía til að mæla ánægju 

viðskiptavina og tryggð þeirra við fyrirtækið; ímynd, væntingar viðskiptavina, mat á 

vörugæðum, mat á verðmæti og, síðast en ekki síst, mat á þjónustugæðum. Þegar 

síðastnefndi þátturinn er skoðaður sérstaklega kemur í ljós að mat viðskiptavina 

breyttist mikið frá árunum 2007 til 2008. Árið 2007 var þjónustugæði sá þáttur sem 

hlaut hæstu meðaleinkunn hjá bönkum og sparisjóðum, eða 79,4 (Stjórnvísi, 2008). 

Árið 2008 mældist meðaleinkunn þjónustugæða hins vegar 70,8 (Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, rannsóknarstjóri Capacent Gallup, tölvupóstur, 19. mars 2009).  

Niðurstöður Ía gefa því sterklega til kynna að mat viðskiptavina á þjónustugæðum 

banka og sparisjóða hafi lækkað mikið eftir hrun bankanna á haustmánuðum 2008. Í 

töflu 1 má sjá hvernig sparisjóðirnir, Byr og SPRON standa nánast í stað á milli ára í 

öllum þáttum.  

 

Tafla 1 - Einkunn banka og sparisjóða í einstökum þáttum Ía, 2007-2008. 

  Ímynd   Væntingar  Vörugæði  
Þjónustu-

gæði   
Mat á 

verðmæti 
  2007 2008   2007 2008  2007 2008  2007 2008   2007 2008

Kaupþing 75,4 54,6 76,1 63,0 73,8 62,0 76,6 62,3 72,8 57,7 

Glitnir 77,7 55,7 78,7 62,2 76,0 62,1 79,7 63,6 75,3 59,3 

Landsbankinn 78,0 51,7 77,7 59,4 75,6 58,7 78,5 59,3 74,3 55,8 

Byr 76,9 78,3 78,9 80,5 77,1 78,8 80,6 80,3 74,7 74,3 

SPRON 78,8 76,0 79,4 78,8 77,4 76,4 80,5 77,4 76,0 73,8 

Sparisjóðurinn 80,4 79,9 83,5 82,0 79,4 80,6 84,9 81,7 80,4 77,1 

Samtals 77,9 66,0   79,1 71,0  76,6 69,8  80,1 70,8   75,6 66,3 
Heimild: Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri Capacent Gallup, tölvupóstur, 19. mars 2009 
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Bankarnir þrír, Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, falla hins vegar hins vegar 

mikið í öllum þáttunum, og nemur fallið þjónustugæða-þættinum frá 18,7% 

(Kaupþing) upp í 25,5% (Landsbankinn). Ljóst má vera að þrot stóru bankanna 

þriggja í október 2008 hefur haft mikil áhrif á þessa niðurstöðu enda fór könnunin 

fram í lok ársins, eftir fall bankanna. Sparisjóðirnir voru hins vegar ennþá starfandi án 

þess að hið opinbera hafi þurft að hafa afskipti af þeim.  Í töflu 2 sést hvernig ánægja 

og tryggð viðskiptavina í garð Kaupþings, Glitnis og Landsbankans hefur lækkað 

mikið á milli ára en aukist hjá Sparisjóðunum, þá ekki síst Byr sparisjóði.  

 

Tafla 2 - Einkunn banka og sparisjóða í ánægju og tryggð Ía, 2007-2008. 

  Ánægja   Tryggð 
  2007 2008   2007 2008

Kaupþing 68,9 55,9 73,4 59,4 

Glitnir 72,8 57,9 78,1 61,4 

Landsbankinn 72,6 51,9 78,2 55,4 

Byr 73,0 77,7 77,3 86,4 

SPRON 74,2 73,6 80,9 80,2 

Sparisjóðurinn 78,1 78,5 85,0 85,8 

Samtals 73,3 65,9   78,8 71,4 
Heimild: Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri Capacent Gallup, tölvupóstur, 19. mars 2009 

 

Niðurstöður íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2008 gefa ekki nákvæma 

mynd af skynjun viðskiptavina á þjónustugæðum einstakra banka og sparisjóða. 

Niðurstöðurnar gefa hins vegar vísbendingar um að þjónustan sé litin neikvæðari 

augum hjá þeim bönkum sem lentu í þroti heldur en hjá sparisjóðum. Erfitt er að 

fullyrða um hvað veldur því, en það gefur engu að síður sterklega til kynna að 

þjónusta og skynjun viðskiptavina á henni sé nátengd hugtökum eins og ímynd og 

ánægja, sem og skynjun viðskiptavina á þeim.  
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4   Öflun, greining og úrvinnsla gagna 

Í þessum kafla verður greint nánar frá þátttakendum rannsóknarinnar sem og 

undirbúningi og framkvæmd hennar.  

 

4.1   Þátttakendur 

Rannsókn þessi var unnin með megindlegri aðferðafræði. Spurningalisti var settur upp 

í vefforritinu CreateSurvey6 og var sendur tölvupóstur á almenning, valinn af 

þægindum með svokölluðu snjóboltaúrtaki. Miðað var við að þátttakendur væru orðnir 

sjálfráða og reyndust allir þeir sem svöruðu vera 18 ára eða eldri. Alls fengust 268 

svör, en svör fjögurra þátttakenda reyndust ónothæf, þar sem öllum spurningum var 

svarað á sama hátt, þ.e. í fyrsta mögulega valflokkinn. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru því 264 talsins, 164 konur og 100 karlar. Flestir þátttakenda voru á aldrinum 36 

til 50 ára. 

Rétt er að taka fram að þátttakendur sem áttu í viðskiptum við Byr voru alls 29 

talsins, 18 komu frá SPRON og sex þátttakendur voru í viðskiptum við sparisjóði á 

landsbyggðinni. Til að gögnin yrðu tækari til frekari greiningar voru þessir 

þátttakendur ólíkra sparisjóða sameinaðir sama vörumerki, Sparisjóðirnir. Þá skal 

einnig tekið fram að þann 20. febrúar, þegar könnunin var opin fyrir þátttöku, breyttist 

Glitnir í Íslandsbanka. Þar sem bankinn bar þannig raunar tvö nöfn við gerð 

rannsóknarinnar verður vísað til þess banka sem Glitnir/Íslandsbanki í þessum kafla. 

Ekki er hægt að segja til um eiginlegt svarhlutfall þar sem um 

hentugleikaúrtak/snjóboltaúrtak var að ræða. Hægt er að skoða nánari deili á 

þátttakendum í töflu 3: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Sjá http://www.createsurvey.com fyrir frekari upplýsingar um forritið.  
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Tafla 3 - Þátttakendur rannsóknarinnar. 

  

Viðskipta- 
vinir 

Kaupþings 

V.vinir 
Glitnis- 

/Íslandsb. 

Viðskipta- 
vinir 

Landsb. 

Viðskipta- 
vinir 

Sparisjóð. 
Samtals 

Fjöldi þátttakenda 63 66 82 53 264 

Karlar 34,9% 36,4% 41,5% 37,7% 37,9% 

Konur 65,1% 63,6% 58,5% 62,3% 62,1% 

Aldursskipting           

18-25 ára 20,6% 15,2% 19,5% 5,7% 15,9% 

26-35 ára 20,6% 25,8% 32,9% 20,8% 25,8% 

36-50 ára 34,9% 37,9% 24,4% 45,3% 34,5% 

51-65 ára 20,6% 19,7% 22,0% 24,5% 21,6% 

66 ára eða eldri 3,2% 1,5% 1,2% 3,8% 2,3% 

Menntun           

Grunnskólamenntun 1,6% 4,5% 6,1% 9,4% 5,3% 

Starfs- og/eða framhaldsskólamenntun 15,9% 10,6% 11,0% 24,5% 14,8% 

Stúdentspróf eða sambærilegt 27,0% 16,7% 22,0% 15,1% 20,5% 

Viðbótargráða á háskólastigi  4,8% 10,6% 4,9% 3,8% 6,1% 

Háskólamenntun 28,6% 42,4% 36,6% 26,4% 34,1% 

Framhaldsm. á háskólastigi  22,2% 15,2% 19,5% 20,8% 19,3% 

Tekjur           

100.000 kr. eða minna 17,5% 18,2% 9,8% 7,5% 13,3% 

100.000-299.000 kr. 25,4% 27,3% 29,3% 26,4% 27,3% 

300.000-599.000 kr. 50,8% 43,9% 54,9% 54,7% 51,1% 

600.000-999.000 kr. 4,8% 10,6% 4,9% 7,5% 6,8% 

1.000.000 kr. eða minna 1,6% 0,0% 1,2% 3,8% 1,5% 

   

Kannað var hvort um svipaða hópa hjá hverjum viðskiptabanka væri að ræða, 

miðað við kyn og aldur þátttakenda. Í ljós kom að hvorki voru tengsl á milli einstakra 

banka og kyns þátttakenda (χ2 (3, N=264) = 0,75; p > 0,05) né á milli einstakra banka 

og aldurs þátttakenda (χ2 (12, N=264) = 13,98; p > 0,05). Af því leiðir að hóparnir 

innan bankanna svipa til hvors annars. Þó skal hafa í huga að svör á bakvið hvern 

banka og/eða sparisjóði eru fá og því erfitt að fá marktæk tengsl eða mun.  

 

4.2   Mælitæki 

Áður hefur verið fjallað um þjónustuvakann (SERVQUAL) sem var notaður til 

grundvallar í rannsókninni. Stuðst var við íslenska þýðingu spurningalistans sem 

notuð var í rannsóknir Láru Aðalsteinsdóttur (2006) og Helgu Daggar Björgvinsdóttur 

(2006) á þjónustugæðum íslenskra háskóla (Hægt er að skoða spurningalistann í 

viðauka ritgerðarinnar). Sá spurningalisti var þýddur af Þóru Christiansen, aðjúnkt, og 
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Þórhalli Guðlaugssyni, dósent, bæði við Háskóla Íslands. Sá listi var vissulega sniðinn 

að skólastarfi, en listinn sem lagður var fyrir þátttakendur í þessari rannsókn var 

sniðinn að fjármálaþjónustu með aðstoð Auðar Hermannsdóttur, aðjúnkt. Í grunninn 

eru listarnir þó mjög svipaðir. Spurningalistinn mælir skynjun og mikilvægi ólíkra 

þjónustuþátta en forprófanir á fyrrgreindri íslenskri útgáfu spurningalistans sýndu 

sömu niðurstöður um væntingar viðskiptavina og mat þeirra á mikilvægi (Lára 

Aðalsteinsdóttur, 2006). Þá hefur enn fremur verið sýnt fram á að mjög sterk fylgni er 

á milli mikilvægis og væntinga (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006). Með hliðsjón af 

þessu var tekin sú ákvörðun að leggja listann fyrir út frá sjónarhornum skynjunar og 

mikilvægis og er þá gert ráð fyrir að mikilvægi segi til um væntingar. Stuðst var við 

fimm stiga Likert-kvarða í svarmöguleikum.  

Þremur fullyrðingum var bætt við upprunalegan spurningalista 

þjónustuvakans, til þess að aðlaga hann betur að þjónustuumhverfi banka og 

fjármálastofnana. Fullyrðingarnar Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá 

bankanum símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri) og Rafrænum fyrirspurnum (t.d. hjá 

þjónustuveri) er svarað fljótt og vel eru fengnar úr rannsóknum Arasli og fl. (2005) og 

Nam (2008) og taldar nauðsynlegar til að ná utan um viðhorf til þeirrar þjónustu sem 

ekki er veitt í gegnum bein samskipti.  Þá var fullyrðingin Bankinn er búinn 

heimabanka sem uppfyllir kröfur nútímans tekin úr rannsókn Jun og Cai (2001), en 

þeir fullyrða að nauðsynlegt sé að spyrja sérstaklega um afstöðu til heimabanka, þar 

sem þeir leiki svo stórt hlutverk í  banka- og fjármálaumhverfi samtímans. Alls eru því 

50 fullyrðingar, skipt í tvo hluta, í þjónustuvakanum, sem notaður var til grundvallar í 

rannsókninni. Til samanburðar voru 44 fullyrðingar, skipt í tvo hluta, í upphaflegri 

rannsókn Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985).  

Áður en hinn eiginlegi spurningalisti birtist voru þátttakendur beðnir um að 

nefna þeirra aðal viðskiptabanka. Í fyrsta hluta voru þátttakendur beðnir um að taka 

afstöðu til fullyrðinga um skynjun þeirra á einstökum þjónustuþáttum. Í öðrum hluta 

voru þátttakendur beðnir um að segja til um mikilvægi þeirra atriða sem nefndar voru í 

fullyrðingunum í öðrum hluta spurningalistans. Þriðja hluta má síðan skipta í tvennt. 

Annars vegar var spurt um heildaránægju viðskiptavina og hversu líklegir 

þátttakendur væru til að skapa jákvætt umtal um banka sinn. Þessum spurningum var 

nauðsynlegt að bæta við til að geta svarað tilgátum og ná markmiðum 

rannsóknarinnar. Til þess að greina hvort áhrif falls bankakerfisins á Íslandi hefði 

áhrif á viðhorf þátttakenda til þjónustu banka síns var spurning þar að lútandi einnig á 
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listanum. Hins vegar var spurt um bakgrunn svarenda (t.d. kyn, aldursbil, tekjur og 

fleira) og var sá hluti fyrst og fremst var ætlaður til frekari úrvinnslu gagnanna. 

Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka 1.  

 

4.3   Framkvæmd 

Spurningalistinn var aðgengilegur í þrjár vikur, frá 19. febrúar til 12. mars 2009. 

Tölvupóstur var sendur á vini, vandamenn og samnemendur þar sem markmið 

rannsóknarinnar voru útskýrð, væntanlegum þátttakendum lofaður fullur trúnaður og 

þeim gert grein fyrir að ekki yrði hægt að rekja einstök svör til ákveðinna einstaklinga. 

Í tölvupóstinum mátti finna hlekk sem vísaði á heimasíðuna þar sem spurningalistann 

var að finna. Viðtakendur tölvupóstsins voru hvattir til að taka þátt og þeir jafnframt 

beðnir um að senda skilaboðin áfram til vina og vandamanna. Rannsóknin var einnig 

kynnt á vefsamfélaginu Facebook. Gerð var krafa um að öllum spurningum væri 

svarað og var listinn settur upp á þann veg að ekki var hægt að skila honum nema ef 

öllum spurningum væri svarað. 

 

4.4   Úrvinnsla gagna 

Öll úrvinnsla og greining gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS. Úrvinnsluaðferðir 

voru meðal annars krosstöflur, stikalaus próf (kí-kvaðrat), t-próf, dreifigreining 

(ANOVA), fylgnipróf (Pearson´s) og þáttagreining. Þegar rætt er um að munur hafi 

mælst á milli hópa í niðurstöðum er átt við að hann sé tölfræðilega marktækur miðað 

við 5% marktektarmörk, nema annað sé tekið fram. Þegar dreifigreining leiddi í ljós 

mun á milli hópa var stuðst við marghliða samanburðarpróf, Tukey, til að greina á 

milli hvaða hópa munurinn lægi. Forsendur t-prófa, dreifigreiningar og þáttagreiningar 

voru kannaðar áður en prófin voru gerð og reyndust gögnin uppfylla þær.  
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5  Niðurstöður 

Þegar lokað var fyrir spurningalistann höfðu fengist alls 268 svör. Fjórir af þessum 

þátttakendum reyndust hafa svarað á ófullnægjandi hátt og því var notast við svör alls 

264 þátttakenda. Þátttakendum hefur áður verið gert nánari skil, í kafla 4.1.  

 

5.1   Áhrif bankahrunsins 

Til þess að greina hvort áhrif falls bankakerfisins á Íslandi hefði áhrif á viðhorf 

þátttakenda til þjónustu banka sína var spurningu þar að lútandi höfð sem hluti af 

listanum. Spurt var: Að hve miklu leyti hefur hrun íslenska bankakerfisins haft áhrif á 

viðhorf þitt til þjónustu viðskiptabanka þíns? Þegar rýnt er í svörin kemur í ljós að 

bankahrunið hefur haft minni áhrif á viðhorf viðskiptavina Sparisjóðanna til 

þjónustunnar (2,75) heldur en viðhorf viðskiptavina stóru bankanna (3,21 til 3,34) (sjá 

töflu 4). Munurinn á meðaltali Sparisjóðanna og þess banka sem hefur næst hæsta 

meðaltalið, Kaupþing, er nokkuð mikill, eða 0,46.      

 

Tafla 4 - Áhrif bankahrunsins á þátttakendur, skipt eftir bönkum. 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Kaupþing 63 3,21 0,97 

Glitnir/Ísl.banki 66 3,41 1,20 

Landsbankinn 82 3,34 1,36 

Sparisjóðirnir 53 2,75 1,31 

 Samtals 264 3,21 1,24 
 

Einhliða dreifigreining var gerð til að skoða hvort munur væri á milli 

viðskiptavina einstakra banka og hversu mikil áhrif bankahrunið hefði haft á þá. Í ljós 

kom að munur var á milli banka (F(3, 263) = 3,316; p < 0,05). Marghliða 

samanburður leiddi í ljós að munur var á Sparisjóðunum og Glitni/Íslandsbanka 

annars vegar og Landsbankanum hins vegar. Ekki var munur á Sparisjóðunum og 

Kaupþingi og engin munur var á stóru bönkunum þremur innbyrðis. Þegar skoðað var 

hvort kynjamunur væri á viðhorfi til þjónustu eftir bankahrunið kom í ljós að svo var 

ekki (t(262) = -1,207; p > 0,05).  
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5.2   Skynjun og mikilvægi þjónustuþátta 

Meðaltöl skynjunar og mikilvægis einstakra þjónustuþátta voru teiknuð upp á 

radarkort til að átta sig betur á styrkleika og veikleika bankanna í hverjum þætti 

(myndir 6 og 7). Eins og sést á myndunum byrjar talnaásinn í miðju radarkortsins á 

tölugildinu 2,5 og nær upp í 5, en ekki frá 1 til 5, líkt og bilið sem væntingarnar og 

mikilvægið voru metnar á. Ekkert meðalgildi reyndist undir 2,5 og er radarkortið sett 

fram á þennan þátt til að auðveldara sé að lesa úr því og átta sig á samhengi. Rétt er að 

taka fram að með þessu er verið að ýkja muninn á milli bankanna og ber að hafa það í 

huga þegar radarkortið er skoðað.    

 

 

Mynd 6 - Meðaltöl skynjunar þjónustuþátta, skipt eftir bönkum. 
 

Eins og sjá má á mynd 6 er skynjuð þjónusta Sparisjóðanna umtalsvert hærri en 

viðskiptabankanna þriggja og mælast Sparisjóðirnir með hærra meðaltal í 22 af 25 þáttum. 

Dreifigreining (ANOVA) leiddi í ljós að munur er á milli skynjunar þátttakenda í níu 

þjónustuþáttum af 25. Langoftast er um að ræða mun á milli Sparisjóðanna og Kauþings, 
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21.

22.

23.

24.
25.

Kaupþing

Glitnir/Íslandsbanki

Landsbankinn

Sparisjóðirnir

1. Framkoma starfsfólks (gjaldkera, þjónustufulltrúa og annarra) ber 
vott um fagmennsku  
2. Húsnæði bankans uppfyllir vel þarfir mínar  
3. Bankinn er búinn tækja- og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur 
nútímans 
4. Gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og heimasíða, eru 
aðlaðandi í útliti 
5. Bankinn er búinn heimabanka sem uppfyllir kröfur nútímans 
6. Ef bankinn lofar að gera eitthvað fyrir ákveðin tíma, þá er staðið 
við það  
7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir bankinn einlægan áhuga á að 
leysa hann 
8. Þjónustan sem bankinn veitir er skilvirk  
9. Starfsfólk bankans er aldrei of önnum kafið til að bregðast við 
beiðni um aðstoð 
10. Bankinn heldur vel utan um gögn og upplýsingar um mig 
11. Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel  
12. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks bankans 
13. Starfsfólk bankans er alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini 
14. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá bankanum 
símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri)  
15. Rafrænum fyrirspurnum (t.d. hjá þjónustuveri) er svarað fljótt 
og vel 
16. Ég ber traust til starfsfólks bankans  
17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans er mér sýnd full 
virðing 
18. Starfsfólk bankans sýnir mér ávallt kurteisi  
19. Starfsfólk bankans hefur þekkingu til að svara spurningum 
mínum um hverskyns þjónustu  
20. Starfsfólk hefur skilning á þörfum viðskiptavina  
21. Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti  
22. Ég finn að starfsfólk bankans vill veita mér persónulega 
þjónustu 
23. Viðskiptavinir hafa aðgang að bankanum á  tíma sem hentar 
þeim. 
24.Starfsfólk bankans er vingjarnlegt í viðmóti  
25. Bankinn hefur nægilegan fjölda útibúa og hraðbanka
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eða alls átta sinnum. Í liðnum Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti mælist 

munur á Sparisjóðunum og öllum hinum bönkunum. 

 

 

Mynd 7 - Meðaltöl mikilvægi þjónustuþátta, skipt eftir bönkum. 
 

Eins og sjá má á mynd 7 er mikilvægi einstakra þjónustuþátta mjög áþekkt, sama 

hvaða banki á í hlut. Niðurstöður dreifigreiningar sýna að aðeins einn þáttur felur í sér mun á 

milli banka, þ.e. Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. t.d. hjá þjónustuveri) sé svarað fljótt og vel. 

Sá þáttur er mikilvægari fyrir viðskiptavini Sparisjóðanna heldur en viðskiptavini 

Glitnis/Íslandsbanka. Miðað við þessar niðurstöður má segja að það sé ekki bundið við hvaða 

banka fólk sé í viðskiptum hvað sé mikilvægt. Mikilvægi einstakra þjónustuþátta er því mjög 

sambærilegt þegar horft er yfir bankakerfið í heild sinni og er það nokkuð áhugaverð 

niðurstaða.     
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Kaupþing

Glitnir/Íslandsbanki

Landsbankinn

Sparisjóðirnir

1. Að framkoma starfsfólks (gjaldkera, þjónustufulltrúa og annara) 
beri vott um fagmennsku 
2. Að húsnæði bankans uppfylli vel þarfir þínar 
3. Að bankinn sé búinn tækja- og þjónustubúnaði sem uppfylli 
kröfur nútímans 
4. Að gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og heimasíða, séu 
aðlaðandi í útliti 
5. Að bankinn sé búinn heimabanka sem uppfylli kröfur nútímans 
6. Ef bankinn lofi að gera eitthvað fyrir ákveðin tíma, þá sé staðið 
við það 
7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýni bankinn einlægan áhuga á að 
leysa hann 
8. Að þjónustan sem bankinn veiti sé skilvirk 
9. Að starfsfólk bankans sé aldrei of önnum kafið til að bregðast við 
beiðni um aðstoð 
10. Að bankinn haldi vel utan um gögn og upplýsingar um mig 
11. Að fyrirspurnum sé svarað fljótt og vel 
12. Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks bankans 
13. Að starfsfólk bankans sé alltaf reiðubúið að aðstoða 
viðskiptavini 
14. Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá bankanum 
símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri) 
15. Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. t.d. hjá þjónustuveri) sé svarað 
fljótt og vel 
16. Að ég geti borið traust til starfsfólks bankans 
17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans sé mér sýnd full 
virðing 
18. Að starfsfólk bankans sýni mér ávallt kurteisi 
19. Að starfsfólk bankans hafi þekkingu til að svara spurningum 
mínum um hverskyns þjónustu 
20. Að starfsfólk hafi skilning á þörfum viðskiptavina 
21. Að bankinn beri hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti 
22. Að ég finni að starfsfólk bankans vilji veita mér persónulega 
þjónustu 
23. Að viðskiptavinir hafi aðgang að bankanum á  tíma sem hentar 
þeim. 
24. Að starfsfólk bankans sé vingjarnlegt í viðmóti 
25. Að bankinn hafi nægilegan fjölda útibúa og hraðbanka 
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5.3   Þjónustugæði banka og sparisjóða 

Þegar meðaltöl skynjunar eru borin saman við meðaltöl mikilvægis fyrir hverja 

spurningu kemur í ljós að víða er nokkuð stórt gap á milli skynjunar og mikilvægis, 

sem gefur til kynna að viðskiptavinir séu ekki að fá þá þjónustu sem þeir ætlast til af 

sínum viðskiptabanka. Radarkortin (myndir 6 og 7) líta mjög svipað út í tilviki 

Kaupþings, Glitnis/Íslandsbanka og Landsbanka og er skynjun og mikilvægi einstakra 

þjónustuþátta, sem og munurinn þar á milli, sambærilegur. Munurinn á skynjun og 

mikilvægi er þó sýnu minni hjá Sparisjóðunum. Munurinn sem um ræðir er gapið sem 

stendur fyrir þjónustugæði skv. formúlu Parasuaraman og fl. (1988):  

 

Þjónustugæði = Skynjun – væntingar 

 

Með þessa formúlu að leiðarljósi, þar sem mikilvægi kemur í stað væntinga, 

var kannað hvort munur væri á skynjuðum þjónustugæðum á milli banka, sbr. tilgáta 

H1: 

 

H1: Þjónustugæði banka eru ólík 

 

Til að kanna skynjuð þjónustugæði var nauðsynlegt að búa til nýjar breytur sem 

standa fyrir mismuninn á skynjunarhluta og mikilvægishluta þeirra 25 þátta sem 

þjónustuvakinn innihélt í rannsókninni. Sá mismunur stendur fyrir gapið milli skynjunar 

og mikilvægis. Rétt er að taka fram að þar sem mikilvægi þjónustuþátta mælist yfirleitt 

hærra en skynjun þeirra hefur gapið yfirleitt neikvætt gildi. Niðurstöður dreifigreiningar 

og marghliða samanburðar leiddu í ljós að munur var á milli banka í sjö þáttum af 25 og 

tilgáta H1 er því studd. Gapið fyrir hvern þjónustuþátt er sýnt með radarkorti á mynd 8 og 

eru þeir þættir sem munur mældist á merktir með stjörnu.  



43 
 

 

Mynd 8 - Skynjuð þjónustugæði, skipt eftir bönkum. 
* Munur mældist á milli banka 
 

Þegar nánar er rýnt í niðurstöður dreifigreiningar kemur í ljós að minnsta 

gapið, og þar af leiðandi mestu þjónustugæðin, mældist hjá Sparisjóðunum í öllum sjö 

þáttunum. Mesta gapið, og þar af leiðandi minnstu þjónustugæðin, mældust oftast hjá 

Kaupþingi eða í fimm af sjö þáttum. Glitnir/Íslandsbanki og Landsbankinn mældust 

með mesta gapið í einum þætti hvor um sig.  Ennfremur kemur í ljós að í öllum sjö 

þáttunum er um að ræða mun á milli Sparisjóðanna og einhvers/einhverra hinna 

bankanna þriggja. Langoftast, eða í sex þáttum, mælist munur á gapi Sparisjóðanna og 

Kaupþings. Í þáttunum Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans er mér sýnd full 

virðing (Kaupþing: -0,78; Glitnir/Íslandsbanki:-0,65; Landsbankinn: -0,63; 

Sparisjóðirnir: -0,18) og Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti (Kaupþing: 

-1,65; Glitnir/Íslandsbanki: -1,59; Landsbankinn: -1,75; Sparisjóðirnir: -0,93) mælist 

munur á gapi Sparisjóðanna og allra hinna bankanna. Aðeins einu sinni mælist munur 

á milli banka þegar Sparisjóðirnir eru undanskildir, þ.e. í þættinum Starfsfólk bankans 
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sýnir mér ávallt kurteisi. Þar mælist vissulega munur á milli Kaupþings (-0,62) og 

Sparisjóðanna (-0,17) en einnig á milli Kaupþings og Glitnis/Íslandsbanka (-0,24). 

 Í þáttunum Húsnæði bankans uppfyllir vel þarfir mínar, Gögn um þjónustu 

bankans, s.s. bæklingar og heimasíða, eru aðlaðandi í útliti og Bankinn hefur 

nægilegan fjölda útibúa og hraðbanka er þjónustugapið með jákvætt gildi en í slíkum 

tilvikum eru skynjuð þjónustugæði þáttarins hærri en mikilvægi viðkomandi þáttar 

segir til um. Slík niðurstaða gefur vísbendingar um að hægt sé að leggja minni áherslu 

á þá þætti og einbeita sér frekar að því bæta þá þætti sem mælast mestu hæstu 

neikvæðu gildin (Parasuaraman og fl., 1988). Mesta gapið mælist hins vegar í 

þættinum Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti hjá öllum fjórum 

bönkunum (Kaupþing: -1,65; Glitnir/Íslandsbanki:-1,59; Landsbankinn: -1,75; 

Sparisjóðirnir: -0,93). Sú niðurstaða gefur til kynna að þátttakendur efist stórlega um 

að bankarnir veiti þjónustu sína með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi. Leiða má 

líkur að því að svörin við þessari spurningu hafi verið undir áhrifum frá falli stóru 

bankanna þriggja, enda er gapið hjá þeim umtalsvert hærra en gapið hjá 

Sparisjóðunum. En þrátt fyrir að þjónustugæði Sparisjóðanna séu greinilega meiri en  

hjá Kaupþingi, Glitni/Íslandsbanka og Landsbankanum eru þau töluvert undir því sem 

vænst er. Samanlagt meðalgap Sparisjóðanna mælist þannig -0,38 sem er töluvert 

betra en hjá Glitni, sem hefur næst minnsta meðalgapið (-0,57). Landsbankinn mælist 

með enn lægra gap (-0,62) en mesta meðalgapið er hjá Kaupþingi (-0,67) sem rennir 

enn frekari stoðum undir að þar sé að finna minnstu þjónustugæðin.  

 

5.4   Tengsl heildaránægju og jákvæðs umtals 

Til að kanna hvort tengsl væru á milli heildaránægju viðskiptavina með þjónustu 

viðskiptabanka síns og löngun þeirra til að skapa jákvætt umtal um hann, var skoðuð 

fylgni á milli þessara breyta. Fylgnin ræður afstöðu til annarrar tilgátu: 

 

H2: Það eru tengsl á milli heildaránægju viðskiptavina og löngunar þeirra til  

að skapa jákvætt umtal um bankann og þá þjónustu sem hann veitir. 

 

Fyrst var heildaránægja viðskiptavina einstakra banka skoðuð (tafla 5). Í ljós 

kom að viðskiptavinir Sparisjóðanna eru ánægðastir (F(3, 263) = 5,072; p < 0,05)  og 
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sýndi marghliða samanburður að munur var á milli Sparisjóðanna og allra hinna 

bankanna.  

 

Tafla 5 - Heildaránægja viðskiptavina, skipt eftir bönkum. 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Kaupþing 63 3,81 0,76 

Glitnir/Ísl.banki 66 3,80 0,73 

Landsbankinn 82 3,79 0,91 

Sparisjóðirnir 53 4,28 0,77 

Samtals 264 3,90 0,82 

 

Samkvæmt Price og Arnould (1999) hafa spurningarnar Ég mæli með mínum 

viðskiptabanka við aðra og Ég er jákvæður í garð viðskiptabanka míns í samræðum 

við aðra jafn mikið vægi þegar tilhneiging þátttakenda til að skapa jákvætt umtal er 

mælt. Spurningarnar hljóma svipaðar en þær standi þó fyrir ólíka nálgun á 

viðfangsefnið, sem báðar skipta jafn miklu máli. Þessum spurningum var því gefið 

jafnt vægi við útreikninga á fylgni. Útkoma úr fylgniprófi fyrir allt gagnasafnið sýndi 

fram á tengsl með heildaránægju og tilhneigingar til jákvæðs umtals (r(262) = 0,67; p 

< 0,001). Skiptar skoðanir eru um hvaða gildi fylgnin þarf að hafa til að teljast sterk en 

samkvæmt Kasper og fl. (2006) má skilgreina fylgni yfir 0,5 sem sterka. Bush og 

Burns (2005) gera meiri kröfur og telja fylgni á bilinu 0,61-0,80 vera meðalsterka; allt 

þar fyrir neðan megi skilgreina sem vika fylgni sem mælist 0,81 eða hærri má 

skilgreina sem sterka fylgni. Engu skiptir hvort viðmiðið sé notað; fylgnin á milli 

heildaránægju og jákvæðs umtals er sterk eða meðalsterk og tengslin á milli breytanna 

eru því vissulega til staðar. Tilgáta þrjú er því studd.  

Til að fá betri mynd af tengslum ánægju og jákvæðs umtals var fylgni 

breytanna skoðuð út frá öllum bönkum. Niðurstöðurnar voru mjög áhugaverðar og 

reyndist vera nokkuð stór munur á milli banka. Fylgnin milli ánægju og jákvæðs 

umtals var sterkust hjá Landsbankanum (r(80) = 0,75; p < 0,001) en næst sterkasta 

fylgnin reyndist vera hjá Kaupþing (r(61) = 0,64; p < 0,001). Sparisjóðirnir (r(51) = 

0,56; p < 0,001) og Glitnir/Íslandsbanki (r(64) = 0,53; p < 0,001) mælast með 

fylgnistuðul sem Bush og Burns (2005) myndu skilgreina sem veika en Kasper og fl. 

(2006) myndu skilgreina sem sterka.  
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5.5   Þjónustuvíddirnar fimm 

Eins og áður hefur komið fram er rannsóknin byggð á þjónustuvaka Parasuraman og 

fl. (1988) þar sem hver spurning er í raun hluti af ákveðinni gæðavídd. Víddirnar eru 

fimm talsins; áreiðanleiki, svörun, trúverðugleiki, hluttekning og áþreifanleiki. Í töflu 

6 má sjá hvernig spurningarnar röðuðust á mismunandi víddir, miðað við 

þjónustuvakann eins og hann var settur fram hjá Parasuraman (1988). Spurningar sem 

voru sérstaklega sniðnar að fjármálaþjónustu voru flokkaðar í tilteknar víddir því sem 

höfundur þessarar ritgerðar taldi réttast. 

 

Tafla 6 - Skipting spurninga eftir gæðavíddum. 

Gæðavíddir þjónustu Spurningar 

Áþreifanleiki  1. - 5. 

Áreiðanleiki  6. - 10. 

Svörun  11. - 15. 

Trúverðugleiki  16. - 19. 

Hluttekning 20. - 25. 

 

Upplýsingarnar sem fram koma í þessum kafla byggja á lýsandi tölfræði og eru fyrst 

og fremst settar fram fyrir samanburð við þáttagreininguna í kafla 5.6. Þar er 

flokkunin könnuð og staðfest út frá svörum þátttakenda. Áhugavert var að skoða 

niðurstöður allra spurninga eftir að þær höfðu verið flokkaðar niður í þær gæðavíddir 

sem þær standa fyrir – og er ekki síður áhugavert að bera þessa lýsandi tölfræði saman 

við niðurstöður þáttagreiningarinnar sem á eftir kemur. Á mynd 9 má sjá meðaltal 

skynjunar í hverjum banka.  
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Mynd 9 - Meðaltöl á skynjun þátttakenda á gæðavíddunum, flokkað eftir bönkum. 
 

Á mynd 9 má síðan sjá meðaltal mikilvægis í hverjum banka. 

 

 

Mynd 10 - Meðaltöl á mati þátttakenda á mikilvægi gæðavídda, flokkað eftir bönkum. 
 

 Myndirnar bera með sér að nokkur munur er á skynjun þátttakenda á 

gæðavíddunum og hversu mikilvægir þeir telja þær vera. Skynjuð þjónusta allra 

bankanna er mjög sambærileg þeirri þjónustu sem vænst er í áþreifanleikavíddinni en 

eins og sést á mynd 10 lítur út fyrir að mikilvægi áþreifanleikavíddarinnar sé minnst. 

Með öðrum orðum; bankarnir standa sig best í þeirri vídd sem skiptir viðskiptavini 

minnstu máli. Í öðrum víddum er yfirleitt mikill munur á skynjun og mikilvægi. 

Niðurstöður fyrstu rannsóknarinnar með þjónustuvakann (Parasuman og fl., 1985) 
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bentu til þess að áreiðanleikavíddin skipti neytendur mestu máli. Mynd 9 gefur til 

kynna að áreiðanleika-, svörunar- og trúverðugleikavíddirnar séu mikilvægastar en 

samanburður við mynd 10 ber með sér að bankarnir eru nokkuð langt frá því ná 

skynjun þessara vídda á þann stall sem er vænst af viðskiptavinum.  

 Áhugavert hefði verið að beita aðhvarfsgreiningu á gögnin til að sjá hvaða 

vídd hefði mest vægi í heildaránægju. Gögnin þóttu hins vegar ekki tæk fyrir 

aðhvarfsgreiningu, fyrst og fremst vegna þess að um hentugleikaúrtak var að ræða og 

er því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á tiltekið þýði. Til að fá þó einhverjar 

vísbendingar um hvaða vídd hefði mest að segja um heildaránægju viðskiptavina var 

fylgnipróf gert. Í ljós kom að trúverðugleikavíddin hafði mestu tengslin við 

heildaránægju (r(262) = 0,706; p < 0,001) og gefur það til kynna að sú vídd skiptir 

mjög miklu máli. Áþreifanleikavíddin hefur minnstu tengslin við heildaránægju 

(r(262) = 0,425; p < 0,001) og styður það enn frekar það sem segir hér að ofan, þ.e. að 

bankarnir eru að standa sig best í þeirri vídd sem hefur minnst að segja um 

heildaránægju viðskiptavina. Aðrar víddir, þ.e. áreiðanleika-, svörunar,- og 

hluttekningarvíddirnar mældust allar með mjög svipuð tengsl við heildaránægju, með 

fylgnistuðul á bilinu 0,61-0,62.  

Sparisjóðirnir eru með hæstu meðaleinkunn skynjunar í öllum víddunum og 

leiddi dreifigreining í ljós að marktækur munur er á meðaltölum bankanna í 

skynjunarhluta fjögurra vídda af fimm; áreiðanleikavíddinni (F(3,260) = 3,57; p < 

0,05), svörunarvíddinni (F(3,260) = 2,85; p < 0,05), trúverðugleikavíddinni (F(3,260) 

= 3,98; p < 0,01) og hluttekningarvíddinni (F(3,260) = 3,25; p < 0,05).  Marghliða 

samanburður sýndi enn fremur að Sparisjóðirnir skera sig nokkuð úr hvað skynjun 

víddana varðar og má rekja muninn til þeirra í öllum víddunum. Í þremur víddum 

(áreiðanleika-, trúverðugleika- og hluttekningarvíddinni) er marktækur munur á 

Sparisjóðunum og Kaupþingi en í svörunarvíddinni mælist munur á Sparisjóðunum og 

Landsbankanum.    

 

5.6   Þáttagreining 

Þáttur er samansafn nokkurra breyta eða spurninga sem eru í raun og veru að mæla 

sömu hugsmíð. Grunnurinn í þjónustuvakanum er þáttagreining, þar sem 

spurningalistinn er flokkaður niður á fimm þætti sem skilgreindar hafa verið sem 

gæðavíddirnar fimm (RATAR). Með þáttagreiningu er fylgni milli breyta (þ.e. 
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fullyrðinganna/spurninga) könnuð. Ef fylgni er til staðar gefur það vísbendingar um að 

breyturnar eigi eitthvað sameiginlegt. Ef mikil fylgni er milli breyta er líklegt að þær 

myndi sama þáttinn. Haukur Freyr Gylfason og Þórhallur Örn Guðlaugsson (2006, 8) 

segja þáttagreiningu vera notaða „til að finna þætti sem geta meðal annars skýrt fylgni 

milli spurninga, fjölda þeirra, hvaða hugtaka þeir vísa til og hver tengslin eru á milli 

þáttanna.“ Þáttagreiningu er ýmist hægt að nota til að staðfesta lausn eða til leita að 

formi. Í staðfestri þáttagreiningu eru þannig fyrirfram gefnar hugmyndir um hver 

niðurstaðan verður, t.d. ef kanna ætti ef þýdd útgáfa af spurningalista gæfi sömu þætti 

og fyrirmyndin. Í leitandi þáttagreiningu er yfirleitt verið að kanna hvort einhverjar 

spurningar hlaði á sama þáttinn og er megintilgangur hennar að kanna hvort 

grundvöllur sé fyrir því að fækka spurningum, smækka þar með gagnasafnið og gera 

það þjálla í meðförum.  

 Skiptar skoðanir eru um hvað marga svarendur þarf til að þáttagreining geti 

talist áreiðanleg. Kim og Mueller (1978, í Anton Örn Karlsson, Snjólfur Ólafsson og 

Þórhallur Guðlaugsson, 2006) segja að stærð úrtaksins velti á því hversu skýr 

þáttagerðin er. Ef sá breytileiki sem þættir skýra af hverri mældri breytu 

(communalities) hefur hærra tölugildishlutfall en 0,7 auk þess sem að minnsta kosti 3-

4 breytur hlaða á hvern þátt, er óhætt að túlka þáttagerðina sem skýra. Kline (1994, í 

Anton Örn Karlsson og fl., 2006) segir að við slíkar aðstæður sé 100 manna úrtak 

nægilegt til að fá áreiðanlega þáttagreiningu en þegar þáttagerð er hóflega skýr er 

æskilegt að hafa úrtak með a.m.k. 200 manns. Tabachnick og Fidell (2001, í Haukur 

Freyr Gylfason og Þórhallur Örn Guðlausson, 2006) setja viðmiðið hins vegar við 300 

athuganir. Áætlað var að sú rannsókn sem hér er fjallað um væri að minnsta kosti 

hóflega skýr. Miðað við fimm þátta greiningu Parasuman og fl. (1985) og þá 

staðreynd að í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um var 4-6 spurningum (þ.e. breytur) 

hlaðið á hvern þátt (sjá töflu 6) var áætlað að það þyrfti a.m.k. 200 svarendur til að 

þáttagreining myndi skila árangri.  

Anton Örn Karlsson og fl. (2006) segja að reikna þurfi tvö tölfræðipróf til að 

kanna hvort breytur gagnasafns tengist nægilega mikið fyrir þáttagreiningu; 

annarsvegar Bartletts prófið (Bartlett's test of sphericity) og hins vegar KMO prófið 

(Kaiser-Meyer-Olkin). Bartletts prófið reyndist marktækt (χ2 (300, N=264) = 4117,7; 

p < 0,001) og gaf til kynna að fylgni væri á milli fullyrðinga. Fylgnifylki 

gagnasafnsins (correlation matrix) var einnig skoðað og í ljós kom að dreifing á fylgni 

var nokkuð góð (r = 0,05 – 0,76). Útkoma KMO prófsins reyndist vera 0,94 sem er 
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langt fyrir ofan þau viðmið sem Tabachnick og Fidell (2007) setja fram sem lágmark 

fyrir því hvort gagnasafn henti fyrir þáttagreiningu. KMO prófið getur tekið gildi á 

bilinu 0–1 þar sem 0 merkir að breyturnar eigi það lítið sem ekkert sameiginlegt. Eftir 

því sem gildið er nær 1 því meira eiga breyturnar sameiginlegt. Tölugildið 0,94 gaf 

því tilefni til að ætla að út úr þáttagreiningunni kæmu áreiðanlegir þættir.  

Eins og sagt var frá í kafla 2.4.1 felst helsta gagnrýnin á þjónustuvakann í 

þáttagreiningunni og hvort að víddirnar séu í raun og veru fimm talsins. Til að kanna 

hvort sú væri raunin í tilviki íslenskra banka og sparisjóða var sett fram þriðja tilgátan: 

 

H3: Þáttagreining á þróaða þjónustuvakanum er ekki í samræmi  

við fimm þátta skiptingu upprunalega þjónustuvakans 

 

Eins og áður segir þóttu gögnin tæk til þáttagreiningar. Fyrst voru gögnin 

þáttagreind með meginhlutagreiningu (principal components) á þann veg að gögnin 

voru látin ráða fjölda þátta. Eigingildi (eigenvalue) og skriðurit (scree plot) voru 

skoðuð til að átta sig á hlutfallslegu vægi einstakra þátta. Aðeins fjórir þættir fengu 

eigingildi yfir 1, en fimmti þátturinn fékk tölugildið 0,99. Viðmið Kaiser (Kaiser´s 

criteria) miðar við að allir þættir sem eru með lægra eigingildi en 1 séu dregnir úr 

þáttalausninni. Eigingildin bentu því til fjögurra þátta lausnar. Þó er rétt að taka fram 

að fimmti þátturinn fékk gildið 0,99 og er því mjög nálægt viðmiði Kaiser. Að því 

leyti væri hægt að rökstyðja að þættirnir, og þar með víddirnar, væru 4-5 talsins.  

Skriðuritið (mynd 11) ber hins vegar með sér að lausnin sé frekar tveggja til 

þriggja þátta. Um leið er ljóst að fyrsti þátturinn hefur langmesta vægið og skýrir 

45,6% af dreifingunni. Innri áreiðanleiki, mældur með Cronbachs alfa (α), fyrstu 

þriggja þáttanna var mjög hár (α = 0,92, 0,91 og 0,7) en ekki eins hár í fjórða 

þættinum (α = 0,62). Innri áreiðanleiki er mæling á því hvort atriði kvarða mæla sömu 

hugsmíðina og eftir því sem gildi hans er nær tölugildinu 1,0, því líklegra er að 

þættirnir (þ.e. spurningarnar) séu að mæla sömu hugsmíðina. Groth-Marnat (2003) 

notar tölugildið 0,7 sem viðmið um góðan innri áreiðanleika; allt undir því gefi 

vísbendingar um að einsleitni sé ekki nægileg og því sé ekki víst að verið sé að mæla 

sömu hugsmíðina.  Af öllu framangreindu má vera ljóst að lausnin er aldrei fimm 

þátta og er tilgáta tvö því studd.  
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Mynd 11 - Skriðurit þáttagreiningar. 
 

Gögnin voru einnig þáttagreind með hornréttum snúningi (orthogonal 

rotation) og sýnir tafla 7 hvernig þáttafylki þeirrar greiningar lítur út. Undir fyrstu tvo 

þættina heyrðu samtals 20 fullyrðingar sem rennir enn frekari stoðum undir að 

þættirnir séu í raun aðeins tveir, sbr. framangreint skriðurit. Fullyrðing átta hlóðst 

nokkuð jafnt á tvo þætti.  

 

 

Tafla 7 - Fjögurra þátta snúið þáttafylki (rotated component matrix). 

    Þættir 
    1 2 3 4 
11. Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel 0,786       

12. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar 
starfsfólks bankans 

0,739      

9. Starfsfólk bankans er aldrei of önnum kafið til 
að bregðast við beiðni um aðstoð 

0,727       

14. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá 
bankanum símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri) 

0,714       

15. Rafrænum fyrirspurnum (t.d. hjá þjónustuveri) 
er svarað fljótt og vel 

0,67      

7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir bankinn 
einlægan áhuga á að leysa hann 

0,651      

13. Starfsfólk bankans er alltaf reiðubúið að 
aðstoða viðskiptavini 

0,643      

10. Bankinn heldur vel utan um gögn og 
upplýsingar um mig 

0,567       
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8. Þjónustan sem bankinn veitir er skilvirk 0,525 0,469    

20. Starfsfólk hefur skilning á þörfum 
viðskiptavina 

 0,727     

17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans er 
mér sýnd full virðing 

  0,702     

16. Ég ber traust til starfsfólks bankans  0,702     

19. Starfsfólk bankans hefur þekkingu til að svara 
spurningum mínum um hverskyns þjónustu 

 0,679     

21. Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir 
brjósti 

  0,677     

22. Ég finn að starfsfólk bankans vill veita mér 
persónulega þjónustu 

 0,652     

18. Starfsfólk bankans sýnir mér ávallt kurteisi  0,65    

24. Starfsfólk bankans er vingjarnlegt í viðmóti  0,62    

23. Viðskiptavinir hafa aðgang að bankanum á  
tíma sem hentar þeim. 

  0,566     

1. Framkoma starfsfólks (gjaldkera, 
þjónustufulltrúa og annarra) ber vott um 
fagmennsku 

 0,565     

2. Húsnæði bankans uppfyllir vel þarfir mínar     0,712  

25. Bankinn hefur nægilegan fjölda útibúa og 
hraðbanka 

    0,676   

3. Bankinn er búinn tækja- og þjónustubúnaði 
sem uppfyllir kröfur nútímans 

    0,644  

5. Bankinn er búinn heimabanka sem uppfyllir 
kröfur nútímans 

      0,723 

4. Gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og 
heimasíða, eru aðlaðandi í útliti 

     0,64 

6. Ef bankinn lofar að gera eitthvað fyrir ákveðin 
tíma, þá er staðið við það 

0,51       

  Innri áreiðanleiki (α) 0,919 0,912 0,695 0,624 

 

Athygli vekur að fullyrðingar 6-15, sem flestar eiga það sameiginlegt að fjalla 

um framkomu og viðbrögð bankans og starfsfólks hans, hlaðast allar á fyrsta þátt. Sá 

þáttur virðist því standa fyrir tvær af víddum þjónustuvakans, þ.e. áreiðanleika og 

svörun. Annar þáttur samanstendur einnig að mestu leyti af fullyrðingum úr tveimur 

víddum, þ.e. trúverðugleika og hluttekningu. Þá hlaðast fullyrðingar 2, 3, 4 og 5 ýmist 

á þriðja og fjórða þátt, sem mætti skilja sem svo að áþreifanleikahlutinn sé í raun tvær 

víddir. Það er hins vegar hæpið, enda fjalla allar fullyrðingarnar í þriðja og fjórða þátt, 

um húsnæði og tækjabúnað. Á þeim er þó jafnvel stigsmunur þar sem fullyrðingarnar í 

þriðja þættinum snúa meira að húsnæði og útibúum banka, á meðan fullyrðingar í 

fjórða þættinum fjalla meira um einskonar „tæknilega umgjörð“, eins og t.d. 
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heimasíðu og heimabanka. En jafnvel þó hægt sé að gera greinarmun á 

fullyrðingunum verða þær samt að teljast nógu sambærilegar til að geta fallið undir 

einu og sömu áþreifanleika- og umgjörðsvídd. Til að kanna réttmæti fimm þátta 

lausnar upprunalega þjónustuvakans voru gögnin einnig þáttagreind á þann veg að 

sérstaklega var beðið um fimm þætti. Innri áreiðanleiki  þeirra var mældur og reyndist 

hann mjög hár í fyrstu þáttum 1-3 (α = 0,93, 0,91 og 0,7), rétt eins og þegar gögnin 

voru sjálf látin ráða fjölda þátta, en lægri í þáttum 4-5 (sjá töflu 8).  

 

Tafla 8 - Fimm þátta snúið þáttafylki (rotated component matrix). 

    Þættir 
    1 2 3 4 5 
17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans er 

mér sýnd full virðing 
0,75         

16. Ég ber traust til starfsfólks bankans 0,714        

20. Starfsfólk hefur skilning á þörfum 
viðskiptavina 

0,7        

1. Framkoma starfsfólks (gjaldkera, 
þjónustufulltrúa og annarra) ber vott um 
fagmennsku 

0,677         

18. Starfsfólk bankans sýnir mér ávallt kurteisi 0,677       

19. Starfsfólk bankans hefur þekkingu til að svara 
spurningum mínum um hverskyns þjónustu 

0,659        

8. Þjónustan sem bankinn veitir er skilvirk 0,624       

22. Ég finn að starfsfólk bankans vill veita mér 
persónulega þjónustu 

0,611        

24. Starfsfólk bankans er vingjarnlegt í viðmóti 0,593       

21. Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir 
brjósti 

0,518       

11. Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel   0,794       

12. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar 
starfsfólks bankans 

 0,74       

9. Starfsfólk bankans er aldrei of önnum kafið til 
að bregðast við beiðni um aðstoð 

  0,736       

14. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá 
bankanum símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri) 

  0,683       

15. Rafrænum fyrirspurnum (t.d. hjá þjónustuveri) 
er svarað fljótt og vel 

 0,655       

13. Starfsfólk bankans er alltaf reiðubúið að 
aðstoða viðskiptavini 

 0,641       

7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir bankinn 
einlægan áhuga á að leysa hann 

 0,621       

10. Bankinn heldur vel utan um gögn og 
upplýsingar um mig 

  0,594       

2. Húsnæði bankans uppfyllir vel þarfir mínar     0,709     
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25. Bankinn hefur nægilegan fjölda útibúa og 
hraðbanka 

    0,669     

3. Bankinn er búinn tækja- og þjónustubúnaði 
sem uppfyllir kröfur nútímans 

    0,641    

5. Bankinn er búinn heimabanka sem uppfyllir 
kröfur nútímans 

      0,73   

4. Gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og 
heimasíða, eru aðlaðandi í útliti 

     0,643   

6. Ef bankinn lofar að gera eitthvað fyrir ákveðin 
tíma, þá er staðið við það 

    0,525   

23. Viðskiptavinir hafa aðgang að bankanum á  
tíma sem hentar þeim. 

        0,766

  Innri áreiðanleiki (α) 0,925 0,909 0,695 0,649 0,629
 

 Niðurstöður fimm þátta lausnar eru mjög sambærilegar fjögurra þátta 

lausninni, enda raðast 24 af 25 fullyrðingum á fyrstu fjóra þættina. Það er aðeins 

fullyrðing 23, Viðskiptavinir hafa aðgang að bankanum á tíma sem hentar þeim, sem 

sker sig úr í fimmta þáttinn. Þann þátt má hins vegar túlka ómarktækan því samkvæmt 

Fabrigar, Wegener, MacCallum, og Strahan (1999, í Anton Örn Karlsson og fl., 2006) 

þarf hver þáttur að hlaða að minnsta kosti þrjár fullyrðingar til að þáttagerðin geti 

talist skýr. Aðrar fullyrðingar hlaðast á þættina á mjög svipaðan hátt og í fjögurra 

þátta fylkinu og er greinileg samsvörun á milli áreiðanleika- og svörunarvíddanna 

annars vegar og trúverðugleika- og hluttekningarvíddanna hins vegar. 
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6   Umræður 

Í inngangskafla þessarar ritgerðar voru tilgreind þrjú rannsóknarmarkmið: 

 

 Að öðlast skilning á þeim þáttum sem viðskiptavinir skynja sem 
þjónustugæði hjá viðskiptabanka sínum.  

 

 Að greina hvort tengsl séu á milli heildaránægju viðskiptavina með 
þjónustu viðskiptabanka síns og löngunar þeirra til að skapa jákvætt umtal 

 

 Að kanna hvort þjónustuvíddirnar fimm standist þáttagreiningu á íslensku 
viðskiptabönkunum. 

 

Hvað fyrsta markmiðið varðar sýndu niðurstöður að mikilvægi einstakra 

þjónustuþátta er mjög sambærilegt hjá viðskiptavinum allra banka og sparisjóða og 

aðeins í einum þætti mældist munur á milli banka. Sparisjóðirnir koma langbest út úr 

samanburði milli skynjunarhlutans, þar sem viðskiptavinir þeirra mælast með betri 

þjónustu í átta af þeim níu þáttum sem munur mældist á milli banka. Þegar munurinn á 

skynjun og mikilvægi einstakra þjónustuþátta var skoðað, þ.e. þjónustugæðin, kom í 

ljós að þau eru mest hjá Sparisjóðunum en verst hjá Kaupþingi, en munurinn á 

Kaupþing og hinum tveimur stóru bönkunum, Glitni/Íslandsbanka og 

Landsbankanum, er ekki ýkja mikill. Niðurstöðurnar sýna að viðskiptavinir stóru 

bankanna þriggja hafa miklar efasemdir um að bankarnir beri hag viðskiptavina sinna 

fyrir brjósti og er sá þáttur með mesta sýnilega gapið samkvæmt radarkorti (sjá mynd 

8). Sparisjóðirnir mælast með betri þjónustugæði í sjö þáttum af 25 og má því áætla að 

þessum þætti starfsseminnar sé best sinnt þar af öllum bönkum. Þó er einnig ljóst að 

betur má ef duga skal, enda þjónustugapið nokkuð stórt hjá Sparisjóðunum í flestum 

þáttum – þótt það sé ekki í líkingu við stærð gapsins hjá öðrum bönkum. Umgjörð og 

ásýnd þjónustunnar er fullnægjandi hjá öllum bönkum og sparisjóðum og fer meira að 

segja fram úr væntingum viðskiptavina, sem samkvæmt Najjar og Bishu (2006) er 

mjög jákvætt. Niðurstöður benda þó til þess að umgjörð og ásýnd séu þeir þættir 

þjónustunnar sem skipta viðskiptavini minnstu máli.  

 Annað markmiðið fjallaði um tengsl á milli heildaránægju viðskiptavina og 

löngunar þeirra til að skapa jákvætt umtal um viðskiptabanka sinn. Sé gagnasafnið 

skoðað í heild sést að tengsl heildaránægju og jákvæðs umtal eru nokkuð sterk. Fyrri 
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rannsóknir gefa tilefni til að ætla að sá banki sem mælist með mestu þjónustugæðin sé 

með ánægðustu viðskiptavinina (til dæmis Caruana og fl., 2000; Dabholkar og 

Overby, 2005; Olorunniwo og fl., 2006; Spreng og MacKoy, 1996). Sú er raunin í 

þessari rannsókn, þ.e. Sparisjóðirnar mælast með mestu þjónustugæðin og þar eru 

einnig ánægðustu viðskiptavinirnir. Samkvæmt ýmsum rannsóknum (til dæmis 

Anderson og Sullivan, 1993; Chumpitaz og Paparoidamis, 2004; Mittal og Kamakura, 

2001; Parasuraman og fl., 1988; Silverman, 2001; Zeithaml og fl., 1996) ætti 

tilhneiging til að skapa jákvætt umtal um viðskiptabanka sinn að vera mest hjá 

viðskiptavinum Sparisjóðanna. Svo reyndist þó alls ekki vera. Þótt að heildaránægjan 

mælist marktækt hærri hjá Sparisjóðunum en öðrum bönkum er fylgni þeirra við 

jákvætt umtal næstminnst, eða 0,56. Aðeins Glitnir hafði lægri fylgnistuðul, eða 0,53. 

Viðskiptavinir Landsbankans eru líklegastir við að skapa umtal (0,75), jafnvel þó svo 

að ánægja þeirra sé takmörkuð, a.m.k. í samanburði við Sparisjóðanna. Erfitt er að 

gera sér grein fyrir hvað veldur þessari niðurstöðu, enda er hún í hróplegu ósamræmi 

við þær kenningar sem settar hafa verið fram í þessari ritgerð. Áhugavert væri að 

fylgja þessari tilteknu niðurstöðu eftir með frekari rannsóknum um hvað það 

nákvæmlega er sem stjórnar umtali og umræðu um banka og sparisjóða á Íslandi.  

 Þriðja markmiðið snýr að upphaflegri þáttagreiningu Pasuraman og fl. (1985) í 

gæðavíddirnar fimm og gekk út á að kanna hvernig þjónusta íslenskra banka og 

sparisjóða falli að slíkri fimm þátta greiningu. Í ljós kom að skynjuð gæði á þjónustu 

íslenskra banka og sparisjóða falla í fjóra þætti, þegar gögnin voru látin ráða fjölda 

þátta. Þar hafa tvær þættir langmesta vægið, hvort sem horft er til skriðurits, innri 

áreiðanleika eða fjölda breyta sem raðast á þættina. Þessir tveir þættir falla vel að 

RATER-víddunum, en þó á þann veg að í raun falla fjórar víddir á þessa tvo þætti. 

Fyrsti þátturinn samanstendur af fullyrðingum sem tengja má áreiðanleika og svörun, 

og annar þátturinn setur trúverðugleika og hluttekningu undir sama hattinn. Þegar 

þáttafylkin eru skoðuð ítarlega sést að breyturnar sem falla á hina tvo þættina eiga það 

sameiginlegt að fjalla um umgjörð og áþreifanleika þjónustunnar, auk þess sem innri 

áreiðanleiki þeirra er talsvert lægri. Lausn þegar sérstaklega var beðið um fimm þátta 

greiningu gaf mjög sambærilega niðurstöður. Það gefur tilefni til að ætla að þættir þrjú 

og fjögur séu í raun mjög sambærilegir og af því leiðir að gæðavíddir á íslenska 

bankamarkaðnum eru eftirfarandi: 
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1. Áreiðanleiki og svörun 

 Áreiðanleikavídd Parasuraman og fl. (1988) fjallar um hæfni til 

að veita þjónustu og svörunarvíddin um viljann til að veita 

þjónustu. Svo virðist sem viðskiptavinir íslenskra banka og 

sparisjóða setji hæfni og vilja undir sama hattinn.  

2. Trúverðugleiki og umhyggja 

 Skýr samsvörun er á milli þekkingar og framkomu starfsfólks 

til að stuðla að trausti og trúverðugleika (sbr. 

trúverðugleikavíddin) og þeirrar umhyggju sem bankinn og 

starfsmenn hans sýna viðskiptavinum (sbr. hluttekningarvíddin) 

3. Áþreifanleiki  og umgjörð 

 Útlit og búnaður höfuðstöðva og útibúa bankanna auk annarrar 

áþreifanlegrar aðstöðu. Þáttagreining sýnir að þessir þættir 

skýra minnstan hluta dreifingarinnar og aðrar niðurstöður gefa 

sterkar vísbendingar um að þessir þættir skipta viðskiptavini 

minnstu máli.  

 

Þessi niðurstaða styður því við þá gagnrýni sem upphaflegur þjónustuvaki 

Parasuraman og fl. (1985) hefur fengið, þ.e. að þjónustuvíddirnar séu í raun ekki fimm 

talsins. Þessi niðurstaða, þ.e. að einstaka víddir hlaðist á sama þáttinn, er einnig í 

samræmi við aðrar rannsóknir.  Rannsókn Pitt og fl. (1995) sýndi fram á þriggja þátta 

greiningu þar sem áreiðanleiki og svörun hlóðust á sama þáttinn, reyndar ásamt 

umhyggju. Þáttagreining Hauks Freys Gylfasonar og Þórhalls Guðlaugssonar (2006) 

setti einnig saman áreiðanleika og svörun annars vegar og trúverðugleika og 

hluttekningu hins vegar. Ýmsar rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að áreiðanleiki og 

svörun eru mikilvægustu víddirnar (Allred og Addams, 2000; Avkiran, 1994; 

Parasuraman, 1985) og því á það ekki að koma á óvart að þær skuli vera túlkaðar af 

viðskiptavinum banka og sparisjóða með sambærilegum hætti. Það er þó alls ekki 

hægt að alhæfa um slíkt; t.d. sýndi rannsókn Arasli og fl. (2005) vissulega fram á 

þriggja þátta greiningu en þar stóðu áreiðanleiki og umhyggja sér sem tveir þættir en 

tengsl voru á milli svörunar og hluttekningar í þriðja þættinum.  

Hvað þessa rannsókn varðar er áhugavert að skoða eðli þáttanna þriggja sem 

rannsóknin sýnir fram á. Ljóst er að starfsfólk bankanna hafa mikið að segja um 
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útkomu á skynjunarhluta fyrstu tveggja þáttanna. Hæfni, þekking, vilji og umhyggja 

starfsfólks eru þættir sem virðist þurfa að bæta hjá öllum bönkunum og þannig væri 

hægt að auka skynjuð gæði þjónustu. Þótt tilkostnaður við þjálfun starfsfólks sé 

vissulega einhver má telja hann smávægilegan miðað við þann ávinning sem myndi 

hljótast af því að draga úr gapinu í þáttum eitt og tvö og stuðla þannig að betri gæðum 

þjónustunnar.  

 

6.1   Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Nauðsynlegt er að hafa í huga að þessi rannsókn var gerð skömmu eftir fall stærstu 

banka landsins, á miklum umbrotatímum í íslensku samfélagi. Áður hefur verið 

minnst á nafnabreytingu Glitnis í Íslandsbanka á þeim tíma sem verið var að leggja 

spurningalistann fyrir.  Sú breyting vakti athygli í þjóðfélaginu, snérist um breytta 

ímynd og gerð til að koma á móts við þarfir og kröfur um endurnýjun og gæti haft 

áhrif á hvernig fólk skynjaði þjónustuna. Almennt var umræðan um stóru bankana þrjá 

mjög neikvæð. Einnig má nefna að skömmu eftir að lokað var fyrir þátttöku í 

könnuninni bárust fréttir af slæmri stöðu ýmissa sparisjóða. Til dæmis var SPRON 

tekinn til gjaldþrotameðferðar þann 22. mars, rúmri viku eftir að rannsókninni lauk, og 

má leiða að því líkur að útkoma SPRON hefði verið á annan veg ef könnunin hefði 

verið gerð eftir þann tíma. Helstu annmarkar rannsóknarinnar felast því í tímasetningu 

hennar. Þó má einnig horfa til tímasetningarinnar með jákvæðum augum, þar sem hún 

gefur tilefni til sambærilegrar rannsóknar eftir tiltekinn tíma, t.d. 2-3 ár, þegar 

samfélagsaðstæður og bankamarkaðurinn er kominn í eðlilegra horf.   

 Áhugavert hefði verið að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við 

samskonar rannsókn sem gerði hefði verið áður en bankakerfið hrundi. Því miður 

virðist sem að svo hafi ekki verið, að minnsta kosti ekki á opinberum vettvangi. Eins 

og áður hefur verið minnst á hefði verið fróðlegt að skoða þjónustukannanir frá 

bönkunum sjálfum, sem þeir framkvæma eflaust með reglubundnum hætti, en ekki 

fékkst aðgengi að slíkum rannsóknum.  

 Þátttakendur þessarar rannsóknar fengust með hentugleikaúrtaki (svokölluðu 

snjóboltaúrtaki) sem gerir það að verkum að forsendur fyrir aðhvarfsgreiningu eru 

ekki fyrir hendi. Þá er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á tiltekið þýði. 

Spurningalistinn var auk þess settur fram á netinu, og væri hægt að færa rök fyrir því 

að vegna þess væri í raun um að ræða viðhorfskönnun en ekki þjónustukönnun. 
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Áhugavert væri að sjá sambærilega rannsókn gerða þar sem þátttakendur eru fengnir í 

höfuðstöðvum og/eða útibúum einstakra banka, strax eftir að þeir hafa fengið þjónustu 

frá viðskiptabanka sínum. Slíkt úrtak myndi að öllum líkindum einnig uppfylla 

forsendur aðhvarfsgreiningar og með henni væri til dæmis hægt að kanna hvaða 

breytur hafa mest vægi í heildaránægju viðskiptavina.  

 Einstakar niðurstöður þessarar rannsóknar gefa tilefni til frekari 

framhaldsrannsókna. Áður hefur verið nefnt að tengslin milli ánægju viðskiptavina og 

tilhneigingar þeirra til að skapa jákvætt umtal er ekki í samræmi við fræðin. 

Áhugavert væri að kanna hvað veldur þessu. Má rekja ástæður þess til einhverra 

sérstaka aðstæðna í íslensku samfélagi? Það sama á við um þáttagreininguna, sem er 

ekki í samræmi við hinar fimm upphaflegu og aðskildu þjónustuvíddir. Hafa þær 

aðstæður sem eru upp á Íslandi nú um stundir einhver áhrif á þessar niðurstöðu? 

Þessum spurningum, og mörgum fleiri til, væri hægt að svara með frekari 

rannsóknum.  
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Viðauki – Spurningalisti könnunarinnar 

 

 

Ágæti viðtakandi. 

 

Spurningalistinn sem þú hefur samþykkt að svara er liður í rannsókn sem unnin er af 

meistaranema við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar um 

þjónustugæði banka og sparisjóða á Íslandi og viðhorf viðskiptavina til þeirrar 

þjónustu sem þeir fá hjá viðskiptabanka sínum. Það tekur um það bil 10 mínútur að 

svara spurningalistanum sem hér á eftir kemur. Könnunin er nafnlaus og svör verða 

ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Hver er þinn aðal viðskiptabanki? 
�1 Kaupþing 
�2 Glitnir 
�3 Landsbankinn 
�4 Byr 
�5 SPRON 
�6 Annar, hvaða? ________. 
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Í þessari rannsókn ertu beðin(n) um að velta fyrir þér hvaða skoðun þú hefur á gæðum þjónustunnar 
sem aðal viðskiptabanki þinn veitir þér. Í þessum fyrsta hluta rannsóknarinnar ertu beðin(n) um að 
taka afstöðu til fullyrðinga um ýmsa þjónustuþætti bankans og hversu sammála eða ósammála þú 
sért að slík þjónusta sé fyrir hendi. Engin svör eru rétt eða röng. Leitast er eftir svörum sem sýna 
hver skoðun þín er á gæðum þeirrar þjónustu sem stendur þér til boða sem viðskiptavinur bankans. 
 

Fyrsti hluti - mat á veittri þjónustu   

Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir mjög ósammála en (5) merkir mjög sammála 

     
Mjög 

ósam-
mála 

Ósam-
mála 

Hvorki 
né 

Sam-
mála 

Mjög 
sam-
mála 

1. Framkoma starfsfólks (gjaldkera, þjónustufulltrúa og annarra) ber vott um fagmennsku   �1   �2   �3   �4   �5 

2. Húsnæði bankans uppfyllir vel þarfir mínar   �1   �2   �3   �4   �5 

3. Bankinn er búinn tækja- og þjónustubúnaði sem uppfyllir kröfur nútímans   �1   �2   �3   �4   �5 

4. Gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og heimasíða, eru aðlaðandi í útliti   �1   �2   �3   �4   �5 

5. Bankinn er búinn heimabanka sem uppfyllir kröfur nútímans   �1   �2   �3   �4   �5 

6. Ef bankinn lofar að gera eitthvað fyrir ákveðin tíma, þá er staðið við það   �1   �2   �3   �4   �5 

7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýnir bankinn einlægan áhuga á að leysa hann   �1   �2   �3   �4   �5 

8. Þjónustan sem bankinn veitir er skilvirk   �1   �2   �3   �4   �5 

9. Starfsfólk bankans er aldrei of önnum kafið til að bregðast við beiðni um aðstoð   �1   �2   �3   �4   �5 

10. Bankinn heldur vel utan um gögn og upplýsingar um mig   �1   �2   �3   �4   �5 

11. Fyrirspurnum er svarað fljótt og vel   �1   �2   �3   �4   �5 

12. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks bankans   �1   �2   �3   �4   �5 

13. Starfsfólk bankans er alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini   �1   �2   �3   �4   �5 

14. Ég fæ skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá bankanum símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri)   �1   �2   �3   �4   �5 

15. Rafrænum fyrirspurnum (t.d. hjá þjónustuveri) er svarað fljótt og vel   �1   �2   �3   �4   �5 

16. Ég ber traust til starfsfólks bankans   �1   �2   �3   �4   �5 

17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans er mér sýnd full virðing   �1   �2   �3   �4   �5 

18. Starfsfólk bankans sýnir mér ávallt kurteisi   �1   �2   �3   �4   �5 

19. Starfsfólk bankans hefur þekkingu til að svara spurningum mínum um hverskyns þjónustu   �1   �2   �3   �4   �5 

20. Starfsfólk hefur skilning á þörfum viðskiptavina   �1   �2   �3   �4   �5 

21. Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti   �1   �2   �3   �4   �5 

22. Ég finn að starfsfólk bankans vill veita mér persónulega þjónustu   �1   �2   �3   �4   �5 

23. Viðskiptavinir hafa aðgang að bankanum á  tíma sem hentar þeim.   �1   �2   �3   �4   �5 

24. Starfsfólk bankans er vingjarnlegt í viðmóti   �1   �2   �3   �4   �5 

25. Bankinn hefur nægilegan fjölda útibúa og hraðbanka   �1   �2   �3   �4   �5 
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Í þessum öðrum hluta rannsóknarinnar ertu beðin(n) um að segja til um hversu mikilvægt þú telur að 
þessir þjónustuþættir séu til staðar hjá viðskiptabanka þínum. Rétt eins og áður eru engin svör rétt 
eða röng. Leitast er eftir svörum sem sýna hver skoðun þín er á mikilvægi þeirrar þjónustu sem 
stendur þér til boða sem viðskiptavinur bankans. 
 

Annar hluti - mat á mikilvægi   

Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir að mikilvægi sé lítið en (5) merkir að mikilvægi sé mikið 

     

Mjög 
létt-

vægt 

Létt-
vægt 

Hvorki 
né 

Mikil-
vægt 

Mjög 
mikil-
vægt 

1. Að framkoma starfsfólks (gjaldkera, þjónustufulltrúa og annarra) beri vott um fagmennsku   �1   �2   �3   �4   �5 

2. Að húsnæði bankans uppfylli vel þarfir þínar   �1   �2   �3   �4   �5 

3. Að bankinn sé búinn tækja- og þjónustubúnaði sem uppfylli kröfur nútímans   �1   �2   �3   �4   �5 

4. Að gögn um þjónustu bankans, s.s. bæklingar og heimasíða, séu aðlaðandi í útliti   �1   �2   �3   �4   �5 

5. Að bankinn sé búinn heimabanka sem uppfylli kröfur nútímans   �1   �2   �3   �4   �5 

6. Ef bankinn lofi að gera eitthvað fyrir ákveðin tíma, þá sé staðið við það   �1   �2   �3   �4   �5 

7. Ef ég á við vanda að stríða, þá sýni bankinn einlægan áhuga á að leysa hann   �1   �2   �3   �4   �5 

8. Að þjónustan sem bankinn veiti sé skilvirk   �1   �2   �3   �4   �5 

9. Að starfsfólk bankans sé aldrei of önnum kafið til að bregðast við beiðni um aðstoð   �1   �2   �3   �4   �5 

10. Að bankinn haldi vel utan um gögn og upplýsingar um mig   �1   �2   �3   �4   �5 

11. Að fyrirspurnum sé svarað fljótt og vel   �1   �2   �3   �4   �5 

12. Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar starfsfólks bankans   �1   �2   �3   �4   �5 

13. Að starfsfólk bankans sé alltaf reiðubúið að aðstoða viðskiptavini   �1   �2   �3   �4   �5 

14. Að ég fái skjót viðbrögð ef ég óska aðstoðar hjá bankanum símleiðis (t.d. hjá þjónustuveri)   �1   �2   �3   �4   �5 

15. Að rafrænum fyrirspurnum (t.d. t.d. hjá þjónustuveri) sé svarað fljótt og vel   �1   �2   �3   �4   �5 

16. Að ég geti borið traust til starfsfólks bankans   �1   �2   �3   �4   �5 

17. Í samskiptum mínum við starfsfólk bankans sé mér sýnd full virðing   �1   �2   �3   �4   �5 

18. Að starfsfólk bankans sýni mér ávallt kurteisi   �1   �2   �3   �4   �5 

19. Að starfsfólk bankans hafi þekkingu til að svara spurningum mínum um hverskyns þjónustu   �1   �2   �3   �4   �5 

20. Að starfsfólk hafi skilning á þörfum viðskiptavina   �1   �2   �3   �4   �5 

21. Að bankinn beri hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti   �1   �2   �3   �4   �5 

22. Að ég finni að starfsfólk bankans vilji veita mér persónulega þjónustu   �1   �2   �3   �4   �5 

23. Að viðskiptavinir hafi aðgang að bankanum á  tíma sem hentar þeim.   �1   �2   �3   �4   �5 

24. Að starfsfólk bankans sé vingjarnlegt í viðmóti   �1   �2   �3   �4   �5 

25. Að bankinn hafi nægilegan fjölda útibúa og hraðbanka   �1   �2   �3   �4   �5 
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3. hluti – Ýmsar spurningar og bakgrunnsspurningar 
 
 
Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir mjög óánægð(ur) og (5) merkir mjög 
ánægð(ur) 
1. Á heildina litið, hversu ánægð(ur) ertu með viðskiptabanka þinn og þá 
þjónustu sem hann veitir þér? 
           Mjög ánægður             Mjög óánægður 

      
     1   2   3   4   5 

 
 
Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir að mjög litlu leyti og (5) merkir að mjög 
miklu leyti 
2. Að hve miklu leyti hefur hrun íslenska bankakerfisins haft áhrif á viðhorf þitt 
til þjónustu viðskiptabanka þíns? 
           Mjög litlu leyti             Mjög miklu leyti 

      
     1   2   3   4   5 

 
 
Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga. Merktu við eina tölu þar sem (1) merkir 
mjög ósammála og (5) merkir mjög sammála 
3. Ég mæli með mínum viðskiptabanka við aðra 
           Mjög ósammála             Mjög sammála 

      
     1   2   3   4   5 

 
4. Ég er jákvæður í garð viðskiptabanka míns í samræðum við aðra 
           Mjög ósammála             Mjög sammála 

      
     1   2   3   4   5 

 
 
Að lokum eru nokkrar bakgrunnsspurningar sem notaðar eru til nánari flokkunar 
þáttakenda: 

 
 
5. Hvert er kyn þitt? 
�1  karl 
�2  kona 
 
6. Hver er aldur þinn? 
�1  17 ára eða yngri 
�2  18-25 ára 
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�3  26-35 ára 
�4  36-50 ára 
�5  51- 65 ára  
�6  66 ára eða eldri 
 
7. Hvar á landinu býrð þú?  
�1 Á höfuðborgarsvæðinu     
�2 Á Vesturlandi  
�3 Á Vestfjörðum 
�4 Á Norðurlandi Vestra     
�5 Á Norðurlandi Eystra     
�6 Á Austurlandi 
�7 Á Suðurlandi 
�8 Á Reykjanesi 
 
8. Hver er þín menntun? (merktu við hæsta menntunarstig) 
�1 Grunnskólamenntun 
�2 Starfs- og eða framhaldsskólamenntun  
�3 Stúdentspróf eða sambærilegt 
�4 Háskólamenntun (BS/BA) 
�5 Framhaldsmenntun á háskólastigi (MS/MA/MBA, Phd)   
 
9. Hverjar eru þínar mánaðarlegu tekjur?  
�1 100.000 kr. eða minna 
�2 100.000-299.000 kr. 
�3 300.000-599.000 kr. 
�4 600.000-999.000 kr. 
�5 1.000.000 kr. eða meira. 
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