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Ágrip 

Bankarnir þurfa að beita öðrum aðferðum til að ná og viðhalda athygli 

viðskiptavinarins. Mikilvægi þess eykt í ljósi þess að auðvelt er að herma eftir 

vörum annarra banka þannig að þjónusta verður á endanum sá þáttur sem bankarnir 

munu hafa til að aðgreina sig. Bankarnir hafa flestir innleitt hjá sér tryggðarþjónustu 

eða tryggðarkerfi sem miða að því að binda viðskiptavini betur hjá fyrirtækinu. 

Markmið skýrslunnar var að svara rannsóknarspurningunni. „Er árangur af 

markaðssetningu af Vexti vildarþjónustu Kaupþings ásættanlegur?"  

Skýrsluhöfundur skoðar hver árangur er af kynninga og markaðsstarfi Kaupþings 

eða Arion banka á vildarþjónustu sinni Vexti. Bæði var notast við megindlega og 

eigindlega rannsókn en framkvæmdar voru rýnihópakannanir og spurningakönnun 

sem send var á viðskiptavini í Vexti í gegnum Netbanka.  

Miðað við niðurstöðu könnunar og rýnihópa þá telur skýrsluhöfundur að árangur af 

kynningastarfi sé ekki í samræmi við væntingar. Það voru frekar sláandi niðurstaða 

að eingöngu rúmlega helmingur eða 52,13% viðskiptavina sögðust vera í Vexti þar 

sem eingöngu þeir sem voru í þjónustunni voru spurðir. Markmiðið er að 80% 

viðskiptavina í Vexti vildarþjónustu viti að þeir séu í þjónustunni. 

 Í lok skýrslunnar setur höfundur fram tillögur að því hvernig bæta megi kynningu á 

Vildarþjónustunni. 
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Formáli 

Skýrsla þessi er unnin af undirrituðum nemanda í viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst árið 2009 og 2010 í samstarfi við Kaupþing (núna Arion banka). 

Viðfangsefni hennar er að varpa ljósi á það hvort það kynningastarf sem verið hafi í 

gangi við kynningu á vildarþjónustu bankans Vexti sé að skila sér til viðskiptavina.  

 

Skýrslan er unnin með það fyrir augum að benda á leiðir til útbóta við kynningu á 

Vexti. Það er von skýrsluhöfundar að skýrslan muni nýtast starfsfólki Arion banka. 

Rannsóknarvinna fór fram í febrúar og ágúst 2009.  

 

Þessi skýrsla er unnin undir handleiðslu Einars Svanssonar lektors sem 16 ECTS 

eininga lokaverkefni í BS námi í viðskiptafræði. 

 

Skýrsluhöfundur vill koma þakklæti til allra þeirra sem á einn eða annan hátt 

aðstoðuðu við gerð þessarar skýrslu. 

 

Yfirlýsing 

Ég undirrituð lýsi því yfir, að ég er höfundur þessarar skýrslu. Skýrslan er á ábyrgð 

skýrsluhöfundar. 

 

Reykjavík, apríl 2010 

 

 

 

________________________________________ 

Guðrún Ólöf Hrafnsdóttir 
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Inngangur 

Á síðustu árum hefur samkeppni milli banka aukist til muna. Áreiti frá bönkunum 

hefur aukist og fjöldi skilaboða sem viðskiptavinir fá eykst með hverju árinu. Barist 

er um hvern viðskiptavin og hörð sölumennska hefur aukist. Gylliboð um betri kjör 

og þjónustu heyrast reglulega. Samkeppni í tæknilausnum hefur einnig verið mikil 

milli bankanna. Dýrar tæknilausnir hafa verið þróaðar, netbanki, heimilisbókhald, 

innheimtukerfi og fleira sem auðveldar viðskiptavinum að eiga bankaviðskipti án 

milliliðar.  

Bankarnir þurfa að beita öðrum aðferðum til að ná og viðhalda athygli 

viðskiptavinarins. Mikilvægi þess eykst í ljósi þess að auðvelt er að herma eftir 

vörum annarra banka þannig að þjónusta verður á endanum sá þáttur sem bankarnir 

munu hafa til að aðgreina sig. Bankarnir hafa flestir innleitt hjá sér tryggðarþjónustu 

eða tryggðarkerfi. 

Ákvað skýrsluhöfundur að nálgast viðfangsefni þessarar skýrslu, viðskiptatryggð, 

með rannsókn á þeim neytendahópi nánar tiltekið viðskiptavinum Arion banka 

(áður Kaupþingi) í vildarþjónustunni Vexti. Rannsóknin var gerð áður en bankinn 

skipti um nafn sem er nú Arion banki. Í skýrslunni mun ég nota bæði nöfnin þar 

sem að kannanirnar voru gerðar áður en til nafnabreytingar kom. 

Viðfangsefni þessarar skýrslu er að rannsaka hvort þær leiðir sem notast hefur verið 

við í að markaðssetja Vöxt - vildarþjónustu Kaupþings séu að skila viðunandi 

árangri og koma með tillögur til útbóta.  

Byrjað var að því að taka viðtöl við ólíka hópa Vaxtarfélaga og í framhaldinu var 

gerð könnun til að kanna hvort markmiðum með vildarþjónustu Kaupþings hafi 

verið náð. Einnig sýnir skýrsluhöfundur hvernig vildarþjónustu bankans er 

uppbyggð ásamt uppbyggingu á vildarþjónustu helstu samkeppnisaðila. 
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 Tilgátan sem skýrsluhöfundur setur fram  

„ Er árangur af markaðssetningu af Vexti vildarþjónustu Kaupþings 

ásættanlegur?"  

Í framhaldinu mun ég koma með tillögur að áherslubreytingu á kynningastarfi á 

Vildarþjónustunni.  

1.1 Ástæður efnisvals 

Skýrsluhöfundur ákvað að skrifa um Vöxt vegna þess að skýrsluhöfundur hefur 

unnið að markaðssetningu á Vexti og hefur ákveðnar efasemdir um árangur þeirra 

aðgerða. Ef til vill væri peningum betur varið í að þróa tæknilausnir þar sem að 

viðskiptavinur sér ávinning sinn beint á yfirlitum, greiðslukortum, netbanka og 

fleiri stöðum í stað þess að senda bréf eða auglýsa eins og gert hefur verið hingað 

til. Ákvað skýrsluhöfundur að gera verkefni sem tengist vildarþjónustu Kaupþings 

1.2 Markmið verkefnis 

Markmið verkefni er að reyna að varpa ljósi á hvort að tryggðarþjónusta Kaupþing 

hafi verið að skila þeim árangri sem lagt var upp með og varpa ljósi hvort þær leiðir 

sem hafa verið nýttar í kynningu á vildarþjónustunni - Vexti séu að skila árangri í 

samræmi við væntingar. Ennfremur að svara rannsóknarspurningunni á 

greinargóðan hátt ásamt því að öðlast þjálfun í fræðilegum og gagnrýnum 

vinnubrögðum við öflun, meðferð og úrvinnslu gagna. 

 

Í skýrslunni er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

,,Er árangur af markaðssetningu af Vexti vildarþjónustu Kaupþings 

ásættanlegur?"  
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1.3 Annmarkar skýrslu 

Við gerð skýrslunnar komu nokkrir annmarkar í ljós: 

 

 Ekki var kannað til hlítar hvort úrtak könnunar endurspegli þýðið. 

 Hluti af viðskiptavinum sem svöruðu voru nýir viðskiptavinir sem komu frá 

SPRON og höfðu þess vegna ekki fengið kynningu á Vexti. 

 Allir þátttakendur nota tölvur og netbanka. Þess vegna er auðvelt fyrir 

svarendur að nálgast upplýsingar sem gætu haft áhrif á marktæki könnunar. 

 Ekki er kannað viðhorf annarra einstaklinga til Vaxtar  

 Margir nýir viðskiptavinir höfðu bæst við þýðið sem aldrei höfðu fengið 

kynningu á Vexti. 

1.4 Uppbygging skýrslu 

Í öðrum kafla er tekinn fyrir fræðilegur þáttur rannsóknarinnar. Fjallað er um 

hugtakið ,,CRM". Farið er yfir það hvað höfundur leggur til grundvallar 

viðfangsefninu sem ritgerðin fjallar um. Farið verður yfir hvað þjónustustjórnun 

er með sérstakri áherslu á það sem snýr að tryggðarkerfum eða 

tryggðarþjónustu. 

Í þriðja kafla er farið yfir hvað Vöxtur – Vildarþjónusta Kaupþings er og stiklað 

á stóru um sögu Vaxtar. Borin eru saman vildarþjónusta helstu samkeppnisaðila 

þ.e. Landsbanka, Byr og Íslandsbanka. 

Í fjórða kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð er til hliðsjónar í 

rannsónarvinnunni og er fjallað um þá aðferðafræði á fræðilegan hátt. 

Í fimmta kafla er fjallað um eigindlegu rannsóknina. Farið er yfir framkvæmd 

hennar og niðurstöður settar fram.  

Í sjötta kafla er fjallað um megindlegu rannsóknina. Farið er yfir framkvæmd 

hennar og niðurstöður settar fram.  

Í sjöunda kafla eru farið yfir heildarniðurstöður og hagnýtt gildi skýrslunnar þar 

sem höfundur varpar fram sínum ályktunum um niðurstöður rannsóknar.  

Í áttunda kafla eru lokaorð skýrsluhöfundar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Viðskiptatryggð er bönkum mjög mikilvæg eins og öðrum fyrirtækjum. Baráttan 

um hvern viðskiptavin er hörð og dýr en áhersla á nýsölu hefur þó minnkað frá 

hruni þeirra í október 2008. Bankarnir auglýsa að það sé einfalt að skipta og að þeir 

sjái um allt umstangið við flutning. Þannig hindranir eru ekki miklar en 

viðskiptavinurinn á ekki að þurfa að hafa mikið fyrir því að flytja sig yfir í nýjan 

banka. Gylliboð um betri kjör og þjónustu heyrast reglulega. Samkeppni í 

tæknilausnum hefur einnig verið mikil milli bankanna. Dýrar tæknilausnir hafa 

verið þróaðar, netbanki, heimilisbókhald, innheimtukerfi og fleira sem auðveldar 

viðskiptavinum að eiga bankaviðskipti án milliliðar. Bankarnir þurfa að beita öðrum 

aðferðum til að ná og viðhalda athygli viðskiptavinarins. Mikilvægi þess eykt í ljósi 

þess að auðvelt er að herma eftir vörum annarra banka þannig að þjónusta verður á 

endanum sá þáttur sem bankarnir munu hafa til að aðgreina sig. Bankarnir hafa 

flestir innleitt hjá sér tryggðarþjónustu eða tryggðarkerfi sem miða að því að binda 

viðskiptavini betur hjá fyrirtækinu.
1
 

Þegar fjallað er um tryggð og upplifun viðskiptavina þarf fyrst að afmarka þýðingu 

hugtaksins og hvernig eigi að túlka það. Spurningin um hvernig skilgreina eigi 

tryggð kemur upp í huga flestra sem þurfa að vinna með þetta hugtak. Hér má sjá 

nokkrar skilgreiningar sem eru áhugaverðar. Í bók Show og Ivens kom fram 

skilgreining á enska hugtakinu Loyalty úr The Oxford English Dictionary "Tryggð 

er sterk skuldbinding um stuðning eða trúmennsku; persóna sýnir stöðugan eða 

ákveðinn stuðning."
2
 Vef alfræðiritið – Wikipedia skilgreinir tryggð " Tryggð er sú 

aðgerð að bjóða afslætti, verð eða aðra hvatningu til að viðhalda viðskiptum."
3
 

Philip Kotler skilgreinir tryggð „Tryggð er sterk skuldbinding um að kaupa aftur 

ákveðna vöru eða þjónustu í nánustu framtíð þrátt fyrir áhrif markaðsaðgerða sem 

ætlað er til að hafa áhrif á kauphegðun". 
4
 Einnig hafa komið fram skilgreiningar 

                                                 
1 Helga Þóra Eiðsdóttir, markaðsstjóri Arion banka (munnleg heimild 15. febrúar 2010) 
2 Show, C og Ivens, J (2002). Building Great Customver Experience, bls, 54 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty#Loyalty_and_Marketing 
4 Kotler, P. (2003) Markgeting management (11. útgáfa), bls. 294 
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þar sem tryggð er sögð samband byggt á trausti og skuldbindingu milli kaupenda og 

seljenda.
5
  

Það sem er sameiginlegt með þeim sem fjalla um tryggð er að hún snýst um 

langtímasamband milli tveggja aðila. Eina leiðin til að skapa tryggð er að koma á 

sönnu sambandi við viðskiptavini fyrirtækisins sem ekki er byggt á fjárhagslegri 

hvatningu heldur á tilfinningu, trausti og samvinnu. Tryggð er sterk tilfinning og 

reynir á hana ef eitthvað fer úrskeiðis.
 6
  

 

Grunnur að því að fyrirtæki nái árangri er að þau eigi gott samband við 

viðskiptavini svo þeir versli oftar. Til að ná því þarf upplifun viðskiptavinar, í 

flestum tilfellum, að vera jákvæð. Að öðlast tryggð viðskiptavina er ekki gefið og 

fyrirtæki þurfa að leggja sig fram við að fá viðskiptavininn til að koma aftur. Ýmsir 

þættir hafa áhrif á upplifun bæði ytri og innri þættir. Aðgengi, þjónusta, gæði, 

starfsemi, umhverfi, vara, verð ásamt fleiri þáttum hafa áhrif á upplifun 

viðskiptavinarins
7
. Ímyndin sem fyrirtækið hefur skapað sér hefur einnig mikið að 

segja. Tryggð viðskiptavinar er fjárhagslega mikilvæg. Það að tapa viðskiptavini 

getur reynst dýrt og mikilvægt er að halda í viðskiptavini.
8
 

 

Virði viðskiptavina sem eru traustir viðskiptavinir þ.e. eiga langtíma 

viðskiptasamband við fyrirtækið og mæla með viðskiptum við fyrirtækið til annarra 

getur verið mjög mikið. Það er hægt að eyða of miklum tíma í það að setja 

hagnaðarmarkmið og að einblína á markaðshlutdeild, eins sérkennilega og það kann 

að hljóma, fremur en að huga að því að fá endurtekin viðskiti og þjónusta núverandi 

viðskiptavini. Til að skara framúr þá þarf að leggja megin áherslu á þjónustu við 

viðskiptavini og á þá starfsmenn sem eru samskiptum við viðskiptavini þ.e. 

framlínu.
9
  

                                                 
5 Bowen, J.T., Shoemaker, S (2003) Loyalty: A strategi Commitment bls. 31 
6 Butscher, S.A. (2002). Customer Loyalty Programmes and Clubs, bls 3. 
7 Show, C og Ivens, J (2002). Building Great Customer Experience, bls, 16 
8 Peter, J. Paul og Olson, Jerry C. (2008). Bls. 474. 
9 James L. Heskett, Thomas O. Jones, Gary W. Loveman, W. Earl Sasser, Jr., Leonard A. (1994) 

Schlesinger, Putting the Service-Profit Chain to Work harvard business review, bls. 1 • 
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Til þessa að öðlast tryggð viðskiptavina þurfa stjórnendur að skilja hvernig þeir 

hugsa. Viðskiptavinir fara í gegnum fimm skref þegar þeir versla ákveðna vöru eða 

eiga viðskipti við ákveðið fyrirtæki. 
10

 

 

Fyrsta skrefið er að gera viðskiptavininn meðvitaðan um vöruna, vörumerkið eða 

fyrirtækið til dæmis með auglýsingum, markpóstum eða öðrum aðferðum með það 

að markmiði að neytandinn taki vöruna, vörumerkið eða fyrirtæki fram yfir vörur 

samkeppnisaðila. 

 

Skref tvö er að fá neytandann til að kaupa í fyrsta skipti en mikilvægt er að reynsla 

og upplifun viðskiptavinarins sé góð.  

 

Skref þrjú þá er neytandinn að meta vöruna eða þjónustuna sem hann fékk eftir 

fyrstu kaup.  

 

Skref fjögur þá metur neytandinn hvort hann verslar aftur við sama fyrirtæki. Þetta 

skref skiptir einna mestu máli til að ná viðskiptatryggð. Ef hann ákveður að gera 

það ekki þá næst ekki viðskiptatryggð. Ef hann hins vegar ákveður að koma aftur þá 

er hugsanlegt að tryggðinni sé náð.  

 

Skref fimm er síðasta skrefið og það er þegar viðskiptavinurinn kemur aftur að 

versla við sama fyrirtæki. Til að viðskiptatryggð sé náð þarf viðskiptavinurinn að 

versla aftur og aftur við sama fyrirtækið og ef tryggðin er mikil mun hann alfarið 

hafna samkeppnisaðilum.
11

 

                                                 
10 Griffin, Jill. (1997). Bls. 18. 
11 Griffin, Jill. (1997). Bls. 19-21. 
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3 Vildarþjónusta Arion banka (áður Kaupþings)  

Vöxtur vildarþjónusta var fyrst kynnt árið 2005. Grunnhugmyndin að baki Vexti til 

að byrja með var „one stop shop" á einum stað þar sem viðskiptavinir væru með 

allar fjármálaþjónustu og tryggingar á einum stað. Þægindin áttu að vera meiri, 

kjörin betri og þ.a.l. var reiknað með að viðskiptavinir yrðu tregari að færa sig yfir 

til keppinauta. Samstarfsfyrirtæki innan Vaxtar voru þá Kaupþing, Vís, Lífís, Okkar 

Líf, og Lýsing. Skilyrðir til að vera í Vexti var að vera með ákveðinn fjölda 

þjónustuþátta hjá Kaupþingi og lágmarksveltu á reikningi, ásamt því að vera með að 

lágmarki samtals tvær tryggingar hjá Vís, Lífís og/eða Okkar lífi. Þetta gekk mjög 

vel til að byrja með en árið 2007 þá varð ákveðin mettun en fjölgun viðskiptavina í 

Vexti varð mun minni en reiknað hafði verið með. Viðskiptavinir bankans vildu 

ekki vera í viðskiptum við samstarfsfélögin og voru þ.a.l. ekki að upplifa það að þau 

væri hluti af bestu viðskiptavinum bankans.  

 

Árið 2008 var ákveðið að breyta forsendum fyrir því að vera í Vexti. Ákveðið var 

að gera Vöxt að Vildarþjónustu Kaupþings en nafni þjónustunnar var ekki breytt.. 

Tekið var út það skilyrði að viðskiptavinir yrðu að vera með viðskipti hjá 

samstarfsaðilum. Með þessari breytingu fjölgaði í Vexti um tæplega helming. Núna 

eru Vaxtarfélagar orðnir rúmlega þrisvar sinnum fleiri en þeir voru, áður en Vexti 

var breytt í vildarþjónustu Kaupþings.
12

  

 

3.1 Samanburður á vildarþjónustu bankanna  

Allir bankarnir eru að bjóða upp þjónustu sem er sambærileg við vildarþjónustu 

Arion banka. Í þessum kafla er farið yfir hvaða þætti vildarþjónusta innifelur í sér 

hjá bönkunum. 

                                                 
12 Helga Þóra Eiðsdóttir, Markaðsstjóri Arion banka (munnleg heimild 15. febrúar 2010) 
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Arion banki 

Vildarþjónusta Kaupþings (nú Arion banka) er nefnd Vöxtur. Í Vexti fá 

viðskiptavinir betri þjónustu og betri kjör á bankaþjónustu en aðrir viðskiptavinir. 

Einnig eru í boði betri kjör á tryggingum hjá samstarfsaðilum Vaxtar sem eru Vís, 

Lífís og Okkar líf. Til viðbótar fá viðskiptavinir betri kjör hjá Lýsingu og 

Öryggismiðstöðinni. Þjónustan skiptist upp í tvo flokka sem eru Vöxtur gull, 

Vöxtur platínum. Eitt af skilyrðum þess að verða Vaxtarfélagi er að vera í 

fjölbreyttum viðskiptum og að standa í skilum. Ef maki Vaxtarfélaga er með virkan 

debetkortareikning fær hann sama Vaxtarafslátt. Ef annar aðilinn uppfyllir skilyrði 

Vaxtar gull og hinn Vaxtar platínum fá báðir aðilar sömu kjör, þ.e. platínum. Til 

þess að komast í Vöxt gull þarf að vera með virkan debetkortareikning ásamt því að 

vera með að lágmarki þrjá þjónustuþætti. Til þess að vera í Vexti platínum þarf að 

vera með virkan debetkortareikning ásamt því að vera með að lágmarki fimm 

þjónustuþætti ásamt því að eiga að lágmarki 3ja milljóna kr. inneign samtals í 

lífeyrissparnaði og/eða í innlánum. Námsmenn í viðskiptum við Kaupþing fá 

sérstök námsmannakjör en þeir sem að uppfylla skilyrði Vaxtar fá til viðbótar 

Vaxtar afslætti. Ólíkt hinum bönkunum þá tengjast kjör á innlánsreikningum og 

útlánreikningum ekki vildarþjónustunni. 
13

  

Tafla 1: Ávinningur af Vexti 
13

 

Arion banki Gull Vöxtur Platínum Vöxtur 

Frítt debetkort Já já 

Færslu á debetkorti 
50% afsláttur af 

gullkorti 
50% afsláttur af 

platínukorti 

Færslu á debetkorti 150 fríar 200 fríar 

Árgjald af kreditkorti 50% afsláttur 50% afsláttur 

Greiðslumat 50% afsláttur 50% afsláttur 

Afsláttur af lántökugjöldum 15% afsláttur 30% afsláttur 

Lægri vextir á íbúðalánum Já já 

Sérkjör hjá Lýsingu Já já 

Afsláttur af tryggingum hjá Vís Já já 

Afsláttur af tryggingum hjá Okkar lífi Já já 

Öryggismiðstöðin 4 fyrstu mán. fríir Já já 

                                                 
13 http://www.kaupthing.is/?pageid=4514 
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Íslandsbanki 

Íslandsbanki byggir vildarþjónustu sína þannig upp að þeir umbuna viðskiptavinum 

sem eru með fjölbreytt viðskipti við bankanna. Fríðindin aukast eftir því sem meira 

af bankaviðskiptum eru hjá Íslandsbanka. Viðskiptavinir eru flokkaðir í fjóra 

mismunandi flokka sem eru Vild, Gullvild, Platínum Vild og Námsvild.
 
Til að 

komast í Vild þarf að vera með að lágmarki þrjá þjónustuþætti. Til að njóta kosta 

Gullvildar þarftu að vera með fimm þjónustuþætti að eigin vali hjá Íslandsbanka 

eða eiga 3ja milljón króna inneign hjá bankanum. Til þess að njóta kosta 

platínumþjónustu þarf að vera með tíu þjónustuþætti hjá Íslandsbanka eða eiga 10 

milljóna króna inneign hjá bankanum. Námsvild þar er eins og hjá Arion banka allir 

námsmenn fá sérstök námsmannakjör en þeir sem uppfylla skilyrði mismunandi 

vildar fá þau til viðbótar.
14

  

Tafla 2: Ávinningur af Vildarþjónustu Íslandsbanka 
14

 

Íslandsbanki Vild Gull Vild Platinum vild 

Frítt debetkort já almennt já gull já platínum 

Færslu á debetkorti 150 fríar 200 fríar 300 fríar 

Lægri yfirdráttarvextir já já já 

Hærri innlánsvextir á tékkareikningi já já já 

Hægt að stjórna fjárhæð yfirdráttarláns í 

Netbankanum  já já já 

Árgjald af kreditkorti 

50% af 

almennu 

kreditkort 

50% afsláttur 

gull 

50% afsláttur 

platínum 

Sérkjör hjá Íslandsbanka Fjármögnun já já já 

Frí greiðsluþjónusta  já já 

Ókeypis greiðsluhólf  já já 

Rýmri yfirdráttarheimild  já já 

Ókeypis námskeið og fræðsla um fjármál   já já 

Árlegur einkafundur með sérfræðingi 

Eignastýringar     já 

Ókeypis greiðslumat vegna húsnæðislána 

og annarra lána      já 

 

                                                 
14 http://www.islandsbanki.is/einstaklingar/thjonusta/vildarthjonusta/ 
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Landsbankinn 

Vildarþjónusta Landsbankans er kölluð Varðan
15

. Varðan skiptist í fimm flokka 

sem eru; Varðan, Varðan platínum, Varðan 60, Varðan út í lífið og Varðan 

Fjárvarsla. Í Vörðunn njóta viðskiptavinir ávinnings af því að vera með 

heildarviðskipti sín hjá Landsbankanum líkt og hjá hinum bönkunum. 

Viðskiptavinir fá betri yfirsýn yfir fjármálin, persónulegri ráðgjöf og þjónustu auk 

fjölbreyttra fríðinda. Til að njóta ávinnings Vörðunnar þarftu að eiga veltureikning 

hjá Landsbankanum, vera með kreditkort og að lágmarki einn þjónustuþátt til 

viðbótar. Til að njóta ávinnings Vörðunnar 60 þarftu að hafa náð 60 ára aldri, eiga 

veltureikning hjá Landsbankanum og með tvo þjónustuþætti. En þeir sem eru í 

Vörðunni 60 eiga einnig kost að leggja pening á, 60 Vaxtareikning, til viðbótar við 

önnur kjör vörðunnar. Í Vörðunni út í lífið bætist við möguleiki á námlokaláni og 

yfirdráttarlán á LÍN kjörum í 2 ár. Í Vörðunni Fjárvörslu bætist við afsláttur af 

þóknunum við verðbréfakaup ásamt eigin fjármálaráðgjafi með reynslu og menntun 

á sviði fjármála. 

Tafla 3: Ávinningur af Vörðunni vildarþjónustu Landsbankans 
15

 

Landsbanki - Varðan Varðan  Varðan platínum 

Frítt debetkort já gull já platínum 

Lægri yfirdráttarvextir  já 

Hærri innlánsvextir á tékkareikningi já já 

Kreditkort 

Möguleiki á gull 

kreditkorti 

Möguleiki á platínum 

kreditkorti 

Sérkjör hjá SP fjármögnun já já 

Rýmri yfirdráttarheimild já já 

Ókeypis námskeið og fræðsla um fjármál  já   

Afsláttur af tryggingariðgjöldum hjá Verði  30% 30% 

10.000 kr. afsláttur af tryggingum hjá Verði 

fyrsta árið já já 

Afsláttur af lántökugjöldum já já 

Greiðslumat frítt   

Heimildargjald af yfirdrætti frítt   

Afsláttur af þóknun við kaup í sjóðum 

Landsbankans  15%   

                                                 
15 http://www.landsbanki.is/einstaklingsthjonusta/vardan-vildarthjonusta/vardan/ 
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Regluleg tilboð já   

Hærri heimild til skuldabréfaláns   já 

15% afsláttur af árgjaldi í fjárvörslu   15% 

Greiðsludreifing   frítt 

Sérkjör á líf- og sjúkdómatryggingu 

Landsbankans   já 

Enn öflugri söfnun ferðafríðinda  já 

Beinn aðgangur að þjónustufulltrúa  já já 

Óháð því hvaða fríðindakerfi er valið geta Vörðufélagar tekið þátt í viðbótarsöfnun 

fríðinda fyrir virk viðskipti við Landsbankann.  

Tafla 4: Viðbótarsöfnun fríðinda - Varðan vildarþjónusta Landsbankans16 

Söfnun fríðinda Vildarpunktar/krónur 

Greiðsla árgjalds 2.000 árlega 

Hver innlend kreditkortafærsla 2 hver færsla 

Virk viðskipti barna í Sprotunum 1.000 árlega 

Virk viðskipti barna í Klassa 1.000 árlega 

Launavernd Landsbankans 1.000 árlega 

Lífeyrissparnaður Landsbankans 500 árlega 

Líf- og/eða sjúkdómatrygging 

Landsbankans 500 árlega 

Greiðsludreifing  500 árlega  
 

 

                                                 
16 http://www.landsbanki.is/einstaklingsthjonusta/vardan-vildarthjonusta/vardan/ 
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Byr 

Vildarþjónusta Byr er þjónusta þar sem fást færð betri kjör og meiri fríðindi eftir 

því sem viðskipti aukast. Þeir bjóða upp á þrenns konar flokkun, silfur, gull- og 

platínumþjónustu Til þess að tilheyra þessum flokkun er skilyrði að vera með 

launareikning, heimabanka og kreditkort. Ef velta á launreikning fer yfir 2 milljónir 

kr. á ári flokkast viðkomandi í gullþjónustu og ef velta fer yfir 6 millj. kr. á ári og 

inneign á reikningi sé að lágmarki 1 milljón kr. þá fer viðskiptavinurinn í 

platínumþjónustu.
 17

. 

Tafla 5: Ávinningur af vildarþjónustu Byrs 17 

Byr - Vildarþjónusta Silfurþjónusta Gullþjónusta 

Platínum 

þjónusta 

Frítt debetkort frítt - silfur já gull já platínum 

Færslur á debetkorti   200 fríar 200 fríar 

Afsláttur af árgjald af kreditkorta 50%- 100%* 50%- 100%* 

50%- 

100%* 

Sérkjör á fjármögnun bifreiða já já  já 

Afsláttur af lántökugjöldum (styttri en 

fimm ára lán) 25% 50% 50% 

2 fyrir 1 í Sambíó á mánudögum ja já já 

Afsláttur af tryggingum hjá Verði   já já 

Lán án ábyrgðarmanna Hámark 400.000 

Hámark 

1.500.000 

Hámark 

2.000.000 

Afsláttur af þóknunum í kaup í 

verðbréfasjóðum Byrs verðbréfa 10% 15% 20% 

*Kortin eru frí ef velta fer fyrir ákveðið viðmið   
 

                                                 
17 http://byr.is/einstaklingar/vildarthjonusta/ 
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4 Markaðsrannsóknir 

Notast er við tvenns konar rannsóknir þ.e. megindlega eða eigindlega rannsókn. 

Þessi hugtök eiga að lýsa annars vegar eiginleikum og hins vegar magni eða 

fjölda.
18

 Oft eru rannsóknir ekki annaðhvort eigindlegar eða megindlegar, heldur 

sambland af hvoru tveggja. Eigindlegar rannsóknir eru oft notaðar til að gera 

megindlegar rannsóknir betri. Þær eru notaðar til að fá út það sem skiptir máli og 

eru síðan spurningalistar hannaðir upp úr þeim sem notast er við í megindlegum 

rannsóknum. Munurinn á þessum aðferðum felst ekki í gæðum þeirra heldur þeim 

aðferðum sem þær eru byggðar á.
19

 Frá upphafi var tekin stefna á að vera bæði með 

eigindlega og megindlega rannsókn. Í eigindlegu rannsókninni er skýrsluhöfundur 

sjálfur rannsóknartækið en til stuðnings er notast við spurningalista sem inniheldur 

opnar spurningar, ekki spurningar þar sem eru fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar 

gefnir upp. Niðurstöður rannsóknarinnar voru svo notaðar til að til að búa til 

megindlega rannsókn. Hægt er að skilgreina rannsóknarefnið í þrjár tegundir 

rannsókna:
 20

 

 Könnunarrannsókn (exploratory) 

 Lýsandi rannsókn (descriptive) 

 Tilgátuprófanir (causal) 

Þegar svo bæði könnunar- og lýsandi rannsóknir liggja fyrir er fyrst hægt að setja 

fram tilgátur, þ.e.a.s. hugmyndir um hvers konar samband sé að finna á milli breyta 

sem hafa verið kannaðar og lýst og athuga hvort þær standist eða ekki. Markmið 

rannsókna af þessu tagi er að staðfesta eða hafna því að samband sé að finna milli 

breyta eða að sambandið sé af ákveðinni gerð og að lokum að finna orsakatengsl.
21

 

                                                 
18 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 46. 
19 Ghauri, Pervez N., Grönhaug, Kjell og Kristianslund, Ivar. (1995). Bls. 83-84. 
20 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 65. 
21 Hermann Óskarsson. (2000). Bls. 66. 
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4.1 Rannsóknarferlið 

Notast var við rannsóknarferli Philip Kotlers við gerð rannsóknarinnar. Ferlið felur í 

sér fimm þrepa kerfi eins og sjá má á mynd hér að neðan.
22

 

 
Mynd 1: Rannsóknarferli Kotlers 

4.1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er fyrsta lagi að fá gögn til að geta svarað 

rannsóknarspurningunni. Einnig leið til að fá fram nýjar hugmyndir að leiðum í 

kynningu á Vexti og hvernig hægt að er bæta það kynningarstarf sem farið hefur 

fram. 

4.1.2 Rannsóknarleiðir valdar 

Í þessu þrepi þarf að ákveða skilvirkustu leiðina til að safna saman þeim gögnum 

sem notast á við. Mögulegt er að nýta afleiddar heimildir, frumheimildir eða bæði. 

Frumheimildir eru þær heimildir sem safnað er saman af rannsakanda sjálfum með 

sérstakan tilgang. Oftast eru kannaðar afleiddar heimildir áður en rannsókn fer af 

stað þannig að hægt sé að útiloka að hægt sé að styðjast við þær að hluta til eða 

jafnvel að öllu leyti. Ástæða þess er að frumheimildaöflun getur verið bæði tímafrek 

og kostnaðarsöm. Í þessari skýrslu var notast bæði við afleiddar heimildir og 

frumheimildir.  

Rýnihópakönnun og spurningakönnun sem gerðar voru flokkast sem frumheimildir. 

Það efni sem stuðst var við í gerð könnunarinnar telst til afleiddra heimilda.  

4.1.3 Heimildaröflun 

Heimildaöflunin er það þrep sem hvað mesta vinnu krefst. Þetta þrep er það þrep 

sem líklegast er til að mistakast þegar um könnun er að ræða
23

. Í þessari skýrslu var 

                                                 
22 Kotler, Philip og Keller, Kevin Lane. (2006). Bls. 103. 

 
23 Kotler, Philip og Keller, Kevin Lane. (2006) Bls. 112. 
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frumheimilda aflað með rýnihópakönnun sem skýrsluhöfundur framkvæmdi sjálfur 

og spurningakönnun en notast var við Netbanka Kaupþings við framkvæmd 

spurningakönnunarinnar.  

4.1.4 Greining gagna 

Eftir að eigindlegri könnunum lauk var gögnum safnað saman, þau flokkuð og 

greind. Könnunin var framkvæmd með aðstoð vefkönnunarforritsins Outcome og 

greindi skýrsluhöfundur niðurstöðurnar út frá línuritum sem fengust úr því forriti.  

Eftir að búið vara að vinna úr gögnum könnunarinnar var komist að niðurstöðum og 

þær teknar saman og settar fram á eins skýran hátt og mögulegt var. 

4.2 Rannsóknarspurningar 

Við val á spurningum er áríðandi að vandað sé til verka þannig að samband 

svörunar og þess sem rannsakað er sé hámarkað. Orðalag þarf að vera skýrt svo 

svarandi skilji spurninguna. Í lokuðum spurningum þá skiptir einnig máli 

svarmöguleikar eru valdir. Vanda þarf valið hvaða kvörðum er beitt, fjöldi, orðalag 

og svarkostir. Skipta má spurningum í þrjá flokka, lokaðar spurningar, opnar og 

hálfopnar spurningar. Í lokaðri spurningu þá eru allri svarmöguleikar settir fram og 

svarandinn hakar við það sem hann telur að eigi best við sig. 
24

 

 

Í opnum spurningum er enginn svarmöguleiki settur fram og verður svarandinn 

sjálfur að skrifa svarið. Svona svör eru oft dýpri en erfiðara er að setja fram 

fullyrðingu út frá svörum. Svör við lokaðri spurningu reynir oft meira á svarenda. 

Hálflokuð spurning er sambland af lokaðir og opinni spurning. Þannig að gefnir eru 

fyrirfram kostir á mismunandi svörum en einnig er haft möguleiki að svarandi 

skrifa sjálfur svar sitt. Mikilvægt er að gefa svarenda möguleika á því að sleppa að 

taka afstöðu eða vera hlutlaus.  

 

Þegar kom að því að hanna spurningakannanirnar voru þessi atriði höfð að 

leiðarljósi. Eigindlega rannsóknin var höfð að leiðarljósi þegar spurningar fyrir 

megindlega rannsóknin voru hannaður. Grunnmarkmiðið með báðum könnunum 

                                                 
24 Dr. Þorlákur Karlsson. (2001) Bls. 9 
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var að svara rannsóknarspurningunni en mun fleiri atriði var farið inná í báðum 

könnunum sem nýttust til annarra hluta innan bankans.  



24 

5 Markaðsrannsókn 1 – Eigindleg rannsókn 

Í þessum kafla verður farið yfir eigindlega rannsókn sem framkvæmd var í febrúar 

2009. Farið verður yfir framkvæmd könnunarinnar ásamt því að skoða svör við 

hverri spurningu.  

5.1 Framkvæmd eigindlegrar rannsóknar 

Fyrsta verkefnið var að finna viðskiptavini til að taka þátt í rýnihópum. Ákveðið var 

að hafa fjóra mismunandi hópa, platinu, námsmenn í Vexti gull, tvo hópa úr Vexti 

gull. Þessi skipting var ákveðin út frá því að langflestir viðskiptavinir tilheyra 

gullhópnum eða rúmlega 80% viðskiptavina. Byrjað var á því að hringja í valinn 

hóp viðskiptavina. Forsendur voru að þeir væru virkir viðskiptavinir og með veltu 

yfir 1.5 milljón kr., kreditkort og á aldrinum 20-65 ára. Reynt var að raða sem 

líkustum einstaklingum í hópana. Allir sem mættu fengu 8.000 kr. gjafakort að 

launum. Hópunum var sent gjafakortið eftirá ásamt bréfi. Því miðu þá lentu þrír 

aðilar í því að engin inneign var á gjafakorti þeirra og þeim var sent afsökunarbréf 

ásamt leikhúsmiðum. Bréfin og afsökunarbeiðni má sjá í viðauka. 

 

Spurningalistarnir voru ekki nákvæmlega eins í öllum hópunum. Í 

námsmannahópnum þá var einnig farið í það spyrja um Kortið og þau fríðindi sem 

tengjast því. Kortið er kreditkort sem ætlað er námsmönnum og ungu fólki þ.e. 

einstaklinga á aldrinum 18-26 ára. Í námsmannahópnum voru tvær stelpur og þrír 

strákar sem mættu. Hópurinn var valinn af handahófi en skilyrði var að viðkomandi 

væri í námsmannakjörum, í Vexti, með Kortið og ekki í vanskilum.  

 

Í platínumhópnum mættu fjórir karlmenn en tvær konur sem ætluðu að mæta létu 

ekki sjá sig. Hópurinn var valinn af handahófi en skilyrði var að vera í platínum 

Vexti og ekki í vanskilum.  

 

Gullhóparnir voru tveir og í báðum hópunum mættu fimm af þeim átta sem ætluðu 

að mæta þ.e. þrír karlar og tvær konur. Rannsóknarvinnan fór fram í febrúar 2009 í 

höfuðstöðvum Kaupþings, Borgartúni 19. Skýrsluhöfundur var sjálfur spyrjandi.  
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5.2 Spurningar – eigindleg rannsókn 

Spurning 1 

Hvernig er þinn draumabanki? 

Fæstir höfðu mikið hugsað út í það hvernig draumabankinn ætti að vera en flestir 

tjáðu sig engu að síður. Hjá þeim sem voru í gullhópnum fór upplifun á bankanum 

algerlega eftir þjónustufulltrúanum. Þátttakendur vildu hafa fastan þjónustufulltrúa. 

Persónuleg þjónustu er það sem skiptir öllu máli í vali á draumabanka en þessi 

afstaða var mjög afgerandi í hópnum. 

 

Hildur sagði „Vextir mættu vera lægri. Ég hef lítið hugsað út í 

það hvernig ég vil hafa banka en persónuleg og hröð þjónusta 

skiptir máli. Heilindi og hófleg verðlagning. Ekki verið að 

klípa af hér og þar þarf að vera hægt að treysta að bankinn sé 

heill í því sem hann er að gera."  

 

Aldís sagði „Draumabankinn fer algerlega eftir 

þjónustufulltrúanaum. Ég var munaðarlaus eftir að 

þjónustufulltrúinn hætti. Er þjónustufulltrúi er góður er 

bankinn góður. Minn draumbanki er að það væri ein 

manneskja sem að sæi alfarið um mig og vissi allt um mig 

þannig að þegar ég kem þá þarf ég ekki að rekja sögu mína í 

hvert sinn sem ég þarf eitthvað frá bankanum. Ég hef lent í því 

að allt í einu er skipt um þjónustufulltrúa án þess að ég viti af 

því og ég vissi aldrei hver kom í staðinn þrátt fyrir að hafa 

beðið um það ítrekað, það var mjög óþægilegt.." 

 

Gunnar sagði „..mér finnst að það þurfi almennt persónulegt 

utanumhald og manni sé fylgt eftir." 
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Það er áberandi hvað margir tjáðu sig um þjónustuna að þeir vildu 

fá persónulega þjónustu og það væri einhver í bankanum sem sæi 

um viðkomandi og þekkti persónulega hans mál.  

 

Hörður sagði „Það skiptir máli að upplýsingar að því sem eru 

í boði sé mjög aðgengilegar, þannig að hægt sé að sjá alla 

lánamöguleika, vaxtatölur og annað sem skiptir máli, þetta 

þarf að vera aðgengilegt og á mannamáli."  

 

Jón sagði „Það sem skiptir máli er að þegar maður er i 

framkvæmdum þá þarf að vera auðvellt með að nálgast 

peninga, lánsfé. Góðir vextir á bankareikningum og hröð og 

góð afgreiðsla í útibúum."  

 

Anna  sagði „Það væri gott ef hægt væri að hafa opið lengur 

allavega eitt útibú " Allir aðrir í námsannahópnum tóku undir 

þetta. 

 

Þrír úr námsmannahópnum töluðu um að þeir vildu betra kaffi í útibúum, vildu 

meina að kaffið í væri ódrekkandi.  

 

Þessir þættir voru oftast nefndir þegar draumabankanum var lýst: 

 Góður þjónusturáðgjafi 

 Persónulegur banki 

 Fagleg og hröð þjónusta 

 Heilindi 

 Auðvelt að nálgast lánsfé 

 Hófleg verðlagning  

 Opnunartíminn má vera rýmri 

 Það þarf að vera hægt að treysta því að bankinn sé heill í því sem hann er að 

gera 
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Spurning 2.  

Þekkið þið vildarþjónustu annarra banka ? 

Helmingur af gullhópunum þekkti ekki orðið vildarþjónusta, höfðu ekki heyrt það 

áður. Þekkingin á vildarþjónustu annarra banka var almennt ekki mikil. 

Platínumhópurinn skar sig samt út þarna þar sem hann var best upplýstur um 

vildarþjónustu annarra banka þ.e. Vörðuna, Íslandsbanka og Byr.  

Námsmannahópurinn þekkti ekki orðið vildarþjónusta, skildu ekki almennilega 

hvað verið var að spyrja um.  

 

Stefán sagði „Með vildarþjónustu ert þú þá að meina svo samstarf við 

tryggingafélög eða þannig?" 

 

Erna sagði „Ertu að meina söfnun vildarpunkta" 

 

Fjölnir sagði „Já ég þekki til Vörðunnar, ég helda ð þar sé eitthvað 

sambærilegt við Vöxt svo er Íslandsbanki með einverja svona þjónustu. Ég 

man nú ekki hvað hún er kölluð. 

 

Þessir þættir voru mest áberandi: 

 Orðið vildarþjónusta er eitthvað sem þarf að kynna betur 

 Platínumhópurinn var eini hópurinn sem gat nefnt vildarþjónustu hinna 

bankanna. 

 

Spurning 3 

Hvað kemur upp í huga ykkar þegar þið heyrið minnst á Vöxt? 

Það var athyglisvert að heyra að hóparnir vissu almennt ekki að Vöxtur er 

vildarþjónusta Kaupþings: 

 

Gunnar „...að njóta einhvers ávinnings"  

Kolbeinn „..að njóta einhvers ávinnings hjá Vís og Lýsingu." 
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Bergþóra „Aðallega tryggingar og betri kjör á bankaþjónustu" 

Kristján sagði„Tryggingafélag, nei það er Vörður" 

Jóhanna sagði „ég kíkti á heimasíðuna áður en ég kom og kynnti mér aðeins 

Vöxt" 

 

Þessir þættir voru oftast nefndir:  

 Að njóta ávinnings var það sem oftast var nefnt.  

 Margir tengdu Vöxt tryggingum og Vís og betri kjör á bankaþjónustu.  

 Það er áberandi að hóparnir vissu ekki að Vöxtur væri vildarþjónusta 

Kaupþings. 

 Þeir töldu að Vöxtur væri samstarfsverkefni þeirra sem byrjuðu með Vöxt 

þ.e. Kaupþing, Vís, Lýsing og Okkar líf  

 

Spurning 4 -a  

Vissuð þið að þið væruð í Vexti – vildarþjónustu Kaupþings? 

Það var mjög mismunandi eftir hópum hvort þeir vissu að þeir væru í Vexti. 

Gullvaxtafélagar voru minna upplýstir en aðrir. Fæstir Gullvaxtafélgar eða aðeins 

tveir vissu um að þeir væru í Vexti.  Námsmenn og platínumhópurinn var betur 

upplýstur um þátttöku í Vexti. 

 

Hallgrímur sagði „Eitthvað bréf sem ég fékk einhverntíman en ég veit ekki 

hvað vöxtur er" 

 

Rafnhildur sagði „Ég myndi halda að það væri eitthvað sem maður gæti 

ávaxtað peninga betur með" 

 

Þeir sem vissu að því að þeir væru í Vexti voru fæstir með það á hreinu hvað 

Vöxtur er. 

 

Spurning 4 –b  

Þið sem vissuð að þið væruð í Vexti, mig langar að vita með hvað hætti þið 

fenguð þær upplýsingar. 
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Flestir vissu af því að þeir væru í Vexti í gegnum persónuleg samskipti, ekki af því 

að þeir fengu bréf eða tölvupósta. Af þeim sem voru í námsmannahópnum vissu 

þrjú af fimm að þau væru í Vexti. Allir í platínum hópnum vissu að þeir væru í 

Vexti og þekktu þjónustuna nokkuð vel og voru þokkalega ánægðir. Þau þrjú sem 

vissu að þau væru í Vexti af námsmannahópnum fengu þær upplýsingar í gegnum 

þjónusturáðgjafa 

 

Friðmar sagði „Ég man ekki eftir að hafa skrifað undir neitt en ég veit að ég 

er í Vexti" 

 

Það sem var oftast nefnt var: 

 Flestir vissu af þátttöku í Vexti vegna þess að þjónusturáðgjafi lét vita af 

því. 

 Nokkrir töluðu um að hafa fengið upplýsingar frá tryggingaráðgjafa. 

 Í öllum hópum var minnst á árlegt þjónustusímtal sem viðskiptavinir fá frá 

þjónusturáðgjafa.  

 Það var athyglisvert að enginn talaði um að hann hafi fengið bréf eða 

tölvupóst þar sem honum var kynntur Vöxtur. 

 

Spurning 4. 

Skiptir það þig máli að tilheyra tryggðarþjónustu bankans – Vexti? 

Öllum hópnum fannst ekki endilega skipta máli að vera í Vexti heldur fá góð kjör 

óhað því hvað þjónustan heitir. Þeim fannst þurfa að kynna betur hvað Vöxtur er og 

hvað í þeim pakka.  

Kristján sagði „..  en ég held að það myndi skipta meira máli að vera í Vexti 

ef maður vissi meira hvað maður væri fá." 

Allir voru sammála um það að Vöxtur myndi e.t.v. skipta meira máli ef 

Vaxtarfélagar sæju betur beinan ávinning af því að vera í Vexti og á fleiri stöðum 

t.d. í Netbankanum og á yfirlitum. 

Spurning 5. (Eingöngu námsmenn spurðir) 
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Eruð þið meðvituð um hvaða kjör eru í boði fyrir ykkur sem Námsmenn og 

Vaxtarfélaga umfram aðra? (Námsmannahópurinn fékk bara þessa 

spurningu.) 

Flestir gerðu sér grein fyrir að það er einhver munur en gera sér ekki nákvæmleg 

grein fyrir hver munurinn er. Tveir töluðu um betri kjör í gegnum Kortið og einn 

talaði um afslátt á tryggingum hjá VÍS. 

Gunnar sagði „Ég veit að ég fæ ódýrara í sund, það var samt einu sinni frítt ." 

Aldís sagði „Ég fæ afslátt á tryggingunum mínum" 

Spurning 5. b. (Gullhóparnir og platínumhópurinn voru spurðir) 

Eruð þið meðvituð um hvaða kjör eru í boði fyrir ykkur sem Vaxtarfélaga 

umfram aðra?  

Platínumhópurinn nefndi:  

 Afsláttur af greiðslukortum 

 Færslugjöld ódýrari 

 Ódýrari bílalán 

Enginn af viðmælendum sem voru í Gull Vexti þekktu ekki þau kjör sem þau voru 

að fá í gegnum Vöxt.  

Spurning 6  

a) Þekkið þið hver eru samstarfsfyritæki Vaxtar?  

Vöxtur er kynntur. (Þessi texti var lesinn upp.) 

Vöxtur er vildarþjónusta Kaupþings þar sem viðskiptavinir fá bankaþjónustu á 

hagstæðari kjörum en almennt bjóðast. Viðskiptavinir í Vexti eiga kost á að fá sinn 

eigin þjónustufulltrúa. Til viðbótar við hagstæðari kjör á bankaþjónustu eiga 

Vaxtarfélagar kost á betri kjörum hjá samstarfsaðilum.  

 

Í öllum hópnum var VÍS langtþekktasta fyrirtækið, Lýsingu nefndu nokkrir en 

fæstir þekktu Öryggismiðstöðina eða tveir aðilar. 
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Námsmannahópurinn þekkti VÍS og Lýsingu en þekktu ekki hina samstarfsaðilana. 

Í platínumhópnum var góð þekking á samstarfsaðilum og voru þeir allir taldir upp 

en þeir töldu að ávinningur hjá félögunum mætti vera skýrari. Þeir þekktu félögin 

sem voru í samstarfi en ekki endilega það sem þau voru að bjóða Vaxtarfélögum. 

Hjá gullhópnum voru nokkrir sem þekktu Vís en það kom fram að það vantar að 

kynna betur Vöxt fyrir Vaxtarfélögum. Þau töluðu aftur um að Vöxtur myndi e.t.v. 

skipta meira máli ef Vaxtarfélagar sæju betur ávinninginn af því að vera í Vexti á 

fleiri stöðum t.d. í Netbankanum og á yfirlitum. 

 

Spurning 7 

a) Hafið þið fengið netpóst þ.e. auglýsingapóst frá banaknum? 

b) Ef já – lesið þið hann og nýtið ykkur?  

Í námsmannahópnum höfðu allir nema einn fengið tilboð send og líka frá 

þjónusturáðgjafa. Þau lesa póstinn og voru ánægð. (Þau voru að tala um póst sem 

tengist Kortinu, kreditkort fyrir 18-26 ár, enginn kannaðist við póst sem þau höfðu 

fengið vegna Vaxtar). 

Í platínumhópnum þá könnuðust allir nema einn við tölvupóstana en mundu ekki 

nákvæmlega hvað það var sem verið var að kynna. Gullhóparnir voru illa upplýstir 

um tilboð sem send hafa verið. Það hafði alveg farið framhjá þeim. Ein skýringin er 

sú að þeir sem eru í Gull Vexti hafa fengið mun færri tilboð heldur en námsmenn og 

platínumhópurinn. 

 

Námsmennirnir höfðu eingöngu notað tilboð sem tengdist Kortinu ekki Vexti og 

þau höfðu nýtt sér afslátt í sund, bíó, matsölustaði og fleira. Einn hafði nýtt sér 

tilboð frá Hraðlestrarskólanum. Einn keypti síma á afslætti hjá EJS.  

 

Þetta var mest áberandi hjá þeim sem þekktu það sem bankinn hafði sent frá sér: 

 Voru ánægðir með það sem hefur verið í boði 

 Vilja áfram fá tilboð til að eiga möguleika á að vinna  

 Vilja líka fá afslátt af uppákomum  

 Þarf að vera umtalsverður afsláttur til að hann virki   



32 

 Það má ekki hafa mikið fyrir því að skrá sig 

 

Spurning 8 

Hvernig tilboð mynduð þið helst vilja sjá? 

Platínumhópurinn og annar gullhópurinn nefndi fyrirtækið Bónus og flugfélög. 

Vilja gjarnan fá fleiri fyrirtæki, því fleiri því betri voru allir í hópnum sammála um.  

 

Aldís sagði  „Flott að hafa eitthvað sem fólk er að nýta sér dags daglega og 

getur nýst til frambúðar. Það hefur meira vægi Ekki hafa of þröngt svið eins 

og hjá EJS" (Tók dæmi um tölvutöskur sem voru á tilboði.) 

 

Bjartur sagði "Það er mjög fínt að svona miða á fótboltaleiki og svoleiðis, ég 

vann einu sinni en ég held að það hafi verið hjá MasterCard frekar en hjá 

ykkur. 

 

Hóparnir nefndu nokkur fyrirtæki sem þau vilja fá afslátt hjá í gegnum Vöxt: 

 Bónus  

 Bóksala stúdenta 

 Bensín 

 Pizzur 

 Flugfélög 

 Háskólar 

 Afsláttur af menningarviðburðum 

 2 fyrir 1 í bíó eða út að borða 

 

Spurning 9 

Eruð þið með Netbanaka 

Anna sagði „Ég þurfti að fá hjálp við netdreifinguna og það var eins og enginn 

kunni á þetta.  Ég þurfti að koma í útibúið og fara inn í minn Netbanka fyrir framan 

alla og svo þurfti þjónusturáðgjafinn að hringja eitthvað til að svarað því sem ég 

þurfti að vita.  Það fannst mér ótrúlega léleg þjónusta." 
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Einn talaði um að auðkennislykillinn væri leiðinlegur og stúss að nota hann, notar 

frekar SMS. Allir í platínumhópnum voru með netbanka og notuðu hann fyrst og 

fremst í sínum viðskiptum. Einn hafði prófað alla netbanka en fannst Kaupþings 

netbankinn bestur.  

 

Ragnhildur sagði „Ég hef prófað netbanaka allra bankanna og mér finnst 

ykkar vera bestur.   

 

Friðmar sagði: Netdreifingin er alger snilld, þá getur maður séð sjálfur um 

greiðsludreifinguna. Það er mjög einfallt að nota hana.  Mér hefur allavega 

gengið mjög vel" 

 

Allir í platínumhópnum voru sammála um að þeir færu nánast ekki í banka nema til 

að sækja gjaldeyri. Allir sem voru í námsmannahópnum voru með netbanka, notuðu 

hann og voru ánægð með hann. Einn viðmælandi kvartaði yfir netdreifingunni og 

lélegri þjónustu í kringum hann.  

 

Tveir í gullhópnunum voru með netbanka en notuðu hann mismikið. Þeir sem voru 

komnir upp á lagið með að nota netbankann voru ánægðir með hann. Aðrir voru á 

leiðinni að fá sér eða kynna sér Netbankann nema ein eldri kona (62 ára) hún ætlaði 

ekki að fá sér netbanka heldur vildi hún fara í bankann.  

 

Spurning 10 

Lesið þið skilaboð til ykkar sem birtast í Netbankanum? 

Þau sem voru í námsmannahópnum lásu ekki eða sjaldan skilaboðin og fannst þetta 

óskýrt og ekki mikilvægt.  

 

Valur sagði „Ertu að meina það sem kemur upp á skjáinn stundum þegar 

maður loggar sig inn?" 
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Í platínumhópnum höfðu flestir lesið tilkynningar sem bárust en aðallega kíkt á 

fyrirsagnir.  

 

Fjölnir sagði; „Já ég les þetta einstaka sinnum en ég kíki yfirleitt á 

fyrirsagnirnar" 

 

Í gullhópnum var handahófskennt hvort tilkynningar væru lesnar af þeim sem voru 

með Netbankann.  

 

Gunnar sagði „Já ég hef séð þessar tilkynningar en hef aldrei lesið 

skilaboðin" 

 

Spurning 11 

Hvaða samskiptaleiðir mynduð þið kjósa að bankinn nýti sér til að eiga 

samskipti við þig?  

Það var gegnumgangandi í öllum hópnum að viðskiptavinir vilja fá meiri 

upplýsingar í gegnum netið, Netbankann og tölvupósta. Vilja frekar rafræna 

snertingu. Líka sú sem var orðin 62 ára og ætlaði ekki að fá sér netbankann. 

 

Stefán „Það er allt í lagi að fá tölvupóst, svo lengi sem þetta er ekki bara 

einhver auglýsing, ef ég græði sjálfur eitthvað á því" 

 

Hallgrímur segir „Það er allt í lagi að bankinn sé að hafa samband af fyrra 

bragði, svo lengi sem hann hefur eitthvað að segja sem skiptir mig máli. Ekki 

bara reyna að selja eitthvað." 

 

Námsmenn vildu helst að samskipti færu sem mest í gegnum tölvupóst. Einn úr 

námsmannahópnum vildi láta hringja í sig fremur en fá tölvupóst. Vilja samt ekki fá 

auglýsingar í tölvupósti nema þau græði á því. Platínumhópurinn valdi að fá helst 

tölvupóst en einnig fannst þeim í lagi að fá símtal. Tölvupóstleiðin var sú leið sem 

allir í platínum og gullhópnum vildu helst láta nýta til að eiga samskipti. 
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Spurning 12 

Hvernig mynduð þið kjósa að eiga samskipti við bankann ? 

Í öllum hópum var símtal það sem flestir nefndu. Tveir vildu koma á staðinn. Það 

sem skipti alla máli var að eiga samskipti við sömu manneskjuna og hún gæti 

svarað því sem verið var að biðja eða spyrja um sérstaklega ef það væru persónuleg 

mál. Ef málið væri almennt þá fannst öllum hópnum allt í lagi að tala bara við 

þjónustuver. Það var enginn hópur sem skar sig úr þarna. 

 

Jón sagði, „ég myndi helst vilja hringja fremur en að senda póst, það tekur 

örugglega lengri tíma að fá svar ef maður sendir tölvupóst." 

 

Spurning 13 

Hefur bankinn haft nógu oft samband við þig? 

Námsmennirnir töldu ekki ástæða til að hafa samband oftar. Fannst í góðu lagi fá 

símtal en engin sérstök þörf á því. Skiptir ekki miklu máli eingöngu ef það bætir 

hag viðkomandi. 

 

Bergþóra sagði „Ég fékk svona árlegt símtal frá þjónusturáðgjafanum, það 

var fínt.  Það hefði líka verið allt í lagi að fá tölvupóst frá honum" 

 

Þeir sem voru í platínum og gullhópunum töldu að bankinn hefði nógu oft samband. 

Þeir vilja alveg fá sendar upplýsingar um nýjungar og nýjar vörur ef það hentar 

þeim, helst í tölvupósti. Þeir vilja að bankinn hafi frumkvæði að samskiptum. Vilja 

helst heyra frá þjónustufulltrúa ekki fá upplýsingar miðlægt. 
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6 Markaðsrannsókn 2 – Megindleg rannsókn 

Í þessum kafla verður farið yfir spurningakönnun sem framkvæmd var. Farið verður 

í að skoða svör við hverri spurningu og verður þá meðal annars gerð grein fyrir 

hlutfallsskiptingu eftir aldri og tekjum viðskiptavinar. Einnig verður fjallað lauslega 

um svör við bakgrunnsspurningum. 

 

6.1 Framkvæmd meginlegrar rannsóknar 

Frumheimilda í megindlegri rannsókn var aflað með því að senda út 

spurningakönnun sem send var til Vaxtarfélaga í gegnum Netbanka Arion banka. 

Þegar viðkomandi skráði sig inn í Netbankann var hann beðinn um að svara 

könnuninni. Úrtakið var valið af handahófi af Vaxtarfélögum sem voru aldrinum 

18-75 ára með virkan Netbanka hjá Arion banka. Ekki var gerður greinamunur á 

mismunandi flokkun innan Vaxtar þ.e. gull og platínum. 

Ákveðið var að senda könnunina í gegnum Netbanka Arion banka en sú leið er 

bæði örugg, fljótleg og ódýr. 1.150 viðskiptavinir fengu könnunina í Netbankann en 

750 svör bárust. 

 

Við gerð spurningakönnunar notaðist skýrsluhöfundur við vefkönnunarforritið 

Outcome en það er mjög hentugt við uppbyggingu spurningalista, útsendingu og 

úrvinnslu gagna. Könnunin tók 30 daga í framkvæmd og var spurningalistinn fyrst 

sendur út þann 24. ágúst og síðan var send ítrekun til að reyna að auka 

svarhlutfallið, þann 7. september. Könnuninni var síðan lokað þann 23. sept. 

 

Úrtak ........................................................................... 1150 

Fjöldi svarenda ............................................................ 750 

Svarhlutfall .................................................................. 65% 
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6.2 Spurningar – megindleg rannsókn 

Hvert er kyn þitt? 

Hlutfall svarenda milli kynja var 45,5% karlmenn og 54,5% konur. Allir sem 

svöruðu eða 750 svöruðu þessari spurningu. 

 

Hversu lengi hefur þú verið í viðskiptum við Kaupþing? 

Það var ánægjulegt að sjá að meirihluti þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu verið 

lengur en 10 ár í viðskiptum eða 56,55% viðskiptavina. Allir sem svöruðu eða 750 

svöruðu þessari spurningu.  

 

Mynd 2 : Lengd viðskipta  
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Aldur?  

Aldursskiptingin er heldur ójöfn. Fjölmennasti hópur viðskiptavina sem svaraði 

könnuninni er á aldursbilinu 25-34 ár en fáir svöruðu úr elsta og yngsta hópnum. 

Svarhlutfall við þessari spurningu var 100%. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 : Aldursskipting 

Fjölskyldutekjur á mánuði?  

Skipting eftir tekjum er nokkuð jöfn en hópurinn sem sker sig út eru þeir sem eru 

með lægri fjölskyldutekjur en 250 þúsund 27,74%. Það voru 713 sem svöruðu 

þessari spurningu eða 95% svarenda. 

 

Mynd 4 : Fjölskyldutekjur á mánuði 
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Ert þú í Vexti - Vildarþjónustu Kaupþings? 

Það vakti að athygli að eingöngu 52,13% svarenda sögðust vera í Vexti þar sem að 

eingöngu þeir sem eru í þjónustunni voru spurðir. Þetta gefur sterka vísbendingu um 

að þær leiðir sem farnar hafa verið í að kynna Vöxt hafi ekki skilað þeim árangri 

sem til var ætlast. Það er einnig athyglisvert að sjá að vitundin eykst með aldrinum. 

Því eldri sem viðskiptavinir eru þeim mun meiri var vitundin. Það voru 727 sem 

svöruðu þessari spurningu þannig að svarhlutfallið við þessa spurningu var 97%.  

 

Mynd 5 : Ert þú í Vildarþjónustu Kaupþings? 

Tafla 6 : Vöxtur já/nei skipt eftir aldri og dreifingu tekna 

Aldur     Já Nei 

17-24 ára   36,00% 64,00% 

25-34 ára   37,33% 62,67% 

35-44 ára   43,21% 56,79% 

45-54 ára   43,75% 56,25% 

55 ára og eldri   57,69% 42,31% 



40 

 

Fjölskyldutekjur á mánuði         

Lægri en 250 þúsund   25,00% 75,00% 

250 til 399 þúsund   42,37% 57,63% 

400 til 549 þúsund   60,78% 39,22% 

550 til 790 þúsund   45,65% 54,35% 

800 þúsund eða hærri   40,38% 59,62% 

 

Hversu vel þekkir þú ávinning þinn af því að vera í Vexti? 

Þessa spurningu fengu eingöngu þeir sem svöruðu spurningu 1 játandi (379). Af 

þeim rúmlega helming Vaxtarfélaga sem veit að hann er í Vexti þá er eru ekki nema 

samtals 34,81% sem þekkja ávinning af því að vera í Vexti vel eða frekar vel. Það 

voru 379 sem svöruðu þessari spurningu þannig að svarhlutfallið við þessari 

spurningu var 100%. 

 

 

Mynd 6 : Hversu vel þekkir þú ávinning þinn af því að vera í Vexti? 
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Tafla 7 :Hversu vel þekki þú ávinningur af því að vera í Vexti, skipt eftir aldri og tekjum 

Aldur Mjög vel Frekar vel Hvorki né Frekar illa Mjög illa 

17-24 ára 0,00% 44,44% 33,33% 11,11% 11,11% 

25-34 ára 0,00% 26,79% 30,36% 33,93% 8,96% 

35-44 ára 0,00% 22,86% 37,14% 22,86% 17,14% 

45-54 ára 15,00% 25,00% 45,00% 25,00% 0,00% 

55 ára og eldri 0,00% 53,33% 33,33% 0,00% 13,33% 

      

Fjölskyldutekjur á mánuði      

Lægri en 250 þúsund 0,00% 20,00% 50,00% 25,00% 5,00% 

250 til 399 þúsund 4,00% 36,00% 28,00% 20,00% 12,00% 

400 til 549 þúsund 3,33% 36,67% 30,00% 13,33% 16,67% 

550 til 790 þúsund 0,00% 28,57% 33,33% 23,81% 14,29% 

800 þúsund eða hærri 4,76% 23,81% 19,05% 42,86% 9,52% 

Kostir þess að vera í Vexti 

Hér fyrir neðan eru taldir upp nokkrir helstu kostir þess að vera í Vexti. Vinsamlega 

merktu við þá sem þú þekkir, hvort sem þú nýtir þér þá eða ekki. (Hægt er að 

merkja við fleira ein eitt atriði) 

Það sem er athyglisvert er að flestir sem svöruðu vissu að þeir væru að fá betri kjör 

á tryggingum eða 72,21% og afslátt af árgjaldi debet- eða kreditkorts 75,49%. Þessi 

niðurstaða kemur ekki á óvart þar sem framlag í þessa þætti skipta viðskiptavini 

mestu í krónum talið. 5% afsláttur af tryggingum er oft umtalsverð upphæð en þau 

hjá Vís hafa verið dugleg að kynna Vaxtarafslátt á öllum yfirlitum og í netbanka 

sem er einmitt það sem fólk vildi meina í rýnihópum að myndi skipta meira máli. 

Margir þekkja einnig afslátt af kortum en sá afsláttur getur númið háum fjárhæðum 

frá 2.000-20.000 kr. eftir tegund korts. 54,4% svarenda vissu af fríum færslum á 

debetkortum. Þetta segir okkur að afsláttur af tryggingum og kortagjöldum er best 

kynntur af þeim afsláttum sem eru í boði. Hægt hefur verið að sjá afslátt á yfirlitum 

frá Vís en afsláttur af kortagjöldum er oft umtalsverður og þess vegna getur verið að 

fólk taki frekar eftir þeim afslætti heldur en öðrum þrátt fyrir hann afslátturinn sé 

ekki eyrnamerktur Vexti á yfirlitum. Það er einnig athyglisvert að skoða að þeir sem 
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er með fjölskyldutekjur lægri en 250 þúsund kr. á mánuði 31,91% þekkja betur 

afslátt af tryggingum. Það voru 379 sem svöruðu þessari spurningu þannig að 

svarhlutfallið við þessa spurningu var 97%. 

 

 

Mynd 7: Helstu kostir þess að vera í Vexti. (Hægt var að merkja við fleira ein eitt atriði) 

Tafla 8 : Kostir þess að vera í Vexti, skipt eftir aldri og tekjum 
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17-24 ára  19,23% 19,23% 11,54% 19,23% 3,85% 3,85% 3,85% 0,00% 7,69% 

25-34 ára  20,34% 13,56% 11,30% 21,47% 5,65% 4,52% 5,65% 3,95% 4,52% 

35-44 ára  20,66% 13,22% 6,60% 20,66% 6,61% 5,79% 4,96% 4,96% 9,92% 

45-54 ára  23,61% 13,89% 6,94% 25,00% 8,33% 2,78% 2,78% 4,17% 4,17% 

55 ára og eldri 19,05% 16,67% 14,29% 23,81% 2,38% 0,00% 2,38% 7,14% 7,14% 
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Fjölskyldutekjur á mánuði         

Lægri en 250 þúsund 23,40% 14,89% 8,51% 31,91% 2,13% 0,00% 2,13% 10,64% 4,26% 

250 til 399 þúsund 22,62% 11,90% 8,33% 17,86% 5,95% 7,14% 4,76% 9,52% 5,95% 

400 til 549 þúsund 20,00% 15,65% 9,57% 21,74% 5,22% 3,48% 6,09% 6,09% 4,35% 

550 til 790 þúsund 22,22% 15,87% 9,52% 23,81% 1,59% 3,17% 3,17% 9,52% 1,59% 

800 þúsund eða hærri 20,00% 12,00% 12,00% 20,00% 10,67% 4,00% 5,33% 6,67% 5,33% 
 

Hversu vel höfðar Vöxtur til viðskiptavina? 

VÖXTUR - Vildarþjónusta Kaupþings færir þér allt það besta í alhliða 

bankaþjónustu á hagstæðari kjörum en almennt bjóðast. Einnig bjóðast þér betri 

kjör hjá VÍS, Okkar lífi, Lífís, Lýsingu og Öryggismiðstöðinni. Hversu vel höfðar 

Vöxtur til þín? 

Það er ekki stór hópur sem svarar þessari spurningu með frekar illa að mjög illa eða 

samtals 11,14%. En það er stærsti hópinn sem svarar hvorki né eða 48,19%. Vöxtur 

höfðar vel eða frekar vel til rúmlega 40,68% svarenda. Allir voru spurðir þessarar 

spurningar eða 750 manns hvort sem þeir töldu sig vera í Vexti eða ekki. Það voru 

727 sem svöruðu þessari spurningu þannig að svarhlutfallið við þessa spurningu var 

97%. 

 

Mynd 8 : Hversu vel höfðar Vöxtur til þín?
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Tafla 9  Hversu vel höfðar Vöxtur til þín, skipt eftir aldri og tekjum 

Aldur Mjög vel Frekar vel Hvorki né Frekar illa Mjög illa 

17-24 ára 8,00% 16,00% 64,00% 0,00% 12,00% 

25-34 ára 7,59% 24,14% 49,66% 9,66% 8,97% 

35-44 ára 3,90% 23,39% 51,95% 10,39% 10,39% 

45-54 ára 12,50% 27,08% 47,92% 8,33% 4,17% 

55 ára og eldri 21,74% 21,74% 52,17% 4,35% 0,00% 

      

Fjölskyldutekjur á mánuði         

Lægri en 250 þúsund 8,97% 15,38% 55,13% 11,54% 8,97% 

250 til 399 þúsund 5,45% 20,00% 58,18% 3,64% 12,73% 

400 til 549 þúsund 10,20% 34,69% 44,90% 6,12% 4,08% 

550 til 790 þúsund 10,87% 23,91% 45,65% 10,87% 8,70% 

800 þúsund eða hærri 12,24% 30,61% 44,90% 8,16% 4,08% 

Vil ekki svara 2,38% 21,43% 54,76% 9,52% 11,90% 

 

Hversu miklu máli skiptir það þig að vera í vildarþjónustu eins og Vexti? 

Það skiptir 26,47% svarenda mjög miklu eða frekar miklu máli að vera í 

vildarþjónustu eins og Vexti. 44,91% svarenda eru hlutlausir og svara hvorki né en 

39,45% svarenda eru skiptir það frekar litlu eða mjög litlu að vera í vildarþjónustu 

eins og Vexti. Allir voru spurðir þessarar spurningar hvort sem þeir voru í Vexti eða 

ekki. Það voru 727 sem svöruðu þessari spurningu þannig að svarhlutfallið við 

þessa spurningu var 97%. 
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Mynd 9 : Hversu miklu máli skiptir það þig að vera í vildarþjónustu eins og Vexti? 

Tafla 10  Hversu miklu máli skiptir það þig að vera í vildarþjónustu eins og Vexti, skipt eftir aldri 

og tekjum 

aldur 

Mjög 

miklu 

Frekar 

miklu  

Hvorki 

né 

Frekar 

litlu  

Mjög 

litlu 

17-24 ára 0,00% 12,00% 48,00% 20,00% 20,00% 

25-34 ára 4,11% 22,60% 40,41% 15,07% 17,81% 

35-44 ára 6,49% 20,78% 45,45% 9,09% 18,19% 

45-54 ára 10,64% 19,15% 51,06% 8,51% 10,64% 

55 ára og eldri 8,33% 25,00% 41,67% 8,33% 16,67% 

      

Fjölskyldutekjur á mánuði     

Lægri en 250 þúsund 6,33% 13,92% 45,57% 12,66% 21,52% 

250 til 399 þúsund 1,82% 27,27% 40,00% 10,91% 20,00% 

400 til 549 þúsund 10,20% 22,45% 40,82% 14,29% 12,24% 

550 til 790 þúsund 8,70% 28,26% 34,78% 15,22% 13,04% 

800 þúsund eða hærri 4,26% 21,28% 46,81% 6,38% 21,28% 

Vil ekki svara 2,27% 15,91% 54,55% 15,91% 11,36% 

 

Ánægja / óánægja varðandi Vöxt – opið svar 

 Ekki sama þjónustulipurð og maður átti að venjast. Ekki einungis bundið við 

Vöxt, en almennt hjá bankanum.  
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 Kem frá SPRON og hef engar upplýsingar fengið ennþá um hvað sé Vöxtur. 

Mjög léleg frammistaða við nýja viðskiptamenn.  

 Kjörin skipta mestu máli að sjálfsögðu.  

 Óánægð með þjónustuna hjá Kaupþingi yfir höfuð. Dónalegt starfsfólk og 

ekkert reynt að koma til móts við mann. Að auki eru mun lakari vaxtakjör hjá 

ykkur en öðrum bönkum á Íslandi. Einnig er MJÖG léleg svörun í 

símanúmerið ykkar og oft getur verið fljótlegra að fara á staðinn en bíða eftir 

svari! Það kalla ég lélegt enda hyggst ég færa öll viðskipti fjölskyldunnar og 

fyrirtækjanna tveggja sem eru í eigu fjölskyldunnar! Það skiptir engu máli 

hvað bankinn gerir eða gerir ekki, traustið er farið, ég bíð bara eftir tækifæri til 

að hætta öllum viðskiptum við þessa stofnun, sem og allar íslenskar 

lánastofnanir.  

 Það skiptir engu máli hvað bankinn gerir úr þessu. Traustið er farið og kemur 

ekki aftur.  

 Væri gott að vera boðið að flytja öll mín lán yfir til KB og hafa þá allt á einum 

stað í stað þess að þurfa að semja við marga aðila með auknum kostnaði. Þar 

fyrir utan er ómögulegt fyrir mig að semja um lán hjá fyrri banka þar sem ég 

er ekki lengur með launareikning þar og fæ því bara hörku á móti. Það væri 

gott ef hægt væri að flytja lán yfir til KB, eða fara með launareikning aftur til 

ISB  

 Veit ekkert af því að vera þar.  

  Veit ekki, ekkert farinn að spá í þetta ennþá.  

  Vildi sleppa sérkjörum og að þjónustugjöld almennt væru lægri í bönkum.  

 Ég hef aldrei fengið persónulegan þjónusturáðgjafa.  

  Lélegir vextir á innistæðum e. ríkisvæðingu bankans!  

 Mjög óánægður yfirhöfuð með þjónustu útibús síðastliðin 2 ár.  

 Óánægð með að vita ekkert um ávinning þess að vera í Vexti. Eða hvað 

Vöxtur er ?  

 Sakna þess að ekki sé reitur fyrir almennar athugasemdir, ég mér finnst 

eðlilegt að þegar breytingar verða á t.d. vaxtakjörum eða ný þjónusta, nýir 

reikningar koma til, að viðskiptavina fá sendan tölvupóst um það á netbanka.  
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 Þetta var sett sem skilyrði fyrir Lánveitingu,sem er í mínum huga „Þvingun" 

hvort sem hún er góð eða slæm.  

Skiptir máli að hafa fastan þjónusturáðgjafa? 

Hversu miklu eða litlu máli skiptir það fyrir þig að hafa fastan þjónusturáðgjafa eða 

tengilið sem þekkir þín mál í bankanum? 

Það skiptir mjög miklu eða frekar miklu tæplega 70% svarenda að hafa fastan 

þjónusturáðgjafa eða tengilið sem þekki mál viðkomandi. Eingöngu tæplega 10% 

viðskiptavina svara að þjónusturáðgjafi skipti frekar litlu eða mjög litlu máli. Það 

voru 727 sem svöruðu þessari spurningu eða 97%. 

 

Mynd 10 : Hversu miklu máli skiptir að hafa fastan þjónusturáðgjafa? 
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Tafla 11  Hversu miklu máli skiptir að hafa fastan þjónusturáðgjafa, skipt eftir aldri og tekjum 

aldur 

Mjög 

miklu 

Frekar 

miklu  

Hvorki 

né 

Frekar 

litlu  

Mjög 

litlu 

17-24 ára 36,00% 40,00% 12,00% 8,00% 4,00% 

25-34 ára 46,67% 28,67% 13,33% 5,33% 6,00% 

35-44 ára 48,78% 24,39% 15,85% 4,88% 6,10% 

45-54 ára 34,00% 28,00% 26,00% 8,00% 4,00% 

55 ára og eldri 52,00% 24,00% 16,00% 4,00% 4,00% 

Tekjur      

Lægri en 250 þúsund 45,00% 32,50% 12,50% 5,00% 5,00% 

250 til 399 þúsund 55,17% 18,97% 13,79% 6,90% 5,17% 

400 til 549 þúsund 36,54% 30,77% 19,23% 9,62% 3,85% 

550 til 790 þúsund 57,45% 17,02% 12,77% 4,26% 8,51% 

800 þúsund eða hærri 32,08% 43,40% 15,09% 3,77% 5,66% 

 

Bréf með upplýsingum um ávinning 

Nýlega voru send bréf til Vaxtarfélaga með upplýsingum um ávinning af því að 

vera í Vexti. Kannast þú við að hafa fengið bréf með þessum upplýsingum? 

Þessi bréf voru send út í apríl/maí þannig að töluvert er liðin síðan bréfin voru send 

til viðskiptavina. Það voru 28,88% viðskiptavina kannast við að hafa fengið þessi 

bréf sem erfitt er að túlka hvort að sé gott eða slæmt þar sem að rúmir tveir mánuðir 

eru liðnir frá því að bréfið var sent út. Eingöngu þeir sem könnuðust við að vera í 

Vexti voru spurðir þessarar spurningar. Það voru 379 sem svöruðu þessari 

spurningu þannig að svarhlutfallið við þessa spurningu var 97% 
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Mynd 11 : Kannast þú við að hafa fengi bréf með upplýsingum um ávinning 

Upplýsingar um ávinning 

Hversu mikli máli skiptir það þig að fá upplýsingar um ávinning af því að vera í 

Vexti?  

Það er mikill meirihluti sem vill fá upplýsingar um ávinning sinn í því að vera í 

Vexti eða 63,99% svarenda. 28,30% er nokk sama að svara hvorki né. Eingöngu 

þeir sem könnuðust við að vera í Vexti voru spurðir þessarar spurninga. Það voru 

379 sem svöruðu þessari spurningu þannig eða 97%. 

 

Mynd 12 : Hversu mikli máli skiptir það þig að fá upplýsingar um ávinning af því að vera í Vexti?  
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Tafla 12 Hversu mikli máli skiptir það þig að fá upplýsingar um ávinning af því að vera í Vexti, 

skipt eftir aldri og tekjum 

aldur 

Mjög 

miklu 

Frekar 

miklu  

Hvorki 

né 

Frekar 

litlu  

Mjög 

litlu 

17-24 ára 0,00% 22,22% 33,33% 44,44% 0,00% 

25-34 ára 28,57% 37,50% 23,21% 7,14% 3,57% 

35-44 ára 11,43% 57,14% 25,71% 0,00% 5,71% 

45-54 ára 28,57% 28,57% 38,10% 0,00% 4,76% 

55 ára og eldri 46,67% 26,67% 20,00% 6,67% 0,00% 

Fjölskyldutekjur á 

mánuði      

Lægri en 250 þúsund 50,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 

250 til 399 þúsund 24,00% 44,00% 20,00% 8,00% 4,00% 

400 til 549 þúsund 19,35% 41,94% 29,03% 6,45% 3,23% 

550 til 790 þúsund 23,81% 52,38% 14,29% 0,00% 9,52% 

800 þúsund eða hærri 14,29% 42,86% 38,10% 4,76% 0,00% 

Ætlar þú að skipa um banka á næstunni 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir skipta um aðalviðskiptabanka á næstu 

vikum?  

Það er alvarlega staða að rúmlega 12% viðskiptavina telja það frekar líklegt eða 

mjög líklegt að þeir ætli að skipta um banka á næstu vikum. Viðskiptavinir bera 

almennt minna traust til bankana og þess vegna er ekkert skrítið að fólk vilji skipta 

um banka því banaviðskipti eru jú byggð á trausti. SPRON viðskiptavinir voru 

nýlega fluttir yfir í nýjan banka ásamt viðskiptavinum frá Sparisjóði Mýrarsýslu án 

þess að fá kost á því að velja það. Þetta gæti líka skýrt þennan mikla áhuga á að 

skipta um banka. Allir voru spurðir þessarar spurningar eða 750 og var 

svarhlutfallið 100%.  
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Mynd 13 : Ætlar þú að skipa um banka á næstunni?  

Tafla 13 Ætlar þú að skipa um banka á næstunni, skipt eftir aldri og tekjum 

aldur 

Mjög 

miklu 

Frekar 

miklu  

Hvorki 

né 

Frekar 

litlu  

Mjög 

litlu 

17-24 ára 28,00% 40,00% 24,00% 4,00% 4,00% 

25-34 ára 22,00% 33,33% 28,67% 10,00% 6,00% 

35-44 ára 25,61% 26,83% 30,49% 8,54% 8,54% 

45-54 ára 30,00% 28,00% 32,00% 4,00% 6,00% 

55 ára og eldri 32,00% 32,00% 32,00% 4,00% 0,00% 

Fjölskyldutekjur á mánuði      

Lægri en 250 þúsund 26,58% 27,85% 31,65% 8,86% 5,06% 

250 til 399 þúsund 25,86% 36,21% 17,24% 13,79% 6,90% 

400 til 549 þúsund 32,69% 28,85% 26,92% 7,69% 3,85% 

550 til 799 þúsund 27,66% 27,66% 27,66% 10,64% 6,38% 

800 þúsund eða hærri 21,15% 36,54% 36,54% 1,92% 3,85% 

Hvers vegna viltu skipta um banka?  

Hvað myndir þú segja að væri meginástæða þess að líklegt sé að þú skiptir um 

aðalviðskiptabanka á næstu vikum? (Hægt er að merkja við fleira en eitt atriði). 

Eingöngu þau sem svöruðu líklegt eða mjög líklegt að þeir skipti um banka á 

næstunni voru spurðir þessarar spurningar.  
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Mynd 14 : Hvers vegna viltu skipta um banka? 

Tafla 14 Hvers vegna viltu skipta um banka, skipt eftir aldri og tekjum 

aldur Þjónusta Kjör Viðmót 

Standa 

ekki 

við orð 

sín 

Eru að 

loka 

útibúinu Þekking 

Treysti 

þeim 

ekki 

Annað 

/opið 

svar 

17-24 ára 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 

25-34 ára 19,30% 18,42% 11,40% 9,65% 1,75% 0,88% 26,32% 12,28% 

35-44 ára 18,52% 25,93% 8,64% 9,88% 0,00% 0,00% 20,99% 16,05% 

45-54 ára 16,00% 28,00% 8,00% 12,00% 4,00% 0,00% 16,00% 16,00% 

55 ára og eldri 28,57% 14,29% 14,29% 7,14% 0,00% 0,00% 35,71% 0,00% 

         

Fjölskyldutekjur á mánuði       

Lægri en 250 

þúsund 26,79% 12,50% 7,14% 8,93% 0,00% 0,00% 23,21% 21,43% 

250 til 399 þúsund 20,00% 18,00% 16,00% 10,00% 2,00% 0,00% 20,00% 14,00% 

400 til 549 þúsund 14,81% 29,63% 3,70% 7,41% 0,00% 0,00% 29,63% 14,82% 

550 til 790 þúsund 6,25% 18,75% 6,25% 12,50% 3,13% 3,13% 31,25% 18,74% 

800 þúsund eða 

hærri 15,00% 35,00% 10,00% 7,50% 0,00% 0,00% 25,00% 7,50% 
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Hvers vegna viltu skipta um banka? – Opið svar  

Það má lesa úr þessum svörum að það er mikil reiði í garð bankas. Mörgum er mjög 

misboðið hvernig bankarnir hafa hagað sér. Viðskiptavinir frá SPRON eru margir 

hverjir að skoða það að færa viðskipti sín í aðra banka.  Þjónusta er eitthvað sem 

nokkuð oft var minnst á þessum svörum, bæði símaþjónusta og aðgengi að 

þjónusturáðgjöfum. 

 

Hvað myndir þú segja að væri meginástæða þess að líklegt sé að þú skiptir um 

aðalviðskiptabanka á næstu vikum? (eingöngu þeir sem telja frekar líklegt eða mjög 

líklegt að þeir skipti um banka gátu svara þessari spurningu) 

Traust 

Það kom berlega í ljós að fólk er reitt út í bankana og treystir þeim ekki. Nokkrir 

vilja helst sleppa því að eiga bankaviðskipti við íslenska banka ef það væri hægt. 

 Bankastarfsemi og öll fjármálastarfsemi á Íslandi er lögvernduð 

glæpastarfsemi, ég myndi ekki vera í viðskiptum við neinn banka ef ég 

kæmist hjá því, hef velt því fyrir mér að geyma krónurnar mínar heima.  

 Ég er bara frekar svekkt út í bankana og ég nenni ekki að lesa póstinn frá 

ykkur, fá símtöl frá ykkur eða annað bögg.  

 Ég væri ekki í viðskiptum við neinn banka á íslandi ef ég kæmist hjá því. 

Hef velt fyrir mér að taka út mína peninga og geyma þá heima.  

 Ég hefði áhuga á því að vera hjá útibúi erlends banka á Íslandi.  

 Finnst lítill munur á milli banka svo ég sé ekki ástæðu til að skipta nema 

einhver þeirra verði mjög sannfærandi í að endurvekja traust varðandi hvaða 

hagsmuni hvers þeir hafa að leiðarljósi. En það er verkefni sem ég býst við 

að flestar bankastofnanir glíma við þessa daganna.  

 Hef áhyggjur af stöðu bankans.  

 Upplýsingaleki (njósnir). 
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 Könnun sem þessi er strax bót í máli, bankinn þarf að einbeita sér að öllum 

kúnnum sínum, vera heiðarlegur í allri umfjöllun og sína í verki að allir 

kúnnar skipta hann máli. Það hefur skort á þessa grunnþætti í alltof langann 

tíma.  

 Treysti engum bönkum á íslandi.  

 Sem fyrr segir njóta íslenskar lánastofnanir ekki míns traust og ekki í 

fyrirsjáanlegri framtíð. Ekkert marktækt hefur verið gert til að vinna það 

aftur.  

  

Þjónusta 

Það voru nokkrir sem eingöngu halda áfram í viðskiptum við bankann vegna 

þess að þjónustan eða þjónusturáðgjafi hafði uppfyllt þeirra þarfir. Eins voru 

aðrir sem íhuga að fara úr viðskiptum þar sem þeir voru ekki að fá persónulega- 

eða góða þjónustu. 

 Eina ástæðan fyrir að ég er enn hjá Kaupþingi er sú að þegar mikið liggur 

við get ég talað við þann þjónustufulltrúa sem ég var með fyrir 10 árum 

(sem er ekki þjónustufulltrúi lengur) og hún kemur fram við mig eins og 

manneskju, ekki kennitölu.  

 Leiðinlegir starfsmenn og óliðlegir. 

 Eftir yfirtöku Kaupþings á Sparisjóði Mýrarsýslu, er engin leið að fá 

bankaþjónustu á svæðinu, langir afgreiðslutímar, þjónustulund engin, tekur 

óratíma að ná sambandi símleiðis vegna valmöguleika sem einhver 

persónuleikalaus rödd þylur upp, 95% af þessum valmöguleikum varðar mig 

ekkert um. Viðmót er lélegt ekkert til sem heitir persónuleg þjónusta. 

Netbanki, erfitt að nálgast greiðslusögu síðan fyrir yfirtöku reikningar á 

flakki og fleira.  

 Endalaust vesen, ömurlegur þjónustufulltrúi, algjört vantraust!  

 Er búin að reyna að fá fastan þjónustufulltrúa síðan ég kom í bankann en 

ekkert gengur. Það vill greinilega enginn taka við „gömlum" SPRON 

viðskiptavinum.  

 Góður þjónustufulltrúi er það sem hefur haldið mér í Kaupþingi.  
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 Hef ekki persónulega þjónustu eins og ég hefði í SPRON.  

 Það er aldrei hægt að fá fastan þjónustufulltrúa sem sér um þín mál. Og að 

ná í einhverja aðstoð í bankanum hjá þjónustufulltrúa er ofboðslega 

tímafrekt og erfitt. Fyrrum viðskiptavinir SPRON eru greinilega ekki mikils 

metnir hjá Kaupþing banka.  

 Þjónustufulltrúi er sjaldan við og sjaldan næst í bankann.  

 Það er mjög erfitt að ná til þjónustufulltrúa og bara bankann yfirleitt. 

 

Fleiri ummæli má sjá í viðauka 10.4. 
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7 Túlkun og samantekt á niðurstöðum 

Í þessum kafla verða niðurstöður dregnar saman og eftirfarandi 

rannsóknarspurningu svarað.  

„ Er árangur af markaðssetningu af Vexti vildarþjónustu Kaupþings 

ásættanlegur?"   

 

Miðað við niðurstöðu könnunar og rýnihópa þá telur höfundur að árangur af 

kynningastarfi sé ekki í samræmi við væntingar og þar af leiðandi ekki 

ásættanlegur. Það var sláandi niðurstaða að eingöngu rúmlega helmingur eða 

52,13% viðskiptavina sögðust vera í Vexti þar sem eingöngu þeir sem voru í 

þjónustunni voru spurðir. Markmið Arion banka er að árið 2011 þá viti 80% 

Vaxtarfélaga að þeir séu í þjónustunni. Til að þetta markmið náist er ástæða til að 

skoða hvort verið sé að leggja áherslu á réttar leiðir í kynningastarfi og samskiptum 

við viðskiptavini. Það skekkir niðurstöðuna að mikill fjöldi nýrra viðskiptavina var 

að koma frá SPRON og Sparisjóði Mýrarsýslu og hafa þessir viðskiptavinir ekki 

fengið kynningu á þjónustunni. Það var engu að síður ákveðið að spyrja einnig nýja 

viðskiptavini svo hægt yrði að bera saman og mæla árangur af markaðsaðgerðum 

núna og þeim könnunum sem síðar verða framkvæmdar.  

7.1 Kynningu á Vexti er ábótavant 

Það kom skýrsluhöfundi á óvart hversu margir af þeim sem voru í rýnihópunum 

vissu ekki hvað Vöxtur var og áttuðu sig ekki á því hvað orðið vildarþjónusta 

merkir. Það vekur óneitanlega upp spurningar hvort það þarf að kynna þjónustuna 

betur og jafnframt er ástæða til að endurskoða áherslur í kynningastarfi. Áður var 

Vöxtur samstarfsverkefni fleiri aðila en þá var skilyrði að vera í viðskiptum við 

tryggingafélag og bankann til að komast í Vöxt. Árið 2008 var Vexti breytt þannig 

að ekki er lengur skilyrði að vera í viðskiptum við aðra en Arion banka til að verða 

vaxtarfélagi en sú breyting hefur almennt ekki skilað sér til viðskiptavina m.v. 

rýnihópana og niðurstöðu könnunarinnar. Margir halda að enn sé skilyrði að vera 

með tryggingar hjá samstarfsaðilum til að komast í Vöxt.  
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7.2 Ávinningur, samskipti og netbanki 

Það skein í gegn í rýnihópum að þeir sem vissu að þeir voru í Vexti fengu þær 

upplýsingar í flestum tilfellum í gegnum persónuleg samskipti ekki í gegnum 

auglýsinar eða fjöldapóst. Það sem kom einnig fram er að viðskiptavinir vilja sjá 

ávinninginn af því að vera í Vexti rafrænt á yfirlitum eða sambærilegu efni. Eins og 

staðan er nú hjá Arion banka er ekki hægt að sjá hver afsláttur er „live" í Netbanka 

eins og hægt er t.d. í Íslandsbanka. Hingað til hefur árlega verið sent bréf heim til 

viðskiptavina í Vexti þar sem þeir fá upplýsingar um ávinning sinn ásamt tilboðum. 

Þegar könnunin var gerð könnuðust 28,88% viðskiptavina við að hafa fengið þessi 

bréf. Eingöngu þeir sem vissu að þeir voru í Vexti voru spurðir þessarar spurningar. 

Erfitt er að túlka hvort þessi niðurstaða er góð eða slæm þar sem að rúmir tveir 

mánuðir voru liðnir frá því að bréfið var sent út þangað til könnunin var send út 

ásamt því að nýir viðskiptavinir frá SPRON og Sparisjóði Mýrasýslu fengu ekki 

þetta bréf. Ég tel að þessi niðurstaða gefi engu að síður vísbendingu um það sé 

ástæða til að skoða hvort að fjármunum væri betur varið í þróunarstarf t.d. í 

netbanka svo hægt væri að skoða ávinning með skýrari hætti „live" á yfirlitum eða á 

sér síðu fremur en að senda sér bréf heim til viðskiptavina. Svona útsending kostar 

margar milljónir auk þess sem það er umhverfisvænna að sleppa að senda út pappír 

ef hjá því er komist. Það koma fram í rýnihópum að það skipti ekki endilega máli að 

vera í Vexti heldur fá góð kjör óhað því hvað þjónustan heitir. Þeim fannst þurfa að 

kynna betur hvað Vöxtur er og hvað í þeim pakka. Allir voru sammála um það að 

Vöxtur myndi e.t.v. skipta meira máli ef Vaxtarfélagar sæju betur beinan ávinning 

af því að vera í Vexti og á fleiri stöðum t.d. í Netbankanum og á yfirlitum. 

7.3 Nafnabreyting á Vexti? 

Það er full ástæða til að skoða það hvort að bankinn ætti að skipta um nafn á 

þjónustunni þ.e. hætta með Vöxt. Það kom í ljós í rýnihópum að margir tengja Vöxt 

frekar samstarfi tryggingafélaga og Arion banka. Hægt væri að kalla 

vildarþjónustuna t.d. Gullþjónustu og Platínumþjónustu þar sem að margir þekktu 

ekki orðið Vildarþjónusta. Fyrir utan það að breyta um nafn þá gæti bankinn tengt 

nöfn á veltureikningum þjónustunni t.d. Gullreikningur eða Platínumreikningur og á 
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bak við reikningana væru sérstök vaxtakjör. En bankinn hefur ekki tengt kjör á 

reikningum við Vöxt. Þetta væri mun gengsærra en það er núna, nú eru 

viðskiptavinir í mismunandi vaxtarflokkum en reikningurinn heitir sama nafni óháð 

því hver vaxtarkjörin eru á veltureikningi. Viðskiptavinir eru að kalla á meira 

gagnsæi og gæti þessi nafnabreyting verið einn liður í þeirri nálgun. 

7.4 Mikilvægi persónulegra samskipta 

Það var rauður þráður í öllum rýnihópum að viðskiptavinir óska eftir 

þjónusturáðgjafa og persónulegum samskiptum. Einnig voru niðurstöður í 

spurningunni „ Hversu miklu eða litlu máli skiptir það fyrir þig að hafa fastan 

þjónusturáðgjafa eða tengilið sem þekkir þín mál í bankanum?" mjög afgerandi. Það 

skiptir mjög miklu eða frekar miklu tæplega 70% svarenda að hafa fastan 

þjónusturáðgjafa eða tengilið sem þekki mál viðkomandi. Bankinn gæti aukið 

viðskiptatryggð með því að passa upp á að viðskiptavinir í vildarþjónustu hafi 

aðgang af föstum þjónusturáðgjafa. Það þarf einnig að passa upp á 

þjónusturáðgjafar séu með réttu tækin og tólin til að eiga samskipti við 

viðskiptavininn. Það komu fram óskir í rýnihópum um persónulega þjónustu þar 

sem bankinn hefur samband af fyrra bragði með kynningu á því sem gæti skipt máli 

fyrir viðkomandi t.d. nýjungar í vöruframboði eða þjónustu. Persónuleg þjónusta er 

það sem viðskiptavinir eru að kalla eftir. Til að það náist þarf starfsmannavelta að 

vera lág hjá framlínu því ef starfsfólk er ánægt þá helst það lengur í starfi og meiri 

líkur eru á að viðskiptavinir tengist bankanum í gegnum starfsfólkið. Það mætti 

auðvelda framlínu að eiga samskipti því viðskiptavinir virðast vera að kalla eftir 

persónulegri þjónustu ekki miðlægri snertingum eins og verið hefur. Það kom 

einnig fram í rýnihópum að flesti sem vissu af þátttöku sinni í Vexti fengu þær 

upplýsingar í gegnum þjónustu- eða tryggingaráðgjafa, enginn talaði um að hafa 

fengið bréf eða tölvupóst þar sem honum var kynntur vöxtur. Þetta styður þá 

skoðun skýrsluhöfundar að rétta leiðin væri að fækka miðlægum samskiptum eða 

snertingum og að hafa samskiptin frekar á persónulegum nótum í gegnum 

þjónusturáðgjafa og netbankann.  
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8 Lokaorð 

 

Markmið með vildarþjónustu Arion banka er að auka tryggð og ánægju 

viðskiptavina. Þessi skýrsla er ekki að mæla hvað það er sem eykur tryggð heldur 

fyrst og fremst að reyna að finna út hvað það starf sem unnið hefur verið á 

kynningu á vildarþjónustu bankans Vexti hafi skilað. Það eru engu að síður nokkrir 

þættir sem komu í ljós í rannsókninni sem gætu hjálpað bankanum í að auka 

viðskiptatryggð. Skýrsluhöfundur lagði upp með í upphafi að vinna hagnýtt 

verkefni sem gæti nýst bankanum. Það er mat mitt að þessi skýrsla gefi upplýsingar 

um það sem betur má fara í kynningu á Vexti og koma fram tillögur til úrbóta. Það 

er von höfundar að bankinn nýti sér þær leiðir sem að gætu hjálpað í því að kynna 

vildarþjónustuna Vöxt fyrir viðskiptavinum og byggja upp enn sterkari og öflugri 

vildarþjónustu. 

Við vinnu þessa verkefnis telur  höfundur sig hafa öðlast dýpri skilning á þörfum 

viðskiptavina sem mun nýtast í starfinu hjá Arion banka.   
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10 Viðauki 

10.1 Umræðulisti - eigindleg rannsókn 

o Fólk boðið velkomið og þakkað fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í 

umræðum. 

o Tilhögun umræða útskýrð stuttlega. 

o Létt, óformlegt spjall en þó umræðurammi sem þarf að fylgja. 

o Slökkva á GSM símum. 

o Mikilvægt að allir taki þátt í umræðunum. 

o Engar réttar eða rangar skoðanir. 

o Jákvæðar og neikvæðar athugasemdir vel þegnar. 

o Hópurinn þarf ekki að vera sammála. 

o Benda fólki á að við viljum ekki langar reynslusögur. Við erum ekki hér til 

að ræða kreppuna eða ástandið í þjóðfélaginu almennt. 

o Hópnum sagt frá upptöku, aðstæðum og ritara. 

o Fullur trúnaði heitið. 

o Stjórnandi kynnir sig. 

o Þátttakendur kynna sig með nafni, aldri, starfi, högum. 

 

Mig langar að spyrja ykkur hvernig þið eruð að upplifa banakana núna og hvort sé 

mikill munur á ímynd bankanna eftir það sem á undan er gengið? 

 

Hvernig er ykkar draumabanki ? 

 

Þekkið þið Vildarþjónustu annarra banka?  

Mig langar að vita hvað kemur upp í huga ykkar þegar þið heyrið minnst á Vöxt? 



63 

 

Vissuð þið að þið væruð í Vexti – vildarþjónustu Kaupþings.  

 

Þið sem vissuð að þið væruð í Vexti, mig langar að vita með hvað hætti þið fenguð 

þær upplýsingar. 

 

Skiptir það þig máli að tilheyra tryggðarþjónustu bankans – Vexti 

 

Eruð þið meðvituð um hvaða kjör eru í boði fyrir ykkur sem (Námsmenn og) 

Vaxtarfélaga umfram aðra?  

 

Kynna Vöxt (og námsmannaþjónustuna) 

Vöxtur er vildarþjónusta Kaupþings þar sem viðskiptavinir fá bankaþjónustu á 

hagstæðari kjörum en almennt bjóðast. Viðskiptavinir í Vexti eiga kost á að fá sinn 

eigin þjónustufulltrúa. Til viðbótar við hagstæðari kjör á bankaþjónustu eiga 

Vaxtarfélagar kost á betri kjörum hjá samstarfsaðilum  

 

Þekkið þið hver eru samstarfsfyritæki Vaxtar?  

VÍS, Kaupþingi líf, Lífís, Lýsing og Öryggismiðstöðin 

 

Eru einhver fyrirtæki sem þið mynduð vilja sjá sem ný samstarfsfyrirtæki í Vexti? 

 

Er ávinningurinn að því að vera í Vexti skýr?  

 

Hafið þið fengið Netpóst sem ykkur berst frá bankanum? 

Ef já - Lesið þið hann? 

Hafið þið nýtt ykkur tilboð til bankans?  

Hvaða tilboð? 

Hvernig tilboð mynduð þið helst vilja sjá? 

 

Eruð þið með Netbanka? 
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Lesið þið skilaboð til ykkar sem birtast í Netbankanum? 

 

(Eingöngu námsmenn spurðir ) 

Er eitthvað sem þið teljið að megi bæta við Námsmannþjónustuna til og gera 

þjónustuna betri? 

 

Eruð þið með Kreditkort? 

Finnst ykkur tryggingar á Kreditkortum skipta máli? 

Hvort mynduð þið velja punktasöfnun hjá Icelandair í formi Vildarpunkta, árlega 

endurgreiðslu eða afsláttarkort, þar sem afslátturinn er strax sambærilegt við kortið?  

 

Bankaþjónusta (ef tími vinnst til) 

Hvaða samskiptaleiðir mynduð þið kjósa að bankinn nýti sér til að eiga samskipti 

við þig? 

 

Hvernig mynduð þið kjósa að eiga samskipti við bankann ? 

Hefur bankinn nógu oft samband við þig?  

Mætti hann hafa samband við þig oftar/sjaldnar?  

Hvers vegna? 

Almennar spurningar- ( ef tími vinnst til) 

Hafið þið hugleitt að skipta um banka í þessum hópi? Hvers vegna og þá hvert?  

Er eitthvað annað sem þið viljið koma á framfæri? 

 

o Þakka fyrir komuna og tala um mikilvægi þess að heyra í okkar 

mikilvægustu viðskiptavinum til þess að geta komið enn betur til móts við 

þarfir þeirra í framtíðinni. 
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10.2 Viðauki - Bréf til þeirra sem mættu í rýnihópa 

 

Nafn 

Heimili 

Póstnr. Staður 

 

 

Reykjavík, 15. febrúar 2009 

 

Kæri/a (setja inn nafn) 

 

Fyrir hönd Kaupþings langar mig að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að 

ræða við okkur í síðustu viku um bankann og þjónustu hans. Það er okkur 

mikilvægt að fá upplýsingar frá þér sem og öðrum viðskiptavinum til að við séum 

betur í stakk búin til að uppfylla þær væntingar sem viðskiptavinir hafa til bankans.  

 

Meðfylgjandi er Gjafakort Kaupþings með 8.000 kr. inneign, gjafakortið getur þú 

nýtt við kaup á vöru og þjónustu hvar sem er.  

 

 

Með kveðju, 

 

Guðrún Ólöf Hrafnsdóttir 

Markaðsdeild Kaupþings 

S: 444-6782 
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10.3 Viðauki - Bréf vegna mistaka 

 

Nafn  

Heimili  

 

Póstnr. staður 

 

 

 

      

Reykjavík, dagsetning 

 

 

Kæra XXXXX 

 

Því miður urðu mistök þegar þér var sent Gjafakort Kaupþings án inneignar. Búið 

er að setja inn 8.000 kr. inneign á gjafakortið og getur þú nú notað það við kaup á 

vöru á þjónustu. Til þess að bætta þér upp þau mistök sem urðu sendi ég þér tvo 

leikhúsmiða sem ég vona að þú eigir eftir að njóta.  

 

Kaupþing leggur ríka áherslu á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og því 

þakka ég þér fyrir að hafa samband til að benda okkur á þau leiðu mistök sem urðu. 

Ef þú hefur frekari spurningar eða athugasemdir hvet ég þig til að hafa samband við 

mig aftur. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Guðrún Ólöf Hrafnsdóttir 

 

Viðskiptabankasvið 

Sími 444-7000 / Beinn sími 444-6782 

Netfang:gudrun.hrafnsdottir@kaupthing.com 
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10.4 Viðauki - Hvers vegna viltu skipta um banka? Opin svör  

 

 Skuldarniðurfelling starfsmanna Kaupþings!!!  

 Ef bankinn fer í erlendar hendur og innistæðu trygging tekur ekki lengur yfir 

alla innistæðuna.  

 Eignarhald KB  

 Hafa margoft sýnt hegðun sem stangast á við siðferðiskennd mína.  

 Hrunið og siðleysi fyrrverandi eigenda, yfirmanna, millistjórnenda og 

skilanefnda banka.  

 Valdi ekki Kaupþing sem banka. 

 Líst ekki á það sem komið hefur í ljós undanfarið um rekstur bankans fyrir 

hrun.  

 Lítið gert í málefnum heimila! Endalaust vísað á stjórnvöld sem vísa til baka 

á bankana!  

 Orðspor bankans.  

 Er hægt að treysta bankafólki sem getur ekki lokað kreditkorti á 18 

mánuðum (engin hreyfing).  

 Ég virðist hafa misst allt lánstraust í bankanum þrátt fyrir að vera í skilum 

og hafa verið í skilum undanfarin tíu ár. Léleg framkoma. Auk þess verður 

bankanum lokað á næsta ári, svo þá verður maður líklegast sendur í 

Landsbankann.  

 Settur á vanskilaskrá fyrir að selja íbúð!  

 Þjónustan hefur farið batnandi undan farin ár fyrir hinn almenna 

viðskiptavin.  

 Hærri vextir í LB.  

 Hafa ekki staðið sig í þjónustu sem lofað var þegar viðskipti hófust eins og 

reglubundið viðtal þjónusturáðgjafa og slíkt.  

 Hrun á vöxtum. 

 Innlánsvextir.  
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 Vegna niðurfellingar skulda stjórnenda bankans. Alveg til skammar hvernig 

þeir komast upp með þetta á meðan almenningur þarf að borga fyrir sukkið 

þeirra! MP banki verður fyrir valinu eða að geyma peninga undir koddanum. 

 Lögbannið á RÚV.  

 Óásættanleg framkoma útibústjóra. Á ekki að vera í vinnu í þessum geira.  

 Skilning.  

 Var hjá SPRON - ætla að ath. kjör annarra. 

 


