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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða ímyndarstöðu viðskiptabankanna, þá 

sérstaklega út frá ímyndarþáttunum trausti og spillingu ásamt því að skoða tryggð í garð 

þeirra. Þeir viðskiptabankar sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð eru Íslandsbanki, 

Landsbankinn, Arion Banki, MP Banki og Sparisjóðirnir. Framkvæmd var megindleg 

rannsókn þar sem spurningalisti var sendur út á meðal nemenda við Háskóla Íslands 

ásamt samfélagsmiðlaneti höfundar. 

Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar í þessari ritgerð: 

1. Bera fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs minna traust til Íslandsbanka heldur 

en aðrir viðskiptavinir bankans? 

2. Hvaða ímyndarþættir eru helst tengdir við viðskiptabankana? 

3. Eru viðskiptavinir líklegir til þess að mæla með sínum viðskiptabanka? 

Þegar kannað var hvort fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs bæru minna traust til 

Íslandsbanka heldur en aðrir viðskiptavinir reyndist ekki munur á milli viðskiptavina. 

Þvert á móti þá bendir meðaltalið til þess að fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs tengi 

traust frekar við Íslandsbanka heldur en þeir viðskiptavinir bankans sem hafa verið 

lengur í viðskiptum. Þó eru þeir svarendur sem segjast vera fyrrum viðskiptavinir Byr 

Sparisjóðs lítið hlutfall af svarendum. 

MP Banki er sá banki sem hefur veikustu tenginguna við þá ímyndarþætti sem metnir 

voru. Það bendir til þess að, í samanburði við aðra banka, sé sá banki sem tengir sig síst 

við atriði eins og „persónuleg þjónusta“, „traust“, „samfélagsleg ábyrgð“ og „ánægðir 

viðskiptavinir“. Svarendur tengdu Landsbankann við „traust“, Arion Banka við „spillingu“ 

og Sparisjóðina við „gamaldags“.  

Fæstir myndu mæla með sínum viðskiptabanka samkvæmt skilgreiningu Reichhelds 

(2003). Eru þær niðurstöður byggðar á „Net promoter score“ viðskiptabankanna. 

Minnihluti viðskiptavina flokkast sem auglýsendur samkvæmt skilgreiningu Reichhelds 

(2003). 
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1  Inngangur 

Frá hruni bankakerfisins haustið 2008 hafa orðið miklar sviptingar á íslenskum 

bankamarkaði sem einkennst hafa af fækkun sparisjóða. Við þessar sameiningar eiga sér 

stað tilfærslur viðskiptavina og lék höfund forvitni á að vita hvort þeir viðskiptavinir sem 

færðir eru á milli viðskiptabanka í kjölfar sameiningar treystu sínum nýja viðskiptabanka 

minna heldur en þeim sem þeir voru áður í viðskiptum við. Horfði höfundur sérstaklega 

til sameiningar Byr Sparisjóðs og Íslandsbanka í þeim efnum.  

Við sameiningu Byr Sparisjóðs og Íslandsbanka voru viðskiptavinir Sparisjóðsins 

færðir yfir til Íslandsbanka. Þar sem þessi tilfærsla var ekki að frumkvæði viðskiptavina 

vekur það upp spurningu um skynjun fyrrum viðskiptavina á trausti í garð síns nýja 

viðskiptabanka, Íslandsbanka.  

Til að svara þeirri spurningu var sett fram rannsóknarspurningin: 

„Bera fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs minna traust til Íslandsbanka 
heldur en aðrir viðskiptavinir bankans?“ 

Ein lýsing á vörumerkjum er að þau skilgreinast af þeim tengslum sem búa í huga 

viðskiptavina. Því lék forvitni á að vita hvaða ímyndarþættir svarendur könnunarinnar 

tengdu einna helst við hvern viðskiptabanka fyrir sig. Til að svara þeirri spurningu var 

sett fram rannsóknarspurningin: 

„Hvaða ímyndarþættir eru helst tengdir við viðskiptabankana?“ 

Til að greina þessa ímyndarþætti niður á viðskiptabanka var teiknað upp ímyndarkort 

og tengsl viðskiptabanka við ímyndarþætti greind út frá ímyndarkortinu. 

Megin inntak ritgerðarinnar eru ímyndarþættirnir traust og spilling og hvernig 

svarendur skynja þá ímyndarþætti hjá íslenskum viðskiptabönkum. Einnig að kanna 

tryggð viðskiptavina við bankana. Komið hafa fram kenningar um að tryggð sé hægt að 

mæla með einungis einni spurningu, þ.e. að kanna hversu líklegir viðskiptavinir eru til að 

mæla með fyrirtækinu eða vörunni við vini og kunningja. Til að svara þeirri spurningu 

var sett fram rannsóknarspurningin: 

„Eru viðskiptavinir líklegir til þess að mæla með sínum viðskiptabanka?“ 



 

11 

Spurningunni er ætlað að varpa ljósi á tryggð viðskiptavina út frá „Net promoter 

score“ viðskiptabankanna. Einnig verður tryggð mæld út frá því hversu líklegt eða 

ólíklegt svarendur telja að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla og fjallar sá fyrsti um viðskiptabanka og 

sparisjóði, hver sé munurinn á þessum tveimur fjármálafyrirtækjum með hliðsjón af 

lögum um fjármálafyrirtæki. Fjallað verður um þróun á íslenskum bankamarkaði, þróun 

markaðshlutdeildar viðskiptabankanna og loks þróun á meðaltals einkunn 

viðskiptabankanna fyrir ímyndarþáttinn traust í gegnum árin. 

Í öðrum kafla verður fjallað um þau hugtök sem markaðsfræðin notar til að skilgreina 

vörumerki, mæling ímyndarþátta og hvernig þessir ímyndarþættir byggja upp 

vörumerki. Þrjú megin hugtök ritgerðarinnar, traust, spilling og tryggð skilgreind með 

hliðsjón af þeim rannsóknum og fræðigreinum sem hafa verið birtar um hugtökin.  

Í þriðja kafla verður fjallað um rannsóknina sjálfa, rannsóknaraðferðina, mælitækin 

sem notast er við, framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig unnið var úr gögnunum. 

Í fjórða kafla koma niðurstöðurnar en þær skiptast í tvo hluta. Í helstu niðurstöðum 

er farið í gegnum það helsta sem kemur fram í rannsókninni. Í kaflanum ítarlegar 

niðurstöður er farið ítarlega í þær spurningar sem nýttar voru við vinnslu ritgerðarinnar, 

lýsandi tölfræði ásamt ályktanatölfræði nýtt til að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem nefndar hafa verið hér að ofan.  

Í lokin koma umræður höfundar um rannsóknina, fjallað um þær niðurstöður sem 

koma fram og nýjum spurningum velt upp í tengslum við rannsóknarefnið. 
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2 Viðskiptabankar og sparisjóðir 

Ein af þeim rannsóknarspurningunum sem reynt verður að svara snýr sérstaklega að 

tilfærslu viðskiptavina Byr Sparisjóðs yfir til Íslandsbanka. Því er þörf á að útskýra hver 

munurinn sé á milli þessara tveggja rekstrarforma fjármálafyrirtækja og jafnframt að 

skoða hver þróunin hefur verið á bankamarkaði síðastliðin ár. Þá sérstaklega frá árinu 

2011. 

2.1  Munurinn á viðskiptabanka og sparisjóði 

Starfsheimildir viðskiptabanka og sparisjóða eru skilgreindar í 1.mgr 20.gr laga um 

fjármálafyrirtæki (Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). Sú starfsemi sem þar er 

tilgreind er meðal annars innlána og útlána starfsemi, fjármögnunarleiga sem og 

greiðsluþjónusta. Hins vegar taka lögin fram að munur er á milli sparisjóða og nefna 

sérstaklega sparisjóði sem starfa á staðbundnum, afmörkuðum starfssvæðum. Þeim 

sparisjóðum er ekki heimilt meðal annars að veita fjármögnunarleigu, viðskipti fyrir eigin 

reikning, vörslu og ávöxtun verðbréfa eða stjórnun og ráðgjöf vegna samvals hlutabréfa. 

Rekstur viðskiptabanka og sparisjóða skal í báðum tilvikum vera í formi hlutafélags þó 

tekið sé fram í 1.mgr. 62.gr laga um fjármálafyrirtæki að sparisjóðir geti verið 

sjálfseignarstofnun en þarf þá að taka það fram í heiti firmans með skammstöfuninni 

„ses“. 

1.mgr. 61.gr laga um fjármálafyrirtæki segir: 

Til þess að fá starfsleyfi sem sparisjóður og eiga samvinnu um sameiginlega 
markaðsstarfsemi skal fjármálafyrirtæki skilgreina í samþykktum sínum 
samfélagslegt hlutverk sitt og hlíta ákvæðum 63. gr. um ráðstöfun hagnaðar 
og arðgreiðslur. Sparisjóður skal afmarka samfélagslegt hlutverk sitt við 
tiltekið landsvæði, í lögum þessum nefnt starfssvæði (Lög um 
fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). 

Einnig er tekið fram í 2.mgr. 61.gr laga um fjármálafyrirtæki að einungis þau 

fjármálafyrirtæki sem hafi starfsleyfi sem sparisjóður sé heimilt að nota orðið 

„sparisjóður“ í firmaheiti.  
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Þegar kemur að heiti viðskiptabanka þá tilgreinir 1.mgr. 12.gr laga um 

fjármálafyrirtæki að einungis fjármálafyrirtækjum sé heimilt að nota í firma sínu, eða til 

frekari skýringa, orðin „banki“, „viðskiptabanki“, „fjárfestingabanki“, „sparisjóður“, 

„verðbréfafyrirtæki“, „verðbréfamiðlun“ eða „rekstarfélag verðbréfasjóðs“ og skal sú 

notkun vera í samræmi við starfsleyfi. 

Aðgreiningarþátturinn á milli „sparisjóðs“ og „sparisjóðs sem starfar á afmörkuðu 

starfssvæði“ er skilgreindur í 2. og 3.mgr 14.gr laga um fjármálafyrirtæki. 

Viðskiptabankar og sparisjóðir skulu að lágmarki hafa stofnfé eða hlutafé sem nemur 5 

milljón Evra (EUR) en sparisjóðir sem starfa á skýrt afmörkuðu starfssvæði hafa 1 milljón 

Evra (EUR) í stofnfé eða hlutafé. Það er svo í höndum Fjármálaeftirlitsins að ákvarða 

hvað teljist til þessa skýrt afmarkaða starfssvæðis. 

Að lokum kemur fram í 3.mgr 72.gr laga um fjármálafyrirtæki að ef sparisjóður sem 

sjálfseignarstofnun er sameinaður hlutafélagi með yfirtöku þá skal 

sjálfseignarstofnuninni slitið. 

2.2 Þróun á íslenskum bankamarkaði 

Frá árinu 2007 hafa orðið umtalsverðar breytingar á íslenskum bankamarkaði. Mynd 1 

sýnir þá þróun sem hefur átt sér stað á bankamarkaði frá árinu 2007 og til ársins 2012. 

 

Mynd 1: Þróun á fjölda viðskiptabanka og sparisjóða 2007-2012 (Fjármálaeftirlitið, 2013) 
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Í upphafi tímabilsins voru starfandi fimm viðskiptabankar og 20 sparisjóðir 

samkvæmt tölum Fjármálaeftirlitsins. Í lok árs 2012 voru fjórir viðskiptabankar starfandi 

og níu sparisjóðir (Fjármálaeftirlitið, 2013). 

Sú samþjöppun sem hefur átt sér stað á íslenskum bankamarkaði hefur einkennst af 

fækkun sparisjóða og ber þar helst að nefna fráhvarf SPRON, SPKef og BYR sparisjóðs. 

Eftir standa þó fjórir viðskiptabankar og níu sparisjóðir, eru þeir tilgreindir sérstaklega í 

töflu 1. 

Tafla 1: Listi yfir viðskiptabanka og sparisjóði í lok árs 2012 (Fjármálaeftirlitið, 2013) 

Viðskiptabankar Sparisjóðir 

Arion Banki AFL sparisjóður 

Landbankinn Sparisjóður Bolungarvíkur 

Íslandsbanki Sparisjóður Höfðhverfinga 

MP Banki Sparisjóður Norðfjarðar 

 Sparisjóður Strandamanna 

 Sparisjóður Suður-Þingeyinga 

 Sparisjóður Svarfdæla 

 Sparisjóður Vestmannaeyja 

 Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis 

 

Þeir sparisjóðir sem eftir standa eiga það sameiginlegt að starfa utan 

höfuðborgarsvæðisins og því er enginn sparisjóður starfandi innan 

höfuðborgarsvæðisins. 

2.2.1 SPRON 

21. mars 2009 kynntu stjórnvöld áform sín um endurskipulagningu sparisjóðakerfisins í 

landinu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2009). Í þeim áformum var vald 

hluthafa SPRON fært yfir til Fjármálaeftirlitsins og slitastjórn skipuð yfir SPRON. Nýji 

Kaupþing (Arion Banki) tók yfir skuldbindingar SPRON vegna innistæðna. 

Forsendur þessara aðgerða voru þær að eiginfjárstaða SPRON hafði verið undir 

lögbundnum mörkum frá því í október 2008 og hafði SPRON starfað á undanþágum frá 
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Fjármálaeftirlitinu meðan unnið væri að raunhæfri endurskipulagningu á fjárhag 

bankans (Fjármálaeftirlitið, 2009). 

2.2.2 Byr Sparisjóður 

Byr Sparisjóður varð til við sameiningu Sparisjóðs Vélstjóra og Sparisjóðs Hafnarfjarðar 

1. desember 2006. Í nóvember 2007 sameinaðist Sparisjóður Kópavogs við Byr Sparisjóð 

og í apríl 2008 sameinaðist Sparisjóður Norðlendinga við Byr Sparsjóð 

(Rannsóknarnefndir Alþingis, án dags.). 

Byr Sparisjóður hvarf frá eiginlegu formi sparisjóða sem sjálfseignarstofnun í skilningi 

laganna í september 2008 þegar Fjármálaeftirlitið samþykkti ósk stofnfjáreigenda að 

breyta sparisjóðnum yfir í hlutafélag með vísan í 73.gr. laga um fjármálafyrirtæki 

(Fjármálaeftirlitið, 2008). 

Í apríl 2010 fer stjórn Byr Sparisjóðs fram á að Fjármálaeftirlitið taki yfir starfsemi 

sparisjóðsins í kjölfar árangurslausra samningaviðræðna við kröfuhafa. Fjármálaeftirlitið 

varð við ósk stjórnar og í kjölfarið voru innlán og eignir Byr Sparisjóðs færðar yfir í nýjan 

viðskiptabanka, Byr hf., sem var að fullu í eigu ríkisins (Fjármálaeftirlitið, 2010b). 

Sem forsendur fyrir ákvörðun Fjármálaeftirlitsins er meðal annars nefnt að 

eiginfjárstaða Byr Sparisjóðs hafi verið undir lögbundnum mörkum í talsverðan tíma en 

Fjármálaeftirlitið hafði veitt ítrekaðan frest í því skyni að gefa sparisjóðnum í samvinnu 

við kröfuhafa kost á raunhæfri endurskipulagningu á fjárhag sparisjóðsins 

(Fjármálaeftirlitið, 2010a). 

Sameining Íslandsbanka hf. og Byr hf. var samþykkt af Fjármálaeftirlitinu 5. desember 

2011, stjórn Íslandsbanka og hluthafar Byr hf. höfðu samþykkt samrunanann þann 29. 

nóvember sama ár (Fjármálaeftirlitið, 2011). 

2.3 Markaðshlutdeild viðskiptabankanna 

Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins frá apríl 2011 eru upplýsingar um markaðshlutdeild 

viðskiptabanka og sparisjóða settar fram. Þróunin frá 1999 fram til ársins 2010 er sett 

fram byggt á upplýsingum um heildar innlán bankanna sem hlutfall af heildar innlánum 

allra bankanna samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka Íslands (Samkeppniseftirlitið, 

2011a). 
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Á mynd 2 er sýnd þróun markaðshlutdeildar viðskiptabanka og sparisjóða. Til að gefa 

mynd af þróun markaðshlutdeildar yfir tímabil hefur verið reiknað miðgildi 

markaðshlutdeildar fyrir hvern banka á hverjum tímapunkti þar sem markaðshlutdeild 

er ekki gefin upp sem endanleg tala heldur á einhverju bili. 

 

Mynd 2: Markaðshlutdeild viðskiptabanka og sparisjóða 1999-2010 (Samkeppniseftirlitið, 2011a) 

Athygli vekur það stökk sem markaðshlutdeild Arion Banka fær við sameiningu við 

SPRON, þrátt fyrir að inn á markaðinn komi MP Banki sama ár. 

Samkeppniseftirlitið birtir í sömu skýrslu upplýsingar um markaðshlutdeild 

viðskiptabanka og sparisjóða í lok júní 2011. Þó er beitt öðrum fjárhagsupplýsingum 

heldur en í mynd 2. Í þeim upplýsingum er markaðshlutdeild reiknuð út frá útlánum 

viðskiptabanka og sparisjóða og því ekki sambærileg gögn þar á ferð. Einnig aðgreinir 

Samkeppniseftirlitið þær upplýsingar eftir því hvort útlánin séu veitt til heimila eða 

fyrirtækja líkt og sjá má í töflu 2 (Samkeppniseftirlitið, 2011a). 



 

17 

Tafla 2: Markaðshlutdeild viðskiptabanka og sparisjóða í júní 2011 (Samkeppniseftirlitið, 2011a) 

Banki Heimili Fyrirtæki 

Landsbankinn 30-35% 35-40% 

Íslandsbanki 30-35% 25-30% 

Arion Banki 20-25% 25-30% 

Byr 10-15% 5-10% 

MP banki 0-5% 0-5% 

Aðrir 0-5% 0-5% 

 

Líkt og tafla 2 gefur til kynna hafði Íslandsbanki fyrir sameininguna talsverða 

markaðshlutdeild bæði á einstaklings sem og fyrirtækja markaði.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2011 staðfestir samruna Byr og Íslandsbanka 

en nefnir jafnframt að við samrunann styrki Íslandsbanki nokkuð stöðu sína. Jafnframt 

er tekið fram að samanlagt hafi Íslandsbanki, Landsbankinn og Arion Banki mjög mikla 

markaðshlutdeild á íslenskum bankamarkaði. Samþykki Samkeppniseftirlitsins er byggt á 

því skilyrði að um fyrirtæki á fallandi fæti sé að ræða (Byr) (Samkeppniseftirlitið, 2011b). 

2.4 Þróun á trausti til íslensku viðskiptabankanna 

Ímynd viðskiptabanka hefur verið metin árlega frá árinu 2004 af Dr. Þórhalli Erni 

Guðlaugssyni o.fl. þar sem spurningalisti hefur verið sendur út meðal nema við Háskóla 

Íslands, traust er einn af þeim ímyndarþáttum sem þar er metinn (Gudlaugsson og 

Eysteinsson, 2012).  

Mynd 3 sýnir þróunina á skynjun svarenda á trausti til viðskiptabanka og sparisjóða 

frá árinu 2007 og fram til ársins 2013. Svarendur mátu hversu viðeigandi eiginleikar áttu 

við hvern viðskiptabanka og höfðu til þess 9 punkta skala þar sem 1 = á mjög illa við; 9 = 

á mjög vel við. 
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Mynd 3: Þróun á trausti til viðskiptabanka og sparisjóða 2007-2013 - Dr. Þórhallur Örn 
Guðlaugsson(munnleg heimild, 25.september 2013) 

Traust til viðskiptabanka og sparisjóða hefur ekki náð aftur sambærilegri stöðu eftir 

hrun bankakerfisins í október 2008, eins og mynd 3 sýnir þá féll ímyndarþátturinn traust 

hratt niður milli áranna 2008 og 2009 þar til það náði sinni lægstu stöðu 2011. 

Eins og áður hefur komið fram hafa orðið miklar breytingar á bankamarkaði hérlendis 

og þær breytingar gætu mögulega haft áhrif á skynjun viðskiptavina á trausti gagnvart 

bönkum á Íslandi. Aðrir ímyndarþættir hafa einnig áhrif á skynjun neytenda og er 

áhugavert að bera saman ímyndarþáttinn traust annars vegar og hins vegar spilling. 

Mynd 4 sýnir þróunina á skynjun svarenda á trausti og spillingu til viðskiptabanka og 

sparisjóða frá árinu 2007 og fram til ársins 2013. Svarendur mátu hversu viðeigandi 

eiginleikar áttu við hvern viðskiptabanka og höfðu til þess 9 punkta skala líkt og í mynd 

3.  
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Mynd 4: Þróun á ímyndarþáttunum traust og spilling 2007-2013 – Dr. Þórhallur Örn 
Guðlaugsson(munnleg heimild, 25.september 2013) 

Líkt og mynd 4 sýnir þá virðast ímyndarþættirnir traust og spilling speglast líkt og 

Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson benda á í grein sinni (2013). Einnig 

benda höfundar á hversu langan tíma það tekur að byggja upp traust og hve 

auðveldlega hægt er að glata því (Gudlaugsson og Eysteinsson, 2013).  

Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson (2010) benda einnig á að þekkt sé 

að skortur á trausti dragi úr virkni hagkerfisins sem geti haft áhrif á hagvöxt. Út frá þeim 

þjóðhagslegu sjónarmiðum skiptir traust til bankakerfisins því miklu máli.  
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3 Vörumerki og ímynd 

American Marketing Association skilgreina vörumerki (brand) sem „nafn, hugtak, merki, 

tákn, hönnun eða sambland af öllum þáttum, með það að leiðarljósi að auðkenna vöru 

eða þjónustu frá einum seljanda eða hópi seljenda og til að aðgreina þá frá 

samkeppnisaðilanum“ (Kotler og Keller, 2009 bls. 276). Vörumerki gegnir því mikilvæga 

hlutverki að aðgreina eina vöru frá annarri á samkeppnismarkaði (Fahay og Jobber, 

2012). Á endanum er vörumerki eitthvað sem býr í huga neytenda (Keller, Apérie, og 

Georgsen, 2012). 

3.1 Virði vörumerkja 

Feldwick (1996) setur fram þrjár skilgreiningar á vörumerkja virði: 

 Heildarvirði vörumerkisins sem einstakrar eignar – þegar það er selt eða 
bókfært sem eign 

 Mæling á styrkleika tengsla viðskiptavinar við vörumerki 

 Lýsing á þeim tengslum og þeirri trú viðskiptavina sem þeir hafa á 
vörumerkinu 

Með þessum skilgreiningum vísar Feldwick til þess að vörumerkjavirði er metið 

mismunandi milli þeirra sem starfa að markaðsstarfi innan fyrirtækisins og þeirra sem 

sjá um fjármálin innan þess. 

Kevin Lane Keller (2001) setti fram módel sem hann kallaði viðskiptavinamiðað 

vörumerkjavirði (Customer-based brand equity (CBBE)) til að aðstoða stjórnendur við að 

byggja upp vörumerki. Líkt og kemur fram í heitinu þá miðar virði vörumerkisins út frá 

viðskiptavininum sjálfum (Keller, Apérie, og Georgsen, 2012). Forsendur módelsins eru 

að styrkur vörumerkis liggi í því hvernig viðskiptavinir hafa séð, heyrt, upplifað eða lært 

um vörumerkið í gegnum tíðina. Styrkur þess liggur því í huga viðskiptavina (Keller, 

2001). 

Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði á sér stað þegar neytandi þekkir til vörumerkis 

og tengir það við jákvæð, sterk og einstök tengsl í minni þess (Keller, Apérie, og 

Georgsen, 2012). Það er að segja, viðskiptavinur þekkir vörumerkið og það vekur hjá 
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honum jákvæð, sterk og einstök tengsl í huga hans. Vörumerkjavirði eru þau 

aðgreinandi áhrif sem vörumerkið hefur á svörun viðskiptavinar við markaðssetningu 

vörumerkisinsins (Kotler og Keller, 2009).  

Mynd 5 sýnir viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði eða CBBE módelið. Er módelið 

byggð upp líkt og pýramídi, vinstra megin við pýramídann eru stig vörumerkjaþróunar 

og hægra megin eru þau markmið sem þarf að ná fram í hverju þrepi. 

 

Mynd 5: CBBE líkanið fyrir viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði (Þýtt af Þórði Sverrissyni, byggt á(Keller, 
Apérie, og Georgsen, 2012)) 

Samkvæmt líkani Keller (2001) byggist vörumerkjavirði upp í 4 þrepum þar sem hvert 

þrep tekur við af öðru. Til komast í efsta þrepið þarf að ljúka þeim þrepum sem eru á 

undan. Í hverju þrepi eru ákveðin markmið gagnvart viðskiptavinum sem vörumerkið 

þarf að ná. 

Í fyrsta þrepinu er tryggt að vörumerkið hafi þau einkenni og skýrleika um að þau 

tilheyri ákveðnum vöruflokki eða uppfylli þarfir neytenda. Markmiðið er að skapa vitund 

um vörumerkið (Keller, 2001). 

Í öðru þrepinu er unnið að því að byggja upp merkingu vörumerkisins í huga 

neytenda með því að tengja vörumerkið við áþreifanlega og óáþreifanlega eiginleika. 

Markmiðið er að skapa aðgreiningarþætti (points of difference) og en einnig þá þætti 

sem skilgreina vörumerkið inn á markaðinn (points of parity) (Keller, 2001). 
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Í þriðja þrepinu er komið á sambandi við viðskiptavini og svörun fengin við þeim 

tengslum sem komið var á í þrepinu á undan. Markmiðið er að fá jákvæða og sýnilega 

svörun frá viðskiptavini (Keller, 2001). 

Í fjórða þrepinu er umbreyting á þeim svörum sem vörumerkið hefur fengið yfir í að 

byggja sterkt jákvætt samband við viðskiptavininn. Markmiðið er að öðlast sterkt 

viðskiptasamband (Keller, 2001). 

Þekking viðskiptavinar á vörumerki (brand knowlegde) skiptist upp í tvo hluta, 

vörumerkjavitund (brand awareness) og vörumerkjaímynd (brand image) (Keller, 

Apérie, og Georgsen, 2012). Vörumerkjavitund vísar til þess að viðskiptavinir eru 

meðvitaðir um tilvist vörumerkisins og þekki til eiginleika þess (Keller, Apérie, og 

Georgsen, 2012). Herzog skilgreinir vörumerkjaímynd sem skynjun á vörumerki byggt á 

þeim vörumerkja tengslum í minni neytenda (Herzog, 1963; Keller, Apérie, og Georgsen, 

2012). 

3.2 Traust 

Eðli starfsemi viðskiptabanka er slík að til vera þátttakandi á markaði þarf að ríkja traust 

í garð þeirra svo viðskiptavinir stofni til viðskipta við þá. Morgan og Shelby (1994) 

skilgreina traust (trust) þegar annar aðilinn hefur tiltrú á áreiðanleika og heilindum hins 

aðilans. Moorman, Deshpande og Zaltman (1993) skilgreina traust sem viljann til að 

reiða sig á viðskiptaaðila sem maður hefur tiltrú á. 

Kantsperger og Kunz (2010) draga saman þau höfuðeinkenni trausts sem mest eru 

notuð, en þau eru velvild (benevolence), gæði (quality), hæfni (competence), 

áreiðanleiki (reliability), efndir (fulfillment), trúverðugleiki (credibility) og heiðarleiki 

(honesty). 

„Velvild leggur áherslu á skynjun viðskiptavinar á þeim „góða“ ásetningi fyrirtækisins í 

að veita þjónustuna“ (Kantsperger og Kunz, 2010 bls. 6). Það er að fyrirtækið sé einnig 

að starfa með hag viðskiptavinar að leiðarljósi. 

Niðurstaða rannsóknar þeirra Kantsperger og Kunz (2010), sem beindist að 

viðskiptabönkum á neytendamarkaði, leiðir í ljós að velvild skiptir meira máli við 

uppbyggingu á trausti heldur en trúverðugleiki. 
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Í grein sinni „The role of communcation and trust in explaining customer loyalty“ 

teikna höfundarnir, Ball, Coelho og Machás (2004) upp framlengingu af ECSI módelinu 

(European customer satisfaction index). Greinin byggir á rannsókn þeirra á ímynd banka 

og sýndu þau fram á hvaða þættir hefðu áhrif á tryggð (loyalty) viðskiptavina. Höfundar 

benda á mikilvægi trausts og nefna að þeir sem eru ekki tilbúnir til að treysta fyrirtæki á 

samkeppnismarkaði eru ólíklegri til að vera tryggir (Ball, Coelho, og Machás, 2004). 

 

Mynd 6: Framlengt ECSI módel (Ball, Coelho, og Machás, 2004) 

Niðurstöður greinarhöfunda er að traust hefur einungis ein bein tengsl við tryggð líkt 

og sést á mynd 6 og að þau tengsl séu veik, í einstaka tilfellum tölfræðilega ómarktæk 

(Ball, Coelho, og Machás, 2004). Þó kemur einnig fram á myndinni að ein bein tengsl séu 

á milli ímyndar og trausts líkt og Mazursky og Jacoby (1986) nefna í grein sinni. 

Greinarhöfundar benda einnig á mikilvægi samskipta við viðskiptavini við að byggja upp 

tryggð á bankamarkaði (Ball, Coelho, og Machás, 2004). 

Einnig hefur verið bent á mikilvægi trausts við uppbyggingu á tryggð með eftirfarandi 

tilvitnun: „Til að öðlast tryggð viðskiptavinar, þarf fyrst að öðlast traust þeirra“ 

(Reichheld og Schefter, 2000 bls. 107). Að sama skapi hefur Spekman (1988) skrifað að 

traust sé hornsteinn langtíma viðskiptasambands. Sirdeshmukh, Singh og Sabol (2002) 

skilgreina traust sem væntingar neytenda til viðskiptaaðilans um að hann sé 

áreiðanlegur og að hann standist gefnar væntingar. 
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Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson (2012) rannsökuðu traust til 

íslenskra viðskiptabanka og komust að því að viðskiptavinir banka treysta sínum banka 

frekar en öðrum viðskiptabönkum þótt að traust almennt til viðskiptabanka hafi 

minnkað í kjölfar bankahrunsins. Þetta traust viðskiptavina gagnvart sínum 

viðskiptabanka gefi þeim enga ástæðu fyrir því að skipta um banka (Gudlaugsson og 

Eysteinsson, 2012). 

3.3 Tryggð 

Ávinningur tryggðar fyrir fyrirtæki kristallast í grein Reichheld og Sasser (1990) þar sem 

kemur fram að með því að draga úr brottfalli viðskiptavina um 5% geti það bætt hagnað 

um 25-85%. Tryggð hefur því áhrif á hagnað fyrirtækja, með tryggum viðskiptavinum 

dregur fyrirtækið úr þeim kostnaði sem fellur til við að sækja nýja viðskiptavini 

(Reichheld F., 2003). 

Samkvæmt Aaker (1996) er tryggð kjarnavídd í vörumerkjavirðinu og að tryggur 

hópur viðskiptavina skapi aðgangshindrun á markaði, sé grunnur fyrir hærri 

verðlagningu, skapi svigrúm til að svara nýsköpun samkeppnisaðila og eru varnargarður 

gegn skaðandi verðsamkeppni. 

Dick og Basu (1994) álíta að tryggð sé byggð upp af hegðun annars vegar sem lýsir sér í 

endurteknum kaupum og hins vegar í viðhorfi gagnvart fyrirtækinu, það er hvort að 

viðkomandi hafi jákvætt viðhorf gagnvart fyrirtækinu. 

Í grein Ganesh, Reynolds og Arnold (2000) kemur fram að tryggð sé hægt að skipta í 

tvo hópa, virka og óvirka tryggð. Virka tryggð skilgreina þeir sem hegðun neytenda, ekki 

einungis regluleg kaup heldur einnig umtal og mögulega aukningu í notkun eða 

viðskiptum. Óvirk tryggð felur einnig í sér teygni viðskiptavinar við breytingum í 

viðskiptasambandinu. Viðskiptavinir sem sýna óvirka tryggð eru síður verðnæmari 

(Ganesh, Arnold, og Reynolds, 2000). 

Bankar og sparisjóðir veita óáþreifanlega þjónustu og því erfiðara að beita þeim 

almennu skilgreiningum um tryggð þar sem þeim er oftast beitt á áþreifanlegar vörur. 

Berry (1983) skrifar að þjónustutryggð sé háðari þróun á persónulegu sambandi við 

viðskiptaaðilann ólíkt áþreifanlegum vörum (Bloemer, De Ruyter, og Peeters, 1998). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að tryggð sé meira ríkjandi hjá viðskiptavinum 
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þjónustufyrirtækja heldur en þeirra sem eru í framleiðslu á áþreifanlegum vörum 

(Snyder, 1986). 

Bankatryggð hefur verið skilgreind sem hlutdræg hegðunarleg svörun, yfir langan 

tíma, af ákvarðanatökueiningu þar sem tekið er tillit til eins banka umfram aðra á 

markaði, sem í grunninn er sálfræðilegt ferli þar sem niðurstaðan er skuldbinding við 

vörumerki (brand commitment) (Bloemer, De Ruyter, og Peeters, 1998). 

Kjarninn í skilgreiningunni er þessi vörumerkja skuldbinding, en skuldbinding hefur 

verið skilgreind sem loforð um að viðhalda samfelldu sambandi milli viðskiptaaðila 

(Dwyer, Schurr, og Oh, 1987). 

Oliver (1997) álítur tryggð sem ferli frekar en niðurstöðu og er það stutt af 

niðurstöðum Bloemer, De Ruyter og Peeters (1998) en í rannsókn þeirra á drifkröftum 

tryggðar gagnvart bönkum komu fram jákvæð tengsl á milli ímyndar og tryggðar sem 

færir okkur aftur að CBBE módelinu þar sem ímynd tilheyrir öðru þrepinu í ferlinu að 

sterku, jákvæðu og traustu sambandi við viðskiptavininn. 

Nefndar hafa verið þrjár ástæður fyrir því af hverju viðskiptavinir íslenskra banka 

skipti ekki um viðskiptabanka umfram hinar eðlilegu tilfærslur á markaði (<5%). Sú fyrsta 

er að viðskiptavinir séu „fastir“ í viðskiptum við sinn banka vegna núverandi viðskipta 

þeirra og skuldbindinga, önnur er að bankakerfið í heild sinni féll og því enginn skýr 

valmöguleiki til að velja úr, sú þriðja er að viðskiptavinir einfaldlega treysta sínum 

viðskiptabanka betur en öðrum viðskiptabönkum (Gudlaugsson og Eysteinsson, 2012). 

Einnig bendir Reichheld (2003) á að tryggð viðskiptavinar snúist um meira en 

endurkaup, ástæða endurkaupa geta verið vegna tregðu viðskiptavinar til að skipta um 

vöru eða þjónustu, vegna útgöngu hindrana sem reistar hafa verið eða áhugaleysis 

viðskiptavinar. 

Reichheld (2003) leggur til eina spurningu til að mæla tryggð viðskiptavina, „Hversu 

líklegt er að þú myndir mæla með fyrirtækinu okkar við vini og kunningja?“. Þennan 

mælikvarða kallar hann „Net promoter score (NPS)“. Þeim mun fleiri sem falla undir 

flokkinn „auglýsandi (promoters)“, þeim mun meiri verður vöxtur fyrirtækisins. Ástæða 

þess að hann heldur því fram að vilji til að mæla með fyrirtækinu sé sterk vísbending á 

tryggð er sú að með því að mæla með fyrirtæki er viðkomandi að leggja orðspor sitt að 
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veði. Og að viðkomandi tekur þá áhættu ef hann býr yfir mikilli tryggð við fyrirtækið 

(Reichheld F., 2003). 

3.4 Spilling 

Frá hruni hefur skynjun viðskiptavina bankanna á ímyndarþættinum spilling aukist 

samhliða dvínandi skynjun á ímyndarþættinum traust (Þórhallur Guðlaugsson og Sandra 

María Sævarsdóttir, 2013). Í „Global impact“ verkefni Sameinuðu þjóðanna er spilling 

skilgreind sem „misnotkun á úthlutuðu valdi til persónulegs ágóða“ (United Nations, 

2014). Spilling getur verið allt frá notkun áhrifa til að ná fram niðurstöðum og allt upp í 

mútur til opinberra stofnana (United Nations, 2014). Gefur það til kynna að skilgreining 

Sameinuðu þjóðanna eigi frekar við spillingu á lýðræðislegum forsendum.  

Sandra María Sævarsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson (2013) benda á að tengsl 

bankanna við hugtakið spillingu í huga viðskiptavina sé frekar huglæg heldur en efnislæg 

og að í huga flestra sé um neikvætt fyrirbæri að ræða. 
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4 Rannsókn á ímynd banka og sparisjóða 

Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru, einnig 

fjallað um þau mælitæki sem nýtt voru við rannsóknina, hvernig rannsóknin var 

framkvæmd, hvernig gögnin voru greind og loks þær takmarkanir á rannsókninni sem 

komu fram. 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalista var dreift rafrænt til 

svarenda. Úrtaksaðferðin sem notast var við var þægindaúrtak (Convenience sample) 

þar sem áhugi var á viðhorfum viðskiptavina bankanna. 

4.1.1 Mælitæki rannsóknar 

Líkt og áður hefur komið fram hefur sambærilegur spurningalisti verið lagður fyrir árlega 

frá árinu 2004. Þó hefur listinn tekið breytingum í gegnum árin, helst ber að nefna 

svarmöguleikana en í gegnum árin hafa viðskiptabankarnir farið í gegnum 

nafnabreytingar og því breytileiki í nafngiftum bankanna. Spurningalistinn sem lagður 

var fyrir í þessari rannsókn má sjá í viðauka 1. 

Við hvern ímyndarþátt sem spurt var um höfðu svarendur 9 punkta skala þar sem 1 

þýddi „á mjög illa við“ og 9 þýddi „á mjög vel við“. Við skalann voru svo nöfn bankanna 

og merktu svarendur við hvern banka fyrir sig. Þeir ímyndaþættir sem spurt er um eru 

eftirfarandi: „leggur góðum málum lið“, „traust“, „persónuleg þjónusta“, „samfélagsleg 

ábyrgð“, „framsækni“, „nútímalegur“, „ánægðir viðskiptavinir“, „fyrir unga fólkið“, 

„gamaldags“ og „spilling“. 

Í tengslum við þessa rannsókn var tveimur spurningum bætt við listann en það eru 

spurningarnar „Hver var þinn viðskiptabanki í febrúar 2009?“ og „Á kvarðanum 0 (alls 

ekki líklegt) til 10 (mjög líklegt) hversu líklegt er að þú myndir mæla með þínum 

aðalviðskiptabanka við vini og/eða kunningja?“. 

Við fyrri spurningunni höfðu svarendur möguleika að velja á milli „Arion banka“, 

„Íslandsbanka“, „Landsbanka“, „MP Banka“, „Byr Sparisjóðs“, „SPRON“ eða „Aðrir 

sparisjóðir“. Sú spurning kom frá höfundi þar sem reynt verður að svara spurningunni 
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hvort að þeir sem voru í viðskiptum við Byr Sparisjóð treysti Íslandsbanka minna heldur 

en þeir sem hafa verið þar fyrir sameiningu þessara tveggja banka. 

Síðari spurningunni er ætlað að varpa ljósi á NPS skor (Net promoter score) 

bankanna. Þar höfðu svarendur möguleikann að gefa sínum viðskiptabanka einkunn frá 

0 til 10 eftir því hversu líklegt væri að viðkomandi myndi mæla með sínum 

viðskiptabanka við vini eða kunningja. 

4.1.2 Framkvæmd rannsóknar 

Unnið var með tvo spurningalista, annar var sendur út meðal nemenda Háskóla Íslands, 

hinn var sendur út í gegnum samfélagsmiðlanet höfundar (Facebook og Twitter). Opnað 

var á könnunina 21.febrúar 2013 og henni lokað rúmum mánuði síðar eða 23.mars 

2013. Notast var við QuestionPro veflausnina til að halda úti könnuninni og safna 

svörum. 

4.2 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu gagna og úrvinnslu var notast við SPSS ásamt Excel. Í heildina svöruðu 528 

einstaklingar könnuninni. Tölfræðipróf voru framkvæmd í SPSS þar sem miðað var við 

95% marktektarmörk. Einnig var SPSS notað til að setja upp töflur tengdar „Net 

promoter score“ viðskiptabankanna. Notast var við Excel við útreikning á „Net Promoter 

Score“. Skýringamyndir fyrir lýsandi tölfræði var unnin í PowerPoint. Til að teikna upp 

ímyndarkort viðskiptabankanna var notast við forritið Marketing engineering for Excel. 

Til að kanna hvort munur væri á milli kynja var framkvæmt t-próf (Independent-

Samples t-test) þar sem stuðst var við 95% marktektarmörk. Til að reikna meðaltöl og 

staðalfrávik var notast við t-próf (One-Sample t-test). Til að kanna hvort munur væri á 

milli þriggja hópa eða fleiri var notuð dreifigreining (One-Way Anova) þar sem stuðst var 

við 95% marktektarmörk. 

Þar sem um tvö úrtök var að ræða voru keyrð t-próf til að kanna hvort munur væri á 

milli úrtaka. Munur kom ekki fram og því voru úrtökin sameinuð í eitt. 

4.3 Takmarkanir 

Einungis 4 svarendur tilgreindu MP Banka sem sinn viðskiptabanka og skekkir það 

mögulega niðurstöður þegar skoðuð er sérstaklega afstaða þeirra viðskiptavina. 
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Fjöldi svara og sú staðreynd að mikill fjöldi svarenda hætti áður en þeir luku 

könnuninni eru takmarkandi. Spurningalistinn var meðal annars sendur út á nemendur 

við Háskóla Íslands og á sama tímabili var mikið magn af könnunum sendar út á 

nemendum. Þetta mikla áreiti gæti hafa haft áhrif á svörun meðal háskólanema. 

Fleiri konur svöruðu rannsókninni og getur það skekkt niðurstöður þegar afstaða er 

greind eftir kynjum. Einnig er aldursdreifing svarenda skekkt þar sem meirihluti 

svarenda tilheyrði aldursbilinu „40 ára og eldri“. Þó mætti draga þær ályktanir að þeir 

sem svöruðu könnuninni tilheyrðu þeim hópi viðskiptavina bankanna sem eiga í mestu 

samskiptum við sinn banka og hafa mestu skuldbindingarnar innan síns viðskiptabanka. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöðum er skipt upp í tvo hluta, annars vegar helstu niðurstöður þar sem fjallað er 

um þær niðurstöður sem snúa að rannsóknarefninu, hins vegar eru það ítarlegar 

niðurstöður þar sem farið er nánar í bakgrunnsbreyturnar og þær spurningar sem 

nýttust við vinnslu ritgerðarinnar.  

Skoðað verður sérstaklega ímyndarþættirnir traust og spilling. Fjallað um þróun 

þessara ímyndarþátta fyrir fjóra stærstu viðskiptabankana og skoðað hvort einhver einn 

sérstakur banki er að hafa áhrif á meðaltal bankanna fyrir þessa ímyndarþætti. Tryggð 

viðskiptavina viðskiptabankanna er skoðuð út frá annars vegar NPS skori 

viðskiptabankanna en einnig út frá því hversu líklegt eða ólíklegt viðskiptavinir þeirra 

telja að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. Að lokum verða 

ímyndarþættir viðskiptabankanna skoðaðir út frá ímyndarkorti. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Traust í garð viðskiptabankanna er á uppleið líkt og undanfarin ár, þó hefur traust ekki 

náð sömu hæðum og frá því fyrir bankahrunið 2008. Landsbankinn er sá banki sem 

svarendur tengja helst við traust samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Arion Banki 

er sá viðskiptabanki sem svarendur tengja helst við spillingu. 

Leitast var við að svara þremur megin rannsóknarspurningum í þessari rannsókn. 

„Bera fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs minna traust til Íslandsbanka?“ 

Til að svara ofangreindri spurningu var bætt við fyrirliggjandi spurningalista 

spurningunni „Hver var þinn aðalviðskiptabanki í febrúar 2009?“. Framkvæmt var t-próf 

þar sem svarendur sem völdu Íslandsbanka og Byr Sparisjóð úr ofangreindir spurningu 

voru keyrðir saman við ímyndarþáttinn traust fyrir Íslandsbanka. Ekki reyndist 

marktækur munur á milli hópa en þó kemur fram að þeir sem voru áður í viðskiptum við 

Byr Sparisjóð tengja traust frekar við Íslandsbanka heldur en aðrir viðskiptavinir 

Íslandsbanka. 
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Leitast var við að greina hvaða ímyndaþættir svarendur tengdu einna helst við þá 

viðskiptabanka sem nú eru starfandi hérlendis. Var því sett fram rannsóknarspurningin: 

„Hvaða ímyndarþættir eru helst tengdir við viðskiptabankana?“ 

Niðurstöður gefa til kynna að svarendur tengi enga af þeim ímyndarþáttum sem 

lagðir voru fram í rannsókninni við MP Banka. Sparisjóðirnir eru einungis tengdir við 

ímyndarþáttinn „gamaldags“. Landsbankinn er helst tengdur við ímyndarþættina 

„persónuleg þjónusta“, „samfélagsleg ábyrgð“, „ánægðir viðskiptavinir“ og „traust“. 

Íslandsbanki er helst tengdur við ímyndarþættina „leggur góðum málum lið“ og „fyrir 

unga fólkið“. Arion Banki er tengdur við ímyndarþættina „framsækni“, „nútímalegur“ og 

„spilling“. 

Reichheld leggur til eina spurningu til að mæla tryggð viðskiptavina við fyrirtæki 

(Reichheld F. , 2003). Í spurningunni er notast við 10 punkta skala og eru svarendur 

spurðir „Á kvarðanum 0 (alls ekki líklegt) til 10 (mjög líklegt) hversu líklegt er að þú 

myndir mæla með þínum aðalviðskiptabanka við vini og/eða kunningja?“. Sú spurning 

var lögð fyrir í þessari rannsókn og jafn framt sett fram rannsóknarspurningin: 

„Eru viðskiptavinir líklegir til þess að mæla með sínum viðskiptabanka?“ 

Einungis þrír stærstu viðskiptabankarnir höfðu fleiri en 100 svör að baki sér og því var 

einungis reiknað „Net promoter score (NPS)“ fyrir þá viðskiptabanka. Allir þrír 

viðskiptabankarnir höfðu neikvætt skor og því eru viðskiptavinir þeirra ekki viljugir til að 

mæla með sínum viðskiptabanka. 

Þegar tryggð er hins vegar skoðuð út frá því hversu ólílegt eða mjög ólíklegt sé að 

viðskiptavinir skipti um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum kemur í ljós að 72,2% 

svarenda telja það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir skipti um viðskiptabanka á næstu 6 

mánuðum og að sama skapi sögðust 9,6% svarenda það líklegt eða mjög líklegt. 
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5.2 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar greindar ítarlega, gerð verður grein 

fyrir bakgrunnsbreytum, gerð verður grein fyrir ímyndarþáttunum traust og spilling í 

garð viðskiptabankanna ásamt því að tryggð í garð viðskiptabankanna verður skoðuð. 

5.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 61% konur á móti 39% karla. Einungis 0,7% 

svarenda voru undir 20 ára aldri sem útskýrist aðallega af þeim úrtökum sem 

spurningalistinn var sendur á, það er nemendur við Háskóla Íslands og síðan 

samfélagsnet höfundar. Einnig er eðli könnunarinnar slíkt að mögulega hafi einstaklingar 

á þessum aldri litlar skoðanir eða reynslu af viðskiptabönkum.  

Mynd 7 sýnir aldursdreifingu svarenda, höfðu þeir um sex mismunandi aldursflokka 

að velja úr, yngri en 20 ára, 20-24 ára, 25-29 ára, 30-34 ára, 35-39 ára og loks 40 ára og 

eldri. 
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Mynd 7: Aldursdreifing svarenda 

Stærsti hópurinn var 40 ára og eldri eða 35,6%, en næst stærsti hópurinn var 

aldursbilið 20-24 ára eða 18,3%. 

Þegar spurt var hjá hvaða viðskiptabanka viðkomandi væri í viðskiptum reyndust 35% 

svarenda vera hjá Landsbankanum, 33% svarenda var hjá Íslandsbanka og 26% hjá Arion 

Banka og reynast þær tölur fyrir þrjá stærstu viðskiptabankana vera í samræmi við 

markaðshlutdeild samkvæmt skýrslu Samkeppniseftirlitsins frá því í júní 2011 
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(Samkeppniseftirlitið, 2011). Mynd 8 sýnir markaðshlutdeild viðskiptabankanna meðal 

svarenda könnunarinnar. 
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Mynd 8: Markaðshlutdeild viðskiptabankanna meðal svarenda 

Í hópi svarenda var 1% sem var í viðskiptum við MP Banka og 5% tilgreindu sig sem 

viðskiptavini sparisjóðanna. Með sparisjóðum er vísað til hinna ýmsu sparisjóða sem 

reknir eru víðsvegar á landsbyggðinni og eru tilgreindir sérstaklega í töflu 1 á bls 14. 
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5.2.2 Traust 

Alls tóku 516 afstöðu til ímyndarþáttarins traust. Svarandur tengja Landsbankann (4,66) 

mest við ímyndarþáttinn traust samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. Íslandsbanki 

(4,64) er síður tengdur við traust en þó munar ekki nema 0,02 á milli þessara tveggja 

banka. Svarendur tengdu MP banka (3,82) síður við ímyndarþáttinn traust. 

4,66 4,64
4,28 4,21

3,82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Landsbankinn Íslandsbanki Arion Banki Sparisjóðurinn MP banki
 

Mynd 9: Ímyndarþátturinn traust eftir viðskiptabönkum 

Í töflu 3 má sjá afstöðu svarenda fyrir ímyndarþáttinn traust gagnvart 

viðskiptabönkunum. Þar kemur fram að munurinn milli Landsbankans, Arion Banka og 

Íslandsbanka stenst ekki marktektarkröfu um 95% öryggisbil. Svarendur tengja frekar 

traust við Landsbankann heldur en Sparisjóðinn og MP Banka. Að sama skapi tengja 

svarendur traust frekar við Íslandsbanka heldur en MP Banka og Arion Banka frekar en 

MP Banka.  

Tafla 3: Afstaða svarenda fyrir ímyndarþáttinn traust 

   95% öryggisbil 

  
t-gildi 

Frígráður 
(df) p-gildi Meðaltal neðri efri 

Landsbankinn 40,896 515 ,000 4,661 4,44 4,88 

Íslandsbanki 43,452 513 ,000 4,644 4,43 4,85 

Arion banki 40,355 515 ,000 4,279 4,07 4,49 

MP banki 38,776 507 ,000 3,821 3,63 4,01 

Sparisjóðurinn 39,046 506 ,000 4,215 4,00 4,43 

 
 

Meðaltal allra bankanna var 4,32 sem er þróun upp á við sé miðað við árið 2013 

þegar meðaltalið var 4,1 líkt og kemur fyrir í mynd 3 á bls 18. Ef meðaltal væri einungis 



 

35 

reiknað út frá Landsbankanum, Íslandsbanka, Arion Banka og Sparisjóðunum væri 

meðaltal þeirra 4,45. Það er að segja, sá banki sem borið er minnsta traust til er tekinn 

út úr meðaltalinu og batnar traustið við það lítillega. 

Framkvæmt var t-próf til að kanna hvort munur væri á milli kynja varðandi 

ímyndarþáttinn traust í garð viðskiptabankanna. Munur kom fram hjá þremur 

viðskiptabönkum, Íslandsbanka, Arion Banka og MP Banka. Konur (M=4,75, SD=2,464) 

tengja Íslandsbanka frekar við traust en karlar (M=4,15, SD=2,447;t(398)=-2,369, 

p=0,018). Konur (M=4,39, SD=2,442) tengja Arion Banka frekar við traust en karlar 

(M=3,84, SD=2,360;t(401)=-2,248,p=0,025). Konur (M=3,89, SD=2,263) tengja MP Banka 

frekar við traust en karlar (M=3,41, SD=2,185;t(395)=-2,100,p=0,036). 

5.2.2.1 Þróun á trausti til viðskiptabanka 

Sá spurningalisti sem þessi rannsókn er byggð á hefur verið lagður fyrir árlega síðan árið 

2004. Sé horft sérstaklega til tímabilsins frá árinu 2007 og til dagsins í dag má sjá hvernig 

traust í garð viðskiptabankanna hefur aukist frá bankahruni. 

Hæst mældist traust til Landsbankans árið 2008 þegar svarendur gáfu honum að 

meðaltali 6,9. Strax árið eftir fellur meðaltalið niður í 2,85 og nær lægstu stöðu árið þar 

á eftir í 2,72. Hægt og sígandi hefur traust aukist í garð Landsbankans og mælist nú 4,66. 
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Mynd 10: Þróun á trausti gagnvart Landsbankanum, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson 
og Eysteinsson, 2013) 

Árið 2007 naut Íslandsbanki mest trausts yfir tímabilið 6,31, strax árið eftir féll 

meðaltalið niður og árið 2009 hafði það náð sinni lægstu stöðu eða 2,69. Hægt og 

sígandi hefur traust gagnvart Íslandsbanka farið vaxandi og mælist nú 4,64. 
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Mynd 11: Þróun á trausti gagnvart Íslandsbanka, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson og 
Eysteinsson, 2013) 

Traust til Arion Banka mældist hæst árið 2008 þegar meðaltalið var 5,68. Strax árið 

eftir féll það niður í 2,62 í kjölfar hrunsins og hefur síðan þá verið á hægri uppleið og 

mælist nú 4,28. 
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Mynd 12: Þróun á trausti gagnvart Arion Banka, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson og 
Eysteinsson, 2013) 

Traust til Sparisjóðanna náði hæst 5,93 árið 2008. Ólíkt öðrum viðskiptabönkum varð 

ekki mikið fall strax árið eftir. Hins vegar ólíkt öðrum viðskiptabönkum fór traust 

minnkandi milli áranna 2009 og 2011 þegar lægstu stöðu var náð. Hægt og sígandi hefur 

traust verið að aukast og mælist nú 4,21. 
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Mynd 13: Þróun á trausti gagnvart Sparisjóðunum, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson og 
Eysteinsson, 2013) 

Þar sem spurningalistinn er lagður fyrir í febrúar og mars á hverju ári mælast áhrif 

bankahrunsins haustið 2008 ekki fyrr en árið 2009. Sambærileg gögn eru ekki til staðar 

fyrir MP Banka. 

5.2.2.2 Breytileiki traust eftir viðskiptabönkum 

Framkvæmd var dreifigreining (One-Way Anova) til að kanna hvort munur væri á 

afstöðu svarenda á ímyndarþættinum traust hjá hverjum viðskiptabanka fyrir sig, út frá 

því hjá hvaða viðskiptabanka svarendur væru í sínum viðskiptum. Ekki var hægt að 

framkvæma dreifigreiningu fyrir viðskiptavini MP Banka sökum þess hve fáir svarendur 

tilgreindu þann banka sem sinn aðal viðskiptabanka. 

Munur (p<0,05) kom fram á ímyndarþættinum traust hjá þremur viðskiptabönkum, 

Landsbanka, Íslandsbanka og Sparisjóðunum. Til að greina milli hvaða hópa munurinn 

lægi var framkvæmt eftirápróf (Post-hoc). 

Mynd 14 sýnir hversu mikið svarendur tengja ímyndarþáttinn traust við 

Landsbankann eftir því hjá hvaða viðskiptabanka þeir eru í viðskiptum.  
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Mynd 14: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum traust gagnvart Landsbankanum 

Niðurstaða dreifigreiningar fyrir Landsbankann sýndi mun á milli hópa (p<0,05) 

varðandi hversu mikið eða lítið traust viðskiptavinir annarra viðskiptabanka bera til 

Landsbankans [F(4,405)=11,902,p=0,000]. Niðurstöður eftiráprófa þar sem notast var 

við Tukey sýndi að munurinn var á milli viðskiptavina Landsbankans (M=5,58, SD=2,626) 

annars vegar og viðskiptavina Íslandsbanka (M=4,37, SD=2,408) og Arion Banka 

(M=3,58, SD=2,434). Viðskiptavinir Landsbankans (M=5,58, SD=2,626) tengja sinn 

viðskiptabanka frekar við traust heldur en viðskiptavinir Íslandsbanka (M=4,37, 

SD=2,408) og Arion Banka (M=3,58, SD=2,434). Reiknað Eta gildi er 0,105 sem bendir til 

þess að það hvar þú ert í viðskiptum hafi meðal áhrif á breytileikann í trausti. Eta gildið 

segir til um hvaða hlutfallslegu áhrif það hafi á afstöðu svarenda hjá hvaða 

viðskiptabanka viðkomandi er í viðskiptum. 

Mynd 15 sýnir hversu mikið svarendur tengja ímyndarþáttinn traust við Íslandsbanka 

eftir því hjá hvaða viðskiptabanka þeir eru í viðskiptum. 
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Mynd 15: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum traust gagnvart Íslandsbanka 

Niðurstaða dreifigreiningar fyrir Íslandsbanka sýndi mun á milli hópa (p<0,05) 

varðandi hversu mikið eða lítið traust viðskiptavinir annarra viðskiptabanka bera til 

Íslandsbanka [F(4,403)=8,840,p=0,000]. Niðurstöður eftiráprófa þar sem notast var við 

Tukey sýndi að munurinn var á milli viðskiptavina Íslandsbanka (M=5,19, SD=2,423) og 

viðskiptavina Arion Banka (M=3,52,SD=2,275). Einnig reyndist munur á milli 

viðskiptavina Landsbankans (M=4,72, SD=2,379) og viðskiptavina Arion Banka (M=3,52, 

SD=2,275). Viðskiptavinir Íslandsbanka (M=5,19, SD=2,423) tengja sinn viðskiptabanka 

frekar við traust heldur en viðskiptavinir Arion Banka (M=3,52, SD=2,275) og 

Landsbankans (M=4,72, SD=2,379). Reiknað Eta gildi er 0,081 sem bendir til þess að það 

hvar þú ert í viðskiptum hafi meðal áhrif á breytileikann í trausti. 

Mynd 16 sýnir hversu mikið svarendur tengja ímyndarþáttinn traust við Sparisjóðina 

eftir því hjá hvaða viðskiptabanka viðkomandi er í viðskiptum. 
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Mynd 16: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum traust gagnvart Sparisjóðunum 

Niðurstaða dreifigreiningar fyrir Sparisjóðina sýndi mun á milli hópa (p<0,05) 

varðandi hversu mikið eða lítið traust viðskiptavinir annarra viðskiptabanka bera til 

Sparisjóðanna [F(4,399)=9,074,p=0,000]. Niðurstaða eftiráprófa þar sem notast var við 

Tukey sýndi að munurinn var á milli viðskiptavina Sparisjóðanna (M=6,77, SD=2,636) 

annars vegar og Landsbankans (M=4,21, SD=2,408), Íslandsbanka (M=4,20, SD=2,314) 

og Arion Banka (M=3,46, SD=2,351). Viðskiptavinir Sparisjóðanna (M=6,77, SD=2,636) 

tengja traust frekar við sinn viðskiptabanka heldur en viðskiptavinir Landsbankans 

(M=4,21, SD=2,408), Íslandsbanka (M=4,20, SD=2,314) og Arion Banka (M=3,46, 

SD=2,351). Reiknað Eta gildi er 0,0834 sem bendir til þess að það hvar þú ert í 

viðskiptum hafi meðal áhrif á breytileikann í trausti. 

Mynd 17 sýnir hversu mikið svarendur tengja ímyndarþáttinn traust við Arion Banka 

eftir því hjá hvaða viðskiptabanka þeir eru í viðskiptum. 
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Mynd 17: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum traust gagnvart Arion Banka 

Ekki kom fram munur á afstöðu svarenda gagnvart ímyndarþættinum traust gagnvart 

Arion Banka. Þegar afstaða svarenda er greind niður á það hjá hvaða viðskiptabanka 

svarendur eru í viðskiptum, kemur fram að viðskiptavinir Íslandsbanka (4,14), 

Sparisjóðanna (4,18) og Landsbanka (4,32) tengja frekar ímyndarþáttinn traust við Arion 

Banka heldur en þeirra eigin viðskiptavinir (4,11).  

Hjá þeim viðskiptabönkum þar sem munur kom fram reyndust viðskiptavinir þeirra 

tengja ímyndarþáttinn traust frekar við sinn viðskiptabanka heldur en viðskiptavinir 

annarra banka.  
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5.2.3 Spilling 

Alls tóku 400 svarendur afstöðu til ímyndarþáttarins spilling. Arion banki (7,09) er sá 

viðskiptabanki sem svarendur tengdu sterkast við spillingu samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar. Þar næst á eftir kemur Íslandsbanki (6,89) en Sparisjóðirnir (6,19) voru 

síður tengdir við spillingu þó þeirra meðaltal sé hátt. 
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Mynd 18: Ímyndarþátturinn spilling 

Í töflu 4 má sjá afstöðu svarenda gagnvart ímyndarþættinum spilling gagnvart 

viðskiptabönkunum. Þar kemur fram að munurinn á milli Landsbankans og Íslandsbanka 

stenst ekki 95% marktektarkröfu. Munur kemur fram á milli Sparisjóðanna annars vegar 

og Landsbankans, Íslandsbanka og Arion Banka. Munur kemur einnig fram á milli MP 

banka annars vegar og Arion Banka hins vegar. 

Tafla 4: Afstaða svarenda fyrir ímyndarþáttinn spilling 

     95% öryggisbil 

  
t-gildi 

Frígráður 
(df) p-gildi Meðaltal neðri efri 

Landsbankinn  57,696 398 ,000 6,779 6,55 7,01 

Íslandsbanki 61,904 395 ,000 6,889 6,67 7,11 

Arion banki  64,577 399 ,000 7,085 6,87 7,30 

MP banki  55,616 394 ,000 6,580 6,35 6,81 

Sparisjóðurinn 49,422 392 ,000 6,193 5,95 6,44 

 
 

Meðaltal allra bankanna gagnvart ímyndarþættinum spilling er 6,7. Ef leiðrétt er fyrir 

þeim banka sem hafði hæsta meðaltalið (Arion Banki) og reiknað upp aftur þá er 

meðaltal þeirra sem eftir standa 6,61. 
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Framkvæmt var t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna gagnvart 

ímyndarþættinum spilling hjá viðskiptabönkunum. Ekki reyndist munur í afstöðu 

kynjanna þegar kemur að spillingu meðal viðskiptabankanna. 

5.2.3.1 Þróun spillingar gagnvart viðskiptabönkunum 

Líkt og áður hefur verið áréttað hefur spurningalistinn sem þessi rannsókn er byggð á 

verið lagður fyrir árlega frá árinu 2004. Frá árinu 2007 og fram til dagsins í dag hafa 

orðið miklar breytingar á skynjun svarenda á ímyndarþættinum spilling gagnvart 

viðskiptabönkunum. 

Árið 2009 tók meðaltal ímyndarþáttarins spilling fyrir Landsbankann mikið stökk upp í 

7,68 en hafði verið tveimur árum áður mælst í 4,86. Nú mælist meðaltal Landsbankans 

fyrir spillingu í 6,78. 
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Mynd 19: Þróun á spillingu gagnvart Landsbankanum, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson 
og Eysteinsson, 2013) 

Hæst mældist spilling fyrir Íslandsbanka árið 2009, fyrsta mæling eftir bankahrun. 

Síðan þá hefur meðaltalið farið lækkandi og stendur nú í 6,89. 
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Mynd 20: Þróun á spillingu gagnvart Íslandsbanka, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson og 
Eysteinsson, 2013) 

Árið 2007 mældist meðaltal spillingar fyrir Arion Banka 5,93 sem er jafnframt hæsta 

gildi þeirra fjögurra banka sem birtir eru hér. Árið eftir bankahrunið nær spilling sínu 

hæsta gildi, 7,85 og hefur síðan þá farið lækkandi. Spilling fyrir Arion Banka stendur nú í 

7,08. 

5,93 6,16

7,85 7,68 7,63
7,25 7,19 7,08

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 

Mynd 21: Þróun á spillingu gagnvart Arion Banka, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson og 
Eysteinsson, 2013) 

Ólíkt Landsbanka, Íslandsbanka og Arion Banka eykst meðaltal spillingar ekki hjá 

Sparisjóðunum í kjölfar bankahrunsins. Hins vegar á sér stað hægfara aukning sem nær 

hápunkti árið 2011 þegar meðaltalið nær 6,91. Síðan þá hefur meðaltalið farið lækkandi 

og stendur nú í 6,19. 
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Mynd 22: Þróun á spillingu gagnvart Sparisjóðunum, gögnin frá árinu 2007-2013 byggt á (Gudlaugsson 
og Eysteinsson, 2013) 

Þar sem spurningalistinn er lagður fyrir í febrúar og mars á hverju ári mælast áhrif 

bankahrunsins haustið 2008 ekki fyrr en árið 2009. Sambærileg gögn eru ekki til staðar 

fyrir MP Banka. 

5.2.3.2 Breytileiki spillingar eftir viðskiptabönkum 

Framkvæmd var dreifigreining (One-Way Anova) til að kanna hvort munur væri á 

afstöðu svarenda á ímyndarþættinum spilling hjá hverjum viðskiptabanka fyrir sig, út frá 

því hjá hvaða viðskiptabanka svarendur væru í viðskiptum. Ekki var hægt að framkvæma 

dreifigreiningu fyrir viðskiptavini MP Banka sökum þess hve fáir svarendur tilgreindu 

þann banka sem sinn aðal viðskiptabanka. 

Munur (p<0,05) kom fram á ímyndarþættinum spilling hjá tveimur viðskiptabönkum, 

Landsbankanum og Íslandsbanka. Til að greina milli hvaða hópa munurinn lægi var 

framkvæmt eftirápróf (Post-hoc). 

Mynd 24 sýnir hversu mikið svarendur tengja ímyndarþáttinn spilling við 

Landsbankann eftir því hjá hvaða viðskiptabanka viðkomandi er í viðskiptum. 
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Mynd 23: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum spilling gagnvart Landsbankanum 

Niðurstaða dreifigreiningar fyrir Landsbankann sýndi mun á milli hópa (p<0,05) 

varðandi hversu mikið eða lítið svarendur tengdu ímyndarþáttinn spilling við bankann 

eftir því hjá hvaða viðskiptabanka svarendur væru í viðskiptum 

[F(4,392)=5,291,p=0,000]. Niðurstaða eftiráprófa þar sem notast var við Tukey sýndi að 

munurinn var á milli viðskiptavina Arion Banka (M=7,33, SD=2,015) og Landsbankans 

(M=6,21, SD=2,480). Einnig var munur á milli viðskiptavina Sparisjóðanna (M=7,81, 

SD=1,250) og Landsbankans (M=6,21, SD=2,480). Viðskiptavinir Arion Banka (M=7,33, 

SD=2,015) og Sparisjóðanna (M=7,81, SD=1,250) tengja frekar ímyndarþáttinn spilling 

við Landsbankann heldur en þeirra eigin viðskiptavinir (M=6,21, SD=2,480). Reiknað Eta 

gildi er 0,0512 sem bendir til þess að það hvar þú ert í viðskiptum hafi veik áhrif á 

breytileikann í spillingu. 

Mynd 25 sýnir hversu mikið svarendur tengdu ímyndarþáttinn spilling við 

Íslandsbanka eftir því hjá hvaða viðskiptabanka viðkomandi er í viðskiptum. 
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Mynd 24: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum spilling gagnvart Íslandsbanka 

Niðurstaða dreifigreiningar fyrir Íslandsbanka sýndi mun á milli hópa (p<0,05) 

varðandi hversu mikið eða lítið svarendur tengdu ímyndarþáttinn spilling við bankann 

eftir því hjá hvaða viðskiptabanka svarendur væru í viðskiptum 

[F(4,389)=5,762,p=0,000]. Niðurstaða eftiráprófa þar sem notast var við Tukey sýndi að 

munurinn var á milli viðskiptavina Arion Banka (M=7,49, SD=1,973) og Íslandsbanka 

(M=6,36, SD=2,434). Einnig var munur á milli viðskiptavina Sparisjóðanna (M=7,86, 

SD=1,352) og Íslandsbanka (M=6,36, SD=2,434). Viðskiptavinir Arion Banka (M=7,49, 

SD=1,973) og Sparisjóðanna (M=7,86, SD=1,973) tengja ímyndarþáttinn spilling frekar 

við Íslandsbanka heldur en þeirra eigin viðskiptavinir (M=6,36, SD=2,434). Reiknað Eta 

gildi er 0,0559 sem bendir til þess að það hvar þú ert í viðskiptum hafi veik áhrif á 

breytileikann í spillingu. 

Hjá einungis tveimur viðskiptabönkum, Íslandsbanka og Landsbanka, telja 

viðskiptavinir þeirra að ímyndarþátturinn spilling eigi síður við sinn viðskiptabanka 

heldur en viðskiptavinir annarra viðskiptabanka. 

Viðskiptavinir Landsbankans (7,03) og Íslandsbanka (6,84) tengja ímyndarþáttinn 

spillingu síður við Arion Banka heldur en þeirra eigin viðskiptavinir (7,25). 
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Mynd 25: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum spilling gagnvart Arion Banka 

Viðskiptavinir Sparisjóðanna (4,86) tengja síður ímyndarþáttinn spilling við sinn banka 

heldur en viðskiptavinir Íslandsbanka (6,18), Landsbankans (6,23), og Arion Banka (6,42).  
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Mynd 26: Afstaða svarenda á ímyndarþættinum spilling gagnvart Sparisjóðunum 

Þrátt fyrir að viðskiptavinir Sparisjóðanna gefi lægra meðaltal heldur en viðskiptavinir 

annarra viðskiptabanka þegar kemur að ímyndarþættinum spilling fyrir Sparisjóðina, þá 

leiðir dreifigreining í ljós að sá munur er ekki marktækur miðað við 95% 

marktektarkröfu. 
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5.2.4 Tryggð 

Tryggð íslenskra viðskiptabanka verður greind á þrenna vegu, fyrst verður gerð grein 

fyrir „Net promoter score“ viðskiptabankanna, svo verður fjallað um hversu hátt hlutfall 

svarenda hafði skipt um viðskiptabanka á síðastliðnum 6 mánuðum og að endingu 

verður horft til þess hvort svarendur hafi í hyggju að skipta um viðskiptabanka á næstu 6 

mánuðum. 

5.2.4.1 „Net promoter score“ viðskiptabankanna 

Alls tóku 419 svarendur afstöðu til spurningarinnar „Á kvarðanum 0 (alls ekki líklegt) til 

10 (mjög líklegt) hversu líklegt er að þú myndir mæla með þínum aðalviðskiptabanka við 

vini og/eða kunningja?“. 

Líkt og kemur fram í spurningunni þá höfðu svarendur 10 stiga kvarða til að gefa 

sínum viðskiptabanka einkunn. Til að fá niðurstöður fyrir hvern banka var spurningin 

„Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða sparisjóður nú?“ keyrður saman við niðurstöður 

spurningarinnar hér að ofan í töfluformi með „custom tables“ í SPSS. 

Við útreikning á „Net promoter score“ þarf að leggja saman heildar stigafjöldann sem 

hver banki fékk. Næsta skref er leggja saman stigafjöldann sem liggur á bilinu 0-6 

(lastarar (detractors)), 7-8 (passífir (passively satisfied)) og loks 9-10 (auglýsendur 

(promoters)). 

Tafla 5: Skipting stiga samkvæmt „Net promoter score“ (Reichheld F. , 2003) 

Stigagjöf Heiti hóps 

0-6 Lastarar 

7-8 Passífir 

9-10 Auglýsendur 

 

Næsta skref er að reikna hlutfall þeirra sem tilheyra hópnum lastarar (detractors) og 

auglýsendur (promoters). Loks er hlutfall þeirra sem tilheyra hópnum lastarar dreginn 

frá hlutfalli þeirra sem tilheyra hópnum meðmælendur og eftir stendur „Net promoter 

score“ hvers viðskiptabanka (Reichheld F. , 2003). 

Þar sem einungis þrír stærstu viðskiptabankarnir höfðu fleiri en 100 svör á bakvið sitt 

skor munu niðurstöður þeirra einungis verða birtar. 
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Tafla 6: Niðurstöður „Net promoter score“ þriggja stærstu viðskiptabankanna 

 Landsbankinn Íslandsbanki Arion Banki 

Lastarar 47% 50% 65% 

Passífir 25% 28% 18% 

Auglýsendur 28% 22% 17% 

NPS -19% -28% -49% 

 

Allir þrír viðskiptabankarnir höfðu neikvætt „Net promoter score“, sem þýðir að 

meirihluti viðskiptavina þeirra tilheyra hópnum lastarar heldur en auglýsendur. 

Viðskiptavinir Landsbankans eru þó líklegri til að mæla með sínum viðskiptabanka 

heldur en viðskiptavinir Íslandsbanka og Arion Banka. Viðskiptavinir Arion Banka tilheyra 

frekar þeim hópi sem kallast lastarar, en hæsta hlutfall viðskiptavina sem tilheyra 

hópnum passífir eru hjá Íslandsbanka. 

Þegar horft er til þeirra viðskiptavina sem tilheyra hópnum „passífir“ má sjá að 28% 

viðskiptavina Íslandsbanka tilheyra þeim hópi, 25% viðskiptavina Landsbankans og 18% 

viðskiptavina Arion Banka. Þeir sem tilheyra hópnum „passífir“ gáfu sínum 

viðskiptabanka einkunn á bilinu 7-8 og því mögulegt að ekki jafn mikil vinna fari í að 

umbreyta þessum einstaklingum úr núverandi hópi og yfir í að vera „auglýsendur“. 
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5.2.4.2 Hefur þú skipt um viðskiptabanka síðastliðna 6 mánuði? 

417 svarendur tóku afstöðu til spurningarinnar. Af þeim höfðu 3,4% skipt um 

viðskiptabanka síðastliðna 6 mánuði. 
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Mynd 27: Brottfall viðskiptavina eftir viðskiptabönkum 

Allir viðskiptabankarnir urðu fyrir brottfalli viðskiptavina úr röðum svarenda. Af þeim 

varð Arion Banki fyrir mesta brottfallinu eða fjórir svarendur. Minnsta brottfallið varð úr 

röðum viðskiptavina Sparisjóðanna og MP Banka sem misstu einn viðskiptavin hvor. 

5.2.4.3 Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um aðalviðskiptabanka 
á næstu 6 mánuðum? 

Alls tóku 416 svarendur afstöðu til spurningarinnar. Af þeim töldu 9,6% svarenda það 

líklegt eða mjög líklegt að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

72,2% svarenda telja það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir muni skipta um 

viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

Hlutfall þeirra sem telja það líklegt eða mjög líklegt að þeir muni skipta um 

aðalviðskiptabanka á næstu 6 mánuðum hefur lækkað frá árinu 2013 þegar hlutfallið 

mældist 11% (Guðmundur Björnsson, 2014). 
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Mynd 28: Hversu líklegt eða ólíklegt er að svarendur skipti um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum 

Þar sem mjög fáir svarendur tilgreindu MP Banka sem sinn viðskiptabanka verður 

honum sleppt í frekari greiningu. Þegar afstaða svarenda er brotin niður eftir því hjá 

hvaða viðskiptabanka viðkomandi er, kemur í ljós að viðskiptavinir Arion Banka eru 

líklegastir til að skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. Einnig er hæsta hlutfall 

óákveðinna hjá Arion Banka þar sem 25,1% viðskiptavina svöruðu „hvorki né“ við 

spurningunni. 
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Mynd 29: Hversu líklegir eða ólíklegir viðskiptavinir bankanna eru til að skipta um banka á næstu 6 
mánuðum 
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Viðskiptavinir Landsbankans eru tryggastir ef miðað er við hversu ólíklegir þeir eru til 

að skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

Framkvæmt var t-próf til að kanna hvort munur væri í afstöðu eftir kyni. Það er 

munur í afstöðu karla og kvenna hversu líklegt eða ólíklegt er að viðkomandi skipti um 

aðalviðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. Karlar (M=2,03, SD=1,194) eru líklegri til að 

skipta um sinn aðalviðskiptabanka á næstu 6 mánuðum heldur en konur (M=1,77, 

SD=1,079; t(408)=2,204,p=0,028). 

Framkvæmd var dreifigreining (One-Way Anova) til að kanna hvort munur væri á 

svörum eftir því hjá hvaða viðskiptabanka svarendur væru. Ekki reyndist munur koma 

fram hjá svarendum eftir því hjá hvaða viðskiptabanka viðkomandi væri. 
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5.2.5 Hver af neðangreindum var þinn aðal viðskiptabanki í febrúar 2009? 

Alls svöruðu 415 einstaklingar þessari spurningu. Tilgangur þessarar spurningar var að 

varpa ljósi á rannsóknarspurninguna „Bera fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs minna 

traust til Íslandsbanka heldur en aðrir viðskiptavinir bankans?“. Af þeim 40 svarendum 

sem tilgreindu að þeir höfðu verið í viðskiptum við Byr Sparisjóð í febrúar 2009 voru 36 

þeirra í viðskiptum við Íslandsbanka nú. 

Samanlagt höfðu þrír stærstu viðskiptabankarnir 78,6% markaðshlutdeild meðal 

svarenda könnunarinnar. Sparisjóðirnir (Byr Sparisjóður, SPRON og aðrir sparisjóðir) 

höfðu 21,4% hlutdeild og MP Banki hafði einungis 0,2% hlutdeild meðal svarenda. 
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Mynd 30: Hver var þinn aðal viðskiptabanki í febrúar 2009? 

Til að svara ofangreindri rannsóknarspurningu var framkvæmt t-próf þar sem 

spurningin „Hver var þinn aðal viðskiptabanki í febrúar 2009?“ var notuð til að skilgreina 

tvo hópa, annars vegar þá sem höfðu verið í viðskiptum við Íslandsbanka og hins vegar 

þá sem höfðu verið í viðskiptum við Byr Sparisjóð í febrúar 2009. Háða breytan var 

spurningin um ímyndarþáttinn „Traust“ nánar tiltekið gagnvart Íslandsbanka. 

Niðurstöður t-prófs með 95% marktektarkröfu leiddu í ljós að ekki er munur á 

afstöðu svarenda gagnvart ímyndarþættinum traust gagnvart Íslandsbanka eftir því 

hvort viðkomandi hafi verið í viðskiptum við Íslandsbanka eða Byr Sparisjóð í febrúar 

2009. Þegar meðaltal hvers hóps er skoðað kemur þó fram munur á milli viðskiptavina 

Byr Sparisjóðs (M=5,45, SD=2,101) og annarra viðskiptavina Íslandsbanka(M=5,02, 

SD=2,535). 
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5.2.6 Ímyndarkort viðskiptabankanna 

Þegar ímyndarþáttum viðskiptabankanna er varpað upp á ímyndarkort er hægt að sjá 

hvaða þættir eru sérstaklega tengdir við hvern viðskiptabanka fyrir sig. Það sem rennir 

stoðum undir áreiðanleika kortsins eru að ímyndarþættirnir „gamaldags“ og 

„nútímalegur“ eru staðsettir andspænis hvor öðrum. Sama ætti að vera með 

ímyndarþættina „traust“ og „spilling“ en þar sem skynjun á síðari ímyndarþættinum er 

að aukast þá birtast þeir ekki sem andstæður á kortinu. 

Lengd línanna segir til um hversu vel eða afgerandi eiginleikinn greinir á milli 
varanna. Löng lína gefur til kynna að viðkomandi eiginleiki sé afgerandi í 
mati viðskiptavina, og eftir því sem varan lendir fjær miðju og nær langri 
línu, þeim mun meira afgerandi er aðgreiningin á grundvelli þess eiginleika. 
Mikilvægt er að hafa í huga að línurnar eru lesnar í báðar áttir frá miðju þrátt 
fyrir að aðeins annar vektorinn komi fram (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik 
Eysteinsson, 2010 bls. 42). 

Þegar viðskiptabanki lendir á línu er túlkað sem svo að eiginleikinn eigi við um þann 

viðskiptabanka. Ef viðskiptabanki lendir gegnt línu er það túlkað sem svo að eiginleikinn 

eigi alls ekki við um viðkomandi viðskiptabanka. 

Á myndinni hér að neðan eru allir þeir ímyndarþættir sem svarendur tóku afstöðu til. 

Það sem vekur strax athygli er staðsetning MP Banka í suð-austur glugga kortsins. 

Enginn ímyndarþáttur rennur í gegnum þann hluta kortsins og mætti því túlka það sem 

svo að MP Banki væri án aðgreinandi ímyndarþátta á markaði í huga svarenda. Einnig 

mætti túlka staðsetningu MP Banka og afstöðu annarra eiginleika sem svo að þeir 

eiginleikar sem staðsettir eru gegnt MP Banka ættu síður við bankann. Með öðrum 

orðum tengja svarendur eiginleikana „persónuleg þjónusta“, „traust“, „ánægðir 

viðskiptavinir“ og „persónuleg þjónusta“ síður við MP Banka heldur en Landsbankann og 

Íslandsbanka 
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Landsbankinn

Íslandsbanki

Arion Banki

MP Banki

Sparisjóðirnir

Leggur góðum málum lið: 

Traust: 

Persónuleg þjónusta: 

Samfélagsleg ábyrgð: 

Framsækni: 

Nútímalegur: 

Gamaldags: 

Spilling: 

Ánægðir viðskiptavinir: 

Fyrir unga fólkið: 
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Mynd 31: Ímyndarkort viðskiptabankanna 2014 

Í norð-austur glugga kortsins eru Sparisjóðirnir staðsettir og einungis 

ímyndarþátturinn „gamaldags“ tengdur við í þeim glugga kortsins. Lengd línunnar ásamt 

staðsetningu gefur til kynna að tengslin séu sterk. Að sama skapi tengja svarendur 

Sparisjóðina síður við ímyndarþáttinn „spilling“, „nútímalegur“ og „framsækni“. 

Í norð-vestur hluta kortsins eru Landsbankinn og Íslandsbanki staðsettir, þó er 

Íslandsbanki mjög nálægt því að færast yfir á suð-vestur hluta kortsins. Landsbankinn er 

tengdur við ímyndarþættina „persónuleg þjónusta“, „ánægðir viðskiptavinir“, 

„samfélagsleg ábyrgð“ og „traust“. Þó lendir þessi síðastnefndi ímyndarþáttur á milli 

Landsbankans og Íslandsbanka en dregst þó nær Landsbankanum. Íslandsbanki tengist 

ímyndarþáttunum „leggur góðum málum lið“ og „fyrir unga fólkið“. 

Í suð-vestur hluta kortsins er Arion Banki staðsettur, enginn ímyndarþáttur liggur jafn 

þétt honum líkt og hjá Íslandsbanka og Landsbankanum. Þó er Arion Banki staðsettur 

nærri ímyndarþáttunum „framsækni“, “nútímalegur“ og „spilling“. Svarendur tengja 

ímyndarþáttinn „gamaldags“ síður við Arion Banka. 



 

57 

6  Umræða 

Traust í garð viðskiptabankanna er að aukast á milli ára en einnig er skynjun svarenda á 

ímyndarþættinum að dragast saman. Svarendur tengja Arion Banki einna helst spillingu 

af þeim viðskiptabönkum sem eru starfandi og kemur það sérstaklega fram þegar 

ímyndarkort viðskiptabankanna er skoðað. Þar er Arion Banki sá viðskiptabanki sem 

stendur þeim ímyndarþætti hvað einna næst. 

Konur tengja ímyndarþáttinn traust frekar við Íslandsbanka, Arion Banka og MP 

Banka heldur en karlar. Ekki reyndist munur á milli kynja þegar Landsbankinn og 

Sparisjóðirnir voru skoðaðir. Þegar ímyndarþátturinn spilling var skoðaður reyndist ekki 

munur á milli kynja. 

Landsbankinn er sá viðskiptabanki sem hefur hæsta meðaltalið þegar horft er til 

trausts en Íslandsbanki kemur næst á eftir honum. Ímyndarkortið staðfestir þær 

niðurstöður þar sem Landsbankinn er sá viðskiptabanki sem hvað næst er staðsettur við 

þann ímyndarþátt. Viðskiptavinir Landsbankans, Íslandsbanka og Sparisjóðanna treysta 

sínum viðskiptabanka meira heldur en viðskiptavinir annarra banka. Hins vegar þegar 

ímyndarþátturinn spilling er skoðaður eru einungis viðskiptavinir Íslandsbanka og 

Landsbankans sem telja að sá ímyndarþáttur eigi síður við um sinn banka heldur en 

viðskiptavinir annarra viðskiptabanka. 

Skynjun svarenda á ímyndarþættinum spilling er að minnka milli ára sem er jákvætt 

fyrir viðskiptabankana. Þó er skynjun á þessum ímyndarþætti enn há. Óumdeilanlegt er 

að um neikvæða tengingu sé að ræða en hvort sú skynjun beinist beint að 

viðskiptabönkunum eða hvort hún litast af umtali í kringum viðskiptabankana, uppgjöri 

þrotabúa þeirra og umfjallanir fjölmiðla af málum tengdum fyrrum stjórnendum 

viðskiptabankanna er ekki vitað.  

Tryggð viðskiptavina á íslenskum bankamarkaði er mikil, einungis 3,4% svarenda 

höfðu skipt um viðskiptabanka á síðastliðnum 6 mánuðum og meginhluti svarenda töldu 

ólíklegt að þeir myndu skipta um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. Hlutfall þeirra 

sem telja það líklegt eða mjög líklegt að þeir skipti um aðalviðskiptabanka á næstu 6 

mánuðum fer lækkandi þegar niðurstöður könnunarinnar eru bornar saman við 
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niðurstöður fyrir árið 2013 (Guðmundur Björnsson, 2014). Þegar afstaða svarenda var 

greind eftir því hjá hvaða viðskiptabanka þeir væru í viðskiptum kom í ljós að 

viðskiptavinir Landsbankans eru tryggastir ef miðað er við hversu líklegt eða ólíklegt er 

að þeir skipti um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

Til að svara rannsóknarspurningunni: „Eru viðskiptavinir líklegir til þess að mæla með 

sínum viðskiptabanka?“ voru svarendur beðnir að tilgreina á 10 stiga skala hversu líklegt 

eða ólíklegt er að þeir myndu mæla með sínum viðskiptabanka við vini eða kunningja. 

Út frá þeim niðurstöðum var „Net Promoter score“ viðskiptabankanna reiknað. Ef 

skoðað er „Net promoter score“ þriggja stærstu viðskiptabankanna kemur í ljós að 

viðskiptavinir þeirra eru ekki tilbúnir til að mæla með sínum viðskiptabanka við vini og 

kunningja. Viðskiptabankarnir hafa óvirka tryggð gagnvart neytendum en samkvæmt 

NPS tekst þeim ekki að ná fram virkri tryggð neytenda sem felst meðal annars í því að 

neytendur tali um vörumerki þeirra. Þessi spurning hefur ekki verið lögð fyrir áður sem 

hluti af þessari rannsókn. Því er vert að halda þessari spurningu inni í spurningalistanum 

og fylgjast með þessari þróun meðal viðskiptabankanna. Reichheld (2003)  heldur því 

fram að þetta sé eina talan sem fyrirtæki ættu að keppast við að auka og miðað við 

niðurstöður þessarar rannsóknar er brýn þörf á því að fylgjast náið með þróun hennar 

meðal viðskiptabankanna. Tækifæri eru til staðar fyrir viðskiptabankana að efla NPS skor 

sitt þar sem að jafnaði 23% viðskiptavina viðskiptabankana tilheyra hópnum „passífir“, 

þ.e. þeir sem gefa viðskiptabankanum einkunn á bilinu 7-8. Til að falla í hópinn 

„auglýsendur“ þurfa viðskiptavinir að gefa viðskiptabankanum einkunn á bilinu 9-10. 

Tækifærin felast í því að umbreyta þeim sem tilheyra hópnum „passífir“ yfir í 

„auglýsendur“. Sú umbreyting þarf að eiga sér stað hjá framlínufólki viðskiptabankanna 

þar sem þeir eiga í beinum samskiptum við viðskiptavinina. Reichheld (2003) leggur til 

að upplýsingar um NPS skor séu gerðar aðgengilegar starfsfólki og það uppfrætt um 

þýðingu þess. Hagkvæmni þess að hafa jákvætt NPS skor kemur meðal annars fram í 

minnkun á kostnaði við að sækja nýja viðskiptavini þar sem núverandi viðskiptavinir eru 

að mæla með sínum viðskiptabanka við vini og kunningja (Reichheld F. , 2003). 

Nefndar hafa verið nokkrar ástæður fyrir þessari tryggð meðal viðskiptavina 

bankanna, þær ástæður sem hafa meðal annars verið nefndar eru hár skiptikostnaður 

og miklar skuldbindingar viðskiptavina gagnvart sínum eigin viðskiptabanka 
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(Gudlaugsson og Eysteinsson, 2012). Einnig hefur verið nefnd sú staðreynd að við fall 

bankanna hafi þeir allir farið sömu leið og engin skýr valmöguleiki í boði fyrir neytendur. 

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að fólk almennt treysti sínum banka betur en öðrum 

bönkum og því er þessi tryggð til staðar (Þórhallur Guðlaugsson og Sandra María 

Sævarsdóttir, 2013). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þessa tilgátu þar sem að 

þeir viðskiptabankar sem njóta meira trausts meðal sinna viðskiptavina búa einnig yfir 

viðskiptavinum sem telja það ólíklegt að þeir skipti um viðskiptabanka á næstu 6 

mánuðum. Viðskiptavinir þeirra viðskiptabanka sem njóta minna trausts meðal sinna 

viðskiptavina heldur en viðskiptavina annarra viðskiptabanka telja það líklegra að þeir 

skipti um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. 

Til að svara rannsóknarspurningunni: „Hvaða ímyndarþættir eru helst tengdir við 

viðskiptabankana?“ var teiknað upp ímyndarkort fyrir viðskiptabankana. Þegar 

ímyndarþáttum viðskiptabankanna er varpað á ímyndarkort kemur í ljós að einn 

viðskiptabanki sker sig út. Enginn ímyndarþáttur tengist MP Banka samkvæmt 

ímyndarkortinu, það er að segja svarendur tengja engan sérstakan ímyndarþátt 

sérstaklega við MP Banka. Í huga svarenda leggur Íslandsbanki góðum málefnum lið og 

er banki fyrir unga fólkið. Landsbankinn er talinn hafa ánægða viðskipta, samfélagslega 

ábyrgur, persónulega þjónustu og vera traustur. Arion Banki er talinn spilltur, 

nútímalegur og framsækinn. Sparisjóðurinn er talinn gamaldags. Það sem rennir stoðum 

undir áreiðanleika ímyndarkortsins er að ímyndarþættirnir „nútímalegur“ og 

„gamaldags“ standa gegnt hvort öðrum, eru andstæðir pólar. Sama ætti að vera um 

ímyndarþættina „traust“ og „spilling“ en þar sem skynjun svarenda á síðari 

ímyndarþættinum er að aukast eru þeir ekki staðsettir andstætt hvor öðrum.  

Ekki reyndust koma fram marktækar niðurstöður við rannsóknarspurningunni „Bera 

fyrrum viðskiptavinir Byr Sparisjóðs minna traust til Íslandsbanka en aðrir viðskiptavinir 

bankans?“. Það sem höfundur vildi kanna sérstaklega er hvort að traust fyrrum 

viðskiptavina Byr Sparisjóðs á sínum núverandi viðskiptabanka, Íslandsbanka, væri 

minna heldur en þeirra sem hafa verið í viðskiptum við bankann í lengri tíma. Þar sem 

viðskiptasamband þeirra sem höfðu verið hjá Byr Sparisjóði hefði varað í skemmri tíma 

þá lá forvitni á að vita hvort viðkomandi aðilar væru að treysta sínum núverandi 

viðskiptabanka jafn vel og þeirra fyrrum viðskiptabanka. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar 
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hafi ekki verið marktækar þá kemur þó fram munur á meðaltölum svarenda. Fyrrum 

viðskiptavinir Byr Sparisjóðs tengja frekar ímyndarþáttinn traust við Íslandsbanka heldur 

en aðrir viðskiptavinir þess sama banka. Einnig kemur fram að af þeim 40 einstaklingum 

sem tilgreindu Byr Sparisjóð sem sinn fyrrum viðskiptabanka voru 36 þeirra í viðskiptum 

við Íslandsbanka. 

Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar er staða Arion Banka ekki nógu góð. 

26% svarenda tilgreindu Arion Banka sem sinn aðal viðskiptabanka og er það í samræmi 

við markaðshlutdeild hans frá árinu 2011 (Samkeppniseftirlitið, 2011a). Þegar horft er til 

ímyndarþáttarins traust tengja viðskiptavinir annarra viðskiptabanka Arion Banka frekar 

við traust heldur en þeirra eigin viðskiptavinir. Þegar ímyndarkort viðskiptabankanna er 

skoðað kemur í ljós að Arion Banki er staðsettur nærri ímyndarþáttunum „spilling“, 

„framsækinn“ og „nútímalegur“.  

Þegar NPS skor Arion Banka er greint kemur í ljós að þeir hafa neikvæðasta skorið af 

öllum þrem viðskiptabönkunum. Margt bendir því til þess að viðskiptavinir Arion Banka 

úr röðum svarenda hafi neikvæða skynjun á ímynd bankans og sýni honum litla tryggð ef 

litið er til þess hversu líklegt þeir telja að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu 6 

mánuðum. 
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Viðauki A – Spurningalistinn 

Bankar og sparisjóðir vorið 2013 

 

 
 

 

Ágæti viðtakandi!  

Ég er nemandi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og er að 
vinna að BS-ritgerð minni sem hefur það að markmiði að kanna 
ímynd banka og sparisjóða.  
Þætti mér afar vænt um ef þú gæfir þér 5-10 mín til að svara 
þessari könnun.  
 
Svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda.  

Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar sem fylgja hverjum hluta 
könnunarinnar.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna.  

Þórarinn Hjálmarsson (thh18@hi.is) 

  

 

 
 

1)  Hvaða banki eða sparisjóður er þér efst í huga þessa stundina? 

 
               ____________________________________________________________ 

 

1. hluti  

Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu vel eða illa 
þér finnst tiltekin atriði eiga við um hvern banka eða sparisjóð 
(Landsbankinn, Íslandsbanki, Arion banki, MP banki, 
Sparisjóðurinn).  

Atriðin eru 10 talsins. Ekki er gert ráð fyrir að þú hafir á þessu 
fulla þekkingu, heldur er verið að leita eftir því hvað þér finnst 
og hvað þú telur.  
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2)  Leggur góðum málum lið! 

(1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

3)  Traust! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

4)  Persónuleg þjónusta! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

5)  Samfélagsleg ábyrgð! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 

 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          
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6)  Framsækni! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

7)  Er nútímalegur! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

8)  Ánægðir viðskiptavinir! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

9)  Fyrir unga fólkið! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 

 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          
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10)  Gamaldags! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

11)  Spilling! 

 (1= á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 

 

 . 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . 

Landsbankinn          

Íslandsbanki          

Arion banki          

MP banki          

Sparisjóðurinn          

 

 

2. hluti 

Í þessum hluta (og jú, þetta er alveg að verða búið) ertu 
beðin(n) um að svara nokkrum almennum spurningum. 

 
 

 

12)  Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú? 
 
                Landsbankinn 

                Íslandsbanki 

                Arion banki 

                MP banki 

                Sparisjóðurinn 

 

13)  Á kvarðanum 0 (alls ekki líklegt) til 10 (mjög líklegt) hversu líklegt er að þú 

myndir mæla með þínum aðalviðskiptabanka við vini og/eða kunningja? 
 

               

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . 10 . 
         

  

 

14)  Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um aðalviðskiptabanka á næstu 6 
mánuðum? 

 
                Mjög líklegt 

                Frekar líklegt 

                Hvorki né 
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                Frekar ólíklegt 

                Mjög ólíklegt 

 
15)  Hefur þú skipt um viðskiptabanka sl. 6 mánuði? 

 
                Já 

                Nei 

 

16)  Hver var þinn aðal viðskiptabanki áður en þú skiptir? 

 
                Landsbankinn 

                Glitnir/Íslandsbanki 

                Kaupþing/Arion 

                Byr Sparisjóður 

                Sparisjóðurinn 

                MP banki 

 

3. hluti 
Í lokin eru nokkrar bakgrunnspurningar sem notaðar verða við 
úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 
 

 

17)  Kyn 

 
                Karl 

                Kona 

 

18)  Aldur 

 
                Yngri en 20 ára 

                20-24 ára 

                25-29 ára 

                30-39 ára 

                40 ára eða eldri 

 

19) Hver af neðangreindum var þinn aðal viðskiptabanki í 
febrúar 2009? 
 
       Arion Banki 

     Landsbankinn  

      Íslandsbanki 

      MP Banki 

      Byr Sparisjóður 

      Spron 

      Aðrir Sparisjóðir 
 
 
Takk fyrir! 
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