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ÚTDRÁTTUR 

Eftirfarandi ritgerð hefur það að markmiði að segja frá hugtökunum þjónusta og ímynd, ásamt öðrum 

hugtökum þeim tengdum. Allt eru þetta hugtök sem eru mikilvæg í stefnumótun og áherslum 

fyrirtækja. Hvar vilja fyrirtækin staðsetja sig á markaðnum og fyrir hvað vilja þau standa? 

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka ímynd þriggja stóru viðskiptabankanna, sem veita 

einstaklingum og fyrirtækjum á íslenskum markaði, hefðbundna viðskiptabankaþjónustu auk þess að 

bera saman þjónustu bankanna og hvernig þeir mæta þjónustuvíddunum fimm: Áreiðanleika, 

svörun/viðbragði, trúverðugleika, hluttekningu/viðmóti og framkomu og að lokum áþreifanleika. Og 

að lokum er viðskiptatryggð bankamarkaðarins og hvers viðskiptabanka mæld.  

Rannsóknaspurningarnar eru:  

1. Hver er ímynd Arion banka, Landsbanka og Íslandsbanka? 

2. Hvað eiga stóru viðskiptabankarnir sameiginlegt þegar höfð er í huga, þjónusta og 

ímynd? 

3. Hversu mikla tryggð á hver viðskiptabanki hjá sínum viðskiptavinum?   

 

Til að svara ofangreindum spurningum framkvæmdi höfundur netkönnun í þremur hlutum.  

• Fyrsti hluti til að mæla ímynd bankanna, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka. Ímynd 

hvers banka er mæld á meðal eigin viðskiptavina sem og hver ímynd hvers banka er á meðal 

viðskiptavina allra þátttakenda sem luku könnuninni.   

• Annar hluti kannar hvernig viðskiptavinur upplifir veitta þjónustuna hjá sínum viðskiptabanka 

og gefur hverri þjónustuvídd einkunn.  

• Þriðji hluti til að mæla viðskiptatryggð (NPS stuðull) bankanna á íslenskum markaði og á 
meðal sinna viðskiptavina. 

 

Til að svara spurningu eitt eru niðurstöður settar fram í vörukortum út frá þátttöku almennings og 

viðskiptavinum stóru viðskiptabankanna. Til að svara spurningu tvö var framkvæmd Servqual greining 

á skynjaða þjónustu viðskiptavina stóru viðskiptabankanna. Og að lokum til að svara spurningu þrjú er 

þátttaka fyrrgreindu viðskiptavinanna í NPS rannsókn notuð. 

Helstu niðurstöður benda til þess að ímynd viðskiptabankanna sé mest tengd spillingu í huga 

almennings og jákvæða hliðar ímyndar hvers banka er ávallt hæst metnar hjá þeirra eigin 

viðskiptavinum. Hluttekning er þar sem allir viðskiptabankarnir skora lægst í veittri þjónustu og að 

sama skapi skorar þeir allir hæst í áþreifanleika. Þeir líta því vel út en skortir umhyggju að mati 

markaðarins.  

Viðskiptatryggð íslensku viðskiptabankanna hefur versnað frá árinu 2014, langmest hjá Arion banka. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The aim with this report is to measure the image of the big commercial banks in Iceland, Arion bank, 

Íslandsbanki and Landsbanki in the Icelandic banking market and among their clients. Another aim is 

to evaluate their performance in provided service as well how much loyalty each bank has with their 

clients as well as for the whole market.  

Online survey in three parts was performed in 24 Facebook groups linked to town names around 

Iceland and with it data collected to measure the image part, the provided service and finally NPS 

measure of each bank and the Icelandic banking market.  

The main conclusions indicate that the image of commercial banks is mostly linked to corruption to 

the public. The positive aspects of each bank´s image always get the best evaluation by their own 

customers. Empathy scores the lowest among all the banks in provided service and on the same level 

they all score highest in the service dimension tangibles. The mutual opinion of the market is that the 

Icelandic commercial banks have good appearance but lack the ability to show that they can care about 

their clients.  

Since latest official score from 2014 the Net Promote Score (NPS) of the Icelandic commercial banks 

has deteriorated, by worse Arion banki´s one.  
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1. INNGANGUR 
 
Eftirfarandi ritgerð hefur að markmiði að segja frá hugtökunum þjónusta og ímynd, ásamt öðrum 

hugtökum þeim tengdum. Allt eru þetta hugtök sem eru mikilvæg í stefnumótun og áherslum 

fyrirtækja; hvar vilja fyrirtæki staðsetja sig á markaðnum og fyrir hvað vilja þau standa.  

Farið verður yfir mikilvægi þess að viðskiptavinurinn treysti fyrirtækinu sem hann hefur valið og 

mikilvægi þess að fá viðskiptavininn til að halda tryggð við það. Hvaða aðgerðir í markaðsfræðinni eru 

mikilvægar til að tryggja að vitund viðskiptavinarins um fyrirtækið, bæði meðvituð og ómeðvituð, sé 

sem jákvæðust. Hvers vegna og hvernig fyrirtæki geta mælt, fylgst með og endurskoðað það sem betur 

má fara. Að lokum ekki síst: Hvaða þættir skipta mestu máli í innra starfi fyrirtækisins sem auka líkurnar 

á að ná sem mestum árangri í þessu eilífðar verkefni hvers fyrirtækis, að ná í og halda viðskiptavini 

virkum í ábatasömu sambandi fyrir báða aðila?  

Athyglinni verður beint að stóru viðskiptabönkunum, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum 

sem bjóða almenningi og fyrirtækjum upp á alla almenna fjármálaþjónustu og eftirfarandi 

rannsóknarspurningum svarað:  

1. Hver er ímynd Arion banka, Landsbanka og Íslandsbanka? 

2. Hvað eiga stóru viðskiptabankarnir sameiginlegt þegar höfð er í huga, þjónusta og 

ímynd? 

3. Hversu mikla tryggð á hver viðskiptabanki hjá sínum viðskiptavinum?   

 

1.1. AÐFERÐAFRÆÐIN 

Við vinnslu ritgerðarinnar var fyrst og fremst stuðst við sex þrepa líkanið sem hannað var af Kotler og 

Keller (Kotler & Keller, 2012, bls. 99-111). Líkani þessu (sjá mynd 1.) var fylgt eftir við gerð þessarar 

ritgerðar, frá upphafi til enda eða þar til niðurstöður fengust, sem voru ræddar og kynntar. 

 

Mynd 1: Sex þrepa líkanið (Kotler & Keller, 2012, bls. 99) 

Við úrvinnslu ritgerðarinnar var aðallega notast við megindlegar rannsóknir í formi spurningakönnunar 

meðal almennings sem notar fjármálaþjónustu hjá stóru viðskiptabönkunum.  Höfundur vill taka fram 

að sóst var eftir viðtölum við bæði þjónustustjóra og markaðsstjóra allra viðskiptabankanna en því 

miður án árangurs og því urðu engar eigindlegar rannsóknir framkvæmdar.   
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Rannsóknarefnið var í upphafi valið og það skilgreint. Rannsóknaráætlun var sett upp, þar sem 

markmið og tilgangur ritgerðarinnar voru sett skilmerkilega fram. Um leið voru gróf drög gerð að 

uppbyggingu hennar. Við gerð ritgerðarinnar var leitast eftir að varpa ljósi á þjónustu og ímynd 

fyrirtækja, í þessu tilfelli með áherslu á stóru viðskiptabankanna þrjá sem þjónusta einstaklinga á öllu 

landinu en einnig munu Sparisjóðirnir fá athygli sem ein heild.  

Höfundur safnaði því næst saman þeim gögnum sem nauðsynleg voru við gerð ritgerðarinnar. Við 

heimildaöflun notaði höfundur bæði frumheimildir (e. primary data) og afleiddar heimildir (e. 

secondary data).  

Frumheimildir (e. primary data) eru þær heimildir sem skapast við gerð á sjálfri rannsókninni og hafa 

ekki komið fram áður (Sekaran, 2003, bls. 59). Dæmi um slíkar heimildir eru t.d. skoðanakannanir þar 

sem rannsakendur safna sjálfir saman gögnum sem hafa ekki verið notaðar af neinum áður.  

Útbúin var spurningakönnun til að mæla ímynd, veitta þjónustu og viðskiptatryggð á meðal 

viðskiptavina í stóru viðskiptabönkunum á Íslandi, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka sem og 

markaðarins í heild sinni.  

Notast var við afleiddar heimildir (e. secondary data) þegar fræðilegu kaflarnir voru unnir. Afleiddar 

heimildir eru grunnur gagna sem aðrir rannsakendur hafa unnið, safnað saman og sett fram (Sekaran, 

2003, bls. 59). Heimildir fengust úr fræðibókum, skýrslum og úr rafrænum gögnum sem fundust á 

netinu. 
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2. HELSTU HUGTÖK OG KENNINGAR 

2.1.  HVAÐ ER ÞJÓNUSTA? 

Þjónusta er eitt af lykilhugtökum í nútímastjórnun fyrirtækja. Þjónusta verður til þegar viðskiptavinur 

leitar til fyrirtækis eftir aðstoð, upplýsingum eða þekkingu af einhverju tagi. Viðskiptavinurinn er 

þátttakandi í þeirri atburðarrás sem á sér stað og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera meðvituð um að 

viðskiptavinurinn hefur ákveðnar væntingar um niðurstöðu og gæði samskiptanna. Gæði þjónustunnar 

ráðast af hvort hún sé í samræmi við væntingar viðkomandi viðskiptavina. Þar sem óskir og væntingar 

eru mjög ólíkar á milli manna er næstum ómögulegt fyrir fyrirtæki að bjóða uppá fullkomlega staðlaðar 

lausnir (Albrecht, 1999, bls. 7). 

Sjálfsafgreiðsla verður æ algengari með hverju ári og er til þess fallin að spara fyrirtækjum og 

starfsmönnum tíma og fyrirhöfn. Um leið gefur sjálfsafgreiðsla viðskiptavinum færi á að kjósa sjálfir 

hvenær afhending þjónustunnar á að eiga sér stað.   Til dæmis geta viðskiptavinir Arion banka breytt 

yfirdrætti sjálfir í netbankanum þegar þeim hentar (Arion Banki, 2017). Þessar sjálfsafgreiðslur eru 

mjög aðgengilegar, fljótlegar og kjörnar fyrir fólk til að spara því sporin í amstri dagsins.  

Vægi framleiðslu í iðnríkjum hefur minnkað en áhersla á þjónustu aukist undanfarna áratugi og áhersla 

á viðskiptavini er undirstaða velgengi fyrirtækja (Albrecht, 1999, bls. 9). 

Nú þegar þjónustustörf eru orðin svo algeng allsstaðar í heiminum, og mikilvægur hlutur af velgengi 

fyrirtækisins, er mikilvægara en áður að standa uppúr hvað þau varðar. Aðgreining fyrirtækja er erfiðari 

á markaði þar sem vörur verða sífellt einsleitari. Því verða fyrirtækin að aðgreina sig með þjónustu. 

Flestir lesendur þessara ritgerðar minnast þess sennilega að sjá breytingu á verslun frá kaupmanninum 

á horninu, miðað við daginn í dag. Það má ekki gleyma því að mannauður er ein mikilvægasta auðlind 

fyrirtækja. Ánægt starfsfólk leiðir af sér ánægða viðskiptavini sem eykur síðan virði fyrirtækja (Sgroi, 

2015, bls. 18). 

Árangur fyrirtækja byggist á innri ferlum og sambandi þeirra við þjónustu. Virðiskeðja þjónustu (e. 

service profit chain) sem Heskett o.fl. settu fram árið 1994 (Heskett, Jones, & Loveman, 1994, bls. 164-

170). Á mynd 2 er líkan af virðiskeðjunni sem sýnir þá sjö þætti sem byggja upp keðjuna og sambandið 

þeirra á milli. Vinnuaðstaða, gæði ferla og þróun þeirra, frammistöðumat og hrós til starfsmanna, eru 

tæki og tól sem fyrirtæki hefur til að þjóna viðskiptavinum sínum og eru allt hluti af innri ferlum 

fyrirtækja. Innra ferli hefur áhrif á tryggð starfsmanna, afköst starfsmanna og gæði þeirra sem hefur 

svo aftur áhrif á þjónustugæði sem starfsmenn veita. Vel útfærðir og virkir innri ferlar auka getu 

starfsmanna til að veita þjónustu og að sama skapi eykst starfsánægja  þeirra, sem leiðir til meiri 

tryggðar starfsmanna. Öll þessi atriði hafa svo áhrif á virði þjónustunnar sem er veitt og einnig gæði, 

framlegð og hagkvæmni hennar. Ef keðjan virkar innan fyrirtækis gengur fyrirtækið eins og smurð vél. 
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Allir vita sitt hlutverk og leysa verkefni af hendi með ánægju og bros á vör. Slík menning smitar út frá 

sér til viðskiptavina og það býr til virði hjá viðskiptavinum, þeir verða ánægðari og skapa aukna tryggð 

við fyrirtækið. Það er þessi ánægja og tryggð sem skiptir hvað mestu máli hjá viðskiptavinum sem og 

fyrirtækinu (Fitzsimmons, 2014, bls. 45-47). 

 

Mynd 2 - Virðiskeðja þjónustu (Grönfeldt & Strother, 2006, bls. 236) 

 
2.1.1.  ÞJÓNUSTUÞRÍHYRNINGUR 

Þjónustuþríhyrningurinn (sjá mynd 3.) hjálpar okkur að fjalla um áhersluna við viðskiptavininn og 

ávinning hans með hliðsjón af starfsmönnum, stjórnendum og fyrirtækinu sjálfu. Með því að staðsetja 

viðskiptavininn fyrir miðri mynd er hægt að tengja þrjá helstu þættina saman og við viðskiptavininn svo 

þættirnir skili sem bestum árangri þegar leitast er við að skapa ávinning fyrir viðskiptavininn. 

Stefnumörkun, starfsmannastefna og vinnuferli á að taka mið af viðskiptavininum. Þess vegna er hann 

í miðju þjónustuþríhyrningsins. Allt sem lýtur að aðferðum, tækjum og tólum, vinnuaðstæðum, 

vinnuferlum, dreifingafyrirkomulagi, stjórnunarskipulagi og upplýsingamiðlun verður að beinast að því 

að skapa og auka ávinning, annaðhvort fyrir utanaðkomandi viðskiptavini eða innri viðskiptavini sem 

þurfa að reiða sig á stoðdeildir til að ná fram fyrirframsettum markmiðum (Albrecht, 1999, bls. 17).  

 

Mynd 3 – Þjónustuþríhyrningurinn (Albrecht, 1999, bls. 16)  
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Þjónusta er alla jafna óáþreifanleg og þegar neytendur og/eða viðskiptavinir eru beðnir um að lýsa 

þjónustu eru orð eins og „upplifun“, „traust“, „tilfinning“ og „öryggi“ notuð. Þar sem þjónusta er 

óáþreifanleg, er oft erfitt fyrir neytendur að meta gæði hennar (Gronrös, 1988, bls. 10-13) 

Sex grunngildi virðast vera uppistaðan í hinum sterku aflvökum sem einkenna fyrirtækjamenningu þar 

sem áherslan er lögð á viðskiptavininn og síaukin gæði. Grunngildin eru: Þjónustulund, sameiginleg 

örlög, sameiginlegar ákvarðanir, gagnkvæmni, umboðsveiting og skapandi gagnrýni. Þessi gildi ýta 

undir samheldni starfsmanna, sameiginlegar ákvarðanatökur starfsmanna og stjórnenda og að 

starfsmönnum finnist þeir tilheyra sterkri heild. Skapandi gagnrýni er sameiginleg afstaða stjórnenda 

og starfsmanna sem endurspeglar það viðhorf að alltaf sé  hægt að gera hlutina betur og er hún ein af 

grundvallarþáttum samkeppnisstöðu fyrirtækis til lengra tíma litið (Albrecht, 1999, bls. 44-47). 

 

2.1.2.  ÞJÓNUSTUVÍDDIR 

Með þjónustuvídd er átt við hvernig viðskiptavinir upplifa og meta þjónustu. Þjónustuvíddirnar (e. 

service dimension) eru fimm: Áreiðanleiki, svörun/viðbragð, trúverðugleiki, hluttekning/viðmót og 

framkoma og að lokum áþreifanleiki (Wilson & Zeithaml, 2012, bls. 51).  

 
Áreiðanleiki (e. reliability) er mikilvægasta víddin af víddunum fimm og hefur ávallt mesta vægið. Þessi 

vídd endurspeglar hæfni fyrirtækisins í að reiða fram þá þjónustu sem fyrirtækið hefur lofað 

viðskiptavininum. Dæmi um slíkt hjá banka væri að afhenda lofaða þjónustu innan fyrirframákveðinna 

(og oft þekkta) tímamarka líkt og afhending á rafrænum skilríkjum jafnóðum og sótt er um þau hjá 

gjaldkera. 

 

Svörun/viðbragð (e. responsiveness) er eina víddin sem er mælanleg af víddunum fimm. Þessi vídd 

endurspeglar hversu viljugt og hversu skjótt fyrirtækið er að sinna sínum viðskiptavinum og reiða fram 

fullnægjandi þjónustu, hvort sem um er að ræða almennar fyrirspurnir, kvartanir, ábendingar 

viðskiptavina eða vandamál sem þarf að leysa. Dæmi um slíkt eru biðtími og lengd símtala þegar hringt 

er í banka t.d. til að athuga stöðu á reikningi og hversu áhugasamur þjónustufulltrúi er að afgreiða 

þessa fyrirspurn. 

 

Trúverðugleiki (e. assurance) er víddin sem að býr til traust og trúverðugleika meðal viðskiptavina 

fyrirtækisins. Það er fyrst og fremst starfsfólk fyrirtækisins, með þekkingu sinni og viðmóti, sem sér um 

þessa vídd af þjónustunni. Trúverðugleiki snýst um hæfni og dæmi um slíkt væri t.d. að fyrirfram sett 

markmið nást sem auka virði orðspors bankans, t.d. í betri ávöxtun í fjárfestingasjóðum sínum.  
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Hluttekning/viðmót og framkoma (e. empathy) er vídd sem byggir einnig á starfsfólki fyrirtækisins og 

hversu hæft það er að veita hverjum og einum viðskiptavini þá umhyggju og athygli sem hann þarfnast. 

Margir viðskiptavinir viðskiptabanka hafa t.d. tileinkað sér að tala ávallt við sama þjónustufulltrúann 

sem þekkir þeirra mál út og inn.  

 

Áþreifanleiki (e. tangibles) er sú vídd fyrirtækisins þar sem áhrif efnislegra þátta gætir hvað mest á 

upplifun hvers viðskiptavinar þegar hann nýtir sér þjónustu fyrirtækisins. Ytra útlit starfstöðva og 

starfsfólks og hversu faglegt það er, skiptir máli. Dæmi um slíkt er að „einkennisfatnaður“ starfsmanna 

fjármálafyrirtækja er skyrta og bindi, jakki og dökkar buxur en t.d. aldrei sérðu bankastarfsmann 

klæðast gallabuxum eða flíspeysum við sín störf. 

 

2.1.3.  ÞJÓNUSTUGÆÐI 

Þjónustugæði (e. service quality) er þegar væntingum viðskiptavinarins um veitta þjónustu er mætt. 

Fyrirtæki setja fram staðla og ferla fyrir starfsfólkið sitt um hvernig þjónusta skal viðskiptavininn og 

veitir starfsfólkinu nauðsynlega þjálfun. Fyrirtækin jafnvel auglýsa viðmiðin sín sem býr til virði hjá 

viðskiptavininum en um leið geta auglýsingar haft mikil áhrif á hvaða væntingar verða til hjá 

viðskiptavininum (Fitzsimmons, 2014). Upplifi viðskiptavinurinn að þeirra væntingum sé mætt  verða 

þeir ánægðari fyrir vikið og skapa tryggð við fyrirtækið. Það er þessi ánægja og tryggð sem skipta hvað 

mestu máli hjá viðskiptavinum sem og fyrirtækinu (Fitzsimmons, 2014).  Upplifun viðskiptavinarins og 

mat á þjónustugæðunum er kölluð skynjun (e. perception) og er háð væntingum viðskiptavinarins á 

þeim stað og stund sem þjónustan á sér stað. Því upplifa viðskiptavinir sem nota sér oft sömu 

þjónustuna hana á mismunandi hátt.  

 

2.1.3.1. GÆÐALÍKAN - SERVQUAL 
 

„Stund sannleikans“ (e. moment of truth) er þegar viðskiptavinurinn skynjar veitta þjónustu og 

þjónustugæðin teljast góð ef þau eru nákvæmlega eins og viðskiptavinurinn átti von á. Algengasta og 

þekktasta aðferðin til að mæla þjónustugæði er að nota mælitækið SERVQUAL þar sem skynjun á 

þjónustu hefur verið skipt upp í fimm víddir.  

 

Á mynd 4, hér fyrir neðan, má sjá hvernig búið er að setja upp þjónustumælingu SERVQUAL 
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Mynd 4 - Þjónustumæling SERVQUAL (Fitzsimmons, 2014) 

Vænt þjónusta: Það eru alltaf ákveðnar væntingar sem viðskiptavinur hefur áður en hann upplifir 

þjónustuna sjálfa. Hér skipta máli þættir eins og orðspor fyrirtækisins, hverjar fyrirfram væntingar 

viðskiptavinarins eru, persónulega þarfir og hversu klæðskerasniðin þjónustan er. Einnig skipta þarfir 

og fyrri reynsla viðskiptavinarins máli.  

 
Skynjuð þjónusta: Í þessum þætti setur fyrirtækið sig í spor viðskiptavinarins og fer í gegnum hvernig 

hann mun mögulega skynja afhendingu á þjónustunni. Fólk á alla jafna misjafna reynslu og hefur 

misjafnar væntingar hvað varðar þjónustu fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem setja sig í spor viðskiptavinarins 

hafa tök á því að betrumbæta afhendingu á þjónustu.  

 
Víddir þjónustugæða: Áreiðanleiki, svörun/viðbragð, trúverðugleiki, viðmót, framkoma/hluttekning 

og áþreifanleiki eru þeir grunnþættir fyrir þjónustu sem hafa verið taldir upp fyrr í þessari ritgerð.  

 

Þegar „stund sannleikans“ (e. moment of truth) á sér staða kemur í ljós hvort gæði þjónustunnar 

standist vænta þjónustu. Til að mæla skynjun viðskiptavinarins er notast við SERVQUAL mælitækið 

(Fitzsimmons, 2014).  

 
Í þessari ritgerð verður eingöngu mæld og fjallað um skynjaða þjónustu og því verður ekki fjallað 

sérstaklega um það þjónustugap sem myndast þegar skynjuð þjónusta er ekki sú sama og vænt 

þjónusta.  
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2.2.  HVAÐ ER ÍMYND? 

Fræðimaðurinn Sidney J. Levy ásamt Burleigh B. Gardner kynnti fyrstur manna hugtakið ímynd (e. 

image) í mars árið 1955 (Gardner & Levy, 1955, bls. 33-39). Þessi skilgreining, var aðeins notuð um 

fyrirtæki til að byrja með. Þróun á hugtakinu hefur orðið mikil með árunum og í dag má segja að allt 

hafi sína ímynd (Barich & Kotler, 1991, bls. 94-104). Það tekur fyrirtækin mörg ár að vinna sér inn góða 

og trausta ímynd. En um leið getur fyrirtækið á örskammri stundu tapað þessari traustu og góðu ímynd. 

Ímynd banka á Íslandi hefur verið rannsökuð frá árinu 2004 af Dr. Þórhalli E. Guðlaugssyni ásamt 

ýmsum samstarfsaðilum (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010, bls. 35 - 55). 

Bankahrunið skaðaði ímynd bankanna mikið og í tveimur rannsóknum sem framkvæmdar voru fyrir og 

eftir hrun sýndu að á stuttum tíma eða tíu mánuðum gjörbreyttist ímynd bankanna þannig að neikvæði 

eiginleikinn spilling jókst um 37% og jákvæðu eiginleikarnir traust minnkaði um 56% og samfélagsleg 

ábyrgð um 55% (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010, bls. 35 - 55). 

Einn mikilvægur þáttur ímyndar er framlag og stuðningur fyrirtækisins við hverskonar menningu, 

íþróttir og fleiri þætti er varðar land og þjóð. Almenningur þarf að vita af þessum þætti og því þarf að 

tryggja að honum sé komið á framfæri. Fyrirtæki leggja einnig fé í mörg þörf málefni sem mikilvæg eru 

í nútímasamfélagi. Með því getur fyrirtækið byggt upp jákvæða ímynd sína. Slík samvinna tryggir 

ávinning fyrir báða aðilana, þ.e.a.s. sá sem veitir styrk og sá sem fær styrk (Þorlákur Karlsson, 2000). 

 

2.2.1. ÍMYND FYRIRTÆKJA 

Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að þau átti sig á hver sín ímynd er og vera meðvituð um staðfærslu 

fyrirtækisins. Til að fyrirtækin geti náð góðum árangri í sölu og þjónustu verða tengslin við viðskiptavini 

að vera góð og jákvæð (Keller, 2012). Skilgreiningar á fyrirtækjaímynd eru fjölmargar og eiga þær flestar 

eftirfarandi tvo þætti sameiginlega: 

• Stafrænn þáttur (e. functional) sem eru áþreifanlegir þættir og auðvelt fyrir fyrirtækið að 

mæla. Dæmi um slíkt hjá banka væri útlit á greiðslukortum viðskiptabankanna og fjöldi útgefna 

korta. Platínukort er betra en gullkort o.s.frv.. 

• Sálfræðilegur þáttur (e. psycological) en hann er erfiðara að mæla þar sem hann er byggður á 

huglægu mati viðskiptavina á fyrirtækinu (Chattananon, 2007, bls. 230-253). Dæmi um slíkt hjá 

banka væri hversu áhugasamur og lausnamiðaður viðskiptavinur upplifir þjónustufulltrúa 

bankans að sinna sínum erindum.  

 

2.2.2. TRAUST 

Skilgreining á trausti í orðabók Merriam-Webster er á þessa leið (Merriam-Webster, 2017): 

„Staðföst trú í áreiðanleika, sannleika eða getu einhvers og eitthvað. Sambönd eru byggð á trausti“ 
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Í viðskiptum er þetta ekki fjarri sannleikanum því þar er skilgreiningin á þá leið að annar aðili í 

viðskiptum er reiðubúinn að treysta hinum aðilanum (Moorman, Zaltman, & Despande, 1992, bls. 314-

325). Þar sem þjónusta er meginframleiðsla viðskiptabanka er mikilvægt að traust sé til staðar í garð 

hennar svo viðskiptavinir, núverandi og tilvonandi, stofni til viðskiptasambands. Það traust sem 

viðskiptavinir bera til ákveðins vörumerkis er einnig mikilvægt. Viðskiptavinir taka ákvörðun um 

viðskiptasamband við ákveðin vörumerki og fullvissa sjálfa sig um að staðið verði við gefin loforð ef 

traustið er til staðar (Morgan & Shelby, 1994, bls. 20-38). Traust er mjög mikilvægt þegar byggja skal 

upp tryggð viðskiptavina. Ef viðskiptabankar ætla að öðlast tryggð sinna viðskiptavina þarf fyrst að 

ávinna sér traust þeirra (Reichheld & Schefter, 2000).  

 

2.2.3. TRYGGÐ 

Tryggð hefur verið skilgreind á margan hátt síðan á nítjándu öld. Tryggð var fyrst skilgreind sem 

nauðsynleg þörf neytanda til að kaupa inn til heimilis í yfir ákveðið tímabil (Cunningham, 1956, bls. 

116-128). Skilgreining tryggðar í dag er á þann veg að viðskiptavinir sem eru tryggir einhverju vörumerki 

hafa skuldbundið sig til endurkaupa á því vörumerki þrátt fyrir áreiti eða snertingu annarra vörumerkja 

(Oliver, 1999, bls. 33 - 34). Dýpri rannsóknir á tryggð hafa einnig leitt í ljós að margar víddir eru til á 

hugtakinu. Þekktustu víddirnar sem hafa komið fram eru hegðunartryggð og viðhorfstryggð. 

Hegðunartryggð snýst um hvernig viðskiptavinurinn hagar sér gagnvart vörumerkinu (Jones & Taylor, 

2007, bls. 36 - 51). Til dæmis getur viðskiptavinur sem flýgur reglulega með WOW – Air einungis 

stundað endurtekin kaup vegna verðsins eingöngu og gæti vel skipt yfir í aðra vöru. Að sama skapi 

getur staðsetning á útbúi hjá banka og hversu vel það hentar viðskiptavinum haft áhrif á hollustu hans 

við sinn viðskiptabanka (Kranias & Bourlessa, 2013, bls. 453 - 458). Þar er ekki hægt að segja að 

djúpstæð skuldbinding sé til staðar við vörumerkið. Viðhorfstryggð snýst um viðhorf og afstöðu 

viðskiptavinarins til vörumerkisins. Þar er um að ræða tilfinningalegt samband og líta viðskiptavinirnir 

á vörumerkið sem sitt „uppáhalds“ (Moorman, Zaltman, & Despande, 1992, bls. 314-328).  

 

2.2.4. VÖRUMERKI 

Vörumerki er safn skynjana í huga neytenda. Jeff Bezoz hjá Amazon lýsti þessu mjög vel með þessum 

orðum (Gattiker, 2008):  

„A brand is what someone would say about you, after you leave the room“ 

Vörumerki eru allar þær tilfinningar og upplifanir sem neytendur hafa af vörumerkinu. Þetta er útlitið, 

símsvörunin, þjónustan, bragðið, lógóið og fleira. Það er upplifun hvers og eins af vörumerkinu og engin 

upplifun er sú sama en þær geta verið svipaðar (Keller, 2012). Samkvæmt Snara.is er vörumerki 
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skilgreint þannig: „Merki á vöru sem framleiðandi hennar notar til að aðgreina hana frá vöru annarra 

framleiðanda, oft lögverndað“ (Snara.is, 2017). 

Keller leggur mikla áherslu á að stjórnendur fyrirtækja séu meðvitaðir um það mikla áreiti sem 

neytendur verða daglega fyrir þegar þeir eru að byggja upp sterkt og gott vörumerki og vilja tryggja 

mikilvægi og auka verðmæti vörumerkjanna sem þeir stýra (Keller, 2012). Vörumerki eru til að einfalda 

valið fyrir neytendur á vöru og/eða þjónustu og eins og nefnt var hér fyrir ofan, til að greina þær frá 

vöru og/eða þjónustu samkeppnisaðila. Með þeim hætti mun aðgreining mögulega skapa aukið virði 

sem neytendur geta skynjað (Friðrik Eysteinsson, 2003). Vörumerki geta skipt neytendur og 

framleiðendur mjög miklu máli. Þegar neytendur huga að kaupum einfaldar vörumerki mikið til 

ákvörðunartöku þeirra þar sem þeir kaupa frekar þau merki sem þeir þekkja til. Neytandi er því meira 

að kaupa vörumerki en vöruna sjálfa (Keller, 2012). 

Sterk vörumerki uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina eftir þeirra óskum. Þau hafa náð að mynda 

tengsl við neytendur (Keller, 2012). Sem dæmi þá eru bankarnir með mismunandi vörumerki fyrir 

ákveðna þjónustu t.d. bílalán (Ergo hjá Íslandabanka) og sem þau eru að selja og ná með þeim hætti 

að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina sinna sem ekki eru alltaf þær sömu.  

 

Vörumerkjavitund (e. brand awareness) telst hversu vel neytendur þekkja vörumerkið og eykur það 

líkurnar á að vörumerkið sé efst í huga neytenda (e. top of mind) þegar það er í kaupferlinu. Vitund á 

vörumerkinu er ekki aðeins, að neytendur viti nafn vörumerkisins heldur snýst það einnig um að þekkja 

eiginleika þess og sérkenni. Veki vara og/eða þjónusta enga sérstaka eftirtekt er hún nákvæmlega eins 

og viðskiptavinir áttu von á. Verður hún því að geta farið framúr væntingum viðskiptavina (Keller, 

2012). Vitund segir til um breidd (e. breadth of awareness) og hversu oft varan er keypt og dýpt (e. 

depth of awareness) er um það hversu líklegt það séé að neytandi hugsi strax um ákveðið vörumerki 

þegar það á við. Að vera með gott og einfalt nafn sem auðvelt er að muna og bera fram eykur líkurnar 

á því að það verði efst í huga neytenda (e. top of mind) (Keller, 2012). 

 

Vörumerkjatryggð er þegar að neytendur hafa tengst ákveðnu vörumerki eins og kom fram hér fyrir 

ofan, tryggðin myndast út frá ánægju neytenda/viðskiptavina. Þetta er sú upplifun sem þeir hafa til 

þjónustunnar eða vörunnar. Ef neytendur upplifa vöru og/eða þjónustu sem fer fram úr þeim 

væntingum sem þeir hafa eru mjög miklar líkur á að þar myndist vörumerkjatryggð (Keller, 2012).  

 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) samkvæmt Aaker (Aaker, 1996, bls. 102-120) er það sem gefur 

vörunni aukið virði og myndast þegar vörumerki hefur náð að skapað jákvæð tengsl við neytendur. 

Heildarsamræmi er mikilvægt og kemur Mantran eða slagorð fyrirtækis þar að góðum notum, því að 
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gæta þarf að neytandinn fái sem oftast sömu jákvæðu upplifunina af vörumerkinu. Þegar viðskiptavinir 

eru tilbúnir að borga meira fyrir vörumerkið hefur það jákvætt vörumerkjavirði, þeir hafa meira fyrir 

því að nálgast vöruna og bregðast vel með nýjum útfærslum af vörumerkinu (Keller, 2012). Það sem 

skiptir frammistöðu (e. performance) vörumerkisins hvað mestu máli er þjónustan og varan þar sem 

þættir hafa mikil áhrif á neytendur og hver þeirra reynsla er sem telst besta auglýsingin fyrir vörumerkið 

(e. word of mouth) sem og hvaða upplýsingum fyrirtækið getur dreift til neytenda (Keller, 2012).  

Lykilþættir frammistöðu vörumerkis eru áreiðanleiki, þjónustuhæfni, gæði þjónustu, ending, skilvirkni, 

hönnun, verð og útlit. Með því að leggja mikla áherslu á og hvetja starfsmenn að sýna ávallt góða 

frammistöðu getur það verið mikil ávinningur fyrir vörumerkið. Ímyndin verður betri, tekjur aukast og 

minni kostnað þarf að leggja út fyrir auglýsingarherferðir (Keller, 2012). 

 

Vörumerkjatraust (e. brand resonance) Hér hafa hin fullkomnu tengsl á milli viðskiptavinar og 

vörumerkis myndast sérstaða vörumerkisins hefur skapað sér sess í huga neytandans. Með góðu trausti 

neytenda mun vörumerkið geta skapað fleiri tækifæri og stækkað (Keller, 2012).  

  

2.2.5. MÆLING ÍMYNDAR  

Mæling ímyndar er mikilvæg fyrir fyrirtæki þegar tryggja þarf þá staðfærslu sem fyrirtækið hefur sett 

sér. Upplifun viðskiptavina á vöru og/eða þjónustu er mikilvæg og til að mæla ímynd fyrirtækja þarf að 

komast að hver upplifunin er.  

Til að mæla ímynd eru hægt að nota tvær aðferðir, staðlaða eða óstaðlaða mælingu. Helsti munurinn 

er sá að með staðlaðri aðferð eru einstakir eiginleikar mældir, eiginleikar sem teljast almennir. Með 

óstaðlaðri aðferð er hægt að fá fram hugmyndir um hvaða eiginleika viðskiptavinirnir hafa um 

vörumerkið (Echnter & Ritchie, 1991, bls. 2-12). Þegar óstöðluð aðferð eða eigindleg rannsóknaraðferð 

er notuð fá þátttakendur rannsóknar, oft rýnihópar eða fókushópar, opnar spurningar til að svara 

hvaða hugmyndir og skoðanir þeir hafa um ákveðna vöru og/eða þjónustu (Keller, 2012).  

Þegar stöðluð aðferð er notuð fá þátttakendur rannsóknar ákveðinn eiginleika sem þeir meta út frá 

ákveðnu vörumerki. Með þessari aðferð eru þátttakendum stillt upp við vegg að meta vörumerkið út 

frá ákveðnum eiginleikum, einum í einu, og hafa því ekki neitt val að koma á framfæri hvaða skoðun 

þeir hafa á ákveðnu vörumerki (Echnter & Ritchie, 1991, bls. 2-12). Kostur við þessa aðferð er 

mælitækið og hversu auðvelt það er að reikna út niðurstöður eftir að 7 eða 9 punkta Likertkvarði er 

notaður.  

Eiginleikarnir eru tíu sem mældir eru með þessari aðferð. Þeir eru: „Leggur góðum málum lið“, 

„Traust“, „Persónuleg þjónusta“, „Samfélagsleg ábyrgð“, „Framsækni“, „Nútímanlegur“, „Ánægðustu 

viðskiptavinirnir“, „Fyrir unga fólkið“, „Gamaldags“ og „Spilling“. 
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Síðustu tveir eiginleikarnir teljast neikvæðir fyrir ímyndina á meðan hinir teljast jákvæðir. 

Einnig má bæta við að NPS mæling getur gefið góða vísbendingu um hvort ímynd fyrirtækis sé jákvæð 

eða neikvæð án þess að farið sé djúpt í hlutina. Til að fá betri upplýsingar, þ.e. að fara dýpra í hlutina 

er hægt að nota staðlaða aðferð og eftir útreikninga má kortleggja niðurstöður og fá þannig betri 

hugmyndir um hvar ímynd fyrirtækisins er stödd. 

 

2.2.5.1. VÖRUKORT 

Vörukort (e. perceptual mapping) er þekkt og mikið notuð aðferð í markaðsfræði til að rannsaka stöðu 

á t.d. vörumerki og hvernig mögulegur og núverandi viðskiptavinur upplifir það (Lilien & Rangaswamy, 

2003). Vörukort getur sýnt hvar ímynd vörumerkis er staðsett út frá sjónarhorni viðskiptavinarins og 

getur endurspeglað staðfærslu þess á markaði. Þar sem vörukort verður til eftir að viðskiptavinir hafa 

metið vörumerkið, sem og samkeppnisaðila, út frá fyrirfram ákveðnum eiginleikum er hægt að meta 

bæði samkeppni og hvað er mögulega hægt að betrumbæta til að ná betri árangri í markaðsmálum 

fyrirtækisins (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010, bls. 35-55).  

 

Mynd 5 - Dæmi um vörukort (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010, bls. 41) 

Á mynd 5 hér fyrir ofan, má sjá fimm samkeppnisvörur metnar út frá fyrirfram ákveðnum fimm 

eiginleikum, bæði jákvæðum og/eða neikvæðum. Línur geta sagt frá ýmsu. Lengd þeirra gefur til kynna 

hversu afgerandi eiginleikinn gerir upp á milli vörumerkja, sem og fjarlægðin frá miðju kortsins. Löng 

lína frá miðju gefur til kynna að eiginleikinn sé mjög afgerandi fyrir vöruna (meiri aðgreining). Stutt lína 

frá miðju skiptir minna mál frá sjónarhorni viðskiptavinarins (minni aðgreining). Línurnar mynda einnig 

horn sem geta gefið mikilvægar vísbendingar. Því minna sem hornið er á milli ákveðinna eiginleika því 

tengdari eru þeir (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010, bls. 35-55). 
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2.2.5.2. NPS STUÐULL 

Árið 2003 birtist greinin The One Number You Need To Grow eftir Fredrich F. Reichheld í Harward 

Business Review þar sem hann kynnti til sögunnar mælikvarða sem mælir árangur vörumerkja 

(Reichheld F. , 2003) heldur því fram að það sé eini mælikvarðinn sem stjórnendur þurfa að fylgjast 

með til að ná fram bætingu og meiri árangri. Í nýlegri rannsókn bandaríska rannsóknarfyrirtækisins 

Forrester kom í ljós að allt að 70% af núverandi og mögulegum viðskiptavinum treysta meðmælum frá 

fjölskyldu eða vinum frekar en fyrirtækinu (vörumerkinu) sjálfu (Stokes, Cooperstein, & Hayes, 2013). 

 

 NPS stuðull (e. Net Promote Score) er mælikvarði sem mælir þá tryggð sem fyrirtækið nýtur hjá 

viðskiptavinum sínum og um leið er hægt að meta hversu viljugir viðskiptavinir eru að mæla með 

þjónustu/vöru/fyrirtækinu (vörumerkinu) við sína nánustu. Þetta er gert með því að spyrja viðskiptavini 

sína eina lokaðri spurningu eða: „hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mælir með X við þá sem þú 

þekkir?“. Viðskiptavinurinn svarar spurningunni með því að merkja við á skala frá 0 til 10 þar sem 0 

merkir mjög ólíklegt og 10 mjög líklegt. Það fer svo eftir því hvar viðskiptavinurinn merkir við hvers 

konar viðskiptavinur hann er fyrir fyrirtækið (vörumerkið). Í þessu mælikerfi eru viðskiptavinirnir 

flokkaðir í þrjá flokka eftir því hversu líklegt það er að þeir mæli með vörumerkinu. Flokkarnir þrír eru 

lastarar eða þeir sem merkja við 0 til 6, passífir eða þeir sem merkja við 7-8 og að lokum meðmælendur 

sem merkja við 9 og 10.  NPS stuðull vörumerkisins er fundinn út með því að draga prósentu lastara frá 

prósentu meðmælanda. Niðurstaðan er annaðhvort neikvæð eða jákvæð. Að sjálfsögðu er leitast eftir 

að hafa niðurstöðuna jákvæða og því er það markmið vörumerkisins að búa til eins marga 

meðmælendur og hægt er með ýmsum markaðslegum aðgerðum og því skiptir jákvæður NPS stuðull 

fyrirtæki mestu máli (Reichheld F. , 2003). 

 

Ýmsir hafa gagnrýnt NPS mælikvarðann og ein af gagnrýninni hefur verið á kvarðann sjálfan 0 til 10, að 

hann sé of breiður og vilja nota 1-7 eða 1-5 í staðinn, jafnvel 1-10. Rannsóknarfyrirtækið Loop11 komst 

að því að 64% fyrirtækja sem nýta sér NPS mælikvarðann með kerfinu þeirra nota rétta kvarðann 

(Loop11, 2016). 36% fyrirtækja kjósa að nota annan kvarða. Áhugavert er að skoða skalann sem er 

minni en 0 til 10 því þá aukast líkurnar á að fleiri viðskiptavinir sem lenda í hópnum meðmælendur. 

Loop11 rannsakaði 149 verkefni í kerfinu hjá sér og með einföldu kerfi fann út sambærilega NPS stig 

verkefnanna eftir því hvaða mælikvarði var notaður.  

Kvarði Fjöldi verka Þátttakendur NPS Meðmælendur Passífir Lastarar 

0 – 10 95 17.539 -20,8 25% 30% 46% 

1 – 10  47 4.113 -9,8 30% 31% 40% 
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1 – 7  1 94 37,2 51% 35% 14% 

1 – 5  6 1.658 27,2 49% 30% 21% 

Tafla 1 - Mikilvægi þess að nota réttan kvarða (Loop11, 2016) 

Líkt og sjá má á töflu 1 aukast líkurnar á að fyrirtæki búi til falskt viðmið um raunverulega tryggð 

viðskiptavina sinna með því að nota aðra skala en 0-10.   

 

2.3.  MARKAÐSFÆRSLA 

Skilgreina má markaðsfærslu (e. marketing) sem arðvænlegt viðskiptasamband við núverandi og 

væntanlega viðskiptavini. Aðalmarkmið markaðsfærslu er að skapa ávinning sem er einhvers virði fyrir 

bæði viðskiptavininn og fyrirtækið (Armstrong, Harker, Kotler, & Brennan, 2009). Samkvæmt Belch og 

Belch  getur markaðsfærsla skipt sköpum um samkeppnishæfni fyrirtækja og segja fyrirtæki séu alltaf 

að átta sig betur og betur á mikilvægi markaðsfærslu (Belch & Belch, 2012).  

Hröð tækni þróun hefur átt sér stað undanfarin ár sem skapað hefur framfarakenndar og tæknilegar 

lausnir fyrir fyrirtæki að eiga samskipti við mögulega viðskiptavini, safna upplýsingum, og um leið hefur 

þróunin breytt samskiptamynstrinu og gert það flóknara, tímafrekara og jafnvel dýrara.  

Markaðsfærslu er stýrt af markaðsstjórum og er hún á þeirra ábyrgð innan fyrirtækisins. Þeirra hlutverk 

er að skapa eftirspurn á þeim vörum og/eða þjónustu sem fyrirtækið býður uppá með ýmsum hætti. 

Þær aðgerðir geta tekið á sig ýmsar myndir og verið á ýmsum stigum og þar hefur að sjálfsögðu mikið 

að segja hvaða markhóp á að höfða til. Hér að neðan eru nokkur stig eftirspurnar sem markaðsstjórar 

þurfa að geta borið kennsl á og geta stýrt.  

Full eftirspurn (e. full demand), en það er þegar neytendur kaupa allar þær vörur sem eru settar á 

markaðinn. Sem dæmi má nefna ný tegund af láni er væntanleg á markaðinn og hennar er beðið með 

eftirvæntingu (dæmi 90% fasteignalán hérna um árið). Það hlýtur að vera draumastaða fyrir fyrirtæki 

en ekki neytendur þar sem hátt verðlag getur myndast.  

Óregluleg eftirspurn (e. irregular demand) er þegar vara og/eða þjónusta selst óreglulega og á 

ákveðnum tímum, sem dæmi má nefna árstíðarbundnar sveiflur eins og eftir jólin og háa 

kortareikninga sem viðskiptavinurinn vill setja í greiðsludreifingu. Markaðsstjórar verða að vera 

viðbúnir og geta stjórnað eftirspurn á slíkum álagspunktum.  

Minnkandi eftirspurn (e. declining demand) eða eins og orðið gefur til kynna þarf markaðsstjóri að 

geta stjórnað eftirspurn þegar hún dregst saman hjá neytanda eftir vöru og/eða þjónustu.  
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2.3.1. MIÐUÐ MARKAÐSFÆRSLA (E. STP MARKETING) 

Grunnurinn fyrir árangursríku markaðsstarfi er miðuð markaðsfærsla og er hún notuð til að ákvarða 

stefnu og framtíð fyrirtækisins með tilliti til markaðsáherslu fyrirtækisins. Fyrir fyrirtæki sem eru með 

einsleita vöru, eins og fjármálafyrirtæki á einstaklingsmarkaði, þarf að skapa samkeppnisforskot og 

hlýtur það að teljast mjög mikilvægt og áríðandi. Markaðsstarfið sem beitir miðaðri markaðsfærslu er 

beint að afmörkuðum markhópi, en ekki öllum markaðnum í heild sinni og er markmiðið með slíkri 

markaðsfærslu að mynda varanleg tengsl við þennan ákveðna hóp (Hollensen, 2003, bls. 288). 

Enska orðið fyrir miðuð markaðsfærslu, STP marketing stendur fyrir þrjá sjálfstæða þætti; 

markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærslu (e. positioing) (Kotler 

P. K., 2012). Fjallað verður nánar um hvern hlut hér að neðan og hvernig þeir vinna saman (sjá mynd 

6.): 

 

Mynd 6 - Miðuð markaðsfærsla 

 

2.3.2. MARKAÐSHLUTUN 

Fyrirtæki geta kosið að sinna heildarmarkaðnum og valið til þess að nota heildarmarkaðsfærslu (e. mass 

marketing) en með þeirri markaðsfærslu er gert ráð fyrir að meðhöndla alla sem á markaðnum eru á 

sama hátt. Fyrirtæki sem bjóða upp á vöru sem allir þurfa, eins og t.d. matvöru, geta með þessari aðferð 

náð árangri, en mun algengara er að þessi aðferð leiði af sér sóun á tíma og peningum (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Sounders, 2008). Fyrirtæki gætu einnig ákveðið að nota klæðskerasniðna og 

einstaklingsmiðaða markaðsfærslu (e. micromarketing) og þjónustað mjög þröngan hóp viðskiptavina 

(Kotler, Armstrong, Wong, & Sounders, 2008) eða farið mitt á milli, sem er oftast valið, og nýtt sér syllu 

Markaðshlutun
•Hvaða breytur hluta markaðinn

•Markaðshlutir vel skilgreindir

Markaðsmiðun

•Áhugaverði þátturinn af völdum 
markaðshlut

•Markhópurinn sem á að þjóna er valinn

Staðfærsla
•Staðfærslan skilgreind og valin

•Samval söluráða fyrir hvern 
markhóp
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markaðsfærslu (e. niche marketing) og kosið að sérhæfa sig á ákveðnum hluta á þeim markaði sem það 

starfar (Kotler, Armstrong, Wong, & Sounders, 2008). 

 

Flest fjármálafyrirtæki fara mitt á milli og velja syllu markaðsfærslu með því að bjóða upp á vörumerki 

og/eða sérþjónustur sem höfða til fjársterkra viðskiptavina með sérþarfir. Flest fjármálafyrirtæki leggja 

þó aðaláherslu á að bjóða upp á fjármálaþjónustu sem henta breiðari markhópi, þ.e. almenning, með 

áherslu á lágmarks gæði.  

Markaðshlutun (e. segmentation) er eins og orðið felur í sér, þegar markaður er flokkaður upp í minni 

hluta eða hópa með mismunandi séreinkenni, sem bregðast mismunandi við söluráðum, enda hefur 

hver hópur um sig mismunandi þarfir og einkenni (Kotler, Armstrong, Wong, & Sounders, 2008). Til að 

skipta markaði upp þarf fyrst að velja markaðinn sem á að skipta upp með ýmsum breytum, t.d. út frá 

landfræðilegum, lýðfræðilegum eða sálfræðilegum breytum og hegðun.  

Eðli málsins samkvæmt getur verið bæði dýrt og tímafrekt að skipta markaðnum upp í minni hluta en 

samkvæmt Botha og fleirum styðja eftirfarandi ástæður framkvæmd markaðshlutunar (Botha, 

Strydom, Bothma, & Brink, 2004): 

• Auðveldar markaðssetningu: Þegar viðskiptavinir eru flokkaðir í minni hópa er auðveldara að 

greina þarfir hvers hóps fyrir sig. 

• Auðveldar að hitta á réttu markaðina (e. niches): Auðveldar fyrirtækinu að uppgötva nýja 

markaði sem það þekkir lítið eða ekkert. 

• Skilvirkni: Skilvirkni eykst fyrir vöru og/eða þjónustu fyrirtækisins með því að beina athyglinni 

að besta markaðshlutanum. 

 

Með öðrum orðum er árangursríkara og ábatasamara að beina athyglinni að þeim viðskiptavinum sem 

vitað er (af því það er búið að rannsaka það og/eða afla upplýsingar um þessa viðskiptavini) að hafi 

mikinn áhuga og vilja nýta sér vöru og/eða þjónustu fyrirtækisins og eru tilbúnir að borga fyrir það 

hærra verð (Kotler P. , From Mass Marketing to Mass Customization, 1989, bls. 10). 

 

2.3.3. MARKAÐSMIÐUN 

Markaðsmiðun (e. targeting) er það ferli sem fyrirtæki velur endanlega einn eða fleiri hópa sem þykja 

áhugaverðastir og það ákveður að þjóna. Úr verða mismunandi markhópar (e. target market) og verður 

aðalmarkmið fyrirtækisins að þróa vöru og/eða þjónustu sem mætir þörfum og löngunum valdra 

markhópa. Afleiðingin er sú að báðir aðilar hafa ábata af viðskiptunum (Kotler P. , From Mass Marketing 

to Mass Customization, 1989, bls. 10). 
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Þegar markhópur er valinn stendur valið á milli fjögurra nálgana sem er óaðgreinanleg, aðgreinanleg, 

sérhæfð og sérsniðin líkt og er sett fram á mynd 7 :  

 

Mynd 7 - Markaðsmiðun Kotlers (Kotler P. , From Mass Marketing to Mass Customization, 1989) 

Óaðgreinanleg nálgun (e. undifferential approach): 

Er nálgun sem fá fyrirtæki velja. Í þessum tilfellum hefur fyrirtækið ákveðið að horfa á mögulegan 

markað sem heild og tekur upp eina markaðsstefnu gagnvart þessari heild með áherslu á þá 

sameiginlegu þörf sem heildin hefur og tekur ekkert tillit til mismunandi þarfa sem hópar innan 

heildarinnar hafa. Hér er um mjög dýra nálgun að ræða enda nánast óframkvæmanlegt að koma með 

vöru og/eða þjónustu á markað sem hentar öllum (Baines, Fill, & Page, 2008).  

Aðgreinanleg nálgun (e. differentiated approach) 

Þau fyrirtæki sem velja þessa nálgun hafa skipt heildinni upp í nokkra markhópa og í framhaldinu 

samvelja þau viðeigandi söluráða til að mæta þeim þörfum sem hver markhópur hefur á skilvirkan hátt 

(Wood, 2007). Sala eykst fyrir vikið en um leið eykst kostnaðurinn og því getur arðsemi þessarar 

nálgunar verið óviss (Kotler & Keller, 2012).  

Sérhæfð stefna (e. concentrated strategy): 

Í þessari nálgun kýs fyrirtækið að einbeita sér að einum, eða örfáum, markhópum með þarfir þeirra í 

huga. Markmiðið er að verða sérfræðingar í að skilja og uppfylla þarfir þess markhóps og ná þannig 

samkeppnisforskoti í þeim markaðshluta. Takist það er mögulegt að fyrirtækið fái góða arðsemi fyrir 

fjárfestingar sínar (Baines, Fill, & Page, 2008). 

Sérsniðin stefna (e. customized targeting strategy): 
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Sérsniðin nálgun eða einstaklingsmiðun nálgun er það kallað þegar fyrirtæki kjósa að nálgast hvern 

mögulegan viðskiptavin með hans þarfir í huga. Fyrirtæki sem selja dýrar vörur þar sem mögulega 

tekjur af einni sölu geta réttlætt kostnaðinn af þessari sérsniðnu nálgun (Baines, Fill, & Page, 2008). 

 

2.3.4. STAÐFÆRSLA Á MARKAÐI OG SÖLURÁÐAR 

Staðfærsla (e. positioning) er þriðji hluti markaðsfærslu og síðasta skrefið. Markmið hennar er að skapa 

jákvæða og sterka stöðu í huga markhópsins og byggja upp tengingu svo hann vilji kaupa vöru og/eða 

þjónustu (Kotler & Keller, 2012). Staðfærsla er mikilvæg þegar verið er að móta markaðsstefnuna. 

Skipta má staðfærslu í 3 mismunandi hluta: Aðgreiningu, aðgerðir og ímynd (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007, bls. 10).  

Kotler o.fl. tala um að staðfærslu sé skipt í þrjá hluta (Kotler, Armstrong, Wong, & Sounders, 2008): 

1. Skilgreina allar aðgreiningar vörunnar/þjónustunnar sem mögulega eru til staðar og geta gefið 

viðskiptavininum ákveðið virði.  

2. Rétt aðgreining er valin út frá vöru/þjónustu samkeppnisaðila. 

3. Fyrirtækið velur þá stefnu sem það vill nota í staðfærslunni til að skapa þá ímynd sem það vill 

standa fyrir.  

Mikilvægt er að hafa góð markaðssamskipti (e. marketing communication) eða geta stýrt sem mest 

samskiptum við viðskiptavini fyrirtækisins um vöruna og hafa um leið tækifæri til að móta þá ímynd 

sem viðskiptavinir hafa á vörumerkinu (Kotler, Armstrong, Wong, & Sounders, 2008). Samskiptin geta 

verið með ýmsum hætti eins og söluhvatar (e. sales promotion), bein markaðssetning (e. direct 

marketing), auglýsingar (e. advertising), persónuleg sölumennska (e. personal selling), almannatengsl 

(e. public relation) og svo stafræn markaðssetning (e. digital marketing) (Eagle, Dahl, Czarnecka, & 

Lloyd, 2015). Að geta miðlað skýrum og vel samhæfðum skilaboðum til núverandi og mögulegra 

viðskiptavina er færni í markaðssamskiptum og viðheldur góðu sambandi við neytendur (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Sounders, 2008). 

Fyrirtæki sem eru með áherslu á miðaða markaðsfærslu notast við samval á söluráðunum fjórum sem 

eru eftirfarandi: 

• Vara (e. product) 

• Verð (e. price) 

• Vettvangur (e. place) 

• Vegsauki (e. promotion) 

Við markaðsfærslu þjónustu (e. service marketing) bætast við þrír söluráðar í viðbót: 

• Fólk (e. people) 
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• Umgjörð (e. physical evidence) 

• Ferlar (e. process) 
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3. ÍSLENSKIR VIÐSKIPTABANKAR 
 
Í þessum kafla verður farið lauslega yfir sögu stóru viðskiptabankanna hér á landi og um leið greint frá 

hvernig þeir hafa komið út úr mælingum Íslensku ánægjuvogarinnar.  

Íslenska ánægjuvogin hefur mælt ánægju viðskiptavina íslenskra fyrirtækja undanfarin 18 ár og mælt 

um leið þá þætti sem hafa áhrif á ánægjuna, s.s. ímynd fyrirtækisins, mat á gæðum fyrirtækisins og 

tryggð viðskiptavina (Stjórnvísi, 2017).  Síðustu niðurstöður voru birtar 2. febrúar 2017 og höfðu allir 

viðskiptabankarnir hækkað sig á milli ára (Stjórnvísi, 2017). Ánægjuvogin samanstendur af þremur 

spurningum og tekur ánægjuvogareinkunnin gildi á kvarðanum 0 til 100, með hækkandi einkunn því 

meiri ánægju (Stjórnvísi, 2017).  

Saga banka hér á landi hefst árið 1886 er Landsbankinn var stofnaður (Landsbankinn, á.d.) en á árunum 

1904 til 1971 voru fjölmargar fjármálastofnanir stofnaðar (Íslandsbanki, 2017). Megintilgangur þeirra 

var að styðja við bakið á hinum mismunandi atvinnugreinum hér á landi. Þessar atvinnugreinar voru 

meðal annars ýmis iðnaður, sjávarútvegur og verslun (Landsbankinn, á.d.). Mismunandi rekstrarform 

var á þessum bönkum en þeir sem voru stærstir á markaði voru reknir af ríkinu en hinir smærri voru í 

einkarekstri (Jón Daníelsson & Gylfi Zoega, 2009). Miklar breytingar urðu á starfsumhverfi banka hér á 

landi árið 1985 þegar lagafrumvarp var samþykkt á Alþingi Íslendinga sem veitti aukið sjálfstæði 

þessara stofnana og veitti þessi löggjöf einnig frelsi bankanna til samkeppni (Landsbankinn, á.d.). Þegar 

Ísland gekk til aðildar við Evrópska efnahagssambandið árið 1994 ásamt því þegar stærstu bankarnir 

voru einkavæddir á árunum 1997 – 2003 urðu umfangsmestu breytingar á íslenskri bankastarfsemi frá 

upphafi (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, bindi 6, kafli 6.1). Bönkunum var því gert kleift að sækja á 

erlenda markaði. Þjónusta bankanna varð margþættari og umfangsmeiri ásamt því að starfsemi þeirra 

varð mikið stærri hluti af íslenska hagkerfinu (Jón Daníelsson & Gylfi Zoega, 2009).  

Rekstrarumhverfi bankanna breyttist mikið við auðveldara aðgengi að erlendu lánsfé og voru 

myntkörfulán vinsæl á þessum tíma sem fylgdu ört vaxandi einkaneyslu landsmanna. Þjónusta og 

vöxtur bankanna óx mikið í kjölfar framkvæmda í stóriðju og skattalækkana hér á landi. Stærstu 

viðskiptabankarnir sem störfuðu á þessum tíma voru Íslandsbanki (þá Glitnir), Arion banki (þá 

Kaupþing) og Landsbankinn. Á fimm ára ferli fór heildareign þessara þriggja banka úr 172% af vergri 

landsframleiðslu í 878% (Fjármálaeftirlitið, 2007). Við fall stóru viðskiptabankanna í október 2008 

komust þeir aftur í eigu ríkisins.  

Í dag eru á Íslandi starfandi fjórir viðskiptabankar og fjórir sparisjóðir sem bjóða almenningi upp á 

almenna eftirlitsskylda alhliða fjármálaþjónustu (Fjármálaeftirlitið, 2017). Arion banki, Íslandsbanki og 

Landsbankinn eru stærstir af þeim og hafa stærstu markaðshlutdeildina á íslenskum markaði eða 98% 

markaðshlutdeild í útlánum (Fjármálaeftirlitið, 2015) fjármálastofnana samkvæmt skilgreiningu FME 
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um viðskiptabanka og sparisjóði (Fjármálaeftirlitið, 2017). Kvika (áður MP banki) og sparisjóðirnir deila 

með sér saman um 2% markaðshlutdeild (Fjármálaeftirlitið, 2015). Mjög breið fjármálaþjónusta er í 

boði hjá stóru viðskiptabönkunum sem felst meðal annars í eftirfarandi þjónustumöguleikum. Að taka 

á móti innlánum frá almenningi, að lána út til almennings, miðla greiðslum, útgáfu greiðslumiðlunar og 

veiting ábyrgða og trygginga (Samtök fjármálafyrirtæki, 2017). Það þjónustustig sem í boði er hjá 

íslenskum viðskiptabönkum og sparisjóðum er með því hæsta sem þekkist í heiminum og leggja allir 

bankarnir mikla áherslu á þjónustuna, að hún sé persónuleg og lausnamiðuð. Þannig leggja þeir kapp 

á að halda og laða til sín viðskiptavini. 

2.1.  ARION BANKI 
 

Saga Arion banka hefst í raun árið 2009 þegar nafnið er tekið fyrst í notkun en grunnur bankans á sér 

lengri aðdraganda. Bankinn er stofnaður út frá Kaupþingi hf en hann hafði orðið til við sameiningu þar 

á undan við Búnaðarbanka Íslands. Búnaðarbanki Íslands var stofnaður árið 1929 eftir lagasetningu 

Alþingis og tók hann fyrst til starfa 1. júlí árið 1930. Búnaðarbankinn jók hlut sinn í Arion banka (þá 

Kaupþing) í 50% árið 1989. Kaupþing varð svo að lokum að öllu leyti í eigu Sparisjóðanna þegar 

Sparisjóðunum áskotnaðist hlutur í Búnaðarbanka Íslands árið 1996. Fyrirkomulag þessa eignarhalds 

hélst óbreytt til ársins 2000 en þá varð Kaupþing hf. skráð á Verðbréfaþing Íslands sem varð til þess að 

Sparisjóðirnir seldu sinn eignarhlut.  

Sameining Búnaðarbanka Íslands og Kaupþings varð að veruleika árið 2003 og tók bankinn þá upp 

nafnið KB banki. Bankinn tók svo aftur upp nafnið Kaupþing árið 2007 en var svo stytt aftur í KB banki.  

Í dag eru um 950 starfsmenn hjá Arion banka og í ársskýrslu bankans eru gefin upp 869 stöðugildi. 

Starfsstöðvar bankans eru samtals 25 og eru níu þeirra staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og hinar 

fimmtán staðsettar víðsvegar um landið (Arion Banki, á.d.). 
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Mynd 8 - Mælingar Íslensku ánægjuvogarinnar (Stjórnvísi, 2017). 

Mynd 8 hér fyrir ofan sýnir hvernig Arion banki hefur komið út úr mælingum hjá Íslensku 

ánægjuvoginni. Eins og greint var í inngangi þessa kafla er ánægjuvogareinkunn á kvarðanum 0 – 100 

og gefur hærri einkunn til kynna meiri ánægju gagnvart því fyrirtæki sem mælt er.  

 

2.2.  ÍSLANDSBANKI 
 
Íslandsbanki var stofnaður í júní árið 1904 (Fjallkonan, 1904). Bankinn hefur tengst inn í margar 

fjármálastofnanir í gegnum tíðina alveg til ársins 1990. Meirihluta af þeim tíma bar bankinn nafnið 

Útvegsbankinn (Ólafur Björnsson, 1994). Þá varð til fyrsti íslenski bankinn sem taldist í einkaeigu. Þá 

sameinuðust fjórir bankar undir nafni Íslandsbanka en það voru Alþýðubankinn, Útvegsbankinn, 

Verslunarbankinn og Iðnaðarbankinn (Íslandsbanki, 2017). 

Útibú Íslandsbanka eru 14 talsins og eru fimm af þeim staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Starfsfólk 

bankans telst um 960 (Íslandsbanki, 2016). 
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Mynd 9 - Mælingar Íslensku ánægjuvogarinnar (Stjórnvísi, 2017).  

Mynd 9 hér fyrir ofan sýnir hvernig Íslandsbanki hefur komið út úr mælingum hjá Íslensku 

ánægjuvoginni.  

 

2.3.  LANDSBANKI 
 
Lengi vel var einungis einn banki á landinu, Landsbankinn, eða allt til ársins 1904. Landsbankinn var 

stofnaður árið 1886 og gekk í gegnum miklar breytingar árið 1927 er hann var gerður að þjóðarbanka 

(Landsbankinn, á.d.). Árið 1997 var Landsbankinn einkavæddur. Þegar bankahrunið dundi yfir árið 2008 

tók Fjármálaeftirlitið yfir Landsbankann. Í dag er 98,53% af hluti í Landsbankans í eigu Ríkissjóðs Íslands 

á móti 1,47% hlut sem er í eigu Landsbankans sjálfs. Starfsfólk Landsbankans telst 1020 manns og eru 

afgreiðslustaðirnir 37 talsins. Átta útibú eru starfrækt á höfuðborgarsvæðinu og 29 útibú eru á 

landsbyggðinni sem gerir Landsbankann að þeim viðskiptabanka sem býður hvað viðamesta 

bankaþjónustu á Íslandi (Landsbankinn, á.d.). 
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Mynd 10 - Mæling Íslensku ánægjuvogarinnar (Stjórnvísi, 2017). 

Mynd 10 hér fyrir ofan sýnir hvernig Landsbanki hefur komið út úr mælingum hjá Íslensku 

ánægjuvoginni.    
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4. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

4.1.  ÞÁTTTAKENDUR OG FRAMKVÆMD 
 
Við framkvæmd könnunarinnar ákvað höfundur að leita leiða að ná til alls landsins og reyna að fá 

þátttakendur frá öllum landshlutum sem myndi endurspegla aldur, menntun og búsetu þjóðarinnar og 

búa til netkönnun. Markmiðið var einnig að úrtakið myndi endurspegla markaðshlutdeild stærstu 

viðskiptabankanna á landsvísu. Kostir þess að nota netkönnun er að hún tekur skamman tíma, auðvelt 

er að dreifa henni og ekki síst að þátttakendur geta óhræddir sagt sínar skoðanir því ekki er hægt að 

rekja svörin til þeirra. Ókostir þess að nota netkönnun getur verið að erfitt er að ná markmiðum um 

hverskonar þátttakendur eiga að taka þátt í könnunni og að einhverjir þátttakendur taki oftar en einu 

sinni þátt í könnunni. Úrtök sem koma út úr netkönnun kallast hentugleikaúrtak og er samkvæmt 

markaðsfræðinni leið sem getur hentað rannsókn mjög vel þegar finna skal það úrtak sem er mest 

aðgengislegt (Kotler & Keller, 2012).   

Til að ná sem stærsta úrtaki skráði höfundur sig í ýmsar Facebook hópa (e. groups) um landið sem allir 

voru tengdir bæjarheitum. Þannig tókst honum að tengjast 24 hópum með alls 60.734 meðlimum. 

Könnuninni var birt í hópunum samtímis þann 28. mars og lauk henni að kvöldi 3. apríl. Til að auka 

þátttöku var í boði fyrir einn þátttakanda gjafabréf hjá Icelandair.  

Spurningar til þátttakenda var sett upp í könnunarsíðunni www.questionpro.com. Alls hófu 1.324 aðilar 

könnunina og af þeim voru 12 með sömu IP-tölu en enginn af þeim lauk könnunni. Eingöngu var unnið 

með svör þeirra sem luku könnunni.  

Markmið úrtaksins varðandi aldur, menntun og búsetu náðist að mestu leyti og metur höfundur það 

sem svo að niðurstöður könnunarinnar séu áreiðalegar.  Sóst var eftir að úrtakið myndi vera 

slembiúrtak sem myndi endurspegla aldur, kyn, búsetu og menntun Íslendinga. Nánari útlistun á 

þessum þáttum má finna hér að neðan í töflu 2, 3, 4 og 5..  

Alls luku 567 einstaklingar netkönnuninni. Mun fleiri konur tóku þátt í könnunni eða 432 á móti 130 

körlum, 5 aðilar gáfu ekki upp kyn. 548 einstaklingar eru viðskiptavinir einhvers af einum þriggja stóru 

viðskiptabankanna og gáfu þeir allir upp kyn sitt. Nítján þátttakendur voru í viðskiptum við aðra 

fjármálastofnanir og voru svör þeirra ekki notuð í úrvinnslu könnunarinnar. 

 

Tafla 2 - Kynjahlutfall eftir viðskiptabanka 

Þrátt fyrir að ójafnt kynjahlutfall þátttakanda í netkönnunni var hlutfall kynjanna eins á milli stóru 

viðskiptabankana, sjá töflu 2.  



Þjónusta og ímynd 

 

27 
 

Þegar aldursdreifingin er skoðuð var einungis einn af þeim 548 sem ekki gaf upp aldur sinn. Erfitt var 

að finna staðfesta aldursdreifingu Íslendinga samkvæmt aldursflokkum sem voru notaðir í 

netkönnuninni en á heimasíðu Samband íslenskra sveitafélaga fann höfundur grunn aldursdreifingu 

Íslendinga þann 1. Janúar 2015 og gat með þeim grunni reiknað út aldursdreifingu sem endurspeglaði 

þjóðina (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).  

Tafla 3 sýnir aldursdreifingu þátttakanda eftir banka og aldursdreifingu samkvæmt fyrrnefndum grunn: 

 

Tafla 3 - Aldursdreifing þátttakanda eftir viðskiptabanka auk aldurskiptingu þjóðarinnar 1. janúar 2015 

Augljóst er strax að aldursdreifingi þátttakenda endurspeglar ekki aldursdreifingu þjóðarinnar. 

Þegar skoðað er hlutfall 18 – 47 ára og 48 ára og eldri samkvæmt grunn SÍS, er hlutfall yngri hópsins 

58% og þess eldri 42%. Sama hlutfall þátttakenda er 40% fyrir yngri hópinn og 60% fyrir þann eldri.  

Aldursdreifing þátttakenda var nokkuð jöfn á milli banka og skipist einnig nokkuð jafnt hlutfallslega 

þegar skoðað er hvar yngri eða eldri þátttakendur en 48 ára voru í viðskiptum. Hlutfall yngra en 48 ára 

er á bilinu 58% - 62% og hlutfall eldri en 48 ára er á bilinu 38% - 42% eins og sjá má á töflu 4.  

 

Tafla 4 - Eldri og yngri aldursdreifing þátttakanda 

Munurinn á milli yngri og eldri er 16% hjá Arion banka og mest hjá Landsbankanum eða 23%. 

Samkvæmt þessu er Landsbankinn með 32% stærra hlutfall yngri viðskiptavina en Arion banki sem 

gefur til kynna að líklegt er að það sé töluverður munur á milli bankanna um aldursdreifingu á 

viðskiptavinum og að Arion banki hafi jafnari aldursdreifingu yfir viðskiptavini en hinir tveir bankarnir.  

 

Í töflu 5 má sjá menntunarhlutfall þátttakanda eftir banka og hlutfallskiptingu allra þátttakenda. Aftast 

er hlutfall menntunar á Íslandi samkvæmt Hagtíðindum Hagstofu Íslands sem gefið var út 2015 

(Hagstofa Íslands, 2015). Höfundur skoðaði frumheimildir á Eurostat.com þar sem fram komu sömu 

upplýsingar en til stendur að uppfæra þær í maí árið 2017.  
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Tafla 5 - Hlutfall menntunar eftir viðskiptabanka 

 
Samkvæmt þessu má sjá að heildarúrtak þátttakenda í netkönnun endurspeglar menntastig 

þjóðarinnar. Þegar hver viðskiptabanki er skoðaður fyrir sig má sjá að velmenntaðir eru í viðskiptum 

hjá Landsbankanum á meðan Íslandsbanki sinnir viðskiptavinum sem eru minna menntaðir. Samkvæmt 

könnunni velja 30% fleiri vel menntaðir Landsbankann sem sinn viðskiptabanka. 

 

Í árslok 2015 skiptist útlánsmarkaðurinn á stóru viðskiptabankanna í eftirfarandi hlutfalli (Hagstofa 

Íslands, 2015) eins og sýnt er á mynd 11: 

 

Mynd 11 - Markaðshlutdeild viðskiptabankanna í útlánum árslok 2015 

Af 562 þátttakendum voru 548 sem sögðu einn af þremur stærstu viðskiptabönkunum vera sinn 

aðalbanka og endurspeglaði markaðshlutdeild þeirra samkvæmt netkönnunni að mestu leyti það 

hlutfall sem Fjármálaeftirlitið birti árið 2015 líkt og sjá má á mynd 12. 

 

32%

30%

38%

Arion Banki Íslandsbanki Landsbanki
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Mynd 12 - Markaðshlutdeild viðskiptabankanna samkvæmt þátttakendum í netkönnun 

 

Langflestir þátttakendur voru af stórhöfuðborgarsvæðinu eða 60%. Þrír þátttakendur gáfu ekki upp 

póstnúmer. Miðað var við skiptingu landshluta eftir skilgreiningu landssvæða hjá Póstinum (Pósturinn, 

2017) þar sem einnig er hægt að sjá fjölda heimila í hverju póstnúmeri fyrir sig. Póstnúmer 101 til 116, 

170, 200 til 203, 210 til 225 og 270 til 271 tilheyra höfuðborgarsvæðinu. Póstnúmer 190 og 230 til 260 

tilheyra Suðurnesjum. Vesturland er með póstnúmerin 300 til 371. 380 til 524 eru á Vestfjörðum. 

Norðurland vestra er með póstnúmerin 530 til 580 og 600 til 690 eru á Norðurlandi eystra. Póstnúmerin 

700 til 785 eru á Austurlandi og að lokum tilheyra póstnúmer 800 til 900 Suðurlandi.  

 

Tafla 6 - Aðsetur þátttakenda eftir viðskiptabanka og landshluta 

Samkvæmt töflu 6 er 62% Íslendinga búsettir á höfuðborgasvæðinu og 38% á landsbyggðinni.  

4.2. MÆLITÆKI 
 
Netkönnunin er sett upp í þremur sjálfstæðum hlutum sem kanna skal mismunandi hliðar af ímynd og 

þjónustu viðskiptabankanna auk viðskiptatryggðar og vörumerkjavitundar viðskiptavina bankanna.  

34%

30%

36%

Arion Banki Íslandsbanki Landsbanki
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Í fyrsta hlutanum eru 11 spurningar. Sú fyrsta er opin og næstu tíu spurningum eru þátttakendur beðnir 

um að merkja við hvað á við fyrirframgefna fullyrðingu við hvern banka að þeirra mati á skalanum 1 (á 

mjög illa við) og 9 (á mjög vel við). Um er að ræða spurningalista sem hefur verið notaður áður í 

nokkrum rannsóknum við mælingu á ímynd viðskiptabanka. Aðalhöfundur spurningalistans er 

Þórhallur Guðlaugsson sem notaði hann fyrst árið 2003 og hefur hann notað listann svo til óbreyttan í 

rannsóknum sínum á ímynd íslenskra banka til dagsins í dag og í þeim ritgerðum sem hann hefur 

leiðbeint (Þórhallur Guðlaugsson, 2017).  Breytingarnar hafa helst verið framsetning og orðalag. Sem 

dæmi hefur spurningin sem varðar Traust verið sett fram á tvo mismunandi hátt:  „Traust!“ og  „Er 

traust fyrirtæki“. Höfundur notar í sinni netkönnun síðari framsetninguna.  

Niðurstöður þessa hluta voru notaðar til að mæla vörumerkjaímynd viðskiptabankanna og setja upp 

vörukort. 

Í öðrum hluta er 21 spurning til að mæla þjónustugæði hvers banka fyrir sig. Þar eru þátttakendur 

beðnir um að hafa í huga þann banka sem það nýtur þjónustu oftast hjá. Fyrstu 20 spurningarnar eru 

fullyrðingar sem þátttakandi skal merkja við hvort hann sé mjög ósammála, ósammála, hvorki né, 

sammála eða mjög sammála fullyrðingunni eða ekki. Um er að ræða spurningalista sem er hannaður 

til að mæla skynjun og upplifun viðskiptavinarins á þjónustuvíddunum fimm. Tekið var tillit til að í seinni 

tíð hefur rafræn þjónusta bankanna aukist, spurningum hefur verið bætt við og þær aðlagaðar. Það er 

nauðsynlegt að hafa fullyrðingar sem taka mið af tæknilegri og gagnvirkri þjónustu, þegar 

þjónustugæði eru mæld, sérstakalega hjá fjármálastofnunum (Jun, M. & Cai, S., 2001, bls. 279 - 291). 

Í lok annars hluta er ein opin spurning sem er valkvæð; „Er eitthvað sem þér finnst að viðskiptabankinn 

þinn gæti gert til að þjónusta þig betur?“ 

Í þriðja hluta eru þátttakendur spurði hver sé þeirra viðskiptabanki í dag, hvort þeir myndu mæla með 

honum og hvort þeir myndu mögulega skipta um banka á næstu 6 mánuðum. Í lokahlutanum eru 

þátttakendur einnig beðnir um að svara bakgrunnsspurningum.  

4.3.  GREINING GAGNA OG ÚRVINNSLA 
 
Hér á eftir verður hverjum hluta könnunnar lýst og greint frá helstu niðurstöðum eftir svörum 

þátttakenda sem birta þær upplýsingar sem þarf til að svara rannsóknaspurningunum.  

Fyrsta spurning könnunar var „ Hvaða banki er þér efst í huga þessa stundina?“, sem telst opin 

spurning og skal mæla vörumerkjavitund (e. brand awareness) á meðal þátttakenda. Með því að 

samkeyra hana við spurninguna „Hver er þinn viðskiptabanki í dag?“ er hægt að sjá hversu sterka 

stöðu hver viðskiptabanki hefur á meðal viðskiptavina sinna (e. top of mind).  

Niðurstöðurnar sýna að viðskiptabankarnir stóru eiga það sameiginlegt að hafa sterka stöðu í huga 

sinna viðskiptavina og um leið jafna og mikla vitund. Landsbankinn hefur sterkustu stöðuna á meðal 
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sinna viðskiptavina með 89% hlutfall en hinir tveir bankarnir eru ekki langt undan (sjá A% í töflu 7 hér 

fyrir neðan).  

 
Tafla 7 - Mæling á vitund viðskiptavina (e. top of mind) 

Þegar skoðað er hversu sterka stöðu hver viðskiptabanki hefur út frá markaðshlutdeild sinni er ljóst að 

mjög sterk tengsl eru á milli markaðshlutdeildar hvers banka og viðskiptavina þeirra (sjá B% í töflu 7 

hér fyrir ofan) en 91% viðskiptavina Arion banka nefndu Arion banka þann banka sem væri þeim efst í 

huga.  
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5. HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

5.1. FYRSTI HLUTI – ÍMYND 
Tafla 8 hér fyrir neðan sýnir lóðrétt meðaltalseinkunn hvers banka fyrir sig út frá heildarsvörum þeirra 

sem svöruðu könnunni og eru viðskiptavinir einhvers af stóru viðskiptabönkunum þrem.      

 

Tafla 8 - Niðurstöður ímyndunarmælingarinnar 
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Lóðrétt í töflu 9 má lesa heildarniðurstöður hvers banka fyrir sig. Fyrst fyrir hverja fullyrðingu og svo 

neðst niðri er heildareinkunn ímyndunarmælingarinnar. Í dálkinum lengst til hægri má sjá lárétt 

heildarniðurstöðu hvers banka fyrir sig í hverri ímyndunar eiginleika. Efst í hverjum eiginleika er 

heildarniðurstaða allra þátttakanda fyrir alla bankanna og fyrir neðan er heildareinkunn frá 

viðskiptavinum viðkomandi viðskiptabanka eingöngu.  Til dæmis fá allir bankarnir 4,79 í einkunn fyrir 

eiginleikan Ánægðir viðskiptavinir. Allir viðskiptavinir hvers banka gefa sínum banka bestu einkunnina 

fyrir þennan eiginleika. Arion banka fær 4,88, Íslandsbanki fær 5,98 og Landsbankinn 5,47 í einkunn frá 

sínum viðskiptavinum. Í heildina frá öllum þátttakendum fær Arion banki 4,87 í einkunn, Íslandsbanki 

4,89 og Landsbanki 4,63 í einkunn.  

Líkt og kom fram í vitundarmælingunni (e. top of mind) eru  líkurnar á að viðskiptavinur hafi sinn banka 

í huga mun meiri en ella og í þessari töflu sjáum við það endurtaka sig fyrir utan tvo ímyndunarþætti.  

Viðskiptavinir Arion banka gefa öllum bönkunum hæstu einkunn í þættinum Gamaldags og eru allir 

þátttakandendur sammála að það sé sú ímynd sem eigi best við Landsbankann af þessum þremur 

bönkum.  

Að sama skapi gefa allir viðskiptavinir sínum banka sem og öðrum háa einkunn í þættinum Spilling og 

áhugavert að sjá að það er eini þátturinn sem viðskiptavinir Arion banka skora sinn banka lægri en 

aðrir.  

Með því að skoða ímyndunarþætti myndrænt getum við séð hvaða þættir tengjast hverju vörumerki 

sterkast á vörukorti (e. perceptual map), sjá mynd 13:  

 

Mynd 13 - Vörukort stóru viðskiptabankana 
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Kortið á mynd 13 sýnir að Landsbankinn er í huga flestra neytanda á markaði gamaldags, Íslandsbanki 

er framsækið fyrirtæki og sá banki sem flestir tengja við fyrir unga fólkið. Arion banki er sá banki sem 

er mest tengdur við spillingu.  

 

  

Mynd 14 - Vörukort viðskiptabankanna samkvæmt viðskiptavinum Arion banka 

Viðskiptavinir Arion banka tengja sinn banka við veitir persónulega þjónustu sem er jákvæð tenging 

sem má sjá á mynd 14. Íslandsbanki lendir líka á jákvæðu hliðinni og er í augum viðskiptavina Arion 

Banka sá banki sem er samfélagslegt ábyrgt, hefur ánægða viðskiptavini og leggur góðum málum 

lið. Lendir semsagt mitt á milli þessara þátta. Á meðan Landsbankinn er einfaldlega gamaldags 

fyrirtæki en hefur meira traust en spillingu.  
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Mynd 15 - Vörukort viðskiptabankanna samkvæmt viðskiptavinum Íslandsbanka 

Viðskiptavinir Íslandsbanka tengja sinn banka mest við að hann sé banki unga fólksins. Reyndar beina 

allir jákvæðir þættir ímyndamælingu að Íslandsbanka og neikvæðu þættirnir, spilling og gamaldags er 

langt frá þeim að mati viðskiptavina þeirra og eru þættir sem þeir tengja mun frekar við hina bankanna 

eins og sjá má á mynd 15. Spilling er Arion banki og Landsbankinn er gamaldags líkt og langar línur í 

þeim þáttum gefa til kynna. 

 

  

Mynd 16 - Vörukort viðskiptabankanna samkvæmt viðskiptavinum Landsbankans 
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Arion banki lendir einnig í mestri tengingu við spillingu hjá viðskiptavinum Landsbankans (sjá mynd 

16). Íslandsbanki flýtur mitt á milli þess að vera banki fyrir unga fólkið og spillingu sem fær örlitið 

forskot á þessa tvo þætti. Landsbankinn sjálfur endar sem gamaldags hjá sínum eigin viðskiptavinum 

sem og hjá öllum þátttakendum.  

5.2.  ANNAR HLUTI – ÞJÓNUSTA 
 
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum úr öðrum hluta netkönnunarinnar þar sem þátttakendur voru 

beðnir um mat sitt á þjónustu viðskiptabankana. Voru þátttakendur beðnir um að svara 20 spurningum 

með því að haka við einn af fimm möguleikum (mjög ósammála, ósammála, hvorki/né, sammála, mjög 

sammála). Spurningarnar er að finna í viðauka. Spurningarnar tuttugu voru flokkaðir í 

þjónustuvíddirnar fimm samkvæmt töflu 9 hér fyrir neðan:  

 

Tafla 9 - Spurningar í netkönnun eftir þjónustuvíddum 

 
Til að meta svörin eru svörin sett upp í fimm skala Likert skala: Mjög ósammála er 1, ósammála er 2, 

hvorki/né er 3, sammála er 4 og mjög sammála er 5). Því næst var meðaleinkunn hverrar 

þjónustuvíddar hvers banka reiknuð út ásamt staðalfrávikum með pivot-table í Excel og því næst sett 

upp í mynd.  
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Tafla 10 - Niðurstaða netkönnunar um þjónustugæði hvers banka 

 
Niðurstöðurnar í töflu 10 sýna að ekki er mikil munur á mati viðskiptavina á þjónustugæðum síns banka 

í heildina. Lægsta einkunn er merkt með rauðum lit og hæsta einkunn er merkt með grænum lit. Allir 

skora þeir lægst í þjónustuvíddinni hluttekning sem er sú vídd sem mælir hversu mikla umhyggju 

viðskiptabankinn sýnir sínum viðskiptavini, hversu vel hann þekkir hann og hversu persónuleg 

þjónustan er. Að sama skapi skora allir bankarnir hæst í þjónustuvíddinni áþreifanleika sem hefur með 

útlit og tæknileg umgjörð bankans. Þar er átt við útlit húsnæðis bankans, framkomu og klæðaburð 

starfsfólks sé faglegur, fagleg heimasíða og að lokum nútímalegan heimabanka.  
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Víddin Áreiðanleiki fékk að meðaltali 3,61 í meðaleinkunn frá viðskiptavinum allra viðskiptabankanna 

og var þriðja besta víddin hjá Arion banka og Íslandsbanka en sú fjórða hjá Landsbankanum. Á mynd 

17 má sjá að Arion banki fær lægstu einkunn allra þátttakendur könnunar og Íslandsbanki þá bestu. 

 

Mynd 17 - Áreiðanleiki, niðurstaða netkönnunar 

 

Tafla 11 - Áreiðanleiki - sundurliðun netkönnunar eftir spurningum 

Við nánari skoðun kemur í ljós í töflu 11 að viðskiptavinir allra bankanna upplifa það helst hjá sínum 

banka er varðar áreiðanleika er að starfsfólkið hefur alltaf tíma til að aðstoða það en mögulega virðist 

vera minna um heppilegar lausnir í boði þegar viðskiptavinurinn lendir í erfiðri stöðu. Það er atriði sem 

allir bankarnir eiga sameiginlegt og lendir allsstaðar í síðasta sæti hjá hverjum banka hvað varðar þessa 
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vídd, að sýna alltaf einlægan áhuga á viðskiptavininum, líka þegar viðskiptavinurinn er í erfiðri stöðu. 

Staðalfrávik Íslandsbanka gefa vísbendingu um að þetta sé meira vandamál þar en í öðrum bönkum 

og/eða að viðskiptavinir þeirra hafi meiri væntingar en viðskiptavinir annarra banka. 

 

Víddin Svörun fékk að meðaltali 3,59 í meðaleinkunn og var fjórða besta víddin hjá Arion banka og 

Íslandsbanka en sú þriðja besta hjá Landsbankanum. Íslandsbanki ber höfuð og herðar yfir 

samkeppnisbankanna hvað varðar svörun og fer fram úr væntingum viðskiptavina sinna samkvæmt 

mynd 18.  

 

Mynd 18 - Svörun, niðurstaða netkönnunar 

 

 
Tafla 12 - Svörun - sundurliðun netkönnunar eftir spurningum 

Að sama skapi má sjá í töflu 12 að Íslandsbanki skorar samkvæmt netkönnuninni hærra en aðrir 

viðskiptabankar.  
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Víddin Trúverðugleiki fékk að meðaltali 3,40 í meðaleinkunn og var næstslakasta víddin hjá öllum 

bönkunum.  

 
Mynd 19 - Trúverðugleiki, niðurstaða netkönnunar 

 
Tafla 13 - Trúverðugleiki - sundurliðun netkönnunar eftir spurningum 
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Þjónustuvíddin Trúverðugleiki gefur hér vísbendingu um að margt getur betur farið hjá öllum 

viðskiptabönkunum, verandi næstslakasta víddin þeirra. Arion banki kemur langverst út úr henni (sjá 

mynd 19). Getur Íslandsbanki þakkað starfsfólkinu sínu fyrir að vera þó fremst í flokki á meðal jafningja 

(sjá töflu 13).  

 

Víddin Hluttekning er langslakasta víddin er kemur að þjónustugæðum hjá viðskiptabönkunum og fær 

langlægstu einkunn hjá öllum í heildaryfirliti. Á mynd 20 sést að hún er langslökust hjá Arion banka. 

 

Mynd 20 - Hluttekning, niðurstaða netkönnunar 

 

 
Tafla 14 - Hluttekning - sundurliðun netkönnunar eftir spurningum 

Samkvæmt netkönnunni má draga þá ályktun að enginn af viðskiptabönkunum nær að standast 

væntingar sinna viðskiptavina og greinilegt að þetta er sú vídd sem þarf að huga hvað mest að (sjá töflu 

14).  
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Víddin Áþreifanleiki kom best út hjá öllum viðskiptabönkunum. Hún var áberandi best hjá 

Landsbankanum þótt ekki muni mikið á milli tölulega séð þegar mynd 21 er skoðuð.  

 

Mynd 21 - Áþreifanleiki, niðurstaða netkönnunar 

 
Tafla 15 - Áreiðanleiki - sundurliðun netkönnunar eftir spurningum 
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Í töflu 15 má sjá mismunandi þætti koma best út hjá viðskiptabönkunum og enginn sá hinn sami. Hjá 

öllum bönkunum fær sama spurningin slökustu einkunnina og viðskiptavinir allra bankanna því 

sammála um að húsnæði bankans gæti verið betra til að henta þeirra þörfum.  
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5.3.  HLUTI ÞRJÚ - NPS  
 
Þátttakendur voru spurðir eftirfarandi spurningar: Á kvarðanum 0 (alls ekki líklegt) til 10 (mjög 
líklegt): Hversu líklegt er að þú mælir með þínum viðskiptabanka við vini og/eða kunningja? 
 
Í töflu 16 koma niðurstöður úr tryggðarmælingu netkönnunarinnar: 
 

 
Tafla 16 - Niðurstöður NPS mælingar í netkönnun 

Langflestir þátttakendur eru lastarar, flestir hjá Arion banka, hafa merkt við 0 til 6 á mælikvarðanum 

og eru ólíklegir til að mæla með sínum viðskiptabanka við kunningja eða fjölskyldu. Hlutfall passífra 

eða þeir sem eru hlutlausir er ekki ósvipað hjá öllum bönkunum. Arion banki kemur því hér langverst 

út úr könnunni hvað varðar meðmælendur þrátt fyrir að allir bankarnir séu með neikvæða NPS 

mælingu.  

Í september 2014 birti rannsóknafyrirtækið MMR niðurstöðu könnunar sem gerð varð var sama ár 

um NPS mælingar íslenskra fyrirtækja (MMR, 2014). Í þeirri könnun fengu íslenskir bankar NPS 

stuðullinn -22 (sjá mynd 22).  

 

Mynd 22 - NPS rannsókn MMR árið 2014 (Heimild mmr.is (2014)) 

Samkvæmt þessu hefur viðskiptatryggð viðskiptavina hvers banka hrakað og þá sérstaklega hjá Arion 

banka.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hversu líklegt það væri að þeir myndu skipta um viðskiptabanka á 

næstu 6 mánuðum. Voru niðurstöðurnar í takt við NPS mælinguna og er hægt að skoða þær í töflu 

17. Viðskiptavinir Arion banka voru langlíklegastir til að skipta um banka á næstu 6 mánuðum.  
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Tafla 17 - Niðurstöður spurningarinnar: Hversu líklegt er að þú skiptir um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum? 

Samkvæmt niðurstöðum netkönnunarinnar hefur tryggð bankanna hrapað frá árinu 2014, sérstaklega 

hjá viðskiptavinum Arion banka.  
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6. UMRÆÐUR 
 
Í hraða nútímans og minnkandi heimsmynd er það að tryggja ánægju viðskiptavina einungis 

lágmarksviðmið fyrirtækja í vaxandi samkeppni og dugar stundum ekki til. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki 

að vera meðvituð um hvaða þættir skipta viðskipavini máli þegar kemur að veittri þjónustu og ímynd. 

Samkvæmt tilviksrannsókn (e. empirical study) sem framkvæmd var árið 2009 eru sterk tengsl á milli 

starfsánægju og ánægju viðskiptavinarins og því sterkari sem tengslin eru því betri verður ímynd 

fyrirtækisins og viðskiptatryggð eykst (Hisin-Hui, Kandampullyb, & Juwaheerc, 2009, bls. 111 - 125). 

Önnur rannsókn síðan árið 2012 bendir einnig til að sterkt tengsl séu á milli starfsánægju og hagnaðar 

fyrirtækis (Jyoti & Sharma, 2012, bls. 297 - 313). Önnur tilviksrannsókn sem framkvæmd var árið 2014 

um netþjónustu viðskiptabanka í Sri Lanka kemur í ljós að ímynd fyrirtækis er mikilvægasti mælikvarði 

á ánægju viðskiptavinarins (Roche, 2014).  

Það er því ljóst að mikilvægi veittrar þjónustu og hvaða ímynd fyrirtækið hefur hefur mikið að segja og 

skiptir máli fyrir stjórnendur að hafa í huga. Ef banki væri bara banki þá væri Benz bara bíll, eða hvað? 

Eins og fyrr hefur verið nefnt er markaðsfærslan það sem hvert fyrirtæki þarf að huga vel að til að 

tryggja arðvænlegt viðskiptasamband við núverandi viðskiptavini og stofna til viðskiptasambands við 

nýja. Markaðsfærslan gefur viðskiptavinum væntingar, jafnvel loforð, um hvers konar þjónustugæða 

hann má vænta.  

Markaðsstjórar móta og stýra markaðsfærslunni sem beint er að vænlegum markaði en afhending á 

þjónustugæðunum er í höndum starfsmanna. Það er ekki síst starfsfólkið sjálft sem þarf að tryggja að 

sálfræðilegi þátturinn  (e. psycological) ímyndarinnar sé jákvæður í huga viðskiptavina.  

Því er augljóst að huga þarf vel að innri markaðsfærslu sem beint er að starfsmönnunum sjálfum með 

áherslum þjónustuþríhyrningsins og tryggja þannig það flókna samspil sem þarf til að búa til sterka 

ímynd.  

Það að þjónustuvíddin hluttekning skori lægst hjá öllum bönkunum og mæling ímyndar sýnir mjög lágt 

skor í eiginleikanum traust hjá öllum bönkunum eru merki um að betur mætti huga að innri 

markaðssetningu bankanna og að auka þurfi samstarf á milli markaðsdeildar og þjónustudeildar 

bankanna.  
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7. TAKMARKANIR OG TILLÖGUR 

 

Þar sem um hentugleikaúrtak er um að ræða endurspegla niðurstöður eingöngu þá sem tóku þátt í 

könnunni. Betra úrtak gæti hafa gefið nákvæmari niðurstöður. Einnig hefði verið betra að nota 

aldursskiptingu samkvæmt Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2017) við gerð netkönnunar og gerði 

það útreikninga á úrtakið erfiðara fyrir eftir á. Þá hefði einnig verið hægt að nota sömu skýrslu og notað 

sveitafélög í stað póstnúmera. Höfundur valdi að nota póstnúmeraskrá Póstsins því þátttakendur voru 

beðnir um póstnúmer en ekki sveitafélag. 

Þá hefði verið áhugavert að vinna betur hluta tvö í netkönnunni og mæla bæði veitta og skynjaða 

þjónustu og í framhaldinu skoða betur hvaða þjónustugap myndast í hverri þjónustuvídd hjá hverjum 

viðskiptabanka fyrir sig. Slíkt hefði einnig getað gefið hugmyndir um hvaða þættir skipta viðskiptavininn 

mestu máli þegar hann fær þjónustu frá viðskiptabanka.  

Nokkuð miklar líkur eru á að bæði ímyndar- og tryggðarmæling gefi ranga mynd af viðskiptabönkunum 

þar sem umræða um nýafstaðina sölu á hlut í Arion banka og leynd yfir kaupendum fór í hæstu hæðir 

í fjölmiðlum. Um leið rifjaðist upp salan á Kaupþingi og Landsbankanum á sínum tíma. Getur þessi 

umræða skýrt hvers vegna vídd ímyndar spilling mælist svona hátt.  

Fróðlegt væri að rannsaka betur starfsánægju starfsmanna í viðskiptabönkunum og bera saman við 

ímynd, viðskiptatryggð og ánægju viðskiptavina. 
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8. LOKAORÐ 
 

Í þessum kafla mun höfundur fjalla um helstu niðurstöður hvers hluta í netkönnunni. Hver hluti svarar 

einni af þremur rannsóknaspurningum sem settar voru fram. Rannsóknaspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hver er ímynd Arion banka, Landsbanka og Íslandsbanka? 

Við nánari skoðun og mælingu á ímyndunarþáttum þá er góð og skýr aðgreining í huga viðskiptavina 

stóru viðskiptabankanna sem starfa á íslenskum fjármálamarkaði.  Viðskiptavinir tengja sinn eigin 

banka við jákvæða ímyndunarþætti þegar markaðurinn er greindur út frá viðskiptavinum hvers banka 

fyrir sig, fyrir utan viðskiptavini Landsbankann sem telja hann gamaldags.  

Í heildina er spilling sú ímynd sem neytendur á fjármálamarkaði hafa af Arion banka, Landsbankinn er 

gamaldags og Íslandsbanki er framsækið fyrirtæki líkt og má sjá á vörukortinu hér fyrir neðan á mynd 

23.  

 

Mynd 23 - Vörukort stóru viðskiptabankana 

 

2. Hvað eiga stóru viðskiptabankarnir sameiginlegt þegar höfð er í huga, þjónusta og 

ímynd? 

Stóru viðskiptabankarnir bjóða landsmönnum uppá sambærilega fjármálaþjónustu. Útibú þeirra eru 

dreifð hringinn í kringum landið, sem og hraðbankar og allir hafa þeir heimabanka sem viðskiptavinir 

geta farið í allan sólarhringinn og sinnt sínum fjármálum með sjálfsafgreiðslu. Þá geta viðskiptavinir 
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hringt í þjónustuver og fengið aðstoða þar við sín mál, kjósi þeir ekki að koma í næsta útibú eða nýta 

sér heimabanka.  

Hvað varðar ímyndina eiga allir viðskiptabankarnir það sameiginlegt að ímynd þeirra mælist betri hjá 

eigin viðskiptavinum en heildarímynd. Þá tengja allir viðskiptabankarnir mest við spillingu og virðist sá 

hluti af ímyndinni fara vel við alla viðskiptabankanna hvort sem átt er við frá skynjun viðskiptavina eða 

heildarinnar.  

Skynjun viðskiptavina á veitta þjónustu síns viðskiptabanka er mjög svipuð á milli bankanna. Allir eru 

með lægsta skor í þjónustuvíddinni hluttekningu og hæsta skor í áþreifanleika líkt og má sjá á mynd 

24.  

 

Mynd 24 - Niðurstaða netkönnunar um þjónustugæði hvers banka á grafi 

 

3. Hversu mikla tryggð á hver viðskiptabanki hjá sínum viðskiptavinum?   

Þegar NPS var reiknað kom í ljós að  Arion banki var með 63%  í  tryggðarmælikvarða, Íslandsbanki með 

25% og Landsbankinn  31%.   
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10. VIÐAUKAR 

 

Netkönnun sem framkvæmd var dagana 28. mars til 3. Apríl 2017. 

 

FB kynning 

FB kynning: 
Viltu aðstoða mig og svara stuttri könnun í sambandi við BS ritgerðina mína með því að klikka á 
þennan link: http://www.questionpro.com/t/ANIAHZYkKs    
Þeir sem taka þátt geta skráð sig í pott og unnið 20.000 gjafabréf hjá Icelandair.  Bið þá sem ekki 
kunna að meta þessa beðni afsökunar.  
Með fyrirfram þakklæti um þína þátttöku 
 

Spurningalisti fyrir netkönnun – Bankar – tillaga  

 
Kæri þú 
Bestu þakkir fyrir að vilja svara þessari netkönnun og hjálpa mér að vinna að BS ritgerðinni í 
viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði við Háskólann á Bifröst. Markmið ritgerðarinnar er að 
kanna ímynd og þjónustu stóru viðskiptabankana.  
Svör verða ekki rakin til einstakra þátttakanda.  
Könnunin er í þremur hlutum og tekur þig örstund að svara henni. Vinsamlega lesið vel 
leiðbeiningarnar fyrir hvern hluta könnunarinnar.  
Í lokin mun birtast möguleiki að komast í pott þar sem dregið verður út 20.000 kr gjafabréf hjá 
Icelandair. 
Ef einhverjar athugasemdir eða spurningar vakna er velkomið að hafa samband með tölvupósti á 
ingibjorgr14@bifrost.is 
Með fyrirfram þökk, 
Ingibjörg Reynisdóttir 

 
 

1. Hvaða banki er þér efst í huga þessa stundina? Svar: _______________ 

Fyrsti hluti  
Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu vel eða illa þér finnst tiltekin atriði eiga við um 
hvern banka (Arion banki, Landsbankinn, Íslandsbanki) á skalnum 1 (á mjög illa við) og 9 (á mjög vel 
við). Atriðin eru 10 talsins. Ekki er gerð krafa um fulla þekkingu á hvert atriði, heldur er verið að leita 
eftir því hvað þér finnst og hvað þú telur. 

1. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni: Leggur góðum málum lið 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

2. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Er traust fyrirtæki 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

3. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Veitir persónulega þjónustu 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

4. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Er samfélagslega ábyrgt 
fyrirtæki 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

5. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Er framsækið fyrirtæki 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

6. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Er nútimanlegt fyrirtæki 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

7. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Ánægðir viðskiptavinir 



 

 

(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

8. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Fyrir unga fólkið 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

9. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Gamaldags 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

10. Hversu sammála, ósammál ertu fullyrðingunni:  Spilling 
(1 = á mjög illa við / 9 = á mjög vel við) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arion banki          

Íslandsbanki          

Landsbanki          

Sparisjóður          

 

  



 

 

Annar hluti – mat á þjónustu 
Í þessum hluta ertu beðin(n) um að mynda þér skoðun á gæðum þjónustunnar sem þinn 
viðskiptabanki (sá sem þú notar oftast) og segja til hversu sammála eða ósammála þú ert um að slík 
þjónusta sé veitt í þinum viðskiptabanka. Vinsamlega athugið að ekkert svar er rétt eða rangt og þú 
ert beðin(n) um að svara eftir þinni sannfæringu. 

 Fullyrðing Mjög 
ósam
mála 

Ósam
mála 

Hvorki 
né 

Sam
mála 

Mjög 
sammála 

1 Framkoma starfsfólksins (þjónustu-
fulltrúar og gjaldkerar ásamt annarra) er 
fagleg 

     

2 Húsnæði bankans hentar mínum þörfum      
3 Bankinn er tæknilega vel búin og mætir 

þörfum nútímans 
     

4 Heimasíða bankans veitir mér góða 
innsýn um þjónustu bankans og er 
aðlaðandi 

     

5 Heimabanki bankans er nútímalegur og 
uppfyllir kröfur nútímans 

     

6 Þegar bankinn lofar að gera eitthvað 
innan ákveðins tímaramma, stenst það 

     

7 Ef ég er í erfiðri stöðu, sýnir 
viðskiptabankinn minn einlægan áhuga á 
að leysa þann vanda með mér 

     

8 Mér finnst þjónusta bankans vera skilvirk      
9 Starfsfólk bankans hefur alltaf tíma til að 

aðstoða mig 
     

10 Fyrirspurnum mínum í gegnum síma er 
svarað fljótt og vel 

     

11 Rafrænum fyrirspurnum mínum er svarað 
fljótt og vel 

     

12 Ég ber traust til starfsfólks bankans      
13 Bankinn ber hag viðskiptavina sinna fyrir 

brjósti 
     

14 Mér finnst auðvelt að leita til bankans um 
þjónustu  

     

15 Starfsfólk bankans er vel upplýst um 
þjónustu- og vöruframboð bankans 

     

16 Starfsfólk bankans er áhugasamt um mín 
viðskipti  

     

17 Öll samskipti mín við bankann eru ávallt 
jákvæð 

     

18 Mér finnst auglýsingar og markpóstur 
bankans mín áhugaverðar 

     

19 Auglýsingar og markpóstur bankans 
höfða til mín 

     

20 Þjónusta bankans míns stenst ávallt 
mínar væntingar  

     

 
21. Er eitthvað sem þér finnst að viðskiptabankinn þinn gæti gert til að þjónusta þig betur? 

Svar:  
 

  



 

 

Þriðji hluti 
Í þessum loka hluta ertu beðin(n) um svara nokkrum almennum spurningum. 

1. Hver er þinn viðskiptabanki í dag?   
 Arion banki 
 Íslandsbanki 
 Landsbanki 
 Sparisjóður 
 Annað 

 
2. Á kvarðanum 0 (alls ekki líklegt) til 10 (mjög líklegt): Hversu líklegt er að þú 

mælir með þínum viðskiptabanka við vini og/eða kunningja?   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

3. Hversu líklegt er að þú skiptir um viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum? 
 Mjög líklegt 
 Frekar líklegt 
 Hvorki né 
 Frekar ólíklegt 
 Mjög ólíklegt 

 
4. Hefur þú skipt um viðskiptabanka s.l. 6 mánuði? 

 JÁ 
 NEI 

 
a. Ef já: Hver var þinn síðasti viðskiptabanki?  

 Arion  banki 
 Íslandsbanki 
 Landsbanki 
 Sparisjóður 
 Annað 

 
 

5. Hvert er kyn þitt? 
__ Kona    __ Karl 
 

6. Aldursbil: 
18 til 27  
28 til 37 ára 
38 til 47 ára 
48 til 57 ára 
58 til 67 ára  
68 til 77 ára 
78 ára eða eldri 
 

7. Hvert er póstnúmerið þar sem þú býrð?:  _____ 
 



 

 

8. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?: 
Grunnskólapróf 
Iðnmenntun 
Stúdentspróf 
Háskólamenntun (BS/BA) 
Framhaldmenntun á háskólastigi (MS/MA/MBA/Phd) 
 

9. Mánaðarlegar tekjur allra á heimilinu fyrir skatt: 
100.000 kr eða minna 
100.001 kr til 299.000 kr 
300.001 kr til 599.000 kr 
600.001 kr til 999.000 kr 
1.000.000 kr eða meira 
vill ekki gefa upp 

Vinsamlega skráðu netfangið þitt í pottinn til að eiga möguleika með því að klikka hér. Enginn 
möguleiki er að tengja netfangið þitt við svör þín.   
 
 
 



 

 

 


