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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaraprófs í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla Íslands og vægi þess er 30 einingar (ECTS). Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, 

Þórarni Hjálmarssyni, fyrir yfirburða góða leiðsögn og handleiðslu í gegnum ferlið. Einnig 

vil ég þakka viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að hafa gefið sér tíma fyrir viðtöl og veitt 

mér innsýn í starfsemi þeirra banka sem rætt var við. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu 

minni og vinum kærlega fyrir alla hvatninguna og stuðningin á meðan skrifunum stóð. Þá 

vil ég líka þakka manninum mínum, Sigurði Má Hannessyni, sérstaklega fyrir alla hjálpina 

og fyrir að vera stoð mín og stytta í gegnum þetta ferli.  
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Útdráttur 

Ungir neytendur eru almennt taldir vera mjög áhugaverður og aðlaðandi 

viðskiptavinahópur fyrir banka og fjármálastofnanir. Bankar gera sér vel grein fyrir því að 

framtíðar arðsemi og markaðshlutdeild tengist því beint hversu vel þessi fyrirtæki ná að 

tengjast og viðhalda ungum viðskiptavinum. Bankar hafa boðið börnum og unglingum 

upp á bankaþjónustu lengi vel og nýta ýmsar leiðir til að markaðssetja til barna. Þar eru 

íslenskir bankar ekki undanskildir en þeir hafa í fjölmörg ár stundað markaðsaðgerðir til 

barna í formi auglýsinga, markpósta, gjafa, styrkja, viðburða o.s.frv. Auglýsingar og 

markaðssetning til barna hefur verið gagnrýnd í nokkra áratugi sérstaklega vegna þess að 

börn eru talin vera berskjölduð fyrir markaðsaðgerðum og hafa ekki vitsmunaþroska til 

að skilja auglýsingar fyllilega. Þá hefur viðhorf fólks til slíkrar markaðssetningar verið 

almennt frekar neikvætt, þó ekki að öllu leyti en viðhorfið fer nokkuð eftir eðli 

markaðssetningarinnar.  

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvernig íslenskir bankar eru að markaðssetja til 

barna. Að auki var markmið verkefnisins að kanna hvert viðhorf almennings er til 

markaðssetningar banka til barna. Með þessi markmið að leiðarljósi var leitast við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum; Hvernig eru íslenskir bankar að markaðssetja 

til barna? og Hvert er almennt viðhorf fólks til markaðssetningar banka til barna? Notast 

var við eigindlega aðferðafræði þar sem að tekin voru djúpviðtöl við þrjá 

markaðssérfræðinga hjá íslensku viðskiptabönkunum þremur: Arion banka, Íslandsbanka 

og Landsbankanum. Einnig var notast við megindlega aðferðafræði til að kanna hvert 

viðhorf almennings er til markaðssetningu banka til barna þar sem spurningalista var 

dreift rafrænt til úrtaksins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að íslenskir bankar nýta sér ýmsar 

markaðsaðferðir og leiðir til þess að markaðssetja til barna. Markmiðið með slíkum 

aðgerðum er að veita fræðslu, efla fjármálalæsi og kenna börnum að spara. Jafnframt er 

markmiðið líka að minna á sig, byggja upp jákvæða ímynd, viðhalda tryggð og rækta 

sambandið við viðskiptavini sína út ævina. Niðurstöður bentu einnig til þess að viðhorf 

fólks er almennt séð frekar neikvætt til markaðssetningar banka til barna, hins vegar er 

viðhorf fólks frekar jákvætt gagnvart einstökum markaðsaðgerðum eins og gjöfum, 

styrkjum, viðburðum eða fræðandi leikjum sem bankar bjóða börnum í markaðsskyni.   
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1  Inngangur 

Börn og unglingar hafa verið í brennidepli þegar kemur að markaðsaðgerðum 

fjármálastofnana þar sem mikill áhugi er fyrir að ná til þessa tiltekna hóps neytenda. 

Bankar sjá aukið virði í því að laða að sér unga neytendur, byggja upp traust 

viðskiptavinasamband og gera þá að tryggum viðskiptavinum. Sem slíkir eru þeir ekki 

líklegir til að skipta um viðskiptabanka og um leið líklegri til að fjárfesta í frekari 

fjármálaþjónustu á ýmsum stigum á lífsskeiði sínu (Foscht, Maloles III, Schloffer, Chia og 

Sinha, 2010; Lewis og Graham, 1991). Viðskiptavinasamband til langs tíma er mjög 

mikilvægt í bankageiranum þar sem að langtímaviðskiptavinir eru verðmætir fyrir 

bankann. Það þarf ekki að eyða eins miklum tíma í að þjónusta þá, þeir eru ekki eins 

viðkvæmir fyrir verði eða kjörum og koma inn í bankann með nýja viðskiptavini eins og 

t.d. börnin sín (Page og Luding, 2003). 

Þegar kemur að markaðssetningu til barna eru íslenskir bankar þar ekki undanskildir 

en þeir hafa í fjölmörg ár stundað markaðsaðgerðir til barna í formi auglýsinga, 

markpósta, gjafa, styrkja, viðburða o.s.frv. (Íslandsbanki, 2017; Steingerður Ólafsdóttir, 

2003, 7. febrúar). Það getur samt verið dálítið snúið að markaðssetja til barna og unglinga 

þar sem regluverk í kringum slíka markaðssetningu getur verið strangt eins og raunin er á 

Íslandi (Umboðsmaður barna, e. d.). Fyrirtæki þurfa að vera mjög meðvituð um að það 

þarf að stíga varlega til jarðar þegar að kemur að markaðssetningu til barna og leggja 

áherslu á að virða allar reglur og siðferði þegar kemur að henni (Fairlie, 2000).  

Auglýsingar og markaðssetning til barna hefur verið gagnrýnd í nokkra áratugi 

sérstaklega vegna þess að börn eru talin vera berskjölduð fyrir markaðsaðgerðum og hafa 

ekki vitsmunaþroska til að skilja auglýsingar fyllilega (Bijmolt, Claassen og Brus, 1998; 

Dens, Pelsmacker og Eagle, 2007). Almennt viðhorf fólks til markaðssetningar til barna 

hefur verið nokkuð neikvætt í niðurstöðum rannsókna á sviðinu (Chan og McNeal, 2003; 

Dens o.fl., 2007; Walsh, Laczniak og Carlson, 1999), en þó ekki að öllu leyti og fer það 

dálítið eftir eðli markaðssetningarinnar hvert viðhorfið er (Oates, Newman og Tziortzi, 

2014). Viðhorf markaðsfólks í þessum geira til markaðssetningu almennt til barna er 

tiltölulega neikvætt en á móti kemur er það ánægt með sína eigin vinnu og 
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markaðssetningu til barna. Þegar kemur að siðferðiskennd markaðsfólks, sem 

markaðssetur til barna, þá er hún oftast nær mjög sterk og markaðsfólk vill flest sýna 

ábyrgð og vinna vinnuna sína vel (Geraci, 2004). 

Markmið verkefnisins er að skoða hvernig íslenskir bankar eru að markaðssetja til 

barna, þá sérstaklega hvaða aðferðir og aðgerðir þeir nota í slíkri markaðssetningu. Að 

auki er markmið verkefnisins að kanna hvert viðhorf almennings er til markaðssetningar 

banka til barna. Með þessi markmið að leiðarljósi verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

a) Hvernig eru íslenskir bankar að markaðssetja til barna? 

b) Hvert er almennt viðhorf fólks til markaðssetningar banka til barna? 

 

Rannsóknin hefur bæði hagnýtt og fræðilegt gildi og veita niðurstöður hennar fagfólki 

og fræðimönnum á sviðinu upplýsingar um hvernig bankar eru að markaðssetja til barna 

og hvert viðhorf fólks er almennt til slíkrar markaðssetningar. Undanfarin ár hefur verið 

mikill áhugi fyrir því að skoða og rannsaka ýmis viðfangsefni sem tengjast 

markaðssetningu til barna og meðal annars viðhorf foreldra víðsvegar í heiminum til 

slíkrar markaðssetningar (sjá t.d. Akaba, Black, Boolaky og Haldar, 2015; Dens o.fl., 2007; 

Kelly, Chapman, Hardy, King og Farrell, 2009; Young, de Bruin og Eagle, 2003). Höfundi er 

ekki kunnugt um neinar sambærilegar rannsóknir á þessu tiltekna viðfangsefni og því má 

segja að rannsóknin varpi nýju ljósi á viðfangsefnið.  

Rannsóknin skiptist í átta hluta með inngangi. Í öðrum og þriðja hluta verður farið í 

fræðilegt yfirlit og fyrri rannsóknir á sviðinu. Í fjórða hluta má sjá eigindlega rannsókn þar 

sem tekin voru viðtöl við aðila í markaðsdeild innan þeirra þriggja viðskiptabanka 

hérlendis, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka. Í þeim fimmta má svo sjá 

niðurstöður eigindlegrar rannsóknar. Í sjötta hluta verður greint frá megindlegri rannsókn 

meðal almennings þar sem viðhorf í garð auglýsinga banka til barna voru skoðuð. Í þeim 

sjöunda má svo sjá niðurstöður megindlegrar rannsóknar. Að lokum í áttunda hluta má 

finna umræður þar sem verkefnið í heild sinni er dregið saman og 

rannsóknarspurningunum svarað.  
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2 Markaðssetning  

Markaðssetning snýst um að greina þarfir og langanir fólks og uppfylla þær á einn eða 

annan hátt (Keller og Kotler, 2012). Samkvæmt skilgreiningu American Marketing 

Association (2007) er markaðssetning þær athafnir, stofnanir og ferlar sem skapa, miðla, 

dreifa og skiptast á tilboðum sem skapa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, 

samstarfsaðila og samfélagið í heild sinni. Markmið fyrirtækja og stofnana, með því að 

markaðssetja til neytenda, er að ná til viðskiptavina og byggja upp og viðhalda 

viðskiptasambandi við þá sem allra lengst. Til að fyrirtæki og stofnanir geti náð velgengni 

í þeim efnum er mikilvægt að búa til og koma til skila einhverju virði fyrir viðskiptavini 

þeirra. Virði er sá ávinningur sem viðskiptavinurinn skynjar af þeirri vöru, þjónustu eða 

einhverju sem honum stendur til boða, vegið á móti þeim kostnaði sem hann þarf að bera 

til að neyta þess (Belch og Belch, 2015).  

Neytendur eru ekki allir eins og hafa mismunandi þarfir og langanir. Þegar neytendum 

er skipt upp í hópa eftir sameiginlegum eiginleikum, sem geta verið atferlis-, sálfræði- eða 

lýðfræðilegir, kallast það markaðshlutun og eru hóparnir sem myndast kallaðir 

markhópar. Vörumerki er framlag fyrirtækja eða stofnana og getur verið hugtak, heiti, 

tákn, hönnun eða samblanda af þessu öllu og er notað til að auðkenna og aðgreina 

stofnunina eða fyrirtækið sjálft, vörur þess eða þjónustu frá samkeppnisaðilum. Ímynd 

vörumerkja eru tengingar og hugmyndir fólks sem koma upp í hugann þegar hugsað er 

um vörumerkið (Keller og Kotler, 2012).  

Markmið flestra fyrirtækja og stofnana er að byggja upp góða vörumerkjaímynd með 

eins mörgum sterkum, jákvæðum og einstökum hugrenningatengslum við vörumerkið og 

hægt er. Vörumerkjavitund, hæfni neytenda til að þekkja vörumerki, leikur stórt hlutverk 

í kaupákvarðanatöku viðskiptavina. Því meiri sem vitundin er, því líklegra er að 

vörumerkið verði fyrir valinu þegar kemur að ákvörðunartöku um kaup á vöru eða 

þjónustu (Keller, 1993; Keller og Kotler, 2012).  

Með þessi hugtök að leiðarljósi munum við skoða nánar markaðssetningu til barna og 

helstu aðferðir og leiðir sem notaðar eru til að ná til þeirra sem markhóps. Einnig verður 

skoðað hvert markmiðið og ávinningurinn er af því að markaðssetja til barna og hvaða 

viðhorf almenningur og svo markaðsfólk hefur til slíkrar markaðssetningar. Að lokum 
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verður greint frá þeim lögum og reglum sem gilda um markaðssetningu til barna og þá 

verður markaðssetning banka til barna kynnt til sögunnar. 

 

2.1 Markaðssetning til barna 

Auglýsingar og markaðssetning er ekki ný af nálinni en fornleifafræðingar hafa fundið 

auglýsingaefni sem rekja má til daga Rómaveldis. Markaðssetning til barna hefur a.m.k. 

verið stunduð í yfir hundrað ár en í lok nítjándu aldar var til að mynda sett á löggjöf í 

Bretlandi til að vernda börn gegn markaðságangi kaupmanna (Wilcox o.fl., 2004). 

Markaðssetning til barna jókst mikið með tilkomu útvarps, sjónvarps og auknu umfangi 

fjölmiðla á tuttugustu öldinni, þá sérstaklega með tilurð kapalsjónvarpsins en þá komu 

heilu sjónvarpstöðvarnar tileinkaðar börnum fram á sjónarsviðið með tilheyrandi 

auglýsingum og markaðsefni. Tækifærin til að auglýsa til barna jukust enn frekar með 

innreið internetsins og hefur markaðsfólk herjað á börn sem markhóp enn harðar á þeim 

vettvangi. Fjöldinn allur af vefsíðum, forritum, netleikjum, auglýsingum og markaðsefni, 

miðað að börnum, hefur sprottið upp með hjálp internetsins og samfélagsmiðla  (Gunter, 

Oates, Blumberg og Blades, 2014; Wilcox o.fl., 2004).  

Í kjölfar þessarar þróunar hefur fólki orðið meira umhugað um að vernda börn fyrir 

áreitni auglýsinga þá sérstaklega í ljósi þess að börn hafa ekki fulla hæfni og þroska til að 

skilja hvað auglýsingar og tilgangur þeirra er. Börn geta byrjað að draga einfaldar ályktanir 

um auglýsingar og bera kennsl á þær allt niður í 5 ára aldur. Fullur skilningur á hvernig 

auglýsingar virka og hver tilgangur þeirra er getur þó verið óljós alveg vel fram á 

táningsaldur (Gunter og McAleer, 1997; Gunter, Oates og Blades, 2005; Young, 1990).  

 

2.2 Aðferðir og leiðir til að markaðssetja til barna 

Fyrirtæki og stofnanir nýta sér ýmsar markaðsaðferðir eða leiðir til þess að koma 

markaðsskilaboðum sínum til barna og byggja þannig upp vörumerkjavitund, 

vörumerkjatryggð og hvetja núverandi og nýja viðskiptavini til að kaupa vörur þeirra eða 

þjónustu (Institute of Medicine, 2006). Markmiðið með markaðssetningu er líka m.a. að 

reyna að auka þekkingu, hafa áhrif á hegðun og bæta viðhorf markhópsins til vörumerkis 

og vöru þess eða þjónustu (Šramová, 2015). Það er klárlega mikils virði fyrir fyrirtæki að 
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byggja upp vörumerkjavitund hjá fullorðnum og ekki síður ungum neytendum, en 

fjölmörg vörumerki sem börn upplifa í æsku eru enn í huga þeirra þegar þau ná 

fullorðinsaldri (Moore, Wilkie og J. Lutz, 2002). Hér á eftir verða skoðaðar ýmsar 

markaðsaðferðir og aðgerðir sem nýttar eru í markaðssetningu til barna.  

2.2.1 Bein markaðssetning og markpóstar 

Bein markaðssetning er leið, sem m.a. er hægt að nota til markaðssetningar til barna, en 

aðferðin er notuð til að ná til bæði núverandi og nýrra viðskiptavina. Bein markaðssetning 

beinist oft að ákveðnum markhóp, viðskiptavinir sem hafa svipuð einkenni, og vilji er fyrir 

að ná sérstaklega til. Þessi aðferð snýst um að miðla markaðsskilaboðum til markhópsins 

með ýmsum leiðum og fá hópinn til að bregðast við þeim. Síðan er hægt að mæla hversu 

vel tókst til með því að skoða viðbrögð markhópsins og byggja upp gagnagrunn sem 

markaðstól til að byggja upp viðvarandi samband við viðskiptavininn og hvetja til 

áframhaldandi viðskipta í framtíðinni (Page og Luding, 2003).  

Helstu markaðsaðgerðirnar sem notaðar eru í beinni markaðssetningu eru að senda 

markpósta, markaðsskilaboð sem eru send beint til móttakanda í bréfpósti eða í 

tölvupósti, skilaboð í gegnum síma, eða eftir öðrum leiðum þar sem sótt er beint á 

viðskiptavininn persónulega (Page og Luding, 2003). Það getur verið dálítið snúið að nota 

beina markaðssetningu til að ná til markhóps eins og barna eða unglinga þar sem að 

regluverk í kringum slíka markaðssetningu getur verið ströng eins og raunin er á Íslandi. Í 

leiðbeinandi reglum Umboðsmanns barna um markaðssetningu til barna er t.d. óheimilit 

að senda börnum undir framhaldsskólaaldri óumbeðinn markpóst, jafnvel þó að fyrir liggi 

viðskiptasamband milli fyrirtækis og barns. Hægt er að komast fram hjá þessari reglu með 

því að stíla póstinn á foreldra eða forráðamanns barnsins og þá er það þeirra að ákveða 

hvort að barnið fær póstinn eða ekki (Umboðsmaður barna, 2009).  

 

2.2.2 Sjónvarp, internet og samfélagsmiðlar 

Í flestum löndum eru sjónvarpsauglýsingar hvað fyrirferðamestar þegar kemur að 

markaðssetningu til barna. Þetta er að vísu að breytast mikið með tilkomu laga og 

reglugerða um markaðssetningu til barna. Meirihluti slíkra sjónvarpsauglýsinga, a.m.k. 

erlendis, eru auglýsingar fyrir óholl matvæli eða leikföng. Sjónvarspauglýsingar til barna 
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geta haft mikil áhrif á þau sem neytendur og langanir þeirra í vörur sem koma fyrir í 

auglýsingunum (Oates o.fl., 2014). Því til stuðnings eru vísbendingar þess efnis að því 

minna sem börn horfa á sjónvarp því sjaldnar biðja þau foreldra sína um að kaupa þær 

vörur sem eru auglýstar mikið í sjónvarpsmiðlum (Diabetes New Zealand Inc, 2003). 

Markaðssetning í miðlum eins og sjónvarpi hefur breyst mikið með aukinni tækni. Stór 

hópur fólks velur nú að horfa á sjóvarpið í ólínulegri dagskrá eins og í gegnum ýmsar 

sjónvarpsþjónustur. Þessi tækni gerir fólki kleift að horfa á það sem það vill, þegar það vill 

ásamt því að spóla eða hoppa yfir auglýsingar. Þess vegna hefur markaðsfólk þurft að 

finna nýjar leiðir til að auglýsa í sjónvarpsmiðlum, til að mynda með samstarfsstyrkjum, 

vöruinnsetningu, þegar að vörur eða þjónusta er sýnileg í sjónvarpsefninu sjálfu, eða með 

öðrum leiðum sem að áhorfendur geta ekki komið sér undan að sjá (Gunter o.fl., 2014).  

Þróun í samskiptatækni hefur veitt markaðsfólki ný tækifæri til að koma 

markaðsskilaboðum sínum áleiðis til fullorðinna og barna t.d. í gegnum internetið, 

tölvuleiki, snjallsíma, samfélagsmiðla, bloggpistla og smáskilaboð. Markaðsfólk og 

auglýsendur hafa komið auga á mikilvægi samfélagsmiðla í markaðssetningu til barna og 

nýta þá til að koma vörumerki sínu þar á framfæri á ýmsan hátt í gegnum t.d. tengslanet 

og leiki. Börn eru oft klárari en foreldrar sínir á slíka tækni og sækjast mikið í internetið, 

tölvur og spjaldtölvur m.a. til að horfa á barnaefni eða spila tölvuleiki. Fyrir mörg börn er 

þessi tækni ómissandi partur af hversdagslífi þeirra en þó að börnin kunni á tæknina er 

gagnrýn hugsun þeirra ekki orðin nógu þroskuð þegar kemur að efninu sem þar kann að 

leynast. Auglýsingar á slíkum miðlum geta haft mikil áhrif á börn og eykur langanir þeirra 

í vörur eða þjónustu sem þau kannast við úr auglýsingum. Þá laðast yngri börn sérstaklega 

að markaðsefni sem er litríkt, ævintýralegt og inniheldur teiknimyndafígúrur (Gunter o.fl., 

2014; Šramová og Pavelka, 2017). 

 

2.2.3 Styrkir og gjafir 

Ein þekkt leið í markaðssetningu er að gefa gjafir í markaðsskyni eins og t.d. ýmsa 

vinninga, afsláttarmiða, sýnishorn af vöru, leikföng eða markaðsvarning (Laran og Tsiros, 

2013). Gjafir sem gefnar eru í markaðsskyni geta haft mikil áhrif á neytendur og 

sérstaklega þegar kemur að börnum svo ekki sé talað um ef gjöfin er leikfang eða eitthvað 

sem börn laðast að. Morgunkorn er vöruflokkur þar sem að börn fá oft mikið vald þegar 
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kemur að velja hvaða vöru skal kaupa. Því er engin tilviljun að morgunkornsframleiðendur 

bjóði oft upp á frítt leikfang sem fylgir vörunni. Þetta uppátæki virðist virka vel því börn 

virðast laðast frekar að morgunkorni sem er með leikfangi eða gjöf sem þau langar í 

(Lawrence, 2005). McDonald‘s er dæmi um fyrirtæki sem hefur nýtt sér þessa leið til að 

markaðssetja til barna á árangursríkan hátt. McDonald‘s barnamáltíðum fylgir ávallt 

einhver gjöf, dót eða verðlaun sem hægt er að safna og eru þessar máltíðir einar af þeim 

vinsælustu í heiminum. Eitt árangursríkasta markaðstólið er að fá viðskiptavini til að mæla 

með vörumerkinu eða vörum þess og þjónustu við aðra. Þess vegna er svona áhrifaríkt að 

gefa gjafir eða dót til barna í markaðsskyni, því börnin er líkleg til að taka gjöfina með sér 

á leikvöllinn eða í skólann og sýna og segja vinum sínum frá hvað þau fengu flotta gjöf 

gefins. Þannig getur þú verið kominn með talsmann fyrir vörumerkið þitt sem að kynnir 

það fyrir öðrum börnum á þann hátt sem þau skilja og virða. Það er einnig mikilvægt að 

gjöfin hafi eitthvað virði, geri gagn og sé eitthvað sem að barnið vill eiga, en ekki eitthvað 

drasl (Hosting, 2000).  

Styrkveitingar til ýmissa málefna í markaðsskyni hafa verið stundaðar lengi og gefur 

góða möguleika á því að vekja athygli og byggja upp góða ímynd fyrir vörumerki, fyrirtæki 

og/eða stofnanir. Með því að veita styrki í markaðsskyni geta fyrirtæki og markaðsfólk líka 

nálgast einstaka markhópa sem erfitt væri að nálgast með öðrum hætti eins og börn og 

unglinga. Þar sem regluverk í kringum markaðssetningu til barna getur verið mjög strangt 

eru dæmi þess að fyrirtæki nýti sér það að styrkja ýmis málefni tengd t.d. íþróttum til að 

vekja athygli á sér og sneiða fram hjá slíkum reglum. Oft eru þetta þó fyrirtæki sem 

framleiða óhollar vörur og geta því ekki nálgast þennan markhóp með öðrum hætti vegna 

laga og regluverka (Pettigrew, Rosenberg, Ferguson, Houghton og Wood, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti barna, sem sjá reglulega auglýsingar frá styrktaraðilum, 

muna auðveldlega hvaða styrktaraðilar styrkja ákveðin íþróttafélög eða viðburði og hafa 

jákvæðari ímynd í garð fyrirtækjanna (Carter, Edwards, Signal og Hoek, 2012; B. Kelly o.fl., 

2011; Pettigrew o.fl., 2013). Styrkveitingar eru líklegar til að hafa meðvituð og ómeðvituð 

áhrif á val neytenda á vörum og þjónustu. Þó að styrktaraðilar styrki málefni með það að 

markmiði að koma sinni vöru eða þjónustu á framfæri og til að styrkja ímynd sína, þá 

getur það líka haft þau áhrif að viðhorf barna gagnvart vöruflokknum sjálfum verður 

jákvæðara (Pettigrew o.fl., 2013). Styrkir til íþróttar- og tómstundarstarfs byggist oft á 

sjálfboðnu starfi og velvild aðila í samfélaginu. Kostun og auglýsingar geta því oft verið 
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forsenda þess að hægt sé að bjóða upp á frístundarstarf sem að öll börn geta nýtt sér 

óháð fjárhag foreldra eða forráðamanna. Því er skiljanlegt að stundum þurfi að reiða sig 

á styrki sem fást fyrir auglýsingar (Umboðsmaður barna, e. d.).  

 

2.2.4 Teiknimyndapersónur og frægir einstaklingar 

Teiknimyndapersónur eða fígúrur hafa verið notaðar í vörumerkjum og markaðssetningu 

til barna í áratugi. Til að mynda komu einar af fyrstu teiknimyndapersónunum, sem 

notaðar voru í markaðslegum tilgangi til barna, fram árið 1928. Það voru Snap, Crackle og 

Pop sem skreyta vörur og markaðsefni Kellogg‘s morgunkornsins Rice krispies. Þar sem 

börn hafa ekki sama vitsmunaþroska og fullorðnir getur notkun teiknimyndafígúra í 

markaðsefni til barna verið áhrifarík leið til að byggja upp vörumerkjavitund og samband 

við börnin (Lawrence, 2003). Margar af þeim teiknimyndafígúrum, sem hafa sprottið upp 

í markaðslegum tilgangi í gegnum tíðina, eru orðnar nokkuð vel þekktar eins og t.d. M&M 

fígúrurnar, Nesquik kanínan, Cocoa puffs fuglinn, tígurinn Tony frá Kellogg‘s og svo mætti 

lengi áfram telja (Lawrence, 2003). Til gamans má líka nefna nokkur dæmi frá Íslandi eins 

og Klói kókómjólk, Gotti frá Mjólkursamsölunni, Kobbi kútur frá Sundhöll Selfoss, SS 

pylsufígúrurnar og Georg og félaga frá Íslandsbanka. Margar af slíkum vörumerkjafígúrum 

hafa verið til í áratugi og fullorðið fólk man eftir mörgum þeirra frá æskuárum sínum enn 

þann dag í dag. Slíkur kunnugleiki getur haft áhrif á tryggð fólks við ákveðin vörumerki um 

aldur og ævi. Hins vegar getur það verið snúið að halda þessum fígúrum viðeigandi og 

spennandi fyrir nýjar kynslóðir barna með breyttum tímum, en á sama tíma að reyna að 

halda þeim eins og fullorðna fólkið minnist þeirra í fortíðarþrám sínum (Lawrence, 2003). 

Sem dæmi um það má nefna þegar Mjólkursamsalan ákvað að breyta teikningunni af 

kettinum Klóa, sem hefur verið utan á Kókómjólkurfernum í um aldarfjórðung, í 

vöðvastæltari útgáfu. Ekki virtist fullorðna kynslóðin taka þessum breytingum vel ef 

skoðaðar eru athugasemdarfærslur við frétt Vísis um málið á sínum tíma (Kjartan Atli 

Kjartansson, 2014, 16. júlí). Teiknimyndafígúrur í markaðsefni geta sem sagt hjálpað til 

við að laða að og fanga athygli barna á vörum eða þjónustu. Ef börn ná að mynda jákvæð 

tengsl við kunnuglegar og aðlaðandi vörumerkjafígúrur í gegnum einhverja upplifun eða 

markaðsaðgerðir getur slíkt byggt upp jákvæða ímynd, traust, vitund og tryggð til 

vörumerkisins (Ogle, Graham, Lucas-Thompson og Roberto, 2017).  
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Frægir einstaklingar eru líka oft notaðir í auglýsingum og markaðsefni og til að kynna 

vörumerki, vörur eða þjónustu. Notkun frægra einstaklinga í markaðssetningu getur aukið 

ánægju og viðbrögð barna við markaðsefninu. Þá eru börn líklegri til að hafa jákvæðara 

viðhorf til vöru eða þjónustu sem er auglýst af frægum einstaklingum (Kotler, 2007).  

 

2.2.5 Fræðsla 

Þrátt fyrir að sjónvarpið og internetið sé taldir vera einir af áhrifaríkustu miðlunum til að 

markaðssetja til barna þá vill James Fairlie (2000) meina að ein af mikilvægustu 

markaðsaðferðunum til að ná til þeirra sé í gegnum fræðslu. Til þess að vera viss um að 

skilaboðin komist rétt og örugglega til skila þá kemst ekkert nálægt því að vera eins 

áhrifaríkt og fræðslan. Það getur stundum verið dálítið snúið að finna rétt jafnvægi á milli 

þess að vera fræðandi og að markaðssetja sitt vörumerki en lykilatriðið í því er gott 

samstarf og samband sem er byggt á trausti og virðingu, en þá hagnast allir aðilar. Þau 

fyrirtæki og stofnanir sem ná hvað mestum árangri þegar kemur að því að byggja upp 

þetta samband og samtal í gegnum fræðsluna, eru þau sem stunda það til langs tíma litið 

en ekki bara í eitt skipti. Fræðslan getur verið margvísleg og henni getur verið miðlað á 

ýmsan hátt, t.d. með viðburðum, í markaðsefni á netinu eða á öðrum miðlum og í 

samstarfi við skóla og menntastofnanir. Markmiðið með henni er að búa til eitthvað virði 

fyrir börnin og er ávinningurinn að byggja upp vitund, góða ímynd og þekkingu á 

vörumerkinu. Það er mikilvægt að standa rétt og vel að slíkri markaðssetningu og er t.d. 

illa séð að hvetja eða setja þrýsting á börn eða foreldra þeirra til að kaupa einhverja 

ákveðna vöru og þjónustu með fræðslunni. Flest virt fyrirtæki eru mjög meðvituð um að 

það þarf að stíga varlega til jarðar þegar kemur að markaðssetningu til barna og leggja 

áherslu á að virða allar reglur og siðferði þegar kemur að henni (Fairlie, 2000; Harrison, 

1999).  

 

2.3 Markmið og ávinningur 

Eins og komið hefur fram þá er eitt af markmiðunum með markaðssetningu og 

auglýsingum að vekja athygli á vörumerki og hvetja þannig viðskiptavini til að kaupa eða 

neyta þeirrar vöru eða þjónustu sem auglýst er (Oates o.fl., 2014). Mörg fyrirtæki og 
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stofnanir hafa áttað sig líka á mikilvægi þess að koma vörumerki, virði og 

markaðsskilaboðum sínum á framfæri til barna á meðan viðhorf þeirra og skoðanir eru 

enn þá í mótun. Börn eru nefnilega næsta kynslóð viðskiptavina og jafnvel mögulegir 

framtíðar starfsumsækjendur, því er ekki síður mikilvægt að ná til þeirra eins og 

fullorðinna. Fyrirtæki og stofnanir vilja sjá til þess að viðhorf og skoðanir barna séu þeim, 

og þeirra vöru eða þjónustu, hliðholl. Fyrirtæki og stofnanir vilja byggja upp 

vörumerkjavitund, því fyrr sem að þau ná fram vörumerkjaþekkingu meðal neytenda því 

fyrr geta þau útskýrt virði vörumerkisins. Því lengur sem að börn skilja og tengja við virði 

vörumerkis, því líklegri eru þau til að kaupa þá vöru eða þjónustu þegar að þau eru orðin 

nógu gömul til að taka þær ákvarðanir sjálf. Fyrirtæki og stofnanir vilja byggja upp 

samband og samtal við börnin sem þau geta viðhaldið til lífstíðar (Fairlie, 2000). Það 

kostar fyrirtæki fimm sinnum meira að laða að nýjan viðskiptavini heldur en að viðhalda 

þeim sem eru þegar í viðskiptum. Því borgar það sig klárlega fyrir fyrirtæki að eyða 

fjármunum og orku í að rækta sambandið við viðskiptavini sína til að halda þeim í 

viðskiptum sem lengst (Keller og Kotler, 2012).  

 

2.4 Viðhorf fólks til markaðssetningar til barna 

Flestar rannsóknir sem snúa að markaðssetningu til barna fjalla um markaðsaðgerðir 

matvælaiðnaðarins og hvaða áhrif þær hafa á börn og foreldra þeirra (Lascu, Manrai, 

Manrai og Amissah, 2013; Molnar, Garcia, Boninger og Merril, 2008; Norman o.fl., 2018; 

Young, de Bruin og Eagle, 2003). Viðhorf fólks almennt til markaðssetningar til barna 

hefur verið skoðað í mismunandi löndum en rannsóknirnar snúast samt enn og aftur 

flestar um viðhorf til matvælaauglýsinga, sérstaklega í sjónvarpsmiðlum (Oates o.fl., 

2014). Til að mynda komust Ip, Mehta og Coveney (2007) að því að viðhorf foreldra í 

Ástralíu gagnvart matvælaauglýsingum í sjónvarpi væri frekar neikvætt og gagnrýndu að 

þeim þótti auglýsendur vera að notfæra sér einfeldni og trúgirni barna í þeirri von að selja 

þeim vörur sínar. Svipaðar niðurstöður var að finna í rannsóknum gerðum í Kína (Chan og 

McNeal, 2003), Belgíu (Dens o.fl., 2007) og Bandaríkjunum (Walsh o.fl., 1999) þar sem 

viðhorf foreldra almennt til auglýsinga til barna var frekar neikvætt. 

Viðhorf fólks virðist byggjast á áhyggjum yfir því hversu mikið af auglýsingum beinast 

að börnum, hvers eðlis þessar auglýsingar eru og markaðsefni sem auglýsir vörur sem 
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teljast vera óviðeigandi fyrir börn. Foreldrar hafa líka tjáð áhyggjur sínar yfir því hversu 

mikið börn eru berskjölduð fyrir markaðsherferðum og hvort í raun þau geti skilið hvað 

auglýsingar eru og hvað ekki og hvernig það hefur áhrif á hegðun þeirra (Oates o.fl., 2014; 

Young o.fl., 2003).  

Ip o.fl. (2007) greindu frá því að foreldum þótti sjónvarpsauglýsingar vera 

árangursríkasta markaðssetningin þegar kom að því að ná til barna en bættu við að gjafir, 

sérstaklega ókeypis leikföng, juku áhuga þeirra enn frekar. Í því samhengi má nefna að 

mæðrum, sem tóku þátt í rannsókn Wilson og Wood (2004), þóttu fríar gjafir í 

auglýsingaskyni hafa miklu meiri áhrif á börnin en sjónvarpsauglýsingar. Þá er mjög 

algengt að nota frægar stjörnur eða teiknimyndapersónur í markaðssetningu til að ná til 

barna (Wilson og Wood, 2004). Kelly, McKenna og Turner (2006) komust að því að 

foreldrum þykir erfitt að neita börnum sínum um vörur eða þjónustu þegar þeirra 

uppáhalds karakter á í hlut. Þannig þykir sumum foreldrum fyrirtæki vera að táldraga börn 

og nýta sér varnarleysi þeirra með snjöllum auglýsingarherferðum þar sem fríar gjafir og 

frægar persónur eru nýttar til að ná til barnanna (Oates o.fl., 2014). 

Til að draga þetta saman þá hafa fyrri rannsóknir sýnt að viðhorf foreldra til auglýsinga 

og markaðssetningar er almennt neikvætt, sérstaklega ef verið er að auglýsa eitthvað til 

barna sem telst siðferðislega rangt. Foreldrar virðast ekki vita nákvæmlega hvernig 

markaðsfólk markaðssetur til barna og einblína aðallega á viðhorf sitt til 

sjónvarpsauglýsinga. Lítið hefur verið rannsakað viðhorf og vitund foreldra á 

markaðssetningu til barna í öðrum miðlum en bara sjónvarpi. Þá er vitund foreldra til 

markaðssetningar á öðrum miðlum en í sjónvarpi almennt lág. Sérstaklega þegar kemur 

að markaðssetningu á vettvangi þar sem foreldrar eiga erfiðara með að fylgjast með 

börnunum sínum sjálf eins og í skólum og á netinu (Oates o.fl., 2014; Watts, 2004). 

Viðhorf foreldra til markaðssetningar til barna er þó ekki alltaf bara neikvæð. Watts 

(2004) komst að því í sinni rannsókn að um 80% foreldra þótti markaðssetning í lagi eða 

jafnvel jákvæð ef hún fól í sér að styrkja nám, fræðslu eða tómstundir barna. Hins vegar 

voru ákveðnar tegundir fyrirtækja óásættanleg sem styrktaraðilar ef þeir tengdust 

óhollum mat, reykingum, áfengi eða voru óviðeigandi á einhvern hátt fyrir börn (Watts, 

2004).  
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Geraci (2004) gerði áhugaverða rannsókn um viðhorf markaðsfólks til 

markaðssetningar til barna, sem vinnur sjálft við slíka markaðssetningu. Þar kom m.a. 

fram að markaðsfólk í þessum geira er líklegra til að finnast eðlilegt að auglýsa til yngri 

barna en það sem almenningi finnst í lagi. Svo virðist vera sem að markaðsfólki finnist 

brýnt að ná til barna snemma. Þetta sé gert til að byggja upp vörumerkjavitund og góða 

ímynd áður en að börnin ná þeim aldri að þau geti tekið ákvarðanir sjálf sem neytendur 

eða haft áhrif á slíkar ákvarðanir hjá öðrum. Börn og jafnvel almenningur er oft ekki vel 

meðvitaður um markaðssetningu til barna og þær leiðir sem eru notaðar til að ná til 

þeirra. Markaðssetning til barna almennt virðist valda markaðsfólki í slíkum geirum 

einhverjum áhyggjum en aftrar samt ekki þeirra eigin markaðsaðgerðum til barna. Þá 

fannst flestu markaðsfólki heldur óviðeigandi að auglýsa beint til barna í skólum. Hins 

vegar fannst þeim eðlilegt og af hinu góða að styrkja skólaíþróttir, viðburði, keppnir, 

skólablöð eða gefa íþróttabúnað merktan fyrirtækinu til að ná til barna (Geraci, 2004).  

Geraci (2004) nefnir að lokum í rannsókn sinni að markaðsfólk í þessum geira er 

tiltölulega neikvætt gagnvart markaðssetningu almennt til barna en á móti kemur er það 

ánægt með sína eigin vinnu og markaðssetningu til barna og að það sé eðlileg tilhneiging. 

Þegar kemur að siðferðiskennd markaðsfólks, sem markaðssetur til barna, þá er hún 

oftast nær mjög sterk og markaðsfólk vill flest sýna ábyrgð og vinna vinnuna sína vel. 

Markaðsfólk eyðir oft miklum fjármunum og tíma í að vinna gott markaðsefni sem er 

fræðandi og veitir virði fyrir börn og fullorðna  (Geraci, 2004). 

   

2.5 Lög og reglur 

Þegar kemur að lögum og reglum varðandi markaðssetningu til barna eru bæði til landslög 

þess efnis og svo regluverk sem fyrirtækjum ber að fara eftir frá Umboðsmanni barna. 

Einnig er mælst til að fyrirtæki fari eftir siðareglum frá Sambandi íslenskra 

auglýsingastofa.  

Samkvæmt 7. grein laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu  

(nr. 57/2005) kemur fram að í auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna 

trúgirni barna og unglinga og áhrifa á þau. Auglýsingar skulu einnig miðast við að börn sjái 

þær og heyri og mega þær á engan hátt misbjóða þeim. Komi börn fram í auglýsingum 

skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli eða atvikum er leitt geti til þess að 



 

21 

önnur börn komist í hættu eða geri það sem óheimilt er. Í 38. grein laga um fjölmiðla  

(nr. 38/2011) kemur fram að í viðskiptaboðum eða fjarkaupum er óleyfilegt að hvetja 

börn til að kaupa vöru eða þjónustu með því að notfæra sér reynsluleysi þeirra eða 

trúgirni. Þá er bannað að hvetja börn til að fá foreldra sína til að kaupa vörur eða þjónustu 

sem auglýst er og bannað er að hvetja börn til að neyta óhollra matvæla og drykkja. Ekki 

má heldur notfæra sér trúnaðartraust sem börn bera til forelda eða forráðamanna eða 

sýna börn að tilefnislausu við hættulegar aðstæður. Í 41. grein sömu laga er bannað að 

auglýsa í sjónvarpsefni eða dagskrá sem ætlaðar eru börnum yngri en 12 ára. Bann þetta 

hefst 5 mínútum áður en dagskrá ætluð börnum yngri en 12 ára hefst og stendur þar til 5 

mínútum eftir að útsendingu slíkrar dagskrár lýkur.  

Í leiðbeinandi reglum, Umboðsmanns barna (2009), um neytendavernd barna kemur 

m.a. fram að ekki megi auglýsa vöru eða þjónustu til barna sem er ekki ætluð börnum. 

Passa þarf ávallt að hafa gagnsæi að leiðarljósi í markaðssetningu til barna og aðgreina 

þurfi þessar auglýsingar frá öðru efni miðla. Markaðssetning á vöru eða þjónustu gagnvart 

börnum undir framhaldsskólaaldri, einnig í fyrirliggjandi viðskiptasambandi, skal ávallt 

fara í gegnum foreldra eða forráðamenn. Þar er einnig tekið fram að bannað sé að bjóða 

börnum undir 18 ára uppá kredit- eða síhringikort og aðeins megi bjóða þeim debetkort. 

Þá má heldur ekki bjóða börnum afsláttarkort, þ.e. félags, söfnunar eða vildarkort, sem 

beinist að notkun barnsins sjálfs fyrr en við 15 ára aldur, nema forsjáraðili óski eftir því 

(Umboðsmaður barna, 2009).  

Í reglum Umboðsmanns barna (2009) kemur einnig fram að auglýsingar, kostun, 

kynning eða önnur markaðssókn í framhaldsskólum skal aðeins heimil með skriflegu leyfi 

skólameistara eða fulltrúa hans. Samningar sem nemendafélög gera til hagsbóta fyrir 

félagsmenn við fyrirtæki skulu vera gagnsæir, aðgengilegir nemendum og kynntir 

skólameistara fyrir fram. Þá er fyrirtækjum óheimilt að notast við nemendalista í 

markaðssetningu. Öll markaðssókn í leik- og grunnskólum eru bönnuð, fyrir utan kynning 

á æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfsemi. Fyrirtækjum er þó heimilt að kosta starf eða 

viðburði á vettvangi skólans en skólabörn í hefðbundnu skólastarfi skulu þó ekki vera 

merkt kostunaraðila með áberandi hætti. Merki kostunaraðila má síðan ekki vera sýnt 

sérstaklega eða auglýst á staðnum. Þegar kemur að íþrótta- og æskulýðsstarfsemi mega 

stjórnarmenn eða starfsmenn félaganna ekki hagnast eða njóta persónulegra hlunninda 
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umfram aðra frá fyrirtæki vegna markaðssetningar. Vert er að taka fram að reglurnar gilda 

aðeins um starfsemi í arðsemisskyni (Umboðsmaður barna, 2009).  

Í siðareglum Sambands íslenskra auglýsingastofa (e. d.) er kveðið m.a. á um að sýna 

beri sérstaka aðgát í auglýsingum sem beint er að börnum eða unglingum. Þannig mega 

auglýsingar ekki ganga gegn jákvæðri félagslegri hegðun, lífsstíl og viðhorfum og ekki má 

auglýsa vörur sem henta ekki börnum í miðlum sem beinast að þeim. Þar er líka talað um 

að auglýsingar eiga ekki að nýta sér reynsluleysi og trúgirni og þegar auglýsingum er beint 

að börnum þurfa þær að vera ótvírætt auðþekkjanlegar sem slíkar. Auglýsingar eiga 

heldur ekki að innihalda neinar þær fullyrðingar eða sjónræna meðferð sem gæti haft þau 

áhrif að valda börnum og unglingum andlegu, siðferðislegu eða líkamlegu tjóni. Ekki á 

heldur að sýna börn við hættulegar aðstæður eða kynna vörur á þann hátt að börn og 

unglingar fái óraunhæfar hugmyndir um verð eða ágæti vörunnar. Þá á að hvetja foreldra 

eða forráðamenn til þess að taka þátt í gagnvirkum athöfnum barna sinna eða hafa eftirlit 

með þeim.  
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3 Markaðssetning banka til barna 

Ungir neytendur eru almennt taldir vera mjög áhugaverður og aðlaðandi 

viðskiptavinahópur fyrir banka og fjármálastofnanir (Lewis og Graham, 1991). Ástæðan 

fyrir því að bankar eru að einbeita sér að því að markaðssetja til barna og unglinga er 

margþætt. Ein af þeim er að bankar gera sé vel grein fyrir að framtíðar arðsemi og 

markaðshlutdeild tengist því beint hversu vel þessi fyrirtæki ná að tengjast og viðhalda 

ungum viðskiptavinum. Þessi fyrirtæki vilja „ná þeim snemma“, ef svo má að orði komast, 

í þeirri trú að með því að byggja upp gott samband við unga neytendur er hægt að gera 

þá að tryggum viðskiptavinum. Sem slíkir eru þeir ekki líklegir til að skipta um 

viðskiptabanka og um leið líklegri til að fjárfesta í frekari fjármálaþjónustu á ýmsum 

stigum á lífsskeiði sínu (Foscht o.fl., 2010; Lewis og Graham, 1991).  

 

3.1 Markaðsaðferðir banka og viðhorf  

Bankar hafa boðið börnum og unglingum upp á bankaþjónustu lengi vel og nýta ýmsar 

leiðir til að markaðssetja til barna (Goudge og Green, 1985). Í rannsókn Goudge og Green 

(1985) koma m.a. fram dæmi um aðferðir sem ýmsir bankar hafa nýtt sér í 

markaðssetningu, eins og að gefa inngöngugjafir, þar sem að börnum er boðin gjöf þegar 

þau opna reikning, gefa þeim sparibauk og verðlaun í hvert sinn sem hann er tæmdur og 

hvetja þannig til sparnaðar, senda börnum afmæliskort og tímarit o.s.fr. Í rannsókninni 

kom líka fram að börn eru mjög hrifin af gjöfum og elska líka að fá póst eins og afmæliskort 

eða tímarit og það lætur þeim líða eins og þau fái að vera með og tilheyri bankanum. Á 

meðan börnin eru hrifin af markaðsvarningi eins og gjöfum frá bönkum þá hafa foreldrar 

meiri áhuga á kjörum og vöxtum þeirra sparnaðarreikninga sem í boði eru fyrir börnin 

þeirra. Þó ber að nefna að foreldrar höfðu mjög jákvætt viðhorf til gjafanna, sérstaklega 

ef það sparaði þeim einhver útgjöld, eins og gjafir sem koma sér vel t.d. eins og skóladót 

og íþróttatöskur (Goudge og Green, 1985). 

Goudge og Green (1985) halda áfram og nefna að vörur sem bankar bjóða til barna eru 

oft auglýstar þannig að þær vekja athygli foreldranna líka en það eru einmitt foreldrarnir 

sem að taka ákvörðunina um hvort barnið nýtir sér þjónustu bankans eða ekki. Ef bankar 

leggja ekki áherslu á að markaðssetja til barna þá getur það haft mikil áhrif á bæði stærð 
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og gæði framtíðar viðskiptavinahóps bankanna. Það er heldur ekki nóg að ná börnunum í 

viðskipti heldur verður að viðhalda tryggð þeirra sem viðskiptavinum fram á fullorðinsárin 

og út ævina (Goudge og Green, 1985).  

Margir bankar nota m.a. beina markaðssetningu, eins og markpósta, til að ná til bæði 

nýrra og núverandi viðskiptavina og auglýsa til þeirra ýmsar vörur eða þjónustu sem í boði 

er. Viðhorf fólks til beinnar markaðssetningar getur verið frekar neikvætt þar sem 

mörgum þykir slík markaðssetning vera ákveðin innrás í einkalíf þeirra (Page og Luding, 

2003). Í rannsókn Page og Luding (2003) um beinar markaðsaðferðir banka kom m.a. fram 

að fólk var frekar neikvætt gagnvart slíkri markaðssetningu frá bönkunum. Sumir eru 

einmitt líka neikvæðir gagnvart markpóstum vegna umhverfissjónarmiða og telja að slíkir 

fjöldapóstar séu ekki góðir fyrir umhverfið. Page og Luding bæta því við að mikilvægt sé 

fyrir markaðsfólk banka að skilja viðhorf viðskiptavina til markaðssetningu bankans og til 

markaðsaðgerða almennt til að ná árangri.  

Í Hvítbók Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (2018) um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið á Íslandi, kemur m.a. fram að almenningur er frekar neikvæður gagnvart 

fjármálakerfinu. Þá hefur viðhorf almennings til bankakerfisins í heild sinni verið frekar 

neikvætt og sérstaklega eftir efnahagshrunið 2008 sem olli straumhvörfum á viðhorfinu. 

Hins vegar er viðhorf fólks til einstakra banka jákvæðara en til bankakerfisins í heild sinni. 

Ekki hefur tekist eins vel til við að endurbyggja traust Íslendinga til fjármálakerfisins 

hérlendis eftir efnahagshrunið líkt og víða erlendis. Fjármálafyrirtæki hafa lagt mikla vinnu 

í að endurvekja traust á fjármálakerfinu. Þá hefur mikið jákvætt innra starf átt sér stað í 

bönkunum og lögð mikil áhersla á bætta viðskiptahætti, samfélagsábyrgð, ábyrga 

starfsemi, neytendavernd, gagnsæi, fræðslu og fjármálalæsi. Mikið af þessu starfi getur 

verið ósýnilegt viðskiptavinum en skilar sér vonandi í auknu trausti og bættu viðhorfi til 

lengri tíma: „traust getur ekki orðið varanlegt nema það sé verðskuldað og slíkt starf er 

mun mikilvægara en sýnileg markaðssetning“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018).  

 

3.2 Ávinningur  

Áhrifarík og góð markaðssetning til núverandi viðskiptavina banka getur átt stóran þátt í 

að viðhalda þeim sem viðskiptavinum til lengri tíma. Viðskiptavinasamband til langs tíma 

er mjög mikilvægt í bankageiranum þar sem að langtímaviðskiptavinir neyta meira af 
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þeirri vöru eða þjónustu sem bankar bjóða upp á. Það þarf heldur ekki að eyða eins 

miklum tíma í þessa viðskiptavini, þeir eru ekki eins viðkvæmir fyrir verði eða kjörum og 

koma inn í bankann með vini sína og fjölskyldumeðlimi, eins og börnin sín, sem nýja 

viðskiptavini (Page og Luding, 2003). Í rannsókn Friðriks Eysteinssonar og Þórhalls 

Guðlaugssonar (2010) um traust og tryggð til íslenskra banka eftir bankahrunið kom m.a. 

fram að fólk er ekki líklegt til að skipta um sinn aðalviðskiptabanka. Tryggð í bankakerfinu 

er mikil en fyrir marga getur verið flókið að skipta um banka. Einnig var bent á að 

viðskiptabankaþjónusta er í eðli sínu einsleit og lítil aðgreining milli banka hvað hana 

varðar. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og banka að ná í viðskiptavini sína sem fyrst 

þar sem þeir eru líklegir til að staldra lengi við (Page og Luding, 2003).  

Í rannsókn Bucciol og Veronesi (2014) sem fjallar um sparnaðarkennslu til barna, kom 

fram að fjármálafræðsla til barna er mjög mikilvæg til að hvetja þau til sparnaðar, líka 

þegar að þau eru komin á fullorðinsaldur. Börn sem fá fjármálakennslu um sparnað í æsku 

eru líklegri til að vera dugleg að spara þegar þau eru komin á fullorðinsaldur, heldur en 

aðrir. Einnig spara þessir einstaklingar að meðaltali 30% meira en aðrir sem fengu ekki 

slíka kennslu sem börn. Því er ljóst að það getur verið mikill ávinningur fyrir 

fjármálafyrirtæki eins og banka að börn fái fjármálafræðslu og hvatningu til sparnaðar og 

getur jafnvel skapað betri viðskiptavini sem að leggja meira inn á sparnaðarreikninga sína 

en þeir sem fá ekki slíka fræðslu. 

Í grein de Paula frá árinu 2003 er fjallað um markaðsaðgerðir Hudson River Bank & 

Trust í New York fylki til barna. Sá banki hefur verið að markaðssetja sérstaklega til barna 

síðan 1991 og vill meina að ávinningur slíkra aðgerða sé hagsbót fyrir bæði bankann og 

samfélagið. Þeirra aðferðir hafa aðallega snúið að því að veita börnum, allt frá 

leikskólabörnum til táninga, fjármálafræðslu og kenna þeim að spara. Bankinn leggur 

mikið upp úr því að kennslan sé skemmtileg en umfram allt fræðandi. Svo vinsælt var 

þeirra athæfi að 134 leikskólar, grunnskólar og menntaskólar á svæðinu hafa fengið 

fræðslu frá bankanum og nokkrir þeirra settu námskeiðið í námskránna sína (de Paula, 

2003).  

Markmið Hudson River Bank & Trust með fjármálafræðslu til barna fólst í því að börnin 

opnuðu sparnaðarreikning hjá bankanum. Ávinningur bankans af þessum aðgerðum voru 

22 milljónir dollara í innistæðum á sparnaðreikningum barnanna. Ekki nóg með það 
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hagnaðist bankinn um 40 milljónir dollara af nýjum viðskiptalánum foreldra sem komu 

með börnunum sínum inn í bankann. Megin ástæðan fyrir því að bankinn hóf að einbeita 

sér að markaðssetja til barna var hugmyndafræðin um langtímaviðskiptavinasamband og 

mikilvægi þess að ná til neytenda snemma á æviskeiði þeirra. Þegar börnin eldast fara þau 

að leita eftir frekari bankaþjónustu eins og að sækja um kreditkort eða ýmis konar lán, þá 

ætti bankinn sem fyrst kemur upp í hugann að vera sá sem þau hafa þekkt frá því í 

leikskóla. Þessi hugmyndafræði virðist virka vel fyrir Hudson River Bank & Trust því flest 

barnanna, sem bankinn náði til, héldu áfram í viðskiptum eftir að þau náðu fullorðinsaldri 

(de Paula, 2003).  
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4 Eigindleg rannsókn 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis er að kanna hvernig íslenskir bankar eru að 

markaðssetja sig til barna, skoða hvaða leiðir eru helst notaðar og þá hvert markmiðið 

með slíku starfi er. Til þess að komast að því og öðlast dýpri sýn á markaðaðferðir banka 

til barna var notast við eigindlega aðferðafræði. Eftirfarandi rannsókn var framkvæmd 

meðal stjórnenda í markaðsdeild stærstu bankanna þriggja á Íslandi, Landsbankanum, 

Íslandsbanka og Arion banka. Tekið var viðtal við einn starfsmann frá hverjum banka fyrir 

sig sem hafði þekkingu og reynslu af markaðsmálum bankans til barna. Gagnaöflun fór 

fram í lok mars og byrjun apríl 2019. Í eftirfarandi kafla verður greint frá aðferðafræðinni, 

gagnaöflun, viðtalsramma, viðmælendum ásamt gagnagreiningu og úrvinnslu. 

 

4.1 Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods). Með slíkum aðferðum vilja rannsakendur kynnast upplifun fólks og hvernig það 

túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Merriam, 2009). Að taka viðtöl getur verið góð leið til 

að afla upplýsinga frá einstaklingum um ákveðin viðfangsefni og er mikilvæg aðferð til 

gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum (Esterberg, 2002).  

Tekin voru hálfstöðluð opin viðtöl við viðmælendur en þau eru mun sveigjanlegri 

heldur en stöðluð viðtöl. Í hálfstöðluðum viðtölum er markmiðið að nálgast viðfangsefnið 

á opnari hátt og leyfa viðmælanda að lýsa sínu viðhorfi og hugmyndum með sínum eigin 

orðum (Esterberg, 2002). Notast var við viðtalsramma í anda þessara aðferða sem hélt 

viðtalinu á ákveðinni braut en veitti svigrúm til að leyfa viðtalinu að flæða í átt að 

áhugaverðu efni. Þessi aðferðafræði þótti rannsakanda henta rannsókninni vel þar sem 

að markmiðið var að öðlast meiri dýpt og nálgast þannig betur upplýsingar sem voru 

verkefninu mikilvægar.  

 

4.2 Gagnaöflun og viðtalsrammi 

Í kjölfar fræðilegra skrifa var hafist handa við að hanna viðtalsramma fyrir rannsóknina. 

Spurningarnar voru settar saman með það að markmiði að fá fram þær upplýsingar um 

hvernig bankar eru að markaðssetja til barna í dag. Viðtalsramminn samanstóð af 28 
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spurningum sem skiptust niður í fimm hluta. Í byrjun var létt spurning sem sneri að 

bakgrunni viðmælenda og var hugmyndin með henni að kynnast viðmælandanum örlítið 

betur og koma viðkomandi af stað. Fyrsti hluti fjallar almennt um markaðssetningu 

bankans til barna og hvert markmið, ávinningur og tilgangur hennar er. Annar hluti snýr 

að hvaða leiðir eða aðferðir bankinn notast við til að markaðssetja og auglýsa til barna. 

Þriðji hluti fjallar um hvort að lög og reglur um markaðssetningu til barna hafi haft áhrif á 

markaðstarf bankans. Í fjórða hluta er spurt um tryggð og hvort að bankinn eigi sér 

lífstíðarviðskiptavini. Fimmti og síðasti hluti fjallar um viðhorf viðmælanda til 

markaðssetningar almennt til barna og svo bankans. Í kjölfarið koma svo spurningar um 

hvað viðmælandi telur að viðhorf fólks sé almennt til markaðssetningar og þá 

markaðsstarfi banka til barna. Einnig er spurt um í lokin hvort að bankinn hafi upplifað 

jákvæð og/eða neikvæð viðbrögð fólks til markaðssetningar sinnar til barna. Með þessum 

viðtalsramma fengust góð og ítarleg svör sem hentuðu vel við að svara fyrri 

rannsóknarspurningu verkefnisins.  

Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að gæta hlutleysis við hönnun spurninga og í 

viðtölunum sjálfum. Einnig varaði hann sig á því að leyfa ekki fyrirframgefnum 

hugmyndum sínum um efnið að hafa áhrif á gagnaöflun og þannig var reynt eftir bestu 

getu að kalla fram heiðarleg og upplýsingafull svör frá viðmælendum. Viðtalsramminn 

reyndist mjög vel og var flæði viðtalanna almennt mjög gott. Ef umræðan fór út fyrir efnið 

reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að stýra umræðunni í rétta átt sem tókst vel til. 

Spurningarnar voru að mestu notaðar sem viðmið því stundum náði viðmælandinn sjálfur 

að upplýsa rannsakanda um það efni sem leitast var eftir áður en sú spurning var borin 

upp og þá þurfti ekki að spyrja af því aftur. Rannsakandi notaðist einnig við ítarspurningar 

(e. probing) til þess að fá enn meiri dýpt eða upplýsingar frá viðmælanda um ákveðið efni 

sem að kom rannsóninni vel við. Viðtalsramman má sjá í heild sinni í viðauka I. 

 

4.3 Viðmælendur 

Það þarf að velja viðmælendur fyrir hálfstöðluð opin viðtöl vandlega. Oftast eru 

viðmælendur valdir vegna tengsla eða reynslu þeirra við umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar. Í megindlegum rannsóknum er oft valið tilviljunarkennt úrtak, en í 

eigindlegum rannsóknum er úrtakið ekki tilviljunarkennt (Creswell, 1998). Það hentaði 
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ekki þessari rannsókn að vera með tilviljunarkennt úrtak og því var notast við aðferðina 

„markvisst úrtak“. Markvisst úrtak (e. purposive sampling) er þegar viðmælendur eru 

sérstaklega valdir til þess að taka þátt í rannsókninni vegna þess að þeir hafa sérstaka 

innsýn eða tengjast rannsóknarefninu á einhvern átt (Esterberg, 2002). 

Til að fá greinargóðar upplýsingar og innsýn inn í markaðsstarf íslensku bankanna til 

barna var ákveðið að hafa samband við starfsmenn í markaðsdeild fyrirtækjanna. Með 

góðri samvinnu og aðstoð frá bönkunum fengust þrír ákjósanlegir viðmælendur til þess 

að taka þátt sem höfðu reynslu og haldbæra þekkingu á markaðsstarfi bankans til barna. 

Samtals byggir því þessi rannsókn á þrem viðtölum, sem voru tekin upp og tók hvert viðtal 

rúmlega klukkustund.  

Þann 28. mars var tekið viðtal, í höfuðstöðvum Arion banka í Borgartúni, við Hildi 

Ottesen Hauksdóttur sem er markaðssérfræðingur hjá bankanum.  

Viðtal við Ragnar Trausta Ragnarsson, markaðssérfræðing hjá Íslandsbanka, var tekið 

föstudaginn 29. mars í nýlegum höfuðstöðvum bankans í Norðurturni í Kópavogi. 

Þann 9. apríl var tekið viðtal við markaðsstjóra Landsbankans, hana Elínborgu V. 

Kvaran, í höfuðstöðvum bankans við Austurstræti.  

 

4.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Viðtölin voru öll tekin upp á upptökutæki með samþykki viðmælanda og í kjölfar þeirra 

var hver upptaka spiluð og viðtalið afritað í tölvu, orð fyrir orð, samkvæmt aðferðafræði 

eigindlegra rannsókna (Merriam, 2009). Á meðan afritun stóð punktaði rannsakandi hjá 

sér athugasemdir og hugleiðingar sem að spruttu fram við vinnuna. Við gagnagreiningu 

og úrvinnslu var notast við grundaða kenningu þar sem gagnagreining er gerð samhliða 

gagnaöflun með kerfisbundnum hætti. Með þessum vinnubrögðum eru viðtölin kóðuð  

(e. coding) á opinn hátt með það að markmiði að draga fram og flokka upplýsingar. Þannig 

er síðan hægt að þróa flokka og þemu sem eru svo tengd saman með svokallaðri 

öxulkóðun. Út frá því byggjast upp niðurstöður sem tengir saman þessi þemu og jafnframt 

hægt að þróa kenningu úr gögnunum (Creswell, 1998). Markmið þessarar rannsóknar er 

þó ekki að setja fram kenningu heldur að varpa ljósi á markaðssetningu banka til barna.  
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Viðtölin þrjú voru ítarlega greind og kóðuð þar sem hver málsgrein var rýnd, línu fyrir 

línu. Þau atriði sem komu fram við þessa greiningu voru gefin heiti og sett upp í sérstakt 

skjal sem gaf góða yfirsýn og þannig var hægt að flokka atriðin niður í þemu. Samhliða því 

var framkvæmd markviss kóðun á upplýsingum sem þóttu endurspegla þemun og var 

þannig hægt að greina undirþemu. Þegar að þessi þemu og undirþemu voru orðin skýr 

var þeim gefin einkennandi litur og viðtölin litakóðuð í samræmi við það. Í kjölfarið var 

það efni sem tilheyrði hverjum litakóða sett saman í annað skjal og þannig var hægt að fá 

góða yfirsýn og draga saman niðurstöður úr viðtölunum. Yfirlit yfir þau þemu og 

undirþemu sem komu fram við þessa greiningu má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Þemu og undirþemu. 

Markaðssetning 
banka til barna 

Markaðsaðgerðir Markmið og stefna Viðhorf 

1. Barnaþjónusta 1. Gjafir 1. Fræðsla og fjármálalæsi 1. Viðhorf og vitund  

2. Lög og reglur 2. Styrkir 2. Samfélagsleg ábyrgð 2. Viðbrögð 

3. Ábyrgð 3. Viðburðir 3. Markmið og ávinningur 3. Viðhorf viðmælanda 

 4. Aðrar markaðsaðferðir     
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5 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og fjallað nánar 

um þau þemu og undirþemu sem komu fram í greiningarvinnu á viðtölunum. 

Kaflaskiptingin í þessum hluta verður eftir flokkum þemanna. Vitnað verður í 

viðmælendur, þar sem við á, til rökstuðnings á niðurstöðum og túlkunum rannsakanda.  

 

5.1 Markaðssetning banka til barna 

Allir bankarnir þrír, Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn, sem skoðaðir voru, eru að 

markaðssetja til barna á einn eða annan hátt og hafa gert það í áratugi, þó í mismiklu 

mæli. Viðmælendur frá bönkunum lögðu samt mikla áherslu á það að það sé ekki mikill 

þungi í markaðssetningu og aðgerðum til barna undir 18 ára. Mesta ákefðin í 

markaðssetningu banka fer í hópa sem eru eldri en 18 og til þeirra sem eru á þeim aldri 

að þau þurfa virkilega á bankanum að halda og fara að taka þessar stóru ákvarðanir í lífi 

sínu, eins og að taka lán. Viðmælendur vildu allir meina að markaðssetning banka til barna 

og unglinga felist mest í því að veita fræðslu um fjármál og hvetja til sparnaðar. Hér á eftir 

verður farið nánar í saumana á hvernig íslenskir bankar eru að markaðssetja til barna, 

hvert markmiðið er með þeirri markaðssetningu og skoðað hvað viðmælendur telja að 

viðhorf fólks til slíkrar markaðssetningar sé.  

 

5.1.1 Barna og unglingaþjónusta 

Arion banki hefur verið með þjónustu fyrir börn alla sína tíð. Hildur talar um að „árið 2012 

þá ákváðum við að taka okkar barnalínu svolítið í gegn og velta því fyrir okkur hvað við 

værum að gera“. Út frá þeirri hugmyndavinnu byrjaði Arion banki með barnalínuna 

Spariland árið 2013 sem eru hugsað fyrir yngstu kynslóðina á aldrinum 0-8 ára.  Spariland 

er fallegur heimur, hannaður af íslenska frumkvöðlafyrirtækinu Tulipop, þar sem 

markmiðið er að efla fjármálalæsi barna og hvetja til sparnaðar með hjálp 

teiknimyndafígúranna Bíbí, Blaka og Ara. Unglingaþjónusta Arion banka er í boði fyrir börn 

og unglinga á aldrinum 9-15 ára þar sem að þeim stendur til boða að sækja um debetkort 

og annan framtíðarsparnað. Síðan stendur unglingum 16 ára og eldri til boða að nýta sér 
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námsmannaþjónustu og aðild að Einkaklúbbnum þar sem hægt að er að nýta sér ýmis 

fríðindi og tilboð.  

Íslandsbanki hefur verið með barnalínuna Georg og félaga í áratugi og snýr hún að 

yngsta hópnum, 0-8 ára. Georg er upprunalega sögupersóna úr íslenskri barnabók sem 

bankinn keypti réttinn af á sínum tíma. Stefnan með Georg er að vera fræðandi og 

skemmtilegur. Börn og unglingar á aldrinum 9-12 ára geta sótt um sitt fyrsta debetkort 

og ýmsar sparnaðarleiðir. Unglingum á aldrinum 13-17 ára stendur til boða fjölbreyttar 

sparnaðarleiðir ásamt því að geta sótt um kreditkort og ýmis lán.  

Landsbankinn er svo með ævintýralegan heim fyrir börn á aldrinum 0-8 ára sem heitir 

Sprotarnir. Sú barnalína er síðan 2005 og er hönnuð af Kára Gunnarssyni en Felix Bergsson 

skrifaði sögurnar. Markmiðið með Sprotunum er með svipuðu móti og hjá hinum 

bönkunum að fræða börnin um fjármál og hvetja til sparnaðar. Klassi er þjónusta fyrir 

börn og unglinga á aldrinum 9-15 ára og býður upp á debetkort og aðrar sparnaðarleiðir. 

Náman er svo sérsniðin þjónusta fyrir ungt fólk, 16 ára og eldri þar sem hægt er að nýta 

sér ýmis fríðindi, kreditkort, sparnaðarleiðir o.s.fr. Elínborg hjá Landsbankanum nefnir að 

ástæðan fyrir því að farið var að hanna nýja barnalínu árið 2005 hafi verið sú að þeim 

langaði til að eiga markaðsefnið sjálf:  

Við setjum ekki mikinn pening í markaðssetningu til barna. Okkar áhersla er 
aðallega á fræðslu til þeirra og að vera til staðar. Þegar markaðsaðgerðir þínar 
eru ekki meiri en það þá skiptir máli að allt markaðsefnið þitt sé hagkvæmt í 
rekstri og eigi góðan líftíma. 

Hildur hjá Arion banka tekur í svipaðan streng og talar um að þau hafi verið áður í 

samstarfi við Disney með barnalínuna sína „sem var rosalega flott en það er líka dýrt“. 

Ragnar hjá Íslandsbanka nefnir einnig að bankinn hafi áður verið í samstarfi við Latabæ 

en sé það ekki lengur.   

Allir bankarnir nýta fígúrur sínar á ýmsum viðburðum og vettvangi og eiga búninga eftir 

þessum karakterum sem mæta á svæðið. Hildur hjá Arion banka talar um að þau senda 

stundum Bíbí, Blaka eða Ara á fótboltamót og bæjarhátíðir þar sem þau vekja mikla lukku. 

Ragnar talar um svipað fyrirkomulag hjá Íslandsbanka en Georg mætir t.d. á 

fjölskyldumaraþon Íslandsbanka og skemmtir börnunum.  

 



 

33 

5.1.2 Lög, reglur og ábyrgð 

Allir bankar voru einróma sammála um það að þeir passi sig sérstaklega vel þegar kemur 

að markaðssetningu til barna og lögum og reglum varðandi slíka markaðssetningu. Þá 

hafði enginn bankanna lent í vandræðum eða komist í kast við lögin því þeir fara allir mjög 

varlega í þessum efnum. Hildur hjá Arion banka talar um að: 

Við hugsum þetta í hvert sinn sem við erum með einhver skilaboð sem 
tengjast börnum. Ef að það er eitthvað sem við erum að velkjast með eða 
erum í vafa um þá tölum við lögfræðideildina okkar. […] Við gerum ekkert 
svona nema að hugsa það alveg út í gegn. Af því að við gerum okkur grein fyrir 
því að við þurfum að vera ábyrg.  

Ragnar hjá Íslandsbanka tekur í sama streng: 

Við erum náttúrulega mjög meðvituð um að bera alltaf undir lögfræðideildina 
allt sem að við gerum, séstaklega þegar kemur að, þegar við erum með 
einhver skilaboð sem eru hugsuð sem bein skilaboð til þessa hóps. En ég bara 
held að fyrsta skiptið síðan ég byrjaði að vinna hérna, hafi ég gert það núna 
um daginn að spyrja lögfræðideildina, við höfum bara ekkert verið að beina 
svona, vera með bein skilaboð til barna. Og þá einmitt út af því að við vorum 
að fara af stað með bein skilaboð út af framtíðarreikning vegna ferminga. Og 
þá var það bara út af, hvernig við orðuðum hlutina. Íslandsbanki er mjög 
meðvitaður um þetta og passar mikið upp á þessa hluti. 

Elínborg hjá Landsbankanum er mjög sammála reglunum og að Landsbankinn sé mjög 

meðvitaður um hvernig á að standa að markaðssetningu til barna á réttan og löglegan 

hátt. Hún man ekki til þess að neitt hafi komið upp hjá þeim sem að jaðrar við brot á 

reglunum: 

Við höfum ekki þurft að breyta okkar starfi á neinn hátt út af þeim [lögum og 
reglum] því við erum og höfum verið sammála þeim. Ef þessar reglur væru 
ekki til staðar, þá held ég að við værum samt að gera nákvæmlega það sama 
og við erum að gera í dag. Við viljum vera ábyrg í markaðssetningu. […] Allir 
bankarnir gætu verið „agressívari“ ef þeir vildu. En ég held að við séum allir 
þrír [bankarnir] sammála um að það er ekki rétt nálgun. Maður er sjálfur 
foreldri, maður veit hvernig maður vill að fyrirtæki tali við börnin sín.  

Elínborg talar líka um að hún hafi átt gott samtal við umboðsmann barna á sínum tíma og 

þau verið sammála um að ef vara er græn eins og það er kallað, þ.e. góð eða jákvæð á 

einhvern hátt eins og t.d. sparnaður, þá er í lagi að minnast á hana til barna án þess að 

gera það með einhverju offorsi. Elínborg segir að: „við getum öll verið sammála um að 

það er bara gott að kenna börnum að spara“.  
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Allir bankarnir vilja meina að þeir sýni mikla ábyrgð þegar kemur að markaðssetningu 

þeirra til barna og segja viðmælendur að bankarnir stundi aldrei beina markaðssetningu 

til barna. Ragnar segir t.d. að:  

Bein markaðssetning að þessum hóp er engin þannig séð, þetta fer 
náttúrulega allt í gegnum foreldrana. Enda bara þú veist við verðum líka að 
fara eftir lögum og reynum frekar að hvetja foreldra til þess að spara 
peninginn fyrir börnin sín. 

Það má því segja að bönkunum er öllum mjög umhugað að passa að virða allar leikreglur 

þegar að kemur að markaðssetningu til barna og reyna að gera það eins vel og þeir 

mögulega geta.  

 

5.2 Markaðsaðgerðir 

Þegar kom að þeim aðferðum og aðgerðum sem íslensku bankarnir nota í sinni 

markaðssetningu til barna er lagt mikið upp úr því að gera gagn, veita fræðslu og hvetja 

til sparnaðar. Bankar eru duglegir að gefa börnum gjafir, veita þeim eða málefnum sem 

tengjast börnum styrki, halda og taka þátt í viðburðum ásamt ýmsum öðrum leiðum. Hér 

á eftir verða þessar aðferðir og leiðir skoðaðar nánar.  

 

5.2.1 Gjafir 

Allir bankarnir gefa börnum sparibauk, sem er hannaður eftir fígúrunum í barnalínum 

bankanna, ef þau stofna framtíðarreikning og leggja inn á hann. Þegar börnin koma svo í 

útibúið til að tæma baukinn, eða leggja inn á reikninginn rafrænt, fá þau svokallaðar 

baukagjafir. Þessar gjafir eru t.d. límmiðar, límmiða tattoo, buff, krítar eða allskonar vörur 

eða dót merktar barnalínu bankans. Elínborg nefnir þetta varðandi baukagjafir: 

Við erum að hvetja krakka til sparnaðar með þeim hætti að þegar að þau koma 
og tæma baukinn sinn fá þau gjöf. Sama gildir ef foreldrarnir eru með börnin 
í reglulegum sparnaði, þá mega krakkarnir að sjálfsögðu koma og fá gjafir.  

Elínborg bætir við í lokin að það sé að vísu ekki lengur eins algengt og áður að foreldrar 

komi í útibúið með börnin sín að tæma baukinn og fá gjöf „það er bara orðin svo lítil 

skiptimynt í samfélaginu“. Einnig vill Elínborg undirstrika að allar gjafir og mótframlög sem 



 

35 

bankinn býður uppá eru valfrjáls: „við erum ekki að gefa neitt óumbeðið, þetta er allt 

valfrjálst og fólk getur afþakkað“.  

Bankarnir bjóða allir foreldrum barna á aldrinum 0-9 ára að koma og sækja afmælissett 

fyrir börnin. Það samanstendur af diskum, glösum, dúk og jafnvel höttum sem eru skreytt 

með barnalínu viðkomandi banka. Landsbankinn býður börnum að koma aukalega og 

sækja afmælisgjöf á 10 ára afmælinu sínu. Elínborg nefnir líka að bankinn bjóði: 

„foreldrum upp á val að sækja leikskólatösku þegar að börn eru á öðru aldursári, þegar 

að þau eru að byrja í leikskóla“. Hildur nefnir að Arion banki hafi tekið upp á því í fyrra að 

bjóða börnum sem eru að byrja í grunnskóla að sækja ritfangasett í bankann: „það er 

blýantur, reglustika og reiknivél í Sparilands útlitinu, þá erum við að hugsa, til hamingju 

nú ert þú að byrja í skóla, þetta getur hjálpað þér“. Arion banki hefur líka verið að gefa 

börnum sem koma í útibúið þeirra í Keflavík að sækja gjaldeyri með foreldrum sínum að 

fá sólgleraugu fyrir fríið. Síðan hefur bankinn líka boðið börnum að koma og fá fótbolta í 

kringum HM í fyrra vor. Hildur bætir við að bankinn sé bráðum að fara að byrja að gefa 

foreldrum ungabarna: 

Hæðarmælistiku, svona límmiða til að líma í barnaherbergin. Það er ekkert 
merkt bankanum heldur Sparilandi. Þá eru skilaboðin, til hamingju með nýja 
fjölskyldumeðliminn, láttu sparnaðinn vaxa með barninu. Þá geturðu mælt 
það, þetta er svolítið skemmtilegt. Við erum líka með smekki fyrir litlu 
krakkana sem maður hendir bara í þvott.  

Ragnar hjá Íslandsbanka nefnir líka að: „unglingar sem eru að koma og fá fyrsta 

debetkortið sitt eða annað, hafa verið að fá bíómiða eða bakpoka eða eitthvað slíkt“. 

Arion banki er með svipaðar gjafir fyrir unglinga nema að bankinn gefur þeim m.a. 

heyrnatól og Hildur nefnir: 

Við áttuðum okkur á því að það væri frábær gjöf fyrir unglinginn og ekki síður 
fyrir foreldra. Og þau eru bara voða fín. Svo erum við líka með svona 
kortaveski til að líma aftan á síma og geta geymt debetkortið sitt. […] Við 
höfum líka verið að gefa námsmönnum og unglingum, smá afþreyingu, bara 
bíómiða. Við höfum verið í samstarfi við Sambíóin. Það má alveg líka bara 
skemmta sér.  

Allir bankarnir bjóða börnum sem leggja inn fermingarpeningana sína, 30.000kr eða 

meira, inn á framtíðarreikning eða setur í einhvern af sjóðum bankanna þá borga 

bankarnir 6.000kr mótframlag. Þeir eru allir líka sammála að þetta sé hvatning til 
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sparnaðar. Hjá Landsbankanum stendur nýbökuðum foreldrum til boða að stofna 

framtíðarreikning fyrir barnið sitt og þá gefur bankinn 5.000kr mótframlag inn á þann 

reikning.  

 

5.2.2 Styrkir 

Þegar að kemur að styrkjum til barna eru bankarnir með misjafna stefnu. Hildur nefnir að 

Arion banki hafi boðið upp á námsstyrki hér áður fyrr en séu hættir með það: 

Við erum búin að taka niður námsstyrkjastefnuna okkar þ.e.a.s. við erum að 
reyna að fókusera að hún sé í takt við bankann. Það er rosalega erfitt, þetta 
eru svo margir, að pikka bara út 10 sem að fá styrk þannig við ákváðum að 
taka það af. Okkar styrkur er bara á annan hátt. Við styrkjum meira í 
menntaskólunum, þegar þau eru kannski að setja upp sýningar, þá erum við 
með auglýsingu í leiksskrá. Við prentum kannski leikskránna fyrir þau eða 
eitthvað svoleiðis, þetta er ekki endilega kannski í formi peninga. Þetta er 
meira bara svona við erum að reyna að hjálpa þeim líka. […] Já við höfum líka 
alveg verið að prenta plaggöt og svoleiðis fyrir Samfés.  

Arion banki styrkir að vísu alls konar málefni sem tengjast börnum og eru m.a. 

aðalstyrktaraðili verkefnisins Ungir frumkvöðlar sem er fyrir nemendur í 

framhaldsskólum. Arion banki er líka aðal styrktaraðili Nýsköpunarkeppni grunnskólanna 

en styrkirnir felast bæði í peningastyrkjum og svo lánar bankinn starfsfólk til að leiðbeina 

í ýmsum verkefnum innan keppninnar. Hildur nefnir líka að bankinn sé duglegur að styrkja 

ýmis íþróttafélög bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi.  

Íslandsbanki býður unglingum á framhaldsskólaaldri upp á námsstyrki og segir Ragnar 

að: „það eru í rauninni einu styrkirnir sem við gefum til einstaklinga“. Bankinn er líka 

duglegur að styrkja mörg íþróttafélög og hefur til að mynda verið aðal styrktaraðili 

Íslandsmóts unglinga í golfi sem er kölluð Íslandsbankamótaröðin. Ragnar heldur áfram 

og segir:  

Svo erum við líka í samstarfi við nemendafélög í menntaskólum og höfum 
reynt að vera í samstarfi við ákveðna aðila sem eru kannski að halda einhverja 
viðburði fyrir þennan aldurshóp kannski 14-16 ára. Bara uppá ímynd að gera 
og til að koma vörumerki okkar á framfæri. Og svo náttúrulega íþróttafélögin, 
þar er náttúrulega allur aldur þar. Við erum með samstarfssamninga við mörg 
íþróttafélög, sem styrktaraðilar og þá erum við svona, að byggja upp ákveðna 
vitund og ímynd þar sko, vörumerkið okkar er sýnilegt. En svo má deila um 
hvort að það sé að skila einhverju.  
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Landsbankinn hefur boðið upp á námsstyrki til ungs fólks í yfir 20 ár. Þeir eru í boði fyrir 

unglinga á framhaldsskólaaldri og upp úr. Bankinn býður líka upp á tómstundastyrki fyrir 

9-15 ára og eru það 10 styrkir á ári. Elínborg talar um í þessu samhengi að Landsbankinn 

sé að styrkja íþróttafélög og að slíkir styrkir flokkist frekar sem stuðningur og 

samfélagsverkefni heldur en markaðsaðgerð: „Við erum að styrkja íþróttafélög og fáum í 

staðinn kannski merkingu á treyju eða æfingagalla, fána og skilti í sal. Við erum ekki að 

selja börnum neitt í gegnum íþróttafélögin“.  

 

5.2.3 Viðburðir 

Bankarnir halda og taka þátt í mismunandi viðburðum sem tengjast börnum og 

unglingum. Hildur nefnir að Arion banki er til að mynda með fótboltamót fyrir börn: 

Arion bankamótið, sem 2500 krakkar taka þátt í. Við erum búin að vera með 
það síðan 2010, eitthvað svoleiðis, þá er Víkingur sem sér um mótið fyrir 
okkur, en það heitir Aron banka mótið og við skreytum það í svona 
Sparilandslitunum og erum með Sparilandsgjöf fyrir krakkana og fígúrurnar 
mæta á svæðið og vekja alltaf mikla lukku. 

Bankinn tekur líka þátt í Kátt á Klambra sem er hátíð fyrir börn og fjölskyldur á 

Klambratúni. Hildur heldur áfram og segir: 

Við erum líka að taka þátt í bæjarhátíðum víðsvegar um landið. Það er 
náttúrulega ótrúlega gaman og mikið líf og fjör úti á landi á sumrin. Oft er 
þetta, þá eru götur skreyttar í ákveðum litum, þá eru kannski hoppukastalar, 
fyrirtæki eru opin lengur og þeir eru að bjóða upp á skemmtiatriði. Þá mæta 
kannski Bíbí, Blaki og Ari og gefa krökkunum sápukúlur eða krítar. Þá erum við 
bara að taka þátt í samfélaginu og bjóðum upp á köku, vöfflur og kaffi eða 
eitthvað svoleiðis. Það er mjög gaman að taka þátt í þeim og fólkið okkar, þú 
veist, það er bara lengur í vinnunni til þess að taka þátt.  

Arion banki er líka duglegur við að halda viðburði innanhúss fyrir starfsfólkið sitt t.d. eins 

og fjölskyldudaga eða slíkt. Hildur segir að: „starfsmenn eru líka viðskiptavinir, þeir eru 

líka talsmenn bankans“.  

Íslandsbanki er með sérstaka viðburði fyrir börn einu sinni í mánuði sem er kallaður 

Krakkabankinn og eru viðburðirnir haldnir á laugardögum í útibúi bankans í Norðurturni 

við Smáralind. Ragnar segir að: 
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Við höfum haldið brúðusýningar, leikhópurinn Lotta hefur komið hingað með 
leiksýningu, við vorum með galdramann, tónleika, sem við vorum með fyrir 
aðeins eldri hópinn þá vorum við með DJ námskeið, vorum með hérna 
rappnámskeið, með honum Arnari í Úlf Úlfi. En þú veist já, það hefur verið 
rosalega vel mætt á þetta. Við auglýsum það þannig að þetta sé opið fyrir alla. 
Eins og við héldum brúðusýningu fyrir þau yngstu, Pétur og úlfurinn. Þá var 
eiginlega bara, þú veist sumir þurftu að fara, það var alveg troðfullt. En þetta 
gerum við náttúrulega til þess að búa til jákvæða ímynd í kringum vörumerkið. 
[…] Við viljum gera meira úr þessu og jafnvel kannski í fleiri útibúum.  

Ragnar bætir því við að markmiðið með þessum viðburðum er aðallega að bjóða börnum 

upp á skemmtun og fræðslu. Íslandsbanki styrkir og sér líka um Reykjavíkurmaraþonið og 

í tengslum við það hefur verið krakkahlaup. Ragnar segir í því samhengi:  

Georg hefur verið svona „frontið“ fyrir krakkahlaupið og þá auglýsum við 
mikið það hlaup sem er fyrir yngsta hópinn, frá núll og upp úr. Þú getur tekið 
með þér börn í barnakerru, þetta er meira fjölskylduhlaup. […] Þá hefur Georg 
verið uppi á sviði á Lækjargötunni þegar að hlaupið er að „starta“, fyrir börnin 
og við höfum fengið skemmtikrafta bara til þess að vera með og búa til meiri 
stemningu úr því.  

Elínborg segir að eini viðburðurinn sem Landsbankinn hefur verið með snýr að börnum sé 

Skólahreysti, sem er keppni á milli grunnskóla í ýmsum hreystisgreinum, en bankinn 

styrkir og sér um þann viðburð.  

 

5.2.4 Aðrar markaðsaðferðir 

Þegar kemur að öðrum markaðsaðferðum eru til að mynda bæði Íslandsbanki og 

Landsbankinn að bjóða upp á snjallsímaforrit og leiki sem er hugsað sem fræðsla og 

skemmtun fyrir yngri kynslóðina. Ragnar hjá Íslandsbanka segir að: 

Við erum s.s. samtals með þrjú öpp, Georg og félagar, Georg og leikirnir og 
svo Georg og klukkan. Bankinn hefur lagt mikið í að þróa Georgs öppin sem 
við erum með og gera það vel. Við gáfum út í fyrra klukkuapp Georgs, sem við 
unnum náið með kennurum og sérfræðingum í menntavísindum til þess að 
kenna börnum að læra á klukku. […] Þetta er orðið það vinsælt að þetta er 
alltaf í efstu listunum þegar þú skoðar svona „top free apps“ á Íslandi. Og 
orðið þannig að þetta er komið á námsskrá hjá sumum skólum bara svona 
þegar að börn eru að taka einhver verkefni með sér heim að þau geti náð í 
Georgs appið og lært á klukkuna. Kennurum vantaði tól til þess að kenna 
börnum á klukku almennilega því það var í raun og veru ekkert til nema 
einhver erlend öpp og síðan bara bækur.  
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Landsbankinn er með snjallsímaforrit sem heitir Sprotarnir og er í stíl við barnalínuna 

þeirra. Elínborg talar um að þau séu mjög ánægð með forritið og talar um að: 

Sprotarnir snúast mest um fræðslu. Þetta eru litlir krakkar og höfum við verið 
að taka fræðsluna í gegnum Sprotaappið okkar. Þar erum við með leiki sem 
m.a. kenna börnum verðgildi peninga. 

Í forritinu er verið að kenna börnum að skrifa stafi og þar eru ýmsir talna og peningaleikir. 

Þar eru líka samstæðuspil, hægt að lita, spila á píanó eða hlusta á sögur og hljóðbækur. 

Elínborg segir að: 

Við erum líka með hljóðbækur og lög sem við höfum gert fyrir Sprotana á 
Spotify. Það er eitthvað sem að fólk setur á í bílnum eða leyfir krökkunum að 
hlusta á heima hjá sér. Felix Bergsson hefur skrifað allar þessar sögur sem 
flestar snúast um að vera góðir einstaklingar og að vera vinir. Við höfum ekki 
mikið verið að auglýsa þetta, dreifingin á þessu efni hefur því gerst frekar 
náttúrulega. […] Þetta [Sprotaappið] er þó nokkuð vinsælt og pikkar alltaf upp 
á sumrin þegar fólk er að fara í ferðalög. 

Elínborg undirstrikar líka að í appinu fer engin sala fram enda sé þetta hugsað sem fræðsla 

og skemmtun fyrir börnin. Hildur hjá Arion banka segir að bankinn hafi ákveðið að fara 

ekki þá leið að hanna snjallsímaforrit fyrir börn: „það var alveg á teikniborðinu en við 

sjáum kannski ekki hag í því að vera að berjast við hina bankana, það eru svo ofboðslega 

mörg öpp þarna úti og við höfum verið að hugsa um hvaða aðrar leiðir við getum farið“.  

Þegar kemur að markpóstum og auglýsingum vilja allir bankarnir meina að lítið púður 

sé lagt í slíka markaðssetningu til barna. Þeir senda þó einstöku sinnum út markpóst en 

þá séu umslögin stíluð á foreldrana og þá er það þeirra val hvort að þeir sýni börnunum 

bréfið eða ekki. Elínborg nefnir í þessu samhengi að allur póstur sem Landsbankinn sendir 

til barna er merktur foreldrum þeirra. Það er síðan foreldranna að ákveða hvort þeir láti 

barnið vita að þeim barst póstur frá bankanum. Elínborg segir: 

Þetta ræddum við einmitt við umboðsmann barna á sínum tíma, sem sagt 
mikilvægi þess að umslagið myndi aldrei gefa í skyn að þetta væru skilaboð til 
barnsins, að foreldrar myndu ekki lenda í því að ef barnið þeirra kæmi heim á 
undan þeim gætu þau mögulega verið búin að opna bréfið. 

Markpóstarnir hjá öllum bönkunum eru svipaðir, þeir senda t.d. allir bréf til barna á 

aldrinum 0-9 ára til að óska barninu til hamingju með afmælið og til að minna foreldra á 

að þeir geti sótt afmælissett fyrir börnin sín. Landsbankinn sendir líka bréf til að bjóða 
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foreldrum að sækja leiksskólatöskur þegar börn verða 2ja ára og að sækja 10 ára 

afmælisgjöf en allt þetta er að sjálfsögðu valfrjálst. Hildur hafði þetta að segja um 

afmælisbréfin: 

Þú færð bréf nokkrum vikum áður en að þú átt afmæli, nú áttu afmæli, nú 
ertu að verða 7 ára, ef þig langar þá geturðu sótt afmælissettið í útibúið okkar. 
Það sem við erum að hugsa þarna er að snerta viðskiptavininn og okkur langar 
til að óska þeim til hamingju með þennan frábæra dag. Okkur langar að gefa 
þeim afmælissettið. Ég meina auðvitað er þetta auglýsing fyrir okkur líka en 
við stílum auðvitað markaðsefnið á foreldrana. Ef að foreldri einhverra hluta 
vegna myndi ekki vilja fá þetta, þá er bara hægt að senda okkur póst, bara 
vinsamlegast takið mig af listanum. Það hefur sára sjaldan komið fyrir og í einu 
skiptinu var það meira að segja umhverfissjónarmið hjá viðkomandi að hún 
vildi ekki fá bréfpóstinn heim. En við viljum frekar senda bréfpóst svo að 
krakkarnir fái þetta „físískt“ inn um lúguna. Þú veist þetta er gaman fyrir 
barnið.  

Annað dæmi er að Íslandsbanki sendi öllum foreldrum barna í 6 ára árgangi póst til að 

bjóða þeim að mæta í útibú bankans og fá gefins Georgs úr samhliða útgáfu klukkuappsins 

þeirra. Þannig vöktu þeir athygli á appinu og segir Ragnar að: „þetta var ein stærsta 

herferð fyrir Georg sem að við höfum farið í, það voru auglýsingar út um allt, 

strætóskýlum, kvikmyndahúsum o.s.fr.“.  

Þegar kemur að auglýsingum á netinu sem tengjast börnum minnist Elínborg þess að: 

„við höfum kynnt Sprotaappið okkar fyrir foreldrum en þá minntum við á það með 

vefborðum, minntum foreldrana á það fyrir sumarfríið að það væru sögur og leikir þarna 

[í Sprotaappinu]“. Annars tala allir bankarnir um það að keyptar auglýsingar, hvort sem 

það er í prenti eða á netinu, sem tengjast börnum séu nánast engar og aldrei beinar 

auglýsingar til barna. Ragnar hjá Íslandsbanka nefnir þó að bankinn auglýsi viðburði 

tengda Krakkabankanum dálítið vel, stundum með heilsíðum í helgarblöðum eða með 

vefborðum, en mesta traffíkin kemur að vísu í gegnum viðburðinn á Facebook. Þessar 

auglýsingar beinast þó frekar til foreldra heldur en barnanna.   

Ragnar hjá Íslandsbanka talar um að bankinn hafi verið að framleiða þætti fyrir 

samfélagsmiðla eins og Facebook, Youtube og Instagram sem heita Bransasögur og eru 

hugsaðir fyrir eldri markhópa en höfða samt aðeins til yngri hópsins líka: 

Þetta er í raun og veru bara fræðsla, við lítum á þetta þannig, bara sögur af 
fólki sem er að gera góða hluti í samfélaginu. Við erum ekkert að selja neitt 
þar sko, við vorum með auglýsingar fyrir Kass reyndar en ákváðum að taka 
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þær bara út. Við lítum á þetta sem efnismarkaðssetningu og það bara á að 
vera án auglýsinga. […] En já svo þegar að það á við þá nýtum við þú veist, til 
þess að ná til þessara kannski 12-16 ára, þá er það bara Youtube eða 
Instagram, þú veist bara samfélagsmiðlarnir.  

Ragnar heldur áfram og segir: 

Við sjáum bara að þegar við erum kannski komin upp að svona 15-17 ára þá 
sjáum við að Instagram er að virka lang, lang best. Auglýsa þá kannski 
debetkortin eða slíkt. Af því það er greinilegt, Instagram og YouTube er 
algjörlega málið fyrir þennan hóp. Þetta sjáum við líka alveg í aukningu á 
umsóknum t.d. með þegar að við erum að keyra debetkort, þá sjáum við að 
það virkar alveg greinilega. En þegar kemur að ímyndarmælingum þá er svo 
erfitt að setja puttann akkúrat á hvað nákvæmlega það er. En það er mun 
auðveldara að sjá tengsl þegar að við erum með eldri hópinn þar sem að við 
erum svona kannski meira að auglýsa fyrir. Þar er stórmunur á. 

Það er á teikniborðinu hjá Íslandsbanka að taka mögulega það skref að framleiða efni sem 

á eingöngu að vera fyrir Instagram og ná til ca. 13-15 ára þar sem verið er að hvetja til 

sparnaðar á skemmtilegan hátt. „Þannig við erum svona að skoða þær leiðir t.d. bara til 

þess að koma vörumerkinu okkar inn í vitund þessa hóps“. Á Youtube, Instagram og 

Facebook hefur bankinn hingað til aðallega verið að beina skilaboðum sínum til ungs fólks 

18 ára og eldri til að vekja t.d. athygli á séreignasparnaði, debet- og kreditkortum eða 

ferðatryggingum. Ragnar nefnir líka að það standi mögulega til að búa til Georgsrás á 

Youtube: 

Við erum að skoða það til þess að koma til móts við erlendar rásir á Youtube 
sem að margir foreldrar eru að leyfa börnunum sínum að horfa á. Þar [á 
Georgsrásinni] væru stutt fræðslumyndbönd þar sem hann er að syngja eða 
þannig að þetta sé svona veita fyrir foreldra líka til að sækja íslenskt efni sem 
er eitthvað annað mótspil við þessar erlendu rásir. […] og jafnvel færa hann 
[Georg] nær því að fræða kannski börn um umhverfismál og það sem er núna 
í gangi í samfélaginu.  

Þegar kemur að áhrifavöldum og frægum einstaklingum í markaðssetningu til barna 

nefnir Hildur hjá Arion banka að þau hafi verið í samstarfi t.d. með Áttunni og verið með 

leiki og lukkuhjól þar sem hægt var að vinna ýmsa vinninga. Einnig fór Arion banki af stað 

að hanna og framleiða íþróttagalla, merkta bankanum, sem þeir gáfu áhrifavöldum í 

markaðsskyni. Báðar þessar herferðir voru til að auglýsa Einkaklúbbinn og sneru að ungu 

fólki: 
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Þetta var mjög skemmtilegt verkefni og við sáum alveg mun á skráningu í 
Einkaklúbbinn. Við fórum bæði í auglýsingaherferð með áhrifavalda og svo eru 
mörg tilboðin þarna sem höfða til þessa markhóps. Þú veist 2 fyrir 1 á Lemon 
og svona á þessum stöðum sem þau eru kannski að sækja í mikið.  […] 
Auglýsingarnar okkar miða bara að því hvaða markhóp við erum með hverju 
sinni. Þessi hópur fékk þetta náttúrulega bara á samfélagsmiðlum. Þetta voru 
mjög skemmtilegar auglýsingar og ekkert rosalega bankalegar. Við erum 
kannski að reyna að brjótast úr því normi að vera að hugsa sem bankastofnun 
því við erum þjónustufyrirtæki og erum svona að reyna að hugsa þetta 
öðruvísi. 

En vert er að benda á að þó að þessar herferðir náðu jafnvel til barna undir 18 ára þá voru 

þær hugsaðar frekar fyrir eldri markhópa. Hildur segir að herferðin og íþróttagallarnir hafi 

heppnast svo ótrúlega vel að bankinn fór í samstarf við SMASH og seldi gallana í búðinni 

þeirra vegna eftirspurnar. Ragnar hjá Íslandsbanka segir að bankinn noti áhrifavalda ekki 

beint í markaðssetningu til barna en í t.d. ýmsum herferðum sem tengjast börnum og 

beinast skilaboðin þá meira að foreldrum. T.d. til að auglýsa Reykjavíkurmaraþon 

Íslandsbanka: „fyrir Krakkahlaupið [hluti af maraþoninu] notuðum við áhrifavalda eins og 

Sólrúnu Diego til að hvetja til að, eða segja frá krakkahlaupinu, en það var kannski ekki 

beint að yngsta hópnum“. Svo heldur Ragnar áfram og segir að: „en eins og Bransasögur 

þá hafa sumir verið þar sem að maður gæti kallað áhrifavalda“. Bransasögur eru samt 

hugsaðar fyrir ungt fólk á ýmsum aldri en ekki kannski beint bara til þeirra sem eru undir 

18 ára þó að þættirnir geti alveg höfðað til unglinga líka. Þegar Elínborg hjá 

Landsbankanum var spurð hvort að bankinn notaði áhrifavalda í sinni markaðssetningu 

sagði hún hreint út: „ekki til barna, nei“. Elínborg heldur áfram og talar um að bankinn 

markaðssetji nánast aldrei til barna á samfélagsmiðlum: 

Fyrir utan fermingar, sem er kannski eina skiptið sem við förum í rauninni í 
einhverjar samfélagsmiðla- eða vefbirtingar. En annars erum við ekki að 
„targetera“ þau á samfélagsmiðlum. Við erum oftar að „targetera“ 
foreldrana, minna þau á að ef börnin þeirra leggja inn þá fá þau mótframlög. 

Hildur hjá Arion banka tekur í sama streng þegar kemur að fermingunum: „svona 

markaðssetning til unglinga er kannski samt meira stíluð á foreldrana, við erum 

náttúrulega alltaf að tala við foreldrana, við tölum ekki beint við krakkana“. Hildur talar 

líka um að þegar kemur að markaðssetningu til barna þá er bankinn aðallega að 

markaðssetja til sinna eigin viðskiptavina og foreldra þeirra, til að láta þau vita hvað er í 

boði, hvort sem það er þjónusta, vara, markaðsvarningur eða annað.  Hildur segir: 
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Það sem að við erum að auglýsa út á við, það eru kannski fermingarnar, þá 
erum við að reyna að ná til ákveðins markhóps. Við erum líka að reyna að ná 
til þeirra sem eru að gefa. Þannig erum við meira að tala við foreldra, afa og 
ömmur sem eru að gefa.  

 

5.3 Markmið og stefna 

Markmið allra bankanna er að efla fjármálalæsi barna og unglinga á Íslandi og hvetja þau 

til að spara. Einnig leggja þeir líka mikla áherslu á samfélagslega ábyrgð og eru með sterka 

umhverfisstefnu. Jafnframt er markmiðið líka að minna á sig, vera til staðar fyrir 

viðskiptavini sína í gegnum lífið og að byggja upp jákvæða ímynd. Hér að neðan verður 

farið nánar út í fræðslu og fjármálalæsi, samfélagslega ábyrgð og markmið og ávinning af 

markaðssetningu banka til barna. 

 

5.3.1 Fræðsla og fjármálalæsi 

Allir bankarnir leggja mikið upp úr að fræða og efla fjármálalæsi barna og unglinga. Arion 

banki keyrir t.d. sterkt fræðsluprógramm til barna og unglinga en einnig til foreldra og 

kennir þeim hvernig þeir eiga að fræða börnin sín um fjármál. Stefna Arion banka með 

barnalínunni sinni Sparilandi er fyrst og fremst að efla fjármálalæsi barna og hvetja þau 

til að spara. Hildur segir að:  

Það er markmiðið með barnalínunni okkar, af því að rannsóknir sýna að fólk 
hugsar oft neikvætt um peninga, en þeir þurfa ekki að vera neikvæðir, við 
erum að reyna að gera peninga skemmtilega. Þannig að þú hugsir jákvætt um 
peninga og kunnir að fara með þá og því fyrr sem við byrjum því betra.  

Hildur heldur áfram í því samhengi og nefnir að: „bankar þurfa líka innlán, við viljum ekki 

bara vera að lána fólki peninga, við viljum líka hvetja til sparnaðar og að fólk ávaxti 

peningana sína“. Fyrir unglingana hefur bankinn haldið vinsæla viðburði, út um allt land, 

þar sem poppstjarnan og hagfræðingurinn Jón Jónsson fræðir krakka um fjármál og bætir 

Hildur við að: „hann er náttúrulega einstaklega skemmtilegur og nær vel til krakkanna og 

þetta hefur verið rosalega sterkt hjá okkur“. Þá hefur Jón Jónsson farið líka inn í 

menntaskólana fyrir hönd Arion banka og verið með fjármálafræðslu á t.d. þemadögum 

hjá nemendum. Fræðslan fyrir unglingana er eðlilega mikið víðtækari en barnafræðslan 

og þar er farið yfir hluti eins og hvernig virkar að taka lán og hvað það kostar.  
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Íslandsbanki býður ungu fólki líka upp á sparnaðarfyrirlestra og fræðslu en stefna 

bankans er einmitt líka að auka fjármálalæsi og fræðslu. Yngsti hópurinn fær mikla 

fræðslu í gegnum barnalínu bankans, Georg og félaga, þá sérstaklega í gegnum 

snjallsímaforritin sem í boði eru. Síðan er lagt mikið upp úr að viðburðirnir sem bankinn 

heldur í gegnum Krakkabankann séu bæði fræðandi og skemmtilegir. Ragnar sér líka 

tækifæri í því að auka fræðsluna með myndböndum: „Við erum að leggja línurnar til þess 

að gera meira fræðsluefni fyrir netið og við sjáum alveg tækifæri í því, myndböndum“.  

Landsbankinn er með mjög svipað sjónarmið og lagt mikið upp úr fræðslu fyrir bæði 

börn og unglinga. Elínborg talar um að: 

Það er svo mikilvægt fyrir okkur að ungt fólk skilji og sé læst á fjármál. Þegar 
krakkar verða 18 ára þá erum við með fræðslu um hvað það þýðir að verða 
fjárráða. Einnig höfum við verið að benda foreldrum á hvað breytist við þann 
aldur og hvetjum þau til að taka spjallið við börnin sín. Nú fá krakkarnir leyfi 
til að stofna til alls konar skuldbindinga og því er svo mikilvægt að þau séu 
búin að kynna sér hvað það þýðir. Við höfum auðvitað miklar áhyggjur af 
smálánum og öðru, allt í einu opnast nýr heimur fyrir þessum krökkum og þau 
kannski átta sig ekki alveg á því hvernig þetta virkar og hver kostnaðurinn er í 
kringum þetta. 

Allir bankarnir eru í virku samstarfi með SFF, Samtökum fjármálafyrirtækja, og taka þátt í 

fjármálalæsisverkefnum með þeim. Í þeim verkefnum lána bankarnir starfsfólk frá sér til 

að taka þátt og til að fara með fjármálafræðslu inn í alla tíundu bekki á landinu. Sumir 

skólar t.d. á landsbyggðinni hafa komið sjálfir til bankanna og beðið um fjármálafræðslu 

og að einhver kæmi og færi yfir þessi mál með börnunum. Elínborg hjá Landsbankanum 

undirstrikar það sérstaklega að í þessari fræðslu fer engin sala fram og alls ekki verið að 

kynna fyrir börnunum neinar vörur hjá bönkunum. Þetta er bara hlutlaus fjármálafræðsla 

og er unnin í samstarfi við SFF og skólana.  

 

5.3.2 Samfélagsleg ábyrgð  

Bankarnir virðast allir vera sammála um að það sé samfélagsleg ábyrgð banka að efla 

fjármálalæsi. Elínborg hjá Landsbankanum nefnir í þessu samhengi að: 

Okkur finnst það vera samfélagsleg skylda okkur að hjálpa til við 
fjármálafræðslu. Það væri frábært ef fjármálafræðsla væri hluti af 
námsskyldu. En því miður er það ekki þannig í dag. Það er kannski ástæðan 
fyrir því að bankarnir hafa svolítið verið að stíga þar inn. 
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Ragnar talar einnig um að ástæðan fyrir því að Íslandsbanki fór út í það að búa til app fyrir 

börn væri að stuðla að fræðslu fyrir börn og segir: 

Þú græðir ekkert á því að búa til app hérna á Íslandi og sértaklega á íslensku. 
Það myndi enginn gera þetta af fyrra bragði því að þetta er ofboðslegur 
kostnaður. En við getum gert það án þess að hugsa það sem að græða á því. 
Þannig að við sjáum þetta bara sem svona, og viljum gera meira af þessum 
öppum, búa til eitthvað sem er kannski einhver vöntun á. Þú veist hjá t.d. 
grunnskólum eða og gera það í samvinnu við kennara og okkur heyrist 
allavega klukkuappið hafi slegið rækilega í gegn hjá kennurum. Þannig að 
öppin eru já ég myndi segja ofboðslega svona verðmætt fyrir okkur bæði út 
af fræðslunni aðallega og svo bara ímyndin.  

Þegar kemur að því að byggja upp góða ímynd nefnir Elínborg að Skólahreysti sé 

ímyndarverkefni hjá Landsbankanum: 

Við erum að styrkja ungmennastarf og hvetja til hreyfingar, hvetja til 
heilbrigðs lífernis. Þó að þátttakendur í Skólahreysti séu krakkar þá lítum við 
ekki á þetta verkefni sem markaðssetningu til barna. Við lítum frekar á þetta 
sem samfélags- og ímyndarverkefni. Við erum ekki að auglýsa neinar vörur í 
Skólahreysti. Við erum heldur ekki að setja skilyrði á þau íþróttafélög sem við 
styrkjum að krakkar þurfi að opna reikning hjá okkur, að söfnunarreikningar 
fyrir æfingaferðum séu hjá okkur. Við höfum ekki verið að gera þannig kröfur. 

Þegar kemur að gjafavörum til barna þá passar Arion banki sérstaklega uppá að vörurnar 

séu ofnæmisprófaðar og CE vottaðar. Hildur segir að: „allt sem að við gerum fer í gegnum 

rosalega strangt ferli og við látum prófa þetta og borgum peninga fyrir það. Þannig að við 

förum rosalega vel með allar vörurnar okkar“. Hún heldur áfram og segir: 

Það sem við erum líka að horfa í er, að við erum að reyna að passa okkur að 
vera með gjafir sem að nýtast. Það eru fullt af markaðsvörum út um allt, þau 
þurfa ekki dótið sem fer bara beint í ruslið. Þannig það er svona einn af okkar 
hornsteinum eða gildum er að gera gagn. 

Hildur talar líka um að hugmyndin með t.d. smekkjunum, afmælis- og svo 

ritfangasettunum sé að: „við erum með þennan þankagang að gera gagn og gefa eitthvað 

sem að skilar sér“. Hildur vill meina að bankinn sé með ákveðna stefnu og sé ekki að kaupa 

inn fullt af allskonar vörum og „dúndra“ þeim út. Þegar kemur að þessum gjöfum til barna 

talar Hildur um að hluta til sé þetta enn þá gert út af gömlum vana og hefðum: 

Bankar hafa í fjölda ára verið að gefa þessa bauka og gjafir til krakka, ég held 
að þetta sé bara svolítil hefð. Fólk ætlast til þess að það sé eitthvað. Þetta er 
bara hefð held ég. Maður fékk þetta þegar að maður var krakki. Þú veist, hvað 
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ætli fólk myndi gera ef bankinn myndi taka upp á því að hætta með 
markaðsvörur til barna. Ég veit það ekki. Ég velti því fyrir mér.  

Ragnar hjá Íslandsbanka tekur í sama streng en talar um að þetta sé að fara að breytast: 

Þegar svona stórt fyrirtæki sem er hálfgerð stofnun að þá er mikið gert af 
vana, þetta hefur bara alltaf verið gert svona. Og þá er svo erfitt að brjóta það 
upp. En t.d. bankinn hefur alltaf verið að gefa svona afmælissett, sem við 
ætlum að hætta líka með núna út af því að með breyttum tímum, bara á 
stafrænum tímum, þá er heimsóknum í útibú að fækka, þú átt ekki að þurfa 
þess lengur. Nú er bara kominn einhver tímapunktur þar sem við segjum nú 
skulum við bara stoppa. Í fyrsta lagi er þetta bara óumhverfisvænt, þetta 
endar bara í ruslinu, þetta er einnota. Og ég held að við séum bara að taka 
skref sem að hinir muni fylgja. Það er hægt að gera svo margt annað til að ná 
til hópsins en að vera með gjafir sko. Við ætlum bara að skoða, meiri 
upplifanir, búa til meira virði í raun og veru en að vera með eitthvað drasl.  

Ragnar heldur áfram og segir að Íslandsbanki sé búinn að taka ákvörðun að hætta að gefa 

gjafavörur þegar að krakkar koma í útibúið til þess að tæma baukinn sinn: 

Við munum hætta því s.s. út af umhverfissjónarmiðum, en það er eitt af 
markmiðum bankans að vera leiðandi í loftlagsmálum. Við viljum taka þetta 
fyrsta skref að hætta þessu til að sporna við sóun og plastnotkun. En á móti 
kemur munum við bjóða upp á upplifun í staðinn fyrir eitthvað dót. Það á að 
vera eitthvað annað sem kemur í staðinn, við viljum nálgast þennan hóp á 
annan hátt þegar að þau eru að koma í útibúið og tæma baukinn sinn. […] Oft 
er þetta þannig að barn kemur með baukinn sinn og það snýst allt um að fá 
dótið einhvern vegin. En við viljum bara reyna að breyta svolítið samtalinu. Að 
ræða meira við barnið um fjármál og peninga. Og við eigum að vera óhrædd 
við það að tala um peninga við börn. Spyrja þau bara út í hvað ertu að safna 
þér fyrir, hvað heldur þú að þú sért lengi að safna þér fyrir þessu. Svo er 
hugmyndin er að gera nýja bauka úr pappa, þar sem að barnið getur skrifað á 
baukinn hvað það er að safna fyrir.  

Hildur talar um að Arion banki sé líka með mjög sterka umhverfisstefnu og þar sé reynt 

að hafa gjafir til barna sem umhverfisvænastar. Elínborg hjá Landsbankanum nefnir líka 

að á síðustu árum hafi bankinn verið að einfalda gjafirnar sínar og gefa frekar 

umhverfisvænar og jafnvel fjölnota gjafir. Landsbankinn hefur líka verið að færa sig meira 

yfir í rafrænar gjafir eins og bíómiða eða slíkt en það hafa Arion banki og Íslandsbanki líka 

verið að gera. Ragnar undirstrikar að Íslandsbanki vilji frekar gefa meira af upplifunum 

eins og jafnvel gjafakort í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Ragnar segir að: 

Okkur finnst við líka bara sýna ábyrgð með því að vera ekki að kaupa, af því 
yfirleitt eru flestar þessar ódýru vörur pantaðar að utan og yfirleitt frá Kína, 
og þó að við verslum alltaf við birgja sem að við treystum þá getur maður 
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aldrei verið 100% viss um að vörur séu framleiddar við viðunandi aðstæður. 
Við viljum sýna ábyrgð og versla þá frekar við innlenda þjónustuaðila.  

Ragnar heldur áfram að tala um samfélagslega ábyrgð og segir: 

Manni finnst eins og að markmiðið sé núna og það er líka svona hluti af því 
sem er verið að vinna í nýrri stefnu fyrir bankann, manni finnst bara viðhorfið 
sé í raun og veru þessi samfélagslega ábyrgð. Og bankinn hefur alltaf unnið 
eftir því að vera með samfélagslega ábyrgð og vera svona hreyfiafl í 
samfélaginu. Það hefur líka sýnt sig í herferðunum sem við höfum verið með, 
við erum með maraþonið, við höfum verið með Meistaramánuð. Að við séum 
svona að hvetja fólk áfram til þess að gera góða hluti, hvort sem að það er 
bara að hreyfa sig eða setja sér markmið eða og þá finnst mér það vera svolítið 
stóra markmiðið með þessu, að fræða, að aðstoða fólk að ná sínum bara 
fjárhagslegu markmiðum og kenna börnum bara á fjármál og sparnað. Ég held 
að það svona, ef maður tekur svona háleita markmiðið eða þú veist sko. Fyrir 
utan kannski þessi öll framtíðarsölumarkmið sko. Maður vinnur eiginlega 
alltaf eftir því að maður sé að koma þessum hóp að góðum notum. 

Það er því ljóst að samfélagsleg ábyrgð og umhverfissjónarmið eru ofarlega í stefnu 

bankanna þegar að kemur að markaðssetningu. 

  

5.3.3 Markmið og ávinningur 

Ragnar hjá Íslandsbanka segir að helsti ávinningurinn af markaðssetningu banka til barna 

sé að börnin verði fróðari um fjármál: 

Af því að þú vilt líka hafa viðskiptavini í viðskiptum sem eru fjármálalæsir. Af 
því að það eru bestu viðskiptavinirnir. Þú vilt ekki fá viðskiptavini sem eru 
búnir að skuldsetja sig eða kunna ekki að fara með peninga, af því að það eru 
ekki góðir viðskiptavinir. Þannig að þú vilt bara búa til umhverfið þar sem að 
þú getur leiðbeint fólki að fara vel með peninga og kunna á fjármál. Og þá 
slærðu bara tvær flugur í einu höggi, þú ert bæði að kannski einhvern tímann 
að búa til góða viðskiptavini og þú ert í leiðinni að fræða fólk um hvernig það 
á að fara með peningana sína. Vera ábyrgt þegar að kemur að því að taka lán 
eða, taka ekki lán úr hófi eða smálán eða hvað það er. Þannig að ég myndi 
segja að það sé helsti ávinningurinn. 

Hann segir að tilgangurinn sé jafnframt að búa til eitthvað virði fyrir framtíðina:  

Þá náttúrulega erum við að skapa einhverja svona „top of mind“ sem fyrst, en 
alltaf á endanum þá er sölulega hliðin markmið líka, en maður hugsar samt 
ekki svo langt. Maður hefur það kannski alltaf á bak við eyrað á einhverjum 
tímapunkti, þegar að einhver af þessum krökkum ákveður að skipta um banka 
eða taka húsnæðislán að þau hugsi þá, kannski fyrst um Íslandsbanka. En það 
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er samt mjög svona mjög aftarlega á bak við eyrað. Maður er yfirleitt alltaf að 
hugsa um hvað maður getur gert skemmtilegt fyrir hópinn. 

Ragnar talar líka um að það sé mjög erfitt að mæla einhvern tölulegan árangur af 

markaðssetningu til barna og ekki beint hægt að tengja það við einhverjar sölur. Mest er 

þetta spurning um bætta ímynd og að vera til staðar.  Hildur hjá Arion banka hafði m.a. 

þetta að segja um markmiðið og ávinninginn á bakvið markaðssetningu banka til barna: 

Auðvitað viljum við líka að þetta [markaðssetningin til barna] skipti máli fyrir 
nýja kúnna að þetta sé hluti af því að vera í viðskiptum við okkur, við gerum 
líka vel við börnin þín, þú veist, börnin skipta okkur líka máli. […] Ég meina 
þetta eru allt „potential“ kúnnar. Þetta er bara eins og hvert annað fyrirtæki, 
hvort sem það er banki eða eitthvað annað að það þú veist það koma nýjar 
kynslóðir. […] En ávinningurinn er klárlega viðskiptin sem að við vonum að 
verði til framtíðar og út ævina.  

Hildur segir jafnframt að þeirra markmið sé líka að vera þjónustufyrirtæki, að bankinn sé 

til staðar og tilbúinn að þjónusta þig á öllum köflum lífsins. Elínborg tekur í sama streng 

varðandi markmið bankans með markaðssetningu til barna og segir: 

Við viljum vera til staðar, frá því að börn fá sinn fyrsta bankareikning. Við 
minnum síðan á okkur öðru hvoru með það að markmiði að þegar að þau 
þurfa á okkur að halda, hvort sem þau eru að fara að stofna launareikning eða 
taka íbúðarlán þá muni þau leita til okkar. Leita til okkar á undan 
samkeppnisaðilanum.  

Allir viðmælendur voru sammála um það að þeir ættu mjög trygga viðskiptavini og gera á 

því reglulegar mælingar. Ragnar nefnir þessu í þessu samhengi að:  

Það er mjög lítil hreyfing á fólki, fólk skiptir ekki um banka oft á lífsleiðinni, 
sumir eru í sama banka alla ævi. Frá fæðingu, þá er stofnaður 
framtíðarreikningur fyrir þig og það er svolítið í völdum foreldra þinna að 
ákveða það fyrir þig [hvar þú ert í bankaviðskiptum]. Þú kannski íhugar að 
skipta um banka þegar að þú ert orðinn lögráða eða eitthvað slíkt. En samt, á 
þessum tíma á meðan að þú ert ekkert að hugsa um þetta endilega, þá viljum 
við búa til eitthvað í „top of mind“ hjá þér. Svo þegar að þú ert orðinn lögráða 
og ert kannski að hugsa um að skipta, þá hugsarðu um já, þú upplifir það líka 
með fræðslunni, þú upplifir að Íslandsbanki veitir góða þjónustu. Eða bara er 
góður banki eða þú veist, fræðandi. Að þetta sé svona virðið í því að leggja 
orku og peninga í að markaðssetja til yngri hópsins.  

Elínborg talar um að það sé mikil tryggð á bankamarkaði en þegar fólk tekur stóru 

ákvarðanirnar í lífi sínu, eins og að taka íbúðarlán, þá fer það að skoða sig um. Helsta 

ástæðan þó fyrir að fólk skiptir um banka er ekki endilega kjör heldur ef það lendir í slæmri 
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þjónustu. Ungt fólk er líklegra til þess að skipta um banka eða vera með viðskipti í öllum 

bönkunum og flakka á milli. Elínborg segir að: „oft eru þau bara að elta uppi fríðindi eða 

2 fyrir 1 í bíó eða eitthvað slíkt, en tryggðin er samt glettilega mikil þó bankaþjónusta sé 

að breytast mikið í dag“. Hildur og Ragnar taka undir það að bankaviðskipti séu að breytast 

mikið núorðið, því nú er mikið auðveldara en áður að skipta um banka en áður. Elínborg 

segir: 

Í gegnum tíðina hefur það verið þannig að fólk hefur verið líklegt til að vera í 
viðskiptum við sama bankann alla sína ævi, vera á þeim stað þar sem það fékk 
fyrsta bankareikninginn sinn. Viðskiptavinum hefur einnig oft fundist það vera 
mjög mikið mál að skipta um viðskiptabanka. En í dag er bankaþjónusta orðin 
mun aðgengilegri og einfaldari en hún var. Nú geta viðskiptavinir skipt um 
banka í gegnum símann sínn á 3 mínútum. Þannig að þó að þessi fylgni sé enn 
til staðar eru miklar líkur á að hún verði ekki svona sterk áfram. 

Viðmælendur sammældust einnig um að bankarnir ættu allir marga lífstíðarviðskiptavini 

þó að bankaþjónustan sé að breytast. Ragnar segir að það skipti miklu máli, sérstaklega 

þar sem bankarnir þrír eru mjög svipaðir og með litla aðgreiningu, að búa til góða ímynd 

og vitund í hugum fólks. Hildur hjá Arion banka talar um að: 

Við erum í svo miklu langtímasambandi við okkar kúnna, yfir áratugi jafnvel, 
ef ekki bara alla ævi. […] Það sem við erum alltaf að horfa í er að þetta sé 
svona, við erum svolítið svona ferðafélagar í gegnum lífið. Við viljum vera 
þarna þegar að þú ert að taka þínar stóru ákvarðanir. Við erum með ákveðna 
strategíu í þessu. Við erum að horfa á þetta frá byrjun til enda. Hvernig 
þjónustum við þig sem kúnna frá blautu barnsbeini og þangað til að þú ferð 
að fá útgreiðslu úr lífeyrissparnaði. Hvað getum við gert fyrir þig á hverjum 
tímapunkti í þínu lífi og okkar slagorð er saman látum við góða hluti gerast. 
Það eru kannski bara ágætis lokaorð. 

 

5.4 Viðhorf 

Hér á eftir verður farið nánar út í viðhorf, vitund og viðbrögð fólks til markaðssetningu 

banka til barna og hvert viðhorf viðmælenda er til slíkrar markaðssetningar. 

 

5.4.1 Viðhorf og vitund fólks til markaðssetningu banka til barna 

Viðmælendur voru allir spurðir að því hvað þeir telja að viðhorf fólks almennt sé til 

markaðssetningar til barna og telur Hildur hjá Arion banka að fólki sé mögulega stundum 



 

50 

alveg sama og sé jákvætt gagnvart markaðssetningu sem kemur sér vel, eins og t.d. gjafir. 

Hún talar líka um að það séu einhverjir sem eru líka neikvæðir gagnvart slíkri 

markaðssetningu en bætir við að það séu mjög strangar reglur í kringum þetta og að 

fyrirtækin séu að passa sig. Ragnar hjá Íslandsbanka telur að fólk sé almennt á móti 

markaðssetningu til barna en tekur fram að honum finnist vera lítið af beinni 

markaðssetningu til þessa hóps:  

En svo er líka náttúrulega fullt af fólki sem er ekkert meðvitað um öll trixin 
sem eru reynd sko. Eitthvað svona litlir hlutir sem fólk veit ekkert af en svona 
er í raun og veru verið að markaðssetja til barna alltaf í kringum mann. Án 
þess að maður taki eftir því. Svo eru náttúrulega börn klædd í búninga í 
íþróttafélaginu sínu sem eru merkt bak og fyrir í auglýsingum þannig að þú 
veist, sumt er alveg svona eiginlega ekkert hægt að sleppa sko, eða þú kemst 
allavega ekki hjá því sem barn að sjá auglýsingar. Það er spurning að, við erum 
bara með gott regluverk í kringum þetta. Sem ég held að allir séu að fylgja 
eftir. 

Elínborg hjá Landsbankanum telur líka að fólk sé almennt neikvætt gagnvart 

markaðssetningu til barna, alveg sama hvaða vara það er: „ég held að foreldrar séu alltaf 

neikvæðir í garð markaðssetningar til barna“. Elínborg heldur áfram og talar um að í 

Hvítbókinni, sem Fjármála- og efnahagsráðuneytið gaf út eftir áramót um framtíðarsýn 

fyrir fjármálakerfið, að þar hafi komið fram að fólk sé með almennt frekar neikvætt 

viðhorf þegar það lýsir fjármálakerfinu. En í könnunum Landsbankans sem bankinn gerir 

til að kanna viðhorf viðskiptavina sinna til bankans þá er allt annað og mikið jákvæðara. 

Elínborg segir að:  

Fólk lítur öðruvísi á fjármálakerfið í heild heldur en sinn eigin banka. Það er 
held ég oft svipað með markaðssetningu. Þó að þú sért almennt neikvæður 
fyrir markaðssetningu til barna getur þú alveg verið jákvæður fyrir vissum 
hlutum svo sem að barnið þitt fái fræðslu. Þú metur oft öðruvísi það sem 
snertir þig beint eða stendur þér nær. 

Þegar kemur að viðhorfi fólks til markaðssetningar banka til barna telur m.a. Hildur hjá 

Arion baka að það sé viðkvæmt og að bankarnir þurfi að passa sig, á því sem þeir eru að 

gera: 

Ég hef ekki tekið eftir öðru nema þeir [bankarnir] séu að gera þetta mjög 
smekklega og hafa náttúrulega áratuga reynslu. Við erum með strangt 
regluverk í bönkunum, það skiptir málið. Við gerum auðvitað mistök eins og 
allir en ég veit ekki til þess að bankarnir hafi setið undir ámæli undanfarin ár 
fyrir þetta. 
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Ragnar telur að viðhorfið sé jákvætt gagnvart markaðssetningu bankanna til barna og 

segir:  

Miðað við bara hvað við fáum mikið af fólki inn t.d. bara í útibúin sem koma 
með börnin sín að tæma bauka. Ég efast um að fólk myndi mæta ef það væri 
á móti því að bankinn væri að gefa gjafir í hvert skipti sem barnið kemur og 
tæmir baukinn . Ég held líka bara að flestir bankar séu ekkert of mikið að, eins 
og við erum ekkert mikið að auglýsa. Ég myndi bara segja að ég held að það 
sé frekar bara jákvætt. 

Elínborg tekur að vísu í annan streng og telur að viðhorfið geti verið neikvætt:  

Almennt séð held ég að foreldrar líti á markaðssetningu fyrirtækja til barna 
sem frekar neikvæða. Það geta samt allir verið sammála um að ákveðin 
skilaboð t.d. fræðsla séu jákvæð. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort að þeir teldu að fólk væri almennt vel meðvitað 

um markaðssetningu banka til barna voru flestir á því að það væri misjafnt. Hildur hjá 

Arion banka segir: „ég held að það sé misjafnt og að sumum sé bara alveg sama, en svo 

held ég að sumir pæli mjög mikið í þessu“. Ragnar hjá Íslandsbanka heldur að fólk sé 

almennt ekki mjög vel meðvitað um það: „ég held að þau séu ekki meðvituð um það, að 

bankar séu í raun og veru alltaf að reyna að, þú veist að búa til einhverja framtíðar 

viðskiptavini, maður er stundum ekki sjálfur meðvitaður um það“. Þá telur Elínborg hjá 

Landsbankanum að fólk sé meðvitað um það að einhverju leyti en kannski ekki alveg öllu.  

 

5.4.2 Viðbrögð fólks til markaðssetningu banka til barna 

Viðmælendur voru spurðir út í viðbrögð fólks við markaðssetningu banka til barna og 

flestir voru sammála um að það væri mjög erfitt að mæla t.d. ánægju fólks með slíka 

markaðssetningu. Hildur hjá Arion banka segir að þau fái þó vísbendingar um hvað fólki 

finnst um markaðsaðgerðir þeirra út frá bæði tilfinningu og með að ræða við framlínuna 

í útibúnum sem eru í beinum samskiptum við viðskiptavinina: „þannig að við fáum raddir 

viðskiptavina, jákvæðar, neikvæðar eða ábendingar, hvað sem það er, beint í æð frá þeim. 

Hildur heldur áfram í þessum dúr og segir: 

Það sem að við finnum kannski mest fyrir er t.d. eins og afmælissettin. Þar er 
alveg ofboðsleg ánægja. Við fáum inn raddir viðskiptavina sem lýsa yfir 
ánægju. Barnið mitt var rosalega ánægt og börnin koma inn í útibúið rosalega 
glöð, þú veist. Við finnum það mest þannig. Það eru ekki til neinar kannski 
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ákveðnar mælingar með þetta en við sjáum bara að ákveðnir hlutir eru að 
virka. Ritfangasettin voru að virka, afmælissettin, þetta er svona eitthvað sem 
slær alveg í gegn.  

Hildur segir einnig að þau hafi jafnvel fengið þau viðbrögð frá fólki „af hverju er ekki 

meira“ af markaðsgjöfum og eru sumir duglegir að koma með nýjar hugmyndir af gjöfum 

til að gefa. Starfsfólkinu finnst gaman að gefa og fólki finnst gaman að fá gjafirnar, fólk 

sækist í þetta. Hildur segir að: 

Raddirnar sem koma inn á borð til okkar er miklu meiri ánægja. Ég myndi segja 
bara að óánægðu raddirnar eru þú veist, það er bara, mjög lágt hlutfall. Ég 
hugsa að síðustu árin höfum við kannski fengið einn póst á ári að meðaltali 
[sem var neikvæður], þar sem foreldri óskar að vera tekið af lista fyrir 
afmælissettin. Það kannski það eina. 

Þegar Ragnar hjá Íslandsbanka var spurður út í viðbrögð fólks við markaðssetningu 

bankans til barna nefndi hann þetta: 

Já, mjög jákvæð, sérstaklega þegar við byrjuðum á þessum Krakkabanka. Við 
upplifum líka alveg gríðarlega jákvæð viðbrögð við það, t.d. öppin hafa fengið 
mjög góð viðbrögð. Við finnum það líka með öppin, maður heyrir alltaf þegar 
mest er kvartað kannski, maður finnur það hvað, það var nánast þá sem 
maður áttaði sig á því hvað þetta er stórt þegar að eitt appið lá niðri. Þá var 
bara hringt hérna inn í þjónustuver sko og kvartað. Og þegar að þetta var 
heillengi niðri þá áttuðu sig svo margir á því, vá hvað þetta er stórt og vinsælt. 
Og eiginlega bara svona kom svo mörgum á óvart, það var enginn undirbúinn 
undir þetta. Þannig að allavega hefur maður ekki heyrt mikið neikvætt sko. 
Eina svona neikvæða sem maður hefur heyrt er einmitt út af gjafavörunum 
okkar. Þá umhverfislega séð, að þetta sé bara drasl, í grunninn er þetta 
náttúrulega drasl, en það er líka bara ein af ástæðunum fyrir því að við erum 
að hætta með það, við viljum bara ekkert vera að gefa drasl. 

Elínborg talar um að Landsbankinn fái mjög jákvæð viðbrögð frá fólki með allt í kringum 

barnalínuna sína Sprotana og að fólk sé sérstaklega hrifið af snjallsímaforritinu. Þá fær 

bankinn mjög jákvæð viðbrögð við öllu sem tengist Skólahreysti og hún man ekki til þess 

að hafa fengið mikið af neikvæðum viðbrögðum:  

Nei við fáum það ekki, alls ekki. Auðvitað hafa komið viðskiptavinir og 
afþakkað gjafir eða beðið um að taka sig af listum en það er líka bara eðlilegt. 
Ég hef sjálf oft afþakkað eitthvað sem barninu mínu er boðið. En nei við fáum 
ekki mikið neikvætt. Alls ekki. 
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5.4.3 Viðhorf viðmælanda til markaðssetningu banka til barna 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa sínu persónulega viðhorfi til markaðssetningar 

almennt til barna og voru flestir heldur neikvæðir gagnvart slíkri markaðssetningu. Þegar 

fyrirtæki eru að gefa markaðsvörur til barna sem eru merkt í bak og fyrir með lógói 

fyrirtækisins nefnir Hildur í því samhengi:  

Ég vil ekki merkja barnið mitt með neinu lógói, ég held að fyrirtæki ættu frekar 
að horfa á að styrkja vörumerkið sitt með litum eða teikningum heldur en að 
setja „corporate“ lógó á [börnin]. Við gerum þetta ekki, við setjum ekki Arion 
banka lógóið á markaðsvörurnar okkar til barna, þá setjum við Spariland. En 
hvergi Arion banka lógó. Buffin okkar eru bara karakterarnir úr Sparilandi, 
þannig við erum að passa og við viljum ekki að það sé lógósúpa á börnunum 
okkur finnst það ekki passa. Það er bara ákvörðun sem að við tókum og erum 
bara mjög meðvituð um. Við viljum bara að fólk þekki Sparilandið út frá því 
hvað það er fallegt, hvað við erum að gera með því. Og þegar að þú ert með 
buff, og ert með karakterana á buffinu, þá veistu að þetta er Arion banki, ekki 
af því að lógóið okkar er út um allt. 

Ragnar talar um að hann eigi börn sjálfur og að hann fái sting í magann þegar að hann sér 

auglýsingar sem beinast beint til barna. Þó tekur hann það fram að það sé ekki mikið af 

slíkum auglýsingum á Íslandi en erlendis sé það algengara. Hann heldur áfram og segir: 

Mér finnst rosalega vandmeðfarið að auglýsa til barna. Mér finnst eitt að vera 
upplýsandi og annað að vera auglýsa vöru eða fá þú veist börn til þess að 
kaupa eitthvað sko. Þannig að, þess vegna reynir maður alltaf að líta á það 
þannig að vera meira fræðandi en að fá einhvern til þess að gera eitthvað. Þau 
eiga sjálf að ráða því. og við viljum bara fræða þau. Við viljum ekkert vera að 
reyna að ýta þeim í einhverja eina átt.  

Elínborg talar um að fyrirtæki þurfi að vera ábyrg þegar að kemur að markaðssetningu til 

barna og þurfi að gera þetta vel. Henni finnst flest fyrirtæki á Íslandi sýna ábyrgð í 

markaðssetningu gagnvart börnum og að þau þurfi að setja sig dálítið í spor foreldra. Sem 

foreldri sé henni ekki sama hvernig fyrirtæki nálgast börnin sín:  

Því þetta eru svolítið ómótaðir einstaklingar, og það er hægt að hafa áhrif á 
þau. Ég held að flest fyrirtæki þau vita alveg hvað er rétt og hvað er rangt. Ég 
sé ekki mikið um brot á þessum reglum sko. Sem betur fer eru reglurnar hérna 
mjög skýrar. 

Viðmælendur voru einnig spurðir út í sitt persónulega viðhorf til markaðssetningu banka 

til barna og segir Hildur m.a. að hún sé mjög ánægð með hana:  
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Ég er náttúrulega ekki hlutlaus, ég hef átt stóran hlut í því að búa til þessa 
strategíu. Kannski helstu punktarnir í því er þetta, gerum gagn. […] Ég er 
rosalega ánægð með eflingu fjármálalæsis. Öll skilaboð til barnanna eru 
vandlega hugsuð. Skilaboðin til foreldranna eru vandlega hugsuð. Skilaboðin 
eru alltaf að spara, hugsaðu um peningana þína, þannig að mér finnst þetta 
skemmtilegt. Ég sé líka bara að börnin mín, þeim finnst Spariland æðislegt, 
þeim finnst æðislegt að fá bréfið. Þau fá aldrei bréf. Þeim finnst þetta geggjað. 
Nú er sonur minn að fara í skóla, ég hlakka til þess að sjá viðbrögðin hans við 
að fá ritfangasett. Það sem að ég upplifi er bara gleði, þetta er náttúrulega 
skuldbindingalaust, þú þarft ekkert að gera. Þannig að mér finnst hún 
skemmtileg. Ég er að reyna að sjá hvort að það sé eitthvað svona sem ég væri 
ósátt með.. neeei.. ég væri þá bara búin að breyta því sjálf sem að ég fílaði 
ekki.  

Ragnar lítur á markaðssetningu banka til barna sem svo að: „bankinn er bara að sinna sínu 

hlutverki í sinni samfélagslegu ábyrgð og að vera fræðandi“. Elínborg nefnir í þessu 

samhengi að hennar viðhorf er aftur að bankar séu bara mjög ábyrgir í sinni 

markaðssetningu til barna og segir að:  

Við erum ekki með nein töluleg markmið um að ná krökkum í viðskipti þegar 
að þau eru svona ung. Alls ekki, okkar markmið byrja þegar að fólk er orðið 
eldra. Við erum með mjög sterka samfélagsstefnu sem við fylgjum. Við viljum 
vera ábyrg, gera hlutina vel og í leiðinni efla traust til okkar. Og traust er 
þannig að það tekur langan tíma að byggja það upp en þú getur verið mjög 
fljótur að rífa það niður. Við erum að vanda okkur en ef eitthvað gerist, ef við 
gerum mistök þá viljum við að fólk bendi okkur á þau svo að við getum breytt. 
Það eru allir að gera þetta af heilum hug og okkur þykir það miður ef 
einhverjum fyndist við ganga of langt. 

Það er því nokkuð ljóst að þó að almennt séu viðmælendur tiltölulega neikvæðir gagnvart 

markaðssetningu almennt til barna eru þeir jákvæðir gagnvart sinni eigin 

markaðssetningu bankanna til barna. Þar spilar að sjálfsögðu inn í að þetta er starf sem 

þeir vinna sjálfir við af heilum hug og vilja gera vel og á ábyrgan hátt. Viðmælendur eru 

líka allir foreldrar og skilja hvernig tilfinning það er þegar að fyrirtæki eru að markaðssetja 

sig til sinna eigin barna. Það hefur líklega líka áhrif á hvernig þau standa sjálf að 

markaðsaðgerðum til barna í sinni vinnu.  
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6 Megindleg rannsókn 

Markmið rannsóknarinnar var einnig að kanna viðhorf almennings til markaðssetningar 

banka til barna. Til að komast að þeim niðurstöðum var notast við megindlega 

rannsóknaaðferð (e. quantitative research method) þar sem spurningalista var dreift 

rafrænt til úrtaksins. Í eftirfarandi kafla verður greint frá þátttakendum, mælitækinu sem 

notast var við ásamt framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

6.1 Mælitæki 

Þar sem að sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð áður var dálítið erfitt að finna 

mælitæki sem passaði vel við. Að lokum var ákveðið að byggja mælitækið í grunninn á 

öðru mælitæki úr svipaðri rannsókn, þeirra Young o.fl. (2003) sem fjallar um viðhorf 

foreldra til auglýsinga til barna í Bretlandi, Svíþjóð og á Nýja Sjálandi. Mælitækið er byggt 

á fullyrðingum sem þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu til á fimm punkta Likert-

kvarða þar sem 1 táknaði að þátttakendur væru mjög ósammála fullyrðingunni og 5 

táknaði að þeir væru mjög sammála fullyrðingunni. Tíu vel valdar fullyrðingar, sem þótti 

henta vel til að mæla viðhorf fólks til markaðssetningu banka til barna, úr þessum 

fyrrnefnda mælitæki, voru þýddar og aðlagaðar að þessari rannsókn.  

Til viðbótar við mælitækið voru samdar aðrar tíu spurningar til að mæla viðhorf 

þátttakenda til mismunandi tegunda markaðssetningar sem bankar beina til barna. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu á fimm punkta Likert-kvarða þar sem 1 

táknaði að þátttakendur væru með mjög neikvætt viðhorf gagnvart atriðinu og 5 táknaði 

að þeir væru með mjög jákvætt viðhorf gagnvart atriðinu.  

Almennt viðhorf fólks til auglýsinga sem fyrirtæki og bankar banka beina til barna var 

mælt með spurningunum: „Hvert er viðhorf  þitt  til  auglýsinga  sem  fyrirtæki  almennt  

beina  til  barna?“ og  „Hvert er viðhorf  þitt  til  auglýsinga  sem  bankar  beina  til  barna?“ 

Svarkostir voru eins og áður á 5 punkta kvarða þar sem 1 táknaði mjög neikvætt og 5 

táknaði mjög jákvætt.  

Eftir að spurningalistinn var fullmótaður var hann forprófaður á nokkrum 

einstaklingum til að athuga hvort að spurningarnar væru skýrar og skiljanlegar. Eftir 
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forprófunina voru spurningarnar fínpússaðar og listinn settur fram á vefsíðunni 

QuestionPro.com. Mælitækið eða spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka II.  

 

6.2 Framkvæmd 

Í upphafi spurningalistans fengu þátttakendur upplýsingar um að höfundur væri að vinna 

rannsóknarverkefni í námi sínu í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. 

Einnig kom fram að markmiðið væri að kanna viðhorf almennings til markaðssetningar 

íslenskra banka til barna og að könnunin tæki aðeins um 4-5 mínútur. Sérstaklega var 

tekið fram að könnunin væri nafnlaus og svör væru ekki rakin til þátttakenda. 

Spurningalistanum var deilt eftir hentugleika á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem 

óskað var eftir þátttöku og jafnframt að fólk sendi listann áfram á aðra sem væru líklegir 

til að taka þátt. Gagnasöfnun fór fram frá 27. mars 2018 og stóð yfir í um rúmar 2 vikur.  

 

6.3 Þátttakendur 

Rafrænt hentugleikaúrtak var notað í þessari rannsókn þar sem tengill með könnun var 

deilt á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem óskað var eftir þátttöku. Einnig var óskað 

eftir því að fólk sendi könnunina áfram á aðra. Alls bárust 258 svör. Hluta af 

bakgrunnsupplýsingum um þátttakendur má sjá í töflu 2. Aldur þátttakenda var nokkuð 

dreifður en kynjahlutfall var frekar ójafnt þar sem talsvert fleiri konur tóku þátt heldur en 

karlar. Þátttakendur voru einnig spurðir um hvort að þeir ættu börn og þá hvað mörg, og 

reyndist meirihluti þátttakenda vera foreldrar. Þá voru flestir þátttakendur með 

háskólapróf.    

 

Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur. 

Kyn   Aldur   Börn  Menntun 

Konur 78,7%  25 ára eða yngri 11,2%  Foreldrar 68,6%  Ekki með háskólapróf 28,3% 

Karlar 21,3%  26-35 ára 42,3%  Barnlausir 31,4%  Með háskólapróf 71,7% 

   36-45 ára 21,3%       

   45-55 ára 15,5%       

      56 ára eða eldri 9,7%             
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7 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

7.1 Lýsandi niðurstöður 

Í töflu 3 eru upplýsingar um lýsandi niðurstöður þeirra 10 atriða eða fullyrðinga sem 

notaðar voru til að leggja mat á viðhorf fólks til markaðssetningu banka til barna. Þegar 

rýnt er í fullyrðingarnar í töflu 3 má sjá að svo virðist sem þátttakendum finnist börn 

nokkuð berskjölduð fyrir auglýsingum banka, slíkar auglýsingar séu nánast óviðeigandi og 

að það ætti jafnvel að banna auglýsingar sem beinast að ungum börnum. Þátttakendur 

virðast telja að börn eldri en fimm ára skilji ekki endilega hver tilgangur auglýsinga banka 

til barna er og að bankar séu mögulega að reyna með auglýsingum sínum að ná börnum 

snemma á sitt band, í þeirri trú að gera þá að tryggum framtíðar viðskiptavinum.  

 

Tafla 3. Lýsandi niðurstöður fullyrðinganna 10 

  M sf N 

Auglýsingar banka til barna veita gagnlegar upplýsingar um hvaða 
fjármálaþjónusta er í boði fyrir börn.   

2,68 1,043 261 

Auglýsingar sem bankar beina til barna eru skemmtilegar.   2,81 0,928 261 

Auglýsingar banka til barna hjálpar börnum að skilja hvað bankar gera. 2,55 1,081 262 

Það er of mikið af auglýsingum sem bankar beina til barna. 3,32 0,870 261 

Bankar auglýsa til barna til þess að „ná þeim snemma“ í þeirri trú að 
gera þá að tryggum framtíðar viðskiptavinum. 

3,87 0,961 262 

Það er óviðeigandi að fjármálafyrirtæki eins og bankar séu að auglýsa 
beint til barna. 

3,72 1,113 261 

Börn eru berskjölduð fyrir auglýsingum banka. 3,76 1,099 261 

Bankar nýta sér einfeldni og trúgirni barna til að auglýsa sig til þeirra.  3,57 1,167 261 

Flest börn eldri en 5 ára skilja hver tilgangur auglýsinga banka til barna 
er. 

1,85 0,923 260 

Banna ætti auglýsingar sem beinast að börnum sem eru of ung til að 
skilja tilgang þeirra. 

3,82 1,078 262 

 

Í töflu 4 má svo sjá upplýsingar um lýsandi niðurstöður allra þeirra 12 atriða sem notuð 

voru til að leggja mat á almennt viðhorf fólks til auglýsinga sem fyrirtæki og bankar beina 

til barna og svo viðhorf til mismunandi tegunda markaðssetningar sem bankar beina til 

barna. Ef fyrstu tvö atriðin eru skoðuð má sjá að almennt virðast þátttakendur fremur 

neikvæðir gagnvart auglýsingum sem fyrirtæki og bankar beina til barna, þó aðeins minna 
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neikvæðir gagnvart bönkum. Hins vegar virðast þátttakendur tiltölulega jákvæðir 

gagnvart gjöfum, styrkjum, viðburðum eða fræðandi leikjum sem bankar bjóða börnum í 

markaðsskyni. Þá virðast þátttakendur örlítið neikvæðari gagnvart því að nota 

teiknimyndafígúrur eða fræga einstaklinga í auglýsingar eða kynningarefni til barna.  

 

Tafla 4. Lýsandi niðurstöður atriðanna 12 

  M sf N 

Auglýsingar sem fyrirtæki almennt beina til barna. 1,93 0,808 279 

Almennt viðhorf til auglýsinga sem bankar beina til barna.  2,27 1,069 278 

Að bankar gefi börnum sparibauka. 3,85 1,004 278 

Að bankar gefi börnum gjafir sem verðlaun fyrir að leggja inn á 
reikninginn sinn. 

3,68 1,119 278 

Að bankar bjóði börnum inngöngugjöf eða mótframlag (peningagjöf) 
þegar stofnaður er framtíðarsparnaðarreikningur eða 
verðbréfasjóður. 

3,62 1,102 279 

Að bankar bjóði upp á spjaldtölvu- og snjallsímaöpp fyrir börn með 
fræðandi leikjum. 

3,58 1,128 279 

Að bankar haldi fræðslufundi og gefi út fræðsluefni til að fræða börn 
um fjármál og fjármálalæsi. 

4,13 0,997 279 

Að bankar styrki viðburði t.d. sem tengjast skóla, íþróttum eða 
frístundum barna á einhvern hátt. 

3,94 1,052 278 

Að bankar bjóði börnum upp á að sækja um tómstundar- eða 
námsstyrki. 

4,13 0,987 278 

Að bankar noti teiknimyndafígúrur í kynningarefni sínu til barna. 3,13 0,975 278 

Að bankar noti fræga einstaklinga í auglýsingar sem börn þekkja eða 
tengja við. 

2,87 0,961 278 

Að bankar bjóði börnum á ókeypis skemmtanir eða viðburði (t.d. 
tónleika, leikrit o.s.fr.) á vegum bankans. 

3,41 1,102 279 
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7.2 Þáttagreining 

Þáttagreining var framkvæmd á breytum gagnasafnsins með hornréttum snúningi. Fyrst 

var framkvæmd þáttagreining á fyrstu 10 fullyrðingum mælitækisins. Kaiser-Meyer-Olkin 

próf staðfesti að úrtakið væri nægjanlega stórt fyrir greininguna (KMO = 0,878) og 

Bartletts prófið var marktækt (χ2 (45) =1022,467; p < 0,001) sem gaf til kynna að fylgni 

væri til staðar í gagnasettinu og það virtist því henta ágætlega vel fyrir þáttagreiningu. 

Skriðuritið þótti benda til þess að þættirnir væru tveir og skýrði samsetning þeirra 57,9% 

af dreifingu breytanna. Í töflu 5 má sjá þættina og hleðslu hverrar breytu. Þar má einnig 

sjá innri áreiðanleika breytanna sem var mældur með Cronbachs alfa (α). Innri 

áreiðanleiki var mjög góður fyrir báða þættina.  

 

Tafla 5. Skipting breytanna í þætti 

  

Auglýsingar 
banka til barna 
eru neikvæðar 

Auglýsingar 
banka til barna 
eru jákvæðar 

Bankar nýta sér einfeldni og trúgirni barna til að auglýsa sig 
til þeirra. 

0,881  

Börn eru berskjölduð fyrir auglýsingum banka. 0,858   

Það er óviðeigandi að fjármálafyrirtæki eins og bankar séu 
að auglýsa beint til barna. 

0,774  

Það er of mikið af auglýsingum sem bankar beina til barna. 0,687   

Banna ætti auglýsingar sem beinast að börnum sem eru of 
ung til að skilja tilgang þeirra. 

0,610  

Bankar auglýsa til barna til þess að „ná þeim snemma“ í 
þeirri trú að gera þá að tryggum framtíðar viðskiptavinum. 

0,505   

Auglýsingar banka til barna hjálpar börnum að skilja hvað 
bankar gera. 

 0,792 

Auglýsingar sem bankar beina til barna eru skemmtilegar.   0,728 

Auglýsingar banka til barna veita gagnlegar upplýsingar um 
hvaða fjármálaþjónusta er í boði fyrir börn. 

 0,726 

Flest börn eldri en 5 ára skilja hver tilgangur auglýsinga 
banka til barna er. 

  0,546 

Innri áreiðanleiki (α) 0,858 0,714 
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Önnur þáttagreining var gerð á þeim tíu atriðum gagnasafnsins, sem notuð voru til að 

leggja mat á viðhorf þátttakenda til mismunandi tegunda markaðssetningar sem bankar 

beina til barna með hornréttum snúningi. Kaiser-Meyer-Olkin próf staðfesti að úrtakið 

væri nægjanlega stórt fyrir greininguna (KMO = 0,897) og Bartletts prófið var marktækt 

(χ2 (45) =1745,536; p < 0,001) sem gaf til kynna að fylgni væri til staðar í gagnasettinu og 

það virtist því henta ágætlega vel fyrir þáttagreiningu.  

Rannsakandi knúði fram fjóra þætti sem útskýrðu saman 81,4% af dreifingu breytanna 

út frá skriðuriti. Í töflu 6 má sjá þættina og hleðslu hverrar breytu. Þar má einnig sjá innri 

áreiðanleika breytanna sem var mældur með Cronbachs alfa (α). Innri áreiðanleiki var 

mjög góður fyrir alla þættina.  

Tafla 6. Skipting breytanna í þætti 

  
Gjafir 

Kynningarefni 
og viðburðir 

Styrkir Fræðsla 

Að bankar gefi börnum gjafir sem verðlaun fyrir að 
leggja inn á reikninginn sinn. 

0,843    

Að bankar bjóði börnum inngöngugjöf eða 
mótframlag (peningagjöf) þegar stofnaður er 
framtíðarsparnaðarreikningur eða 
verðbréfasjóður. 

0,799    

Að bankar gefi börnum sparibauka. 0,713    

Að bankar noti fræga einstaklinga í auglýsingar 
sem börn þekkja eða tengja við. 

 0,842   

Að bankar noti teiknimyndafígúrur í kynningarefni 
sínu til barna. 

 0,797   

Að bankar bjóði börnum á ókeypis skemmtanir eða 
viðburði (t.d. tónleika, leikrit o.s.fr.) á vegum 
bankans. 

 0,556   

Að bankar styrki viðburði t.d. sem tengjast skóla, 
íþróttum eða frístundum barna á einhvern hátt. 

  0,862  

Að bankar bjóði börnum upp á að sækja um 
tómstundar- eða námsstyrki. 

  0,714  

Að bankar haldi fræðslufundi og gefi út fræðsluefni 
til að fræða börn um fjármál og fjármálalæsi. 

   0,842 

Að bankar bjóði upp á spjaldtölvu- og 
snjallsímaöpp fyrir börn með fræðandi leikjum. 

   0,700 

Innri áreiðanleiki (α) 0,877 0,834 0,818 0,751 
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Þættirnir úr báðum þáttagreiningunum voru settir saman þannig að allar breyturnar 

höfðu jafnt vægi innan þáttanna. Í töflu 7 má m.a. sjá meðalgildi svara við hverjum þætti. 

Fullyrðingar í þættinum Auglýsingar banka til barna eru neikvæðar hafa neikvæða 

skírskotun, þannig að lægra gildi er í raun jákvæðara en hærra gildi í þeim þætti. 

Fullyrðingarnar og atriðin í hinum þáttunum fimm hafa jákvæða skírskotun og því er 

hærra gildi í þeim þáttum jákvæðara en lægra gildi.  

 

Tafla 7. Grunnupplýsingar um sérhvern þátt 

  M sf N 

Auglýsingar banka til barna eru neikvæðar 3,68 0,807 262 

Auglýsingar banka til barna eru jákvæðar 2,47 0,729 262 

Gjafir 3,72 0,963 279 

Kynningarefni og viðburðir 3,14 0,876 277 

Styrkir 4,03 0,939 277 

Fræðsla 3,86 0,952 279 

 

7.3 Munur á viðhorfi milli hópa 

Þegar athugað var hvort að væri munur á viðhorfi til markaðssetningar banka til barna 

milli kynja kom fram að konur (M = 3,91; sf = 0,907) voru örlítið jákvæðari gagnvart 

þættinum Fræðsla heldur en karlar (M = 3,57; sf = 1,107; t(256) = 2,304; p = 0,022). Þá 

voru karlar (M = 2,82; sf = 0,785) neikvæðari gagnvart þættinum Kynningarefni og 

viðburðir heldur en konur (M = 3,19; sf = 0,890; t(254) = 2,842; p = 0,005). Ekki reyndist 

vera munur á milli kynja á öðrum þáttum (p > 0,05). 

Það reyndist vera munur á viðhorfi eftir aldurshópum í öllum þáttunum (sjá töflu 8). 

Því yngra sem fólk var því jákvæðara viðhorf virtist það hafa til auglýsinga sem bankar 

beina til barna. Sömu söguna var að segja með þættina Gjafir, Kynningarefni og viðburðir, 

Styrkir og Fræðsla en því yngri sem þátttakendur voru því jákvæðari voru þeir gagnvart 

þessum þáttum.  

 

 

 



 

62 

Tafla 8. Afstöðumunur milli aldurshópa 

  Aldur M sf N Anova próf 

Almennt viðhorf til 
auglýsinga sem 
bankar beina til 
barna 

30 ára og yngri 2,56 1,094 98 

F(3, 253) = 7,572; p < 0,001 
31-40 ára 2,32 1,036 69 

41-50 ára 1,96 1,021 45 

51 ára og eldri 1,76 0,957 45 

Auglýsingar banka til 
barna eru neikvæðar 

30 ára og yngri 3,46 0,803 99 

F(3, 254) = 7,415; p < 0,001 
31-40 ára 3,72 0,695 69 

41-50 ára 3,66 0,846 45 

51 ára og eldri 4,12 0,788 45 

Auglýsingar banka til 
barna eru jákvæðar 

30 ára og yngri 2,67 0,653 99 

F(3, 254) = 5,916; p < 0,001 
31-40 ára 2,48 0,690 69 

41-50 ára 2,32 0,806 45 

51 ára og eldri 2,18 0,761 45 

Gjafir 

30 ára og yngri 3,94 0,840 99 

F(3, 254) = 6,784; p < 0,001 
31-40 ára 3,78 0,734 69 

41-50 ára 3,56 1,049 45 

51 ára og eldri 3,21 1,235 45 

Auglýsingar og 
kynningar 

30 ára og yngri 3,34 0,726 99 

F(3, 252) = 9,132; p < 0,001 
31-40 ára 3,25 0,742 68 

41-50 ára 2,90 1,015 45 

51 ára og eldri 2,61 1,019 44 

Styrkir 

30 ára og yngri 4,22 0,739 98 

F(3, 252) = 6,166; p < 0,001 
31-40 ára 4,10 0,812 69 

41-50 ára 3,66 1,224 44 

51 ára og eldri 3,66 1,107 45 

Fræðsla 

30 ára og yngri 4,03 0,710 99 

F(3, 254) = 6,204; p < 0,001 
31-40 ára 3,97 0,907 69 

41-50 ára 3,67 1,163 45 

51 ára og eldri 3,37 1,130 45 

 

Munur reyndist vera á viðhorfum til fjögurra þátta eftir menntun. Það voru þættirnir 

Gjafir, Styrkir, Auglýsingar banka til barna eru jákvæðar og breytan Almennt viðhorf til 

auglýsinga sem bankar beina til barna (sjá töflu 9). Þeir sem voru háskólamenntaðir 

virtust vera neikvæðari gagnvart auglýsingum sem bankar beina til barna og þegar 

börnum er gefið gjafir eða styrki í markaðsskyni, en þeir sem voru með lægri menntun.  

Enginn munur á viðhorfi reyndist vera á milli hópa þegar kom að bakgrunnsbreytunni laun 

(p > 0,05).  
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                       Tafla 9. Afstöðumunur milli háskólamenntaðra og annarra 

 

Afstöðumunur milli foreldra og barnlausa var skoðaður og kom í ljós að munur reyndist 

á þáttunum Gjafir, Styrkir, Fræðsla, Auglýsingar banka til barna eru jákvæðar og 

breytunni Almennt viðhorf til auglýsinga sem bankar beina til barna (sjá töflu 10). Þó ber 

að nefna að munur á þáttunum Gjafir (p = 0,075) og Fræðsla (p = 0,065) var á mörkunum 

með að vera marktækur. Þeir sem eiga börn eru almennt jákvæðari gagnvart auglýsingum 

banka til barna en barnlausir. Þá eru þeir sem eiga börn einnig jákvæðari en barnlausir 

gagnvart gjöfum, styrkjum og fræðslu sem bankar bjóða börnum upp á. Það reyndist svo 

ekki vera munur á viðhorfi eftir því hversu mörg börn þátttakendur ættu (p > 0,05).  

 

Tafla 10. Afstöðumunur milli foreldra og barnlausra 

  Börn M sf N t-próf 

Almennt viðhorf til auglýsinga 
sem bankar beina til barna 

Já 2,46 1,037 81 
t(255) = 2,101; p < 0,05 Nei 2,15 1,092 176 

Auglýsingar banka til barna eru 
jákvæðar 

Já 2,68 0,623 81 
t(256) = 3,054; p < 0,005 Nei 2,38 0,759 177 

Gjafir 
Já 3,85 0,806 81 

t(194) = 3,054; p = 0,075 
Nei 3,64 1,024 177 

Styrkir 
Já 4,19 0,731 81 

t(212) = 2,509; p < 0,05 
Nei 3,90 1,031 175 

Fræðsla 
Já 3,98 0,760 81 

t(206) = 1,856; p = 0,065 
Nei 3,77 1,035 177 

 

  
Háskóla- 
menntun 

M sf N t-próf 

Almennt viðhorf til auglýsinga 
sem bankar beina til barna 

Já 2,16 1,056 185 
t(255) = 2,075; p < 0,05 Nei 2,47 1,126 72 

Auglýsingar banka til barna 
eru jákvæðar 

Já 2,41 0,706 185 
t(256) = 2,175; p < 0,05 Nei 2,63 0,772 73 

Gjafir 
Já 3,61 0,953 185 

t(256) = 2,521; p < 0,05 
Nei 3,95 0,957 73 

Styrkir 
Já 3,90 0,967 183 

t(254) = 2,353; p < 0,05 
Nei 4,21 0,891 73 
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8 Umræður  

Markmið eigindlegrar rannsóknar var að skoða hvernig íslenskir bankar eru að 

markaðssetja til barna og leiddu niðurstöðurnar í ljós að allir bankarnir þrír, Arion banki, 

Íslandsbanki og Landsbankinn, eru að stunda slíka markaðssetningu á einn eða annan hátt 

og hafa gert það í áratugi, þó í mismiklum mæli.  

Þær aðferðir og leiðir sem bankarnir notast við í sinni markaðssetningu til barna eru 

m.a. í formi gjafa, en börn fá t.d. gefins sparibauk þegar þau stofna sparnaðarreikning og 

leggja inn á hann. Þau fá einnig verðlaun þegar þau koma að tæma baukinn sinn eða leggja 

inn á reikninginn og er það í raun hvatning til sparnaðar. Slík verðlaun geta því haft áhrif 

á hegðun barna, þ.e. að þau safna mögulega meira í baukinn sinn til að fá verðlaun, en 

Šramová (2015) talar einmitt um að eitt af markmiðum með markaðssetningu er að hafa 

áhrif á hegðun. Baukagjafirnar eru oft einhver leikföng eða markaðsvarningur, merkt 

barnalínu bankans, eins og buff, krítar, límmiðar o.s.frv. Lawrence (2005), Hosting (2000), 

Ip o.fl. (2007) tala öll um að það geti verið mjög áhrifaríkt að gefa börnum dót eða gjafir í 

markaðsskyni og sé ein af árangursríkustu markaðsaðferðunum. Bankarnir eru ekki bara 

að gefa börnum baukagjafir en t.d. hefur Landsbankinn verið að gefa leikskólabörnum 

töskur og Íslandsbanki gefur unglingum bakpoka þegar þau fá fyrsta debetkortið sitt og 

svo bíómiða. Arion banki gefur ungabörnum smekki, 6 ára börnum ritfangasett fyrir 

skólann og svo unglingum heyrnatól, bíómiða og kortaveski svo eitthvað sé nefnt. Það er 

nefnilega, eins og Hosting (2000) nefnir, mjög mikilvægt að gjafirnar hafi eitthvað virði, 

geri gagn og sé eitthvað sem barnið eða unglingurinn vill eiga, en ekki eitthvað drasl. 

Bankarnir virðast vera meðvitaðir um það og vilja að gjafirnar geri einmitt gagn en ekki 

eitthvað sem fer bara beint í ruslið. Það er áhugavert, eins og Hosting (2000) talar um, að 

börn séu líkleg til að taka gjafir sem þau hafa fengið í markaðsskyni með sér á leikvöllinn 

eða í skólann og sýna vinum sínum. Eitt árangursríkasta markaðstólið er að fá viðskiptavini 

sína til að mæla með vörumerkinu við aðra og því gríðarlega verðmætt uppá ímynd 

bankanna ef börnin eru það ánægð með gjafirnar sínar að þau segi öðrum frá því. Síðan 

hjálpar það enn þá frekar að foreldrar virðast líka vera hrifnir af slíkum gjöfum, sérstaklega 

ef þær sparar þeim einhver útgjöld eins og gjafir sem koma að góðum notum (Goudge og 

Green, 1985). Allir bankarnir hafa boðið börnum að sækja afmælissett skreytt barnalínu 

bankans, þegar að þau eiga afmæli. Þetta er annað dæmi um gjöf sem kemur sér vel og 
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sparar klárlega útgjöld fyrir foreldra. Þetta eykur líka sýnileika vörumerkis barnalínu 

bankanna, þegar að afmælið og gestirnir eru nánast skreyttir fígúrum vörumerkisins og 

getur að mörgu leyti bætt ímynd, vitund og þekkingu á vörumerkinu. Að vísu ber að nefna 

að Íslandsbanki ætlar að hætta með afmælissettin og áþreifanlegar baukagjafir af 

umhverfissjónarmiðum og einbeita sér meira að því að gefa upplifanir í staðinn. Allir 

bankarnir bjóða síðan börnum sem að leggja inn fermingarpeningana sína, 30.000kr eða 

meira, inn á framtíðarreikning þá borga bankarnir 6.000kr mótframlag sem er enn og aftur 

hvatning til sparnaðar.  

Rannsakanda þótti mjög áhugavert að fleiri en einn viðmælandi talaði um að gjafirnar, 

sem gefnar eru í markaðsskyni til barna, séu að mörgu leyti gefnar enn út af gömlum vana 

og hefðum. Þetta hefur verið svona í fjölda ára og fólk býst við því að fá þessar gjafir fyrir 

börnin sín. Það yrði kannski einhver óánægja meðal viðskiptavina ef bankarnir myndu 

hætta að gefa börnum gjafir eða verðlaun og rannsakandi veltir því fyrir sér hvort það 

gæti haft neikvæð áhrif á viðhorf. Sérstakleg í ljósi þess að gjafir eru einar af þeim 

markaðsaðgerðum sem fólk er frekar jákvætt gagnvart eins og kom fram í megindlegri 

rannsókn. Einnig væri fróðlegt að skoða hver viðbrögð fólks verða við því að Íslandsbanki 

ætlar að hætta að gefa baukagjafir af umhverfissjónarmiðum og einbeita sér frekar að því 

að gefa upplifanir í staðinn. Kannski verða sumir ánægðir með það einmitt út af 

umhverfissjónarmiðunum en kannski verða aðrir ósáttir því það er verið að bregða út af 

vananum. Síðan verður líka áhugavert að fylgjast með viðbrögðum fólks ef Íslandsbanki 

fer þá leið að byrja að gefa bauka úr pappír. Af umhverfissjónarmiðum er náttúrulega 

frábært að draga úr plastnotkun en góð spurning hvernig pappabaukar muna endast og 

hvað börnum finnst um þá. Það er líka vert að benda á að þar sem bankaþjónusta er að 

breytast mikið í dag og minna um það að börn komi með skiptimynt í bankann, þá er 

kannski ekki lengur eins algengt að börn noti bauka og mun sú notkun jafnvel minnka enn 

meira í framtíðinni. Rannsakandi varpar fram þeirri hugmynd að ef til vill þurfa bankarnir 

að finna aðra leið en gömlu góðu baukana til að hvetja yngri börn til sparnaðar í 

framtíðinni sökum þessa, jafnvel að koma á fót einhvers konar rafrænum baukum. 

Bankarnir eru hver með sína barnalínu fyrir yngri börnin frá 0-9 ára, Arion banki með 

Spariland, Íslandsbanki með Georg og félaga og Landsbankinn með Sprotana. Allar 

barnalínurnar eru skreyttar með fallegum teiknimyndafígúrum en eins og Lawrence 
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(2003) nefnir getur notkun teiknimyndafígúra í markaðsefni til barna verið áhrifarík leið 

til að byggja upp vörumerkjavitund og samband við börnin. Ogle o.fl. (2017) eru því 

sammála og bæta við að teiknimyndafígúrur í markaðsefni geta hjálpað til við að fanga 

athygli barna. Ef börn ná að mynda jákvæð tengsl við kunnuglegar og aðlaðandi 

vörumerkjafígúrur í gegnum einhverja upplifun eða markaðsaðgerðir getur slíkt byggt upp 

jákvæða ímynd, traust, vitund og tryggð til vörumerkisins (Ogle o.fl., 2017). Lawrence 

(2003) bætir því við að fullorðið fólk man oft vel eftir mörgum vörumerkjafígúrum frá 

æskuárunum sínum og getur slíkur kunnugleiki haft áhrif á vörumerkjatryggð um aldur og 

ævi. Því er samkvæmt fræðunum um að gera fyrir bankana að viðhalda og styðja við 

vörumerkjafígúrurnar sínar eins lengi og unnt er. Það þarf samt helst að passa, eins og 

Lawrence (2003) nefnir, að reyna að halda þeim bæði spennandi fyrir nýjar kynslóðir en 

ekki þó það mikið að þær missi eiginleika sína og kunnugleika fyrir eldri kynslóðirnar.  

Bankarnir eru allir, á sinn hátt, duglegir að styrkja málefni sem tengjast börnum. Arion 

banki styrkir m.a. Nýsköpunarkeppni grunnskólanna, verkefnið Ungir frumkvöðlar, 

nemendafélög og viðburði í menntaskólum, ýmis íþróttafélög út um allt land o.s.frv. 

Íslandsbanki býður upp á námsstyrki og er aðal styrktaraðili Íslandsmóts unglinga í golfi. 

Bankinn styrkir líka nemendafélög í menntaskólum, ýmsa viðburði og fjöldann allan af 

íþróttafélögum. Landsbankinn er svo með námsstyrki og er aðalstyrktaraðili Skólahreystis 

ásamt því að styrkja íþróttafélög um allt land. Markmiðið með þessum styrkveitingum er 

að hafa vörumerkið sýnilegt og auka þannig vitund og ímynd. Ásamt því að styðja við bakið 

á þessum aðilum og sýna samfélagslega ábyrgð. Þetta er alveg í takt við fræðin en 

rannsóknir hafa sýnt að stór hluti barna, sem sjá reglulega auglýsingar frá styrktaraðilum, 

hafa jákvæðari ímynd í garð fyrirtækjanna (Carter o.fl., 2012; B. Kelly o.fl., 2011; Pettigrew 

o.fl., 2013). Pettigrew o.fl., (2013) tala líka um að þó að styrktaraðilar styrki málefni með 

það að markmiði að koma sinni vöru eða þjónustu á framfæri og til að styrkja ímynd sína, 

þá getur það líka haft þau áhrif að viðhorf barna gagnvart vöruflokknum sjálfum verður 

jákvæðara. Það er því áhugavert að hugsa til þess að bankarnir, með sínum 

styrkveitingum, eru ekki endilega bara að styrkja sína eigin ímynd heldur geta verið að 

byggja upp ímynd bankakerfisins í heild sinni. Það er líklega mjög gott þar sem að í Hvítbók 

Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (2018) um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið á Íslandi, 

er viðhorf almennings til bankakerfisins frekar neikvætt þó að viðhorf fólks til einstakra 

banka sé jákvæðara. Síðan má ekki gleyma að Watts, (2004) komst að í sinni rannsókn að 
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meirihluti foreldra þótti markaðssetning í lagi eða jafnvel jákvæð ef hún fólst í að styrkja 

málefni tengdum börnum. Þannig að bankarnir eru klárlega að gera góða hluti með 

styrkjastefnu sinni.  

Bankarnir halda og taka þátt í mismunandi viðburðum sem tengjast börnum eins og 

íþróttamótum, fjölskyldudögum, bæjarhátíðum o.s.frv. Íslandsbanki býður svo börnum 

að koma og taka þátt í Krakkabankanum sem er skemmtun fyrir börn einu sinni í mánuði 

og getur verið í formi tónleika, leikrita og annarra skemmtiatriða. Markmiðið með því er 

að bjóða upp á skemmtun, fræða börnin og byggja upp jákvæða ímynd. Aðrar 

markaðsaðferðir sem bankarnir nota eru t.d. snjallsímaforrit eða leikir sem að 

Landsbankinn og Íslandsbanki bjóða börnum. Þessi forrit eru skreytt teiknimyndafígúrum 

barnalínu bankanna og eru litrík og ævintýraleg. Slíkt markaðsefni er einmitt það sem 

yngri börn laðast sérstaklega mikið að (Gunter o.fl., 2014; Šramová og Pavelka, 2017). 

Forritin eru líka aðallega hugsuð sem fræðsla og skemmtun fyrir yngstu kynslóðina. 

Íslandsbanki fór einmitt í stóra herferð fyrir forritið sitt Georg og klukkan, þar sem voru 

auglýsingar í strætóskýlum, kvikmyndahúsum o.s.frv. ásamt því að sendir voru 

markpóstar til allra barna á ákveðnum aldri og þeim gefið úr, en leikurinn kennir börnum 

að lesa á klukku. Allir bankarnir tala um að keyptar auglýsingar, hvort sem það er í prenti 

eða á netinu, sem tengjast börnum séu fáar og beinast frekar að foreldrum og aldrei beint 

til barnanna sjálfra. Íslandsbanki virðist eitthvað vera að auglýsa á samfélagsmiðlum til 

unglinga á aldrinum 15-17 ára og notar þá helst Instagram og Youtube. Það er líka á 

teikniborðinu hjá þeim að framleiða efni fyrir samfélagsmiðla sem á að hvetja til 

sparnaðar og vera fræðandi fyrir unglinga. Síðan er það jafnvel hugmynd að framleiða 

fræðsluefni fyrir yngri kynslóðina á Youtube með Georg í fararbroddi. Það væri líklega 

eitthvað sem gæti gagnast vel þar sem ekki er mikið til af barnaefni á íslensku á 

efnisveitum eins og Youtube. Börn sækjast einmitt mikið í internetið t.d. til að spila 

tölvuleiki eða horfa á barnaefni og efni á slíkum miðlum getur haft mikil áhrif á börn og 

aukið langanir þeirra í vörur eða þjónustu sem þau kannast við úr auglýsingum (Gunter 

o.fl., 2014; Šramová og Pavelka, 2017).  

Bankarnir senda einstöku sinnum út markpóst, t.d. til að óska til hamingju með 

afmælið og bjóða börnum að sækja afmælissett í bankann. Það er góð leið til að styrkja 

samband bankans við unga viðskiptavini sína, en í rannsókn Goudge og Green (1985) kom 
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fram að börn elska að fá afmæliskort og lætur það þeim líða eins og þau fái að vera með 

og tilheyri bankanum. Þó að rannsóknin sé komin til ára sinna gætu þessar niðurstöður 

átt vel við enn þann dag í dag því Hildur hjá Arion banka nefndi einmitt að hennar börn 

elska að fá bréf frá bankanum. Hins vegar er mikilvægt að taka fram að umslögin á slíkum 

markpóstum eru stíluð á foreldrana og í þeirra höndum hvort börnin fái bréfið eða ekki. 

Þetta er alveg í samræmi við regluverk í kringum slíka markaðssetningu en í leiðbeinandi 

reglum Umboðsmanns barna um markaðssetningu til barna er óheimilit að senda börnum 

undir framhaldsskólaaldri óumbeðin markpóst, jafnvel þó að fyrir liggi viðskiptasamband 

milli fyrirtækis og barns (Umboðsmaður barna, 2009). Bönkunum er einmitt mjög 

umhugað að fara eftir öllum lögum og reglum sem tengjast markaðssetningu til barna.  

Íslandsbanki og Arion banki hafa eitthvað verið notað fræga einstaklinga og áhrifavalda 

í sínu markaðsefni sem er hugsað fyrir ungt fólk. Kotler (2007) talar einmitt um að notkun 

frægra einstaklinga í markaðssetningu getur aukið ánægju og viðbrögð barna við henni 

og þau eru líklegri til að hafa jákvæðara viðhorf til vörumerkisins. Hins vegar komust Oates 

o.fl. (2014) að því að sumum foreldrum þykir fyrirtæki vera að táldraga börn og nýta sér 

varnarleysi þeirra með snjöllum auglýsingarherferðum þar sem fríar gjafir og frægar 

persónur eru nýttar til að ná til barnanna. Mikilvægt er að nefna að þó að þessar 

markaðsaðgerðir bankanna, þar sem frægir einstaklingar koma við sögu, nái til barna 

undir 18 ára aldri þá eru þær helst hugsaðar fyrir eldri markhópa og því lítið út á það að 

setja þannig séð.  

Nú er búið að draga saman helstu aðferðir og aðgerðir sem íslensku bankarnir nota til 

að markaðssetja til barna, bera það saman við fræðin og þannig í raun búið að svara fyrri 

rannsóknarspurningunni. Hér í framhaldinu verður skoðað hvert markmið og ávinningur 

bankanna er af því að markaðssetja til barna.  

Allir bankarnir leggja mikið upp úr að fræða og efla fjármálalæsi barna og unglinga og 

gera það t.d. í gegnum barnalínur sínar og með viðburðum og fyrirlestrum. Þeir taka skýrt 

fram að engin sala fer fram í þessari fræðslu og því ekki verið að kynna fyrir börnunum 

neinar vörur, heldur er þetta hlutlaus fjármálafræðsla í samstarfi við skólana og Samtök 

fjármálafyrirtækja. Það er einmitt það sem Fairlie (2000) talaði um að það er illa séð að 

hvetja eða setja þrýsting á börn eða foreldra þeirra til að kaupa einhverja ákveðna vöru 

og þjónustu með fræðslunni og mikilvægt að standa rétt að henni. Fairlie (2000) nefndi 
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líka að fræðsla er ein af mikilvægustu markaðsaðferðunum til að ná til barna og getur 

verið virkilega áhrifarík í að koma skilaboðum rétt til skila. Ávinningurinn af fræðslunni 

fyrir bankana eru fjármálalæsir viðskiptavinir sem kunna að spara og fara með peninga. 

Sem slíkir eru þeir betri viðskiptavinir og mætti segja að bankarnir séu að búa til góða 

framtíðarviðskiptavini. Fræðslan er líka virði fyrir börnin en ávinningurinn fyrir bankana 

er aukin vitund, betri ímynd og þekking á vörumerkinu. Í rannsókn Bucciol og Veronesi 

(2014) kom fram að börn sem fá sparnaðar og fjármálakennslu í æsku eru líklegri til að 

vera dugleg að spara þegar þau eru orðin fullorðin og þessir einstaklingar spara að 

meðaltali 30% meira en þeir sem ekki fá slíka fræðslu. Þess vegna er ljóst að bankar geta 

haft mikinn ávinning af því að fræða börn um fjármál og sparnað og jafnvel skapað þannig 

betri framtíðarviðskiptavini. Bönkunum er öllum mikið umhugað að stuðla að 

samfélagslegri ábyrgð, sérstaklega þegar kemur að fræðslunni og það sé í raun að mörgu 

leyti samfélagsleg skylda bankanna að hjálpa til við fjármálafræðslu. Rannsakandi telur að 

það sé mjög jákvætt að bankarnir séu að taka þetta að sér.  

Markmið Íslandsbanka með markaðssetningu sinni til barna er líka að búa til eitthvað 

virði fyrir framtíðina, vitund hjá börnunum og bæta ímynd. Markmið og ávinningur af 

markaðssetningu til barna hjá Arion banka er að mörgu leyti svipað og líka viðskiptin sem 

vonandi verða til framtíðar og út ævina. Öllum bönkunum er líka annt um að vera til staðar 

og tilbúinn að þjónusta viðskiptavini sína á öllum köflum lífsins, í raun frá því að þau 

fæðast og þar til að þau þurfa á bankanum að halda. Mikilvægt sé að minna reglulega á 

sig og bæta vitund, þekkingu og ímynd þannig að þegar að því kemur að þá komi sá 

viðskiptabanki fyrst upp í hugann, jafnvel á undan samkeppnisaðilanum. Þessi sjónarmið 

eru alveg í takt við fræðin en bankar vilja byrja að markaðssetja snemma til barna í þeirri 

trú að byggja upp vörumerkjavitund, góða ímynd og trygga viðskiptavini sem eru ekki 

líklegir til að skipta um viðskiptabanka og líklegri til að fjárfesta í frekari fjármálaþjónustu 

á ýmsum stigum á lífsskeiði sínu. Viðskiptavinasamband til langs tíma er einmitt svo 

mikilvægt í bankageiranum þar sem langtímaviðskiptavinir neyta meira af þeirri vöru eða 

þjónustu sem bankar bjóða upp á (Foscht o.fl., 2010; Lewis og Graham, 1991).  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeir telja að almennt viðhorf fólks til 

markaðssetningar til barna sé telur Ragnar hjá Íslandsbanka og Elínborg hjá 

Landsbankanum það vera heldur neikvætt. Hildur hjá Arion banka telur að sumu fólki sé 
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mögulega alveg sama um það á meðan aðrir séu jafnvel neikvæðir gagnvart 

markaðssetningu til barna. Viðmælendur hafa að mörgu leyti rétt fyrir sér, bæði þegar að 

kemur að fræðunum (Chan og McNeal, 2003; Dens, Pelsmacker og Eagle, 2007; Ip, Mehta 

og Coveney, 2007; Walsh, Laczniak og Carlson, 1999) og þegar að kemur að niðurstöðum 

megindlegrar rannsóknar. Þegar að viðmælendur voru spurðir hvað þeir telja að viðhorf 

fólks sé til markaðssetningar banka til barna voru misjafnar skoðanir, en Ragnar telur að 

það sé frekar jákvætt og Elínborg telur að það geti verið neikvætt þó að þau geti verið 

jákvæð gagnvart ákveðnum markaðsaðgerðum eins og fræðslu. Hildur telur að það sé 

viðkvæmt og að bankarnir þurfi að passa sig, sem þeir gera. Eins og kom fram í 

niðurstöðum megindlegrar rannsóknar voru viðmælendur einmitt frekar neikvæðir 

gagnvart markaðssetningu banka til barna en tiltölulega jákvæðir gagnvart einstökum 

aðgerðum eins og fræðslu, gjöfum, styrkjum, viðburðum eða fræðandi leikjum. Fairlie 

(2000) og Harrison (1999) tala einmitt um að flest virt fyrirtæki eru mjög meðvituð um að 

það þarf að stíga varlega til jarðar þegar að kemur að markaðssetningu til barna og leggja 

áherslu á að virða allar reglur og siðferði þegar kemur að henni. Það rímar vel við 

niðurstöður eigindlegrar rannsóknar en bönkunum er mjög umhugað um það að sýna 

ábyrgð, fara eftir lögum og reglum og vinna vinnuna sína vel.  

Þegar að viðmælendur voru spurðir út í viðbrögð fólks við markaðssetningu bankanna 

til barna voru allir viðmælendur sammála um að þau væru bara mjög jákvæð, þ.e.a.s. þær 

raddist sem berast inn á borð til þeirra og tilfinningin fyrir starfinu. Fólk er ánægt með 

gjafirnar, viðburðina, fræðsluleikina og styrkina sem er enn og aftur alveg í takt við 

niðurstöður megindlegrar rannsóknar.  

Viðmælendur voru svo í lokin beðnir um að lýsa sínu persónulega viðhorfi til 

markaðssetningar almennt til barna og voru þau öll frekar neikvæð gagnvart slíkri 

markaðssetningu. En þegar að viðmælendur voru spurðir um sitt persónulega viðhorf til 

markaðssetningu bankans til barna var viðhorfið frekar jákvætt og þau ánægð með hana. 

Það er einmitt í takt við fræðin en Geraci (2004) talar einmitt um það að markaðsfólk í 

þessum geira er tiltölulega neikvætt gagnvart markaðssetningu almennt til barna en á 

móti kemur er það ánægt með sína eigin vinnu og markaðssetningu til barna og að það sé 

eðlileg tilhneiging. Hann talar líka um að siðferðiskennd markaðsfólks, sem markaðssetur 

til barna, sé oftast nær mjög sterk og markaðsfólk vill flest sýna ábyrgð og vinna vinnuna 
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sína vel. Það á líka vel við um viðmælendurna okkar og skein mikið í gegn í viðtölunum. 

Markaðsfólk sem markaðssetur til barna, eins og viðmælendur rannsóknarinnar, er bara 

venjulegt fólk eins og við hin og því er eðlilegt að þeirra viðhorf til markaðssetningar til 

barna sé svipað og það sem kom fram meðal almennings í megindlegu rannsókninni.  

Markmið megindlegrar rannsóknar var að kanna hvert viðhorf fólks er til 

markaðssetningar banka til barna. Mælitækið sem var notað við rannsóknina samanstóð, 

eins og áður hefur verið nefnt, af 10 völdum fullyrðingum úr mælitæki þeirra Young o.fl. 

(2003) og svo af 12 öðrum atriðum sem voru samin af rannsakanda. Það er mikill 

samhljómur milli þáttanna sem fram komu í þessari rannsókn og þáttunum í rannsókn 

Young og félaga. Að vísu voru þættirnir aðeins fleiri í þeirra rannsókn þar sem að 

mælitækið þeirra samanstóð af töluvert fleiri fullyrðingum.  

Viðhorf þátttakenda til auglýsinga sem fyrirtæki almennt beina til barna var frekar 

neikvætt sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (Chan og McNeal, 2003; Dens o.fl., 2007; 

Walsh o.fl., 1999). Það helst dálítið í hendur við almennt viðhorf þátttakenda til auglýsinga 

banka til barna sem var líka nokkuð neikvætt. Þá voru þátttakendur minna neikvæðir 

gagnvart auglýsingum banka til barna heldur en til auglýsinga sem fyrirtæki almennt beina 

til barna, sem er áhugavert. Það væri jafnvel forvitnilegt að skoða í frekari rannsóknum 

hvort og þá jafnvel af hverju það er.  

Þegar rýnt er í fræðin virðist ástæðan fyrir því að bankar markaðssetja sig til barna sú 

að þeir vilja „ná þeim snemma“ í þeirri trú að gera þá að tryggum framtíðar 

viðskiptavinum (Foscht o.fl., 2010; Lewis og Graham, 1991). Þátttakendur virtust vera 

sammála þessari fullyrðingu og þannig meðvitaðir um tilgang slíkrar markaðssetningar.  

Þátttakendum þóttu börn vera nokkuð berskjölduð fyrir auglýsingum banka til barna, 

þær væru nánast óviðeigandi og að börn eldri en fimm ára skilji ekki endilega hver 

tilgangur slíkra auglýsinga er. Það eru mjög svipaðar niðurstöður og Young félagar fengu 

í sinni rannsókn þar sem foreldrar tjáðu áhyggjur á sínar yfir þessum atriðum vegna 

auglýsinga sem almennt beinast til barna (Young o.fl., 2003). Svipaðar niðurstöður má 

einnig finna í rannsóknum Bijmolt o.fl. (1998) og Dens o.fl. (2007).  

Þrátt fyrir að almennt séð voru þátttakendur tiltölulega neikvæðir gagnvart 

auglýsingum banka til barna þá voru þeir tiltölulega jákvæðir gagnvart fræðslu, gjöfum, 

styrkjum, viðburðum eða fræðandi leikjum sem bankar bjóða börnum í markaðsskyni. Þar 
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er enn og aftur samræmi við fyrri rannsóknir en Watts (2004) komst einmitt að því að 

foreldrar voru jákvæðari gagnvart markaðssetningu til barna í formi styrkja og fræðslu. 

Oates o.fl. (2014) nefna þetta líka og að það fari dálítið eftir tegund 

markaðssetningarinnar hvert viðhorfið er, sem sést einmitt í þessari rannsókn. Til dæmis 

að þátttakendur voru örlítið neikvæðari gagnvart því að nota teiknimyndafígúrur eða 

fræga einstaklinga í auglýsingar eða kynningarefni til barna en jákvæðari gagnvart öðrum 

tegundum af markaðssetningu. Í rannsókn Kelly o.fl. (2006) þótti sumum foreldrum 

fyrirtæki vera að táldraga börn þegar verið er að nota frægar persónur til að ná til barna. 

Það gæti kannski verið möguleg ástæða fyrir því að þátttakendur voru neikvæðari 

gagnvart notkun frægra einstaklinga eða teiknimyndafígúra í markaðsefni banka til barna 

og jafnvel eitthvað sem mætti skoða betur í frekari rannsóknum.  

Þar sem að fyrri rannsóknir kveða á um að gjafir séu ein árangursríkasta 

markaðsaðferðin þegar kemur að því að ná til barna (Ip o.fl., 2007; Wilson og Wood, 2004) 

og þátttakendur í þessari rannsókn voru tiltölulega jákvæðir gagnvart slíkri 

markaðssetningu, þá væri það eitthvað sem bankar gætu haldið áfram að leggja áherslu 

á til að ná árangri. Ef farið er meira út í þessa sálma væri mögulega sniðugt fyrir banka að 

leggja áherslu á fleiri þætti í markaðssetningu sinni sem þátttakendur voru jákvæðir 

gagnvart eins og styrki, fræðslu, viðburði o.s.frv.  

Þegar kom að því að kanna mun á viðhorfi markaðssetningar banka til barna eftir 

lýðfræðibreytum komu fram áhugaverðar niðurstöður. Til að mynda voru þátttakendur 

neikvæðari gagnvart auglýsingum og markaðsaðgerðum banka til barna eftir því sem þeir 

voru eldri. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að möguleg ástæða fyrir þessu sé sú að 

eldri þátttakendur hafa ekki alist upp við markaðsaðgerðir banka til barna, eins og þær 

tíðkast í dag, þar sem að þær hafi ekki verið byrjaðar af eins miklum krafti á þeim tíma. 

Það væri jafnvel efni í aðra rannsókn þar sem væri hægt að skoða hvort að þeir sem ólust 

upp við markvissar markaðsaðgerðir frá bönkum séu líklegri til að vera jákvæðari gagnvart 

slíkri markaðssetningu á fullorðinsárum, því að þeir fengu að upplifa það sjálfir í æsku. 

Einnig væri áhugavert að skoða hvernig markaðssetning banka til barna hefur breyst í 

gegnum tíðina og hvernig og hvort hún hafi aukist mikið með árunum.  

Þá voru háskólamenntaðir neikvæðari gagnvart markaðssetningu banka til barna en 

þeir sem voru ekki með háskólapróf. Rannsakanda dettur í hug að þeir sem eru meira 
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menntaðir og jafnvel meira upplýstir um siðferðisleg álitamál þegar kemur að 

markaðssaðgerðum til barna gætu haft sterkari skoðanir á slíkri markaðssetningu.  

Önnur áhugaverð niðurstaða úr rannsókninni var sú að þeir sem eiga börn voru 

jákvæðari gagnvart markaðsaðgerðum banka til barna heldur en barnlausir. Það gæti 

verið út af því að þeir sem eiga börn hafa reynslu af því hvernig bankar markaðssetja sig 

til barna þeirra og eru jafnvel ánægðir með það sem bankar bjóða börnum uppá eins og 

gjafir, fræðslu og styrki. Enn og aftur eru þetta aðeins vangaveltur rannsakanda og 

eitthvað sem væri jafnvel spennandi að skoða í frekari rannsóknum.  

Niðurstöðurnar í þessari rannsókn eru að mörgu leyti gagnlegar og sérstaklega í ljósi 

þess að rannsókn á þessu tiltekna efni hefur ekki verið gerð áður. Því varpar rannsóknin 

nýju ljósi á viðfangsefnið og veitir fagfólki og fræðimönnum á sviðinu áhugaverðar 

upplýsingar og ekki síður gagnlegar fyrir markaðsfólk í bankageiranum. Þar sem að 

markaðssetning til barna er vandmeðfarin, sérstaklega þegar kemur að lögum og siðferði, 

þá getur verið mikilvægt að viðhorf almennings til markaðsaðgerðanna sé jákvætt.  

Bera þarf í huga að í megindlegu rannsókninnier um hentugleikaúrtak er að ræða og 

því þarf að líta á niðurstöðurnar sem ákveðna vísbendingu um viðhorf fólks og ekki hægt 

að fullyrða að viðhorf úrtaksins endurspegli viðhorf allra Íslendinga almennt. 

Aldursdreifing þátttakenda var nokkuð fín en kynjaskipting var mjög ójöfn þar sem 

talsvert fleiri konur tóku þátt en karlar. Því hefði verið hentugra að fá jafnari 

kynjaskiptingu. Talsvert fleiri þátttakendur voru með háskólapróf eða um 71,7% og þar 

hefði einnig verið fínt að fá fleiri svör frá þeim sem eru ekki með háskólapróf til að jafna 

hlutföllin.   

Þar sem að flestar rannsóknir um viðhorf fólks til markaðssetningar til barna tengjast 

matvælaiðnaðinum er gott að fá þennan nýjan vinkil á viðfangsefnið og jafnvel tilefni til 

enn frekari rannsókna á þessu sviði. Það er einmitt svo ótal margt sem væri áhugavert að 

skoða betur sem tengist viðfangsefninu þar sem að þetta efni hefur verið svo lítið 

rannsakað hingað til. 
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Viðauki I 

 

Viðtalsrammi  

 

Kynning – stutt lýsing á verkefni rannsakanda 

Minnispunktar 
 
Láta vita: 
- Hver er ég, hvaðan kem ég og hvað er ég að rannsaka/hvers vegna 
- Hvað verður gert við upplýsingarnar 
- Láta vita hversu langan tíma viðtalið tekur 
- Láta vita að það þarf að hljóðrita samtalið 
- Þakka viðmælanda fyrir að vera tilbúinn að gefa viðtal 

 
Bakgrunnur 

• Getur þú sagt mér örlítið frá starfinu og þínum helstu verkefnum? 

 

Markaðssetning 

• Hverjir eru ykkar helstu markhópar þegar kemur að markaðssetningu? 

(Eruð þið að markaðssetja sérstaklega til barna? Ef svo er, hvernig? 

• Er bankinn með ákveðna stefnu þegar að kemur að markaðssetningu til barna? 

• Hvaða leiðir notið þið helst til að markaðssetja til barna? 

• Hvaða leið finnst ykkur veita mestan árangur í markaðssetningu til barna? 

• Hvert er markmið bankans með því að markaðssetja til barna? 

(en hvert er að þínu mati markmiðið með því að markaðssetja sérstaklega til 

barna?) 

• Hver er ávinningurinn með því að markaðssetja sérstaklega til barna? 

• Sjáið þið mælanlegan árangur á markaðssetningu ykkar til barna?  

(Ef já, hvernig mælið þið árangur á markaðssetningu ykkar til barna?) 

 

Leiðir/aðferðir 

• Hafið þið gefið börnum gjafir í markaðsskyni? 

• Bjóðið þið upp á styrki fyrir börn eða unglinga? 

• Hafið þið styrkt málefni sem tengjast börnum, eins og t.d. íþróttaviðburði, 

frístundir, skóla o.s.fr.? 

• Hafið þið gert tölvu/snjallsímaforrit eða leik sem er miðaður að börnum? 
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• Hafið þið boðið börnum eða ungmennum uppá fjármálafræðslu? 

• Notið þið teiknimyndafígúrur í ykkar markaðsefni er miðað að börnum??  

• Hafið þið notað áhrifavalda eða fræga einstaklinga í ykkar markaðsefni sem er 

miðað að börnum? 

• Hafið þið haldið viðburði fyrir börn eða unglinga? 

 

Lög og reglur 

• Hafa lög eða reglugerðir varðandi markaðssetningu til barna haft áhrif á ykkar 

markaðssetningu? 

 

Tryggð 

• Myndir þú segja að viðskiptavinir ykkar væru tryggir fyrirtækinu? 

• Telur þú að fólk skipti að meðaltali oft um banka á lífsleiðinni? 

• Myndir þú segja að þið ættuð marga lífstíðarviðskiptavini? 

 

Viðhorf viðmælanda 

• Hvert er viðhorf þitt almennt til markaðssetningar til barna? 

• Hvert er viðhorf þitt til markaðssetningar bankans til barna? 

 

Viðhorf fólks til markaðssetningar 

• Hvað telur þú að almennt viðhorf fólks sé til markaðssetningar til barna sé? 

• Hvað telur þú að almennt viðhorf fólks til markaðssetningar banka til barna sé?  

• Telur þú að fólk sé almennt vel meðvitað um markaðssetningu banka til barna? 

• Hafið þið upplifað jákvæð viðbrögð fólks til markaðssetningar ykkar til barna? 

• Hafið þið upplifað neikvæð viðbrögð fólks til markaðssetningar ykkar til barna? 

 
 
Í lokin 

• Er eitthvað sem þig langar að bæta við um efnið sem þér finnst að ég hafi ekki 

þegar spurt að? 

• Er eitthvað sem þig langar að spyrja mig að? 

• Mætti ég mögulega hafa samband við þig í gegnum tölvupóst síðar meir ef að 

það vaknar upp ein spurning í viðbót? 

 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa tímann þinn og að veita þetta viðtal ☺ 
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Viðauki II 

 

Spurningalisti fyrir megindlega rannsókn 

 

Kæri þátttakandi.  

Ég er að vinna rannsóknarverkefni í námi mínu í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

við Háskóla Íslands. Markmið mitt er að kanna viðhorf almennings til markaðssetningar 

íslenskra banka til barna. Þáttaka þín er mér afar mikilvæg og bið ég þig um að svara 

samviskusamlega. Könnunin er nafnlaus og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

Könnunin ætti ekki að taka lengri tíma en 4-5 mínútur. Kærar þakkir og góða skemmtun! 

 

Heiðdís Haukdal Reynisdóttir 

(hhr6@hi.is) 

Ábyrgðaraðili: Auður Hermannsdóttir, Aðjúnkt 

 

Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til eftirfarandi þátta: 

o Mjög neikvætt 

o Frekar neikvætt 

o Hvorki né 

o Frekar jákvætt 

o Mjög jákvætt 

 

(Almennt) 

Hvert er viðhorf þitt til auglýsinga sem fyrirtæki almennt beina til barna? 

Hvert er viðhorf þitt til auglýsinga sem bankar beina til barna? 

 

(Gjafir) 

Að bankar gefi börnum sparibauka. 

Að bankar gefi börnum gjafir sem verðlaun fyrir að leggja inn á reikninginn sinn 

mailto:hhr6@hi.is
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Að bankar bjóði börnum inngöngugjöf eða mótframlag (peningagjöf) þegar stofnaður 

er framtíðarsparnaðarreikningur eða verðbréfasjóður 

 

(Fræðsla) 

Að bankar bjóði upp á spjaldtölvu- og snjallsímaöpp fyrir börn með fræðandi leikjum 

Að bankar haldi fræðslufundi og gefi út fræðsluefni til að fræða börn um fjármál og 

fjármálalæsi 

 

(Styrkir) 

Að bankar styrki viðburði t.d. sem tengjast skóla, íþróttum eða frístundum barna á 

einhvern hátt 

Að bankar bjóði börnum upp á að sækja um tómstundar- eða námsstyrki 

 

(Auglýsingar) 

Að bankar noti teiknimyndafígúrur í kynningarefni sínu til barna 

Að bankar noti fræga einstaklinga í auglýsingar sem börn þekkja eða tengja við 

Að bankar bjóði börnum á ókeypis skemmtanir eða viðburði (t.d. tónleika, leikrit 

o.s.fr.) á vegum bankans 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum:  

o Mjög sammála 

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

1. Auglýsingar banka til barna veita gagnlegar upplýsingar um hvaða 

fjármálaþjónusta er í boði fyrir börn 

2. Auglýsingar sem bankar beina til barna eru skemmtilegar 

3. Auglýsingar banka til barna hjálpar börnum að skilja hvað bankar gera 
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4. Það er of mikið af auglýsingum sem bankar beina til barna 

5. Bankar auglýsa til barna til þess að „ná þeim snemma“ í þeirri trú að gera þá 

að tryggum framtíðar viðskiptavinum 

6. Það er óviðeigandi að fjármálafyrirtæki eins og bankar séu að auglýsa beint til 

barna 

7. Börn eru berskjölduð fyrir auglýsingum banka 

8. Bankar nýta sér einfeldni og trúgirni barna til að auglýsa sig til þeirra  

9. Flest börn eldri en 5 ára skilja hver tilgangur auglýsinga banka til barna er  

10. Banna ætti auglýsingar sem beinast að börnum sem eru of ung til að skilja 

tilgang þeirra 

 

(Bakgrunnsspurningar)  

1. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

o Ég skilgreini mig hvorki sem karl né konu 

 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

20 ára eða yngri 

21-25 ára 

26-30 ára 

31-35 ára 

36-40 ára 

41-45 ára 

46-50 ára 

51-55 ára 

56-60 ára 

61-65 ára 

66-70 ára 
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71 ára eða eldri 

 

3. Átt þú barn/börn? 

Nei ég á ekki börn 

Já ég á eitt barn 

Já ég á tvö börn 

Já ég á þrjú börn 

Já ég á fjögur börn 

Já ég á fimm börn 

Já ég á sex börn 

Já ég á sjö börn 

Já ég á átta eða fleiri börn 

 

4. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

Grunnskólapróf eða sambærilegt 

Iðnskólapróf 

Stúdentspróf eða sambærilegt 

Grunnám á háskólastigi 

Framhaldsnám á háskólastigi 

 

5. Hverjar eru heildartekjur heimili þíns á mánuði (fyrir skatt)? 

undir 200.000 ISK 

200.000-399.000 ISK 

400.000-599.000 ISK 

600.000- 799.000 ISK 

800.000-999.000 ISK 

1.000.000 ISK eða hærra 

 


