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Formáli 

Höfundur stundar nám á fjármálasviði Viðskiptafræðideildar og vildi því kanna ímynd 

fyrirtækja á fjármálamarkaði. Viðskiptabankarnir urðu fyrir valinu vegna þess að skiptar 

skoðanir eru á viðskiptabönkunum og áhugavert er að kanna ímynd þeirra. Auk þess hefur 

meðmælavísitala (NPS score) viðskiptabankana verið rannsökuð og vildi höfundur skoða 

hvort tengsl séu á milli vísitölunnar og ímyndarþátta. 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BS gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

með áherslu á fjármál. Vægi ritgerðarinnar er 6 ECTS einingar. Leiðbeinandi var Dr. 

Þórhallur Örn Guðlaugsson og vil ég þakka honum kærlega fyrir alla þá aðstoð og 

hvatningu sem hann veitti mér við vinnslu verkefnisins. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni 

og kærasta mínum fyrir ómældan stuðning, þolinmæði og hvatningu í námi. Þá vil ég 

sérstaklega þakka systur minni fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti mér við gerð 

verkefnisins.  

 



 

5 

Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna ímynd viðskiptabanka á Íslandi. Þeir 

viðskiptabankar sem teknir eru fyrir í þessari ritgerð eru Landsbankinn, Íslandsbanki og 

Arion banki. Einnig verður fjallað um meðmælavísitölu og tengsl hennar við 

ímyndarbreyturnar traust og spillingu. Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem 

spurningalisti var settur upp á vefsíðunni QuestionPro og honum deilt áfram á 

samfélagsmiðlum rannsakanda. Könnunin var opin frá 13. febrúar til 19. mars 2019 og 

söfnuðust 116 gild svör. Til viðbótar fékk höfundur gögn frá leiðbeinanda úr samskonar 

könnun sem framkvæmd var á sama tíma og voru þar 426 gild svör. Í heildina var því unnið 

með 542 gild svör í þessari rannsókn sem notuð voru til úrvinnslu. Gögnin voru unninn í 

tölfræðiforritinu SPSS. 

Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Eru tengsl á milli „top of mind“ og viðskiptabanka viðkomandi? 

2. Eru jákvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og ímyndarþáttarins traust? 

3. Eru neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og ímyndarþáttarins spilling? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fólk er líklegra til þess að nefna 

sinn viðskiptabanka í „top of mind“ (efst í huga) heldur en aðra viðskiptabanka. Einnig 

sýndu niðurstöðurnar að það eru jákvæð tengsl milli meðmælavísitölu og trausts, sem er 

hægt að túlka þannig að þegar önnur breytan mælist jákvæð þá mælist seinni breytan 

einnig jákvæð. Í þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni sýndu niðurstöður að það séu 

meðal sterk neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og spillingar. Út frá því má álykta að 

þegar önnur breytan mælist jákvæð, þá mælist hin breytan neikvæð.   

 

 

 

. 
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1  Inngangur  

Ímynd viðskiptabankana á Íslandi hefur verið mikið rannsökuð og þá sérstaklega eftir 

bankahrunið 2008. Fyrri rannsóknir sína að traust til viðskiptabankana féll mikið í kjölfar 

bankahrunsins, en í rannsókn sem gerð var í janúar 2009 kom fram að 62,6% báru lítið 

traust til bankakerfisins og aðeins 7,5% báru mikið traust til bankakerfisins (Þórhallur 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2011). Eitt af markmiðum ritgerðarinnar er að skoða 

ímynd viðskiptabankana og kanna hvort viðskiptavinir viðskiptabankana hafi sterk tengsl 

við sinn viðskiptabanka. 

Í september 2014 birti rannsóknarfyrirtækið MMR niðurstöður úr könnun sem 

framkvæmd var í apríl sama ár. Markmið könnunarinnar var að mæla meðmælavísitölu 

íslensku bankana miðað við meðmælavísitölu banka hjá nágrannaþjóðum. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu að íslenskir bankar fengu neikvæða meðmælavísitölu upp á 22 stig 

á meðan Bretland fékk neikvæða upp á 4 stig og Þýskaland fékk jákvæða meðmælavísitölu 

eða 8 stig (MMR, 2014). Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna meðmælavísitölur 

bankanna og athuga hvort tengsl séu á milli vísitölunnar og ímyndunarbreytanna „traust“ 

og „spilling“.  

Til þess að kanna hvort viðskiptavinir viðskiptabankana hafa sterk tengsl við sinn banka 

var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Eru tengsl á milli „top of mind“ og viðskiptabanka viðkomandi? 

Til þess að kanna hvort það séu jákvæð tengsl á milli meðmælavísitölu 

viðskiptabankana og ímyndarbreytunnar traust var eftirfarandi rannsóknarspurning sett 

fram: 

Eru jákvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og ímyndarþáttarins traust? 

Í lokin var kannað hvort það séu neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og 

ímyndarbreytunnar spillingar og eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Eru neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og ímyndarþáttarins spilling? 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um viðskiptabankana á 

Íslandi og hvaða áhrif bankahrunið hafði á ímynd þeirra. Í öðrum kafla er farið yfir þau 
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hugtök og kenningar sem koma fram í ritgerðinni. Þar verður skoðað ímyndarþættina 

ímynd, traust og spilling með fræðilegu sjónarmiði. Í lok kaflans verður svo gert grein fyrir 

meðmælavísitölunni og skoðað gagnrýni á hana. Einnig verða skoðuð tengsl 

meðmælavísitölunnar við ímyndarbreytur. Í þriðja og fjórða kafla verður fjallað um 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar, mælitækin sem notuð voru og hvernig 

gögnin voru unnin. Í fimmta kafla koma svo niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist 

kaflinn í helstu niðurstöður, bakgrunnur svarenda, lýsandi tölfræði og lausn viðfangsefna 

þar sem eru niðurstöður rannsóknarspurningarnar. Í síðasta kaflanum eru svo umræður 

þar sem farið verður yfir niðurstöðurnar sem koma fram og helstu ályktanir sem draga 

má af þeim.  
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2 Viðskiptabankar á Íslandi 

Viðskiptabankar starfa á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki, en þar eru starfsheimildir 

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

fer fram er meðal annars móttaka innlána og útlánastarfsemi, útgáfa og umsýsla 

greiðsluskjala, fjármögnunarleiga og varsla verðbréfa. 

Á Íslandi er bankamarkaðurinn svokallaður fákeppnismarkaður en það er markaður þar 

sem fáir keppinautar eru að bjóða tiltekna vöru eða þjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2011). 

Þrír stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi, Landsbankinn, Arion banki og Íslandsbanki, 

skipta með sér nánast öllum markaðnum. Markaðshlutdeildin skiptist þannig að Arion 

Banki er með 29,7% (+/- 3,9%), Íslandsbanki með 31,2% (+/- 3,9%) og Landsbankinn með 

36,8% (+/- 4%) hlutdeild. Þessar niðurstöður úr könnuninni sem unnið er með hafa verið 

staðfestar með niðurstöðum kannanna sem bankarnir hafa staðið fyrir (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, munnleg heimild, 9. apríl 2019). 

 

Landsbankinn 

Landsbankinn hf. var stofnaður í núverandi mynd þann 7. október 2008, en rætur bankans 

ná aftur til ársins 1886 þegar Landsbanki Íslands hóf starfsemi sína. Framan af var 

Landsbankinn stærsti banki Íslands en árið 2001 var starfsemi hans og Landsbréfa 

sameinuð og tæpur helmingshluti ríkisins í Landsbankanum var seldur til Samson ehf. 

Afleiðingarnar af því urðu þær að bankinn stækkaði hratt og hóf útrás utan landssteinana 

og árið 2005 var hann með starfsemi í tólf löndum. Eftir bankahrunið árið 2008 tók 

Fjármálaeftirlitið yfir rekstur bankans og Landsbankinn, NBI hf. var stofnaður sem var í 

fullri eigu íslenska ríkisins. Árið 2011 var nafnið NBI hf. lagt niður og hann fékk sitt 

núverandi heiti, Landsbankinn hf. Núverandi eigendur bankans eru íslenska ríkið (98,2%) 

og aðrir hluthafar (0,2%) (Landsbankinn, e.d.a). 

Hlutverk bankans er að vera traustur samherji í fjármálum, en framtíðarsýn bankans 

er að veita frumkvæði í samskiptum og byggja upp traust langtímasamband við 

viðskiptavini sína með framúrskarandi þjónustu (Landsbankinn, e.d.b). 
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Íslandsbanki 

Íslandsbanki var upphaflega stofnaður árið 1904 undir nafninu Gamli Íslandsbanki og var 

hann fyrsti hlutafélagsbanki landsins. Árið 1990 sameinuðust Alþýðubankinn, 

Iðnaðarbankinn, Útvegsbankinn og Verzlunarbankinn og mynduðu stærsta einkabanka 

landsins, Íslandsbanki hf. Tíu árum síðar, eða árið 2000, sameinuðust Íslandsbanki og 

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins og tók bankinn þá upp nafnið Íslandsbanki FBA. Það var 

svo árið 2006 að bankinn tók upp nafnið Glitnir en þá var starfsemi bankans búin að teygja 

sig út fyrir landsteinana, t.d. til Norðurlandanna, Bretlands, Lúxemborg, Kína og 

Bandaríkjanna. Eftir bankahrunið 2008 var Nýi Glitnir stofnaður undir eign íslenska 

ríkisins, og árið síðar fékk bankinn sitt núverandi nafn, Íslandsbanki. Bankinn er í eigu 

ríkisins og fer Bankasýsla ríkisins með stjórn eignarhlutans  (Íslandsbanki, e.d.a). 

Hlutverk bankans er að veita alhliða fjármálaþjónustu, en framtíðarsýn bankans er að 

vera númer eitt í þjónustu. Bankinn mældist hæst allra íslenskra fjármálafyrirtækja í 

Íslensku ánægjuvoginni árið 2018 og hefur bankinn mælst hæst á bankamarkaði alveg frá 

árinu 2013. Gildin sem Íslandsbanki vinnur eftir eru þrjú; fagleg, jákvæð og framsýn 

(Íslandsbanki, e.d.b).  

 

Arion banki  

Saga Arion banka nær aftur til ársins 1930 þegar Búnaðarbanki Íslands tók til starfa. 

Búnaðarbankinn og Kaupþing sameinuðust árið 2004 og fékk þá bankinn nafnið KB banki. 

Eftir bankahrunið 2008 tók Fjármálaeftirlitið yfir rekstur bankans líkt og með hina 

viðskiptabankana, en hann fékk nafnið Nýi kaupþing banki. Árið 2009 fékk Arion banki sitt 

núverandi nafn (KB banki, e.d.).  

Stærstu eigendur bankans eru Kaupskil sem eru með eignarhlut upp á 20% og 

fjárfestingafyrirtækið Taconic Capital sem er með eignarhald upp á 16,03%. Aðrir 

eignarhlutar dreifast á marga og eru töluvert minni (Arion banki, e.d.). 

Hlutverk bankans er að veita viðskiptavinum fjölbreytta fjármálaþjónustu, en 

framtíðarsýn bankans er að skapa verðmæti til framtíðar, samfélaginu til góða (Arion 

banki, e.d.) 
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2.1 Áhrif bankahrunsins á ímynd viðskiptabankanna 
Ímynd viðskiptabanka á Íslandi hefur verið mikið rannsökuð í gegnum árin af dr. Þórhalli 

Guðlaugssyni, dósents við Háskóla Íslands, og samstarfsaðilum eða allt frá árinu 2004. 

Bankahrunið árið 2008 skaðaði ímynd viðskiptabankana og sýna rannsóknir að á u.þ.b. tíu 

mánuðum jókst ímynd neikvæða eiginleikans spillingar um 37% á meðan jákvæðu 

eiginleikarnir traust og samfélagsleg ábyrgð minnkuðu um u.þ.b. 55%. Að byggja upp 

trausta og góða ímynd fyrirtækis getur tekið langa tíma en aftur á móti getur fyrirtækið 

tapað þessari ímynd á mjög stuttum tíma, eins og kom fram hér að framan (Þórhallur 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010).  

Árið 2006 sýndu rannsóknir að Landsbankinn hafði sterkustu ímyndina á meðal 

viðskiptabankana þriggja. Hann hafði mjög sterk tengsl við eiginleikana „samfélagsleg 

ábyrgð“, „persónuleg þjónusta“ og „traust“ en hann hafði einnig sterk tengsl við 

„gamaldags“. Tólf árum síðar, árið 2018 hafði Landsbankinn ekki náð að vinna þessa 

sterku ímynd til baka en hann hafði aðeins sterk tengsl við eiginleikann „gamaldags“. Árið 

2006 hafði Íslandsbanki jákvæð tengsl við eiginleikann „nútímalegur“ annars vegar og hins 

vegar eiginleikana „traust“ og „persónuleg þjónusta“. Árið 2018 hafði Íslandsbanki 

sterkari tengsl en hinir viðskiptabankarnir við jákvæðu eiginleikana „styður góð málefni“, 

„persónuleg þjónusta“, „samfélagsleg ábyrgð“, „traust“, „framsækinn“ og „nútímalegur“. 

Því er hægt að halda því fram að Íslandsbanki var í raun með sterkari ímynd árið 2018 

heldur en árið 2006, fyrir bankahrunið. Árið 2006 tengdi Arion banki sig sterkast við 

„styður góð málefni“ og neikvæða eiginleikann „spilling“, sem eru eiginleikar sem eru 

andstæðir og má það mögulega rekja til villu í þeirri könnun. Árið 2018 tengdist Arion 

banki sterkast við neikvæða eiginleikann „spilling“ og hafði hann einnig veikustu tengslin 

af viðskiptabönkunum við eiginleikann „styður góð málefni“ (Guðlaugsson, T., 2019). 

Þrátt fyrir að viðskiptabankarnir séu á góðri leið með að vinna ímynd sína tilbaka, þá 

er þó enn langt í land. Þó bankarnir séu farnir að tengja sig aftur við jákvæða eiginleika, 

þá eru tengslin samt enn töluvert lægri en árið 2006 (Guðlaugsson, T., 2019). 
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3 Helstu hugtök og kenningar 

Í þessum kafla er farið yfir skilgreiningar á helstu hugtökum og kenningum sem notuð 

verða við skrif þessarar ritgerðar. Byrjað verður á því að lýsa hugtökunum ímynd og traust. 

Í framhaldinu verður farið í meðmælavísitöluna, hvernig hún virkar og ýmis gagnrýni á 

hana. Í lokin verða skoðuð tengsl meðmælavísitölunnar við ímyndarbreyturnar.  

3.1 Ímynd 
Ímynd (image) er hugtak sem Sidney J. Levy og B. Gardner komu með fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1955. Hugtakið hefur verið skilgreint sem viðhorf eða tilfinningar sem 

einstaklingar eða hópar hafa á ákveðnum hlutum. Þeir hlutir geta verið fyrirtæki, vara, 

vörumerki, staður eða einstaklingur (Barich og Kotler, 1991). 

Jákvæð ímynd fyrirtækja skapast ekki á einum degi, en mótun jákvæðrar ímyndar er 

langt ferli sem krefst þátttöku allra starfsmanna og ekki síst stjórnenda fyrirtækisins 

(Christensen og Askegaard, 2001). Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera meðvitaðir um 

mikilvægi ímyndar því rannsóknir hafa sýnt að tryggð viðskiptavina er meiri þegar ímynd 

fyrirtækis er jákvæð (Nguyen og LeBlanc, 2001). 

Fyrirtæki hafa öll einhverja ímynd sem þau hafa skapað sér sjálf eða ekki. Þó að ímynd 

fyrirtækis skapist fyrst og fremst á skynjun einstaklinga eða hópa á fyrirtækinu sjálfu þá 

eru aðrir óviðráðanlegir þættir sem geta haft áhrif á ímyndina. Neikvæð ímynd iðnaðarins 

sem fyrirtækið starfar í getur haft áhrif á ímynd fyrirtækis og einnig geta auglýsingar 

samkeppnisaðila haft áhrif á skynjaða ímynd þess (Zinkham, Ganesh, Jeju og Hays, 2001). 

Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að einblína á þann hluta ímyndar sem þeir geta stjórnað, 

en til þess að geta stjórnað skynjaðri ímynd fyrirtækis er nauðsynlegt að vita hvaða þættir 

ímyndar eru mikilvægir fyrir viðskiptavini og mæla þá þætti. Þannig er hægt að komast að 

því hvað viðskiptavinir telja mikilvægt og einblína á að styrkja þá þætti (Worcester, 1997).   

3.2 Traust 
Traust er ímyndunarþáttur sem skiptir mjög miklu máli til að viðhalda langtímasambandi 

við viðskiptavini. Til eru margar skilgreiningar á trausti en Morgan og Shelby (1994) 

skilgreina traust þegar annar aðilinn hefur trú á áreiðanleika og einlægni hins aðilans.  
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Garbarino og Johnson (1999) telja að traust sé til staðar þegar viðskiptavinur hefur mikla 

trú á áreiðanleika fyrirtækis.  

Þjónustan sem bankar veita er áhættusöm og óáþreifanleg, því skiptir 

langtímasamband við bankana miklu máli til þess að hægt sé að byggja upp traust (Berry, 

1995). Traust þarf að vera til staðar hjá báðum aðilum, bönkum og viðskiptavinum. Bankar 

þurfa að treysta því að viðskiptavinir borgi lán sín til baka og viðskiptavinir þurfa að treysta 

því að bankar geymi og ávaxti peninga þeirra með öruggum og arðvænlegum hætti. Því 

er traust talið vera einn mikilvægasti þátturinn á fjármálamarkaði, en til þess að 

viðskiptavinir stofni til viðskipta þá þarf að ríkja traust í garð fyrirtækisins (Knell og Stix, 

2010). 

Í rannsókn á trausti til íslenskra viðskiptabanka eftir Friðrik Eysteinsson og Þórhall Örn 

Guðlaugsson (2012) kom fram að viðskiptavinir viðskiptabankana treysta frekar sínum 

banka fremur en öðrum bönkum, þó að traust til viðskiptabankana hafi almennt minnkað 

í kjölfar bankahrunsins árið 2008.  

Trausti er oft skipt niður í annars vegar félagslegt traust og pólitískt traust. Félagslegt 

traust er traust á milli manna og í rauninni það sem heldur samfélagi saman. Pólitískt 

traust er hinsvegar traust til stjórnvalda og stofnana samfélagsins (Newton, 2017). Í 

þessari ritgerð verður aðeins rannsakað pólitískt traust, þ.e. traust til viðskiptabankana. 

3.3 Spilling 
Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu „spilling“ og virðist ekki allir vera sammála 

hvernig best er að skilgreina það. Spilling getur verið skilgreind sem „misnotkun á 

úthlutuðu valdi til persónulegs ágóða“ (United Nations, 2014) en þannig var hugtakið 

skilgreint í „Global impact“ verkefni Sameinuðu þjóðanna. Flestir eru á sömu skoðun um 

að spilling sé siðlaus og skaðleg framkoma, því er spilling neikvætt fyrirbæri í huga flestra. 

Sandra María Sævarsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson (2013) vekja athygli á því að 

tengsl viðskiptabankana við skynjun viðskiptavina á hugtakinu spilling sé huglægur frekar 

en hlutlægur. 

Frá því árið 2008, eftir bankahrunið, hefur skynjun viðskiptavina viðskiptabankanna á 

neikvæða ímyndarþættinum spillingu hefur aukist á meðan skynjun á jákvæða 

ímyndarþátturinn traust hefur minnkað (Þórhallur Guðlaugsson og Sandra María 

Sævarsdóttir, 2013).  
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3.4 Meðmælavísitala 
Meðmælavísitala er vísitala sem mælir ánægju og tryggð viðskiptavina tiltekinna fyrirtækja. Til 

að mæla vísitöluna er notast við eina spurningu, en hún er: Hversu líklegt er að þú myndir mæla 

með fyrirtækinu við vini og/eða kunningja? Svarendur svara spurningunni á skala sem nær frá 

0 til 10, og er svarendum flokkað í þrjá flokka eftir því hverju þeir svara. Hvetjendur (promoters) 

eru þeir sem svara á bilinu 9-10 og eru tryggir viðskiptavinir sem skapa jákvætt umtal um 

fyrirtækið. Hlutlausir (passives) eru þeir sem svara á bilinu 7-8 og eru ánægðir viðskiptavinir, en 

vekja ekki neitt umtal um fyrirtækið. Letjendur (detractors) eru þeir sem svara á bilinu 0-6 og 

eru óánægðir viðskiptavinir sem geta skaðað orðspor fyrirtækisins með neikvæðu umtali. Til að 

reikna vísitöluna er prósentutala letjenda dregin frá prósentutölu hvetjenda, og getur 

meðmælavísitalan því verið á bilinu -100 (ef allir svarendur eru letjendur) til 100 (ef allir 

svarendur eru hvetjendur) (Net Promoter Network, e.d.).  

Fredrick F. Reichheld (2003) heldur því fram að meðmælavísitala sé í raun eina talan 

sem fyrirtæki eiga að hugsa um að stækka. Því fleiri hvetjendur sem fyrirtæki hafa, því 

meiri verðir vöxturinn á fyrirtækinu. Í grein sinni segir hann að þegar fólk veitir fyrirtæki 

jákvætt umtal sé það vísir á tryggð, af því að með umtalinu er fólk að setja sitt eigið 

mannorð í hættu. Fáir myndu taka þá áhættu ef þeir væru ekki tryggir viðskiptavinir 

fyrirtækisins.  

Það virðast þó ekki allir vera á sama máli með mikilvægi meðmælavísitölunnar. Kai 

Kristensen og Jacob Eskildsen (2014) framkvæmdu rannsókn á tryggingafélögum í 

Danmörku með það að markmiði að kanna tryggð og ánægju viðskiptavina. Niðurstöður 

þeirra voru þær að meðmælavísitalan sýndi ekki sömu niðurstöður og Reichheld, 

höfundur meðmælavísitölunnar, sýndi fram á. Bæði vegna þess að skiptingin í letjendur 

og hvetjendur er óljós þar sem það er mjög persónubundið hvernig fólk túlkar 

mælikvarðann, og einnig vegna þess að spurningin bíður ekki upp á möguleikann að 

sleppa því að svara og myndar þannig hættu á að fólk svari frekar lægra en hærra. Þeir 

ganga svo langt að segja að meðmælavísitalan sé í raun mjög lélegur mælikvarði á tryggð 

og ánægju viðskiptavina. Í annarri grein frá árinu 2008 er meðmælavísitalan einnig 

gangrýnd. Þar telja rannsakendur að upplýsingarnar sem fást með mælingu á vísitölunni 

séu gagnlegar, en hún sé langt frá því að vera rétta leiðin til að mæla tryggð viðskiptavina. 

Tryggð og ánægja viðskiptavina er miklu flóknara fyrirbæri og enginn möguleiki er að 
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mæla þessa þætti með einni spurningu (Keiningham, Aksoy, Cooil, Andreassen og 

Williams, 2008). 

Niðurstaðan er sú að mjög skiptar skoðanir eru á mikilvægi þess að mæla 

meðmælavísitölu sem og hvað hún þá mælir. Þó flestir séu sammála um mikilvægi 

vísitölunnar, þá er samt gagnrýni á að nota hana til þess að mæla tryggð og ánægju 

viðskiptavina. Þrátt fyrir mikla gagnrýni þá eru mörg stór fyrirtæki sem styðjast við 

meðmælavísitöluna, má þar nefna Apple, Amazon og American Express (Lee, 2018). 

3.5 Tengsl meðmælavísitölu við ímyndarbreytur 
Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum  meðmælavísitölu við ímyndarbreytur 

eru tengsl vísitölunnar við ánægju viðskiptavina. Í rannsókn sem gerð var á bæði stórum 

og smáum smásölum (hvar?) árið 2017, kom fram að jákvæð tengsl væru á milli ánægju 

viðskiptavina og meðmælavísitölu. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort 

viðskiptavinir sem flokkast undir hvetjendur séu almennt ánægðari viðskiptavinir en þeir 

sem flokkast undir letjendur (Eger og Mičík, 2017). 

Í þessari ritgerð verður leitast svara við því hvort tengsl séu á milli meðmælavísitölu og 

tiltekinna ímyndarþátta, þ.e. trausts annars vegar og spillingar hins vegar.  
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4 Undirbúningur og framkvæmd 

Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem niðurstöður 

rannsóknar eru byggðar á tölulegum gögnum. Spurningalisti var lagður fyrir úrtak 

rannsóknarinnar og notast var við þægindaúrtak (Convenience sample). Þegar notast er 

við þægindaúrtak er notast við hópa sem eru sem aðgengilegastir fyrir rannsakanda. Við 

gagnaöflun var notast við internetið þar sem deilt var spurningalistanum á 

samfélagsmiðlum rannsakanda, þátttakendur rannsóknarinnar eru því einstaklingar sem 

eru skráðir á samfélagsmiðla rannsakanda. Gögnin voru síðan tekin saman á vefsíðunni 

Question Pro og færð yfir í SPSS þar sem unnið var með þau. 

Spurningalistinn var saminn af Dr. Þórhalli Erni Guðlaugssyni, leiðbeinanda 

ritgerðarinnar, og má nálgast hann í viðauka 1. Könnunin stóð yfir í rétt rúman mánuð, en 

spurningalistinn var opinn frá 13. febrúar 2019 til 19. mars 2019 og söfnuðust 116 gild 

svör. Höfundur fékk svo viðbótar gögn frá leiðbeinanda úr samskonar könnun sem 

framkvæmd var á sama tíma og voru þar 426 gild svör, því var unnið með 542 gild svör í 

heildina. Spurningalistanum er skipt í þrjá hluta og eina opna spurningu þar sem 

viðkomandi var beðinn um að nefna þann banka sem kom fyrst upp í hugann. Í fyrsta 

hluta er notast við jafnbila kvarða þar sem notast er við huglægt mat svarenda. Alls eru 

sjö spurningar í fyrsta hluta, og þar var fólk beðið um að meta hversu vel eða illa ákveðnar 

ímyndunarbreytur eiga við hvern banka fyrir sig. Skalinn er frá einum (á mjög illa við) upp 

í níu (á mjög vel við). Í öðrum hluta eru spurningar sem snúa að viðskiptabanka 

viðkomandi og einnig spurning sem snýr að meðmælavísitölunni. Í þriðja hluta eru svo 

nokkrar spurningar sem notaðar voru við úrvinnslu rannsóknar, sem snúa að bakgrunn 

viðkomandi.  
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5 Greining gagna og úrvinnsla 

Alls bárust 587 svör í könnuninni að meðtöldum viðbótargögnum frá leiðbeinanda en eftir 

gagnahreinsun voru marktæk svör 542. Eytt var út gögnum þar sem fólk sleppti því að 

svara spurningum sem mikilvægar eru við vinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar. Það 

voru spurningarnar „Hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í hugann?“, „Hver er 

þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú?“ og  „Á skalanum 1-10, hversu líklegt er að 

þú myndir mæla með þínum viðskiptabanka við vini og/eða kunningja?“. 

Gögnin voru unnin í tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social Sciense (SPSS). 

Við úrvinnsluna var notast við lýsandi tölfræði og myndir og töflur settar upp í Excel. 

Notast var við ályktunartölfræði þar sem dregið er ályktun um þýði útfrá þeim svörum 

sem fengin voru frá úrtakinu. 

Til að kanna tengsl á milli tveggja nafnbreyta var notast við krosstöflur og kí-kvaðrat 

próf. Til að kanna tengsl milli tveggja skalabreyta var notast við fylgni. Í 

rannsóknarspurningunum „Eru jákvæð tengsl milli meðmælavísitölu og trausts“ og „Eru 

neikvæð tengsl milli meðmælavísitölu og spillingar?“ er notast við fylgni þar sem það eru 

tvær skalabreytur.  

Talað er um veika, meðal eða sterka fylgni, og er fylgnistuðullinn (r) á bilinu 0 til 1 eða 

0 til -1. Fylgnistuðullinn (r) eða Pearson r metur tengsl á milli breytanna og geta þau verið 

jákvæð eða neikvæð. Jákvæð fylgni þýðir að því hærra gildi á annarri breytunni, því hærra 

á hinni breytunni. Neikvæð fylgni þýðir aftur á móti að því hærra gildi á annarri breytunni, 

því lægra á hinni breytunni (Schober, Boer og Schwarte, 2018). Samkvæmt Cohen (1988) 

er fylgni veik ef fylgnistuðullinn (r) er á bilinu 0,1-0,29, meðal ef fylgnistuðullinn er á bilinu 

0,3-0,49 og sterk ef stuðullinn er 0,5 eða hærri. Samkvæmt Burns og Bush er engin fylgni 

ef stuðullinn er 0,2 eða lægri, mjög veik ef hann er á bilinu 0,21-0,4, veik ef hann er á 

bilinu 0,41-0,6, meðal ef hann er á bilinu 0,61-0,8 og sterk ef hann er 0,8 eða hærri. Í 

þessari rannsókn ætlum við að ganga út frá viðmiði Cohens.  

Til að fá sem réttustu niðurstöðurnar var ákveðið að vigta gögnin í samræmi við 

raunhlutfall kynjanna og aldurs. Notaðar voru upplýsingar frá Hagstofunni um mannfjölda 

árið 2018 og vigtað hlutfall karla og kvenna í samræmi við þær upplýsingar. Einnig var 

sameinað aldursflokka og þeim fækkað, nánar verður farið yfir hvernig það var gert í 

kaflanum um bakgrunn svarenda.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar skiptast í 

nokkra kafla. Fyrst verður farið yfir helstu niðurstöður þar sem gert er grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarspurninganna. Þar á eftir verður farið yfir bakgrunn svarenda þar 

sem stuðst er við bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur og menntun. Því næst kemur kaflinn 

lýsandi tölfræði þar sem farið verður yfir spurningalistann sem lagður var fyrir 

þátttakendur. Í lokin er svo lausn viðfangsefna þar sem verður farið ítarlega yfir 

niðurstöður rannsóknaspurninganna.     

6.1 Helstu niðurstöður  
Markmið rannsóknarinnar var annarsvegar að kanna tengsl milli „top of mind“ hjá 

viðkomandi og hvar viðkomandi er með sín bankaviðskipti, hins vegar að kanna tengsl á 

milli meðmælavísitölu og ímyndunarþáttana „traust“ og „spilling“.  

Niðurstöður sýndu að fólk er líklegra til þess að nefna sinn viðskiptabanka þegar spurt 

er um hvaða viðskiptabanki kemur fyrst upp í hugann hjá viðkomandi.  82,5% af þeim sem 

eru í viðskiptum við Landsbankann nefndu hann í „top of mind“, 88,8% af þeim sem eru í 

viðskiptum við Íslandsbanka nefndu hann í „top of mind“ og 87,7% af þeim sem eru í 

viðskiptum við Arion banka nefndu hann í „top of mind“. Einnig sýndu niðurstöður að það 

eru sterk jákvæð tengsl (r=0,51) á milli meðmælavísitölu og trausts og má því túlka það 

þannig að eftir því sem tenging við traust til viðskiptabankana er hærri, því hærri mælist 

meðmælavísitalan. Niðurstöður sýndu að það eru meðal sterk neikvæð tengsl (r=-0,38) 

milli meðmælavísitölu og spillingar og má því túlka það þannig að eftir því sem 

meðmælavísitalan mælist hærri, því veikari er tengingin við ímyndarþáttinn spilling. 

 

6.2 Bakgrunnur svarenda 
Í rannsókninni er stuðst við þrjár bakgrunnsbreytur til að fá betri skilning á bakgrunn 

svarenda. Þær bakgrunnsbreytur sem notast er við er kyn, aldur og menntun. 

Þegar notast er við þægindaúrtak í rannsóknum getur kynja- og aldurshlutfall verið 

mjög ójafnt. Í rannsókninni voru konur á aldrinum 20-29 ára stór hluti svarenda og til að 

endurspegla þýðið var ákveðið að vigta gögnin til að fá sem skýrustu niðurstöðurnar. Í 

staðin fyrir að hafa sex aldursflokka var sameinað aldursflokka og þeim fækkað niður í 
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þrjá, yngri en 30 ára, 30-49 ára og eldri en 50 ára. Kynjahlutföllin eru vigtuð í samræmi 

við raunhlutfall karla og kvenna á Íslandi skv. Hagstofunni.   

Konur eru í miklum meiri hluta svarenda, en hlutfall kvenna er meira en tveir þriðju af 

þátttakendum eða 69,2%. Karlar eru því 29,8% svarenda. Til þess að þetta hafi ekki áhrif 

á trúverðugleika rannsóknarinnar var ákveðið að vigta gögnin eins og fram kom áður.  

Tafla 1: Bakgrunnur svarenda 

Kyn  Fjöldi Hlutfall 
Karl 167 30,8% 
Kona 376 69,2% 

Aldur     
Yngri en 20 ára 60 11,0% 
20-29 ára 254 46,8% 
30-39 ára 93 17,1% 
40-49 ára 69 12,7% 
50-59 ára 43 7,9% 
60 ára og eldri 24 4,4% 

Menntun     
Grunnskólamenntun 124 22,9% 
Iðnmenntun 74 13,7% 
Stúdentspróf 169 31,2% 
Háskólapróf 122 22,5% 
Framhaldsnám úr háskóla 53 9,8% 

 

Í kringum helmingur svarenda eru á bilinu 20-29 ára og má það líklegast rekja til þess 

að aldur rannsakanda fellur í sama flokk, og var spurningalistanum dreift á 

samfélagsmiðla hans. Fyrir utan þann flokk þá dreifist aldurinn frekar jafnt, en fámennasti 

aldursflokkurinn er 60 ára og eldri sem telur 24 manns. 

Þegar spurt er um menntunarstig þátttakenda eru 542 manns sem svara þeirri 

spurningu. Eins og sjá má á töflu 1 þá er algengasta menntunargráða sem svarendur hafa 

lokið stúdentspróf. Á eftir stúdentsprófi kemur grunnskólamenntun sem 124 manns hafa 

klárað en háskólapróf fylgir þar rétt á eftir með 122 svör. Fæstir hafa klárað framhaldsnám 

úr háskóla eða 53 manns og hafa örlítið fleiri klárað iðnmenntun eða 74 manns.  
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6.3 Lýsandi tölfræði 
Í þessum kafla er greint spurningalistann með lýsandi tölfræði. Farið verður yfir markmið 

spurninganna og niðurstöður þeirra settar upp í töflum og myndum.  

6.3.1 Hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í hugann? 

Alls bárust 542 svör við „top of mind“ spurningunni eða Hvaða banki/fjármálastofnun 

kemur fyrst upp í hugann. Markmið spurningarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli 

hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í hugann og aðalviðskiptabanka 

viðkomanda. Í SPSS var viðskiptabönkunum gefin númer frá 1-3 þar sem Landsbankinn 

fékk töluna 1, Íslandsbanki fékk töluna 2 og Arion banki fékk töluna 3. Með þeim hætti er 

umbreytt opnu spurningunni í nafnkvarða svo auðveldara sé að vinna með spurninguna. 

 

Mynd 1: Hlutfallslegar niðurstöður þátttakanda á hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í 
hugann 

Niðurstöður spurningarinnar voru mjög jafnar en flestir nefndu Landsbankann (33,1%, 

+/- 3,96%)). Þar á eftir kemur Arion banki með 31,6% (+/-3,9%) og svo Íslandsbanki með 

31,3% (+/-3,91%). Það er því í raun ekki hægt að halda því fram að einn banki hafi hærra 

vitundarhlutfall en annar. 

6.3.2 Meðaltal ímyndabreyta  

Í þessum spurningum var fólk beðið um að meta hvern banka fyrir sig eftir 

fyrirframgreindum eiginleikum. Spurningarnar eru byggðar upp á jafnbila kvarða, þar sem 

fólk gaf hverjum banka einkunn frá 1-9 fyrir hvern eiginleika fyrir sig. Þeir eiginleikar sem 
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spurt var um voru traust, samfélagsleg ábyrgð, nútímalegur, ánægðir viðskiptavinir, fyrir 

unga fólkið, gamaldags og spilling. Niðurstöður spurningarinnar má sjá í töflu 2. 

Tafla 2: Meðaltal ímyndabreyta 
 

Landsbankinn Íslandsbanki Arion banki 
Traust: 5,08 5,05 4,38 
Samfélagsleg ábyrgð: 4,29 4,47 3,96 
Nútímalegur: 5,18 6,35 6,77 
Ánægðir viðskiptavinir: 5,14 5,44 5,04 
Fyrir unga fólkið: 4,69 5,87 6,02 
Gamaldags: 5,66 3,89 3,52 
Spilling: 5,71 6,30 7,01 

 

Þátttakendur virðast bera mest traust til Landsbankans (M=5,08) en minnst traust til 

Arion banka (M=4,38). Í heildina litið virðist Arion banki koma verst út af bönkunum þrem. 

Hann skorar lægst í jákvæðu eiginleikunum „traust“, „samfélagsleg ábyrgð“ og „ánægðir 

viðskiptavinir“ en skorar aftur á móti hæst í neikvæða eiginleikanum „spilling“. 

Þátttakendur telja Íslandsbanka vera með ánægðustu viðskiptavinina og sýna mestu 

samfélagslegu ábyrgðina. Arion banki tengir sig mest til unga fólksins á meðal bankanna 

á meðan Landsbankinn tengir sig mest við „gamaldags“.  

6.3.3 Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú? 

Alls voru 542 manns sem tóku afstöðu til spurningarinnar Hver er þinn aðalviðskiptabanki 

eða -sparisjóður nú?. Ákveðið var að taka út tólf manns sem svöruðu „annar“, þar sem 

markmið rannsóknarinnar var að kanna ímynd þriggja stærstu viðskiptabankana. Því er 

notast við svör frá 530 manns við niðurstöðu spurningarinnar. 
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Mynd 2: Hlutfallsleg niðurstaða á því hvar þátttakendur eru með bankaviðskipti 

Niðurstaða spurningarinnar endurspeglar fullkomlega markaðshlutdeild 

viðskiptabankana. Samkvæmt rannsókninni skiptist markaðshlutdeildin þannig að Arion 

banki er með 29,7% (+/- 3,9%), Íslandsbanki með 31,2% (+/- 4%) og Landsbankinn með 

stærstu hlutdeildina eða 36,8% (+/- 3,9%), og hafa þessar tölur svo verið staðfestar hjá 

bönkunum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, munnleg heimild, 9. apríl 2019).  

6.3.4 Hversu líklegt er að þú myndir mæla með þínum viðskiptabanka við vini 
og/eða kunningja?  

Alls tóku 541 þátttakendur afstöðu til spurningarinnar Á skalanum 1-10, hversu líklegt er 

að þú myndir mæla með þínum viðskiptabanka við vini og/eða kunningja?. Til þess að 

skoða niðurstöðurnar fyrir hvern banka fyrir sig var spurningin keyrð með krosstöflu í SPSS 

við spurninguna Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú?. 

Markmið spurningarinnar var að mæla meðmælavísitölu viðskiptabankana. Við 

útreikning á meðmælavísitölunni er prósentufjöldi letjenda dregnir frá prósentutölu 

hvetjanda í hverjum banka fyrir sig.  
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Tafla 3: Meðmælavísitala viðskiptabankanna 

 

 

Allir viðskiptabankarnir eru með neikvæða meðmælavísitölu, sem þýðir að meirihluti 

viðskiptavina þeirra tilheyra hópnum letjendur. Íslandsbanki hefur þó töluvert hærri 

meðmælavísitölu en Landsbankinn og Arion banki, því eru viðskiptavinir Íslandsbanka 

líklegri til að mæla með sínum banka en viðskiptavinir Landsbankans og Arion banka.   

6.4 Lausn viðfangsefna 
Í þessum kafla eru gerðar grein fyrir ítarlegum niðurstöðum rannsóknaspurninganna. 

Fyrst verður fyrsta rannsóknarspurningin „Eru tengsl milli „top of mind“ og hvar 

viðkomandi er í viðskiptum?“ skoðuð. Því næst verður önnur rannsóknarspurningin „Eru 

jákvæð tengsl milli meðmælavísitölu og trausts?“ skoðuð. Í lokin verður þriðja 

rannsóknarspurningin „Eru neikvæð tengsl milli meðmælavísitölu og spillingar?“ skoðuð. 

Leyst verður viðfangsefnin og greint frá niðurstöðum spurninganna.  

6.4.1 Eru tengsl milli „top of mind“ og hvar viðkomandi er í viðskiptum 

Til að svara þessari spurningu var keyrð krosstafla og kí-kvaðrat próf þar sem notast var 

við spurningarnar Hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í hugann? og Hver er 

þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú?.  Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófinu sýndu að 

tengsl eru á milli breytanna (c2(9)=836,264, p<0,05). Kí-kvaðrat prófið segir þó ekki til um 

hvaða tengsl séu til staðar eða hvort þau séu veik eða sterk, því var skoðað krosstöfluna 

Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú?
Landsbankinn Íslandsbanki Arion banki

0 8,0% 4,7% 9,3%
1 0,5% 1,2% 1,9%
2 3,0% 6,5% 4,9%
3 8,0% 6,5% 3,7%
4 4,5% 3,6% 4,3%
5 24,0% 10,1% 16,0%
6 9,5% 8,3% 11,1%
7 11,5% 10,7% 17,9%
8 12,0% 16,0% 13,6%
9 5,0% 8,3% 3,7%
10 14,0% 24,3% 13,6%

100,0% 100,0% 100,0%
Hvetjendur: 19,0% 32,5% 17,3%

Hlutlausir: 23,5% 26,6% 31,5%
Letjendur: 57,5% 40,8% 51,2%

NPS: -0,39 -0,08 -0,34

N
PS
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til þess að kanna tengslin betur. Þegar skoðað var krosstöfluna sást að sterk tengsl voru á 

milli breytanna. 82,5% (+/- 3,2%) þeirra sem eru í viðskiptum við Landsbankann nefna 

hann sem þann banka sem er þeim efst í huga, 88,8% (+/- 2,66%) þeirra sem eru í 

viðskiptum við Íslandsbanka nefna hann sem þann banka sem er þeim efst í huga og 87,7% 

(+/- 2,77%) þeirra sem eru í viðskiptum við Arion banka nefna hann sem þann banka sem 

er þeim efst í huga.  

Niðurstöðurnar eru tvíþættar, annars vegar er það að í öllum tilvikum nefna svarendur 

sinn viðskiptabanka sem þann sem er þeim efstur í huga og hins vegar sú að ekki er hægt 

að segja að einn banki hafi sterkari stöðu en annar hvað varðar tengsl á milli „top of mind“ 

og viðskiptabanka viðkomandi.  

6.4.2 Eru jákvæð tengsl milli meðmælavísitölu og trausts? 

Til þess að svara ofangreindri spurningu var notast við spurningarnar „Á kvarðanum 0 (alls 

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

aðalviðskiptabanka við vini og/eða kunningja?“ og „Hversu vel eða illa finnst þér 

eftirfarandi eiga við um bankana: Traust?“. 

Þar sem spurningarnar eru báðar skalabreytur þá var keyrt fylgni próf í SPSS til að 

athuga hvort tengsl séu á milli breytanna. Niðurstöðurnar sýndu að það er sterk jákvæð 

fylgni milli meðmælavísitölu og trausts [r=0,51, n=542, p<0,05], samkvæmt viðmiði Cohen 

(1988). Það má því túlka það þannig að eftir því sem meðmælavísitalan mælist hærri, því 

sterkar tengja svarendur traust við viðskiptabankana. Öfugt ef meðmælavísitalan lækkar, 

þá lækkar traust til viðskiptabankana. 

Niðurstöðurnar gefa því jákvætt svar við rannsóknarspurningunni „Eru jákvæð tengsl  

milli meðmælavísitölu og jákvæða eiginleikans traust?“.  

6.4.3 Eru neikvæð tengsl milli meðmælavísitölu og spillingar? 

Til þess að svara ofangreindri spurningu var notast við spurningarnar „Á kvarðanum 0 (alls 

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

aðalviðskiptabanka við vini og/eða kunningja?“ og „Hversu vel eða illa finnst þér 

eftirfarandi eiga við um bankana: Spilling?“. 

Hér eru tvær skalabreytur og var því notast við fylgni í SPSS til að kanna tengslin. 

Niðurstöðurnar eru þær að það er meðal sterk neikvæð fylgni milli meðmælavísitölu og 
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spillingar [r=-0,38, n=542, p<0,05], samkvæmt viðmiði Cohens. Þar sem Pearson‘s (r) 

stuðullinn er neikvæður, þá má túlka það þannig að því hærra gildi á annarri breytunni, 

því lægra gildi á hinni breytunni. Í þessum tilvikum eru breyturnar meðmælavísitala og 

ímyndarþátturinn spilling.  

Niðurstöðurnar gefa því jákvætt svar við rannsóknarspurningunni „Eru neikvæð tengsl 

á milli meðmælavísitölu og neikvæða eiginleikans spilling?“.  
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7  Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á ímynd viðskiptabanka á Íslandi og skoða 

tengsl meðmælavísitölu þeirra við ímyndarbreytunnar „traust“ og „spilling“.  

Í þessari rannsókn var leitast svara við þremur rannsóknarspurningum, þær eru 

eftirfarandi: 

1. Eru tengsl á milli „top of mind“ og viðskiptabanka viðkomandi? 

2. Eru jákvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og trausts? 

3. Eru neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og spillingar? 

Niðurstöður fyrstu rannsóknaspurningarinnar sína að það séu afgerandi sterk tengsl 

milli viðskiptabanka viðkomandi og hvaða viðskiptabanki kemur fyrst upp í huga 

viðkomandi. Stór meirihluti nefndi sinn banka þegar spurt var hvaða banki kemur fyrst 

upp í hugann. Þær niðurstöður sýna jákvætt svar við fyrstu rannsóknarspurningunni  sem 

sett var fram „Eru viðskiptavinir viðskiptabankana líklegritil að nefna sinn viðskiptabanka 

fremur en aðra þegar spurt er um hvaða viðskiptabanki kemur fyrst upp í hugann?“. 

Niðurstöðurnar styðja einnig við rannsókn sem Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Larsen 

(2016) framkvæmdu, en þar voru niðurstöðurnar þær að 87,7% viðskiptavina 

Landsbankans nefna þann banka, 90,5% viðskiptavina Íslandsbanka nefna hann og 85,4% 

viðskiptavina Arion banka nefna hann. 

Meðmælavísitala bankana er almennt frekar lág en hún er búin að lækka um 4,9 stig 

síðan árið 2014 samkvæmt mælingum MMR. Þá var meðmælavísitala bankana neikvæð 

um 22 stig en samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er hún núna neikvæð um 26,9 

stig. Íslandsbanki mælist með hæstu meðmælavísitöluna af viðskiptabönkunum en hann 

er með neikvæða meðmælavísitölu upp á 8,3 stig sem er töluvert hærra en Landsbankinn 

(-38,5) og Arion banki (-33,9). Þrátt fyrir að Landsbankinn mælist með lægstu 

meðmælavísitöluna þá skorar hann samt hæst í jákvæða eiginleikanum  

„traust“ því virðast þátttakendur rannsóknarinnar tengja Landsbankann mest við traust. 

Möguleiki er fyrir viðskiptabankana að hækka meðmælavísitölu sína þar sem að meðaltali 

27,2% þátttakenda tilheyra hópnum hlutlaus þ.e. gefa bankanum einkunn á bilinu 7-8. Því 
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er möguleiki að umbreyta þeim hóp yfir í hvetjendur en til þess þarf breytingin að gerast 

hjá því starfsfólki sem á í beinum samskiptum við viðskiptavinina. Ávinningurinn á því að 

hafa háa meðmælavísitölu er meðal annars minni kostnaður við að sækja nýja 

viðskiptavini en einnig minni auglýsingakostnaður,  þar sem núverandi viðskiptavinir 

mæla með sínum viðskiptabanka við vini og kunningja og er það talið ein áhrifaríkasta 

auglýsingin fyrir fyrirætki (Reichheld, 2003).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jákvætt svar við rannsóknarspurningunni „Eru 

jákvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og jákvæða eiginleikans traust?“. Það er þó ekki 

hægt að álykta að um orsakasamband sé að ræða, einungis að þegar önnur breytan 

mælist jákvæð þá mælist hin breytan einnig jákvæð. Sama má segja um þriðju 

rannsóknarspurninguna „Eru neikvæð tengsl á milli meðmælavísitölu og neikvæða 

eiginleikans spillingar?“, að þó svo að niðurstöður rannsóknarinnar gefa jákvæð svör við 

spurningunni að þá er ekki hægt að fullyrða að það sé orsakasamband á milli breytanna, 

einungis að þegar önnur breytan mælist jákvæð þá mælist hin breytan neikvæð. Algeng 

mistök í túlkun á fylgni er að gera ráð fyrir að orsakasamband sé um að ræða en 

hugsanlega eru aðrar breytur sem geta haft áhrif á aðra hvora eða báðar breyturnar.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er úrtaksaðferðin. Þar sem notast var við 

þægindaúrtak eru ekki jafnar líkur á að fólk lendi í úrtakinu og því er að búast við 

kerfisbundinni úrtaksskekkju. Sú skekkja birtist meðal annars í hlutfalli kynjanna, en konur 

voru meirihluti þátttakanda sem endurspeglar ekki þýðið. Einnig voru fáir í úrtakinu og 

því er erfitt að yfirfæra niðurstöður á stærra þýði. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur 

rannsóknin góða vísbendingu um ímynd viðskiptabankana á Íslandi og einnig tengsl 

meðmælavísitölu viðskiptabankana við ímyndarbreytur. 

Fróðlegt væri að rannsaka í framhaldinu af þessari rannsókn tengsl meðmælavísitölu 

við aðrar ímyndarbreytur.  
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Viðauki  

Ágæti viðtakandi!  
 
Meðfylgjandi könnun er hluti af rannsóknarverkefni sem hófst árið 2004 og gengur út 

á það að kanna ímynd viðskiptabanka á Íslandi. Umsjón með rannsókninni hefur dr. 
Þórhallur Örn Guðlaugsson (th@hi.is), dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla 
Íslands.Okkur þætti afar vænt um ef þú gæfir þér 5-10 mín til að svara þessari könnun. 
Svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar sem 
fylgja hverjum hluta könnunarinnar  

 
 
 
Hvaða banki/fjármálastofnun kemur fyrst upp í hugann? 
 

 
 

 
1. hluti  
Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu vel eða illa þér finnst tiltekin atriði 

eiga við um hvern banka (Landsbankinn, Íslandsbanki, Arion banki).  
 
Atriðin eru 7 talsins. Ekki er gert ráð fyrir að þú hafir á þessu fulla þekkingu, heldur er 

verið að leita eftir því hvað þér finnst og hvað þú telur.  
 

 
Hversu vel eða illa finnst þér eftirfarandi eiga við um bankana? 
 
Traust! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
Samfélagsleg ábyrgð! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Er nútímalegur! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 
Ánægðir viðskiptavinir! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 
Fyrir unga fólkið! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 

 
Gamaldags! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 
Spilling! 
(1=á mjög illa við / 9=á mjög vel við) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Landsbankinn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Íslandsbanki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Arion banki ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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2. hluti 
 
Í þessum hluta (og jú, þetta er alveg að verða búið) ertu beðin(n) um að svara nokkrum 

almennum spurningum. 
 
 
Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða -sparisjóður nú? 

1. Landsbankinn 
2. Íslandsbanki 
3. Arion banki 
4. Annar 

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

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

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

1. Mjög ólíklegt 
2. Ólíklegt 
3. Hvorki né 
4. Líklegt 
5. Mjög líklegt 

 
 
Hefur þú skipt um viðskiptabanka sl. 6 mánuði? 

1. Já 
2. Nei 

 
 
Hver var þinn aðal viðskiptabanki áður en þú skiptir? 

1. Landsbankinn 
2. Íslandsbanki 
3. Arion banki 
4. Annar 

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

1. Karl 
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2. Kona 
 
 
Aldur 

1. Yngri en 20 ára 
2. 20-29 ára 
3. 30-39 ára 
4. 40-49 ára 
5. 50-59 ára 
6. 60 ára eða eldri 

 
 
Menntun (gráðu lokið) 

1. Grunnskólamenntun 
2. Iðnmenntun 
3. Stúdentspróf 
4. Háskólapróf 
5. Framhaldsnám úr háskóla 

 
 

 


