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1 Inngangur 

Árið 2008 var mjög erfitt fyrir Íslendinga og er óhætt að segja að atburðirnir sem 

gerðust þá munu hafa mikil áhrif á bæði land og þjóð næstu áratugina. Á nokkrum 

dögum voru stærstu bankar landsins þjóðnýttir og á skall stærsta efnahagskreppa 

Íslandssögunnar, en áhrifa hennar gætir víða um heim. 

Í þessari ritgerð verður skoðuð könnun sem Þórhallur Örn Guðlaugsson gerði á 

ímynd banka og sparisjóða eftir bankahrun. Könnunin var framkvæmd í mars 2010 og 

notast var við hentugleikaúrtak, þáttakendur voru nemendur við Háskóla Íslands. 

Markmiðið í ritgerðinni er að varpa ljósi á ímynd banka og sparisjóða eftir 

fjármálahrunið. Skoðað verður traust, tryggð og spilling til banka og sparisjóða og 

hvort munur sé á niðurstöðum eftir kyni. Einnig verður skoðað hvort það sé munur á 

því hversu sterkt þáttakendur tengja spillingu og traust annars vegar við stóru bankana 

þrjá, Arion banka, Íslandsbanka- og Landsbankann og hins vegar við þá þrjá litlu, 

Sparisjóðinn, MP banka og BYR sparisjóð. 

Ritgerðin er uppbyggð þannig að fyrst er það fræðilegi hlutinn þar sem skoðuð 

eru nokkur lykil hugtök sem hafa áhrif á ímynd bankan og sparisjóða. Þau eru miðuð 

markaðssetning og hvernig hún skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu. Ímynd, tryggð og traust banka er skoðað og þjónustuþríhyrningnum gerð 

góð skil. Notkun vörukorta og notagildi þeirra kemur svo fram í lok kaflans. Næst 

tekur við kafli sem heitir framkvæmd rannsóknar og farið er í rannsóknaraðferð, 

þáttakendur og villur í gagnasafni. Niðurstöður rannsóknarinn koma í kjölfarið og 

endað er á umræðu og ályktunum. 

Höfundi finnst viðfangsefnið afar spennandi í ljósi þess að land og þjóð er að 

ganga í gegnum mjög erfiða tíma og endurreisn atvinnulífins er mikilvægasta 

verkefnið sem býður okkar. Bankar og sparisjóðir spila þar stórt hlutverk og 

stjórnendur þeirra eiga mjög erfitt verkefni fyrir höndum við að bæta ímynd þeirra og 

öðlast traust bæði hér á landi og erlendis. Hagnýt gildi ritgerðarinnar er mikið og það 

starf sem Þórhallur Örn Guðlaugsson dósent í viðskiptafræði við Háskóla Íslands er að 

vinna á eftir að nýtast vel við endurreisn bankakerfisins og í náinni framtíð.  
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2 Rannsóknarspurningar 

1) Hvernig er viðhorf fólks til bankanna hvað varðar traust, tryggð og 

spillingu. Eru þessir þættir breytilegir eftir kyni? 

2) Er munur á hversu sterkt þátttakendur könnunarinnar tengja spillingu og 

traust annars vegar við stóru bankana þrjá, Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankann og hins vegar við þá þrjá litlu, Sparisjóðinn, MP banka og BYR 

sparisjóð? 

 

3 Miðuð markaðssetning 

Áður en fjallað verður um ímynd skal hér gerð grein fyrir tengdum hugtökum. Fyrst 

ber að nefna miðað markaðsstarf (e. STP-marketing) en það starf gengur út á að hluta 

niður markaðinn, velja þann markhóp sem þjóna skal og staðfæra tilboðið með 

tilteknum hætti í huga eða minni markhópsins. 

Þar sem neytendur eru margir og ólíkir auðveldar þessi aðferð fyrirtækjum að 

ná til rétts markhóps með mismunandi hætti. Í nútíma samfélagi eru valkostir 

neytenda alltaf að verða fleiri og betri. Það er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að 

aðgreina sig frá öðrum. Bankarnir eru þar engin undantekning og vegna einsleitni 

bankastarfsemi er enn mikilvægara að hver og einn bankanna aðgreini sig frá hinum 

með einhverjum hætti. Þörfin fyrir beitingu miðaðrar markaðssetningar eykst eftir því 

sem samfélagið er flóknara. Ekki er hægt að þjóna öllum neytendum á markaðnum. 

Miðuð markaðssetning skiptist í markaðshlutun (e.segmentation), markaðsmiðun 

(e.targeting) og svo loks staðfærslu (e.positioning) (Kotler, P., Armstrong, G., 

Saunders, J. og Wong, V., 2005). 

3.1 Markaðshlutun 

Fyrsti hluti miðaðrar markaðssetningar er markaðshlutun (e.segmentation). Þar er 

markaðnum skipt niður og skoðað á hvaða hóp eða hópa skal herja. Hóparnir geta haft 

ólík einkenni, þarfir og hegðun og vilja því mismunandi vöru eða þjónustu. Til að 

hluta markaðinn niður er notast við hinar ýmsu breytur; t.d verðnæmni, kauphegðun, 

landfræðilega staðsetningu, kyn, aldur og fleira (Lilien og Rangaswamy, 2003). 

Einnig þarf að hafa í huga að breyturnar verða að vera mögulegar, arðvænlegar, 

aðgengilegar og aðgreinanlegar (Kotler, P. og Keller, K.L., 2006). Markaðshlutun er 
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skipt í þrjú stig; könnunarstig, greiningarstig og lýsingarstig (Kotler o.fl. 2005). Á 

könnunarstiginu eru einstaklingarnir skoðaðir út frá viðhorfi og hegðun og reynt er að 

finna út hvað höfðar til þeirra. Til að auðvelda þetta er oft notast við rýnihópa og 

viðtöl. Á greiningarstiginu eru þessar upplýsingar teknar saman og skoðaðar með því 

markmiði að búa til markhópa sem eiga eitthvað sameiginlegt. Loka stigið er 

lýsingarstig þar sem einkenni hvers markhóps eru dregin saman út frá þáttum eins og 

kaupvenjur, viðhorf og hegðun (Kotler, P. og Keller, K.L., 2006). 

3.2 Markaðsmiðun 

Annar hluti miðaðrar markaðssetningar er markaðsmiðun (e.targeting). Þar er ákveðið 

hvaða markhópi eða markhópum ætlunin er að þjóna. Mikilvægt er að skoða hvern 

markhóp mjög vel og hversu arðbær hann virðist vera. Þetta ferli skiptist í þrjú stig. Á 

fyrsta stigi eru markaðsstærðin og vöxtur eða samdráttur á honum könnuð. Á öðru 

stigi eru athuguð samkeppni, mettun, vernd og ytri áhætta. Markaðurinn er þannig 

skoðaður nánar og athugað hvernig samkeppninni er háttað, hvort markaðurinn sé 

orðinn mettaður eða hvort pláss sé fyrir fleiri skipulagsheildir. Að sama skapi er 

kannað hve auðvelt sé að komast inn á markaðinn og hverjar séu líklegar ógnir hans. 

Á þriðja stigi eru skoðuð hagnaðarvon, tengsl hópsins við aðra hópa og samræmi 

(Lilien og Rangaswamy, 2003). Hafa ber í huga að sumir markhópar gefa meiri tekjur 

en aðrir. Markaðsmiðun  miðar að því að meta hversu aðlaðandi og arðbær hver 

markhópur er og velja sér svo einn þeirra eða fleiri til að herja á (Kotler, P. og Keller, 

K.L., 2006). Að lokum þurfa þarfir og langanir markópsins að vera í samræmi við 

stefnu og markmið fyrirtækisins (Jobber, 2004; Lilien og Rangaswamy, 2003) 

3.3 Staðfærsla 

Staðfærsla (e.positioning) er síðasti hlutinn í miðaðri markaðssetningu og má rekja 

hana til auglýsingasérfræðinganna Al Ries og Jack Trout (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2005) Hún felst í ákvörðun um hvaða ímynd stefnt skuli að, að fyrirtækið eða tiltekin 

vara hafi í huga neytenda. Þau vilja með sérstökum aðgerðum aðgreina sína vöru og 

þjónustu frá vörum og þjónustu samkeppnisaðilanna og þannig skapa  þá ímynd sem 

þau vilja í huga neytendanna (Lilian og Rangaswamy, 2003). Staðfærslu er skipt í þrjá 

hluta; aðgreiningu, staðfærsluáform og ímynd (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2003). 
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Aðgreining er fólgin í því hvernig fyrirtæki aðgreina tilboð sín frá tilboðum 

samkeppnisaðila (Darling, 2001). Hún beinist að vörunni sjálfri, tilboðunum, 

þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni (MacMillan, I.C. og McGrath, R G., 1997).. 

Staðfærsluáform snúast um hvernig aðgreiningunni er komið til skila. Allar 

aðgerðir skipulagsheildarinnar verða að vinna saman að sameiginlegur markmiði. 

Markmiðið er að skapa sterka, jákvæða og einstaka  mynd í huga neytenda (Þórhallur 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson 2010a).  

Ímynd (e.image) er það sem gerist í huga neytenda og sú mynd sem þeir hafa 

af vörunni og þjónustunni (Ries og Trout, 2001). Skilgreining á ímynd getur verið 

margskonar. Ein mjög algeng skilgreining er sú að ímynd er samansafn skoðana, 

hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum hlut.  

Slíkir hlutir geta verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða persóna. Hugmyndin 

getur verið sönn eða röng, raunveruleg eða ímynduð (Barich, H. og Kotler, P., 1991) 

Að jafnaði er vandasamt að byggja upp jákvæða og sterka ímynd fyrirtækis og 

því markmiði verður ekki alltaf náð. Aðgerðir samkeppnisaðila geta haft áhrif á 

útkomuna, en ekki síður eigið markaðsstarf.  

Rætt er um þrenns konar staðfærslu; undirstaðfærslu (e.underposisioning), 

yfirstaðfærslu (e.overpositioning) og ruglingslega staðfærslu (e.confused positioning) 

Um er að ræða undirstaðfærslu þegar ekki hefur lánast að staðfæra fyrirtækið, vörur 

eða vörumerki þess þannig að neytendum sé ljóst fyrir hvað þau standa. Yfirstaðfærsla 

kallast það þegar neytendur fá of þrönga og fastmótaða mynd af fyrirtækinu, vöru þess 

eða vörumerki vegna mistaka í staðfærslunni. Ruglingsleg staðfærsla  er sú afleiðing 

mistaka í staðfærslu sem leiðir til þess að viðskiptavinurinnfær mjög óljósa og 

ruglingslega mynd af fyrirtækinu og afurðum þess. (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2003; 

Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson 2010a). 
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4 Ímynd, tryggð  og traust banka 

Eins og fram hefur komið er ímynd gríðarlega mikilvægur þáttur í einsleitri starfssemi 

eins og bankastarfssemi. Hún er það sem aðgreinir bankana hvern frá öðrum og hefur 

mikil áhrif á val viðskiptavina á því hvaða banka þeir velja. Í kjölfar hrunsins hefur 

ímyndin verið einn af þeim þáttum sem hefur skaðast hvað mest. Spilling og siðleysi 

fyrverandi stjórnenda bankanna hefur spilað þar stórt hlutverk og traust til 

skipulagsheildanna hefur farið minnkandi. Sýnt hefur verið fram á  að almennt er 

jákvæð fylgni milli ímyndar og arðsemi banka (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik 

Eysteinsson, 2010a). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á því að ímynd hefur áhrif á 

tryggð viðskiptavina (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). 

Tryggir viðskiptavinir eru mjög mikilvægir fyrir fyrirtæki og það eru þeir sem skapa 

því tekjur þegar til lengri tíma er litið. Það er ódýrara að halda í gamla viðskiptavini 

heldur en að afla nýrra (Kotler, P. o.fl., 2005). Fyrirtæki verða að vara sig á því að 

einblína ekki of mikið á nýja viðskiptavini og eiga þá á hættu að missa þá gömlu frá 

sér. Þegar viðskiptavinur er búinn að vera lengi hjá fyrirtæki þá eru báðir aðilar farnir 

að þekkja hvorn annan og njóta báðir góðs af því. Fyrirtækið veit hverjar óskir 

viðskiptavinarins eru og á því auðveldara með að uppfylla þær. Viðskiptavinurinn 

verður ánægðari og deilir ánægju sinni með öðrum í formi orðspors (e. word of 

mouth). Hugtökin tryggð og tengsl við viðskiptavini eru því lykilhugtök í nútíma 

markaðsstarfi (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010b). 

Traust er almennt talið vera einn af hornsteinum fjármálakerfa heimsins og í 

þeirri fjármálakeppu sem Vesturlönd hafa búið við síðustu ár, hefur traust á kerfin 

rýrnað mjög. Friðrik Eysteinsson eru þrír þættir nauðsynlegir til að endurheimta traust. 

Þeir eru fyrirgefning, skipulag og velvild (Friðrik Eysteinsson, munnleg heimild mars 

2010). Viðbrögð bankanna við minnkandi trausti almennings til starfseminnar voru 

m.a. ný nöfn, ný gildi, úrræði fyrir heimilin, breyttar verklagsreglur, innra eftirlit og 

breyting á skipulagi og starfsháttum. 

Leita þarf eftir fyrirgefningu viðskiptavinanna. Þetta er lykilþáttur í því að efla 

traust aftur.Almenningur þarf að finna það að nýir stjórnendur bankanna vilji bæta 

fyrir gjörðir forvera sinna og að þeim sé annt um viðskiptavini sína. 

Huga þarf að skipulagi. Stjórnendur bankanna hafa lagt ríka áherslu á 

breytingar á starfsháttum.  Framtíðarsýnin er í forgrunni og lögð áhersla á að komið 
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verði í veg fyrir endurtekningar á mistökum. Verið er að endurskipuleggja vinnuferla, 

herða innra eftirlit og taka upp nýja starfshætti. Allt þetta snýst um framtíðina, en ekki 

að gera upp fortíðina. Yfirlýsingar einar sér um að forðast verði endurtekningu 

mistakanna duga skammt. Bankarnir verða að viðurkenna mistök sín og biðjast 

afsökunar á því sem fram fór ef þeir ætla að öðlast traust aftur (Friðrik Eysteinsson, 

munnleg heimild mars 2010) 

Til að efla megi traust almennings á bönkunum er bönkunum nauðsyn að sýna 

velvild og að þeir beri hag viðskiptavinanna fyrir brjósti. Bankarnir þurfa að styrkja 

böndin milli sín og þjóðfélagsins með öllum tiltækum ráðum 

Það er greinilegt að bankanna bíður verðugt verkefni við að endurheimta 

traust, bæta ímynd sína og skapa þá tryggð sem þarf til að bankakerfið sem og 

hagkerfið allt þarf til að geta gengið.  Án trausts er er hagkerfið líklega illa starfhæft 

og fleiri þurfa að leggjast á árina til að fá hjól atvinnulífsins til að snúast aftur. 

Stjórnendur bankanna leggja áherslu á að styrkja og treysta innviði sína og koma í veg 

fyrir endurtekningu stórslyss.  Mun minni áhersla er lögð á fyrirgefningu og velvild 

sem þó eru mikilvægir þættir í að byggja upp traust (Friðrik Eysteinsson, munnleg 

heimild mars 2010). 
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5 Þjónustuþríhyrningurinn 

Beita þarf þrenns konar markaðssetningu til að ná árangri og hefur það verið sett fram 

í líkani sem kallast þjónustuþríhyrningur (Kotler, P. og Keller, K. L., 2006). 

Þjónustuþríhyrningurinn sýnir þrjá hópa sem vinna saman að sameiginlegu markmiði, 

sjá mynd 5.1. Efst á honum er fyrirtækið, svo koma viðskiptavinir og loks starfsfólk 

fyrirtækisins. Ef ekki er hugsað jafnt um allar hliðar þríhyrningsins þá er í raun allt 

markaðsstarf tilgangslaust (Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. og Gremler, D.D., 2006). Á 

milli hópanna eru þrjár gerðir markaðssetningar. Það eru ytri-, gagnvirk- og innri 

markaðssetning og snúa allar þessar aðgerðir að því að standa við gefið loforð út á 

markaðinn (Zeithaml o.fl., 2006). 

 

Mynd 5.1: Þjónustuþríhyrningurinn 

 

5.1 Ytra markaðsstarf 

Ytra markaðsstarf (e. external marketing) snýr út á við og að viðskiptavininum. Þar 

eru loforð gefin og þeim komið á framfæri. Viðskiptavininum er sagt hverju hann 

megi eiga von á (Zeithaml o.fl., 2006). Loforðunum er svo komið á framfæri með 

hefðbundnum söluráðum eins og kynningu á þjónustu, verðlagningu, dreifingu, 

uppbyggingu, hönnun, útliti, aðstöðu og þjónustustarfsmönnum. Allt þetta hefur áhrif 

á væntingar viðskiptavinarins og því eins gott að standa við gefin loforð. 
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5.2 Innra markaðsstarf 

Innra markaðsstarf er aðferðafræði sem gengur út á að beita aðferðum hefðbundins 

markaðsstarfs á starfsmenn og innviði fyrirtækisins (Gremler, D. D., Bitner, M. J. og 

Evans, K. R., 1994). Það snýst um að sjá til þess að starfsfólk hafi nauðsynlega 

þekkingu, tæki og tól til að geta staðið við gefin loforð út á markaðinn (Kotler o.fl., 

2005). Til dæmis þjálfun starfsmanna, ráðningar, námskeið, upplýsingagjöf, 

endurmenntun, hvatning og umbun. Hver starfsmaður hefur í raun tvær gerðir af 

viðskiptavinum, annars vegar eru það aðrir starfsmenn sem eru innri viðskiptavinir og 

hins vegar þeir sem versla hjá fyrirtækinu og eru ytri viðskiptavinir (Hollensen, 2003). 

Það er gert ráð fyrir því að bein tengsl séu á milli ánægju starfsfólks og ánægju 

viðskiptavina (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000). Mikilvægt er því að þjóna báðum 

hópunum því ef innri viðskiptavinir eru ósáttir þá er líklegt að það endurspeglist í 

þjónustunni sem þeir gefa ytri viðskiptavinum.  

Til þess að bankar og sparisjóðir geti eflt ímynd sína og unnið traust 

viðskiptavina aftur, verða þeir að leggja áherslu á innra markaðsstarf. Stjórnendur og 

starfsmenn verða að taka höndum saman og vinna að sameiginlegu markmiði. Það 

hefur verið talað um að til þess að fyrirtæki geti náð markmiðum sínum þurfi þau fyrst 

og fremst að sinna viðskiptavinum sínum og að ekki sé nóg að notast við samval 

söluráðanna (e. 7 P´s) (Kotler, P o.fl., 2005). 

5.3 Gagnvirkt markaðsstarf 

Gagnvirk markaðssetning (e.interactive marketing) er neðsta hliðin á þríhyrningnum 

og táknar samband starfsfólks og viðskiptavinar. Þetta er mikilvægasti þátturinn frá 

sjónarhóli viðskiptavinarins (Zeithaml, V.A: og Bitner, M.J., 2000). Þarna kemur í ljós 

hvort loforð eru uppfyllt eða svikin (Zeithaml o.fl., 2006) og er það athugað í hvert 

skipti sem viðskiptavinur sækist eftir þjónustunni. Gagnvirk markaðssetning snýst um 

það að starfsfólk geti veitt fullnægjandi þjónustu hverju sinni og hafa ber í huga að 

þjónustunnar er neytt á sama tíma og hún er framleidd.  (Kotler o.fl. 2005). 

Starfsfólkið hefur í raun bara eitt tækifæri til að fullnægja þörfum viðskiptavinarins og 

því mikilvægt að gera sem mest úr þessu augnabliki. Þegar viðskiptavinur gengur inn í 

útibú bankastofnunar þá er mikilvægt að upplifun hans er í samræmi við það loforð 

sem bankinn hefur gefið út á markaðinn. Það á við allt hvort sem það er umhverfið, 

andrúmsloftið, viðmót starfsmanna eða svo lítið sem málverk. Traust er mikilvægur 
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þáttur í bankaviðskiptum þar sem viðskiptavinur hefur oft takmarkaða þekkingu og 

treystir því að starfsmaður bankans gæti hagsmuna hans. 

 

6 Vörukort 

Vörukort (e.product mapping ) eru góð leið til að athuga hvernig viðskiptavinir eru að 

skynja þættir eins og vörur, staði, fólk, fyrirtæki, stjórnmálamenn og margt fleira. Þau 

eru ein af hagnýtustu rannsóknaraðferðum í markaðsfræðum (Lilien og Rangaswamy, 

2003). Allt þetta snýst um sjónarhól viðskiptavinarins. Einnig hjálpa þau við að 

skilgreina þá eiginleika sem viðskiptavinurinn er að sækjast eftir (Kohli og 

Leuthesser, 1993). Þættir eins og vara eða þjónusta eru staðsettir á kortinu út frá 

eiginleikum eins og t.d. „spilling“ eða„leggur góðum málum lið“ og margt fleira. 

Vörukort gefa vísbendingu um ímynd og hvernig staðsetja má vörur á markaði til að 

ná betri árangri (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). Það er 

hægt að sjá hvaða vörur eru samkeppnisaðilar út frá sjónarhorni viðskiptavinarins og 

haga staðfærsluna út frá því. Þórhallur Guðlaugsson hefur rannsakað staðfærslu banka 

og sparisjóða á Íslandi allt frá árinu 2004 og verður skoðuð nýjustu könnunin sem 

framkvæmd var í mars 2010. 

Í okkar tilfelli er lesið úr vörukortinu þannig að það sýnir hvernig 

viðskiptavinurinn metur bankana og sparisjóðina út frá átta þáttum: „leggur góðum 

málum lið“, „gamaldags“, „persónuleg þjónusta“, „samfélagsleg ábyrgð“, „traust“, 

„framsækni“, „nútímalegur“ og loks „spilling“. Línurnar eru lesnar í báðar áttir þó svo 

að bara annar vektorinn komi fram. Lengd línanna segir til um hversu afgerandi 

eiginleikinn er að mati þátttakenda. Því fjær sem bankinn er frá miðju, því meira 

afgerandi er hann. Einnig má lesa mat þátttakenda út frá hornum á milli lína þar sem 

lítið horn táknar að eiginleikar séu nátengdir og svo öfugt (Lilien og Rangaswamy, 

2003). Gott er að hafa í huga að eiginleikarnir geta bæði verið jákvæðir og neikvæðir. 

Við gagnaöflun var notast við níu stiga Likert-kvarða og þátttakendur beðnir um að 

taka afstöðu til allra bankanna og sparisjóðanna. Þetta gerir okkur kleift að bera 

vörumerkin sama. 
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7 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum hluta verður farið yfir hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvaða 

spurningar rannsóknin innihélt. Rannsóknin var framkvæmd af Þórhalli Erni 

Guðlaugssyni dósent í viðskiptafræði og er hluti af stærri rannsókn sem hefur verið í 

gangi síðan 2004 (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2008). Við öflun gagnanna var notast 

við hentugleikaúrtak þar sem nemendur úr Háskóla Íslands voru valdir og lagður fyrir 

þá spurningarlisti í gegnum netið. Það voru gerðar fjórar kannanir og fjallað veðrur 

um þá nýjustu. Kannanirnar voru framkvæmdar í apríl 2008, febrúar 2009, apríl 2009 

og svo í mars 2010 (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). 

Í þessari ritgerð er nær eingöngu unnið með könunina frá því í mars 2010 og 

verður henni lýst stuttlega hér á eftir. Eins og áður segir var könnunin 

hentugleikakönnun sem framkvæmd var á veraldarvefnum og fjöldi þátttakenda var 

541. Það að könninin var framkvæmd á vefnum takmarkar þó ekki aðgengi fólks að 

henni því að tölur frá hagstofunni sýna að 95 % landsmanna nota netið og þetta 

hlutfall er ennþá hærra eða 99% þegar litið er eingöngu til háskólanema (Hagstofa.is 

e.d, b). Í könunninni var fólk beðið um að meta hversu sterkt það tengdi ákveðin atriði 

við eftirfarandi banka, Landsbanka Íslands, Íslandsbanka, Arion Banka, Byr Sparisjóð, 

MP-banka  og Sparisjóðin. Þau atriði sem spurt var um í könunninni í mars 2010 voru: 

traust, spilling, leggur góðum málum lið, persónuleg þjónusta, samfélagsleg ábyrgð, 

framsækni, er nútímalegur, ánægðir viðskiptavinir, fyrir unga fólkið og gamaldags. 

Eins og rannsóknarspurningarnar gefa til kynna þá mun aðaláherslan í þessari ritgerð 

vera á tvö fyrstu atriðin. Kvarðin sem var notaður var frá 1-9 þar sem 1 á mjög illa við 

og 9 á mjög vel við. Þess ber að geta að hver þátttakandi gaf öllum bönkunum einkunn 

en ekki eingöngu sínum viðskiptabanka. Fólk var einnig beðið að meta hversu líklegt 

eða ólíklegt það væri að viðkomandi skipti um viðskiptabanka næstu sex mánuði. 

Svarmöguleikar í þeirri spurningu voru ,,mjög ólíklegt”, ,,frekar ólíklegt”, ,,hvorki 

né”, ,,rekar líklegt” og ,,mjög líklegt”. Einnig var fólk spurt hver þeirra 

aðalviðskiptabanki væri, hvort viðkomandi hefði skipt um viðskiptabanka á síðustu 

sex mánuðum og ef svo var hver var þeirra aðalviðskiptabanki áður. Að lokum var 

fólk spurt um kyn, aldur og fræðasvið. Einnig var spurt hvaða banki eða sparisjóður 

væri viðkomandi efst í huga þessa stundina en niðurstöður þeirrar spurningar verða 

ekkert notaðar. 
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Þegar niðusrstöður könunnarinnar eru skoðaðar sést að ekki svöruðu allir 

öllum spurningunum. Annar þáttur sem hefur áhrif á niðurstöður er að margir þeir sem 

sögðust hafa skipt um viðskiptabanka síðustu sex mánuðina voru áður í SPRON og 

neyddust því til að skipta um viðskiptabanka á síðustu sex mánuðum þar sem SPRON 

sameinaðist Arion banka. 

7.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í könnuninni voru eins og áður segir 541 talsins og náð var til þeirra með 

hjálp veraldarvefsins. Þetta var hentugleikaúrtak og voru nemendur við Háskóla 

Íslands beðnir um að svara könnun um ímynd bankanna eftir hrun. Svarendur voru 

147 karlar (27,2%) og 386 konur (71,3%). Átta manns  svöruðu ekki spurningu um 

kyn (1,5%). Aldursdreifingin var þannig að 4% voru undir 20 ára, 27,9% á aldrinum 

20-24 ára, 21,6% á aldrinum 25-29 ára, 26,4% á aldrinum 30-39 ára og 23,3% yfir 40 

ára. Skiptinguna má skoða betur í töflu 8.1 þar sem kyn, aldur og fræðisvið kemur 

fram.  

7.2 Villur í gagnasafni 

Sumir þátttakendur í könnuninni svöruðu ekki öllum spurningunum og því getur það 

skapað einhverjar villur. Einnig verður að hafa í huga að SPRON sameinaðist Arion 

banka að mestu leyti og MP banki sem aðeins er aðal viðskiptabanki átta svarenda, 

kemur nýr inn.  
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8 Niðurstöður rannsóknar 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður könnunarinnar notaðar til að svara 

rannsóknarspurningum. Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið SPSS notað og flest 

gröf voru teiknuð með aðstoð Excel. 

8.1 Úrtak 

Eins og fram hefur komið var úrtakið hentugleikaúrtak hjá nemum við Háskóla Ísland. 

Það skal tekið fram að ekki svöruðu allir öllum spurningum svo að stærð 

úrtaks er eilítið breytilegt milli spurninga en heildarfjöldi svaranda var 541. Í töflu 8.1 

sjást grunnupplýsingar um þáttakendur í könnuninni það er kyn, aldur og fræðasvið. 

 

Tafla 8.1: Upplýsingar um kyn, aldur og fræðasvið þátttakenda 

  

Lands-

bankinn 

Íslands-

banki Arion banki 

Byr 

sparisjóður MP banki 

Spari-

sjóðurinn Samtals 

Kynjaskipting        

Karl 23,9% 22,8% 34,1% 26,2% 50,0% 21,7% 27,2% 

Kona 74,6% 77,2% 64,7% 69,0% 50,0% 78,3% 71,3% 

Aldursskipting        

Yngri en 20 ára 0% 0% 0% 2,4% 12,5% 0% 4,0% 

20-24 ára 29,1% 29,3% 27,1% 35,7% 0% 21,7% 27,9% 

25-29 ára 23,9% 21,1% 22,4% 19,0% 0% 21,7% 21,6% 

30-39 ára 26,1% 26,8% 25,9% 21,4% 50,0% 32,6% 26,4% 

40 ára og eldri 20,9% 22,8% 24,7% 21,4% 37,5% 23,9% 23,3% 

Fræðasvið        

Félagsvísindasvið 41,0% 39,0% 37,1% 50,0% 75,0% 45,7% 40,9% 

Heilbrigðisvísindasvið 8,2% 11,4% 14,1% 9,5% 12,5% 2,2% 10,4% 

Hugvísindasvið 15,7% 19,5% 18,8% 11,9% 12,5% 10,9% 16,8% 

Menntavísindasvið 18,7% 15,4% 15,9% 9,5% 0% 28,3% 17,0% 

Verkfræði- &  

náttúruvísindasvið 16,4% 13,0% 12,9% 19,0% 0% 13,0% 13,7% 

Annað nám 0% 1,6% 1,2% 0% 0% 0% 1,1% 

 

Ef kynjaskipting er fyrst skoðuð sést að meirihluti þátttakenda eru konur eða 

71.3%, það er í samræmi við kynjahlutfall innan Háskóla Íslands þar sem 66,5% eru 

konur (Hagstofa Íslands, e.d., a). Þrátt fyrir að úrtakið hafi verið hentugleika úrtak og 

endurspegli því eingöngu afstöðu þeirra sem svara virðist sem að skipting svarenda 

eftir kyni og aldri endurspegli samsvarandi skiptingu innan Háskóla Íslands ágætlega 
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svo að höfundur telur að færa megi rök fyrir því að niðurstöður könnunarinnar 

endurspegli skoðannir nemenda Háskóla Íslands. Í grein Þórhalls Arnar 

Guðlaugssonar og Friðriks Eysteinssonar um Áhrif bankahruns á tryggð viðskiptavina 

færa þeir rök fyrir því að skoðanir háskólanema endurspegli að stórum hluta viðhorf 

almennings og vísar þar í að markaðshlutdeild bankanna er svipuð meðal nemenda 

Háskóla Íslands og Íslendinga (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 

2010b). 

Þegar litið er á kynjaskiptingu, aldursskiptingu og skiptingu eftir fræðasviði  

hjá hverjum banka fyrir sig, sést að MP banki sker sig úr, en það má rekja beint til 

þess, að eingöngu voru átta viðskiptavinir MP banka sem tóku þátt í könnuninni.Á 

mynd 8.2 sést skífurit sem sýnir skipting þáttakenda eftir bönkum. 

 

 

Mynd 8.2: Hver er þinn aðalviðskiptabanki eða –sparisjóður nú? 

Þegar mynd 8.2 er skoðuð sést að flestir þátttakendur eða 32,5% eru með 

viðskipti sín í Arion Banka, næst flestir eru viðskiptavinir Landsbankans eða 25,6%, 

næst kemur Íslandsbanki með 23,5%, svo Sparisjóðurinn með 8,8% þátttakenda en 

með svipað hlutfall er Byr Sparisjóður 8% og fæstir viðskiptavinir voru hjá MP banka 

eða 1,5%.  

 

 

 

Landsbankin
n; 25,6%

Íslandsbanki
; 23,5%

Arion banki; 
32,5%

Byr 
Sparisjóður; 

8,0%
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nn; 8,8%
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9 Traust og spilling. 

Í þessum undirkafla er ætlunin að skoða viðhorf fólks til bankann þegar kemur að 

trausti og spillingu. Einnig verður skoðað hversu líklegt eða ólíklegt er að fólk skipti 

um viðskiptabanka á næstu sex mánuðum og sampil  þeirra líkinda við tryggð og 

traust. Í töflu 9.1 má finna meðaltal og staðalfrávik trausts og spillingar fyrir alla 

bankana. 

Tafla 9.1: Meðaltal traust og spillingar eftir bönkum. 

 Landsb

ankinn 

Íslandsb

anki 

Arion 

banki 

Byr 

sparisjóður 

MP Sparisjóðuri

nn 

Alls 

Meðaltal

, traust 

2.72 

(3.83) 

2.94 

(3.56) 

2.67 

(2.95) 

3.15 

(4.68) 

3.59 

(6.75) 

3.74 

(6.75) 

3.13 

(3.67) 

Staðalfrá

vik, 

traust 

2.13 

(2.61) 

2.11 

(2.52) 

2.07 

(2.18) 

2.02 

(2.58) 

2.23 

(2.05) 

2.37 

(2.98) 

1.76 

(2.37) 

Spilling, 

meðaltal 

7.67 

(7.13) 

7.42 

(7.44) 

7.68 

(7.62) 

6.94 

(5.8) 

6.04 

(4.63) 

6.21 

(6.09) 

6.99 

(6.84) 

Spilling, 

staðalfrá

vik 

2.28 

(2.51) 

2.31 

(2.09) 

2.28 

(2.23) 

2.44 

(2.72) 

2.62 

(2.26) 

2.59 

(2.64) 

2.00 

 

  

Efri talan í hverjum reit í töflunni sýnir viðkomandi stærð þegar notaðar eru 

niðurstöður allra sem tóku þátt í könnuninni, Neðri talan, það er að segja talan sem er 

innan sviga í hverjum reit sýnir stærð þegar eingöngu viðskiptavinir  viðkomandi 

banka voru spurðir. Til dæmis sést að meðaltal viðhorfs þátttakenda til trausts 

Landsbankans er 2.72 en þegar eingöngu viðskiptavinir Landsbankans voru spurðir 

um traust þeirra til bankans var meðaltalið 3.83. Seinasti dálkurinn í töflunni sýnir 

síðan fyrst meðaltal trausts til allra bankanna, talan innan sviga er vegið meðaltal 

viðkomandi stærðar þegar eingöngu viðskiptavinir viðkomandi banka voru beðnir um 

að gefa einkun.  Með vegnu meðaltali er átt við að tekið hefur verið tillit til 

mismunandi fjölda viðskiptavina hvers banka.  Samsvarandi fyrir spillingu. 

Byrjum á að skoða traust til bankanna, á mynd 9.2 sést að traust til bankanna er 

ekki mjög mikið, að meðaltali er það 3.13. Þegar tekið er tillit til einkunna allra 

þátttakendanna sést að þátttakendur bera almennt minnst traust til Arion banka og 

mest traust til Sparisjóðsins. Þegar eingöngu er litið á viðskiptavini viðkomandi banka 

virðist röð bankanna ekki breytast mikið. Það er áberandi (en kemur þó ekki á óvart) 

að viðskiptavinir allra bankanna bera að jafnaði meira traust til síns banka en meðaltal 
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trausts allra þátttakanda í könunninni til viðkomandi banka og virðist munurinn oft 

vera töluverður. 

 

Mynd 9.2: Meðaltal  trausts hjá bönkum og sparisjóðum. 

 

Þegar meðaltal spillingar er skoðað á mynd 9.3 sést að almennt virðist fólk tengja 

ímynd bankanna sterkt við spillingu og að meðaltali eru þeir að fá um sjö á skalanum 

1-9. Þegar við einskorðum okkur við viðskiptavini viðkomandi banka er breyting ekki 

mikil, þó að jafnaði fái bankarnir ívið lægri einkunn í spillingu hjá sínum 

viðskiptavinum en þegar allir þátttakendur eru skoðaðir. Þetta er þó ekki algilt, því 

viðskiptavinir Íslandsbanka gefa honum ögn hærri spillingar einkunn (M = 7.44) en 

þátttakendur í heild (M=7.42). Munurinn á viðskiptavinum og öllum þátttakendum er 

samt ekki eins mikill og þegar traust var skoðað. Einnig er eftirtektarvert, að  nokkur 

munur er á stóru bönkunum þremur og þeim þremur minni að því er varðar spillingu 

og traust en um þetta er fjallað síðar. 

2,72 2,94
2,67

3,15
3,59 3,74

3,13

3,83
3,56

2,95

4,68

6,75 6,75

3,67

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Allir þáttakendur

Viðskiptavinir viðkomandi 
banka/sparisjóða



19 

 

 

Mynd 9.3: Meðaltal spillingar hjá bönkunum og sparisjóðum. 
 

Næst hugum við að því hvort viðhorf til trausts og spillingar bankanna sé ólíkt 

eftir kynjum. Til að skoða þetta voru skilgreindar tvær nýjar mælistærðir, það er traust 

meðaltal og spilling meðaltal. Hver þátttakandi í könnuninni gefur öllum sex 

bönkunum einkunn frá 1-9 í trausti, traust meðaltal hvers þátttakanda er síðan 

skilgreint sem meðaltal allra traust einkunna viðkomandi þátttakanda. Meðaltal 

spillingar var síðan skilgreint á samsvarandi hátt þar sem spilling var notuð í stað 

trausts. 

Byrjað er á að skoða hvort samband er milli trausts til bankanna og kyns 

þátttakanda. Mynd 9.4 sýnir boxplot þar sem traust meðaltal er deilt upp eftir kynjum. 
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Mynd 9.4: Meðaltal trausts eftir kynjum 

 

Nú verður rifjað stuttlega upp hvernig lesa má fimm lykilstærðir út úr 

boxplotti. Strikið efst á boxplottinu sýnir hæsta gildið sem gefið var í könnuninni (9 

fyrir konur og u.þ.b. 6,7 fyrir karla) og strikið neðst á myndinni sýnir minnsta gildið 

sem gefið var (einn fyrir bæði kyn). Efri hlið brúna kassans sýnir síðan það gildi sem 

uppfyllir að 75% mælinga eru fyrir neðan þetta gildi, þ.e. 75% kvenna gefa bönkunum 

minna en 5 í traust og 75% karla gefa bönkunum minna en 4,1 í traust. Neðri hlið 

brúna kassans sýnir síðan þá tölu sem uppfyllir að 25% gagnanna eru fyrir neðan þetta 

gildi (25% kvenna gefa bönkunum minna en u.þ.b. 1,4). Loks sýnir strikið í miðjum 

brúna kassanum þá tölu sem uppfyllir að helmingur mælinganna er minna en það gildi 

og helmingur stærri. Útfrá þessu boxplotti sjáum við að konur virðast bera ögn meira 

traust til bankanna en karlar þó að munurinn sé ekki mikill. Úr boxplottinu má lesa að 

kynin eru frekar lík og það er einna helst að það sé heldur meiri dreifni hjá konum en 

körlum. Til að finnu út hvort að það sé marktækur munur milli kynjanna var óháð t-

próf framkvæmt og var niðurstaðan sú að ekki reyndist vera marktækur munur milli 

kynjanna (t = -1.899, df=512, p >0.05). 

Á mynd 9.5 sést boxplot þar sem spilling er greind út frá kyni þátttakanda. 
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Mynd 9.5: Meðaltal spillingar út frá kyni 

 

 

Svo virðist sem ekki sé mikill munur á kynjunum þegar kemur að spillingu og 

þegar óháð t-próf er framkvæmt er niðurstaðan sú að ekki er marktækur munur milli 

kynjanna þegar kemur að því að meta spillingu (t= -0,279,df = 403, p =0.78). 

Til að svara því hvort að það séu tengsl milli spillingar og traust var fylgnin 

milli þessara tveggja eiginleika reiknuð og niðurstaðan var að fylgnin var -0.402. Svo 

að það er tölfræðilega marktæk neikvæð tengsl milli spillingar og trausts, jafnvel þó 

að fygnin sé tölfræðilega marktæk þá  er fylgnin milli þessarra tveggja ímyndarþátta á 

mörkum þess að vera mjög veik eða veik. (Alcin, C.B. og Ronald, F. B., 2006). Það 

kemur ekki á óvart að fygnin er neikvæð en það þýðir að þeir sem eru að gefa 

bönkunum hátt í spillingu eru líklegri til að gefa lágt í trausti. Þegar fylgnin er reiknuð 

fyrir hvort kyn fyrir sig fæst að fygnin milli trausts og spillingar hjá körlum er -0.514 

(veik fylgni) en -0.383 hjá konum (mjög veik fylgni). Það virðist því vera að 

sambandið milli spillingar og trausts sé sterkara hjá körlum en konum. 

Næst er ætlunin að svara spurningunni hvort að það sé munur á milli 

ímyndunarþáttanna spilling og traust milli stóru bankanna þriggja (Landsbankans, 

Íslandsbanka og Arion banka) og þriggja minni bankanna (Byr Sparisjóðs, MP banka 

og Sparisjóðsins). Fyrir hvern þátttakanda var meðaltal þeirrar einkunnar sem 

þátttakandinn gaf stóru bönkunum þrem í spillingu reiknað og eins fyrir litlu bankanna 

þrjá. Ferlið var síðan endurtekið með traust í stað spillingar. Parað t-próf sýnir að um 
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tölfræðilega marktækan mun ( t= -9.90, df = 518, p =0.00) á trausti er að ræða milli 

stóru bankanna (M= 2.78, SD = 1.91) og litlu bankanna(M= 3.49, SD = 1.97), þar sem 

stóru bankarnir þrír njóta minna trausts en þeir litlu. Parað t-próf sýnir einnig að það er 

tölfræðilega marktækur munur (t= 15.229,  df = 509, p =0.00) á skynjun fólks á 

spillingu til stóru bankanna (M= 7.58, SD = 2.19) en litlu bankanna (M=6.39, SD 

=2.20 ), þar sem stóru bankarnir eru meira tengdir við spillingu en þeir litlu. 

 

10 Tryggð 

Í þessum undirkafla verður tryggð þátttakenda skoðuð sem og samband tryggðar við 

traust og spillingu. 

Á mynd 10.1 má sjá svör þátttakenda í könnuninni við spurningunni, “Hversu 

líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um viðskiptabanka á næstu sex mánuðum” eftir 

viðskiptabönkum. 

 
 

Mynd 10.1: Hversu stór hluti viðskiptavina hefur ákveðið að skipta úr viðkomandi 

banka 

. 
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Þegar stöplaritið á mynd 10.1 er skoðað sést að Arion banki kemur verst út úr 

þessum þætti en eingöngu 55% viðskiptavina Arion banka telja mjög ólíklegt eða 

frekar ólíklegt að þeir skipti um viðskiptabanka næstu sex mánuðina. Hjá hinum stóru 

bönkunum er sama hlutfall nálægt 70% (Landsbankinn 69%, Íslandsbanki 71%) og 

hjá þrem litlu bönkunum virðast viðskiptavinirnir vera tryggir því að hlutfall þeirra 

sem segja það mjög ólíklegt eða ólíklegt að þeir skipti um banka á næstu 6 mánuðum 

er um 90% hjá þeim (86% Byr, 100% MP-banka, 89% Sparisjóðurinn). Þetta er í 

ágætis sammræmi við að þegar eingöngu er litið á viðskiptavini bankanna fær Arion 

banki hæst í spillingu og lægst í trausti á meðan litlu bankarnir þrír fá áberandi hæst í 

trausti og lægst í spillingu.  Á mynd 10.2 sést samantekt á niðurstöðum 

spurningarinnar “Hversu líklegt er að þú skiptir um viðskiptabanka á næstu 

mánuðum”. 

 

Mynd 10.2: Hversu stór hluti viðskiptavina hefur ákveðið að skipta úr 

viðkomandi banka 

Þegar litið er á alla þáttakendurnar óháð viðskiptabanka kemur í ljós að 47.8% 

töldu það mjög ólíklegt að þeir myndu skipta um viðskiptabanka næstu sex mánuðina, 

20.1% töldu það frekar ólíklegt, 16.2% svöruðu hvorki né, 6.9% töldu það frekar 

líklegt og 9.1% töldu það mjög líklegt. 

Hingað til hefur tryggð aðeins verið skoðuð sem tryggð byggð á viðhorfi en 

ekki hegðun. Nú verðurskoðað hvort að viðhorf fólks til tryggðar endurspeglast í 

hegðun fólks.  Þegar svör við spurningunni hefur þú skipt um viðskiptabanka síðustu 

sex mánuði eru skoðuð, kemur í ljós að 8.1% hafa skipt um viðskiptabanka síðustu sex 
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mánuðu. Þegar þetta hlutfall er borið saman við að 16% töldu það frekar eða mjög 

líkleg að þeir myndu skipta um viðskiptabanka á næstu mánuðum sést að það eru 

helmingi fleiri sem eru ótryggir í viðhorfi heldur en í hegðun. Keimlíkar niðurstöður 

fengust í grein Þórhalls Arnar Guðlaugssonar og Friðriks Eysteinssonar um Áhrif 

bankahruns á tryggð viðskiptavina. (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik 

Eysteinsson, 2010b) 

Til að gera okkur betri grein fyrir sambandi traust tryggðar og spillingar 

reiknuðum við fylgni milli traust, spillingar og tryggðar. Niðurstöðurnar eru gefnar í 

töflu 10.3. 

Tafla 10.3: Fylgni milli traust, spillingar og tryggðar. 

Fylgni 

 

Traust meðaltal Spilling meðaltal 

Hversu líklegt 

eða ólíklegt er 

að þú skiptir um 

aðalviðskiptaban

ka á næstu 6 

mánuðum? 

Traust meðaltal Pearson Correlation 1 -.402
**
 -.242

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 519 497 516 

Spilling meðaltal Pearson Correlation -.402
**
 1 .078 

Sig. (2-tailed) .000  .077 

N 497 510 508 

Hversu líklegt eða ólíklegt er 

að þú skiptir um 

aðalviðskiptabanka á næstu 

6 mánuðum? 

Pearson Correlation -.242
**
 .078 1 

Sig. (2-tailed) .000 .077  

N 516 508 538 

 

 

Þegar tafla 10.3 er skoðuð sést að fylgnin milli trausts og hversu líklegt eða 

ólíklegt er að fólk skipti um viðskiptabanka er -0.242. Þannig er tölfræðilega marktækt 

neikvæð fylgni milli trausts og tryggðar en hún telst samt sem áður vera mjög veik. 

Það að fylgnin sé neikvæð þýðir að það er fylgni milli þess að fólk beri lítið traust til 

bankans og sé líklegt til að skipta um banka. Þegar fylgni milli spillingar og tryggðar 

er skoðuð sést að hún er eingöngu 0.078 og ekki tölfræðilega marktæk, sbr Alvin C 
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Burns og Ronald F. Bush þá telst fylgni ekki vera greinanleg (Alvin, C. B. og Ronald 

F. Bush, 2006) 

Hér hefur eingöngu verið rætt um samband trausts, tryggðar og spillingar sem 

byggir á viðhorfi. Nú er ætlunin að skoða hvort að þetta samband haldi einnig þegar 

kemur að hegðun. Hér er skoðað þá þáttakendur sem skiptu um aðal viðskiptabanka á 

síðustu sex mánuðum. Á mynd 10.4 sést stöplarit sem sýnir hversu stór hluti 

viðskiptavina bankanna hafði ákveðið að skipta úr viðkomandi banka á síðustu sex 

mánuðum.  

 

 

Mynd 10.4: Hversu stór hluti viðskiptavina hefur ákveðið að skipta úr 

viðkomandi banka 

Á mynd 10.4 sést að hlutfallið er hæst hjá Arion banka eða 8.8%, næstur er 

Íslandsbanki 7.3%, Landbankinn missti 5.2% viðskiptavina sinna og Sparisjóðurinn 

4.3%. Enginn skipti úr MP-banka eða Byr sparisjóði á síðustu sex mánuðum. Þess ber 

einnig að geta að á síðustu sex mánuðum sameinaðist SPRON Arion banka, svo að 

SPRON tapaði  12 viðskiptavinum á síðustu 6 mánuðum þó það komi ekki fram á 

mynd 9. 

Til samburðar sýnir mynd 10.5 stöplarit sem sýnir hversu stórt hlutfall 

viðskiptavina hefur skipt yfir í viðkomandi banka á síðustu sex mánuðum. 
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Mynd 10.5: Hversu stór hluti viðskiptavina hefur ákveðið að skipta yfir í 

viðkomandi banka. 

 

Til að gera mynd 10.5 skýrari var MP-banka sleppt en 75% viðskiptavina hans 

voru nýir. Það skýrist líklegast af því að MP banki er frekar ungur banki, fékk fullt 

viðskiptabankaleyfi í október 2008 (MP banki, e.d). Þegar hinir bankarnir fimm eru 

skoðaðir sést að  þeir  bæta allir við sig viðskiptavinum á þessu tímabili nema 

Íslandsbanki. Það er líklega afleiðing af því að SPRON sameinaðist Arion banka á 

þessu tímabili og 12 viðskiptavinir SPRON þurftu að finna sér nýjan viðskiptabanka. 

Það skekkir vissulega allar niðurstöðu en það er samt fátt sem bendir til þess að stóru 

bankarnir þrír séu að missa fleiri viðskiptavini hlutfallslega en hinir þrír minni. Það 

getur bent til þess að ekki sé sterkt samband á milli trausts og tryggðar þegar kemur að 

hegðun. Það þarf þó að rannsaka það nánar til að geta fullyrt eitthvað. 

10.1 Vörukort 

Í þessum undirkafla verða niðurstöður ímyndunarhluta könnunarinnar skoðaðar með 

aðstoð vörukorta. Á mynd 10.6 sést vörukort þar sem 8 eiginleikar  traust, spilling, 

legggur góðum málum lið, gamaldags, er nútímalegur, framækni, persónuleg þjónusta 

og samfélagsleg ábyrgð sjást ásamt bönkunum sex (Landbankanum, Íslandsbanka, 

Arion banka, Byr sparisjóð, MP-banka og Sparisjóðnum). Það að stefnuvektorar 

andstæðu eiginleikanna er nútímalegur og gamaldags hafa nær andstæðar stefnur 

bendir til þess að vörukortið sé áræðanlegt (e robust). Líkt og í fyrri könnunum gerum 
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við ráð fyrir að báðir þessir eiginleikar séu aðallega með í könuinni til að að kanna 

áræðanleika svara frekar en til þess að greina þá eiginleika sérstaklega (Þórhallur 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). 

 

 

Mynd 10.6: Vörukort af ímynd banka og sparisjóða frá Mars 2010 

. 

Þegar vörukortið er skoðað sést strax að Íslandsbanki og Byr eru frekar nálægt 

miðju. Þetta þýðir að þeir eru ekki tengdir á neinn afgerandi hátt við neinn af þessum 

eiginleikum og staðfærsla þeirra er ekki skýr í huga þátttakenda. Íslandsbanki er á NV 

hluta kortsins og tengist hann við spillingu en bankinn er ekki tengdur samfélagslegri 

ábyrgð eða trausti. Byr á hinn bóginn er á NA hluta kortsins og er tengdur 

eiginleikanum gamaldags en Byr sparisjóður er ekki talinn vera nútímalegur né 

framsækinn. Þegar MP banki er skoðaður sést að hann er í hásuðri á kortinu og langt 

frá miðju sem þýðir að hann hefur afgerandi stöðu í huga þáttakenda, hann virðist þó 

ekki vera nátengdur neinum eiginleika það er helst að fólk tengi hann við traust og 

framsækni, það er einnig nokkuð sterkt að fólk tengir hann ekki við jákvæða 

eiginleikann að leggja góðum málum lið. 
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Landsbankinn er í meðallagi langt frá miðju vörukortsins í hánorðri, hann 

virðist því hafa nokkuð afgerandi stöðu í huga þátttakanda sem tengja hann einna helst 

eiginleikunum leggur góðum málum lið og spillingu en síður eiginleikunum trausti og 

framsækni. Líkt og landsbankinn er Arion banki í meðallagi langt frá miðju kortsins 

svo að hann virðist einnig hafa nokkuð afgerandi stöðu í huga fólks. Hann er á 

suðvestur hluta kortsins og virðist hann einna helst vera tengdur eiginleikunum er 

nútímalegur og framsækni þó að hann sé einnig nokkuð tengdur spillingu. Fólk virðist 

einnig síður tengja hann eiginleikunum persónuleg þjónusta, samfélagsleg ábyrgð, 

traust og gamaldags. Sparisjóðurinn er langt frá miðju vörukortsins og hefur hann því 

afgerandi stöðu í huga þátttakanda. Hann er tengdur eiginleikunum persónuleg 

þjónusta, samfélagsleg ábyrgð og þykir hann einnig vera nokkuð gamaldags. 

Þegar vörukortið á mynd 10.6 er skoðað sést að allir eiginleikarnir hafa svipað 

langa stefnuvektora og eru þeir allir freakar langir. Þetta þýðir að allir eiginleikarnir 

eru afgerandi að mati viðskiptavina. Þegar tengsl einginleikanna eru skoðuð sést að 

eiginleikarnir er nútímalegur og framsækni eru nátengdir (lítið horn á milli þeirra, 

mikil jákvæð fylgni), einnig eru eiginleikarnir traust, samfélagsleg ábyrgð og 

persónuleg þjónusta nokkuð tengdir. Af eðlilegum ástæðum er eins og áður segir mikil 

neikvæð fylgni milli eiginleikanna nútímalegur og gamaldags. Einnig virðist vera 

mikil neikvæð fylgni milli eiginleikans spillingar og bæði traust og samfélagslegrar 

ábyrgðar. Það að það sé mikil neikvæð fylgni milli spillingar og trausts er í ágætis 

sammræmi við að fylgni milli þessarra tveggja eiginleika var reiknuð sem -0.402 fyrr í 

ritgerðinni. 

Allar þessar niðurstöður um fylgni koma ekki á óvart því að maður hefði búist 

við því að þeir eiginleikar sem eru nátengdir samkvæmt vörukorti væru nátengdir (til 

dæmis framsækni og er nútímalegur) og að þeir eiginleikar sem fá háa neikvæðna 

fylgni eru andstæðir eiginleikar (svo sem traust og spilling). Það er einnig í sammræmi 

við fyrri niðurstöður ritgerðarinnar að á vörukortinu eru stóru bankarnir þrír tengdari 

eiginleikanum spilling en litlu bankarnir þrír sem og að litlu bankarnir tengjast meira 

einginleikanum traust en þeir stóru. 

Á mynd 10.7 sést vörukort úr könnun frá febrúar 2009. Þar sem eiginleikarnir 

gamaldags og nútímalegur eru andspænis hvor öðrum þá ályktum við að vörukortið sé 

áræðanlegt. Þegar vörukortin eru borin saman sést að bæði Byr og Íslandsbanki 

(Glitnir) eru nær miðju á vörukortinu frá 2010 en því frá 2009 sem bendir til þess að 
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báðir bankar hafi óljósari stöðu í huga fólks en áður. Byr virðist einnig tengjast 

eiginleikanum er gamaldags meira en áður. Það er sameiginlegt báðum vörukortum að 

stóru bankarnir þrír eru meira tengdir við spillingu og síður við traust en hinir 

bankarnir.   

 

 

 

 

10.7: Vörukort af ímynd banka og sparisjóða frá Mars 2010 
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11 Umræða og ályktanir 

Við gerð þessarar ritgerðar var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

1) Hvernig er viðhorf fólks til bankanna hvað varðar traust, tryggð og 

spillingu. Eru þessir þættir breytilegir eftir kyni? 

2) Er munur á hversu sterkt þátttakendur könnunarinnar tengja spillingu og 

traust annars vegar við stóru bankana þrjá, Arion banka, Íslands- og Landsbankann 

og hins vegar við þá þrjá litlu, Sparisjóðinn, MP banka og BYR sparisjóð? 

 

Í þessari ritgerð var byrjað að fara yfir lykilhugtök sem hafa áhrif á ýmynd 

banka og sparisjóða. Byrjað var að fara yfir miðaða markaðssetningu því að hún er 

lykilatriði í faglegu markaðsstarfi. Hún er stór þáttur í því að endureisa 

bankastofnanirnar. Miðuð markaðssetning skiptist í þrjá þætti. Fyrsti þátturinn er 

markaðshlutun þar sem markaðurinn er greindur og skipt niður í mögulega markhópa 

þar sem hver markhópur hefur eitnhverjar sameiginlegar breytur. Annar þátturinn er 

markaðsmiðun þar sem ákvðeið er þörfum hvaða markhóps eða markhópa fyrirtækið 

ætlar að þjóna. Þriðji og síðasti þátturinn er síðan staðfærslan þar sem fyrirtæki ákveða 

hvenrig þau ætla að koma sér fyrir í huga neytenda.  

Því næst var skoðuð ímynd, tryggð og traust gagnvart bönkum og sparisjóðum. 

Ímyndin er mjög miklvægur þáttur í einsleitri bankastarfssemi og sýnt hefur verið 

fram á það að það er jákvæð fylgni milli ímyndar og arðsemi banka (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). Einnig hafa komið fram rannsóknir sem 

sýna að ímyndin hefur áhrif á tryggð viðskiptavina ((Þórhallur Örn Guðlaugsson og 

Friðrik Eysteinsson, 2010a). Tryggir viðskiptavinir eru nauðsynlegir fyrir 

skipulagsheildir og ódýrara er að halda í gamla viðskiptavini heldur en að afla nýrra 

(Kotler, P. o.fl., 2005). Traust er einnig stór þáttur þegar kemur að bankaviðskiptum 

og viðskiptavinurinn þarf að geta treyst því að skipulagsheildin sé að gera það sem er 

bestir fyrir hann. Samkvæmt Friðriki eru það þrír þættur sem þarf að uppfylla svo 

hægt sé að byggja upp traust aftur. Fyrst er það að það þarf að biðjast fyrirgefningar. 

Nýir stjórnendur bankanna þurfa að sýna fram á það að þeir harmi hvernig viðskipti 

og annað fóru fram fyrir bankahrunið og vilji gera allt sem í þeirra valdi stendur fyrir 
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viðskiptavi sína. Annað atriðið er að bankarnir þurfa að fara í allsherjar naflaskoðun 

sem þeir hafa nú þegar gert. Þetta er sá þáttur sem er mest áberandi hjá þeim og leggja 

þeir mikið upp úr því að sagan endurtaki  sig ekki. Síðasti þátturinn er að bankarnir 

þurfa að sýna velvild. Þeir hafi áhuga á því að hjálp fólki sem eiga erfitt og virkilega 

meini það. Viðskiptavinurinn þarf að finna það að hann skiptir máli og er ekki bara 

einhver tala á blaði.  

Partur af faglegu markaðsstarfi er að beita þrenns konar markaðssetningu til að 

ná árangri. Þetta er sett fram í líkani sem kallast þjónustuþríhyrningurinn (Kotler, P. 

og Keller, K. L., 2006) og markaðsstarfið er ytri markaðssetning, innri markaðssetning 

og gagnvirk markaðssetnig. Fyrirtæki þurfa að passa að hlúga vel að öllum hliðum 

þríhyrningsins því ef það er ekki gert þá er í raun allt markaðsstarf tilgangslaust 

((Zeithaml, V.A.,o.fl., 2006).  

Loks var fjallað um vörkort og hagnýtt gildi þeirra. Vörukort gefa vísbendingu 

um ímynd og hvernig má staðsetja vörur á markaði til að ná betri árangri (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010a). 

Hér á eftir verða niðurstöður skoðaðar og leytast við að svara 

rannsóknarspurningunum sem og ályktanir dregnar fram.  

11.1 Rannsóknarspurning 1 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru bæði merkilegar og áhugaverðar. Þáttakendur 

könnunarinnar voru beðnir um að gefa skipulagsheildunum einkunn á bilinu einn til 

níu eftir því hvernig ákveðnir eiginleikar eiga við þá. Einn á mjög illa við eiginleikann 

en níu á mjög vel við hann.  

Niðurstöðurnar sýna að skipulagsheildirnar fá ekki hátt fyrir eiginleikann 

„traust. Að meðaltali fá skipulagsheildirnar aðeins 3,13 fyrir traust og fær Arion banki 

lægsta meðaltalið, aðeins 2,67. Mesta traustið fær Sparisjóðurinn með meðaltal upp á 

3,74.  

Þegar eiginleikinn spilling er skoðaður fá bankarnir um það bil sjö að meðaltali 

í rannsókninni. Hér kemur Arion banki aftur verst út með 7,68 að meðaltali en MP 

banki kemur best út með 6,04 að meðaltali.  

Því næst var athugað hvort að viðhorf til trausts og spillingar bankanna sé ólíkt 

eftir kynjum. Framkvæmt var óháð t-próf til þess að athuga hvort það væri markætkur 
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munur milli kynjanna. Niðurstöðurnar voru þær að ekki er marktækur munur á milli 

kynjanna, hvorki með tilliti til spillingar eða trausts. 

Tryggð þáttakenda til bankanna var einnig skoðuð. Þegar þáttakendur voru 

spurðir hversu líklegt það væri að þeir myndu skipta um viðskiptabanka á næstu sex 

mánuðum kom Arion banki aftur verst út. Aðeins 55% viðskiptavina bankans telja það 

mjög ólíklegt eða ólíklegt að þeir skipti um viðskiptabanka á næstu sex mánuðum. 

Þegar sama spurning er skoðuð óháð viðskiptabanka má sjá að 16% þáttakenda telja 

að það frekar eða mjög líklegt að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu sex 

mánuðum en 67,9% telja það mjög eða frekar ólíklegt. Áhugavert var að skoða 

muninn á tryggð byggð á viðhorfi og tryggð byggð á hegðun. Aðeins 8,1% þáttakenda 

höfðu skipt um viðskiptabanka síðustu sex mánuði miðað við 16% þáttakenda sem 

töldu það frekar eða mjög líklegt að þeir muni skipta um viðskiptabanka á næstu sex 

mánuðum. Þarna getur verið að kostnaðurinn við að skipta um viðskiptabanka er of 

hár og þáttakendur hafa ákveðið að skipta ekki þó þeir vilji það. Af þessu sést að það 

eru helmingi fleiri sem eru órtyggir viðskiptabanka sínum í viðhorfi heldur en í 

hegðun.  

11.2  Rannsóknarspurning 2 

Athugað var hvort það var var munur á milli ímyndunarþáttanna spilling og traust hjá 

þremur stóru og þremur litlu og var niðurstaðan sú að um tölfræðilega marktækan 

mun á trausti var að ræða milli stóru bankanna og litlu bankanna, þar sem stóru 

bankarnir þrír nutu minna trausts en þeir litlu. Einnig kom fram að það var 

tölfræðilega marktækur munur á skynjun fólks á spillingu til stóru bankanna en litlu 

bankanna, þar sem stóru bankarnir voru meira tengdir við spillingu en þeir litlu. Þetta 

var síðan staðfest í vörukortunum, þar sem allir stóru bankarnir þrír eru mun tengdari 

spillingu og minna tengdir trausti en þeir litlu þrír. 

Þegar íslenska ánægjuvogin er skoðum hjá Capacent Gallup sést að 

niðurstöður ritgerðarinnar samræma niðurstöðum Capacent Gallup á þróun ánægju 

banka og sparisjóða síðustu ár. Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn eru allir á 

niðurleið á meðan Sparisjóðurinn, Byr sparisjóður og MP banki halda sínu striki. 

(Capacent.is e.d.).  
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