
 

BS ritgerð 

 í viðskiptafræði 

 

 

 

Áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd 

Landsbankans í Garði 

 

Jón Oddur Sigurðsson 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Dr. Þórhallur Örn Guðlaugsson dósent 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2014 

 

  

  

    



 

 

 

 

 

Áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd 

 Landsbankans í Garði 

 

 

 

Jón Oddur Sigurðsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Dr. Þórhallur Örn Guðlaugsson 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd Landsbankans í Garði 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við  

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

 

© 2014 Jón Oddur Sigurðsson  

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar.  

  

Prentun: Háskólaprent  

Reykjavík, 2014



 

Formáli 

Þessi ritgerð er 12(ETCS) eininga lokaverkefni mitt á sviði markaðsfræði og 

alþjóðaviðskipta í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin var 

unnin á vormánuðum ársins 2014. Leiðbeinandi minn var dr. Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

dósent og kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðsögn og gagnlegar athugasemdir. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning sem og þolimæði 

sem mér var sýnd meðan á námi mínu stóð og við gerð þessarar ritgerðar. Svo langar mig 

að þakka öllum þeim sem tóku sér tíma og gerðust þátttakendur könnunarinnar sem 

höfundur lagði fram.  

 

Garður, Júní 2014 

_________________________________________ 

Jón Oddur Sigurðsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Útdráttur 

Bankar á Íslandi hafa verið mikið í skrifum og á milli vara fólks í aðdraganda og eftir hrun 

bankakerfisins árið 2008. Áhrif þeirra á lífsgæði fólks hér á landi hefur kollvarpað ímynd 

og viðhorfi almennings til bankakerfisins og mikil vinna hefur verið lögð af starfsfólki 

banka landsins í að byggja upp betri ímynd almennings gagnvart bankakerfinu í heild sinni. 

Ritgerð þessi fjallar um þau áhrif sem skerðing á opnunartíma í útibúum 

Landsbankans í litlum bæjarfélögum eins og í sveitarfélaginu Garði hefur á ímynd og 

viðhorf til Landsbankans. Rannsakandanum er ekki kunnugt um að rannsókn hafi verið 

gerð á viðhorfum og ímynd eftir slíkar breytingar. Spurningalisti var sendur út til 

núverandi og fyrrverandi viðskiptavina Landsbankans sem sækja til útibúsins í Garði. 

Megin markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á breytt viðhorf og ímynd bæjarbúa til 

Landsbankans vegna hagræðingar í smærri bæjarfélögum. 

Rannsakandinn notast við megindlega aðferðafræði. Settar voru fram 

staðhæfingar og spurningar um tryggð, ímynd og viðhorf til Landsbankans ásamt 

spurningum um heimsóknir í útibú og staðhæfingu gagnvart einkunnarorðum 

Landsbankans. Í ritgerðinni er einnig farið í markaðsfærslu fyrirtækja, ímynd fyrirtækja og 

ákvörðunartöku með hjálp vörumerkjavirðislíkans Kellers, þar sem skoðað er hlutverk 

ímyndar til að auka vörumerkjavirði fyrirtækja. Líkan Barich og Kotler um uppbyggingu 

ímyndar og mismunandi tryggðarstefnur fyrirtækja er kynnt ásamt því að saga 

Landsbankans og sameining hans við Sparisjóð Keflavíkur skoðað lítillega. 

Niðurstöður eru settar fram með súluritum, kökuritum og töflum ásamt tölfræði 

greiningu rannsakanda úr forritinu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Niðurstöður benda á að Landsbankinn hafi ekki náð þeim markmiðum í staðfærslu sinni 

gagnvart þáttum virðingar og trausts. Þó benda niðurstöður til að viðskiptavinir skynji það 

að ánægja þeirra skipti Landsbankann töluverðu máli. 
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1. Inngangur 
 

Íslenskt efnahagslíf hefur verið umfangsmikið undanfarin 10 ár. „Guð blessi Ísland“ sagði 

þáverandi forsætisráðherra Geir H. Haarde (2008) en þessa setningu tengja margir sem 

upphafið á einni stærstu efnahagskreppu sem Ísland hefur orðið fyrir. Þrír stærstu 

viðskiptabankar landsins urðu gjaldþrota Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing. Ríkið 

þjóðnýtti alla þrjá bankana og tveir af þremur skiptu um nafn, Glitnir varð að 

Íslandsbanka, Kaupþing að Arion banka en Landsbankinn hélt sínu nafni sem Landsbanki 

Íslands hf.  

Landsbankinn, sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar, varð ekki aðeins fyrir 

fjárhagslegum skaða heldur tjóni sem snertir ímynd, viðhorf og traust viðskiptavina 

gagnvart bankanum. Ein verðmætasta eign fjármálafyrirtækja er orðspor þeirra á markaði 

sem byggist að miklu leyti á trúverðugleika og trausti. Jákvætt viðhorf og ímynd er 

grundvöllur góðs viðskiptasambands á markaði sem slíkum. Markmið rannsóknarinnar er 

að kanna viðhorf og ímynd Landsbankans í Garði hjá íbúum sveitarfélagsins Garður og 

settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 Hver eru áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd Landsbankans í Garði? 

 Hvaða hópur yfirgaf Landsbankann í Garði í kjölfarið á hagræðingu í þjónustu? 

 Er nauðsyn fyrir útibú í Garðinum? 

Í ritgerðinni er farið yfir markaðsfærslu fyrirtækja, ferlið og farið er yfir 

mismunandi tryggðarstefnur fyrirtækja. Farið er í uppruna og skilgreiningu á ímynd 

fyrirtækja ásamt víddum og þáttum þess. Í ritgerðinni verður einnig farið yfir 

markaðsfærslu Landsbankans og skoðuð er rannsókn sem Þórhallur Örn Guðlaugsson og 

Friðrik Eysteinsson gerðu um ímynd banka og sparisjóða fyrir og eftir hrun. Þar er farið 

ítarlega í vörukort þar sem skoðaðir eru þeir þættir sem einkenndu Landsbankann á 

árunum 2008-2009.  

Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðafræði þar sem settar voru 

fram ellefu fullyrðingar og þrjár viðhorfsspurningar. Notast var við fimm skala Likert 

kvarða. Farið er ítarlega í greingingu gagna og endað svo með umræðum og ályktunum. 
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2. Landsbanki Íslands Hf 
 

Hinn nýi Landsbanki eða Landsbankinn hf var stofnaður 9. október 2008. „Gamli 

Landsbankinn“ eins og hann er kallaður í nútímamáli á rætur að rekja alla leiðina til ársins 

1886. Í dag eru eigendur bankans ríkissjóður Íslands með 98% hlut í bankanum en 

eftirstandandi 2% eru í eigu bankans sjálfs (Landsbanki.is, 2014).  

Landsbankinn er í dag stærsta fjármálafyrirtæki landsins og eru útibú bankans 35 

talsins. Í stjórn bankans sitja fimm manns. Bankasýsla ríkisins sem fer með hlut ríkissjóðs 

í Landsbankanum kýs fjóra stjórnarmen en Landsskil ehf kýs einn (Landsbanki.is, 2014).  

 

2.1 Saga 

Þegar Landsbankinn tók fyrst til starfa var 1. júlí árið 1886 og opnuðu þeir á Bakarabrekku 

eða Bankastræti sem nú er kallað. Þeirra hlutverk var að auka peningaviðskipti 

landsmanna og efla atvinnuvegi þess (Landsbanki.is, 2014). Á þessum tíma var ekki mikil 

þörf á lánsfé og eftirspurn eftir fjölgun útibúa um land allt. Akureyrarbanki (1902) og 

Ísafjarðarbanki (1904) voru fyrstu útibú Landsbankans og ekki leið á löngu þangað til að 

samkeppni fór að hreiðra um sig á landinu með stofnun Íslandsbanka (Landsbanki.is, 

2014). 

Í þeim mikla miðbæjar bruna sem var árið 1915, brann hús Landsbankans en sem 

betur fer björguðust þá allar bækur og verðmæt skjöl ásamt peningum sem bankinn hafði 

haft í varveislu. Árið 1918 opnaði hann svo útibú á Eskifirði og á Selfossi. Fyrsta útibú 

Landsbankans í Reykjavík var opnað árið 1931. Í kringum stríðsárin 1939-1944 tífaldaðist 

umsetning aðalbankans sem þarna var kominn með höfuðstöðvarnar í Austurstræti og 

má þakka það hagstæðum viðskiptakjörum við bandamenn okkar Íslendinga  

(Landsbanki.is, 2014). Síðan komu haftaárin sem einkenndust af gjaldeyrrisskorti og 

erfiðlega gekk að ráða fram úr viðskiptahallanum á árunum 1946-1955. Árið 1957 var talið 

að Landsbankinn væri það sterkur að rétt væri að skipta honum í annars vegar 

viðskiptabanka og hinsvegar seðlabanka en það var síðan gert fjórum árum seinna. Á 

þessum árum bættust svo við útibú í vesturbæ, Laugarvegi 15, Langholtsvegi 43 og einnig 

opnaði útibú á Húsavík sem var í fyrsta sinn síðan 1918 sem landbyggðin fékk útibú . Á 
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árunum 1976-1985 var mikið fjaðrafok í peningamálum Íslands. Verðbólga gerði það að 

verkum að lánin brunnu upp og Ólafslögin voru sett árið 1979 til þess að reyna að taka á 

því ástandi sem hafði myndast. Allir bankar landsins voru á þröskuldi gjaldþrots og allir 

landmenn drógu út sparifé sitt sem var svo étið upp af verðbólgunni. Síðan var gerð 

gjaldmiðilsbreyting og ásamt breytingum á tækni sem hjálpaði til við þjónustu í 

bankakerfinu. Á árunum 1986-1995 voru sett lög sem færðu innlánsstofnunum það 

sjálfstæði sem veitti þeim þann möguleika að ráða inn- og útlánsvöxtum og einnig hversu 

há gjöld yrðu sett á þjónustu. „Banki allra landsmanna“ var fæddur (Landsbanki.is, 2014). 

Það var ekki fyrr en haustið 1997 sem einkavæðing bankans var formlega gerð og 

bankinn kallaður Landsbanki Íslands hf. Farið var varlega í einkavæðingunni sem endaði 

árið 2002 og 45,8% hlutur bankans var keyptur af Samson ehf. Árið 2008 var hins vegar 

ekki ár sem Landsbankinn og allir Íslendingar geta verið stoltir af. Þann 7. október 2008 

var tekin ákvörðun að allir þrír stærstu bankar landsins að Landsbankanum meðtöldum, 

yrðu teknir yfir af ríkinu og í kjölfarið var Landsbankanum skipt í tvennt. NBI hf sem var 

alfarið í eigu ríkisins átti í honum allar innlendar innistæður ásamt meirihluta eigna 

bankans. Eftir stóð í Landbanka Íslands hf aðrar eignir og skuldir. Árið 2009 var 

stofnhagsreikningur Landsbankans samþykktur og hluthafaskipti voru þá orðin 81,333% í 

eigu ríkissjóðs og Landsskil ehf með 18,667% (Landsbanki.is, 2014) 

 

2.2 Sameining SpKef og Landsbankans 

Það var í hádeginu 5. mars 2011 þegar Steingrímur J. Sigfússon þáverandi 

fjármálaráðherra undirritaði samning milli hans og Landsbanka Íslands um yfirtöku og 

samruna Landsbankans við SpKef sparisjóð (Fjarmála- og efnahagsráðuneytið, 2011). 

Þessi ákvörðun var tekin eftir mat frá fjarmálaráðuneytinu og bankasýslu ríkisins þess 

efnis að aðstæður hjá SpKef sparisjóði, væru það slæmar að fjármögnun hans myndi 

ekki þola meiri bið. Eigið fé SpKef var neikvætt um 11,2 milljarða króna sem var talsvert 

frá lágmarks upphæð sem fjármálaeftirlitið setur kröfur um, en sú upphæð krefst þess 

að jákvætt eigið fé sé uppá 8,2 milljarða króna. Í ljósi samrunans urðu umtalsverðar 

breytingar á sparisjóðskerfinu og útibúum þess sem svo seinna meir áttu eftir að koma í 

ljós (Fjarmála- og efnahagsráðuneytið, 2011). Í kjölfar sameiningar Landsbankans og 
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SpKef voru útibú SpKef á Reykjanesinu komin undir hatt Landsbankans og þar af leiðandi 

voru miklar breytingar í vændum.  

 

2.3 Landsbankinn í Garði 

Landsbankinn í Garði áður Sparisjóðurinn í Garði er staðsettur í sveitarfélaginu Garði. 

Sveitarfélagið Garður áður Gerðahreppur var stofnaður 15. júní 1908 og er staðsett á 

suðvesturhorni landsins (Garður, 2014). Sögu Garðsins er hægt að finna alla leið aftur til 

landnáms Ingólfs Arnarsonar (Garður, 2014). Í Garðinum er íbúafjöldi tæplega 1500 

manns og mikill uppbygging hefur átt sér stað á undanförnum árum (Hagstofa, 2014). 

Framkvæmdir á stækkun grunnskólans ásamt því að til stendur að stækka íþróttahússins 

sýnir að uppbygging á svæðinu er á góðri leið. Undirstaða atvinnu í Garðinum er 

fiskvinnsla og starfsemi tengd henni en ásamt því eru fyrirtæki í þjónustu og iðnaði. 

Stærsti vinnustaðurinn í bænum er grunnskólinn í Garði, Gerðaskóli þar sem eru yfir 240 

nemendur (Garður, 2014). 

Sparisjóðurinn í Garðinum sem átti 25 ára afmæli 14. maí 2007 flutti að því tilefni 

í glænýtt miðbæjarhús þar sem þar sameinuðust bæjarskrifstofur, matvöruverslunin 

Nettó og bankinn undir sama þaki. Útibússtjóri, Margrét Lilja Valdimarsdóttir, sem hafði 

gegnt því embætti síðan útibúið opnaði í mars 1982 til ársins 2008 fylgdi með, ásamt 

þremur öðrum starfsmönnum sparisjóðsins (Visir.is, 2014).  

Í kjölfarið á samruna SpKef við Landsbankann fylgdi útibú bankans í Garðinum með 

og þannig varð Landsbankinn í Garði til. Tilkynnt var 4. september með fréttatilkynningu 

að Landsbankinn hafði ákveðið að hagræða í rekstri á Reykjanesinu (Landsbankinn, 2012). 

Sameina átti útibú bankans í Reykjanesbæ sem áður voru tvö, annað í Keflavík og hitt í 

Njarðvík og fylgdu útibú staðsett í Garði og Vogum einnig með í hagræðingunni 

(Landsbankinn, 2012). Ástæður fyrir hagræðingunni voru sagðar vera nauðsynlegur 

þáttur í lækkun rekstrarkostnaðar hjá bankanum og að tækniframfarir hafi fækkað 

heimsóknum í útibú og afgreiðslur undanfarin ár (Landsbankinn, 2012). Með þessari 

sameiningu allra útibúa í eitt var reiknað með hagræðingu uppá 150 milljónir á ári 

(Landsbankinn, 2012). Hagnaður Landsbankans á árinu 2013 var 28,8 milljarðar króna 

eftir skatta (Landsbankinn, 2013). 
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Fram að 14. september 2012 þegar hagræðingin í þjónustu á opnunartíma tók gildi 

var full þjónusta veitt með venjulegum opnunartíma sem miðast við að opið sé alla virka 

daga frá 09:00-16:00 (Landsbankinn, 2012). Eftir hagræðingu í þjónustu var aðeins opið 

alla þriðjudaga frá kl 09:00 – 11:00 og föstudaga frá kl 14:00 – 16:00. Fjórir starfsmenn 

sem voru hjá Landsbankanum Í Garði skiptust þannig að tveir fóru í útibú Landsbankans í 

Sandgerði og tveir til Reykjanesbæjar (Guðrún J. Aradóttir, 2014).  
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3. Markaðsfærsla  
 

Þegar skipulagsheildir eru að leita að nýjum tækifærum til þess að getað þjónað 

viðskiptavinum sínum getur verið erfitt að þjónusta alla neytendur á markaði. Líklega mun 

það aukast að skipulagsheildirnar muni með auknu mæli nota aðferðir markaðshlutunar 

(Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2005). Þetta ferli kallast miðuð markaðsfærsla 

(target marketing). Til þess að ná góðum árangri í markaðsstarfi þarftu að reyna að þjóna 

neytendum á markaði. Neytendur er hópur fólks sem hefur mismunandi þarfir, gildi, 

sjónarmið og ólíkar skoðanir. Einnig er kauphegðun fólks mismunandi. Erfitt getur verið 

að fullnægja óskum og þörfum allra neytenda en þar eru mismunandi leiðir mögulegar 

með ýmiss konar notkun söluráðanna eins og dreifileiðum, markaðsamskiptum, verði og 

vöru. Þegar möguleikar eru á mismunandi leiðum þurfa þeir sem stjórna 

skipulagsheildunum að glíma við og velja gaumgæfilega hvernig best sé að uppfylla þarfir 

og óskir neytendanna þannig að sem mestum hag beggja aðila sé sem best borgið.  

 

3.1 Ferli markaðsfærslu  
Markaðsfærsla er hringrás sem byggist á mikilli eftirfylgni og síendurtekinni skoðun. Þessi 

hringrás samanstendur af fjórum grundvallar aðferðum þ.e. greiningu markaðstækifæra, 

vali markhópa, samvali söluráða og stjórnun markaðsstarfsins (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2000). Árið 1960 kom Edmund Jerome McCarthy prófessor í markaðsfræði 

fram með kenninguna um P-in fjögur (price, product, place og promotion) en á íslensku 

eru þau v-in fjögur (verð, vara, vettvangur og vegsauki). Mynd 1 sýnir þessa mynd í 

nútímalegri útgáfu. Innst inni er þar sem kjarninn er eða markhópurinn/viðskiptavinurinn, 

það sem umlykur kjarnann eru svo þeir þættir sem fyrirtækið stjórnar. Ysti hlutinn er sá 

hluti í umhverfi fyrirtækja þar sem fyrirtækin hafa ekki stjórn á og þurfa þar af leiðandi að 

aðlaga sig að (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). 
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Mynd 1 Nútímaleg útfærsla á líkani McCarthy´s Heimild: Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004 

Þau fyrirtæki sem hafa náð hvað mestum árangri í viðskiptalífinu eiga það 

sameinginlegt að þau hafa lært og skilið þarfir og langanir viðskiptavina sinna (Kotler , 

Wong , Saunders og Amstrong , 2005). Og þannig má með sanni segja að eftir 

efnahagskreppuna og fákeppni hér á landi sé mikil þörf á að stunda markvissa 

markaðsfærslu. Þó svo að bankar hér á landi séu með einsleita bankastarfsemi þá eru þeir 

engin undantekning á þessu. Bankarnir þurfa að aðgreina sjálfa sig frá hinum og þar með 

er þörfin fyrir notkun miðaðrar markaðssetningar mikil. 
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3.2 Miðuð markaðsfærsla 

Miðuð markaðfærsla skiptist í þrennt í markaðshlutun (segmentation) sem skiptist 

í þrjú stig; könnunar- greiningar- og lýsingarstigs markaðsmiðun (targeting) og staðfærslu 

(positioning) eins og sést á mynd 2 (Kotler og Keller, 2006). Þeir sem hafa yfirráð yfir 

skipulagsheildunum komast hratt að því að uppfylla væntingar og þarfir allra neytenda á 

markaði er ómögulegt og þannig eru farnar leiðir til að finna út hver markhópur skilar 

hvað vænlegustu afkomu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Markaðshlutun  

Fyrsti hluti miðaðrar markaðssetningar er markaðshlutun (segmentation). Tilgangur 

markaðshlutunar er að skipta núverandi og verðandi neytendum í undirhópa sem 

bregðast með mismunandi hætti við sölu á vöru eða þjónustu (McDaniel & Gates, 1999). 

Skipulagsheildirnar finna mismunandi leiðir til að brjóta niður markaðinn og þróa snið sem 

svo þjóna þeim ákveðna markaði (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2005). Við 

notkun markaðshlutun eru breytur og þær skiptast í tvo flokka; lýðfræðilegar og atferlis 

breytur. Lýðfræðilegar breytur eru til dæmis eins og kyn, aldur, tekjur, menntun, 

trúarbrögð og þjóðerni en atferlis breytur eru til dæmis eins og kauphegðun, 

vörumerkjahollusta, umfang neyslu og stig ávinnings fyrir neytandann (Solomon, 

Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2002). Lífsviðhorfs- og gildismatsmælingar hafa verið að 

aukast með árunum vegna mikils munar innan hvers hóps og þær notaðar til að greina 

markhópa (Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2002). Margar mismunandi leiðir eru 

í boði fyrir fyrirtæki í markaðshlutun. 

Mynd 2 Miðuð markaðssetning. Heimild: Kotler, Wong, Saunders og Amstrong , 2005. 
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Þegar framleidd er ein vara og hún markaðssett á sama hátt til allra neytenda á 

markaðnum kallast það heildarmarkaðssetning (mass marketing) (Dowling, Lilien, & 

Thomas, 2014). Markaðsfærsla að þessari tegund er ódýr og einföld. Einnig inniheldur 

hún hugsanlega stærsta mögulega markað. En fyrirtæki hafa í stórum stíl fært sig frá 

þessari tegund markaðshlutunar sökum sóunar á tíma og fjármagns (Kotler, Wong, 

Saunders og Amstrong, 2005). Það að eyða tíma og fjármagni í að selja neytenda sem 

hefur svo gott sem engan áhuga á tiltekinni vöru eða þjónustu skilar ekki miklu fyrir 

fyrirtækið. 

 Önnur leið sem hægt er að fara í markaðshlutun er svokölluð einstaklingsmiðuð 

ör-markaðsfærsla (micromarketing) þar sem markaðsstarfið er sniðið gaumgæfilega að 

mjög þröngum hópi neytenda (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2005). Þessi tegund 

af markaðhlutun skiptist í tvo flokka; staðbundin markaðssetning og einstaklingsbundin 

markaðssetning. Í staðbundinni markaðssetningu er reynt að uppfylla óskir og þarfir 

staðbundinna neytenda til dæmis eins og í borgum, hverfum og jafnvel með afmörkuðum 

búðum. Ikea sem dæmi sérsníða hverja verslun og kynningarstarfsemi til þess að vera við 

hæfi íbúa hvers svæðis (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong , 2005). Í einstaklings 

miðaðri markaðssetningu er farið fram að ystu brún í markaðssetningu og reynt að 

uppfylla þarfir og óskir hvers einasta neytenda. Sem dæmi um þessa tegund má nefna 

sérsniðin jakkaföt, sérsniðna hlaupaskó og svo framvegis en þessi tegund af 

markaðssetningu hefur aukist þökk sé tækniþróun í heiminum (Kotler, Wong, Saunders 

og Amstrong , 2005). 

En þó er oftast reynt að fara milliveginn á þessum tveimur leiðum og valin 

svokölluð syllu markaðsfærsla (niche marketing). Í þessari markaðsfærslu er markmiðið 

að reyna að sérhæfa sig á ákveðnu sviði innan þess markaðar sem fyrirtækið starfar á 

(Kotler, Wong, Saunders & Amstrong, 2005).  

Þegar kemur að greiningu markaðshlutunar er ákveðið ferli markaðshlutunar sett 

í gang og skiptist það ferli í þrjú stig; könnunar-, greiningar- og lýsingarstig (Kotler & Keller 

, 2006). Könnunarstig er fyrsta stig markaðshlutunar. Þar er athugað hvernig viðhorf og 

hegðun einstaklinga er og með því reynt að greina hvað áréttar þá og höfðar til þeirra. Á 

þessu stigi er gott að notast við rýnihópa eða viðtöl. Greiningarstig er stig tvö þar sem 

gögn eru notuð til að greina í ákveðna markhópa sem fer eftir hversu vel þau passa saman. 
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Næst tekur lýsingarstigið við þar sem gert er grein fyrir markhópunum, hver eru auðkenni 

hans og hvað gerir hann einstakan (Kotler og Keller, 2006).  

3.2.2 Markaðsmiðun 

Annar hluti miðaðrar markaðssetningar er markaðsmiðun (targeting) sem tekur við þegar 

markaðshlutun fyrirtækja er lokið. Á þessum stað í ferlinu er valið hvaða markhóp eða 

markhópum er ætlunin að þjóna. Þessu ferli fylgir því að grandskoða alla markhópa mjög 

vel og velja þann arðbærasta mögulega kost sem völ er á.  

Þegar kemur að þessari vinnu skiptir máli að huga að öllum þáttum sem má svo 

skipta upp í þrjá flokka (Lilien og Rangaswamy, 2003). Á fyrsta stigi þarf að hafa í huga 

markaðsstærð og markaðsvöxt, er markaðurinn að dragast saman eða er hann að stækka. 

Á næsta stigi þarf að athuga samkeppni, vernd, mettun og ytri áhættur. Vernd snýr að 

inngönguhindrunum og einkaleyfum. Mettun lýsir því hvernig markaðurinn er, er verið að 

þjóna honum vel nú þegar. Ytri þættir er sambærileg hefðbundinni PEST greiningu. Svo í 

þriðja skrefinu er skoðuð hagnaðarvon, samræmi og tengsl hópsins við aðra hópa (Lilien 

og Rangaswamy, 2003). Það er auðvitað ekki þannig að allir markhópar gefi frá sér sömu 

tekjur og það er það sem markaðsmiðun glímir við, hún miðar að því og metur hvaða 

markhópur yrði mest aðlaðandi og arðbær fyrir fyrirtækið sem svo getur herjað á (Kotler 

og Keller, 2006). Fyrirtækið þarf svo að samræma stefnu og markmið fyrirtækisins við 

langanir og þarfir markhópsins (Lilien og Rangaswamy, 2003). 

 

3.2.3 Staðfærsla  

Síðasti hlutinn og sá þriðji í miðaðri markaðssetningu er staðfærsla (positioning) og 

hugtakið má rekja til auglýsingasérfræðinganna Al Ries og Jack Trout (2001) (Þórhallur 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). Staðfærsla fjallar um hvaða ímynd vill 

fyrirtækið að stefnt sé að, hvernig fyrirtækið eða varan sé í hugum neytenda. Með 

ákveðnum aðgerðum er hægt að greina sína vöru og þjónustu frá samkeppnisaðilum og 

þannig skapa sína eigin ímynd í hugum neytenda (Lilien og Rangaswamy, 2003). Þegar 

búið er að ákveða hvaða markhóp eða markhópum á að þjóna er næsta skref að athuga 

hvernig hægt er að aðgreina vöruna eða þjónustuna fyrir markhópana ásamt því að finna 

staðfærslu fyrir þá markhópa sem valdir eru. Til þess er besta leiðin að gera 

markaðsáætlun. Ímynd í hugum viðskiptavina þarf að vera greinileg og ákveðin en hún 
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skiptist í marga þætti og markaðsáætlun er tilvalin í greiningu þeirra (Doyle M og Stern, 

P, 2006). Staðfærslu má skipta í þrjá hluta; aðgreiningu, staðfærslu og ímynd (Lilien og 

Rangaswamy, 2003). 

Aðgreining fjallar um það hvernig fyrirtækið ætlar að aðgreina tilboð sitt frá tilboði 

samkeppnisaðila. Hún beinist að tilboðinu og vörunni sjálfri (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2003).  

Staðfærsla fer eftir aðgreiningunni og hvernig henni er komið til skila. Aðgerðir 

skipulagsheildarinnar þurfa að vera í takt og vinna að sameiginlegu markmiði. Það 

markmið er að skapa jákvæða, sterka og einstaka mynd í hugum neytenda (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). Staðfærslan er í raun huglægt álit 

neytendanna til ákveðinnar þjónustu, vöru eða fyrirtækis í samanburði við 

samkeppnisaðila þeirra. Fyrirtæki beita sér fyrir að hafa sem mest áhrif á þetta huglæga 

mat neytenda til þess að geta staðfært vöruna eða þjónustuna í samræmi við markmið 

og stefnu fyrirtækisins (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2005). 

Síðasta skrefið í staðfærslunni er ímynd sem er raunverulega það sem gerist í 

hugum neytenda. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að ímyndin sé sú sama og staðfærslan 

sem stefnt var að. Margir mismunandi þættir geta orsakað að raunveruleg ímynd 

endurspegli ekki stefnu fyrirtækisins í staðfærslunni. Hugsanleg gjá getur verið á milli 

ímyndar annars vegar og svo aðgreiningu og staðfærslu hins vegar og getur það orðið 

orsök af undirstaðfærslu, (underpositioning) yfirfærslu (overpositioning) eða ruglingslegri 

staðfærslu (confused positioning) markaðsstarfsins (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2003).  

Þegar talað er um undirstaðfærslu er verið að leiða það í ljós að viðskiptavinir hafi 

litla sem enga þekkingu á vöru eða þjónustu fyrirtækisins og haldi jafnvel að það standi 

fyrir eitthvað allt annað en það gerir í raun og veru. Yfirstaðfærsla er þegar neytendur 

hafa mjög torfengna og ákveðna sýn af vörumerkinu, fyrirtækinu og vöru þess vegna 

mistaka í staðfærslu. Ruglingsleg staðfærsla fylgir því að viðskiptavinurinn hafi mjög óljósa 

og ruglingslega mynd af vörunni eða vörumerki og fyrirtækinu (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). 
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3.3 Þarfir og langanir 

Margar leiðir eru til að útskýra þarfir en þekktastur er þarfapíramídi Maslow´s en hann 

skilgreinir þarfir í 5 þætti (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong , 2005).  

1. Líkamlegar þarfir, grunnþarfir 

2. Öryggisþarfir 

3. Félagslegar þarfir 

4. Virðing 

5. Sjálfsþroski/sjálfsbirting  

Kenning Maslow´s sýnir að þarfir mannsins koma í röð hver á eftir annarri eftir því hvort 

um frumþarfir eru að ræða eða ekki. Samkvæmt því koma frumþarfir fyrst, síðan þarfirnar 

fyrir öruggi og vernd. Þá félagslegar þarfir, þarfir fyrir viðurkenningu og að lokum þarfir 

fyrir sjálfstjáningu/sjálfsþroska. Viðskiptavinur leitar eftir vörum sem uppfylla meira en 

grunnþarfir. Þessir 5 þættir í þarfapíramídanum eru þeir sem ýta viðskipavinunum upp á 

næsta stig í kauphegðun (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2005). 

 

3.4 Ímynd, markaðs- og staðfærsla Landsbankans 
Ímynd er huglægt mat einstaklinga sem byggist á hegðun og skoðunum þeirra gangvart 

fyrirtækinu en erfitt er fyrir fyrirtæki að breyta slíkri fyrirfram ákveðinni ímynd á 

skömmum tíma. Landsbankinn hefur og getur haft áhrif á ímynd sína og reynt að móta 

hana með auglýsingastarfi.  

Á heimasíðu Landsbankans má finna stefnu bankans. Hún byggist á fjórum stoðum 

sem eru öflug liðsheild, traustir innviðir, ánægðir viðskiptavinir og ávinningur 

samfélagsins sem beinir sjónum að hlutverki bankans til samfélagsins á Íslandi 

(Landsbanki.is, 2014). Bankinn vill vera í forystuhlutverki í öllu sem hann tekur sér fyrir 

hendur hér á landi og leggur mikla áherslu á hagkvæmni, arðsemi, traust og virðingu í 

framtíðarstefnu sinni. Áhersla hefur verið lögð á hagkvæmni og nýtingu tækniframfara í 

heiminum ásamt því að vera ábyrgir og stofna til langtímasambands við viðskiptavini 

(Landsbanki.is, 2014). Einkunnarorð stefnu landsbankans er „hlustum, lærum og 

þjónum“.  
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 Landsbankinn hefur í ára raðir lagt fé til samfélagsins sem er partur af stefnu 

bankans í samfélagslegri ábyrgð. Bankinn leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð með 

verkefni sínu „Leggðu góðu málefni lið“ þar sem fyrirtæki og einstaklingar eru hvattir til 

að gerast áskrifendur að mánaðarlegum stuðningi sem svo er hægt að velja úr 80 

málefnum. Sex mismunandi gerðir styrkja eru í boði og heildarupphæð sjóðsins sem er til 

umráða er vel yfir 20 milljónir sem einstaklingar og fyrirtæki geta sótt um hjá 

Landsbankanum (Landsbankinn, 2014). Stór fyrirtæki eins og Landsbankinn gera sér grein 

fyrir þeim nauðsynlega kostnaði sem fylgir samfélagslegri ábyrgð þar sem mikilvægi þeirra 

gagnvart samfélaginu í formi styrkja gera líf íþróttafélaga og afreksfólks mun auðveldara. 

Landsbankinn er styrktaraðili eina íþróttafélagsins í Garði, sem er knattspyrnufélagið Víðir 

og eftir athugun rannsakanda eru það einu styrkirnir sem Landsbankinn veitir.  
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4. Ímynd 
 

Markaðsákvarðanir vörumerkjastjórnenda hafa áhrif á virði vörumerkis, þessi áhrif geta 

bæði verið góð og slæm. CBBE líkanið (Consumer Based Brand Equity) hjálpar til við slíkar 

ákvarðanatökur því mikilvægt er að þessar ákvarðanir hafi góð áhrif á vörumerkjavirðið 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008). Líkanið er byggt upp sem píramídi eða stig (brand 

ladder) með fjórum stigum og hvert skref er háð því að skrefinu á undan sé lokið. Markmið 

líkansins er að sýna fram á hvernig á að byggja upp vörumerki þannig að það auki virði sitt 

meðal viðskiptavina. Notast hefur verið við þetta líkan við kennslu í vörumerkjastjórnun 

og er það viðurkennt í markaðsfræði.  

 

Mynd 3 Vörumerkjavirðislíkan Heimild: Keller, 2008 

Samkvæmt CBBE líkaninu liggur styrkur vörumerkisins í hugum viðskiptavina. Fyrsta 

skrefið er grunnurinn og þá er gjarnan talað um vitund viðskiptavina á vörumerkinu, það 

næsta snýst um hvaða tengingu vörumerkið á í hugum neytenda og skiptist það í 

frammmistöðu og ímynd þess. Það þriðja snýst um hvernig viðbrögð vörumerkið vekur 

upp í hugum neytenda og skiptist það í álit og tilfinningar sem þeir hafa gagnvart 

vörumerkinu. Það fjórða og síðasta snýst um hvernig sambönd vörumerki ná að mynda 

við viðskiptavini sína. Ef vörumerki tekst að mynda sterkt vörumerkjasamband við 

viðskiptavini sína er líklegt að þeir viðskiptavinir muni sýna mikið traust og sýna hollustu 

við þetta tiltekna vörumerki. Að skapa þessa hollustu og tryggð getur aukið virði 

vörumerkis til muna (Keller, Apéria og Georgson , 2008). Ímynd er partur af 



18 
 

heildarsamhengi þess sem vörumerkjavirði byggist á. Allar ákvarðanir þurfa að vera 

stefnumiðaðar hjá fyrirtækinu til þess að notkun píramídans beri árangur.  

Ímynd er mikilvægur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja. Bæði skipta ímynd 

fyrirtækisins sjálfs (corporate image) og svo ímynd auðkenna þess (brand image) miklu 

máli. Ímynd er gríðarlega mikilvægur þáttur í einsleitri starfsemi eins og 

bankastarfstarfsemi þar sem salan er í formi óáþreifanlegrar afurðar og þjónustu (Brady , 

Bourdeu og Heskel, 2005). Hún hefur áhrif á aðgreiningu bankanna hver frá öðrum og 

hefur þannig mikil áhrif á val viðskiptavina um hvaða banka þeir svo velja. Eftir 

efnahagshrunið árið 2008 skaðaðist ímynd bankanna mikið. Spilling og siðleysi þeirra sem 

stjórnuðu bönkunum fyrir 2008 hafði þau áhrif að traust við skipulagsheildina beið hnekki. 

Rannsóknir hafa sýnt að ímynd hefur áhrif á tryggð viðskiptavinar og að fylgnin milli 

ímyndar og arðsemi banka er jákvæð (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 

2010). Þetta þýðir að þegar ímynd skaðast þá bæði tapar fyrirtækið sínum verðmætustu 

viðskiptavinum og hagnaður þess verður minni. Fyrirtæki eru farin að hugsa meira um 

viðskiptavini sem eru nú þegar í viðskiptum í stað þess að einblína á öflun nýrra 

viðskiptavina. Langtíma viðskiptasamaband milli fyrirtækis og neytenda gerir það að 

verkum að báðir aðilar þekkjast betur og kunna hvor á annan sem báðir njóta góðs af. Til 

þess að byggja upp langtíma vörumerkja gildi og samval söluráða hafa rannsóknir gefið 

það í skyn að ímynd sé þar undirstaðan (Keller, 1993) Ímynd mótar og leiðbeinir hegðun 

einstaklinga (Barich og Kotler, 1991). 

Uppruna hugtaksins ímyndar má rekja til ársins 1955 þegar Sidney Levy greindi frá 

hugtakinu (Barich og Kotler, 1991). En þó er ekki hægt að tileinka einhverjum einum 

hugtakið þar sem margir hafa skrifað fræðigreinar um efnið. 

Að byggja upp sterkt vörumerki getur verið snúið því margt getur spilað þar inní. 

Til þess að byggja upp sterkt vörumerki þarf að ganga í gegnum ákveðin fjögur skref 

(Keller, Apéria og Georgson , 2008). Þessi skref breyta svo ímynd fyrirtækisins í hugum 

neytenda þannig að hún styrkist og verður jákvæðari í gegnum ferlið. Fyrsta skrefið er að 

ákveða breidd og vídd vöruvitundar. Næsta skref er að skapa sterkt, eftirminnilegt og 

einstakt vörumerkjasamband. Þriðja skrefið er að kalla fram jákvæð og aðgengileg 

vörumerkja viðbrögð. Fjórða og síðasta skrefið er að skapa tilfiningalegt og virkt 

vörumerkjasamband við viðskiptavini sína (Keller, Apéria og Georgson , 2008). Öll þessi 
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skref byggjast á því að ímynd vörumerkisins sé sterk og kalli fram jákvæð viðbrögð í 

gengum allt ferlið. Þegar ímyndin skaðast í ferlinu getur verið betra að staldra við eða 

hreinlega byrja aftur á byrjunarreit. 

 

4.1 Hugtakið ímynd  
Mismunandi nálganir hafa verið farnar á skilgreiningu á ímynd eftir fræðigreinum. 

Sálfræðin og fræðimenn hennar vilja meina að sambandið milli hagsmunaraðila og 

fyrirtækis séu þannig að hún sé frá fyrirtækinu til hagsmunaraðila en markaðsfræðin og 

þeirra fræðimenn telja að henni sé öfugt farið, eða frá hagsmunaraðilum til fyrirtækisins 

(Balmer og Greyser, 2006). Fræðimenn innan sálfræðinnar hafa einnig viljað meina að 

skilningur á huglægri ímynd eða hugmynd sem er sýnileg sé tengd ímynd fyrirtækisins og 

að hún sé skynjuð og hafi rauntengingu (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Þó ber að 

nefna að sýn innan almennatengsla og markaðsfræðinnar er svipuð á hugtakinu 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  

Kortler og Barich (1991) vildu skipta ímynd niður í fjórar tegundir. Ímynd 

fyrirtækja, ímynd vörunnar, ímynd vörumerkisins og svo að lokum markaðsímynd. Í byrjun 

skoðum við ímynd fyrirtækja (corporate image) sem er fyrst og er sú ímynd sem fólk hefur 

almennt til fyrirtækisins. Næst á dagskrá er ímynd vörunnar (product image) sem vísar til 

viðhorfs neytenda til vörunnar eða vöruflokks. Í þriðja lagi er komið að ímynd 

vörumerkisins (brand image) sem lýsir viðhorfi til vörumerkisins og hvernig viðhorfið er 

til hennar á heildarmarkaði sem varan eða þjónustan er á. Seinasta tegundin sem vert er 

að líta á er markaðsímyndin sem lítur til þeirra heildargæða tilboða fyrirtækisins sem 

markaðurinn býður uppá og samval söluráða. Það sem þessi stig leiða í ljós er að ekki er 

einungis hægt að efla ímynd vörunnar heldur þarf að líta til allra þessa þátta til að skapa 

jákvæða ímynd fyrirtækisins. Fyrirtæki leitast eftir að geta skapað sér sterka 

markaðsímynd en ekki einungis jákvæða ímynd. Markaðsímynd er heildarímyndin sem 

neytendur hafa á vörum fyrirtækisins í samlíkingu við önnur fyrirtæki á markaði.  
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4.2 Ímynd – Þættir og víddir 

Marga þætti ber að nefna þegar að uppbygging á hugtakinu ímynd er sett fram. Ímynd 

er hægt að setja upp í líkan eins og Barich og Kotler (1991) gerðu og skoðuðu þeir alla þá 

þætti sem fyrirtæki glíma við og eiginleika hvers þáttar fyrir sig.  

 

Mynd 4 Líkan af ímyndar þáttum fyrirtækis Heimild: Barich og Kotler, 1991 

Hver þáttur er byggður upp með mörgum eiginleikum. Til dæmis eins og samskipti, 

ímynd af samskiptum er byggt upp af skynjun almennings til auglýsinga þess, 

umfjöllunar, kynningar, fjölpósts. Með því að mæla hvern eiginleika fyrir sig er hægt að 

greina sérlegan veikan eiginleika sem mögulega skaðar heildarímynd samskipta hjá 

fyrirtækinu og sem svo skaðar ímynd fyrirtæksins útávið (Barich og Kotler, 1991). 

 Þegar fyrirtæki byggja upp ímynd á markaði er gott að nota líkan Barich og Kotler 

sem ákveðið verkfæri í uppbyggingu jákvæðrar ímyndar á markaði. Að byggja upp ímynd 

er margslungin vinna þó að skaði ímyndar geti aðeins gerst með einni vitlausri úrvinnslu 

þátta sem sjást á mynd 4.  
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4.3 Mæling ímyndar 
Þegar kemur að því hvernig á að mæla ímynd eru ekki allir sammála. Allmargar 

fræðigreinar hafa verið skrifaðar um mikilvægi ímyndar og hvernig regluleg mæling á 

henni er ennþá mikilvægari, en hins vegar eru fræðimenn ekki allir á sama máli. Þeir 

Barich og Kotler (1991) bentu á mikilvægi þess að með því að mæla ímynd reglulega og 

komast að breytingu hennar fyrr en ella geti það haft mikil áhrif á samkeppnishæfni 

fyrirtækisins á markaði. Þeir Barich og Kotler (1991) bentu einnig á að mikilvægt væri að 

mælingin á ímyndinni væri auðveldlega endurtakanleg og að framkvæmdin væri greiðgert 

ferli á viðráðanlegu verði. Þeir bentu einnig á mikilvægi þess að bregðast við með 

aðgerðum áður en ímynd fyrirtækisins skaðast og vita hvar það stendur í samanburði við 

keppinauta sína með því að sjá veikleika fyrirtækisins og hvaða styrkleika þeir geti nýtt sér 

í samkeppninni.  

Þegar ímynd er mæld er mikilvægt fyrir fyrirtæki að komast að því hvaða hugrænu 

tengsl fyrirtækið hefur við almenning. Tvær leiðir er hægt að fara í rannsókn sem þessari. 

Önnur leiðin er megindleg rannsóknaraðferð og hin er eigindleg rannsóknaraðferð. 

Megindleg rannsóknaraðferð hentar betur þegar afla þarf gagna til tölfræðilegra 

upplýsinga. Þá eru alla jafna notaðir formlegir spurningalistar, símakannanir eða 

póstkannanir. Þar sem fjöldi svara er það mikill að hægt er að beita tölfræðigreiningu 

(Burns & Bush, 2010). Eigindleg rannsóknaraðferð er aðferð þar sem lögð er áhersla á að 

spyrja opinna spurninga. Meira er lagt upp úr dýpt/skilningi, en fjölda. Dæmigerðar 

aðferðir eru athuganir, rýnihópar og viðtöl (Burns & Bush, 2010). 
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5. Fyrri rannsóknir á ímynd Landsbankans 
 

 Ímynd fyrirtækja er mjög huglægt fyrirbæri og mótast í hugum viðskiptavina og annarra 

á löngum tíma. Landsbankinn var stofnaður 1886 og er þar með eitt af elstu fyrirtækjum 

sem við Íslendingar eigum. Það getur tekið langan tíma að byggja upp góða ímynd en mun 

styttri tíma tekur hins vegar að skaða hana. 

Þeir Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson (2010) gerðu rannsókn á 

ímynd banka fyrir og eftir bankahrun og þar kemur í ljós að mikil breyting verður á ímynd 

Landsbankans eins og gera má ráð fyrir þegar kemur að gjaldþroti fyrirtækja.  

Í skýrslu Þórhalls og Friðriks notuðu þeir rannsóknaraðferð sem er mjög mikið 

notuð við mælingu á ímynd fyrirtækja en hún kallast vörukort (perceptual mapping). 

Vörukort er leið til að finna út hvernig viðskiptavinurinn skynjar hluti eins og fólk, vöru, 

staði, fyrirtæki og margt fleira. En vörukort getur gefið góða vísbendingu um hvernig má 

staðsetja vörur á markaði til þess að ná betri árangri (Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik 

Eysteinsson, 2010). Í skýrslu Þórhalls og Friðriks (2010) staðsettu þeir íslensku bankana á 

vörukortinu út frá 8 þáttum. Þessir þættir voru traust, samfélagsleg ábyrð, persónuleg 

þjónusta, gamaldags, leggur góðum málum lið, framsækni, nútímalegur og spilling. 

Vörukort eru lesin þannig að því lengra sem bankinn er frá miðju því meira afgerandi er 

hann. Línurnar eru lesnar í báðar áttir og geta eiginleikarnir bæði verið jákvæðir og 

neikvæðir. Notast var við níu stiga Likert-kvarða í gangaöflun og svarendur beðnir um að 

taka afstöðu til allra sparisjóða og banka. 
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Mynd 5 Ímynd banka og sparisjóða apríl 2008 Heimild: Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010 

 

Í skýrslu þeirra (2010) kemur fram að í ársbyrjun 2008 virðist Landsbankinn hafa mjög 

afgerandi og sterka stöðu. Í skýrslunni (2010) kemur fram að allir svarendur virðast hafa 

skýra mynd fyrir hvað bankinn stendur og að bankinn tengist hvað mest allra trausti, 

samfélagslegri ábyrgð og að hann leggi góðum málum lið. Þannig hafi ímynd bankans fyrir 

hrun verið mjög sterk og jákvæð og þannig hafi staða hans á markaði verið mjög einstök 

en hér er verið að tala um Landsbankann á landsvísu (Þórhallur Örn Guðlaugsson og 

Friðrik Eysteinsson, 2010). 



24 
 

 

 

 

Mynd 6 Ímynd banka og sparisjóða í apríl 2009 Heimild: Þórhallur Örn Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010 

Hér sést greinilega á myndum 5 og 6 að ímynd bankans hefur gjörbreyst á milli áranna 

2008 og 2009 og í raun hefur enginn banki orðið fyrir eins miklum breytingum á ímyndinni 

eftir bankahrunið eins og Landsbankinn. Landsbankinn fór frá því að vera með hvað 

jákvæðustu ímyndina í þá neikvæðustu og þá sérstaklega að bankinn fer frá eiginleikanum 

trausti yfir í spillingu sem eru algjörar andstæður. Stjórnendur bankans fóru glæfralega 

með fé bankans og útlán bankans voru öfgafengin. Viðbrögð almennings voru þau að 

trúverðugleiki og ímynd bankans gjörbreyttust til þess neikvæða og gjá myndaðist á milli 

viðskiptavina og bankans. 
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6. Traust og tryggð og sambandið þar á milli 
 

Traust er talið vera eitt það allra mikilvægasta í heimi fjármála og eftir hrunið hér á landi, 

árið 2008 hafa bankarnir misst mikið traust sem er talið lykillinn í góðu viðskiptasambandi 

fyrirtækis og neytendans. Traust er skilgreint sem vilji til að reiða sig á annan aðila í 

viðskiptum vegna þess að hann hefur tiltrú á honum (Moorman, Zaltman og Dehpande, 

1992). Með þessu er sagt að þegar þú kaupir þér vöru eða þjónustu að sá sem selur þér 

standi við loforðin sem þér eru gefin. Forsendubrestur í ferlinu myndi valda því að traustið 

rofni. Í rannsókn Friðriks og Þórhalls (2013a) kemur fram að hægt er að tengja saman 

trúverðugleika við traust sem svo viðskiptavinir tengja aftur við færni, áreiðanleika og 

velgjörð. 

Tryggð hefur verið skilgreind sem stór skuldbinding við vöru eða þjónustu í formi 

endurkaupa eða mjög tíðra kaupa (Oliver, 1999). Þannig að þó svo að markaðsaðgerðir 

og áreiti frá umhverfinu séu til staðar af annarri vöru eða þjónustu hefur það ekki mikil 

áhrif á kaupandann og hann velur sömu vöru og lætur ekki áreitið af annarri vöru hafa 

áhrif á sig . Það kostar fyrirtækið sex sinnum meira að afla sér nýs viðskiptavinar heldur 

en að halda sig við þann gamla (Rosenburg og Czepiel , 1983). Markaðsaðgerðir sem auka 

tryggð viðskiptavina við fyrirtækið hafa þannig mjög góð langtímaáhrif á arðsemi 

fyrirtækisins. Fræðimenn hafa sýnt fram á að tryggð hefur margar víddir en flestir eru þeir 

sammála um að tryggð skiptist í tvær víddir; viðhorfstryggð (attitudinal loyalty) og 

hegðunartryggð (behavioural loyalty) (Chaudhuri og Holbrook, 2001). Viðhorfstryggð lýsir 

afstöðu neytandans til vörumerkisins (Chiou og Droge, 2006) Hún lýsir því viðhorfi og 

tillfiningum sem neytandinn hefur til vörunnar. Til dæmis þegar viðskiptavinurinn er 

búinn að vera í mjög löngu viðskiptasambandi við vöruna og hún er í raun hans allra 

uppáhalds vara eða þjónusta í tilteknum flokki er þá hægt að segja að viðhorfstryggð hans 

til vörunnar sé mikil. Hegðunartryggð lýsir svo hvernig hegðun viskiptavinarins sé 

gangvart vörumerki, er hann líklegur til að kaupa þetta vörumerki í fyrsta skiptið, og svo 

þegar hann kaupir það er hann líklegur til að kaupa sér sama vörumerki eða ætlar hann 

að skipta (Chiou og Droge, 2006). Af vel heppnuðu markaðsstarfi er það talinn vera 

toppurinn að ná fram mikilli tryggð milli vörumerksins og viðskiptavinarsins (Helgesen & 

Nesset , 2007).  
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 Rannsóknir hafa sýnt að jákvætt samband sé á milli trausts og tryggðar við 

vörumerki (Lau, G. T. og Lee, S. H, 1999) en rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að sama 

jákvæða sambandið sé innan fjármálaþjónustu (Lewis, B. R. og Soureli, M., 2006). Í 

bankaþjónustu sem býður uppá einstaklings og fyrirtækjaþjónustu getur verið að áhrif 

skiptikosnaðar (viðskiptakostnaðurinn) sé það hár og að of mikil fyrirhöfn myndi fylgja því 

að færa sig úr viðskiptum við banka yfir í annan banka yrði þannig að ávinningurinn skili 

sér ekki. Ávinningurinn þarf að vera mjög hár þannig að það borgi sig að færa sig yfir í 

annan banka (Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2010).  

 

6.1 Mismunandi tryggðarstefnur fyrirtækja 

Að halda í núverandi viðskiptavin og jafnvel þá til að auka viðskipti sín getur verið 

arðbærara en að afla nýrra. Til eru margvíslegar aðferðir við að halda í viðskiptavin, skipta 

má þeim í fjögur stig (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 

Fjárhagsleg tengsl (financial bonds), tengsl sem ganga út á að viðskiptavininum sé 

sýnt þakklæti fyrir þá tryggð sem hann sýnir fyrirtækinu (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2009). Það er t.d. eins og tryggðarkerfi flugfélaga, þú færð ákveðna puntka þegar þú 

kaupir flugmiða og getur safnað upp í eina ókeypis ferð. Ein ástæða fyrir að fjárhagsleg 

þörf fyrir ódýrari þjónustu vex er að ekki er erfitt að hrinda henni af stað, að minnsta kosti 

til styttri tíma, en því miður ekki til lengri tíma vegna samkeppni. Slík tryggð skapar ekki 

tryggð til langs tíma (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Viðskiptavinatryggð sem byggð 

er á fjárhagslegum verðlaunum er best að hafa vara á vegna þess að þessari áætlun er oft 

vel hægt að líkja eftir. Þar af leiðandi er ekki hægt að búast við mikilli tryggð með þessum 

tengslum einum og sér. 

Félagsleg tengsl (social bonds), það er mikilvægt að geta myndað félagsleg tengsl 

við viðskiptavininn, þannig að hann upplifi sig sem persónu, að fyrirtækið láti sig varða 

hvernig hann upplifir þjónustuna (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Til dæmis eins og 

þjónustufulltrúi í banka sem reynir að þjóna hverjum og einum viðskiptavini sem best. 

Einnig myndast oft félagsleg tengsl milli viðskiptavina og vilja þeirra að koma aftur, eins 

og t.d. á likamsræktarstöð. Tengingin er einnig algeng í „business-to-business“ 

samskiptum þar sem viðskiptarvinurinn þróar tengsl við sölumann eða 
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framkvæmdarstjóra. Tengsl geta einnig skapast milli viðskiptavina í stað þess að vera á 

milli viðskiptavinar og fyrirtækis.  

Aðlögun (customization bonds), hérna er gengið lengra en að byggja upp 

fjárhagsleg tengsl. Það er þegar fyrirtæki leggja sig fram við að þjóna þörfum hvers og eins 

viðskiptavinar (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Tvær algengar aðferðir eru notaðar til 

að aðlaga lausn að þörfum viðskiptavinarins, það er fjölda aðlögun og „persónuleg kynni“ 

við viðskiptavininn. Báðar þessar stefnur vilja meina að hægt sé að hvetja tryggð í gegnum 

perónulega vitneskju einstaka viðskiptavina og í gegnum þróun „one-to-one“ lausnar sem 

henta þörfum viðskiptavinarins (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). 

Formbygging (structural bonds), oft er formbygging þjónustunnar löguð að 

hverjum og einum viðskiptavin, engin þjónusta er því eins (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2009). Það getur verið kostnaðarsamt fyrir viðskiptavininn og tímafrekt að skipta um 

þjónustuaðila.  

 Samkvæmt þessum stefnum eru aðlögun og formbygging þær tryggðarstefnur 

sem bankar fara hvað mest eftir. Mismunandi aðstæður viðskiptavina gera kröfur um 

mismunandi möguleika fyrir hvern og einn. Þó svo að skiptikostnaður sé enginn þegar 

skipt er um banka getur það verið tímafrekt. 
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7. Rannsóknaraðferð  
 

Í þessum kafla verður farið yfir markmið rannsóknar, hlutir sem snúa að framkvæmd 

rannsóknarinnar. Lýst verður þátttakendum, mælitækni og hvernig úrvinnslunni var 

háttað.  

 

7.1 Skilgreining á viðfangsefni og markmið rannsóknar 
 Til að athuga ímynd Landsbankans í Garði eftir skerðingu á opnunartíma var notast við 

megindlega rannsóknaraðferð. Þessari rannsókn var markmiðið að komast að:  

 Hver eru áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd Landsbankans í Garði? 

 Hvaða hópur yfirgaf Landsbankann í Garði í kjölfarið á hagræðingu í þjónustu? 

 Er nauðsyn fyrir útibú í Garðinum? 

Mikilvægt er fyrir Landsbankann að vita hvernig ímynd þeirra skaðast við 

ákvörðunartökur sem þessar. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir áhrifunum því útibúum 

á landsvísu hefur fækkað töluvert á undanförnum árum.  

 

7.2 Aðferð og hönnun rannsóknar 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var rannsakað með megindlegri spurningakönnun. 

Spurningalistinn var samansettur af 15 spurningum auk 5 bakgrunnsspurninga. Hann var 

hannaður með það að markmiði að kanna viðhorf og ímynd núverandi og fyrrverandi 

viðskiptavini Landsbankans í Garði.  

 Fyrst var spurningalistinn saminn í Microsoft Word og sendur til yfirlestrar hjá 

leiðbeinanda, Þórhalli Guðlaugssyni. Eftir endurbætur og lagfæringar á uppbyggingu, 

spurningum og málfari var síðan könnunin yfirfærð yfir í vefforritið Google Drive. 

Könnunin var lögð fram á samskiptavefnum Facebook. Úrtak könnunarinnar voru aðeins 

þeir sem hafa verið eða eru í viðskiptum við Landsbankann í Garði og til þess að nálgast 

úrtakið var könnuninni síðan póstað inná Facebook ínní hóp (group) sem heitir Garðmenn 

og Garðurinn. Þessi hópur á Facebook er mjög virkur þar sem bæjarbúar í Garði skiptast 

á skoðunum ásamt því að pósta inná hvað er að gerast í félagslífinu, kirkjustarfi og einnig 

er mjög vinsælt að pósta gömlum myndum af bænum og bæjarbúum. Í hópnum 
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Garðmenn og Garðurinn eru 1622 manns og þannig tilvalinn staður til þess að ná athygli 

bæjarbúa í könnun sem þessari. Þar var greint frá því að ekki væri hægt að rekja svör til 

þátttakenda og örstutt komið inná um hvað könnunin væri og fyrir hvað. Svarendur 

könnunnarinnar voru 112 talsins og til að setja það í samanburð við íbúa Garðsins þá er 

sú tala rúm 12% af íbúarfjölda bæjarins (Hagstofa, 2014).  

Könnuninni var skipt í 4 hluta. Spurningalistinn var þannig að í 1. hluta var almennt spurt 

um þjónustunýtingu á bankaútibúum og hvort svarandi hefði verið eða væri í viðskiptum 

við Landsbankann í Garði. Í hluta tvö klofnaði könnunin í tvennt með það í huga að komast 

að mismunandi ákvörðunartökum eftir hagræðinguna. Síðan í hluta 3 sameinast báðir 

hópar í spurningum um ímynd og viðhorf til Landsbankans í Garði. Seinasti hluti eða hluti 

4 voru bakgrunnsspurningar. 

Spurningakönnunin var send út 6. apríl 2014 og stóð hún yfir í viku eða þar til 13. 

apríl 2014. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. 

 

7.3 Úrvinnsla  
Við úrvinnslu á gögnum voru svör svarenda færð frá Google Drive yfir í Excel sem og síðan 

fært yfir í SPSS til nánari úrvinnslu og greiningar.  

Þegar í úrvinnslu var komið, kom í ljós að aðeins fjórum svörum við ólíkum 

spurningum var ekki svarað af fjórum þáttakendum. Ekki er ljóst hvernig á því stendur en 

uppsetning á könnuninni mun hafa verið gerð þannig að sú krafa var gerð til svarenda að 

svara öllum spurningum áður en könnunin væri lögð inn. Þar sem öllum öðrum 

spurningum var svarað af þeim taldi rannsakandi það rétt að halda svörum þessara inni.  

Tölfræðilegri úrvinnslu á gögnunum var svo beytt þar sem notast var við ýmis 

tölfræði próf sem voru reiknuð með hjálp SPSS. Í SPSS voru notuð þau tölfræðipróf sem 

viðeigandi voru, en þau próf sem notuð voru heita krosstöflur, t-próf og post hoc til að 

finna marktækan mun innan hópa. Aðeins var fjallað um þær niðurstöður sem marktækar 

voru miðað við 5% marktektarmörk.  
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7.4 Helstu niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram er tilgangur rannsóknarinnar að kanna viðhorf og ímynd 

fyrrverandi og núverandi viðskiptavina Landsbankans í Garði við fyrirtækið. Kannað var 

einnig hvaða ástæður liggja fyrir brotthvarfi viðskiptavina frá Landsbankanum í Garði, 

hvert þeir fóru ásamt því að komast að ástæðu almennra heimsókna fólks um almennar 

heimsóknir fólks til útibúa banka. 

 Skoðað var hversu ósammála og sammála þátttakendur voru 9 fullyrðingum sem 

settar voru fram og skoðað með tilliti til hvort þeir héldu áfram viðskiptum eða fóru annað 

í kjölfarið á hagræðingunni. Kom þá í ljós að þeir sem héldu áfram viðskiptum við 

Landsbankann voru almennt jákvæðari og meira sammála flestum fullyrðingum frekar en 

þeir sem fóru annað. Ekki var marktækur munur á neinum bakgrunnsbreytum þeirra sem 

fóru annað með viðskipti sín eða héldu áfram.  

 

7.4.1 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og farið yfir bakgrunn 

þátttakenda hennar. Það verður einnig farið yfir markmið og niðustöður hverrar 

spurningar fyrir sig ásamt því verða myndrit og gröf notuð til að styðja við textann. 

 

7.4.2 Þátttakendur 

Við rannsóknina var reynt að fá aðeins þá sem hafa verið eða eru í viðskiptum við 

Landsbankann í Garði, eins og komið hefur fram. Bakgrunnsbreytur hennar voru kyn, 

aldur, hjúskaparstaða, búseta og heildartekjur heimilisins. Alls bárust 112 svör við 

könnuninni. Hlutfall kynja var mjög jafnt en 49% voru karlar og 51% voru konur. 

Svarendum var gefið aldursbilið frá yngri en 18 ára til 55 ára og eldri. 
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Mynd 7 Hlutfall aldursdreifingar 

Eins og má sjá á mynd 7 er aldursdreifing þátttakenda mjög jöfn. Flestir svarendur eru á 

aldrinum 25-34 ára eða 29%. Rannsakanda þykir mjög jákvætt hversu jöfn aldursdreifing 

er heilt yfir að undanskildum hópnum yngri en 18 ára en gera má ráð fyrir þar sem þessir 

einstaklingar eru ekki orðnir fjárráða og skoðanir þeirra gagnvart bankastarfsemi ekki 

fullmótaðar.  

 

Mynd 8 Hlutfall hjúskaparstöðu. 

Eins og sést á mynd 8 eru 47% af þátttakendum könnunarinnar gift/í hjónabandi. Nokkuð 

gott samræmi er á aldri þátttakenda og hjúskaparstöðu þátttakenda ef gera má ráð fyrir 

að algengara sé að líkur á giftingum aukist þegar fólk fer yfir þrítugt. 

Yngri en 18
2% 19-24

14%

25-34
29%

35-44
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45-54
20%

55 og eldri
13%

Aldursdreifing
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Einhleyp/ur
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Mynd 9 Hlutfall búsetu. 

Mynd 9 sýnir að flestir þátttakendur rannsóknarinnar eru búsettir í Garðinum sem ætti 

ekki að koma að óvart. Það má gera ráð fyrir því að hluti af þeim sem eru búsettir annars 

staðar séu til dæmis í námi í Reykjavík eða erlendis en telja sig ennþá viðskiptavini við 

Landsbankann í Garði. 

Í seinustu bakgrunnsspurningunni var spurt um mánaðartekjur á heimili 

þátttakenda könnunanrinnar en sýnt er á mynd 10 hvernig svörin dreifðust.  

 

Mynd 10 Hlutfall heildartekja heimilisins 

 

7.4.3 Hversu oft að jafnaði nýtir þú þér þjónustu bankaútibúa? 

Í fyrstu spurningu var spurt um hversu oft viðkomandi nýtti sér þjónustu bankaútbúa að 

jafnaði. Með þessari spurningu er hægt að skoða með tilliti til aldurs og kynja hverjir 

Garður
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Sandgerði
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Reykjanesbær
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heimsækja bankaútibú hvað mest. Eins og sést á mynd 11 kemur í ljós að meirihluti eða 

51% þátttakenda könnunarinnar fara í útibú sitt reglulega. 

 

Mynd 11 Hvers oft að jafnaði nýtir þú þér þjónustu bankaútibúa 

Framfarir í tækni hafa fækkað heimsóknum 

mikið undanfarin ár en samt sem áður er stór 

hópur fólks sem nýtir sér þjónustu útibúa. 

40% þátttakenda nýtir sér þjónustu 

bankaútibúa 1-3 sinnum í mánuði sem má 

telja nokkuð mikið. En samkvæmt viðtali við 

Guðrúnu J Aradóttur (2014) starfsmann 

Landsbankans er mesta álagið á fyrstu dögum 

mánaðarins, flesta föstudaga og fimmtánda hvers mánaðar.  

Lítill munur er einnig eftir aldri. Til þess að komast að því hvort munur sé á milli 

aldurshópa var gerð einhliða dreifigreining (one way anova) og sýndi hún fram á að 

marktækur munur sé á milli aldurshópa og þeirra sem nýta sér þjónustu bankaútibúa 

[F(4,109)=-4,047 p = 0,03]. Næst var keyrt eftirápróf þar sem notast var við Tukey sem 

sýndi að munurinn væri á milli aldurs, yngri en 18 ára (M=4,50 SD=3,33) annars vegar og 

45-54 ára (3,27 SD=0,883) hins vegar. Til þess að athuga hvort að munurinn sé áhrifalítill 

er hægt að finna út eta. Reiknað eta er 0,04356 sem eru meðal áhrif.  

 

Tafla 1 Hlutfall aldursdreifingar 
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7.4.4 Ert þú eða hefur þú verið í viðskiptum við Landsbankann í Garði ? 

Með þessari spurningu var markmiðið að sía út þá einstaklinga sem hafa verið eða eru í 

viðskiptum við Landsbankann í Garði. Hún er mikilvæg vegna þess að þeir sem hafa ekki 

verið í viðskiptum við Landsbankann í Garði geta haft allt önnur viðhorf til Landsbankans. 

Þeir sem svöruðu þessari spurningu fóru áfram í næstu spurningu en þeir sem svöruðu 

spurningunni neitandi eða vildu ekki svara fóru beint í bakgrunnsspurningar.  

 

Mynd 12 Ert þú eða hefur þú verið í viðskiptum við Landsbankann í Garði 

Eins og sést á mynd 12 eru flestir þátttakendur eða 85% sem tóku þátt í könnuninni 

fyrrverandi og núverandi viðskiptavinir bankans. Þeir sem svöruðu játandi eru úrtakið sem 

rannsóknin leitast við að kanna viðhorf hjá. Einstaklingar sem eru í viðskiptum eða hafa 

verið í viðskiptum við Landsbankann voru beðnir um að taka þátt í könnuninni og þar með 

skýrist þessi háa prósenta þeirra sem svöruðu játandi. 

 

7.4.5 Í kjölfarið á skerðingu á þjónustu í Landsbankanum í Garði gerðir þú eitthvað af 

eftirfarandi? 

Markmið þessarar spurningar var að komast að því hvað þátttakendur gerðu þegar 

skerðingin tók gildi. Fyrir skerðingu var opið alla virka frá 09:00 - 16:00. Eftir skerðingu var 

opið alla þriðjudaga kl. 9:00 – 11:00 og föstudaga kl. 14:00 – 16:00 (Landsbanki.is, 2014). 

Skerðingin gekk í gildi 14. september 2012 (Guðrún J. Aradóttir, 2014). Þessar upplýsingar 

varpa ljósi á hversu margir ákváðu að fara í viðskipti í annan banka þó svo að vegalengdin 

í næsta útibú Landsbankans í Sandgerði sé styttri en í öll önnur útibú annarra banka á 

85%

12%
3%

Já Nei Vil ekki svara
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svæðinu í kring. Hún varpar einnig ljósi á tryggð viðskiptavina Landsbankans með því að 

aðhafast ekki í kjölfar skerðingar á opnunartíma. 

 

 

Eins og sést á mynd 13  voru flestir eða 74% þeirra sem héldu tryggð við Landsbankann 

þrátt fyrir skerðingu á opnunartímanum. Hinsvegar voru það 26% af þátttakendum sem 

fóru með viðskipti sín annað sem verður að teljast nokkuð há prósenta miðað við það að 

tímafrekt getur verið að skipta um útibú og einnig útaf fyrrgreindum ástæðum um 

vegalengd í næsta útibú banka á svæðinu (M=1,26 SD= 0,440).  

Þegar skoðað var dýpra hvernig samsetningin á hópnum var, voru notaðar 

krosstöflur og bakgrunnsbreyturnar keyrðar saman við spurninguna. Fyrst var keyrt 

saman kyn þeirra sem fóru með viðskipti sín annað og borið saman við kyn þátttakenda 

og kom þar í ljós að 61% þeirra sem fóru í aðra banka voru karlar. Einnig var skoðað með 

tilliti til aldurs til að sjá hvernig aldursdrefingin var á þeim sem fóru, en stærsti 

aldurshópurinn sem fór annað með viðskipti sín var 25-34 ára eða um 35%. Aldurinn sem 

kom næst á eftir voru einstaklingar á aldrinum 35-44 ára eða 24% ( X²(5)=2,194, p<0,05) 

. Næst var athuguð hjúskaparstaða þeirra sem fóru annað en meirihlutinn eða 52% voru 

gift/í hjónabandi. Keyrðar voru saman tekjur þeirra og þeirra sem fóru annað en þar kom 

í ljós að flestir eða 30% þátttakenda voru með heildartekjur heimilisins eftir skatt uppá 

250-399 þúsund á mánuði ( X²(5)=3,298, p<0,05). 

 

 

74%

26%

Hélt áfram viðskiptum við Landsbankann. Fór með viðskipti mín annað.

Mynd 13 Í kjölfar skerðingar á þjónustu í Landsbankanum í Garði gerðir þú eitthvað af eftirfarandi? 
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7.4.6 Fyrir þá sem fóru annað í kjölfar skerðingar á þjónustu í Landsbankanum í Garði 

Tvær spurningar voru lagðar einungis fyrir þá sem fóru með viðskipti sín annað til að 

komast að í hvaða banka þeir fóru með viðskiptin og hvort að skerðingin var orsökin fyrir 

brotthvarfi frá Landsbankanum. 

 

7.4.6.1 Í hvaða banka fórst þú með viðskipti þín? 

Tilgangur með þessari spurningu var sá að komast að því í hvaða banka einstaklingar fóru 

sem völdu sér það að fara með viðskipti sín í annan banka. Ástæður þessar geta verið 

margslungnar til dæmis flutningar úr bæjarfélaginu eða jafnvel erlendis.  

Af þeim 26% sem ákváðu að fara með viðskipti sín annað voru 57% þeirra eða 13 

einstaklingar sem fóru með viðskipti sín í Íslandsbanka sem er staðsettur meðal annars í 

Reykjanesbæ. Tveir bankar eru staðsettir í Reykjanesbæ, Íslandsbanki og Landsbankinn. 

Þessir bankar eru staðsettir innan við 200 metra hvor frá öðrum. Næst á eftir komu þeir 

sem vildu ekki svara sem voru 5 (22%). Þegar notað var óháð t-próf til að bera saman 

spurninguna við bakgrunnspurningar kom í ljós þegar skoðað var hvernig þessi hópur væri 

samsettur, að enginn marktækur munur var á samsetningu hans.  
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 Mynd 14 Í hvaða banka fórst þú með viðskipti þín? 
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7.4.7 Skerðing á þjónustu Landsbankans í Garðinum gerði það að verkum að ég fór 

annað með viðskipti mín 

Þessi spurning var ætluð til að kanna hvort fólk væri ósammála eða sammála þeirri 

fullyrðingu að ástæðan fyrir brotthvarfinu úr Landsbankanum væri sú að „Skerðing á 

þjónustu Landsbankans í Garðinum gerði það að verkum að ég fór annað með viðskipti 

mín“ 

Eins og sjá má á mynd 15 er meirihluti þeirra eða 66,7% sem fóru með viðskipti sín 

annað sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu (M=3,79, SD=1,38). Ef spurningin 

er keyrð saman við allar bakgrunnsspurningarnar með einhliða dreifigreinginu kom í ljós 

að ekki væri hægt að sjá marktækan mun á neinum hópum. 

 

7.4.8 Fyrir þá sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann í Garði í kjölfar 

skerðingar á þjónustu 

Einni spurningu var einungis beint til þeirra sem héldu áfram viðskiptum við 

Landsbankann í Garði í kjölfarið á skerðingu á þjónustu. Þeir einstaklingar sem héldu 

áfram viðskiptum við Landsbankann voru 74% svarenda könnunarinnar. 

 

7.4.8.1 Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu við útibú sitt í 

Garðinum 

Þessi spurning var sett fram með það í huga að komast að því hvort þeir einstaklingar sem 

héldu áfram viðskiptum við Landsbankann í Garði myndu vera ósammála eða sammála 
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Mynd 15 Skerðing á þjónustu Landsbankans í Garðinum gerði það að verkum að ég fór annað með 
viðskipti mín 
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þeirri fullyrðingu að „Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu við 

útibú sitt í Garðinum“.  

 

Mynd 16 Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu við útibú sitt í Garðinum 

Eins og sést á mynd 16 eru 83% þeirra sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann 

sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu „Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef 

hann veitti fulla þjónustu við útibú sitt í Garðinum“.  

Þegar bornar eru saman niðurstöður „Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef hann 

veitti fulla þjónustu við útibú sitt í Garðinum“ saman við „Hversu oft að jafnaði nýtir þú 

þér þjónustu bankaútibúa?“ kemur í ljós eftir að hafa keyrt krosstöflu að 30,5% af 

svarendum spurningarinnar færu 1-3 sinnum í mánuði í bankaútibú og væru mjög 

sammála fullyrðingunni. Næst á eftir komu þeir sem fara sjaldnar en mánaðarlega í 

bankaútibú sem voru 18,6% af svarendum spurningarinnar sem voru einnig mjög 

sammála því að þeir myndu fara oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu 

við útibú sitt í Garði ( 2(16)= 5,593 p<0,05). 

 

7.4.9 Bæði fyrir þá sem héldu áfram viðskiptum sínum og fóru annað 

Þessi kafli fjallar um þær staðhæfingar sem bæði þeir sem fóru með viðskipti sín annað í 

kjölfarið á skerðingunni og þeir sem héldu áfram viðskiptum sínum við Landsbankann 

svöruðu. 
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7.4.9.1 Á skalanum 1-5 hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum ?  

Spurningar 7-15 hafa það að markmiði að skoða hversu ósammála eða sammála 

þátttakendur voru völdum fullyrðingum. Spurningarnar voru lagðar fyrir þátttakendur 

með markaðsfærslu og ímynd Landsbankans í huga. Fullyrðingarnar sem voru settar fram 

voru „Ég er í viðskiptum við minn núverandi banka því hann er besti kosturinn fyrir mig“, 

„Ég tel mig tryggan viðskiptavin bankans míns“, „Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum 

ef hann hættir starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki“, „Ég lít á Landsbankann 

sem viðkunnanlegt fyrirtæki“, „Landsbankinn veitir góða þjónustu“, „Ánægja 

viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli“, „Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt 

(trustworthy) fyrirtæki“, „Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum“, „Einkunnarorð 

stefnu Landsbankans „hlustum, lærum og þjónum“ eiga vel við Landsbankann“. 

Þátttakendur voru síðan beðnir um að taka afstöðu til þess hversu ósammála eða 

sammála fyrrnefndum fullyrðingum þeir voru. Niðurstöðurnar voru svo bornar sama við 

spurninguna „Í kjölfar skerðingar á þjónustu í Landsbanknaum gerðir þú eitthvað af 

eftirfarandi? “ 

 

7.4.9.2 Ég er í viðskiptum við minn núverandi banka því hann er besti kosturinn fyrir mig  

Tilgangur þessarar spurningar var að athuga hvort þátttakendur könnunarinnar teldu sig 

vera ósammála eða sammála þeirri fullyrðingu „Ég er í viðskiptum við minn núverandi 

banka því hann er besti kosturinn fyrir mig“. 

 

Mynd 17 Ég er í viðskiptum við minn núverandi banka því hann er besti kosturinn fyrir mig 
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Samkvæmt mynd 17 eru flestir þátttakendur eða 31 (34%) sem völdu „Hvorki ósammála 

né sammála“ valkostinn og næst á eftir eða 26 (29%) sem völdu „Sammála“ (M=2,87, 

SD=1,067). Ef skoðaður er munurinn á þeim sem „Hélt áfram viðskiptum við 

Landsbankann“(M=2,85, SD=1,046), „Fór með viðskipti mín annað “( (M=2,94, SD=1,197). 

En samkvæmt t-prófi tveggja óháðra úrtaka er ekki marktækur munur á þessum tveimur 

hópum út frá fullyrðingunni „Ég er í viðskiptum við minn núverandi banka því hann er 

besti kosturinn fyrir mig“. Einnig voru svör við spurningunni keyrð saman við 

bakgrunnsbreytur og kom þar einnig í ljós að ekki var marktækur munur á hópum .  

 

7.4.9.3 Ég tel mig tryggan viðskiptavin bankans míns 

Næsta fullyrðing sem sett var fram var „Ég tel mig tryggan viðskiptavin bankans míns“ 

meirihluti svarenda voru „Sammála“(35%) eða „Mjög sammála“(38%) þessari fullyrðingu eins 

og sjá má á mynd 18.  

 

Mynd 18 Ég tel mig tryggan viðskiptavin bankans míns 

Notast var við óháð t-próf og spurningin borin saman við allar bakgrunnsbreytur og kom þar 

í ljós að aðeins var marktækur munur í einum hópi. Fram kom að marktækur munur væri þar 

sem konur (M=3,73 SD=1,216) telja sig vera tryggari viðskiptavin en karlar [M=3,07 SD=1,453; 

t(109)=-2,373, p<0,05]. Reiknað eta var 0,066 sem þýðir meðal áhrif. 
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7.4.10 Fullyrðingar 9-14  

Fullyrðingar 9-14 snúa að ímynd Landsbankans og voru þátttakendur beðnir um að raða 

þeim niður á skalanum 1-5, þar sem (1) er mjög ósammála og (5) mjög sammála . Þessar 

fullyrðingar voru „Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi en 

ég myndi gera með önnur fyrirtæki“, „Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki“, 

„Landsbankinn veitir góða þjónustu“, „Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu 

máli“, „Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki“, „Ég ber mikla 

virðingu fyrir Landsbankanum“.  

 

 

 

Tafla 2 Meðaltal og staðalfrávik spurninga 8-14 allra þáttakenda 

Spurningar Meðaltal Staðalfrávik 

Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi 

en ég myndi gera með önnur fyrirtæki 

3,39 0,749 

Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki 3,53 0,797 

Landsbankinn veitir góða þjónustu 3,43 1,220 

Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli 3,44 1,371 

Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki 3,23 1,208 

Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum 2,97 1,274 
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Mynd 19 Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki 

Af öllum þeim sem tóku könnunina voru flestir sem völdu „Hvorki ósammála né sammála“ 

valmöguleikann eins og sjá má á mynd 19 við fullyrðingu „Ég myndi sjá meira eftir 

Landsbankanum ef hann hættir starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki“. 

Tilgangur þessarar spurningar var að athuga eftirsjá fólks ef Landsbankinn myndi hætta 

starfsemi sinni á markaði (M=3,39 SD=0,749).  

Þessi spurning var einnig keyrð saman við bakgrunnsbreytur og kom í ljós þar að 

einungis var martækur munur á milli eins hóps innan bakgrunnsbreytanna. Niðurstaða 

dreifigreiningar sýndi mun milli hópa (p<0,05) varðandi hversu ósammála eða sammála 

þeir væru staðhæfingunni „Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir 

starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki“ [F(3, 109)=3,174, p=0,028]. Eftirápróf 

(post-hoc) þar sem notað var Tukey sýndi að munurinn var á milli þeirra sem eru í sambúð 

(M=3,12 SD= 0,371) annars vegar og hins vegar þeirra sem eru í sambandi (M=1,17 SD= 

0,167). Reiknað Eta er 0,09 sem þýðir meðal áhrif. 
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Mynd 20 Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki 

Spurning 9 snýr að vinalegu viðmóti sem viðskiptavinir sækjast eftir þegar langtíma eða 

skammtíma viðskiptasamband er stofnað. Mynd 20 sýnir útkomu af fullyrðingu „Ég lít á 

Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki“ þar voru flestir sem völdu „Sammála“ eða 34% 

og næst á eftir þeir sem voru „Hvorki ósammála né sammála“ eða 33% (M=3,53, SD=0,797). 

 

 

 

Mynd 21 Landsbankinn veitir góða þjónustu 

Tilgangur spurningar 10 var að athuga hvernig viðmót viðskiptavina er gangvart þjónustu 

Landsbankans. Af svarendum rannsóknarinnar voru 28 (30%) sem völdu „Hvorki 

ósammála né sammála“ og einnig 28 (30%) sem völdu „Sammála“ (M= 3,43 SD= 1,220) 
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Mynd 22 Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli 

 Á mynd 22 sést að flestir svarenda eru jákvæðir þeirri fullyrðingu að „Ánægja 

viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli“, en 29 (32%) voru „Mjög sammála“ þessari 

fullyrðingu. Tilgangur hennar er að athuga hvernig viðskiptavinir meta hvort ánægja 

þeirra skiptir Landsbankann miklu máli. Hvort að þeir finni fyrir umhyggju frá 

Landsbankanum í því viðskiptasambandi sem þeir hafa verið í eða eru í (M= 3,44 SD= 

1,371). 

 

Mynd 23 Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki. 

Tilgangur spurningar 11 er að athuga hvort að fyrrverandi og núverandi viðskiptavinir 

Landsbankans geti treyst á bankann. Mynd 23 sýnir fullyrðinguna „Ég lít á Landsbankann 

sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki“. Þar voru 28 (30%) þátttakenda sem voru „Hvorki 
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ósammála né sammála“ þeirri fullyrðingu. Næst á eftir komu þeir sem voru „Sammála“ 

eða 27 (29%) af þátttakendum rannsóknarinnar (M= 3,23 SD= 1,208). 

 

Mynd 24 Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum 

Í spurningu 14 er markmiðið að athuga virðingu Landsbankans meðal fyrrverandi og 

núverandi viðskiptavina. Svarendur könnunarinnar voru neikvæðari í svörun sinni á 

fullyrðingu „Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum“ þó svo að flestir sem svöruðu 

veldu valkostinn „Sammála“ eða 25 (27%) þátttakenda. Næst á eftir komu þeir sem völdu 

„Hvorki ósammála né sammála“ 23 (25%) og þeir sem voru „Ósammála“ voru 18 (19%) af 

þátttakendum könnunarinnar(M=2,97 SD= 1,274). 
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 Ef skoðaður er munurinn á svörum þeirra þátttakenda sem ákváðu að halda áfram 

viðskiptum við Landsbankann í kjölfarið á skerðingunni og þeirra sem fóru annað í 

kjölfarið sést hann á töflum 2 og 3. 

Tafla 3 Meðaltal og staðalfrávik spurninga 8-14, svör þeirra sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann í kjölfarið 

á skerðingunni 

Spurningar Meðaltal Staðalfrávik 

Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi 

en ég myndi gera með önnur fyrirtæki 

3,79 1,168 

Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki 3,90 0,834 

Landsbankinn veitir góða þjónustu 3,58 1,253 

Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankan miklu máli 3,53 1,366 

Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki 3,41 1,162 

Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum 3,16 1,290 

 

Tafla 4 Meðaltal og staðalfrávik spurninga 8-14, svör þeirra sem fóru annað í viðskipti í kjölfarið á skerðingunni 

Spurningar Meðaltal Staðalfrávik 

Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi 

en ég myndi gera með önnur fyrirtæki 

3,13 0,992 

Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki 3,30 0,765 

Landsbankinn veitir góða þjónustu 3,00 1,155 

Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli 3,23 1,445 

Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki 2,73 1,162 

Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum 2,45 1,101 

 

Þar sést að munurinn á svörum þeirra sem fóru annað í kjölfarið á skerðingunni eru 

neikvæðari heldur en þeir sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann en meðaltal af 

þeim sem héldu áfram viðskiptum er M= 3,46 en af þeim sem fóru annað með viðskipti 

sín M= 2,97. 
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7.4.11. Fullyrðing 15 

Síðasta fullyrðining sem þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til var 

„Einkunnarorð stefnu Landsbankans „hlustum, lærum og þjónum“ eiga vel við 

Landsbankann“. Þessari fullyrðingu var ætlað að athuga hvernig sú áhersla Landsbankans 

í markaðsfærslu hafi náð til fyrrverandi og núverandi viðskiptavina sinna. 

 

Mynd 25 Einkunnarorð stefnu Landsbankans „hlustum, lærum og þjónum“ eiga vel við Landsbankann 

 

Flestir völdu „Hvorki ósammála né sammála“ valmöguleikann eða 26 (28%) en 

þátttakendur voru örlítið meira í neikvæðari kantinum gagnvart þessari fullyrðingu. 21 

(23%) var „Sammála“ og 11 (12%) „Mjög sammála“ 18 (19%) manns voru „Ósammála“ og 

17 (18%) sem völdu „Mjög ósammála“ (M=2,97 SD=1,274).  

 

7.5 Umræður og ályktanir 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna ímynd Landsbankans í Garði, hvernig ímyndin 

hefur skaðast í kjölfar skerðingar á opnunartíma útibúsins í Garði. Leitast var eftir að 

kanna þrjá eftirfarandi þætti.  

 Hver eru áhrif hagræðingar í þjónustu á viðhorf og ímynd Landsbankans í Garði? 

 Hvaða hópur yfirgaf Landsbankann í Garði í kjölfarið á hagræðingu í þjónustu? 

 Er nauðsyn fyrir útibú í Garðinum? 

Landsbankinn hefur orðið fyrir miklum hnekki hvað varðar viðhorf og ímynd þess eftir 

bankahrun. Fyrirtæki sem var eitt það virtasta hér á landi varð fyrir algjöru hruni hvað 
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varðar viðhorf og ímynd gagnvart viðskiptavinum sínum á árunum eftir hrun. Aðal 

eiginleiki fyrirtækisins var traust fyrir hrun en breyttist síðan í spillingu.  

Farið var yfir markaðsfærslu fyrirtækja, ferli þess og staðfærslu. Þó svo að fyrirtæki 

staðfæri sig á ákveðinn hátt þýðir ekki að sú staðfærsla skili sér í hugum neytenda. 

Landsbankinn einblínir á traust, virðingu og ánægju viðskiptavina en samkvæmt 

niðurstöðum rannóknarinnar þarf Landsbankinn að ná fram bótum í þeim viðhorfum 

viðskiptavina. Heldur fáir þátttakenda rannsóknarinnar bera mikla virðingu fyrir 

Landsbankanum, einungis 12% þeirra sem tóku þátt voru „Mjög sammála“ þeirri 

fullyrðingu. Talsvert stór hluti þátttakenda rannsóknarinnar var einnig neikvæður 

gagnvart áreiðanleika Landsbankans. Hins vegar voru þátttakendur jákvæðari þeirri 

fullyrðingu að ánægja þeirra skiptir Landsbankann miklu máli. Almennt er ímynd 

Landsbankans jákvæð en einungis er ein af þeim fullyrðingum sem þátttakendur voru 

beðnir að taka afstöðu til, með meðaltal undir 3 en það var fullyrðingin „Ég ber mikla 

virðingu fyrir Landsbankanum“ hún mældist með meðaltalið 2,97. Niðurstöður benda þó 

til að markaðsfærsla Landsbankans nái að miðla staðfærslu sinni í staðhæfingu um 

mikilvægi þeirra gagnvart ánægju viðskiptavina og sést að hún sé almennt jákvæð. Traust 

og virðing eru þeir þættir sem byggjast upp á löngum tíma og ættu skipulagsheildir 

Landsbankans að leggja meira í uppbyggingu þessara þátta. 

Í rannsókninni er gerður samanburður viðhorfs og ímyndar milli tveggja hópa, 

skoðaður er munurinn á þeim hópi sem hélt áfram viðskiptum við Landsbankann eftir 

skerðingu á opnunartíma og þeim hópi sem fór með viðskipti sín annað. Eins og gera mátti 

ráð fyrir mældust þeir sem fóru með viðskipti sín annað með mun lægri meðaltöl í öllum 

staðhæfingum sem settar voru fram. Sá hópur sem fór annað var mjög dreifður og ekki 

var að finna marktækan mun á dreifingu þeirra miðað við bakgrunnspurningar.  

Farið er yfir þætti og ákveðnar tryggðarstefnur fyrirtækja í ritgerðinni og sýnt fram 

á að 74% þátttakenda héldu tryggð við Landsbankann eftir hagræðingu í þjónustu sem 

var ástæðan fyrir skerðingu á opnunartíma útibúsins. Flestir eða 73% þátttakenda telja 

sig einnig vera tryggan viðskiptavin bankans síns sem verður að teljast mjög há prósenta.  

 Í fyrri hluta rannsóknarinnar er spurt um hversu oft fólk nýtir sér þjónustu 

bankaútibúa en lang flestir nýta sér þjónustuna 1-3 í mánuði eða sjaldnar en mánaðarlega 
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en þegar spurt er um hvort heimsóknum í útibú Landsbankans í Garðinum yrði fjölgað 

kom það í ljós að 83% töldu sig sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu „Ég færi 

oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu við útibú sitt í Garðinum“ sem 

var einungis lögð fyrir þá sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann eftir skerðingu. 

 

7.6 Takmarkanir  
Notast var við hentugleikaúrtak í rannsókninni þar sem einungis var leitast eftir þátttöku 

þeirra sem höfðu eða hafa verið í viðskiptum við Landsbankann í Garði. Könnunin var 

aðeins send út í gengum Facebook síðu en líklegra er að úrtakið sé einsleitara útaf því.  

Meiri þátttöku í rannsóknarkönnuninni hefði rannsakandi viljað, þó svo að úrtakið 

sé heldur lítið ef tekið er tillit til íbúafjölda bæjarfélagsins. Það var 12% þátttaka bæjarbúa. 

Gera má ráð fyrir í niðurstöðum rannsóknarinnar að óvissan sé +/- 10% sem talið er 

nokkuð hátt.  

Þrátt fyrir þessar takmarkanir gæti rannsókn þessi varpað ágætis ljósi á ímynd og 

viðhorf Landsbankans í smærri bæjarfélögum í kjölfarið á hagræðingu í rekstri útibúa sem 

þessum.  
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8. Lokaorð  
Niðurstaða þessarar rannsóknar er í takt við þær hugmyndir sem rannsakandi hafði um 

ímynd og viðhorf til Landsbankans. Landsbankinn var fyrsti banki landsins og þar með eru 

ímynd hans og viðhorf byggð á gömlum grunni. Þó svo að bankinn hafi orðið fyrir skaða í 

aðdraganda bankahrunsins og ákvarðanatökum um hagræðingu í rekstri, varð ímynd hans 

og viðhorf ekki fyrir teljanlegum skaða. Jákvæð fylgni mældist að mestum meirihluta í 

þeim staðhæfingum sem settar voru fram um það. 

 Að lokum væri hægt að benda á að áhugavert væri að rannsaka þetta viðfangsefni 

í fleiri bæjarfélögum úti á landsbyggðinni þar sem lagt er í hagræðingu í rekstri stóru 

bankanna hér á landi.  
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Viðauki 1 
Hversu oft að jafnaði nýtir þú þér þjónustu bankaútibúa? 

o 4-6 sinnum í viku  

o 1-3 sinnum í viku  

o 1-3 sinnum í mánuði  

o Sjaldnar en mánaðarlega  

o Ég notast ekki við þjónustu útibúa 

Ert þú eða hefur þú verið í viðskiptum við Landsbankann í Garði ? 

o Já  

o Nei 

o Vil ekki svara 

Í kjölfarið á skerðingu á þjónustu í Landsbankanum í Garði gerðir þú eitthvað af eftirfarandi? 

o Hélt áfram viðskiptum við Landsbankann  

o Fór með viðskipti mín annað 

 

Fyrir þá sem fóru annað í kjölfar skerðingar á þjónustu í Landsbankanum í Garði 

Í hvaða banka fórst þú með viðskipti þín? 

o Arion 

o Íslandsbanka 

o MP Banka 

o Sparsjóðinn 

o Vil ekki svara 

Skerðing á þjónustu Landsbankans í Garðinum gerði það að verkum að ég fór annað með 

viðskipti mín 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

Fyrir þá sem héldu áfram viðskiptum við Landsbankann í Garði í kjölfarið á skerðingu á þjónustu 



 
 

Ég færi oftar í Landsbankann í Garði ef hann veitti fulla þjónustu við útibú sitt í Garðinum 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

 

Bæði fyrir þá sem fóru annað eða héldu áfram viðskiptum við Landsbankann í Garði 

Ég er í viðskiptum við minn núverandi banka því hann er besti kosturinn fyrir mig 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

Ég tel mig tryggan viðskiptavin bankans míns 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

 

Ég myndi sjá meira eftir Landsbankanum ef hann hættir starfsemi en ég myndi gera með önnur 

fyrirtæki 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

 

Ég lít á Landsbankann sem viðkunnanlegt fyrirtæki 



 
 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

 

Landsbankinn veitir góða þjónustu 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

 

Ánægja viðskiptavina skiptir Landsbankann miklu máli 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

Ég lít á Landsbankann sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

Ég ber mikla virðingu fyrir Landsbankanum 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 



 
 

Einkunnarorð stefnu Landsbankans „hlustum, lærum og þjónum“ eiga vel við Landsbankann 

o Mjög ósammála  

o Ósammála  

o Hvorki ósammála né sammála  

o Sammála  

o Mjög sammála 

Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

Hver aldur þinn? 

o Yngri en 18 

o 19-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55 og eldri 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Gift/Í hjónabandi 

o Í sambúð 

o Einhleyp/ur 

o Í sambandi 

Hver er búseta þín? 

o Garður  

o Sandgerði 

o Reykjanesbær 

o Annars staðar 

Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns á mánuði eftir skatt? 

o Undir 250 þúsund krónur 

o 250-399 þúsund krónur 

o 400-599 þúsund krónur 



 
 

o 600-799 þúsund krónur 

o 800-999 þúsund krónur 

o 1 milljón eða meira 


