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Útdráttur 

Smálán eru ört vaxandi lán á íslenskum markaði. Fáar sem engar rannsóknir hafa 

verið gerðar hér á landi í tengslum við þau. Niðurstöður erlendra rannsókna benda til 

að neytendur hafi almennt litla þekkingu á smálánum og því hvernig þau virka. 

Viðhorf er almennt neikvætt en verður jákvæðara eftir því sem fólk kynnir sér 

starfsemina betur. 

Í þessari rannsókn er horft á neytendahlið starfseminnar með það fyrir augum að 

komast að því hver sé skilningur og viðhorf háskólanema til þessara lána. Höfundur 

nálgaðist efnið með það að leiðarljósi að hægt væri að skilja betur hvað búi að baki 

skoðunum einstaklinga. Með það í huga var valið að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð í formi einstaklingsviðtala og megindlega aðferð í formi 

spurningalistakönnunar. Tekin voru viðtöl við átta háskólanema og 

spurningalistakönnun lögð fyrir háskólanema í grunnnámi.    

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í stuttu máli þær að almennt var ekki mikill 

skilningur á eðli smálána að ræða hjá viðmælendum. Þeir höfðu fæstir kynnt sér hvað 

er í boði. Hins vegar var nær undantekningarlaust mikil neikvæðni ríkjandi hjá þeim 

varðandi þessa tegund lána. Viðhorf og skilningur þessara einstaklinga er sambærileg 

við erlendar kannanir sem gerðar hafa verið á þessu sviði.  

 

Efnisorð: eigindlegar rannsóknir, smálán, viðhorfskönnun, skilningur, lán, 

kaupákvörðun 
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leiðbeinanda mínum, Geirlaugu Jóhannsdóttur, fyrir trausta leiðsögn og þægilegt 
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1. Inngangur 

Smálán er tiltölulega ný tegund af lánum í boði á Íslandi. Undanfarin ár hefur mikill 

vöxtur orðið hjá þeim fyrirtækjum sem bjóða upp á lán af þessu tagi. Umræðan í 

þjóðfélaginu hefur verið neikvæð gagnvart þessum fyrirtækjum og fjölmiðlar hafa 

dregið upp dökka mynd af ungu fólki sem lendir í „klóm“ smálánafyrirtækja. Málefnið 

hefur lítið verið rannsakað hér á landi, en aftur á móti töluvert bæði í 

nágrannalöndum okkar og Bandaríkjunum. 

Höfundur upplifir að umræðan hér á landi hafi einkennst af upphrópunum, sem ekki 

eru byggðar á staðreyndum. Í ljósi fölmiðlaumræðu undanfarna mánuði telur 

höfundur það verðugt verkefni að kanna hvernig þessi lánastarfsemi kemur fyrir 

sjónir neytenda á íslenskum markaði. Markmið þessarar rannsóknar er því að skoða 

skilning og viðhorf háskólanema í grunnnámi til smálána (e. payday loan). Hagnýtt 

gildi þessarar rannsóknar er að opna fyrir dýpri og faglegri umræðu um smálán. Ekki 

hafa verið gefnar út rannsóknir á þessu sviði hér á landi, því vonar höfundur að þessi 

rannsókn megi verða upphaf að annarri viðameiri. Með hliðsjón af ofansögðu, og því 

að fjölmiðlaumræðan hefur að miklu leyti snúist um að ungt fólk bíði skaða af 

smálánum, verður fléttað saman eigindlegri rannsókn í formi viðtala og megindlegri 

rannsókn í formi spurningalistakönnunar. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum: 

 Hver er skilningur háskólanema á  smálánum? 

 Hvert er viðhorf háskólanema til smálána?  

Höfundur telur að:   

 Þeir sem taka eða íhuga að taka smálán fari ekki í gegnum öll fimm skref 

kaupákvörðunarferlisins, þar sem oft er um skyndiákvörðun að ræða.  

 Þar sem þessi lántaka byggist á skyndiákvörðun hefur það áhrif á skilning fólks 

á lánunum, á þann veg að fólk veltir síður fyrir sér skilmálum þeirra.   

Rannsóknarverkefnið skiptist í fimm meginkafla. Byrjað er á að kynna bakgrunn 

rannsóknarinnar, þar sem smálán eru skilgreind og markaðurinn skoðaður. Í kjölfarið 

er fræðilegt yfirlit, þar sem tekin er til skoðunar neytendahegðun, 
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kaupákvörðunarferlið og fyrri rannsóknir. Því næst er útskýrt hvernig staðið var að 

rannsókninni; framkvæmd hennar útskýrð og þátttakendur skilgreindir. Þar á eftir 

eru gert grein fyrir niðurstöðum viðtala og spurningalistakönnunar. Að því loknu er 

umræðukafli, þar sem niðurstöður eru mátaðar við fræðin, ályktanir dregnar og 

leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með.  
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2. Smálán 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á smálánum og markaðurinn 

skoðaður. Byrjað verður að skoða sambærilega starfsemi erlendis, því næst verður 

íslenski markaðurinn skoðaður. Smálán verða borin saman við hefðbundin lán og að 

lokum verða breyttar lánareglur skoðaðar. 

Þegar talað er um hefðbundin lán hér eftir er átt við útlán sem falla undir 

skilgreiningar í Lögum um neytendalán nr.121 frá 1994. 

2.1 Hvað eru smálán? 

Smálán virka þannig að umsækjandi skráir sig fyrst á heimsíðu lánafyrirtækis til að 

geta fengið lán með því einu að senda smáskilaboð á tiltekið símanúmer. Hann getur 

einnig sótt um það með því að hringja eða fara beint á heimasíðu fyrirtækis (Kredia, 

e.d.-a). Samkvæmt skilgreiningu fyrirtækjanna sjálfra eru smálán „... lágar 

lánsupphæðir sem veittar eru til skamms tíma“ (Samtökin Útlán, e.d.-a). Þetta er 

hins vegar víð skilgreining og hægt að túlka hana á marga vegu. Færa má rök fyrir 

því að smálán séu ekki aðeins lágar lánsupphæðir til styttri tíma, heldur einnig 

ákveðin lánsumgjörð. Fyrirtæki lána fjárhæðir allt frá 5.000 krónum til einstaklinga 

án nokkurrar ábyrgðar. Lán eru veitt allan sólahringinn með hraða að leiðarljósi 

(Kredia, e.d.-a). Talið er að aukning í smálánum sem hefur átt sér stað í hinum 

vestræna heimi megi meðal annars rekja til fjármálakreppunnar sem hófst árið 

2008. Í kjölfar hennar urðu kjör þeirra efnaminni enn þrengri og erfiðara var að fá 

lán í hefðbundnum bankastofnunum (Burton, 2010).  

2.2 Erlend smálánastarfsemi 

Upphaf þessara lána má rekja aftur til byrjunar tíunda áratugarins. Á enskri tungu 

nefnast smálán gjarnan „payday loan“ eða útborgunarlán, meðal annars vegna þess 

að algengt er að lánið sé greitt upp í lok mánaðar þegar viðskiptavinur fær útborguð 

laun (Elliehausen, 2009). Samkvæmt bandarískum rannsóknum er dæmigerður 

lántakandi ungur einstaklingur án háskólagráðu. Hann á það sameiginlegt með 

mörgum öðrum lántakendum að hann er kominn að endastöð í almenna 

bankakerfinu, eða stendur fyrir utan það. Hann hefur eytt um efni fram og snýr sér 
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því að næsta stað þar sem hægt er að nálgast lán (Wilson, Findlay, Meehan, Wellford 

og Schurter, 2010). 

Í Bandaríkjunum hefur á síðustu árum orðið gríðarleg fjölgun á fyrirtækjum sem 

lána smálán. Til marks um það er sú staðreynd að smálánastarfsemi er sá hluti 

fjármálamarkaðarins sem vex hvað hraðast þar í landi, nú um stundir. Algengt er að 

ársvextir á smálánum í Bandaríkjunum séu yfir 300%. Í gildi eru ríkislög sem ná yfir 

starfsemina og ákveðin fylki hafa aukið kröfur til lánafyrirtækja til að reyna að koma 

böndum á starfsemina. Mörg fyrirtækjanna hafa auk þess tengst samtökum og sett 

sér ákveðnar gegnsæjar vinnureglur. Reglurnar taka meðal annars til leyfisveitinga 

til fyrirtækjanna, þær banna okur og tilgreina hámarksvexti og hversu oft 

lántakandi má endurfjármagna lánið, upphæð láns og fleira (Elliehausen, 2009).  

Undanfarin ár hefur orðið mikil fjölgun smálánafyrirtækja á breska markaðnum. 

Talið er að eftirspurn eftir lánum sem þessum eigi enn eftir að aukast á Bretlandi og 

því ósótt markaðstækifæri til staðar. Mikil umræða hefur verið í Bretlandi hvort 

banna eigi þessi lán, en Neytendastofa (e. Consumer Focus) hefur lagst gegn því. 

Ástæða þess er meðal annars að smálán geta létt á greiðsluvanda fátækra heimila og 

með því að taka valkostinn burt getur það skaðað þau. Bent er á að ólíklegt sé að 

eftirspurn eftir lánum muni minnka við það eitt að banna þau, þess í stað eru líkur á  

að svartur markaður opnist ef það er gert (Burton, 2010). Umræðan hefur einnig 

beinst að því  að koma skuli böndum yfir lánastarfsemina. Talið er að hún sé slæm 

og að fólk festist í vítahring sem erfitt er að losa sig úr. Samkvæmt rannsókn sem 

verkalýðsfélagið United lét framkvæma á síðast ári reiða 12% meðlima þeirra sig á 

smálán til að láta enda ná saman fram að mánaðarmótum (BBC, 2012-a). Samkvæmt 

breskum reglum þurfa fyrirtæki að skrá sig til að geta starfað á fjármálamarkaði, en 

að öðru leyti hafa ekki verið settar reglur um slík fyrirtæki. Hins vegar er búið að 

gera samkomulag við nokkur stærstu samtök smálánafyrirtækja um ákveðnar 

leikreglur. Fyrirtækjunum er ekki skylt að fylgja þeim og einu viðurlögin við brotum 

á reglunum er brottrekstur úr samtökunum, sem hefur engin áhrif á daglegan 

rekstur. Reglurnar taka á því hversu oft einstaklingar fá að endurnýja lánið og veita 

lántakendum, sem eiga í erfiðleikum með afborganir, að komast í greiðsluskjól í 

ákveðinn tíma. Mikið hefur verið rætt um að setja þak á vexti lánanna, en slíkt hefur 

ekki enn komið til framkvæmdar (BBC, 2012-b). Fordæmi eru fyrir því að 

http://www.consumerfocus.org.uk/assets/1/files/2010/02/Keeping-the-plates-spinning.PDF
http://www.bbc.co.uk/news/business-18602554
http://www.bbc.co.uk/news/business-20497125
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lántakendur í Bretlandi hafi lent í vandræðum eftir að hafa tekið smálán, jafnvel þó 

þeir hafi staðið í skilum. Hefðbundin lánafyrirtæki virðast flokka þá sem taka 

smálán sem óæskilega lántakendur og dæmi eru um að fólki hafi verið neitað um 

almennt bankalán vegna fyrri smálánasögu (The Guardian, 2012).  

Smálánastarfsemi er einnig ört vaxandi markaður um alla Skandinavíu, þar virðist 

vera mest áhersla lögð á smálán í formi SMS lána. Fyrsta lánafyrirtækið á þessum 

markaði leit dagsins ljós í Finnlandi árið 2005 (Konsumentverket, 2008). Ári seinna 

voru þau komin til Svíþjóðar og í dag eru yfir 40 fyrirtæki sem flokkast undir að 

veita smálán þar í landi (Sveriges Konsumenter, 2009). Umræðan í Svíþjóð hefur 

einkum snúist um áhættuna sem stafar af lánunum fyrir ungt fólk, þar sem hætta er 

á að þau lendi í greiðsluerfiðleikum og þar með í vandræðum í bankakerfinu 

(Konsumentverket, 2008). Í Finnlandi er meðal annars búið að setja reglur sem 

takmarka það hvenær dagsins er hægt að sækja um lánin, auk þess sem unnið er að 

því að setja þak á lánsvexti (Göteborgs-Posten, 2012). Þetta er gert til að minnka 

líkurnar á því að fólk taki lánin undir áhrifum vímuefna og/eða áfengis eða að 

óyfirveguðu ráði.  

Evrópski og bandaríski lánamarkaðurinn eru um margt ólíkir. Í Evrópu hefur 

þróunin verið í þá átt að stór hluti lána er veittur í gegnum internet eða síma. Í 

Bandaríkjunum er algengast að fólk sæki um lán í útibúum fyrirtækjanna. Munur er 

á notendahópnum þar sem almenna lánakerfið lítur öðruvísi út í Bandaríkjunum. 

Þetta einkennist meðal annars í því að í Evrópu eru lántakendur að öllu jöfnu yngri 

og óreyndari á lánamarkaðnum en í Bandaríkjunum (Burton, 2010).  

2.3 Smálán á Íslandi 

Smálán er frekar ný tegund af lánum sem einstaklingum stendur til boða hér á landi. 

Upphaf þeirra má rekja aftur til ársins 2009, þegar fyrsta fyrirtækið, Kredia, hóf 

starfsemi sína (Kredia, e.d.-b). Fljótlega bættist í hópinn, og í upphafi árs 2013 eru 

fimm fyrirtæki starfandi á markaðnum. Kredia var stofnað árið 2009 með það að 

markmiði „... að auðvelda aðgang almennings að smálánum“ (Kredia, e.d.-b). Þeir 

telja sig jafnframt bjóða aðra möguleika í lánsviðskiptum en sambærilegir aðilar á 

markaðnum. Kredia er með ýtarlega lánaskilmála inni á heimasíðu sinni. Þar er 

tekið fram að til að fá lán þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, meðal annars má 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/jul/12/ge-money-refuses-mortages-payday-loans?newsfeed=true
http://www.konsumentverket.se/PageFiles/109271/reg_uppdrag2007_utvecklingen_inom_konsumentomradet.pdf
http://www.konsumentverket.se/PageFiles/109271/reg_uppdrag2007_utvecklingen_inom_konsumentomradet.pdf
http://www.consumerfocus.org.uk/assets/1/files/2010/02/Keeping-the-plates-spinning.PDF
https://kredia.is/umokkur
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viðkomandi ekki vera á vanskilaskrá. Hann verður að vera skráður rétthafi á 

farsímanúmeri og hafa virkt netfang. Ef sótt er um lán fyrir klukkan 13 á 

föstudögum er afgreiðslutíminn um 30 mínútur. En ef umsókn kemur yfir helgi 

áskilur Kredia sér rétt til þess að greiða lánið á mánudagsmorgni. Hægt er að fá lán 

að upphæð frá 5.000 til 80.000 krónur og er lánið veitt í 15, 22 eða 30 daga. Allar 

upplýsingar um lánskostnað og heildargreiðslu koma skýrt fram á heimasíðu Kredia 

(Kredia, e.d.-c). 

Hraðpeningar tók einnig til starfa árið 2009. Markmið þeirra er samkvæmt 

heimasíðu fyrirtækisins „... að auðvelda fólki með aðstoð nútímatækni að stofna til 

smálána á skjótan og einfaldan hátt“ (Hraðpeningar, e.d.-a). Þeir segjast bjóða 

áþekka þjónustu og aðrar bankastofnanir og kreditkortafyrirtæki, þó með þeirri 

undantekningu að ekki er rukkað árgjald af þjónustunni líkt og þekkist hjá 

kreditkortafyrirtækjunum. Hraðpeningar lána ekki til þeirra sem eru á vanskilaskrá 

eða skráðir hjá umboðsmanni skuldara. Upphæðin sem hægt er að fá að láni er frá 

5.000 til 80.000 krónur og er lánið veitt í 15 eða 30 daga. Hægt er að sjá á 

aðgengilegan hátt á heimasíðu þeirra, hver lántökukostnaðurinn er. Hann er þó 

aðeins skilgreindur sem ákveðin fjárhæð,ekkert minnst á vexti eða árlega 

hlutfallstölu (Hraðpeningar, e.d.-b).  

Fyrirtækið 1909 ehf hóf starfsemi árið 2012. Markmið þeirra er orðrétt það sama og 

Hraðpeninga. Ábyrg lánastarfsemi þeirra byggist meðal annars á því að lána ekki til 

einstaklinga á vanskilaskrá (1909, e.d.-a). Upphæðin sem hægt er að fá að láni er frá 

1.000 til 80.000 krónur og er lánið veitt frá einum degi til 31 dags. Allar upplýsingar 

um kostnað koma fram á heimasíðu þeirra (1909, e.d.-b).  

Smálán ehf var stofnað árið 2012 og er með sömu markmið og Kredia. Þá eru 

skilmálar lánsins þeir sömu og hjá Kredia, að því undanskildu að þeir veita lánið á 

15 mínútum og eru ekki með takmarkanir um útgreiðslur um helgar (Smálán, e.d.-

a). Upphæðin sem hægt er að fá að láni er frá 1.000 til 80.000 krónur og er lánið 

veitt frá einum degi til 31 dags. Allar upplýsingar um lánskostnað koma fram á 

heimsíðunni (Smálán, e.d.-b).  

Múla ehf var stofnað árið 2012 með það að markmiði að „...bjóða neytendum 

hagkvæmar og sveigjanlegar lausnir á skammtíma lausafjármögnun“ (Múla, e.d.). 

https://kredia.is/skilmalar
https://hradpeningar.is/Um-Okkur
https://hradpeningar.is/Abyrg-Lanastarfsemi
https://1909.is/um-okkur
https://1909.is/
https://smalan.is/skilmalar
https://smalan.is/
https://www.mula.is/home
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Þeir segjast nota kerfi sem metur greiðsluhæfi einstaklinga, án þess að þeir þurfi að 

skila inn nokkrum upplýsingum, en útskýra ekki þá sérstöðu nánar. Skilmálar þeirra 

eru almennt þeir sömu og hinna fyrirtækjanna fjögurra. Upphæðin sem hægt er að 

fá að láni er frá 1.000 til 80.000 krónur og er lánið veitt frá einum degi til 31 dags. 

Allar upplýsingar um kostnað af lánunum eru aðgengilegar á heimasíðu þeirra, þar 

sem þeir sundurliða höfuðstól, vexti, lántökugjald og birta vexti fyrir tímabilið 

(Múla, e.d.).  

2.4 Fyrirkomulag smálánastarfsemi 

Smálánafyrirtækin eru ólík hefðbundnum bankastofnunum að því leyti að þau 

fjármagna sig ekki með innlánum heldur sjá eigendur fyrirtækjanna um að fjármagna 

þau. Þetta, ásamt stuttum lánstíma, leiðir meðal annars til þess að starfsemin er ekki 

eftirlitsskyld líkt og á við um aðrar fjármálastofnanir (Hrafn H. Malmquist, 2010). 

Samkvæmt lögum um neytendalán númer 121/1994 flokkast smálán ekki sem 

neytendalán á Íslandi. Þetta þýðir meðal annars að ekki er gerð sama krafa til 

lánveitenda að kanna greiðslugetu lántakanda. Fyrirtækin hafa hins vegar búið sér til 

útlánareglur í gegnum sameiginlegt hagsmunafélag, Samtökin Útlán. Samkvæmt þeim 

skilmálum sem þau hafa sett sér má einstaklingur ekki vera á vanskilaskrá né vera 

skráður hjá Umboðsmanni skuldara til að fá lán. Það er hins vegar óljóst hvernig 

fyrirtækin uppfylla þetta ákvæði. Einstaklingar þurfa að auki að vera með skráð 

símanúmer og debetkort hjá viðskiptabanka sínum. Á haustmánuðum 2012 ákváðu 

smálánafyrirtækin að hækka lágmarksaldur lánþega úr 18 árum í 20 (Samtökin Útlán, 

e.d.-a). Að öðru leyti starfa fyrirtækin samkvæmt lögum nr.33/2005 um fjarsölu á 

fjármálaþjónustu. Athygli er vakin á því að þrátt fyrir að fyrirtækin hafi sett sér þá 

vinnureglu að lána ekki til einstaklinga á vanskilaskrá eða einstaklinga undir 20 ára, 

er lagalega ekkert því til fyrirstöðu að þau geri svo.  

Flest fyrirtækjanna bjóða upp á svokölluð SMS lán, þar sem viðskiptavinir geta, að 

skráningu lokinni, sent smáskilaboð í tiltekið símanúmer og fengið lánið greitt inn á 

reikning um hæl. Lánaferlið virkar þannig að tilvonandi viðskiptavinur skráir sig inn á 

heimsíðu viðkomandi fyrirtækis. Þar veitir hann  allar nauðsynlegar upplýsingar og 

eftir að hafa fengið samþykki lánafyrirtækis getur hann nýtt sér þá þjónustu að taka 

lán þegar honum hentar. Í upphafi er ekki hægt að taka hámarkslán heldur er byrjað á 

lægri upphæð, oftast á bilinu 1.000-25.000 krónur. Til að geta fengið hærra lán þarf 

https://www.mula.is/home
http://samtokin-utlan.is/spurt_og_svarad/
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lántakandi að hafa tekið nokkur lítil lán og staðið í skilum með þau (Samtökin Útlán, 

e.d.-b). Aðeins hjá Múla ehf er ekki hægt að sækja um lán gegnum smáskilaboð, heldur 

þarf að gera það á heimasíðu fyrirtækisins (Múla, e.d.). Öll þessi lán eiga það 

sameiginlegt að þau eiga að veita lántakanda lausn á peningavandræðum á mjög 

stuttum tíma og í stuttan tíma. Fyrirtækin eru öll með ábendingar inni á heimasíðum 

sínum þar sem þau hvetja fólk til að hugsa um hvort það þurfi í raun og veru lán og í 

hvað peningarnir fara. Þau koma með ábendingar um að smálán séu ekki lausn á 

viðvarandi peningavandræðum.  

2.5 Fjölmiðlaumfjöllun  

Allt frá upphafi hafa þau fyrirtæki sem veita smálán verið undir smásjá fjölmiðla. 

Umræðan í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum síðastliðið ár var á þá leið að ungt fólk 

sem ættu í gríðarlegum vandræðum með afborganir væri stór hluti lántakenda. 

Nokkrir nafngreindir einstaklingar komu fram og sögðu sína sögu af samskiptum 

sínum við fyrirtækin (DV, 2012-a; DV, 2012-b). Sérfræðingar í heilbrigðiskerfinu 

sögðu frá hvernig lánin voru notuð af skjólstæðingum og hvaða áhrif þau höfðu til 

dæmis á fíkla og geðsjúka. Meðal annars var rætt við félagsráðgjafa á Kleppi sem lýsti 

því að sjúklingar væru að taka smálán og ættu erfitt með afborganir af þeim (Vísir, 

2012-a).  

Eftir umfjöllun í fjölmiðlum ákváðu öll fyrirtækin að hækka lágmarksaldur lántakenda 

upp í 20 ár, sem áður hafði verið 18 ár. Auk þess buðu þau lántakendum sem þjáðust 

af geðsýki að fella niður skuldir þeirra eftir að samtök og sérfræðingar vöruðu við því 

að veikir einstaklingar féllu fljótt í skuldagryfju fyrirtækjanna (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012; Vísir, 2012-b; Vísir, 2012-c).  

2.6 Samanburður við hefðbundin lán 

Einn helsti munur smálána og hefðbundinna yfirdrátta í almenna bankakerfinu er að 

smálán eru eingöngu veitt í mjög stuttan tíma, eða allt frá einum degi til rétt rúmlega 

mánaðar (Múla, e.d.). Smálán geta því ef til vill verið góð leið fyrir þá sem vantar 

skammtíma fjármögnun og einhverja hluta vegna geta ekki, eða vilja ekki, hafa 

yfirdráttarheimild í sínum viðskiptabanka. Dæmi um slíkt er til dæmis einstaklingur á 

ferðalagi, fjarri heimili sínu sem þarf að láta gera við bílinn sinn. Með smáláni gæti 

hann bjargað sér, án þess að vera að stefna sjálfum sér í skuldavanda. Erlendar 

http://samtokin-utlan.is/stadreyndir_um_smalan/
https://www.mula.is/home
http://www.dv.is/frettir/2012/8/21/fleiri-ungir-taka-smalan/
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rannsóknir benda til að neytendur noti smálán hins vegar oftar til að borga almenna 

neyslu, sem seint getur túlkast sem skammtíma björgunaraðgerð. Þannig eru til að 

mynda tæp 70% svarenda í amerískri könnun sem segjast hafa tekið smálán til að 

mæta daglegri neyslu (The Pew Charitable Trusts, 2012).  

Til að bera saman á einfaldan hátt má sjá að kostnaður við 10.000 króna smálán hjá 

Múla til 30 daga er 3.450 krónur, þar af eru vextir 3.000 krónur eða 30%. Dagvextir 

eru því 1% og ársvextirnir 300%. Auk þess bætist seðilgjald að upphæð 150 krónur 

við reikninginn. Heildargreiðsla á eindaga verður því 13.600 krónur (Múla, e.d.). 

Ársvextir yfirdráttalána hjá Landsbanka Íslands voru í janúar 2013 12,7% og árgjald 

debetkorts var 495 krónur (Landsbanki Íslands, e.d.-a; Landsbanki Íslands, e.d.-b) . 

Heildargreiðsla eftir 30 daga verður 10.147 krónur af 10.000 krónum, ef tekið er mið 

af árgjaldinu og því dreift á tólf mánuði. Önnur leið sem hægt væri að fara til að brúa 

stutt tímabil er að dreifa greiðslum á kreditkorti, hafi fólk slíkt til umráða. Samkvæmt 

heimasíðu Kreditkorta ehf eru vextir á greiðsludreifingu 15,75% auk 345 króna 

kostnaðargjalds. Lægsta árgjald korts er 1.200 krónur (Kreditkort ehf, e.d.). Fyrir 

10.000 króna greiðsludreifingu væri neytandinn því að borga 10.131 eða samanlagt 

10.582 krónur með seðilgjaldi og árgjaldi.  

 

Samanburður á lánum 
 

 Múla ehf 
 

Yfirdráttur L.Í 
 

Kreditkort ehf 
 

  Lántökugjöld  3.450 106 100 

  Vextir á mánuði 30% 1,058% 1,3125% 

  Vextir á ári 300% 12,7% 15,57% 

  Árgjald 0 495/12=41,25 1200/12=100 

  Seðilgjald 150 0 345 

  Alls greitt 13.600 10.147 10.582 

  Árleg hlutfallstala kostnaðar 432% 17,7% 69,85% 

Tafla 1: Samanburður á mismunandi lánum 
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Þegar lán eru borin saman eru það ekki bara vextirnir sem skipta máli, heldur skipta 

öll önnur gjöld sem leggjast á greiðsluna máli. Til að finna út hvað lánið kostar í raun, 

með öllum gjöldum, er talað um árlega hlutfallstölu kostnaðar. Hún er reiknuð 

samkvæmt eftirfarandi formúlu sem ákveðin er í reglugerð númer 377/1993 um 

neytendalán:  

 

Mynd 1: Útreikningur á árlegri hlutfallstölu kostnaðar (Reglugerð nr.377/1993 um neytendalán) 

Til að reikna árlega hlutfallstölu er slegið inn í formúluna að ofan þeim upplýsingum 

sem við á. Þær upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir eru:  

K   er númer láns 
K'   er númer endurgreiðslu eða kostnaðargreiðslna 
K A   er fjárhæð láns númer K 
' 'K A   er fjárhæð endurgreiðslu númer K' 
å   stendur fyrir summuna 
m   er númer síðasta láns 
m' er númer síðustu endurgreiðslu eða 

kostnaðargreiðslna 
K t  er tímabilið í árum eða hluta úr ári milli dagsetningar 

láns nr. 1 og síðari lána nr. 2 til m 
K' t er tímabilið í árum eða hluta úr ári milli dagsetningar 

láns nr. 1 og síðari lána nr. 2 til m' 
i  er kostnaður í hundraðshlutum sem hægt er að 

reikna út (með algebru, þrepunarnálgunum eða með 
tölvuforriti) þar sem aðrir hlutar jöfnunnar eru 
þekktir úr samningnum eða á annan hátt. 

(Reglugerð nr.377/1993 um neytendalán) 

Ef lánin í töflu 1 eru reiknuð með hliðsjón af ofangreindri formúlu er árleg 

hlutfallstala kostnaðar við smálán hjá Múla ehf 432%, yfirdráttur hjá Landsbanka 

Íslands 17,7% og greiðsludreifing á kreditkorti 69,85%. Ljóst er að sama hvaða 

reikniformúla er notuð þá eru smálán dýrasta lánaformið, og það mun dýrari en 

hliðstæð lán í bankakerfinu.  
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2.7 Breyttar lánareglur  

Neytendasamtökin hafa varað fólk við því að taka smálán og hafa gagnrýnt fyrirtækin 

fyrir slæma markaðssetningu. Nokkrum sinnum hafa þau óskað eftir því að Alþingi 

setji lög um starfsemina (Neytendasamtökin, 2010).  

Frá því árið 2010 hefur breyting á lögum um neytendalán legið í loftinu, með það að 

markmiði að ná lagalega utan um smálán. Þann 18. mars 2013 voru samþykkt á 

Alþingi breytt lög um neytendalán sem taka gildi þann 1. september næstkomandi 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2013). Þau byggja á frumvarpi til laga um neytendalán 

nr.121/1994 sem lagt var fram á síðastliðnu ári. Helstu breytingar snúa að því að 

lánveitendum ber að upplýsa lántakendur um lánakjör, auk þess sem ólöglegt verður 

að greiða út lán án undangengis greiðslumats. Þá hefur verið sett inn í lögin að 

lántakandi hafi 14 daga skilarétt á láninu. Ef hann vill hætta við lánið innan þess tíma, 

getur lánveitandi ekki rukkað meira en fyrirfram ákveðið hlutfall af upphæðinni sem 

greiða átti. Sú breyting sem eflaust kemur til með að hafa hvað mest áhrif á 

lánastarfsemina eru reglur um þak á árlega hlutfallstölu kostnaðar. En það er sá 

kostnaður sem mælir heildarkostnað við lántöku, með öllum gjöldum inniföldum. 

Samkvæmt 26. grein laganna má árleg hlutfallstala kostnaðar aldrei nema meira en 

50 hundraðshlutum, þó að viðbættum stýrivöxtum. Þessi hluti laganna tekur 

jafnframt gildi fyrr en heildarlögin, eða þann 15. apríl 2013 (Lög um neytendalán, 

2013). Fram að þessum tíma voru engin lög sem náðu utan um lánaformið og því var 

hverju fyrirtæki í raun í sjálfsvald sett hvernig það hagaði útlánareglum.  

Lagasetningin hefur meðal annars verið rökstutt með þeim hætti að setja verði bönd á 

okurvexti í landinu. Samkvæmt útreikningum viðskiptaráðneytisins getur þetta þýtt 

að kostnaður af 60.000 króna láni til 14 daga sem í dag er 11.700 krónur yrði 1.101 

króna, ef frumvarpið verður samþykkt (Frumvarp til laga um neytendalán. 141. 

Löggjafarþing 2012-2013).  

Lögmaður Útlána segir að jákvætt sé að lög verði sett um lánin, til dæmis til að eyða 

hinu illa umtali sem um þau hafa verið (Vísir, 2012-d). Margir hafa þó bent á að 

óeðlilegt sé að tala um árlega hlutfallstölu kostnaðar á lánum sem veitt eru til að 

hámarki 30 daga í einu. Viðskiptaráð Íslands skrifar í umsögn sinni um breytingarnar 

að sú umsögn sem fram kemur í greinagerðinni um smálán með frumvarpinu sé 

http://www.ns.is/ns/upload/files/pdf-skrar/sms_-_radherra.pdf
http://www.visir.is/auknar-kvadir-a-smalanafyrirtaekin-i-nyju-frumvarpi/article/2012708279977
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ómálefnaleg og það gagnrýnir vinnubrögð ráðuneytisins. Það gerir jafnframt 

athugasemd við að í markaðssetningu verði allar upplýsingar um lán og kostnað að 

koma fram. Samtök atvinnulífsins komu með athugasemd á 26. grein frumvarpsins 

þar sem ætlunin er að festa í lög hámark kostnaðar. Þau telja það vera íþyngjandi fyrir 

fyrirtæki og ekki eðlilegt að hefta markaðinn á þann hátt (Samtök atvinnulífsins, 

2012). Neytendasamtökin fagna þessum lögum, en telja þó of varlega stigið til jarðar. 

Þar á bæ telja þeir að árleg hlutfallstala kostnaðar mætti vera enn lægri og nefna í því 

sambandi að á eðlilegum lánamarkaði ætti 50% að vera nægjanlegt svigrúm. Þau 

benda á að sumstaðar sé þessi tala allt niður í 6% (Neytendasamtökin, 2012; 

Neytendasamtökin, 2013). Framtíðin mun leiða það í ljós hvaða áhrif þessi nýju lög 

munu hafa á smálánamarkaðinn hér á landi.  

  

http://ns.is/ns/ns/alit/umsagnir_um_log_og_reglugerdir/?ew_news_onlyarea=Content&ew_news_onlyposition=4&cat_id=80529&ew_4_a_id=394965
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3. Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim fræðilega grunn sem rannsóknin byggir 

á. Gert verður grein fyrir hvaða þættir hafa áhrif á kauphegðun, um er að ræða ytri 

þætti eins og menningar- og félagslega þætti, og innri þætti sem eru persónulegir og 

sálfræðilegir. Næst verður fjallað um þau stig sem kaupákvörðunarferlið byggir á. 

Að lokum verða fyrri rannsóknir um efnið reifaðar og helstu niðurstöður þeirra 

kynntar. 

3.1 Kauphegðun  

Samkvæmt Solomon (2009) er kauphegðun það ferli sem einstaklingar fara í gegnum 

við kaup, notkun eða val á vörum og/eða þjónustu með það að leiðarljósi að uppfylla 

þarfir og/eða langanir. Kotler og Keller (2009) telja að það séu fjórir þættir sem hafa 

áhrif á það hvernig fólk velur vörur og þjónustu. Þetta eru sálfræðilegir, persónulegir 

og félagslegir þættir, auk áhrifa frá ólíkum menningarþáttum sem eru í hverju 

samfélagi fyrir sig.  

3.1.1 Menningarlegir þættir  

Í hverju samfélagi eru ólíkir menningarkimar og stéttir. Þetta geta verið ólíkir hópar 

sem einstaklingar tengjast, svo sem trúarhópar, íþróttahópar eða starfsstétt svo 

eitthvað sé nefnt (Kotler og Keller, 2009). Ákveðnir siðir, venjur, viðhorf og hegðun 

skapast; hefur áhrif á og mótar menningu hvers samfélagshóps. Menningarlegir 

þættir eru því það afl sem hefur hvað mest áhrif á þarfir og langanir einstaklinga og 

hafa mikil áhrif á kaupákvörðun þeirra. Þeir læra að ákveðin hegðun er viðurkennd í 

því samfélagi sem þeir lifa í. Þannig getur til að mynda almennt viðurkennt viðhorft 

haft mikil áhrif á einstaklinga í ákveðnum samfélögum. Ef viðhorf er almennt 

neikvætt til skuldsetningar, er líklegt að viðhorf einstaklinga í samfélaginu mótist af 

þeirri menningu.  

3.1.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir geta verið áhrif fjölskyldu, staða einstaklings eða viðmiðunarhópar. 

Hægt er að skipta áhrifahópum í þrennt: meðlimahóp (e. membership group), 

tilvísunarhóp (e. reference groups) og löngunarhóp (e. aspirational group). Í 
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meðlimahóp eru einstaklingar sem neytandi hefur regluleg samskipti við. Þetta geta 

verið fjölskylda, vinir, nágrannar og aðrir sem einstaklingur umgengst reglulega. 

Tilvísunarhópur eru aðilar sem neytandi ber sig saman við. Þetta geta verið meðlimir 

í sama íþróttafélagi eða trúfélagi. Í löngunarhóp eru aðilar sem einstaklingur lítur upp 

til og vill gjarnan líkjast. Þetta geta til dæmis verið íþróttahetjur, stjórnmálaleiðtogar 

eða leikarar svo einhverjir séu nefndir. Í þessum hópi geta verið sterkir áhrifavaldar 

við kaupákvörðun, svokallaðir leiðtogar (e. opinion leaders). Þeir geta haft veruleg 

áhrif á það hvaða viðhorf neytendur hafa til ákveðinna málaflokka (Kotler og Keller, 

2009).  

3.1.3 Persónulegir þættir 

Þeir persónulegu þættir sem talað er um að hafi helst áhrif á kauphegðun einstaklinga 

eru staða, lífsskeið, aldur, persónuleiki, lífstíll, efnahagur og sjálfsmynd (Kotler og 

Keller, 2009).  

Hægt er að segja að sumir kaupi vörur til að uppfylla þarfir og finnast þeir hafi þannig 

stjórn á eigin lífi. Neytendur eiga það jafnframt til að láta undan löngun eða þörf til að 

kaupa hluti án þess að hugsa um það áður en kaup eiga sér stað (e. impulse buying) 

(Evans, 2008).  

3.1.4 Sálfræðilegir þættir  

Þeir sálfræðilegu þættir sem hafa áhrif á kauphegðun eru hvatning, upplifun , 

lærdómur og skoðanir og viðhorf. Hvatar geta verið af líffræðilegum toga eða 

sálfræðilegum. Samkvæmt Abraham Maslow eru þarfir einstaklinga mis mikilvægar. 

Þær skiptast í líkamlegar þarfir, öryggi, kærleika, virðingu og sjálfsbirtingu. Maslow 

setti þessa þætti upp sem pýramída, neðstir eru grunnþættirnir og svo stig af stigi. Til 

þess að geta farið á milli stiga, þarf fyrst að uppfylla þarfirnar sem eru staðsettar 

neðst í pýramídanum. Á hverju stigi pýramídans er ákveðinn hvati sem fær fólk til að 

framkvæma á ákveðinn hátt til að ná ákveðnum markmiðum (Kotler og Keller, 2009). 

Einstaklingar upplifa aðstæður og hluti á mismunandi hátt. Það ræðst því af því 

hvernig einstaklingar upplifa ákveðna hluti hvernig þeir bregðast við þeim. 

Lærdómur tengist þessu að því leyti að einstaklingar læra af reynslunni og með því að 

afla sér upplýsinga. Einstaklingar nota reynsluna og þær upplýsingar sem þeir hafa til 

https://www.google.is/search?hl=is&tbo=d&biw=1280&bih=677&spell=1&q=impulse+buying&sa=X&ei=1wQMUefeJ4aY0QWf1YH4Ag&ved=0CCcQBSgA
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þess að meta aðstæður og breyta hegðun sinni í samræmi við fyrri reynslu (Kotler og 

Keller, 2009).  

Allir fyrrgreindir þættir móta að lokum skoðanir og viðhorf einstaklinga til ákveðinna 

vöru eða þjónustu.  

3.2 Kaupákvörðunarferlið 

Kotler, Armstrong, Wong og Saunders (2008) og Engel, Blackwell og Miniard (1990) 

hafa komið fram með líkan um kaupákvörðunarferlið (e. the consumer buying decision 

process) sem útskýrir hvað fólk gengur í gegnum þegar það ákveður kaup. Líkaninu er 

skipt upp í fimm þrep, sem fólk ferðast í gegnum frá upphafi til enda, en þó þannig að 

einstökum þrepum er hægt að sleppa ef það er ekki nauðsynlegt vegna eðli vörunnar 

eða þjónustunnar. 

 

Mynd 2: Kaupákvörðunaferli Kotlers, Armstrongs, Wongs og Saunders (2008) 

Upphaf kaupákvörðunarferlisins má rekja til þess að einstaklingur uppgötvar að hann 

vanti eitthvað til að mæta ákveðnum þörfum, hvort sem það eru raunverulegar þarfir 

eða ekki (e. need recognition). Hann uppgötvar ósamræmi í því hvernig honum líður 

og hvernig hann langar að líða. Þetta getur bæði verið innri og ytri þörf. Með innri 

þörf er til dæmis átt við að einstaklingur er svangur og uppgötvar að hann vanti mat. 

Með ytri þörf er átt við að ytri aðstæður örvi löngunina, til dæmis að lykt eða 

auglýsing getur leitt til þess að viðkomandi verði svangur (Kotler, Armstrong, Wong 

og Saunders, 2008).  
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Þegar einstaklingur er orðinn var við þörfina fer hann í upplýsingaleit, til að finna 

besta kostinn fyrir sig (e. information search). Þetta getur bæði verið meðvituð og 

ómeðvituð upplýsingaleit. Ómeðvituð upplýsingaleit getur til dæmis verið þegar 

einstaklingur er búinn að uppgötva að hann vanti eitthvað, þá fer hann að taka betur 

eftir auglýsingum um vöruflokkinn. Ef hann vantar lán tekur hann frekar eftir 

auglýsingum frá bönkum, kreditkortafyrirtækjum og öðrum lánafyrirtækjum. Hann 

getur líka farið í meðvitaða upplýsingaleit þar sem hann leitar að upplýsingum um 

ákveðinn vöruflokk eða tiltekna vöru. Það hversu flókin kaupákvörðunin er ræður því 

hversu mikla upplýsingaleit er farið í (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Tilkoma internetsins hefur haft gríðarleg áhrif á upplýsingaleit einstaklina. Það er 

orðið viðtekinn háttur í upplýsingaleit að nota internetið í stað þess að kynna sér 

hvað er í boði á hverjum stað með því að heimsækja hverja verslunina á fætur annari 

(Schiffman og Kanuk, 2004). 

Þegar kemur að mati á valmöguleikum (e. evaluation of alternatives) safnar 

einstaklingurinn saman öllu því sem hann hefur komist að um ákveðna vöru eða 

vöruflokk og tekjur síðan ákvörðun út frá því hvað svarar hans þörfum best. Hvaða 

þættir skipta mestu máli við það mat og hversu langan tíma það tekur er 

einstaklingsbundið og fer eftir því hvort varan hafi lítið persónulegt gildi fyrir 

einstaklinginn (e. low involvement) eða hvort varan sé með háu persónulegu gildi (e. 

high involvement). Ef varan hefur lítið persónulegt gildi fyrir neytandann er líklegra 

að hann taki ákvörðun hraðar og skoði ekki eins vel þá möguleika sem eru í boði. 

Líklegra er að auglýsingar, siðir og menning hafi áhrif á hvað valið er. Hefur varan 

hins vegar mikið persónulegt gildi fyrir neytandann er mun líklegra að farið sé út í 

ýtarlegra mat á mismunandi valmöguleikum og jafnvel leitað ráða hjá öðrum reyndari 

aðilum (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008).  

Að loknum fyrstu þremur skrefum í ferlinu er komið að því að kaupa vöruna (e. 

purchase decision). Neytandi er þá búinn að fara yfir hvaða vara mætir hans kröfum 

og hentar honum best. Þrátt fyrir það geta ýmsar ytri aðstæður enn haft áhrif á hvaða 

vara er keypt að lokum. Þar koma inn í áhrifahópar sem geta haft áhrif á loka 

ákvörðun, auglýsingar og tilboð á vörum í sama vöruflokki sem verður fyrir augum 

neytandans áður en sjálf kaupin fara fram (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 

2008).  
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Eftir að vara er keypt vegur og metur neytandi hvort hún standi undir þeim 

væntingum sem hann hafði áður en kaup áttu sér stað (e. postpurchase behavior). 

Hvað honum finnst um vöruna ræðst því að miklu leyti af því hvaða væntingar hann 

hafði til hennar áður en kaup fóru fram. Við mat á því hvort vara stenst væntingar 

skiptir þjónusta eftir kaup miklu máli. Þar getur viðmót þjónustuvers eða 

samningsviðleitni fyrirtækis ef  erfiðlega gengur að greiða til baka lán haft mikið að 

segja um það hversu ánægður viðskiptavinurinn er með þá þjónustu sem hann fær. 

Fyrirtæki geta því haft jákvæð áhrif á upplifun viðskiptavinar á vörunni og þar með 

aukið líkur á jákvæðu sambandi við hann. Þannig er líklegra að einstaklingur komi 

aftur í viðskipti við fyrirtækið og tali vel um það við aðra (Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders, 2008).  

3.3 Fyrri rannsóknir 

Fáar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á skilningi og viðhorfum fólks til 

smálána, hvorki hér á landi né erlendis. Margar hliðar smálána hafa hins vegar verið 

skoðaðar svo sem eins og hverjir taka slík lán, hvaða áhrif þau hafa á einstaklinga og 

hvernig lánin eru í samanburði við önnur lán.  Hér verður stuttlega greint frá því 

helsta sem rannsakendur hafa komist að og getur varðað skilning og viðhorf 

einstaklinga til þessarar tegunda lána.  

Samkvæmt kanadískri rannsókn sem framkvæmd var af Elliehausen (2009) og 

snérist um að komast að því í hvað einstaklingar nota smálán er dæmigerður 

smálánaneytandi ungur, með börn á framfæri, með lágar til meðaltekjur, lítið 

lausafé og oft með aðrar skuldir samhliða smáláninu. Flestir virðast nota lánið til að 

mæta ófyrirséðum útgjöldum og algengt er að aðrir lánamöguleikar séu ekki fyrir 

hendi. Aðeins lítill hluti þeirra sem tóku smálán virtist eiga í verulegum vandræðum 

og flakka á milli lánafyrirtækja með tilheyrandi kostnaði. Nær allir lántakendur voru 

jákvæðir gagnvart þjónustu fyrirtækjanna og töldu þau veita mikilvæga þjónustu. 

Flestir þeirra litu á lán sem hverja aðra vöru og töldu að almennt væru lán gagnleg 

fyrir einstaklinginn, en á móti voru þeir þeirrar skoðunar að of mikið framboð væri 

af lánum. Rannsakandi komst jafnframt að því að viðhorf lántakenda endurspeglaði 

reynslu þeirra af fyrirtækjunum. Þannig vildu þeir sem höfðu lent í 

greiðsluerfiðleikum frekar að settar yrðu hertar reglur á fyrirtækin, en þeir sem 

ekki höfðu lent í erfiðleikum.  
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Samkvæmt bandarískri könnun frá árinu 2009 kom fram mikill munur á viðhorfum 

þeirra sem tekið hafa smálán og þeirra sem ekki hafa tekið þau. Þannig eru þeir sem 

hafa tekið smálán mun jákvæðari í garð smálána en þeir sem ekki hafa tekið lán. 

Mun fleiri lántakendur telja að lánafyrirtækin kynni fyrir lántakendum hver 

kostnaðurinn er af lánunum. Niðurstöður sýndu jafnframt að þeir sem eru 

neikvæðir gagnvart smálánum eru ágengir í því að koma skoðunum sínum á 

framfæri, óháð því hvort þeir hafi tekið smálán eða ekki (Leger Marketing, 2009).  

Ennfremur komst Bair (2005) að því að lántakendur virðast almennt sáttir við þau 

lánakjör sem þeim bjóðast á smálánum.  

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum af The Pew Charitable Trust (2012) kom í 

ljós að 5,5% fullorðinna Bandaríkjamanna hafa tekið smálán síðastliðin fimm ár og 

að meðaltali taki hver lántakandi átta lán yfir hvert 12 mánaða tímabil.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

 Flestir nota lánin til að mæta daglegum kostnaði, ekki ófyrirséðum 

útgjöldum. 

 81% svarenda sögðust myndu draga útgjöld saman ef ekki stæði til boða að 

taka smálán. 

 Með hertari reglugerð um lánin minnkar eftirspurn eftir þeim. 

Rannsókn sem Autio, Wilska, Kaartinen, og Lähteenmaa (2009) framkvæmdu bendir 

til þess að þeir sem helst taka smálán eru ungt fólk, einstæðir foreldrar og 

atvinnulausir. Jafnframt komust rannsakendur að því að þeir sem taka lán einu sinni 

eru mun líklegri til þess að gera það aftur og lenda þar með í vítahring sem erfitt er að 

losna úr. 

Sænsk rannsókn sem gerð var af neytendasamtökunum þar í landi hefur einnig 

komist að því að fólk með smálán hefur tilhneigingu til þess að vera með fleiri en eitt 

lán. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að þeir sem lenda í erfiðleikum 

með endurgreiðslu eru að stórum hluta ungt fólk, það eru undir 25 ára. Fram kom 

einnig að fólk var meðvitað um kostnað lánsins og nánast enginn var tilbúinn að mæla 

með því að aðrir taki slík lán (Sveriges Konsumenter, 2009). 

http://alberta.ca/albertacode/documents/PayDay_Loans_Summary_Report_February_2009.pdf
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Samkvæmt breskri rannsókn frá árinu 2010 eru hvatvísir einstaklingar og þeir sem 

taka skyndiákvarðanir varðandi eyðslulíklegri til að taka óhagstæð lán. Neikvæð 

fjölmiðlaumfjöllun hefur meiri áhrif en jákvæð á það hvaða augum neytendur líta 

lánin (Office of Fair Traiding, 2010). 

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út um stöðu neytendamála af Félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands árið 2008 kom meðal annars fram að íslenskir neytendur telja að 

þeir eyði ekki um efni fram og séu ekki gjarnir á að setja hluti á raðgreiðslur. 

Samkvæmt opinberum gögnum stenst þetta ekki. Niðurstöður voru á þá leið að 

Íslendingar eru almennt illa að sér í verðlagningu á bankaþjónustu (Ásdís A. 

Arnalds, Friðrik H. Jónsson og Ragna B. Garðarsdóttir, 2008). 

Þrátt fyrir að þessar rannsóknir taki ekki beint fyrir skilning og viðhorf fólks er 

hægt að lesa ýmislegt út úr þeim. Meðal annars það að þeir sem taka lánin virðast 

vera meðvitaðir um þann kostnað sem af þeim hlýst, nema þeir íslensku. Viðhorf 

þeirra virðist hins vegar byggjast á reynslu þeirra af lánastarfseminni. Þeir eru 

almennt jákvæðir í garð þeirrar þjónustu sem fyrirtækin veita, en myndu ekki 

ráðleggja öðrum að taka slík lán. 
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4. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir snið og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um markmið hennar, hvaða vinnubrögð voru viðhöfð og val á aðferðum sem var beitt 

við framkvæmd hennar, því næst verður farið yfir val á þátttakendum og hvernig 

gagnaöflun og úrvinnsla fór fram. Undir lok kaflans verða helstu takmarkanir 

rannsóknarinnar dregnar fram.  

4.1. Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða skilning og viðhorf háskólanema til 

smálána. Leitast verður við að svara rannsóknaspurningunum: 

 Hver er skilningur háskólanema á  smálánum? 

 Hvert er viðhorf háskólanema til smálána?  

4.2 Rannsóknarsnið 

Skoða þarf mögulegar aðferðir og meta kosti og galla þeirra aðferða sem mögulegar 

eru með tilliti til rannsóknaspurninga. Fyrir þessa rannsókn eru einkum þrjár 

rannsóknaraðferðir taldar henta best.  

Fyrst ber að nefna rýnihópa (e. focus groups). Með rýnihópum er hægt að ræða um 

fyrirfram ákveðið málefni og fá mikið magn af upplýsingum á stuttum tíma. Algengt er 

að sex til tíu manns séu í slíkum hópum í einu. Hægt er að fá annað sjónarhorn, en 

fæst með spurningakönnunum eða einstaklingsviðtölum. Talið er að rýnihópar henti 

vel til að skoða málefni þar sem þekking er ekki til staðar. Ef um viðkvæmt efni er að 

ræða ber þó að varast að það getur haft áhrif á vilja fólks til að tjá sig um efnið (Kvale 

og Brinkmann, 2009).  

Önnur aðferð er einstaklingsviðtöl, en það eru viðtöl sem tekin eru við einn 

viðmælenda í einu. Talið er að einstaklingsviðtöl séu eitt besta tækið sem hægt er að 

nota til að komast að skilningi og viðhorfum fólks til ákveðins málefnis (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Þau byggja á persónulegum samskiptum þátttakanda og 

rannsakanda og leitast er við að ná fram viðhorfum og skilningi fólks á ákveðnum 

málefnum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Algengt er að nota viðtöl þegar þekking á 

efninu er lítil eða rannsóknarefnið huglægt. Þegar viðfangsefnið er viðkvæmt er 



22 
 

alengt að rannsakendur velji fremur að taka einstaklingsviðtöl en nota til dæmis 

rýnihópa (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Í þriðja lagi er spurningalistakönnun. Með slíkri könnun er hægt að leggja spurningar 

fyrir skilgreindan hóp þar sem netföng svarenda liggja fyrir. Hægt er að fá 

niðurstöður á auðveldan og fljótlegan hátt. Spurningalistakönnun er talin geta gefið 

ágæta mynd af viðhorfi fólks til ákveðinna málefna. Kostir þessarar aðferðar eru að 

hún býður upp á ákveðna fjarlægð milli þátttakanda og rannsakanda, auk þess sem 

rannsakandi hefur fulla stjórn á því í hvaða röð spurningar birtast. Hægt er að túlka 

niðurstöður og setja þær fram á tölfræðilegan hátt. Á móti kemur að svarmöguleikar 

eru ekki alltaf það sem svarenda er efst í huga og erfitt er að koma í veg fyrir 

misskilning (McDaniel og Gates, 2006).  

Til að svara rannsóknarspurningum valdi höfundur að notast við blandaða aðferð 

eigindlegra og megindlegra rannsókna, þar sem gagna var aflað bæði með 

spurningalistakönnun og einstaklingsviðtölum. 

Réttmæti (e. validity) þessarar rannsóknar byggist á því hvernig ferlið við vinnu 

hennar var háttað. Hvort hægt sé að svara rannsóknarspurningum með þeirri aðferð 

sem valin var, gæði viðtala, afritun gagna og það mat sem höfundur leggur á 

niðurstöður (Kvale og Brinkmann, 2009). Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar var 

viðtölum eytt þegar lokið var að skrifa þau orðrétt upp. Með þessu er einnig verið að 

tryggja trúnað við þátttakendur. Mikilvægt er að rannsakandi haldi hlutleysi sínu í 

viðtölum, til að minnka líkur á því að viðmælandi svari til að þóknast honum (Kvale 

og Brinkmann, 2009).  

Kostir þessarar rannsóknaraðferðar er að hægt er að fá innsýn í hvaða hug fólk hefur 

til ákveðinna málefna. Með því að taka einstaklingsviðtöl er hægt að kafa dýpra í efnið 

en eingöngu með spurningalistakönnun og fá betri skilning á því hvað viðmælendum 

finnst. Þetta form gerir einnig ráð fyrir því að rannsakandi geti fylgt spurningum eftir. 

Með því að notast jafnframt við megindlega rannsókn standa vonir til að hægt verði 

að styrkja þær niðurstöður sem koma út úr viðtölunum, með því að vísa til stærra 

úrtaks.  
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4.3 Þátttakendur 

Rannsóknin byggðist bæði á viðtölum og spurningalistakönnun. Viðmælendur voru 

valdir með þeim hætti að rannsakandi kom sér fyrir á opnum svæðum í Háskóla 

Íslands, Háskólanum á Bifröst og Háskólanum í Reykjavík og valdi af handahófi 

einstaklinga sem var boðið að taka þátt í rannsókninni. Þeir voru spurðir hvort taka 

mætti við þá stutt viðtal. Átta einstaklingar fengust til þátttöku (sjá viðauka 1-8).  

Til að taka þátt þurftu viðmælendur að vera skráðir nemendur í háskólanámi á 

grunnstigi, í þeim skóla sem viðtalið fór fram í. Leitast var við að hafa kynjahlutföll 

sem jöfnust, en auðveldara reyndist að fá konur til viðtals. Einnig var haft að 

markmiði að nemendur væru úr ólíkum deildum háskólanna.  

Þátttakendur í spurningalistakönnuninni) voru allir skráðir nemendur í grunnnámi 

við Háskólann á Bifröst. Sendur var tölvupóstur (sjá viðauka 9) á þá alla og þeir 

beðnir að taka sér tíma til að svara spurningalistanum (sjá viðauka 10).  

 

4.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Mikill tími fór í að nálgast viðmælendur, þar sem margir neituðu þátttöku. Alls tóku 

átta einstaklingar þátt í viðtölunum, þrír karlar og fimm konur. Til að tryggja trúnað 

við viðmælendur voru þeir ekki beðnir um að gefa upp nafn. Þegar búið var að fá 

samþykki fyrir viðtölum við einstaklingana var þeim boðið að koma afsíðis með 

höfundi til að taka þátt í viðtalinu. Áður en viðtalið hófst vissu viðmælendur ekki um 

hvað spurningarnar myndu fjalla. Þeim hafði aðeins verið sagt að höfundur væri að 

undirbúa lokaverkefni sitt við Háskólann á Bifröst. Fjögur viðtalanna fóru fram strax 

að loknu samþykki, en fjögur þeirra voru skipulögð á öðrum tíma vegna anna 

viðmælenda. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 18. – 28. janúar 2013. Hvert viðtal tók frá 

5 mínútum upp í 17 mínútur. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og að þeim loknum 

voru þau skráð orð fyrir orð niður í tölvu með hjálp Microsoft Word forritsins. Þegar 

lokið var við að skrá þau niður var hljóðupptökunni eytt. Að því loknu voru þau lesin 

yfir og flokkuð. Með því er átt við að reynt var að finna þætti sem viðmælendur töldu 

mikilvæga og skoða hvað væri líkt eða ólíkt með skilningi og viðhorfum þessara 
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einstaklinga. Athugað var hvort hægt væri að finna sameiginleg einkenni og mynstur í 

svörun þeirra. Hér á eftir verður gert grein fyrir þátttakendum:  

 Viðmælandi 1: Karl, 24 ára nemi í sagnfræði, hér eftir nefndur 

sagnfræðineminn. 

 Viðmælandi 2: Kona, 21 árs nemi í félagsráðgjöf, hér eftir nefndur 

félagsráðgjafaneminn. 

 Viðmælandi 3: Kona, 29 ára nemi í kennaranámi, hér eftir nefndur 

kennaraneminn. 

 Viðmælandi 4: Kona, 31 árs nemi í viðskiptafræði, hér eftir nefndur 

viðskiptafræðineminn. 

 Viðmælandi 5: Karl, 28 ára nemi í íþróttafræði, hér eftir nefndur 

íþróttafræðineminn. 

 Viðmælandi 6: Kona, 28 ára nemi í landfræði, hér eftir nefndur 

landfræðineminn. 

 Viðmælandi 7: Kona, 24 ára nemi í sálfræði, hér eftir nefndur sálfræðineminn. 

 Viðmælandi 8: Karl, 27 ára nemi í umhverfis- og byggingaverkfræði, hér eftir 

nefndur umhverfis-og byggingafræðineminn. 

Viðtalsformið sem notast var við er kallað óstaðlað einstaklingsviðtal. Slíkt viðtal 

einkennist af persónulegum samtölum á jafnréttisgrundvelli (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Umræðuefnið og umræðupunktar eru fyrirfram ákveðnir og leiddir áfram af 

rannsakanda, en hvert og eitt viðtal fær að þróast eftir hverjum viðmælenda. Alls voru 

15 afmarkaðar spurningar á listanum sem rannsakandi vildi fá svar við, en í hvaða 

röð og hvort fleiri spurningar voru spurðar þróaðist eftir samtalinu hverju sinni (sjá 

viðauka 11). Með viðtalsrammanum var tryggt að rannsakandi fengi svör við þeim 

spurningum sem óskað var eftir. 

Spurningalistinn, sem samanstóð af 20 lokuðum spurningum auk einnar opinnar (sjá 

viðauka 10), var lagður fyrir á tímabilinu 25. - 31. janúar 2013. Kynningarbréfið var 

sent samhliða spurningalistakönnuninni. Notast var við rafræna könnun, fyrst og 

fremst vegna þess hversu hratt gengur að fá niðurstöður úr slíkum könnunum. 

Höfundur notaði heimasíðuna limesurvey.com til þessa verkefnis. Að því loknu voru 

niðurstöðurnar keyrðar út í Excel þar sem þær voru unnar áfram til birtingar í þessu 
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rannsóknarverkefni. Listinn var sendur á 524 netföng. Alls svöruðu 72 einstaklingar 

spurningalistakönnuninni.  

Í niðurstöðum verður gerð grein fyrir því helsta sem fram kom í 

einstaklingsviðtölunum og spurningalistakönnuninni. 

4.5 Annmarkar rannsóknar 

Við eigindlega viðtalsrannsókn er mikilvægt að rannsakandi sé eins hlutlaus og 

hægt er. Við túlkun á niðurstöðum ber jafnframt að gæta að því að efnið sé ekki 

túlkað hlutdrægt. Vandasamara er að túlka niðurstöður úr eigindlegri rannsókn en 

megindlegri, þar sem rannsakandi þarf að leggja ákveðið mat á niðurstöðurnar. Af 

þessum sökum verður að horfa til hæfni rannsakandans og því verður að taka það 

fram að viðtalskönnun þessi er sú fyrsta sem rannsakandi gerir. Hvernig 

viðmælendur eru valdir getur líka skipt máli fyrir réttmæti rannsóknarinnar. Einu 

kröfurnar sem settar voru af hálfu rannsakanda voru að viðkomandi þyrfti að vera 

nemi í háskóla á grunnstigi í mismunandi námi og reynt var að hafa kynjahlutföll 

sem jöfnust. Þetta gerir það að verkum að ekki eiga allir eiga möguleika á því að 

lenda í úrtakinu. Einungis þeir sem voru staddir í skólanum þann tíma sem 

rannsakandi var þar áttu möguleika á því. Jafnframt eru annmarkar á úrtakinu í 

spurningalistakönnuninni, þar sem úrtakið endurspeglar ekki þýðið í heild sinni. 

Taka verður fram að með könnuninni var ekki ætlast til að fá svör til að geta alhæft 

um þýðið, heldur einungis til að sjá hvort hún myndi styrkja eða veikja þær 

niðurstöður sem fengust í einstaklingsviðtölunum. Það eru of fáir sem svara henni 

til þess að hægt sé að alhæfa eða álykta út frá henni.  

Til að afmarka efnið valdi höfundur að skoða háskólanema sem hóp. Slíkt val er 

aldrei hafið yfir gagnrýni og spurningar á borð við hvers virði slíkt val er vakna 

gjarnan. Rannsakandi valdi þann hóp til að komast að ungum neytendum sem 

líklegir eru til þess að hafa hugsað út í lántöku. Þetta val er meðal annars rökstutt 

vegna þeirrar fjárhagslegu og félagslegu stöðu sem háskólanemar hafa. Höfundur 

telur ólíklegt að þessi hópur hafi mikil fjárráð og ólíklegt er að hann eigi auðvelt 

með að nálgast lán á almennum markaði.  
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5. Niðurstöður 

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar höfundur hafði 

farið vel og vandlega yfir öll átta viðtölin kom í ljós ákveðið munstur í svörunum 

sem hægt er að flokka í tvennt. Fyrst verður gert grein fyrir skilningi viðmælenda á 

lánsforminu. Að því loknu verður viðhorf þeirra til smálána skoðað. Einn af 

viðmælendum hafði tekið smálán og verður sérstaklega gert grein fyrir því í lok 

viðtalshlutans til að geta séð hvort samhljómur sé milli svara hans og þeirra sem 

ekki höfðu tekið smálán. Að lokum verða niðurstöðum 

spurningalistakönnunarinnar gerðar skil. Hennar verður þó ekki gerð skil í heild 

sinni, heldur aðeins þeim þáttum sem talið er að geti styrkt eða veikt það viðhorf 

sem fram kom í einstaklingsviðtölunum. Spurningalistakönnunina í heild sinni er 

hægt að sjá í viðauka 12, með öllum svörum.  

5.1 Greining og niðurstöður viðtala 

Almennt eru viðmælendur með grunnþekkingu á því hvað smálán eru og hvernig 

þau virka. Allir höfðu þeir heyrt um þetta lánaform og allir gátu nefnt eitthvað sem 

þeir vissu um það. Algengt var að viðmælendur nefndu háa vexti, stuttan lánstíma 

og lágar lánsupphæðir í þessum hluta. Auk þess komu nokkrir inn á að ekki þyrfti að 

standast greiðslumat til að fá lánin.  

5.2 Almennur skilningur 

Sagnfræðineminn talaði um að þetta væru lágar upphæðir án greiðslumats og ef fólk 

gæti ekki borgað strax þá myndu vextir hækka töluvert. Félagsráðgjafaneminn 

talaði um að vextir væru „rosalega háir“ og að borga þyrfti lánin fyrir mánaðarmót 

og þar með væri verið að festa fólk í vítahring. Með því móti þyrfti einstaklingur að 

taka nýtt lán til að borga það gamla. Hann gat sér jafnframt til um að engin skilyrði 

væru fyrir lánveitingu. Kennaraneminn talaði um að ef einstaklingar gætu ekki 

borgað af lánunum þá „...hækkar eitthvað gígantískt mikið sem þú þarft að greiða til 

baka...“. Hann gat sér til um að skilyrði fyrir lántöku væri 18 ára aldur. 

Viðskiptafræðineminn vissi að hægt er að fá lán með því að senda smáskilaboð og 

gat sér til um að fólk þurfi að hafa náð 18 ára aldri og vera fjárráða til að uppfylla 

skilyrði lántöku. Íþróttafræðineminn vissi að fyrirtæki lána frá 5.000 – 50.000 



27 
 

krónur og taldi þetta vera lán sem auðvelt var að fá á okurvöxtum. Hann gat sér til 

um að lámarksaldur sé 18 ár til að fá lánveitingu. Landfræðineminn talaði um að 

eftir að hafa sótt um lánið á netinu þurfi að borga það innan 30 daga og vextir 

reiknist hvern dag. Hann nefndi að lánin koma fljótt inn á reikning viðkomandi og 

lægsta upphæð sé 10.000 krónur. Hann gat sér til um að umsækjendur þurfi að vera 

orðnir 16 ára með aðgengi að bankareikningi, síma eða tölvu til að fá þessi lán. 

Sálfræðineminn talaði um að hægt sé að senda SMS og fá peninginn strax inn á 

reikninginn. Hann nefndi jafnframt að vextirnir séu háir og upphæðin lítil og talaði 

um að eftir því sem lántakandi hafi tekið fleiri lán, geti hann fengið hærri upphæðir. 

Umhverfis- og byggingarverkfræðineminn talaði um að þetta eru ung fyrirtæki sem 

eru rekin að erlendri fyrirmynd. Hann líkti þessu við að þau veiti yfirdrátt í stuttan 

tíma á mjög háum vöxtum. Hann kom inn á að búið væri að breyta reglunum í 

kringum lánin sem tækju meðal annars á þessu vandamáli með háu vextina. Hann 

sagði að mismunandi sé hversu hátt lán einstaklingur fái eftir þeirra sögu hjá 

viðkomandi lánafyrirtæki. Skilyrðin að hans mati eru þau að einstaklingur þurfi að 

vera með kreditkort og ekki á vanskilaskrá, auk aldurs sem hann vissi ekki hver 

væri.  

Þegar talið barst að kostnaði og vöxtum smálána voru nefnd dæmi allt frá 2% upp í 

100% vexti á mánuði. Þannig svaraði sagnfræðineminn því til að hann gæti ímyndað 

sér að vextir væru um 100%. Þegar hann útskýrði síðan hvað hann teldi eðlilegt að 

innheimta fyrir þessi lán svarar hann: „Ég myndi segja að fyrir einn mánuð ... að 

50% væri ekki galið. En aftur á móti ef vextirnir hækka og hækka á hverjum einasta 

mánuði, þá ertu bara að festa fólk í skuldafangelsi.“. Félagsráðgjafaneminn taldi líka 

að vextir lánanna gætu verið um 100%, en á móti taldi hann að vegna þess hvað 

lánstíminn væri stuttur væri eðlilegt að rukka 5-10% vexti. Kennaraneminn taldi 

aftur á móti eðlilegt að vextir væru sambærilegir venjulegum yfirdrætti, þó vissi 

hann ekki hve háir slíkir vextir séu. Samkvæmt hugmyndum viðskiptafræðinemans 

eru vextirnir háir, en hann gat þó ekki ímyndað sér hvað þeir væru háir. Hann taldi 

jafnframt að eðlilegt væri að rukka 2% vexti. Íþróttafræðineminn kom inn á kostnað 

í krónum og nefndi dæmi um lán að upphæð 10.000 króna sem borgast eftir mánuð 

með 14.200 krónum og sagði: „ég myndi segja eðlileg prósenta væri kannski 10%, 

ekki meira en það. Þetta er í styttri tíma og þetta er ekki í gegnum banka, en 40% 

finnst mér svolítið extreme“. Samkvæmt landfræðinemanum eru vextir háir vegna 



28 
 

þess að „smálánafyrirtækin hugsa sér þetta náttúrulega sem gróðaleið. Ætla að 

græða á þessu“. Hann taldi jafnframt eðlilegt að rukka 15-20% vexti af lánunum. 

Sálfræðineminn taldi að vexti vera háa á þessum lánum miðað við önnur lán, en 

segist ekki vita hvað sé hátt og hvað sé lágt. Rökræddi við sjálfan sig um hvað væri 

eðlileg vaxtaprósenda „Kannski ef þú færð 10.000 og þarft að borga til baka 11.000. 

En 10% er rosalega hátt samt. Þannig að ef þú ert með hærri upphæð, það kannski 

veltur á upphæðinni. Kannski 2%.“. Umhverfis-og byggingarverkfræðineminn telur 

að lántökugjaldið sé um 25% ofan á lánsupphæðina. Hann taldi að ef hægt væri að 

setja upp módel með 10-15% vöxtum myndi það fyrirtæki „hirða markaðinn“. 

Allir viðmælendur voru sammála því að setja ætti löggjöf um lánin. 

Sagnfræðineminn taldi eðlilegt að setja lög til þess að hefta aðgengi að þessum 

lánum, til dæmis með því að banna umsóknir með SMS og helst þannig að fólk þyrfti 

að mæta á skrifstofu einhversstaðar í stað þess að sækja um það á netinu. 

Í ljós kom að allir, að kennaranemanum undantöldum, þekktu til einhvers 

smálánafyrirtækis eða gátu að minnsta kosti líst merki þess eða auglýsingu. Flestir 

virtust eiga erfitt með að kalla fram í minnið nafn fyrirtækisins en fannst eins og 

þeir ættu að vita það. Dæmi þess er eftirfarandi svar landfræðinemans: „Bíddu, ég sé 

fyrir mér, það er svona ljós gul brúnn bakgrunnur. Hvað heitir þetta aftur? Nei ég 

man það ekki. Heitir það ekki bara eitthvað Smálán? Nei ég man það ekki. En ég hef 

oft séð auglýsinguna...nei, en það er eitt fyrirtæki sem heitir Smálán“.  

5.3 Viðhorf til smálána 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hverjir séu hugsanlegir lántakendur, voru 

þeir nokkuð sammála. Þeir nefndu flestir ungt fólk, en nokkrir komu líka inn á 

óreglufólk og þá sem hafa lítið á milli handanna.  

Sagnfræðineminn taldi að það væri ungt örvæntingarfullt fólk og nefndi geðsjúka 

sem hann hafði heyrt af í fréttunum. Hann gat jafnframt ímyndað sér að 

háskólanemar hafi tekið þessi lán því það sé fólk „...sem að er kannski óvant svona 

fjárhagslegu ofsafrelsi. Og svo fólk sem er kannski bara ekki alveg skynsamt með 

peninga. Gerir sér ekki grein fyrir hvað það er að stíga inn í“. Félagsráðgjafaneminn 

talaði um að það væri fólk sem vantaði nauðsynlega pening. Ungt fólk og fólk í 

neyslu, að hansmati. Hann sagði: „ég hef heyrt að fólk á mínum aldri finnst það voða 
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sniðugt að taka smálán út af því að þá þarf þarf það ekki að vera í skuld við bankana. 

Eins og það sé eitthvað betra“. Honum finnst líklegt að háskólanemar hafi tekið 

smálán. Kennaraneminn taldi að fólk undir tvítugt væru helstu lántakendur og taldi 

ólíklegt að háskólanemar hefðu tekið þau vegna þess að „...fólk ætti að vera viturra 

en það.“ Viðskiptafræðineminn taldi að þeir sem sækja í smálán séu þeir sem hafi 

lítið á milli handanna og vanti pening til að ná endum saman í lok mánaðar. Hann 

sagði að háskólanemar væru ekki líklegir til að hafa tekið smálán vegna þess að þeir 

væru nógu skynsamir: „Þeir vita hvað þetta er mikil vitleysa“. Íþróttafræðineminn 

taldi að það sé ungt fólk sem leiti eftir smálánum og benti á að bæði eiturlyfja- og 

spilafíklar væru líklegri til að sækjast eftir þeim. Hann vissi ekki hvort 

háskólanemar væru líklegir til að sækja um smálán en taldi að „...sniðugt fólk...að 

það fari frekar í það að selja eitthvað, einhverja hluti...“. Landfræðineminn taldi að 

um stóran hóp lántakanda væri að ræða. Hann samanstæði af fólki í vanskilum sem 

á erfitt með að fá fyrirgreiðslur hjá bönkunum, óreglufólki auk fólk sem nær ekki 

endum saman um mánaðamót. Honum fannst líklegt að háskólanemar hefðu tekið 

smálán. Sálfræðineminn taldi að einkum ungt fólk og fólk sem á við neysluvandamál 

að stríða taki smálán, þó ekki fíklar heldur almenn ofneysla. Honum fannst líklegt að 

háskólanemar hafi tekið smálán. Umhverfis- og byggingaverkfræðineminn hélt fólk 

sem „lifir á tékka“ og fólk sem er búið að koma sér út úr bankakerfinu sem taki helst 

smálán. Fólk sem er í skammtíma vandræðum. Hann nefndi að það sé í hlutarins eðli 

að fólk sem tekur smálán sé ekki vel stætt.  

Sagnfræðineminn talaði um að þessi lán væru ekki nauðsynleg eða æskileg fyrir fólk 

og aðgengið að þeim full mikið. Hann taldi jafnframt að lánin væru neikvæð fyrir 

samfélagið í heild sinni með þeim áhyggjum og þeim slæmu skilyrðum sem þau 

skapa. Hann talaði jafnframt um að margir hefðu þá hugmynd um fyrirtækin að 

þetta væri glæpastarfsemi og það endurspegli markaðsstarf fyrirtækjanna. Hann 

útskýrði þetta með því að vitna í auglýsingu frá Smálánum:  

Fólk hefur í rauninni ómeðvitaða hugmynd um að þetta sé 

glæpastarfsemi í rauninni. Skiljanlega er þeirra markaðsaðferð að miðað 

það að þeir séu meinlausir. Það voru hundar í einhverri svona krúttlegum 

búningum og einhver róleg tónlist undir og svo framvegis.  

Félagsráðgjafaneminn talaði um að það væri í raun allt neikvætt við þessi lán og að 

hann myndi aldrei taka þau. Hann sagði jafnframt að þessi lán ættu hreinlega ekki 
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að vera til og notaði meðal annars þau rök að ungt fólk sem ekki hefur verið kennt 

að fara með peninga er líklegt til þess að taka þessi lán. Kennaraneminn kom inn á 

að þeir sem taka smálán séu fólk sem hefur ekkert fjárhagslegt vit. Hann taldi lánin 

heimskuleg og að þeir sem sækja í þau séu ekki með næga kunnáttu í fjármálum. 

Hann vildi meina að lánin séu einhvers konar svindl og ættu að vera ólögleg. Hann 

sagði: „Það er verið að svindla á fólki. Markhópurinn er í rauninni yngri kynslóðin 

sem hefur ekki nægilegt fjárhagslegt vit og vantar kannski svona orsök og 

afleiðingu. Fattar ekki alveg í hversu mikla skuld það getur komið sér“. 

Viðskiptafræðineminn talaði um að hann hafði heyrt um að það væri neikvæður 

rómur um þessi lán og taldi auðvelt fyrir lántakendur að „...fara í einhverja steypu“ 

með lántöku. Hann nefndi meðal annars að hann hafi ekki tekið smálán vegna þess 

að hann þori því ekki vegna hinnar neikvæðu umfjöllunar sem hann hefur orðið var 

við. Eftirtektarvert er svar hans við því hvort hann geti hugsað sér einhverjar 

aðstæður þar sem hann myndi taka smálán: „Nei. Ég myndi frekar ræna búð frekar 

en að taka þetta.“. Samkvæmt íþróttafræðinemanum eru þetta lán á okurvöxtum, 

sem ekki er hægt að finna jákvæða punkta við. Landfræðineminn talaði um að of 

auðvelt væri að nálagst lánin og festast í vítahring. Sálfræðineminn talaði um að 

margir átti sig ekki á því út í hvað fólk er fara sem taka þessi lán og finnst of auðvelt 

að nálgast þau. Umhverfis- og byggingaverkfræðineminn taldi að fyrirtækin væru að 

fela fyrir lántakendum hversu hátt lántökugjaldið er í raun og veru. Auk þess taldi 

hann að markaðssetning fyrirtækjanna einblíndi of mikið á menntaskólakrakka.  

Í viðtölunum voru settar fram ímyndaðar aðstæður til þess að fá fram raunverulegt 

viðhorf viðmælanda til smálána. Eftirfarandi texti var lesin fyrir viðmælendur: „Ef 

þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn þinn bilaði, myndir þú geta hugsað þér 

að nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferðalaginu áfram?“ Ef svarið 

var nei hélt spurningin áfram: „Ef í dæminu á undan hefðir þú ekki aðgang að öðrum 

lánum (í formi yfirdráttar eða kreditkorta). Annað hvort tækir þú smálán eða gætir 

ekki gert við bílinn. Hvað myndir þú þá gera?“ Enginn af viðmælendunum sagðist 

geta hugsað sér að nota smálán til að bjarga sér úr þessum aðstæðum. Flestir töluðu 

um að þeir myndu biðja vini eða vandamenn um aðstoð. Ef það væri ekki möguleiki 

fór fólk að tala um að semja við þann sem ætlaði að gera við bílinn. 

Sagnfræðineminn, íþróttafræðineminn og sálfræðineminn töluðu um að geta hugsað 

sér smálán sem síðasta úrræði, ef allt annað þryti.  
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Fæstir viðmælenda gátu bent á eitthvað jákvætt við smálán. Landfræðineminn nefndi 

þó að það gæti komið fólki vel undir lok mánaðarins að hafa aðgang að slíkum lánum, 

ef fólk vissi að það hefði pening nokkrum dögum síðar til að greiða það. 

Sálfræðineminn sagði að það gæti hjálpað fólki að brúa bilið milli mánaða og að það 

væri auðvelt að nálgast þau, ef afleiðingarnar væru teknar út úr dæminu.  

Umhverfis- og byggingaverkfræðineminn var eini viðmælandinn sem hafði tekið 

smálán. Hann gat nefnt þrjú af fimm starfandi smálánafyrirtækjum og notaði orðið 

„yfirdráttur“ yfir það hvers konar lán þetta væru. Hann talaði meðal annars um að 

þetta væru kannski ekki lífsnauðsynleg fyrirtæki en aftur á móti þyrfti fólk sjálft að 

passa hvernig það tekur lán. Þar vitnaði hann í að hægt er að taka lánin með sms 

skilaboðum og um helgar. Hann nefndi að fyrirtækin væru að taka áhættu með 

þessum lánum en finnst jafnframt að fyrirtækin séu „...bara góðir að markaðssetja sig, 

ef út í það er farið“. Hans upplifun á lánferlinu var að það var mjög stutt. Hann var 

ekki búinn að kynna sér aðra lánamöguleika þegar hann tók lánið, sem var 

skyndiákvörðun á sínum tíma. Lánið var tekið til að borga reikning og þannig sleppa 

við að lenda í vanskilum. Hann benti á jákvæða punkta í sambandi við lánafyrirtækið 

Múla, sem býður ekki upp á að sækja um lán með smáskilaboðum. Hann getur ekki 

mælt með því að aðrir taki smálán.  

5.4 Greining og niðurstöður spurningalistakönnunar 

Spurningalistinn var sendur á 524 einstaklinga. Svör við spurningalistakönnuninni 

bárust frá 72 einstaklingum (13,74%), þar af voru 69 svör nothæf. Af þeim voru 25 

karlar (36,23%) og 43 konur (62,32%), einn svaraði ekki spurningunni. Þá voru 82% 

svarenda 40 ára eða yngri. Flestir (67%) bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins.Allir sem 

luku könnuninni svöruðu því til að þeir vissu hvað smálán væri, fyrir utan tvo sem 

ekki svöruðu. 

5.4.1 Almennur skilningur 

Stór hluti svarenda, eða 66,67%, töldu að setja ætti strangari reglur um smálán á 

móti 21,74% sem taldi ekki ástæðu til að setja strangari reglur. Þegar þeir sem 

höfðu tekið lán voru spurðir, sögðu 66,67% að það ætti ekki að setja strangari 

reglur um smálán á móti 16,67% sem töldu að herða ætti reglurnar.  
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Þegar spurt var hvort setja ætti reglur sem næðu yfir smálán svöruðu 68,12% 

játandi og 20,21% neitandi. Þegar aðeins þeir sem höfðu tekið lán voru spurðir 

sögðust 33,33% að setja ætti reglur um smálán á móti 50% sem sagði að ekki ætti 

að setja reglur um þau.  

Þegar spurt var af hverju fólk teldi að einstaklingar taka smálán töldu flestir 

(65,22%) að það væri til að borga óþarfa eða til að borga aðrar skuldir (65,22%). 

Þar sem þetta var fjölvalsspurning var hægt að haka við fleiri en einn valkost og 

voru eftirfarandi valkostir einnig valdir: til að borga skemmtanir (56,52%), vegna 

þess hvað peningarnir koma fljótt inn á reikninginn (50,72%), til að borga 

nauðsynjar (43,48%), vegna þess að lánin eru ódýr (1,45%) og til að brúa bil milli 

mánaða (1,5%).  

 

Mynd 3: Af hverju telur þú að fólk taki smálán? (spurning 10) 

Einnig var spurt hvort fólk væri sammála því að smálán væru okurlán. Margir, eða 

76,84%, voru því mjög eða frekar sammála. Sem svar við spurningunni hvort 

smálán væru óþarfi voru voru 62,32% mjög eða frekar sammála því. Einnig voru 

68,12% frekar eða mjög ósammála því að smálán væru eins og önnur lán. Þegar 

kom að fullyrðingunni um að þeir sem taka smálán eigi við fjárhagsvanda að stríða 

urðu niðurstöður ekki eins afgerandi. Þar voru 52,17% mjög eða frekar sammála, 

26,09% hvorki sammála né ósammála og 18,84% frekar eða mjög ósammála. Við 
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fullyrðingunni um að ungt fólk væri líklegra til þess að taka smálán en annað fólk 

voru 73,61% frekar eða mjög sammála því. Fullyrðingin um að háskólanemar væru 

líklegri en aðrir til að taka smálán voru 21,74% frekar eða mjög sammála, á meðan 

27,54% voru frekar eða mjög ósammála. Alls voru 81,16% svarenda mjög eða 

frekar ósammála þeirri fullyrðingu að smálán væri góður kostur fyrir skammtíma 

fjármögnun.  

5.4.2 Viðhorf til smálána 

Þegar spurt var um viðhorf til smálána svöruðu 85,5% að þeir væru mjög eða frekar 

neikvæðir til lánanna. Einungis 5,5% sögðust vera jákvæð.  

 

 

Mynd 4: Hvert er viðhorf þitt til smálána (spurning 8) 

Meiri hluti svarenda, eða 88,41%, töldu að mjög eða frekar auðvelt væri að nálgast 

smálán.  

Þegar fólk var beðið um að haka við hvað þeim þætti um smálán hökuðu nær allir 

við neikvæðar fullyrðingar. Hér mátti hver og einn haka við fleiri en einn 

valmöguleika. Stór hluti, eða 73,91%, töldu þau vera dýr og 68,12% hökuðu við að 

smálán væru hættuleg. Smálán eru neikvæð töldu 53,62% og sami fjöldi að þau 

væru skammvinn hjálp. Alls hökuðu 44,93% svarenda við valmöguleikann að 

smálán væru óþarfi og 35% töldu lánin vera af hinu illa. Rúmlega fjórðungur, eða 

28,99%, taldi smálán vera hjálp í neyð. Ef aðeins er skoðað þá sem ekki hafa tekið 
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smálán við fullyrðingunni að lánin séu hjálp í neyð er hlutfallið 25%. Aðeins 1,45% 

taldi að þau væru ódýr lán og nauðsynleg. Þrír skrifuðu frekari útskýringu. Þar kom 

fram að þessi lán væru ódýrari en FIT kostnaður, að lánin væru ósiðleg og að þau 

ættu að vera ólögleg.  

 

Mynd 5: Hvert af eftirtöldu finnst þér eiga við smálán? (spurning 9) 

Sex einstaklingar höfðu tekið smálán, sem eru 8,7% svarenda. Flestir höfðu tekið 

lánin til að borga nauðsynjar, eða fimm einstaklingar. Af þeim hafði einn lent í 

erfiðleikum með að borga lánið til baka. Þegar þeir voru spurðir hvort líklegt væri 

að þeir myndu taka slíkt lán aftur svaraði helmingur þeirra já og helmingur nei.  

Þegar aðeins svör þeirra sem höfðu tekið smálán eru skoðuð og borin saman við 

viðhorf til smálána má sjá að 33,33% þeirra voru frekar jákvæðir til smálán, 33,33% 

voru hvorki jákvæðir né neikvæðir og 33,33%  voru frekar neikvæðir. Einnig töldu 

16,67% þeirra að lánin væru nauðsynleg, 33,33% að þau væru óþarfi, 33,33% töldu 

þau hættuleg, 16,67% töldu þau vera jákvæð, 16,67% neikvæð, 66,67% töldu að þau 

væru skammvinn hjálp og að lokum 66,67% að lánin væru hjálp í neyð.  

Þegar spurt var hvort setja ætti strangari reglur um lánveitingu smálána sögðu 

16,67% já, 66,67% nei og 16,67 svaraði ekki. Þátttakendur voru spurðir af því hvers 

vegna þeir tóku smálán. Til að borga nauðsynjar sögðu 83,33% og 16,67% sögðu það 

hafa verið til að borga skuldir.   
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Einn af þessum sex einstaklingum valdi að skrifa svar við lokaspurningunni og það 

verður birt hér eins og það var skrifað: „Þau geta verið eini kosturinn stundum. hvar 

annar staðar getur fólk fengið fjármagn jafn fljótt þegar á þarf að halda. hversu margir 

eru með reikning útistandandi í lok mánaðarmóta svo að bankinn vill ekkert gera. 

Vísa og svoleiðis“. 
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6. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða skilning og viðhorf háskólanema til 

smálána. Lagt var upp með rannsóknaráætlun sem var fylgt. Viðtöl voru tekin við 

nokkra einstaklinga og spurningalistakönnun var lögð fyrir hóp nemenda við 

Háskólann á Bifröst.  

6.1 Hver er skilningur háskólanema á smálánum? 

Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrsta beindist að því að kanna hver 

skilningur háskólanema væri á smálánum. Út frá niðurstöðum viðtala má draga þá 

ályktun að skilningur viðmælenda á smálánum ristir ekki djúpt. Allir höfðu þó 

einhverja hugmynd um viðfangsefnið, en margir voru með getgátur sem hljómuðu 

eins og þeir væru að endurspegla umræður í fjölmiðlum. Þrátt fyrir að hafa ekki kynnt 

sér smálánamarkaðinn, voru nær allir tilbúnir að lýsa því yfir að smálán væru slæmur 

kostur. Það slæmur að allt yrði reynt til þess að komast hjá því að þurfa að taka slíkt 

lán. Sem dæmi má nefna svar viðskiptafræðinemans þar sem hann sagði að hann 

myndi frekar ræna búð en að taka svona lán. Rannsakandi tengir það við umræðuna 

og þá skömm sem virðist vera yfir þessum lánaflokki. Fjölmiðlar hafa talað um sjúka 

og fíkla sem stóran hóp lántakenda og eflaust vill fólk ekki tengja sig við þá (Vísir, e.d.-

a). Flestir viðmælendur gátu sér til um að lágmarksaldur til að taka smálán væri undir 

20 ára og að ekki þurfi að fara í gegnum greiðslumat eða bakgrunnur lántakenda 

kannaður. Þetta er ekki í samræmi við raunveruleikann, þar sem lágmarksaldur til 

lántöku er 20 ára og einstaklingar mega ekki vera á vanskilaskrá eða skráðir hjá 

umboðsmanni skuldara til þess að fá útborgað lán (Smálán, e.d.-a). Viðmælendur 

virðast jafnframt ekki gera sér grein fyrir kostnaði lánanna, eða hvernig vextir 

byggjast upp, líkt og sjá má af svörum þeirra við umræðu um vexti í viðtölum. Þetta 

kemur heim og saman við niðurstöður Félagsvísindastofnunar á skilningi fólks á 

verðlagningu bankaþjónustu (Ásdís A. Arnalds, Friðrik H. Jónsson og Ragna B. 

Garðarsdóttir, 2008). Umhverfis- og byggingaverkfræðineminn virtist hafa 

yfirgripsmeiri þekkingu á markaðnum og gat til að mynda nefnt þrjú af fimm starfandi 

smálánafyrirtækjum. Flestir þátttakendur, bæði í viðtölum og 

spurningalistakönnuninni, voru sammála um að smálánatakendur væru fyrst og 

fremst ung fólk. Þessi skilningur verður því að teljast réttur ef miðað er við erlendar 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Ny_sokn_i_neytendamalum_skyrsla.pdf%29
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Ny_sokn_i_neytendamalum_skyrsla.pdf%29
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rannsóknir og niðurstöður þeirra, sem kynntar hafa verið í þessari ritgerð (Autio, 

Wilska, Kaartinen og Lähteenmaa, 2009). 

6.2 Hvert er viðhorf háskólanema til smálána?  

Önnur rannsóknarspurning tengdist því að skoða hvert viðhorf háskólanema er til 

smálána. Svörin, bæði í viðtölum og spurningalistakönnuninni, voru nokkuð 

samhljóma. Fram komu neikvæð viðhorf hjá meirihluta þátttakenda. Þessu til 

stuðnings vildi kennaraneminn meina að smálánafyrirtæki væru að svindla á fólki og 

íþróttafræðineminn nefndi að þetta væru lán á okurvöxtum. Landfræðineminn talaði 

um hættuna á að fólk festist í vítahring smálána. Þeir sem gátu dregið fram jákvæða 

eiginleika um lánin, voru jafnframt fljótir að bæta við „en“ þar á eftir, eins og þeir 

þyrftu að útskýra mál sitt nánar. Dæmi þess er að sálfræðineminn nefndi sem jákvætt 

að smálán gætu hjálpað fólki að brúa bilið á milli mánaða, ef afleiðingar þess háttar 

lántöku væru teknar út úr dæminu. Rannsakandi upplifði að flestum viðmælendum 

hafi fundist óþægilegt að tala um viðfangsefnið og fékk það á tilfinninguna að þeir sem 

drógu fram jákvæða hluti þyrftu að bæta fyrir það á einhvern hátt. Sá einstaklingur 

sem hafði tekið smálán, þurfti að hugsa sig vandlega um áður en hann gekkst við því 

að hafa gert það. Oft fylgdi þvingandi hlátur með svörum og fólk var almennt á 

varðbergi og virtist vera að passa það sem það sagði. Þetta getur því haft áhrif á 

réttmæti svara. Í raun er ekki undarlegt að fólki þyki þetta óþægileg umræða því 

samfélagsleg umræða hefur verið á þá leið að allt sé slæmt við þessi lán (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012). Hægt var að greina mun á viðhorfum til smálána eftir því hvort 

einstaklingar höfðu tekið þau eða ekki. Þannig voru þeir sem höfðu tekið lán líklegri 

til að tala mildar um lánastarfsemina en aðrir. Þeir voru jafnframt líklegri til að meta 

starfsemina sem nauðsynlegt úrræði á lánamarkaði. Í spurningalistakönnuninni 

svöruðu 66,67% þeirra sem höfðu tekið smálán að þau væru hjálp í neyð, samanborið 

við 28,99% þeirra sem ekki höfðu tekið smálán. Auk þess voru þeir síður tilbúnir til 

þess að vilja setja strangari reglur um lánin, en þeir sem ekki höfðu tekið þau. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður kanadískrar rannsóknar um viðhorf til smálána (Leger 

Marketing, 2009). 
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6.3 Fara lántakendur í gegnum öll fimm skref kaupákvörðunarferlisins?  

Höfundur setti fram þá tilgátu að þeir sem taka eða íhuga að taka smálán fari ekki í 

gegnum öll fimm skref kaupákvörðunarferlisins, þar sem oft er um skyndiákvörðun 

að ræða. Höfundur telur niðurstöður viðtalanna styrkja þessa tilgátu. Hins vegar ber 

að ítreka að þetta styrkir aðeins tilgátuna, en sannar hana ekki. Niðurstöður erlendra 

rannsókna benda til að lántakendur stjórnist af hvatvísi við töku óhagstæðra lána 

(Elliehausen, 2009). Höfundur telur að almennt séu smálán með lítið persónulegt 

gildi miðað við sambærileg lán á markaði. Einkum vegna þess að um mjög lágar 

upphæðir er að ræða og stuttan endurgreiðslutíma (Samtökin Útlán, e.d.-b). Einkenni 

kaupákvörðunarferlis á vörum sem hafa lítið persónulegt gildi eru þau að kaupin 

gerast hraðar og ólíklegra er að kaupandi skoði eins vel þá möguleika sem eru í boði 

og ef varan er með háu persónulegu gildi (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 

2008). Þeir sem taka smálán eru þar af leiðandi ólíklegir til að vera búnir að ganga í 

gegnum langt og meðvitað kaupákvörðunarferli. Því er hægt að flokka það sem 

skyndiákvörðun að taka slíkt lán. Viðtalið við umhverfis- og 

byggingarverkfræðinemann og þau svör sem komu frá þeim sem svöruðu 

spurningalistakönnuninni benda til að svo geti verið. Hann hafði til að mynda ekki 

skoðað aðra lánamöguleika þegar ákvörðun var tekin og segir að lántakan hafi verið 

skyndiákvörðun.  

6.4 Áhrif skyndiákvörðunar á skilning 

Seinni tilgáta höfundar var á þá leið að þar sem smálán eru lán sem tekin eru með 

skyndiákvörðun hefur það áhrif á skilning fólks á lánunum, á þann veg að fólk veltir 

síður fyrir sér skilmálum þeirra. Þrátt fyrir að vita meira en aðrir viðmælendur um 

smálán benda niðurstöður viðtala til að umhverfis-og byggingaverkfræðingurinn hafi 

ekki djúpan skilning á smálánum. Dæmi þess er að hann taldi að búið væri að setja 

strangari reglur um starfsemi fyrirtækjanna og var óviss um lágmarksaldur lántaka. 

Ekki er þó hægt að sanna þessa tilgátu vegna þess hversu fáir viðmælendur höfðu 

tekið smálán.  
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6.5 Samantekt  

Í stuttu máli er viðhorf þátttakenda neikvætt til smálána og skilningur þeirra á 

smálánum ristir ekki djúpt, auk þess virðist hann oft vera byggður á rangfærslum. Þó 

er áhugavert að sjá að viðhorf til smálána er jákvæðara ef einstaklingar hafa tekið 

smálán sjálfir, sem samhljómar við erlendar rannsóknir. Eflaust má rekja þetta til 

áhrifa eftir kaup, þar sem lántakendur upplifa betri þjónustu en þeir hafa átt von á í 

ljósi samfélagsumræðu. Þá ber að taka það fram að vegna lélegrar þátttöku í 

spurningalistakönnuninni er alls ekki hægt að túlka eða alhæfa um niðurstöður 

hennar.  
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7. Lokaorð 

Líklegt má telja að smálán séu svar markaðsins við óskum viðskiptavina um aukinn 

hraða og tækni, sem endurspeglast meðal annars í því að sum smálánafyrirtæki 

bjóða viðskiptavinum að sækja um lán með því að senda smáskilaboð. Stuttu síðar 

er peningurinn kominn inn á reikning viðkomandi. Hægt er að velta fyrir sér af 

hverju fólk velur að taka slík lán, sem klárlega eru dýrari en önnur lánaúrræði. 

Eflaust er hægt að draga fram margar skýringar. Erlendar rannsóknir sýna að 

margir sem taka smálán eru búnir að brenna allar brýr að baki sér í almenna 

bankakerfinu. Þessir einstaklingar fá væntanlega ekki meiri lán þar og nota því 

smálán til að halda neysluvenjum óbreyttum. Á Norðurlöndunum er til dæmis ekki 

auðvelt fyrir ungt fólk að fá almennan yfirdrátt, sem getur haft þá afleiðingu að það 

freistist til að taka smálán (Sveriges Konsumenter, 2009). Á Íslandi er aðgengi að 

lánsfé nokkuð gott og yfirdrættir bjóðast flestum einstaklingum sem hafa náð 18 ára 

aldri (Landsbanki Íslands, e.d.-c). Höfundur telur því líklega ástæðu fyrir framgangi 

smálánafyrirtækjanna vera þá að fólk sé búið með þær lánalínur sem standa til boða 

í almenna bankakerfinu og snýr sér því næst að smálánum. Höfundur telur 

mikilvægt að rannsaka þessa hlið markaðarins í framtíðar rannsóknum, þar sem 

áhersla væri á þá einstaklinga sem hafa tekið smálán.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að skilningur háskólanema sé 

almennt ekki djúpur á smálánum. Þá benda niðurstöður jafnframt til þess að viðhorf 

þeirra sé neikvætt til smálána. Smálán geta talist til skyndiákvarðana og getur það 

haft áhrif á það hversu litla upplýsingaleit neytendur fara í varðandi lánin. 
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Viðauki 1: Viðtal 1 

Karl, 24 árs, nemi í sagnfræði. Viðtal tekið föstudaginn 18.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V1: Það sem ég veit er að þetta eru lágar upphæðir sem að eru veittar eru án þess að 
fólk fari í gegnum greiðslumat. Eða hvort það sé almennilega hæft til að geta greitt 
það aftur. Ef þeim mistekst fyrsta afborgun, það er þeir borga ekki í fyrstu afborgun 
að þá hækka vextirnir töluvert.  

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V1: Ég get ímyndað mér að það sé alla vegana svona 100% vextir.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V1: Ég myndi segja að fyrir einn mánuð, ég myndi segja að 50% væri ekkert galið. En 
aftur á móti ef vextirnir hækka og hækka á hverjum einasta mánuði, þá ertu bara að 
festa fólk í skuldafangelsi.  

S: Þannig að vextir per mánuð eru í lagi að séu dýrari en á venjulegum lánum, en ekki 
að þeir stigmagnist?  

V1: Nei  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V1: Þessi lán, að mínu mati, þetta er ekki eitthvað sem mér finnst vera nauðsynlegt, 
eða æskilegt. En aftur á móti finnst mér aðgengið að þessum lánum vera kannski full 
mikið. Sérstaklega eins og það að þú getur, þú þarft náttúrulega að skrá þig á netinu 
fyrst, að þú getir bara sent sms. Að þú þurfir ekki að mæta til einhverrar manneskju 
og tala við viðkomandi. Þú getur verið í annarlegu ástandi þegar þú ert að taka þessi 
lán sem ég myndi telja að væri ekki æskilegt ef þú ert að standa í lánastarfsemi, eða 
lántöku það er að segja.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V1: Ég myndi ímynda mér að það væri ungt fólk. Fólk sem þarfnast þess nógu mikið. 
Ég get ímyndað mér að fólk sem að er, ég vill segja desperat, örvæntingafullt fólk. Ég 
veit að því sem ég hef lesið í fréttunum að geðsjúkir og aðrir hafa verið að taka þessi 
lán. Þetta hefur reynst þeim mikill baggi. Fólkið sem hefur efni á því að standa 
skynsamlega í þessum lánum, það gerir það ekki.  

S: Þú telur að það sé hópur sem er utangáttar sem taki lánið? 

V1: Já  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V1: Ég gæti ímyndað mér það. Það eru sumir háskólanemar sem að, fólk sem flytur að 
heiman –eða jafnvel fólk sem er heima hjá sér. Sem að er kannski óvant svona 
fjárhagslegu ofsafrelsi. Og svo fólk sem er kannski bara ekki alveg skynsamt með 
peningana. Gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað það er að stíga inní. Ég gæti ímyndað 



V-1 
 

mér það að það er einhver hópur af fólki sem hefur gert þetta. Þó ég sjálfur, 
persónulega, þekki ekki neinn. Eina fólkið sem ég veit að hefur tekið svona eru 
menntaskólakrakkar. 

S: Þekkir þú, eða veist um, menntaskólakrakka sem hafa tekið svona lán?  

V1: Ég þekki til.  

S: Veistu hvað peningarnir voru notaðar í ? 

V1: Það var notað í, ef ég man rétt, það var keypt bara áfengi og matur. Það var ekkert 
mikilvægara en það. Þetta var manneskja sem var ekki í neinum kröggum beint. Hún 
var búin að fara óskynsamlega með peningana að mánaðarlokum. Manneskjan vinnur 
mjög mikið, eða vann.  

S: Veistu hvernig henni gekk að borga það til baka? 

V1: Nei, ég hef misst allt samband við þessa manneskju.  

S: Hún var ekki í óreglu þegar hún tók lánið?  

V1: Nei hún var það ekki. En hún var ekkert sérstaklega skynsöm fannst mér. Bar það 
ekki með sér.  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

 

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V1: Gerum ráð fyrir að ég væri alveg blankur?  

S: Já, þú hefðir ekki aðgang að öðrum lánsformum eða með peninga á þér til að borga.  

V1: Ég er heppnari en aðrir kannski, út af því ég hef fjölskyldu og vini og annað sem ég 
gæti hringt í og beðið um lán. Persónulega er mér mjög illa við að taka lán. Þetta er 
einhvern veginn svona seinasta úrræðið. En ef ég hefði ekki fjölskyldu og vini sem ég 
gæti hringt og spurt. Ef ég væri fastur, ég gæti ímyndað mér að... já ég býst við því ef 
ég væri alveg fastur. Þá geri ég ráð fyrir að ég hefði ekki efni á gistingu og svo 
framvegis. Já ég myndi gera ráð fyrir að ég myndi gera það ef ég hefði ekki aðgang. 
Þetta væri þá algjört neyðarúrræði.  

Ég myndi helst vilja reyna að gera samning við manninn um að borga honum 
einhverja greiðslu. Þá kannski í næsta mánuði að borga aðeins meira, frekar en að 
taka smálán. Við manneskjuna sem er að gera við bílinn.  

S: Veistu af hverju þú myndir velja þessa leið?  

V1: Ég persónulega hef séð fólk sem að hefur tekið lán og það hefur lent illa út úr því. 
Bæði smálán og stærri lán. Ég tel það að lán eigi ekki, þú eigir ekki að taka lán nema 
þá fyrir námi, húsnæði og ég get ímyndað mér að þú takir bílalán til að kaupa þér bíl. 
Stundum er það bara nauðsynlegt fyrir sumt fólk. En þetta er skuldbinding sem að þú 
þarft að standa við. Og gerandi ráð fyrir að maður hafi ekki peningana til staðar í 
þessu tilviki, hverjar eru líkurnar á því að þú eigir eftir að hafa...hversu stór baggi 
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verður þetta þá næsta mánuð og svo framvegis. Þú nærð kannski ekki að borga. Þú ert 
að taka gífurlega áhættu með því taka þessi lán.   

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V1: Ég veit til þess að smálánastarfsemi hefur verið stunduð í Afríku og í svæðum þar 
sem að mikil þörf er á uppbyggingu. En þar eru vextirnir mun mun lægri. Þarna er fólk 
sem þarf , litlir búðareigendur, bændur og svo framvegis sem þurfa lítil lán sem 
bankar eru kannski ekki tilbúnir að standa í. Því það er enginn hagnaður eða enginn 
almennilegur hagnaður. Og ég veit til þess að það hefur hjálpað þeim mjög mikið. 
Þetta er þá oftast fólk sem að borgar mjög fljótt. Mér skilst meira að segja að 
maðurinn sem fann upp þessa hugmynd með smálán byrjaði í Afríku. Þannig að 
lánastarfsemi getur verið mjög gagnleg og jafnvel æskileg fyrir fólk til þess að sækjast 
eftir sínum markmiðum og draumum. En þetta er tvíeggjað sverð. Getur verið jafn 
mikil eyðilegging fyrir samfélagið.  

S: Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

V1: Neikvætt um smálán. Þetta leggst á fólk sem að getur ekki staðið skynsamlega í 
þessu. Það gerir það ekki. Þetta eru svo lágar upphæðir. Þannig að þetta leggst á fólk 
sem að er ekki hæft til að standa í þessum lánum eða er að mestu leiti ekki hæft til að 
standa í þeim. Maður á aldrei að fullyrða. Það er þá aðallega ungt fólk sem að nýlega 
er orðið fjárhagslega sjálfsstætt, samkvæmt lögum það er að segja. Og það eru 
greinilega fólk sem er veikt á geði. Ég veit þeir eru búnir að hækka aldurinn sem þeir 
lána núna. En það er fólk sem er veikt á geði, það er eitthvað um það að eiturlyfjafíklar 
eða fólk sem er í vímuefnum hefur verið að taka þessi lán. Svo náttúrulega vesenið við 
það að þegar aðstæður versna og þetta fólk, ég vill ekki segja að þetta bitni endilega á 
aðstandendum beint, en það gerir það óbeint. Fyrir samfélagið í heild myndi ég segja 
að þetta, bæði í gegnum áhyggjur og slæm skilyrði sem að það skapar fyrir þá sem 
lenda illa út úr þessu. Þá myndi ég segja að þetta væri eða myndi skapa óæskilega 
svona.. í rauninni þetta myndi skapa óæskilegt... á móti hvað þetta gefur myndi ég 
segja að það tekur meira.  

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V1:  Sko, að minnsta kosti svipuð. En spurningin er þar sem þetta er ekki lán sem að 
er nauðsynlegt fyrir þitt frelsi. Við gerum okkur grein fyrir því að sum markmið eru 
mikilvægari en önnur. Eins og menntun, hús yfir höfuðið eða atvinna og svo 
framvegis, eða til að komast til vinnu með bílinn. Þetta er í rauninni bara lán til 
neyslu. Ég myndi telja það að það væri æskilegt að setja lög sem að myndu hefta 
aðgengi að þeim. Þú þyrftir að, til dæmis þetta með símann myndi ég segja að ætti að 
banna algjörlega. Þú þyrftir helst að mæta einhversstaðar. Þarna kemur þú í veg fyrir 
oftast að fólk sem að, þú myndir draga úr líkum á því að fólk í annarlegu ástandi 
myndi taka þessi lán. Og það væri ákvörðun, þú þyrftir að fara og horfa framan í 
manneskjuna og segja: ég ætla að taka hérna tíu þúsund króna lán. Svo er spurningin 
hvernig megi taka á þessu vandamáli. Ég persónulega lít á þetta sem vandamál frekar 
en. Já til að svara þessu stutt þá myndi ég segja: já það þarf að bæta lagaramma utan 
um þessa lánastarfsemi. Hún eigi lágmark að vera tekin jafn alvarlega og önnur 
lánastarfsemi og eigi að vera undir sama regluramma.   
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S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V1: Ég man nú eiginlega bara eftir auglýsingunni sem ég hneykslaðist svo mikið á. Ég 
held það hafi verið eitthvað 1919 sem númerið var. Ég held það heiti bara smálán, nei 
ekki í fljótu bragði.  

S: En hvaða auglýsing var það?  

V1: Þeir...nafnið smálán, margir hugsa náttúrulega, nú er þetta okkar skilningur á 
hvernig við skynjum smálán. Er það út frá því hvað við höfum heyrt, séð og svo 
framvegis. Fólk hefur í rauninni ómeðvitaða hugmynd um að þetta sé glæpastarfsemi 
í rauninni. Skiljanlega er þeirra markaðsaðferð að miða það að þeir séu meinlausir. 
Það voru hundar í einhverri svona krúttlegum búningum og einhver róleg tónlist 
undir og svo framvegis. Mér fannst það aðeins of augljóst að þeir voru að reyna að 
snúa þessu við.  Það sem mér finnst svolítið einkennilegt við þetta er að við erum 
mjög heppin að vissu leiti. Því að mikið af nýjungum og öðru sem að kemur til okkar 
fer fyrst yfir Norðurlöndin, svo sem Danmörku, Svíþjóð og Finnland. Og við náum að 
sjá kosti og galla þaðan. Og ef við horfum á norðurlöndin þá hafa smálánin farið mjög 
illa með ýmsa samfélagshópa. Ég veit ekki hvort þessi áhrif séu nákvæmlega eins á 
okkur en þeir hópar sem lenda illa í því að þeir lenda mjög illa í því. Og þeir lenda 
örugglega mjög illa í því svipað. Þannig að mér finnst að við mættum horfa til þeirra 
og jafnvel skoða hvernig þeir tóku á þessu og svo framvegis.  
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Viðauki 2: Viðtal 2 

Kona, 21 árs, nemi í félagsráðgjöf (HÍ).Viðtal tekið föstudaginn 18.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V2: Það eina sem ég veit um þau er að það eru rosalega háir vextir á þeim, og það er 
alltaf borgunardagur fyrir mánaðarmót. Þannig að það lenda margir í því að taka 
annað smálán til að borga hitt. Ég veit ekki meira.  

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að taka slík lán? 

V2: Engin. Ég myndi halda að það séu engin.  

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V2: Nei ég veit það ekki.  

S: Telur þú líklegt að hann taki annað lán, eða heldur þú að það sé hægt að semja við 
fyrirtækin?  

V2: Það er ábyggilega ekki hægt að semja við fyrirtækið. Þannig að hann þarf 
ábyggilega að taka annað lán.  

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V2: Ertu að meina vextirnir?  

S: já 

V2: Ég hef heyrt að það séu meira en 100% vextir, en ég hef aldrei tekið svona lán 
þannig að þetta er bara það sem ég hef heyrt. Ég veit að frænka mín lenti í einhverju 
rugli út af svona og það voru svakalegir vextir.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V2: Ég veit það ekki, það liggur við það sama og í bankanum...nei kannski ekki það 
sama og í bankanum. Þetta er svo lítill tími. Bara 5 – 10%. Af því þetta er svo stuttur 
tími.  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V2: Mér finnst það fáránlegt. Að hver sem er getur fengið, ef mig vantar 100 þúsund 
kall eða eitthvað, geti ég bara fengið hann hjá einhverjum karli úti í bæ. Hann veit 
ekkert um mig eða neitt. Mér finnst það bara fáránlegt.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V2: Fólk sem vantar nauðsynlega peninga. Fólk sem er í neyslu, tekur þetta mikið. 
Ungt fólk. Ég hef heyrt að fólk á mínum aldri finnst það voða sniðugt að taka smálán út 
af því að þá þarf það ekki að vera í skuld við bankana. Eins og það sé eitthvað betra.  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V2: Ábyggilega, miðað við það sem ég hef heyrt bara, þá held ég það.  
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S: Hvað myndir þú halda að lántakendur geri við peninginn sem þeir lána hjá 
smálánafyrirtækjunum?  

V2: Ég veit það ekki. Ef þú ert í neyslu þá ertu bara að kaupa þér næsta skammt eða 
eitthvað. Svo ábyggilega ef þú skuldar einhverjum öðrum þá tekurðu þetta sem 
skyndilausn. Svona desparate eitthvað.  

S: Þá að taka lán til að borga lán?  

V2: Já ef þú til dæmis skuldar pabba þínum og hann þarf að fá peninginn.  

S: Hefur þú tekið smálán 

V2: Nei 

S: Þekkir þú einhvern sem hefur tekið slíkt lán?  

V2: Já 

S: Veistu til hvers viðkomandi tók lánið 

V2: Já hann var í neyslu.  

S: Veistu hvernig gekk að borga lánið til baka? 

V2: Það gekk ekki vel, foreldrar hennar þurftu að gera það.  

S: Veistu hvort að einstaklingurinn hafi verið kominn í vanskil? 

V2: Já hún var komin í vanskil. Þetta var komið í einhverjar 200 hundruð þúsund 
krónur, með vöxtum. Ekki mörg lán. Einhver svona tíu þúsund kall og svo tíuþúsund. 
Svo var þetta orðið helmingi meira en hún hafði tekið, sko.  

S: Og það var greitt upp af foreldrum? 

V2: Já  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V2: Nei 

S: Ef í dæminu á undan hefðir þú ekki að gagn að öðrum lánum (í formi yfirdráttar eða 
kreditkorta). Annað hvort tækir þú smálán eða þú gætir ekki gert við bílinn. Myndir 
þú breyta einhverju?  

V2: Nei, ég myndi örugglega hringa og láta einhvern koma og hjálpa mér.  

S: Af hverju myndir þú velja að gera það frekar?  

V2: Vegna þess að mér finnst ekki jákvætt að skulda peninga. Hvort sem það er 
bankinn eða einhver annar, foreldrar eða hver sem er. Mig langar alls ekki að taka lán 
sem eru með svona háum vöxtum, til svona stuttan tíma. Frekar fæ ég hjálp frá 
fjölskyldu minni og borga þeim það í staðinn fyrir að borga það tvöfalt til baka.  
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S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V2: Nei, eða jú það getur hver sem er tekið þau. Ég veit ekki hvort það sé jákvætt samt.  

S: Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

Eiginlega allt. Mér finnst eiginlega allt neikvætt við þau. Ég myndi aldrei taka þetta.  

S: Þú myndir ekki ráðleggja neinum öðrum að gera það heldur?  

V2: Nei, aldrei.  

S: Í dag gilda ekki sömu reglur fyrir smálán og önnur neytendalán. Finnst þér að það 
ætti að setja reglur um þessi lán? Og telur þú að þær ættu að vera sambærilegar eða 
strangari og um önnur lán.  

V2: Auðvitað finnst mér að það eigi að gilda eitthvað, þú þarft að hafa eitthvað til að fá 
þetta lán. Það á ekki hver sem er að geta fengið pening einhversstaðar. Þetta er oft svo 
vitlaust fólk, ég veit ekki hvernig ég á að orða það. Oft ungt fólk sem hefur ekki verið 
kennt að fara vel með peningana sína þegar það var lítið. Mér finnst bara að þessi lán 
eigi ekki að vera til yfir höfuð. Þannig að jú, það eiga að vera strangari reglur yfir þau.  

S:Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V2: Hraðpeningar, alla vegana. Æji þetta er alltaf í útvarpinu. Ég man eftir því að ég fór 
á Þjóðhátíð, þá voru Hraðpeningar með útibú þar. Það var alveg fáránlegt. Það var 
alltaf pakkað þarna inni.  

S: Telur þú að það hafi áhrif fyrir fyrirtækið að hafa verið þar?  

V2: Já, þú getur sent sms til að fá lán. Og með því að vera þarna getur þú bara farið 
þarna ef þig vantar pening. Já það hefur örugglega mikil áhrif.  

S: Gætir þú hugsað þér að taka smálán?  

V2: Nei. Aldrei.  
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Viðauki 3: Viðtal 3 

Kona, 29 ára, nemi í kennaranámi (HÍ). Viðtal tekið föstudaginn 18.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V3: Ókey, ég veit að þú getur beðið um lán og þú borgar, ég veit það ekki, það hækkar 
eitthvað gígantískt mikið sem þú þarft að greiða til baka svo. Og ef það líður meiri og 
meiri tími, þá hækkar það alltaf meira. Það er eiginlega það sem ég veit. Þetta eru 
mjög óhagstæð lán.  

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá þessi lán?  

V3: Er það ekki 18 ára? Ég veit það ekki.  

S: Eitthvað fleira sem þú heldur að þurfi að uppfylla?  

V3: Nei ég hef ekki hugmynd.   

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V3: Nei.  

S: Finnst þér líklegt að það sé hægt að semja við fyrirtækin um endurgreiðslu?  

V3: Ætli það sé ekki líklegra að fólk sæki sér annað lán til að dekka þetta.  

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V3: Já, eða ég hef alveg heyrt umræðu um þetta. Eina sem ég veit er að þetta eru bara 
mjög heimskuleg lán. Það er það sem ég veit.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V3: Bara svona eins og er á stúdenta námu reikningi 

S: Sambærilegt yfirdráttaláni?  

V3: Já. Það er eðlilegast.  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V3: Allt of mikið aðgengi.  

S: Er of auðvelt að nálgast þau?  

V3: Já ég hef heyrt umræðu um þetta í fréttunum. Það er allt of mikið af ungu fólki 
sem getur tekið þetta sem hefur í raun ekkert fjárhagslegt vit.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V3: Undir tvítugt.  

S: Það er stærsti markhópurinn, heldur þú?  

V3: Já, fólk sem hefur ekki nægilega mikið vit á.  
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S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V3: Nei mér finnst það alla vegana ólíklegt. Fyrir minn part alla vegana.  

S: Af hverju heldur þú það?   

V3: Bara, fólk ætti að vera viturra en það.  

S: Í hvað heldur þú að peningarnir séu notaðar í ? 

V3: Ég myndi halda að þetta væri svona í skemmtanalífið. Vantar pening og já. Ég 
myndi halda það.  

S: Hefur þú tekið smálán?  

V3: Nei 

S: Þekkir þú einhvern sem hefur tekið smálán?  

V3: Nei 

S: Hvers vegna hefur þú ekki tekið slíkt lán?  

V3: Af því þetta er heimskulegt lán. Ég er aðeins, held ég, viturri en það.  

S: Getur þú ímyndað þér einhverjar aðstæður þar sem þú myndir geta hugsað þér að 
taka smálán?  

V3: Nei 

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V3: Nei. 

S: Hvers vegna ekki? 

V3: Af því þetta eru svo blóðug lán.  

S: Hvað myndir þú gera í staðinn?  

V3: Ég myndi hringja bara í vini og vandamenn.  

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V3: Nei 

S: Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

V3: Já helling.  

S: Getur þú komið með einhver dæmi?  

V3: Mér finnst smálánin vera, þetta er eiginlega bara svona svindl. Það er verið að 
svindla á fólki. Markhópurinn er í rauninni yngri kynslóðin sem hefur ekki nægilegt 
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fjárhagslegt vit og vantar kannski svona orsök og afleiðingu. Fattar ekki alveg í hversu 
mikla skuld það getur komið sér í.   

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V3: Nú veit ég ekki almennilega hvaða reglur gilda um þetta.  

S: Það gilda í raun engar reglur um þessi lán.  

V3: Já að sjálfsögðu á að gilda reglur yfir þau. Mér finnst líka að þessi lán eigi bara 
ekkert að vera í boði. Mér finnst að þetta eigi að vera ólöglegt að hafa svona lán.  

S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V3: Nei 
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Viðauki 4: Viðtal 4 

Kona, 31 árs, nemi í viðskiptafræði (Bifröst).Viðtal tekið laugardaginn 19.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V4: Bara það að það er hægt að fá lán í gegnum SMS. Já, ég veit eiginlega ekki neitt um 
þau, nema það sem maður hefur séð í auglýsingum.   

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá þessi lán?  

V4: Maður hlýtur að þurfa að hafa fjárráð. Hlýtur að vera. Og aldurinn, ég man ekki 
hvað það var, 18? Jú ég held það. Ég held þetta séu einu skilyrðin. Ég held þú þurfir 
ekkert að fara í greiðslumat eða neitt svoleiðis.  

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V4: Maður hefur heyrt alla vegana að fólk hafi farið illa út úr því út af vöxtum.  

S: Finnst þér líklegt að það sé hægt að semja við fyrirtækin um endurgreiðslu?  

V4: Ég veit það ekki, hef ekki hugmynd um það. Ég held það sé mjög erfitt að eiga við 
þetta fyrirtæki, eða þessi fyrirtæki. Alla vegana neikvæður rómur sem maður hefur 
heyrt um.  

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V4: Ég hef ekki hugmynd, sko.  

S: Myndir þú halda að vextir á þeim væri háir eða lágir?  

V4: Háir.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V4: Ég veit það ekki, kannski 2 %  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V4: Allt of mikið, ég held það sé allt of auðvelt að taka svona smálán og auðvelt að fara 
í einhverja steypu.    

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V4: Ég hugsa að það séu aðallega þeir sem hafa rosalega lítið á milli handanna og eru 
að reyna að ná endum saman í enda mánaðarins.  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V4: Nei 

S: Af hverju ekki?  

V4: Þeir eru bara nógu skinsamir til þess. Þeir vita hvað þetta er mikil vitleysa. Fara 
frekar ábyggilega einhverjar aðrar leiðir. Taka námslánin frekar og svona. Það er 
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reyndar ekkert allir sem geta tekið námslán. Þannig að háskólanemar geta það alveg, 
til að ná endum saman.  

S: Í hvað heldur þú að peningarnir séu notaðar í ? 

V4: Vitleysu. Eða að borga upp skuldir   

S: Hefur þú tekið smálán?  

V4: Nei 

S: Þekkir þú einhvern sem hefur tekið smálán?  

V4: Ekki sem ég man í augnablikinu. En það er örugglega hellingur.  

S: Hvers vegna hefur þú ekki tekið slíkt lán?  

V4: Ég treysti þeim ekki.  

S: Af hverju ekki? 

V4: Mér finnst þetta ekki hagstætt og líka þessi neikvæða umfjöllun sem maður hefur 
heyrt. Ég bara þori því ekki.   

S: Getur þú ímyndað þér einhverjar aðstæður þar sem þú myndir geta hugsað þér að 
taka smálán?  

V4: Nei. Ég myndi frekar ræna búð frekar en að taka þetta.  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V4: Nei. Ég myndi fara á næsta sveitabæ og biðja um aðstoð og greiða þeim frekar 
seinna.  

S: Af hverju myndir þú velja þá leið?  

V4: Af því það er minni séns að þeir myndu taka vexti af láninu.  

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V4: Nei.  

S:Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

V4: Háir vextir. Ég held að unga fólkið geri sér ekki alveg grein fyrir hvað þau eru að 
gera þegar þau taka smálán. Af því þetta er svo auðvelt. Þú sendir bara skilaboð og þú 
ert kominn með kannski 30 þúsund kall  

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V4: Já.  
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S: Finnst þér að þær ættu að vera svipaðar eða strangari og á öðrum lánum?  

V4: Svipaðar bara, eða jafnvel strangari. Jú frekar strangari.  

S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V4: (umhugsun) Hraðlán, nei ég man ekki nöfnin. Ég sé samt alveg lógóið fyrir mér.  

S: Getur þú lýst lógóinu fyrir mér.  

V4: Appelsínugult 
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Viðauki 5: Viðtal 5 

Karl, 29 ára, nemi í íþróttafræði (HR). Viðtal tekið mánud.21.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V5: Ég veit að þetta eru einhver fyrirtæki sem lána frá 5 eða 10 þúsund krónum upp í 
einhvern 50 þúsund kall eða eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort að það þurfi 
einhvern ábyrgðarmann bakvið þetta. En það er alla vegana mjög auðvelt að ganga í 
þessi lán og þetta er með okurvöxtum. Það er eina sem ég veit um þetta.  

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá þessi lán?  

V5: Er það ekki bara að þú þurfir að vera 18 ára.  

S: Ekkert fleira sem þú heldur?  

V5: Nei ég alla vegana held ekki. Ég veit um einhverja sem eru á vanskilaskrá og hafa 
fengið lán. Þannig að það ætti ekki að skipta máli, virðist vera.   

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V5: Fer það ekki bara í Intrum og lögfræðinga og svona kjaftæði.  

S: Finnst þér líklegt að það sé hægt að semja við fyrirtækin um endurgreiðslu?  

V5: Ekki hugmynd. Ég veit ekkert um það.  

S: Hvað myndir þú halda?  

V5: Jú er ekki hægt að semja um allt. Fólk er náttúrulega í mismunandi aðstæðum og 
ég hugsa að öll fyrirtæki á Íslandi geri sér alveg grein fyrir því.   

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V5: Ég heyrði það einhvern tíman að, ég veit ekkert hvort það sé satt, að ef þú fengir 
10 þúsund kall þá ertu að borga eftir mánuð 14.200 eða eitthvað svoleiðis.  

S5: Finnst þér það eðlilegt..? 

V: Nei. Það er mjög mjög óeðlilegt.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V5: Ég myndi segja eðlileg prósenta væri kannski 10%, ekki meira en það. Þetta er í 
styttri tíma og þetta er ekki í gegnum banka, en 40% finnst mér soldið mjög extrem.  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V5: Ég hef aldrei sóst í það þannig að ég veit það ekki, þekki það engan veginn. Ég get 
ómögulega svarað þeirri spurningu.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  
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V5: Ég hugsa að það sé rosalega mikið svona ungt fólk sem er að leitast eftir, já ég er 
að fá útborgað næstu mánaðarmót. Þá get ég borgað þetta. Ég held það sé líka fólk 
sem er í eiturlyfjaneyslu og eiga við spilafíkn að stríða. Mér finnst það líklegast. 
Annars þekki ég engan sem er að taka þessi lán, alla vegana hefur enginn tilkynnt mér 
það og ég þekki ekki mikið af fólki sem er í þessum stöðum eins og ég nefndi.  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V5: Ég veit það ekki. Ég sko, þeir sem ég þekki til hafa ekki verið að sækjast í þetta. Ég 
veit að fólk hefur kannski átt erfitt og þá hefur það frekar farið og selt einhverja hluti 
sem þeir eiga í staðinn fyrir að fara og fá sér svona lán. En eins og ég segi, ég hef ekki 
verið að lenda í þessum vandamálum og ég veit ekki hvert ég myndi leita. Hvort ég 
myndi leita mér í svona lán eða hvað. Ég hugsa ekki og ég held að sniðugt fólk, með 
gæsamerkjum, að það fari frekar í það að selja eitthvað, einhverja hluti sem þeir eiga 
til þess að fá peninginn heldur en að fara og fá einhvern 10 þúsund kall og borga 
einhvern tæpan 15 þúsund kall fyrir.  

S: Í hvað heldur þú að peningarnir séu notaðar í ? 

V5: Eins og ég sagði áðan. Ég held að þetta séu mikið af ungum krökkum sem að eru 
að fara á djammið um helgina, þeim vantar einhvern pening til að kaupa sér áfengi og 
eiga engan pening til að kaupa. Fólk sem skuldar einhver eiturlyf og fólk sem er með 
spilafíkn og annað. Örugglega einhver prósenta af fólki sem er svona til að reyna að ná 
endum saman. En þetta er náttúrulega ekki leið til að hjálpa til þess.  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V5: Nei ég myndi hringja í foreldra mína og biðja þau frekar um að lána mér og 
millifæra inná mig og halda síðan áfram. Eins og ég segi, þetta er mjög aftarlega. Ef ég 
lendi í peningaaðstæðum held ég að þetta væri með þeim síðustu valmöguleikum sem 
ég myndi sækjast eftir.  

S: Ef í dæminu á undan þú hefðir ekki aðgang að öðru lánsformi. Annað hvort tækið 
þú smálán til að borga eða fengir ekki lán, hvað myndir þú þá gera? 

V5: Ég myndi reyna að díla við þann sem myndi laga bílinn minn og bjóðast frekar til 
að borga honum dýrar þegar ég kæmist í peninga heldur en að sækjast í þetta lán. 
Eins og ég segi, þetta er allra síðasta lausn fyrir mér. Mér finnst þetta bull mikið. 
Frekar væri ég til í að borga manni meiri pening síðar heldur en að borga einhverju 
fyrirtæki pening sem væri hugsanlega verra fyrir mig.    

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V5: Ég veit það ekki. Ég sé ekkert faktíst jákvætt við þetta en eflaust eitthvað annað 
fólk. Ég hugsa mikið um krónuna hjá mér og líður illa að þurfa að fara að borga. Ég 
lenti nú einu sinni í því að fara í yfirdráttar vítahring og fyrir mér, öll svona lán, ég 
horfi illum augum á þetta. Ég sé ekkert jákvætt í þessu.   

S: Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 
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V5: Já það er hvað vextirnir eru hrikalega dýrir, að ég hef heyrt. Ég náttúrulega veit 
náttúrulega ekki hvort það sé rétt hjá mér. En ef ég hef rétta vitneskju um það þá er 
það náttúrulega mjög slæmt. Ég hef bara ekki kynnt mér þetta því ég er aldrei að fara 
að leita mér aðstoðar í þessu.  

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V5: Já mér finnst það  

 

S: Finnst þér að þær ættu að vera sambærilegar eða harðari en á öðrum lánum?  

V5: Ég veit ekki með harðari, þetta virðist vera kröfuhart og erfitt fyrir fólk að fá lán. 
Án þess að ég þekki það. En ég heyri það utan að mér. En ég held alla vegana að það 
ætti að vera sambærilegt. Ef ég get farið að borga 50 þúsund kall næsta mánuð, þá 
ætti það alveg að vera. En ef ég er 17 ára strákur og bý heima hjá mömmu og pabba og 
er að vinna aðra hverja helgi á einhverjum stað þar sem ég er að fá 60 þúsund 
útborgað á mánuði þá er ég ekki alveg líklegur að fara að borga einhver 70 þúsund 
kall næstu mánaðarmót. Ef ég á ekki 50 þúsund kall núna  

S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V5: Smálán. Nei ég held ég viti bara um Smálán.   
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Viðauki 6: Viðtal 6 

Kona, 28 ára, nemi í landfræði (HÍ). Viðtal tekið mánud.21.janúar 2013 

S: Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V6: Ég veit svo sem ekki mikið. Þetta eru lán sem þú getur fengið á netinu sem þú 
verður að borga, held ég, eftir 30 daga. Það koma vextir eftir hvern dag. Þau koma 
strax inná reikninginn þinn. Ég held að minnsta upphæðin sem þú getur fengið sé 10 
þúsund og hæsta er held ég 100 þúsund. Það eru nokkur fyrirtæki sem eru með þetta. 
Veit ekki mikið meira.  

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá þessi lán?  

V6: Held þú þurfir að vera orðinn 16 ára. Og í rauninni bara að hafa bankareikning 
sem hægt er að leggja inná þig. Og aðgang að interneti eða síma til að geta sent sms úr 
til að fá lánin.  

S: Eitthvað fleira sem þér dettur í hug?  

V6: Lögheimili á Íslandi  

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V6: Vextir. Fer örugglega í innheimtu.  

S: Finnst þér líklegt að það sé hægt að semja við fyrirtækin um endurgreiðslu?  

V6: Ég veit það ekki. Örugglega einhvern veginn. Einhversstaðar heyrði ég, veit samt 
ekki hvort það sé rétt, það var einhver að tala um að þú gætir tekið lán þegar þú værir 
16 ára. Ef þú ert undir 18 ára þá fer greiðslan yfir á foreldrana, sem eru þá þannig séð 
ábyrgðarmenn án þess þó að hafa gefið leifi fyrir því. Af því þeir eru ekki orðin 
fjárráða. Ég las þetta einhversstaðar.   

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V6: Alla vegana háir vextir. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað það er. Gæti 
ímyndað mér að það væru einhverjar hundrað krónur yfir daginn. Ekki einhverjar 
tugir króna.  

S: Af hverju heldur þú það?  

V6: Af því að smálánafyrirtækin hugsa sér þetta náttúrulega sem gróðaleið. Ætla að 
græða á þessu. Og þetta eru lán sem þú þarft í raun ekki að hafa ábyrgðamann að. 
Þannig að þeir ætla að garantera það að þeir geti fengið þá góða fjárhæð til baka. Og 
þú getur fengið lánið strax. Þannig að það er engin pappírsvinnsla, sem að kannski 
kostar tíma í bönkunum. Það er enginn starfsmaður beint sem að fer yfir hvort þú sért 
hæfur til að fá þessi lán.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  
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V6: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað maður er að borga af venjulegum lánum. Ég er 
ekki með nein lán. Kannski 15-20% 

S: Svipað og af yfirdrætti í bankanum kannski?  

V6: Já  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V6: Persónulega finnst mér það allt of auðvelt að nálgast þessi lán. Þú þarft bara að 
hafa aðgang að interneti eða ég held að þú getir líka sent sms í ákveðin fyrirtæki.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V6: Ég held það sé alveg stór hópur. Örugglega bæði fólk sem er í vanskilum, af því að 
það getur ekki fengið lán úti í banka en getur fengið lán þarna. Örugglega líka 
óreglufólk, svo líka kannski fólk sem að nær ekki akkúrat endum saman um 
mánaðarmótin og vantar kannski 100 þúsund krónur uppá og hugsar sem svo að það 
getur svo borgað þetta strax eftir mánaðarmót. Örugglega líka alveg þannig fólk.  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V6: Já alveg örugglega. Ég held það.  

S: Af hverju heldur þú það? 

V6: Af því þetta er auðvelt. Og það eru ekkert allir háskólanemar sem vinna og hafa 
mikið fé á milli handanna.  

S: Hefur þú tekið smálán?  

V6: Nei 

S: Þekkir þú einhvern sem hefur tekið smálán?  

V6: Ekki sem ég veit um. En getur svo sem verið án þess að maður viti af því.  

S: Hvers vegna hefur þú valið að taka ekki svoleiðis lán?  

V6: Af því ég hef ekki þurft þess. Ég á alltaf pening í bankanum.  

S: Getur þú ímyndað þér einhverjar aðstæður þar sem þú myndir geta hugsað þér að 
taka slík lán?  

V6: Nei ég held ekki. Mig langar ekki að borga mikla vexti af einhverju.  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V6: Ef ég væri ekki með pening?  

S: Já 

V6: En ef ég gæti notað vísakortið, ég myndi alltaf nota það frekar.  
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S: Ef í dæminu á undan þú hefðir ekki aðgang að öðru lánsformi. Annað hvort tækið 
þú smálán til að borga eða fengir ekki lán, hvað myndir þú þá gera? 

V6: Enginn gæti lánað mér? Gæti ekki hringt í pabba?  

S: Nei þú næðir ekki í neinn.  

V6: Ég myndi örugglega spyrja hvort ég gæti ekki fengið reikning sendan.  

S: Af hverju myndir þú gera það?  

V6: Örugglega út af því hvað það eru háir vextir. Og mér finnst óþægilegt að skulda.  

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

V6: Það gæti kannski komið fólki vel. Á síðustu dögum mánaðarins. Svona sem vantar 
bráðnauðsynlega pening en þarf kannski ekki stóra upphæð, sem það veit að það 
getur borgað svo til baka strax þegar það fær útborgað um næstu mánaðarmót.   

S:Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

V6: Það er örugglega svolítið auðvelt að festast í einhverjum hring. Ef þú átt ekki 
peninginn þarna og getur ekki borgað þetta upp næstu mánaðarmót þá ertu ekkert að 
fara að geta borgað þetta. Það koma mjög háir vextir á stuttum tíma held ég. Held það 
sé mjög auðvelt að festast í einhverju svona eins og með yfirdrátt, í einhverjum hring.  

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V6: Mér finnst það já.  

S: Finnst þér að þær ættu að vera sambærilegar eða strangari en á öðrum lánum?  

V6: Bara sambærilegt.  

S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V6: Alveg örugglega, einhvern tíman. Bíddu, ég sé fyrir mér það er svona ljós gul-
brúnn bakgrunnur. Hvað heitir þetta aftur? Nei ég man það ekki. Heitir það ekki bara 
eitthvað Smálán. Nei ég man það ekki. En ég hef oft séð auglýsingar.  

S: Manstu eftir einhverri sérstakri auglýsingu?  

V6: Nei en það er eitt fyrirtæki sem heitir Smálán.  
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Viðauki 7: Viðtal 7 

Kona, 24 ára, nemi í sálfræði (HR). viðtal tekið þriðjud. 23.janúar 2013 

S:Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V7: Er það ekki eitthvað sem maður sendir sms og fær strax inn á reikninginn sinn. 
Það eru miklir vextir á því, held ég. Þú byrjar á einhverri lítilli upphæð, getur svo 
fengið meiri. 

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá þessi lán?  

V7: Ég veit ekki hvort það eru aldursskilyrði. En ég held það sé ekki nein tekjuskilyrði 
eða neitt svoleiðis.  

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V7: Nei ég veit það ekki. En það hlýtur að enda í innheimtu og kröfuferli einhverju.   

S: Finnst þér líklegt að það sé hægt að semja við fyrirtækin um endurgreiðslu?  

V7: Nei mér finnst það ekki mjög líklegt.  

S: Af hverju ekki? 

V7: Bara það sem maður hefur heyrt. Að fólk lendir í veseni.    

S: Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

V7: Ég eiginlega hef ekki hugmynd. Ég veit ekki einu sinni hvað er mikið og hvað er 
lítið.  

S: En myndir þú halda að það væri mikið eða lítið í samanburði við önnur lán?  

V7: Mikið, ég myndi halda að það væru háir vextir á þeim.  

S: Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

V7: Kannski ef þú færð 10 þúsund og þarft að borga til baka 11 þúsund. En 10% er 
rosalega hátt samt. Þannig að ef þú ert með hærri upphæð, það kannski veltur á 
upphæðinni. Kannski 2%.  

S: Hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

V7: Mér finnst of auðvelt að nálgast smálán. Það eru svo margir sem átta sig ekki á því 
hvað það er þegar þú ert kominn út í svona pakka. Hvaða áhrif það getur haft. Því 
þetta er bara smá redding í smá tíma. Þannig að það þyrfti að vera erfiðara að nálgast 
þau en með sms-i.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

V7: Ég held það sé mikið til ungt fólk. Okey þetta eru kannski fordómar, en fólk sem er 
að taka neyslulán. Svo hefur maður heyrt af fólki sem er náttúrulega bara í peninga 
vandræðum sem tekur þetta lán og heldur að það reddi sér. Ég myndi halda að það 
væri aðallega ungt fólk og mögulega fólk sem á veið neysluvandamál að stríða.  
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S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

V7: Já ég gæti alveg trúað því, kannski smærri lánin.  

S: Af hverju heldur þú það? 

V7: Námslánin eru ekki það há.  

S: Í hvað heldur þú að fólk noti peninginn sem það fær af þessum lánum?  

V7: Held það sé rosalega misjafnt. Sumir eru að eyða í mat og bíó, sem eru að taka 
lítið. Sumir nota það til að dekka yfirdrátt eða eitthvað. Ég held þetta séu aðallega 
neyslulán. Ekki þá fíkniefnaneyslu heldur dagleg neysla.  

S: Hefur þú tekið smálán?  

V7: Nei 

S: Þekkir þú einhvern sem hefur tekið smálán?  

V7: Nei. Ekki svo ég viti.   

S: Hvers vegna hefur þú valið að taka ekki svoleiðis lán?  

V7: Aðallega af því mig hefur ekki vantað pening. Og mér skilst að þetta sé bara 
vítahringur.  

S: Getur þú ímyndað þér einhverjar aðstæður þar sem þú myndir geta hugsað þér að 
taka slík lán?  

V7: Ég myndi hugsanlega gera það ef ég þyrfti mjög nauðsynlega að brúa bilið 
einhversstaðar. En ekki nema vitandi samt til þess að ég gæti borgað það. Kannski 
tveir dagar í mánaðarmót og ég veit að ég get borgað það til baka.  

S: Ég ætla að fá að lesa fyrir þig ímyndaðar aðstæður:   

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

V7: (umhugsun)...ég myndi fyrst hringja í pabba.  

S: Já 

V7: Ég myndi fyrst reina eitthvað annað áður en ég tæki smálán.  

S: Ef í dæminu á undan þú hefðir ekki aðgang að öðru lánsformi. Annað hvort tækið 
þú smálán til að borga eða fengir ekki lán, hvað myndir þú þá gera? 

V7: Ég væri bara föst 

S: Já þú þyrftir að láta gera við bílinn.  Myndir þú geta hugsað þér að taka smálán?  

V7: Já ég myndi örugglega freistast til þess. Já.  

S: Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 
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V7: Já það getur hjálpað þér að brúa bilið ef þú þarft á því að halda. Eins og mér skilst 
er aðgengið mjög auðvelt og ef þú þarft nauðsynlega pening núna. Ef ég horfi bara á  
þá hliðina, þá er það alveg jákvætt. En svo eru afleiðingarnar bara ekki eins jákvæðar.  

S:Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

V7: Ég myndi halda að það væri háir vextir, erfitt að borga þau til baka. Ofboðslega 
stuttur frestur til að borga þau til baka. Sem getur kannski orðið til þess að fólki 
reynist erfiðara að klára greiðslurnar.  

S: Í dag ná ekki lög og reglur yfir þessi lán. Telur þú æskilegt að það verði settar á 
reglur um þessi lán. Og finnst þér að þær ættu að vera svipaðar og á öðrum lánum, 
eða strangari?   

V7: Já  

S: Finnst þér að þær ættu að vera sambærilegar eða strangari en á öðrum lánum?  

V7: Tilgangurinn með smálánum er þessi; að þú getur fengið peninginn strax. Ég veit 
það í rauninni ekki. Það er náttúrulega ekkert sniðugt að hver sem er geti fengið 
pening ef hann getur svo ekki borgað til baka. Eins og ég heyrði að þá var þarna fólk 
með geðræn vandamál að taka fullt af lánum og geti þar af leiðandi ekki borgað og það 
er að lenda á aðstandendum og svona. Þannig að ég myndi segja bara sambærilegar 
reglur.   

S: Nú eru fimm smálánafyrirtæki á landinu. Getur þú nefnt mér nafnið á einhverju 
þeirra? 

V7: Kredía, vá ég á að vita fleiri. Var ekki einhver sem var hundur? Ég man ekki hvað 
það heitir. 19 eitthvað. Ég man ekki fleiri.  
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Viðauki 8: Viðtal 8 

Karl, 27 ára, nemi í umhverfis og byggingarverkfræði (HÍ). Viðtal tekið mánudaginn 
28.janúar 2013 

S:Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

V8: Allt sem ég veit um smálán. Þetta eru fyrirtæki sem komu upp á Íslandi fyrir svona 
tveimur þremur árum, að erlendri fyrirmynd. Sem veita basically yfirdrátt í nokkra 
daga eða vikur og eru með mjög háum vöxtum. Það er reyndar búið að breyta því 
núna þannig að þeir eru með sína vexti og svo falla venjulegir vextir ofan á það. Þessi 
lán gera of marga gjaldþrota. Það er mismunandi hversu há lán fólk á rétt á miðað við 
þeirra greiðslusögu, byrði og aldur og svona ýmislegt. Svo sem ekkert endilega 
lífsnauðsynlegustu fyrirtækin en maður þarf að passa hvernig maður tekur smálán. 
Til dæmis ekki senda sms eftir ákveðinn tíma um helgar finnst mér. Sem er líka alltaf 
verið að berjast fyrir.  

S: Eitthvað fleira?  

V8: Ekki svona sem ég man eftir í fljótu bragði. Það eru nokkur fyrirtæki hérna á 
Íslandi, Kredia, Smálán, Múla og ég man ekki fleiri.  

S: Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að taka slíka lán?  

V8: Ég held það séu voða lítil. Bara vera með kreditkort og mátt ekki vera á 
vanskilaskrá. Ég held það sé allt of sumt sko. Ég man ekki eftir neinu öðru. Jú þú þarft 
að vera búinn að ná einhverjum ákveðnum aldri.  

S: Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

V8: Það fer bara í innheimtu og ef þú sinnir henni ekki fer það bara í ávöxtunarkröfu. 
Svona kreditInfo.  

S: Myndir þú telja að það væri hægt að semja við þessi fyrirtæki um afborganir?  

V8: Örugglega, það er ekkert verra fyrir þau að semja um afborganir heldur en að 
senda þetta í áframhaldandi innheimtu.  

S: Hefur þú einhverja hugmynd hver kostnaðurinn af smálánum er?  

V8: Ég held að lántökugjaldið sé eitthvað í kringum 25% eða eitthvað svoleiðis, ofan á 
upphæðina sem þú tekur að láni.  

S: Hvað myndir þú telja eðlilegt að rukka í vexti af svona lánum?  

V8: Þeir eru með lántökugjald, sem basically eru vextir. 25% er náttúrulega frekar 
hátt ef út í það er farið. Maður getur séð fyrir sér að ef einhver myndi fara út í og búa 
til hagstæðara módel þá myndu þeir hirða markaðinn, sko.  

S: Hvað myndir þú segja að væri góð vaxtaprósenta, eða kostnaður?  

V8: Þetta er náttúrulega svolítil áhætta. Því það er fullt af fólki sem er ekki að standa í 
skilum á svona drasli. Út frá mínum pælingum myndi ég aðeins vilja fá að reikna út 
dæmið, en ég myndi, ef ég gæti sett fram módel sem myndi ganga upp með 10-15% 



V-8 

vöxtum sem er talsvert lægra heldur en er núna í gangi, þá myndi ég hirða markaðinn. 
Ekki spurning.  

S: Hvað finnst þér um aðgengi að smálánum?  

V8: Það er eiginlega of auðvelt myndi ég segja.  

S: Af hverju? 

V8: Segjum sem svo að einhver í neyslu eða vitleysu  fái ekki pening frá foreldrum 
sínum, þá bara eitt sms og þá er hann kominn með peninginn inn. Án þess að átta sig á 
nokkrum sköpuðum hlut. Ég held að fólk pæli ekkert. Mér finnst það líka vel falið hjá 
þeim hvað það er hátt gjald á því að taka smálán.  

S: Þér finnst þeir ekki koma fram með alla söguna? 

V8: Nja, þeir eru bara góðir að markaðssetja sig, ef út í það er farið.  

S: Hverjir heldur þú að taki smálán?  

V8: Ég held það sé fólkið sem að lifir á tékka og er jafnvel komið þannig að bankinn sé 
ekki tilbúinn að veita þeim yfirdrátt. Er í skammtíma vandræðum. Fólk er ekkert 
voðalega vel stætt þegar það tekur smálán. Það segir sig eiginlega sjálft.  

S: Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?  

V8: Öruggleg einhverjir en ég held það sé ekki stór prósenta. Ég held það séu meira 
menntaskólakrakkar og óreglufólk.  

S: Hvað heldur þú að lántakendur geri við peninginn sem þeir lána?  

V8: Ég held hann sé að fara fyrst og fremst í neyslu. Hvort sem það er fíkniefni eða 
áfengi, eða eitthvað þess háttar. Hugsanlega fólk sem er að redda sér um 
mánaðarmótin, á ekki krónu fyrir mat. Eða eins og var sagt í einhverri auglýsingunni, 
það er útsala núna en þú átt ekki pening til að fara á útsöluna fyrr en eftir 
mánaðarmótin. Þannig að þú tekur smálán til að kaupa buxurnar sem voru á útsölu. 
Þá faktíst „sparaðir“ þú af því þú náðir að kaupa þær á útsölu.   

S: Hefur þú tekið smálán?  

V8: Ég hef tekið smálán.  

S: Hvers vegna tókst þú slíkt lán?  

V8: Það var held ég, ég vissi að ég var að fá pening um mánaðarmótin og þurfti 
eitthvað til að redda mér einhverja daga.  

S: Varstu búinn að kynna þér mismunandi lánakosti áður en þú tókst lánið? 

V8: Nei 

S: Var það skyndiákvörðun? 

V8: Já 

S: Hvernig upplifðir þú lánaferlið, frá umsókn til útborgunar?  
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V8: Það var mjög stutt. Það bara gerðist einn tveir og þrír.  

S: Hvernig var það í þínu tilfelli? 

V8: Þetta var bara að skrá sig á netið með einhverjar upplýsingar, og svo gastu sótt 
um þar eða með smsi.  

S: Lentir þú í erfiðleikum með að borga af láninu?  

V8: Nei, ég vissi að það var peningur að koma inn sem að myndi kovera það.  

S: Hvað var þetta há upphæð?  

V8: Þetta var bara lágmarksupphæðin.  

S: Er líklegt að þú munir taka aftur slíkt lán?  

V8: Nei ég hugsa að ég reyni að komast hjá því. Ef þess þarf, þá er hagstæðara að fá 
yfirdrátt hjá bankanum heldur en að nota smálán.  

S: Þekkir þú einhverja sem hafa tekið smálán?  

V8: Nei ekki þannig að ég viti.  

S: Getur þú nefnt mér eitthvað jákvætt um smálán? 

V8: Jákvætt um smálán?, ja ég veit það ekki. Augljóslega virðist vera markaður fyrir 
þetta. Annars væru ekki svona mörg fyrirtæki komin inn í þetta. Mér finnst ágætt, 
nýjasta fyrirtækið sem heitir Múla, þeir bjóða ekki um þetta í gegnum sms. Þú þarft að 
gera þetta í gegnum heimasíðuna og ég held að þeir séu með lokað á einhverjum 
ákveðnum tíma dagsins. Til þess að óreglufólk, kannski um helgar, blekað niður í bæ 
eða að einhverjum öðrum ástæðum getur ekki tekið þar af leiðandi smálán.  

S: Getur þú nefnt mér eitthvað neikvætt um smálán? 

V8: Það er náttúrulega fullt af fólki búið að lenda í vandræðum, sérstaklega áður en 
nýju reglurnar komu með vextina. Þar sem að upphæðin á tveimur þremur mánuðum 
var orðin fjórföld það sem þú fékkst lánað á sínum tíma. það er kannski full mikið 
verið að auglýsa inná markað hjá menntaskólakrökkum sem að fatta ekki hvað þeir 
eru að gera.  

S: Þegar þú tókst þitt lán, var það tekið að degi til eða að kvöldi? 

V8: Það var tekið að kvöldi til.  

S: Og var það í gegnum sms? 

V8: Já 

S: Í hvað fóru þeir peningar? 

V8: Oh, ég man það ekki. Þetta eru nokkur ár síðan. Ég var með reikning sem ég þurfti 
að borga og til þess að lenda ekki vanskilum tók ég smálánið.  

S: Í dag gilda ekki sömu lánareglur yfir smálán og önnur neytendalán, finnst þér að 
það ætti að setja reglur um smálán? 
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V8: Klárlega 

S: Finnst þér að þær ættu að vera sambærilegar eða strangari en á hefðbundnum 
lánum?  

V8: Ég hef ekki kynnt mér þetta málaferli nógu vel, en þetta eru náttúrulega ekki það 
stórar upphæðir. Þeir eru nú þegar búnir að laga þetta til þannig að það er bara þetta 
lántökugjald og svo eru eðlilegir lágmarksvextir á þessu. Sem er strax mun betra 
heldur en þetta var.  

S: Myndir þú ráðleggja öðrum að taka svona lán?  

V8: Nei ég myndi ekki mæla með því.  

S: Getur þú ímyndað þér einhverjar aðstæður sem það myndi henta? 

V8: Já ef þú ert pottþéttur á því að þú sért að fá upphæð inn, til dæmis um 
mánaðarmótin, sem koverar og eftir afborgunina þá veistu að þú getur lifað á restinni 
yfir mánuðinn. Þú ert ekki að setja að stað vítahring og þú nauðsynlega þarft þessa 
upphæð til að græja eitthvað. Þá jú jú það getur verið að það sé eitthvað tilboð í gangi 
sem að er of gott til að segja nei. En það er reyndar kannski þessi íslenski 
hugsunarháttur. Það er alltaf hægt að segja nei. Það er ekkert sem þú þarft 
nauðsynlega. Þú getur yfirleitt fundið aðra leið en að taka smálán. Fara í bankann og 
fá yfirdrátt 
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Viðauki 9: Kynningarbréf fyrir könnun 

Ágæti viðtakandi.  

Ég er nemendi við Háskólann á Bifröst og er að kanna skilning og viðhorf 
háskólanema til smálána (e. payday loan). Rannsókn þessi er hluti af lokaverkefni 
mínu.  Ég leita eftir sjálfboðaliðum til þess að taka þátt í stuttri könnun og mér þætti 
vænt um ef þú gætir séð af nokkrum mínútum og tekið þátt. Um 20 spurningar er að 
ræða. 

Undir engum kringumstæðum verða svör rakin til einstakra svarenda. Þér er hvorki 
skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Ef spurningar 
vakna þá vinsamlegast sendu mér línu með því að senda mér tölvupóst á netfangið 
daniel.sigurdsson.glad.10@bifrost.is eða hafa samband við mig símleiðis.  
Vinsamlegast smelltu á linkinn að neðan eða afritaðu yfir í vefvafrann þinn. 

 
https://konnun.bifrost.is//index.php?sid=46943&newtest=Y&lang=is 

  

Kærar þakkir! 

Daníel Sigurðsson Glad s. 615 2082  

 

https://konnun.bifrost.is/index.php?sid=77312&lang=is
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Viðauki 10: Spurningalistakönnun 

Kæri þátttakandi,  

Þessi könnun er hluti af rannsókn minni um viðhorf háskólanema til smálána (e. 
payday loan). Ég óska þess að þú svarir eftir bestu sannfæringu. Undir engum 
kringumstæðum verða svör rakin til einstakra svarenda. Þér er hvorki skylt að svara 
einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Ef spurningar vakna þá 
vinsamlegast sendu mér línu með því að senda tölvupóst á netfangið 
daniel.sigurdsson.glad.10@bifrost.is 

Ég þakka sýndan áhuga! 

Það eru 22 spurningar í þessari könnun 

1 [001] 

Ertu í grunnnámi á háskólastigi? 

Með grunnnámi er átt við að þú sért skráð/ur á námsleið sem líkur með 
grunnháskólagráðu (B.S eða B.A gráðu). 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Lýðfræðispurningar 

2 [1]Hvort ert þú karl eða kona?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Karl  

Kona  

3 [2]Í hvaða aldursflokki ert þú?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Yngri en 20 ára  

21 - 30 ára  

31 - 40 ára  

41 - 50 ára  

51 - 60 ára  

61 árs og eldri  

4 [3]Hvar átt þú heima?  
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Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Mosfellsbær, Garðabær, Seltjarnarnes, 
Bessastaðahreppur, Kópavogur og Hafnarfjörður)  

Utan höfuðborgarsvæðis  

5 [4]Hverjar eru heildartekjur allra einstaklinga á heimilinu á mánuði fyrir 
skatt?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Lægri en 200.000  

201.000-400.000  

401.000-600.000  

601.000-800.000  

801.000 eða hærri  

6 [5]Átt þú fasteign?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

7 [6]Í hvaða námi ert þú skráð/ur við Háskólann á Bifröst?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

HHS  

Viðskiptafræði  

Viðskiptalögfræði  

Annað  

Almennar spurningar 

8 [7] 

Veist þú hvað smálán (e.payday loan) eru? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

9 [8]Hvert er viðhorf þitt til smálána?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
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Mjög jákvætt  

Frekar jákvætt  

Hvorki jákvætt né neikvætt  

Frekar neikvætt  

Mjög neikvætt  

10 [21]Hvað finnst þér um aðgengi að smálánum?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mjög auðvelt að nálgast þau  

Frekar auðvelt að nálgast þau  

Hvorki auðvelt né erfitt að nálgast þau  

Frekar erfitt að nálgast þau  

Mjög erfitt að nálgast þau  

11 [9]Hvert af eftirtöldu finnst þér eiga við smálán?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Nauðsynleg  

Óþarfi  

Hættuleg  

Jákvæð  

Neikvæð  

Eru af hinu illa  

Skammvin hjálp  

Hjálp í neyð  

Ódýr lán  

Dýr lán  

Annað:  

  

12 [10]Af hverju telur þú að fólk taki smálán?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Til að borga aðrar skuldir  
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Til að borga nauðsynjar  

Til að borga óþarfa hluti  

Til að borga skemmtanir  

Vegna þess að lánin eru ódýr  

Vegna þess hvað peningarnir koma fljótt inn á reikninginn  

Annað:  

  

13 [11]Hefur þú tekið smálán?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

14 [12]Ef já, hvers vegna tókstu slíkt lán?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Til að borga aðrar skuldir  

Til að borga nauðsynjar  

Til að borga skemmtanir  

Til að borga viðgerðir  

Annað  

15 [13]Ef já, hefur þú lent í vandræðum með afborganir af láninu?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

16 [14]Er líklegt að þú munir taka aftur slíkt lán?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

17 [15]Ef nei, hvers vegna hefur þú ekki tekið slíkt lán?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Þarf ekki lán  
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Þau eru of dýr  

Skilmálar eru óljósir  

Lánstíminn er of stuttur  

Það er of einfalt að taka smálán  

Virkar ekki öruggt að taka smálán  

Vill ræða persónulega við lánveitanda  

Ég er hrædd/ur um að geta ekki borgað lánið  

Annað:  

  

18 [16]Telur þú líklegt að þú munir nýta þér smálán næstu 12 mánuðina?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

19 [17] 

Finnst þér að það ætti að setja strangari reglur um lánveitingu smálána en 
hefðbundinna bankalána? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

20 [18]Í dag gilda ekki sömu reglur fyrir smálán og önnur neytendalán. Þetta 
þýðir meðal annars að það eru ekki sömu kröfur gerðar um að greiðslugeta 
lántakenda sé könnuð, líkt og gildir um önnur lán. Finnst þér að það eigi að 
gilda sömu reglur um smálán og önnur lán?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

21 [19]Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna 
hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  
Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
sammála  

Mjög 
sammála 
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Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
sammála  

Mjög 
sammála 

Smálán eru 
okurlán  

     

Smálán eru 
óþarfi  

     

Smálán eru 
eins og önnur 
lán  

     

Þeir sem taka 
smálán eiga í 
fjárhagsvanda  

     

Ungt fólk er 
líklegra til að 
taka smálán en 
aðrir  

     

Háskólanemar 
eru líklegir til 
þess að taka 
smálán 

     

Smálán eru 
góður kostur 
fyrir 
skammtíma 
fjármögnun  

     

22 [20]Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri, en hefur ekki fengið 
tækifæri til að svara hér á undan?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Viðauki 11: Viðtalsrammi 

A)  

Bakgrunnsupplýsingar 

Kyn 

Aldur 

Námsleið í háskóla 

 

B)  

Spurningar um efnið 

Getur þú sagt mér hvað þú veist um smálán?  

Veistu hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að taka slík lán? 

Veistu hvað getur gerst ef einstaklingar borga ekki lánið til baka á tilsettum tíma?  

Hefur þú einhverja hugmynd hvað kostnaðurinn er af smálánum?  

Hvað telur þú eðlilegt að rukkað sé í vexti af skammtímalánum?  

hvað finnst þér um aðgengið að smálánum? 

Hverjir heldur þú að taki smálán ?  

Telur þú að margir háskólanemar hafi tekið smálán?   

Hvað myndir þú halda að lántakendur geri við peninginn sem þeir lána hjá 
smálánafyrirtækjunum?  

Hefur þú tekið smálán, eða þekkir þú einhvern sem hefur tekið slíkt lán?  

Já = hvers vegna tókstu slíkt lán, varstu búinn að kynna þér mismunandi lánakosti 
áður en þú tókst það, hvernig upplyfðir þú lánaferlið, er líklegt að þú munir aftur taka 
slíkt lán?  

Nei = hvers vegna hefur þú ekki tekið slíkt lán, getur þú ýmindað þér einhverjar 
aðstæður þar sem þú myndi geta hugsað þér að taka slíkt lán? 

Ef þekkja einhvern=veistu til hvers viðkomandi tók lánið, hvað finnst þér um það 

Ýmyndaðar aðstæður:  

Ef þú værir staddur/stödd úti á landi og bíllinn bilaði myndir þú geta hugsað þér að 
nota smálán til að borga viðgerðina og þannig halda ferlalaginu áfram. 

Ef í dæminu á undan hefðir þú ekki aðgagn að öðrum lánum (í formi yfirdráttar eða 
kreditkorta). Annað hvort tækir þú smálán eða þú gætir ekki gert við bílinn. Hvað 
myndir þú gera?  
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Getur þú nefnt eitthvað jákvætt um smálán? 

Getur þú nefnt eitthvað neikvætt um smálán? 

Í dag ná ekki lög um smálánin. Finnst þér að það ætti að setja lög sem ná yfir 
starfsemina.  

Það eru fimm lánafyrirtæki starfandi á íslenska smálánamarkaðnum. Getur þú nefnt 
mér eitthvert þeirra? 
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Viðauki 12: Niðurstöður úr spurningalistakönnun 

Ertu í grunnnámi á háskólastigi?    Með grunnnámi er átt við að þú sért skráð/ur á námsleið sem líkur með 
grunnháskólagráðu (B.S eða B.A gráðu). 

Svar Talið Prósent 

Já (Y) 69 100.00% 

Nei (N) 0 0.00% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 1 
  Hvort ert þú karl eða kona? 

 Svar Talið Prósent 

Karl (A1) 25 36.23% 

Kona (A2) 43 62.32% 

Ekkert svar 1 1.45% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 2 
  Í hvaða aldursflokki ert þú? 

 Svar Talið Prósent 

Yngri en 20 ára (A1) 0 0.00% 

21 - 30 ára (A2) 28 40.58% 

31 - 40 ára (A3) 28 40.58% 

41 - 50 ára (A4) 11 15.94% 

51 - 60 ára (A5) 2 2.90% 

61 árs og eldri (A6) 0 0.00% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 3 
  Hvar átt þú heima? 
  Svar Talið Prósent 

Höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Mosfellsbær, Garðabær, Seltjarnarnes, 
Bessastaðahreppur, Kópavogur og Hafnarfjörður) (A1) 22 31.88% 

Utan höfuðborgarsvæðis (A2) 47 68.12% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 4 
  Hverjar eru heildartekjur allra einstaklinga á heimilinu á mánuði fyrir skatt? 

Svar Talið Prósent 

Lægri en 200.000 (A1) 12 17.39% 

201.000-400.000 (A2) 14 20.29% 

401.000-600.000 (A3) 16 23.19% 

601.000-800.000 (A4) 11 15.94% 

801.000 eða hærri (A5) 14 20.29% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 
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   Niðurstöður fyrir 5 
  Átt þú fasteign? 
  Svar Talið Prósent 

Já (Y) 33 47.83% 

Nei (N) 36 52.17% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 6 
  Í hvaða námi ert þú skráð/ur við Háskólann á Bifröst? 

Svar Talið Prósent 

HHS (A1) 8 11.59% 

Viðskiptafræði (A2) 45 65.22% 

Viðskiptalögfræði (A3) 15 21.74% 

Annað (A4) 1 1.45% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 7 
  Veist þú hvað smálán (e.payday loan) eru? 

 Svar Talið Prósent 

Já (Y) 67 97.10% 

Nei (N) 0 0.00% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 8 
  Hvert er viðhorf þitt til smálána? 

 Svar Talið Prósent 

Mjög jákvætt (A1) 0 0.00% 

Frekar jákvætt (A2) 4 5.80% 

Hvorki jákvætt né neikvætt (A3) 6 8.70% 

Frekar neikvætt (A4) 10 14.49% 

Mjög neikvætt (A5) 49 71.01% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 21 
  Hvað finnst þér um aðgengi að smálánum? 

 Svar Talið Prósent 

Mjög auðvelt að nálgast þau (A1) 43 62.32% 

Frekar auðvelt að nálgast þau (A2) 18 26.09% 

Hvorki auðvelt né erfitt að nálgast þau (A3) 2 2.90% 

Frekar erfitt að nálgast þau (A4) 1 1.45% 

Mjög erfitt að nálgast þau (A5) 0 0.00% 

Ekkert svar 5 7.25% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 9 
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Hvert af eftirtöldu finnst þér eiga við smálán? 
 Svar Talið Prósent 

Nauðsynleg (SQ001) 2 2.90% 

Óþarfi (SQ002) 31 44.93% 

Hættuleg (SQ003) 47 68.12% 

Jákvæð (SQ004) 1 1.45% 

Neikvæð (SQ005) 37 53.62% 

Eru af hinu illa (SQ006) 23 33.33% 

Skammvin hjálp (SQ007) 38 55.07% 

Hjálp í neyð (SQ008) 20 28.99% 

Ódýr lán (SQ009) 1 1.45% 

Dýr lán (SQ010) 51 73.91% 

Annað 3 4.35% 

   

   Niðurstöður fyrir 10 
  Af hverju telur þú að fólk taki smálán? 

 Svar Talið Prósent 

Til að borga aðrar skuldir (SQ001) 45 65.22% 

Til að borga nauðsynjar (SQ002) 30 43.48% 

Til að borga óþarfa hluti (SQ003) 45 65.22% 

Til að borga skemmtanir (SQ004) 39 56.52% 

Vegna þess að lánin eru ódýr (SQ005) 1 1.45% 

Vegna þess hvað peningarnir koma fljótt inn á reikninginn (SQ006) 35 50.72% 

Annað 1 1.45% 

   

   Niðurstöður fyrir 11 
  Hefur þú tekið smálán? 
  Svar Talið Prósent 

Já (Y) 6 8.70% 

Nei (N) 60 86.96% 

Ekkert svar 3 4.35% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 12 
  Ef já, hvers vegna tókstu slíkt lán? 

 Svar Talið Prósent 

Til að borga aðrar skuldir (A1) 1 1.45% 

Til að borga nauðsynjar (A2) 5 7.25% 

Til að borga skemmtanir (A3) 0 0.00% 

Til að borga viðgerðir (A4) 0 0.00% 

Annað 0 0.00% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 63 91.30% 

   

   Niðurstöður fyrir 13 
  Ef já, hefur þú lent í vandræðum með afborganir af láninu? 

Svar Talið Prósent 

Já (Y) 1 1.45% 

Nei (N) 5 7.25% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 63 91.30% 
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   Niðurstöður fyrir 14 
  Er líklegt að þú munir taka aftur slíkt lán? 

 Svar Talið Prósent 

Já (Y) 3 4.35% 

Nei (N) 3 4.35% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 63 91.30% 

   

   Niðurstöður fyrir 15 
  Ef nei, hvers vegna hefur þú ekki tekið slíkt lán? 

 Svar Talið Prósent 

Þarf ekki lán (SQ001) 28 40.58% 

Þau eru of dýr (SQ002) 34 49.28% 

Skilmálar eru óljósir (SQ003) 10 14.49% 

Lánstíminn er of stuttur (SQ004) 4 5.80% 

Það er of einfalt að taka smálán (SQ005) 4 5.80% 

Virkar ekki öruggt að taka smálán (SQ006) 16 23.19% 

Vill ræða persónulega við lánveitanda (SQ007) 4 5.80% 

Ég er hrædd/ur um að geta ekki borgað lánið (SQ008) 9 13.04% 

Annað 5 7.25% 

   

   Niðurstöður fyrir 16 
  Telur þú líklegt að þú munir nýta þér smálán næstu 12 mánuðina? 

Svar Talið Prósent 

Já (Y) 2 2.90% 

Nei (N) 65 94.20% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 17 
  Finnst þér að það ætti að setja strangari reglur um lánveitingu smálána en hefðbundinna bankalána? 

Svar Talið Prósent 

Já (Y) 46 66.67% 

Nei (N) 15 21.74% 

Ekkert svar 8 11.59% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 18 
  Í dag gilda ekki sömu reglur fyrir smálán og önnur neytendalán. Þetta þýðir meðal annars að það eru ekki 

sömu kröfur gerðar um að greiðslugeta lántakenda sé könnuð, líkt og gildir um önnur lán. Finnst þér að það 
eigi að gilda sömu reglur um smálán og önnur lán? 

Svar Talið Prósent 

Já (Y) 47 68.12% 

Nei (N) 14 20.29% 

Ekkert svar 8 11.59% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ001) 
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Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 
eftirfarandi fullyrðingum. 
[Smálán eru okurlán] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 9 13.04% 

Frekar ósammála (A2) 3 4.35% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 2 2.90% 

Frekar sammála (A4) 5 7.25% 

Mjög sammála (A5) 48 69.57% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ002) 
 Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum. 
[Smálán eru óþarfi] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 4 5.80% 

Frekar ósammála (A2) 7 10.14% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 12 17.39% 

Frekar sammála (A4) 10 14.49% 

Mjög sammála (A5) 33 47.83% 

Ekkert svar 3 4.35% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ003) 
 Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum. 
[Smálán eru eins og önnur lán] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 28 40.58% 

Frekar ósammála (A2) 19 27.54% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 8 11.59% 

Frekar sammála (A4) 5 7.25% 

Mjög sammála (A5) 7 10.14% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ004) 
 Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum. 
[Þeir sem taka smálán eiga í fjárhagsvanda] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 5 7.25% 

Frekar ósammála (A2) 8 11.59% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 18 26.09% 

Frekar sammála (A4) 21 30.43% 

Mjög sammála (A5) 15 21.74% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ005) 
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Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 
eftirfarandi fullyrðingum. 
[Ungt fólk er líklegra til að taka smálán en aðrir] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 4 5.80% 

Frekar ósammála (A2) 6 8.70% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 5 7.25% 

Frekar sammála (A4) 25 36.23% 

Mjög sammála (A5) 26 37.68% 

Ekkert svar 3 4.35% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ006) 
 Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum. 
[Háskólanemar eru líklegir til þess að taka smálán] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 2 2.90% 

Frekar ósammála (A2) 17 24.64% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 32 46.38% 

Frekar sammála (A4) 11 15.94% 

Mjög sammála (A5) 4 5.80% 

Ekkert svar 3 4.35% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 19(SQ007) 
 Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum. 
[Smálán eru góður kostur fyrir skammtíma fjármögnun] 

Svar Talið Prósent 

Mjög ósammála (A1) 40 57.97% 

Frekar ósammála (A2) 16 23.19% 

Hvorki sammála né ósammála (A3) 4 5.80% 

Frekar sammála (A4) 3 4.35% 

Mjög sammála (A5) 4 5.80% 

Ekkert svar 2 2.90% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   Niðurstöður fyrir 20 
  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri, en hefur ekki fengið tækifæri til að svara hér á undan? 

Svar 7 10.14% 

Ekkert svar 62 89.86% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   

   

   

   

    

 


