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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar og fræðilegu samantektar er að leitast við að svara 
tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri er um hvernig Íslendingar treysti 
fjármálastofnunum sínum og hin síðari hvaða afleiðingar geti hlotist af ef traustið 
skortir.  

Sagt hefur verið að traust sé mikilvægt í öllum samskiptum, það sé nauðsynlegt 
svo að samvinna og samstarf getið tekist og sé límið sem heldur samfélögum 
saman. Þar hafa höfundar um traust eins og Patrick Bateson (2008) komið með 
þá myndlíkingu að það sé meira segja dýrum eðlislægt að hafa með sér samvinnu 
til að lífið gangi eins og til er ætlast. Nefnir hann þar býflugurnar sem ekki muni 
stofna bú, lifa af og eiga góða samvinnu ef traustið er ekki til staðar.  

Piotr Sztompka (1999) segir:  

„The sociologist have finally discovered the clear and simple fact 
that, without trust, the everyday social life that we take for granted is 
simply not possible. Most of us would agree that the existence of 
trust is an essential component of all enduring social relationship,“ 
(bls. ix)..  

Í smærri samfélögum leggur fólk jafnvel meira upp úr trausti og trúverðugleika 
og því að orð standi heldur en í þeim stærri (Hardin, 2010). Íslendingar eru þar 
engin undantekning. Þeir vilja treysta ráðamönnum, stofnunum og hverjum 
öðrum og virðast leggja mikið upp úr því að samskipti manna séu almennt byggð 
á trausti.  

Landsmenn misstu margir sparifé sitt í fjármálahruninu 2008. Lán þeirra tóku 
stökkbreytingum svo erfitt var að greiða af þeim. Einhverjir útvaldir, að því að 
virtist, fengu niðurfelldar skuldir og afskriftir af lánum sínum á meðan flestir 
landsmenn börðust við að standa við loforð sín og greiða skuldir sínar (Bára, 
viðmælandi, 2016). Landsmenn heyrðu og lásu í fréttum að rætt var um að 
traustið sem farið hefði forgörðum þyrfti að endurnýja. Nauðsynlegt væri að 
landsmenn gætu treyst þeim stofnunum sem færu með fjármuni þeirra og hins 
opinbera (Óli Kristján Ármannsson, 2010).  

Ályktun rannsakanda er að Íslendingar treysti ekki fjármálastofnunum sínum og 
afleiðingarnar geti orðið margvíslegar, meðal annars þær að „mennskan“ hverfi í 
samskiptum manna og tortryggni vaxi í samfélaginu.  
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Abstract 

The goal of this study and theoretical summary is to try to answer two questions. 
The former is about how Icelanders trust their financial institutions and the latter 
about what consequences it would have if the trust was disrupted.  

It has been said that trust is important in all interactions. It’s a necessity so that 
partnership and cooperation can work and it is the glue that holds communities 
together. Authors who write about trust, like Patrick Bateson (2008), have put 
forth a metaphor which states that it’s even instinctual for animals to cooperate in 
order to make sure life goes the way it’s supposed to. As an example of this he 
points out that bees could not establish a colony and live in cooperation if there 
was no trust. 

Piotr Sztompka (1999) says: 

„The sociologist have finally discovered the clear and simple fact 
that, without trust, the everyday social life that we take for granted is 
simply not possible. Most of us would agree that the existence of 
trust is an essential component of all enduring social relationship,“ 
(bls. ix)..  

Trust and candour is even more important in smaller communities than in bigger 
ones (Hardin, 2010). Icelanders are no exception when it comes to this. They 
want to trust government officials, institutions and others and they seem to 
greatly value having human interactions built on trust. 

Many Icelanders lost all their savings in the financial crash of 2008. Their loans 
started mutating in such a way that it became difficult to make down payments. 
Some chosen individuals, it seemed, got their debts forgiven and their loans 
written of while most residents fought to keep their promises and pay their debts 
(Bára, viðmælandi, 2016). Icelanders heard and read in the news about the trust 
that got destroyed and how it would need to be rebuilt. It was considered a 
necessity that residents would be able to trust the institutions that handled their 
money (Óli Kristján Ármannsson, 2010). 

The researcher’s conclusion is that Icelanders do not trust their financial 
institutions and this will among others result in humanity disappearing from 
peoples’ interactions and mistrustfulness.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 90 eininga rannsóknarverkefni til Magister Artium prófs á 
Félagsvísindasviði, Hug- og félagsvísindadeildar Háskólans á Akureyri. Það er 
afurð af rannsókn höfundar sem staðið hefur yfir síðan haustið 2015 með 
nokkrum hléum.  

Faðir minn, Konráð Andrésson, hefur í gengum árin, farið með tilvitnanir í 
ýmsa andans menn. Meðal þess sem honum liggur oft á vörum er hending úr 
ljóði Þorsteins Erlingssonar, Myndin.  

„Því sá, sem hræðist fjallið og einlægt aftur snýr, 
fær aldrei leyst þá gátu, hvað hinum megin býr.“ 

Á þessari vegferð hefur sannast enn sem fyrr að stuðningur er manninum 
nauðsynlegur. Þegar brekkan varð of brött eða skriðan stríð og sýn á takmarkið 
tapaðist kom aðalleiðbeinandinn, Giorgio Baruchello prófessor við Háskólann á 
Akureyri, til hjálpar. Hvatti til dáða og minnti á að ef fjallið yrði ekki klifið 
fengist aldrei sýn á hvað hinum megin býr. Án hans aðstoðar hefði fjallið aldrei 
verið sigrað og þessi ritgerð ekki orðið til.  

Öðrum leiðbeinendum, yfirlesurum og hjálparhellum eru færðar alúðarþakkir 
fyrir þeirra ómetanlegu hjálp, sem ekki er metin til fjár. Þar eru á meðal 
leiðbeinendurnir Kjartan Ólafsson lektor við Háskólann á Akureyri og Kolbeinn 
H. Stefánsson sem gáfu sér tíma til að lesa yfir og koma með gagnlegar 
athugasemdir. Einnig Arnlaugur Guðmundsson sem á ögurstundu kom til 
skjalanna og gerði allar töflur í ritgerðina. Andrés Konráðsson, Guðmundur Þ. 
Brynjúlfsson og Unnur Lárusdóttir er fundu tíma í önnum sínum til að lesa yfir 
allt efnið. Hjalti Hugason prófessor við Háskóla Íslands sem enn sem fyrr 
reyndist vinur og mikilvægur haukur í horni er kom að yfirlestri og lagfæringu á 
texta. Olga Katrín Olgeirsdóttir er sá um uppsetningu á efnisyfirliti, töflu- og 
myndaskrá ritgerðarinnar og Ólöf María Brynjarsdóttir sem bjargaði fákunnandi 
móður sinni er kom að gerð heimildaskrár og tilvísana í texta. 
Fjármálaráðuneytinu er einnig þakkað fyrir fjárstyrk vegna þessa verkefnis.  

Með liðsinni alls þessa góða fólks hefur fjallið verið sigrað. Höfundur þessarar 
rannsóknar hefur leyst þá gátu hvað hinum megin býr. 
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1. Inngangur 

Gamalt máltæki segir að lykilatriði í viðskiptum sé traust og því meira sem 
traustið er því stærri verði viðskiptin.  

Ef traust tapast eða skortir getur það eitrað líf einstaklinga og samfélaga. Í 
viðtölum sem tekin voru vegna þessarar rannsóknar kemur glögglega í ljós að 
viðmælendur hafa upplifað hvoru tveggja.  

Starfsmenn bankanna hringdu í landsmenn og buðu ávöxtun fjár á einkar góðum 
kjörum og auglýsingar bankanna voru á sömu lund (Hannes, viðmælandi, 2017). 
Margir lögðu allt sitt sparifé inn á slíka reikninga (Rannsóknarnefnd Alþingis, 
2008). Íslensku bankarnir fitnuðu eins og púkinn á fjósbitanum (Camilla, 
viðmælandi, 2016).  

Höfundur þessarar ritgerðar hefur stundað rannsóknartengt meistaranám í 
félagsvísindum við Háskólann á Akureyri og er lokaverkefni þetta afrakstur þess. 
Markmiðið var að kanna hvort Íslendingar treysti fjármálastofnunum sínum, 
hverjar afleiðingarnar geti orðið ef traustið skortir og byggja upp kenningu því 
tengdu.  

Er traust almennt nauðsynlegt í samskiptum? Skiptir máli hvort fólk sem hefur 
samneyti hvert við annað treysti hvert öðru? Þurfa viðskiptavinir að treysta 
starfsmönnum þeirra stofnana sem þeir eiga í samneyti við? Eða stofnununum 
sjálfum sem slíkum? Hvernig gengur samvinna í traustlausu umhverfi? Ef traust 
er talið nauðsynlegt í samskiptum og samvinnu manna á meðal, hverjar verða 
afleiðingarnar ef það er ekki til staðar? Þessum spurningum velti höfundur meðal 
annars fyrir sér og leitast við að svara í þessari rannsókn.  

Í rannsókn sem felur í sér að kanna traust Íslendinga til fjármálastofnana er 
nauðsynlegt að ná til sem flestra landsmanna. Það var gert með 
spurningalistakönnun í samvinnu við netpanel Félagsvísindastofnunar Háskóla 
Íslands og í tengslum við áfangann Spurningalistakannanir sem tekinn var í 
Háskóla Íslands vorið 2016. Gagnaöflun fór fram 16. mars til 5. apríl 2016 og 
náði könnunin til 1292 einstaklinga frá 18 ára aldri á öllu landinu. Netpanellinn 
byggist á tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og gætt að því að dreifing eftir búsetu, 
kyni, aldri, menntun og tekjum sé sem líkust því er gerist meðal landsmanna. Því 
er mögulegt að alhæfa um niðurstöður rannsókna sem byggja á þessum svörum 
(Andrea G. Dofradóttir og Bylgja Árnadóttir, 2016). 
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Útkoman úr spurningalistakönnuninni var marktæk og leiddi í ljós að traust á 
fjármálastofnunum almennt væri lítið og hefði trauðla vaxið. Því ákvað höfundur 
að taka djúpviðtöl (e. in-depth) til að fá frekari skýringar og jafnframt að komast 
að því hvort samskipti fólks við fjármálastofnanir hefðu einhverju breytt um 
traust þeirra. Þá var áhugi á því að kanna skilning viðmælenda á trausti borið 
saman við skilgreiningu fræðimanna á sama hugtaki.  

Viðvera rannsakanda var mjög sýnileg í viðtölunum, þar sem um 
þátttökuathugun á vettvangi (e. participant observation ) var að ræða. Höfundur 
var ekki miðdepill viðtalanna en með nærveru sinni má segja að hann hafi tekið 
nokkurn þátt (e. moderate participation) þar sem ljóst var að nauðsynlegar 
upplýsingar fengjust ekki með öðrum hætti.  

Fræðiefni, ásamt öðrum rituðum og áður útgefnum gögnum voru greind meðal 
annars til að öðlast almennan skilning á mismunandi afbrigðum af trausti og 
hvaða afleiðingar það geti haft ef það ríkir ekki í samskiptum.  

Farið var yfir breytingar á lögum frá því síðla árs 2008 til þingrofs árið 2016 í 
þeim tilgangi að kanna hvort þar komi fram eitthvað um traust á 
fjármálastofnunum, þ.e. hvort löggjafinn hafi sett lög sem gætu aukið traustið.  

Gögn af heimasíðu embættis Umboðsmanns skuldara voru rýnd til að finna út 
hversu margir Íslendingar leituðu aðstoðar embættisins um greiðsluaðlögun. 
Einnig var skoðað hvort einhver einn aldurshópur hefði frekar sótt um 
greiðsluaðlögun heldur en annar. Þá var kannað hvort breytingar hefðu orðið á 
hópi umsækjenda er á leið tímabilið og auk þess athugað með hvort embættið 
hafi annað eftirspurn.  

Vettvangurinn og öll gögn eru valinn út frá rannsókninni sjálfri, afmarkast við 
hana og mótast af rannsóknarspurningunum. Hann kemur því inn á efnahagskerfi 
Íslendinga, persónulegar upplifanir, skilning fólks á trausti og reynslu af 
samskiptum. Vettvangurinn er Ísland og byggt er á úrtaki af þjóðinni um allt 
land.   

1.1. Aðdragandi ritgerðar 

Vorið 2015 útskrifaðist höfundur þessarar ritgerðar með BA gráðu í nútímafræði. 
Viðfangsefnið í lokaritgerð var rannsókn á því af hverju Sparisjóður Mýrasýslu 
féll, þrátt fyrir góða afkomu. Margir viðmælendur í þeirri rannsókn nefndu að 
traust og skortur á því hafi vegið þungt í því ferli. Þetta varð til þess að ýmsar 
spurningar vöknuðu sem ekki átti við að svara á þeim vettvangi. Snérust þær 
meðal annars um trúverðugleika, heiðarleika og traust í fjármálaheiminum. 
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Töluverður fjöldi fólks las einnig BA verkefnið og kom með umsagnir í þá veru 
að rannsóknin hefði verið þörf og greinilegt væri að trausti væri ábótavant í 
samskiptum við fjármálastofnanir og í íslenskum fjármálaheimi eins og hann var 
þá og jafnvel er enn. Rannsakandi vildi því kanna málið frekar ekki síst vegna 
þeirrar umræðu sem er við lýði í samfélaginu um að traust sé ekki til staðar í 
samskiptum fólks og fjármálastofnana.  
BA ritgerðin var unnin og lokið við hana vorið 2015. Þá þegar hefði mátt búast 
við að samfélagið væri að jafna sig að einhverju leyti eftir fjármálahrunið eða 
hefði jafnvel þegar gert það. Það sem ekki síst stakk í augun var að svo virtist 
sem almenningur berðist enn í bökkum en fjármálastofnanir, einkum bankarnir, 
kæmust vel af. Hagnaður þeirra hafði aukist gríðarlega og var kominn í svipað 
horf og jafnvel betra en fyrir hrun (Þórður Snær Júlíusson, 2015). En helstu 
viðskiptavinum fjármálastofnana, almenningi og fyrirtækjum, virtist ekki hafa 
gengið jafn vel að rétta úr kútnum, einkum óbreyttum viðskiptavinum. Er það 
athyglisvert.  

Í upphafi voru rannsóknarspurningarnar ekki fullmótaðar og urðu það í raun ekki 
að fullu fyrr en greining gagna hófst. Því var einnig mögulegt að bæta við 
gögnum til að auka þekkingu rannsakanda á viðfangsefninu. Í þeim tilgangi var 
meðal annars bætt við fleiri viðtölum. 

1.2. Traust í samskiptum 

Á Íslandi hefur orðið traust margháttaða merkingu eins og víðast hvar annars 
staðar. Það er hægt að treysta sjálfum sér, treysta einhverjum eða einhverju og 
treysta staðreyndum eða möguleikum. Traust á einhverju/m er flestum mikilvægt 
til að eðlileg samskipti og samvinna geti átt sér stað. Traust á stofnunum 
samfélagsins er þar meðtalið.  
Hugtakið traust er skilgreint þannig í Íslenskri orðabók að í því felist að sýna 
einhverjum traust, bera traust til einhvers og að manneskju sé treyst. Það sé full 
tiltrú á viðkomandi og hægt sé að stóla á hann. Viðkomandi sé áreiðanlegur 
einstaklingur og hægt eigi að vera að treysta orðum hans og loforðum (Mörður 
Árnason, 2007)  

Kenningar og skrif um traust hafa aukist á síðustu árum. Russell Hardin (2010) 
segir það stafa af samfélagslegum breytingum. Bendir hann á að í Evrópu og 
Ameríku lifi flestir í mun stærri samfélögum en fyrr, séu frekar á faraldsfæti og 
hitti þar af leiðandi mun fleira fólk en tíðkaðist fyrr á tíð. Samgangur manna á 
meðal hafi þar af leiðandi breyst. Í nútímanum sé erfitt að vita fyrirfram hverjum 
megi treysta, hverjir standi við orð sín og séu trúverðugir, því þurfi fólk að 
ávinna sér traust með gerðum sínum og orðum (Hardin, 2010).  
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Í þessari ritgerð er einkum fjallað um traust í samskiptum viðskiptavina og 
fjármálastofnana. Skilgreiningar á fjórum afbrigðum trausts verða frekar skýrðar 
í kaflanum um kenningar og stöðu þekkingar. Að mestu er byggt á erlendum 
fræðimönnum þar sem lítið fannst af slíkum rannsóknum og skilgreiningum sem 
áttu við íslenskar aðstæður. Það er því meðal annars viðfangsefni þessarar 
ritgerðar að máta þessar erlendu kenningar við það sem fram kemur í viðtölunum 
sem tekin voru. Taldi höfundur það nauðsynlegt til að kanna hvort Íslendingar 
skilgreini traust á svipaðan hátt og erlendu fræðimennirnir.  

Diego Gambetta (2008) spyr upp á enska tungu „Can we trust trust? Og kemst að 
þeirri niðurstöðu að það sé rökrétt að treysta trausti, það er, þeirri tilfinningu 
hvort einhver sé traustsins verður eða ekki. Hann segir að í upphafi samskipta láti 
fólk sem það treysti öðrum en meti síðan, meðvitað eða ósjálfrátt, út frá frekari 
samvistum hvort um raunverulegt traust verði að ræða. Hann segir einnig að 
traust sé ekki uppspretta sem tæmist við notkun þvert á móti, því meiri ummerki 
um traust sem einstaklingur sýni öðrum í samskiptum því meiri líkur séu á því að 
báðir séu traustsins verðir. Hið sama gildi um vantraust. Ef allt bendi til að 
einhver sé ekki traustsins verður, eru meiri líkur á því að það sé svo. Vantraust og 
traust geti því aukist við frekari kynni. Einstaklingar sýna með hegðun sinni og 
framkomu í hvorn flokkinn þeir falla.  

Grover, Hasel, Manville og Serrano-Archimi (2014) segja að í upphafi nýrra 
kynna eða samskipta geri fáir fyrirfram ráð fyrir að einhver ætli að misnota traust 
þeirra. Væntingar um framkomu og hegðun séu alla jafna jákvæðar. Því megi 
segja að einstaklingar séu í raun hálf varnarlausir við þær aðstæður. Það eigi ekki 
síst við í samskiptum við stofnanir þar sem viðskiptavinir geri almennt ráð fyrir 
að þær séu traustsins verðar og hafi hagsmuni beggja í huga. Grover og félagar 
(2014) telja því að almennt traust virki sem einskonar leiðarljós fyrir þá ákvörðun 
fólks að treysta stofnun eða manneskju jafnvel þótt skortur sé á fullkomnum 
upplýsingum. Og þótt einstaklingur hafi misjafna reynslu af einni stofnun, þá sé 
hann yfirleitt tilbúinn að treysta hinni næstu, því eðli mannsins sé að treysta. 
Rofni traust, álíta þeir aftur á móti, að það fari eftir alvarleika málsins hversu 
hratt traustið komi til baka. Hafi heilindum, góðvild og almennu hæfi 
einstaklings verið misboðið eða einstaklingurinn verið niðurlægður á einhvern 
hátt, megi búast við að það taki lengri tíma að endurheimta traust en ella og 
jafnvel að það verði ekki endurheimt. Afsökunarbeiðni geti dugað í léttvægum 
tilvikum ef sá sem rýfur traustið sýnir sannarlega iðrun.  

Fræðimenn greina á milli þess sem kallað er félagslegt traust (e. social trust) sem 
á við almennt traust í samskiptum, stofnanatrausts (e. institutional trust) á hinum 
ýmsu stofnunum í samfélaginu og svo pólitískt traust (e. political trust) þar sem 
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reynir á traust til stjórnmálamanna og annarra ráðamanna (Newton, 2001). Þeir 
viðmælendur sem rætt var við vegna þessarar rannsóknar gera einnig að hluta til 
þessa aðgreiningu, eins og fram kemur síðar. Í upphafi verður því stuðst við þessi 
fjögur afbrigði af trausti sem gæti breyst eftir því sem rannsókninni vindur fram. 

1.3. Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er nánar tilgreint, að komast því hvort Íslendingar 
treysta fjármálastofnunum landsins eða ekki og ef traustið hefur rofnað, hverjar 
geti verið orsakir þess. Jafnframt hvort sé nauðsynlegt að traust ríki í samskiptum 
almennings við þær stofnanir sem hann á í samskiptum við og hverjar 
afleiðingarnar geti orðið ef traust hefur þorrið.  Jafnframt að máta kenningar 
erlendra fræðimanna við þann íslenska veruleika er birtist í orðum viðmælenda. 
Í upphafi þessa kafla var nefnt að íslensk þjóð hefði liðið fyrir skort og rof á 
trausti. Í grundvallaratriðum fjallar ritgerðin um þessi atriði þar sem áherslan er á 
neðangreindar rannsóknarspurningar sem mótuðust við gagnaöflum.  

1. Hversu mikið traust bera Íslendingar til fjármálastofnana 
landsins? 

2. Hverjar eru afleiðingarnar ef traust skortir í samskiptum 
 viðskiptavina og fjármálastofnana? 

Höfundur ber þá von í brjósti að útkomu úr þessari rannsókn megi nýta á breiðum 
grundvelli, þ.e. ef skortur er á trausti milli viðskiptavina og fjármálastofnana að 
ráðamenn þjóðarinnar og þeir sem hafa til þess vald, bregðist við og geri sitt til 
að bæta ástandið. Einnig að heimfæra megi niðurstöðurnar á stærra samhengi, 
þjóðfélagslega, og rannsakað verði frekar hvort skortur á trausti sé mein á 
íslensku samfélagi í dag.   

1.4. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt niður eftir viðfangsefnum. Í þessum fyrsta kafla er fjallað um 
aðdraganda ritgerðarinnar, traust í samskiptum, markmið rannsóknar og 
uppbyggingu.  
Annar kaflinn fjallar um stöðu þekkingar og kenningaramma, hvernig hin fjögur 
afbrigði af trausti sem viðkoma þessari ritgerð hafa verið skilgreind af hálfu 
erlendra og innlendra fræðimanna og hvort traust sé nauðsynlegt til að samskipti 
gangi eðlilega fyrir sig.  

Þriðji kaflinn er aðferðafræðikaflinn sem lýsir bakgrunni og aðdraganda 
rannsóknar og þeim aðferðunum sem beitt var. Í þeim hluta kaflans er fjallar um 
eigindlegu rannsóknina verður greint frá því hvernig viðtöl voru greind, vali á 
viðmælendum ásamt því að skýra á hvaða hátt var leitað fanga varðandi annað 
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lesefni. Er kemur að megindlegu aðferðafræðinni er framkvæmd 
spurningalistakönnunar útlistuð, hvernig þátttakendur voru valdir, á hvaða hátt 
gögn voru meðhöndluð og hvaða spurningar voru lagðar fyrir í þeirri könnun. Í 
lok kaflans verður blandaðri aðferðafræði lýst og af hverju hún var valin til að 
greina niðurstöður. 

Í megindlega rannsóknarkaflanum, sem er fjórði kafli ritgerðarinnar, er fyrsti 
undirkaflinn almenn kynning á þátttakendum. Kafli 4.2 er greining á 
megindlegum gögnum og er honum skipt niður í tvo undirkafla. Sá fyrri fjallar 
um traust til fjármálastofnana og hinn síðari um breytingar á trausti. Kafli 4.3 er 
síðan túlkun á megindlegum gögnum.  

Í fimmta kafla er eigindlegi hluti rannsóknirnar til umfjöllunar. Fyrsti 
undirkaflinn er kynning á viðmælendum rannsóknarinnar en í kafla 5.2 er 
greining eigindlegra gagna. Frá kafla 5.2.1 og til og með kafla 5.2.10 er fjallað 
um þau þemu sem komu í ljós er viðtölin voru greind með aðferðafræði 
grundaðrar kenningar. Túlkun eigindlegra gagna er svo í kafla 5.3.  

Sjötti kaflinn ber heitið „Tilraunir stjórnvalda til að endurheimta traust“ en þar 
eru lagabreytingar og gögn sem unnin voru frá embætti Umboðsmanns skuldara.  

Lokaorð í sjöunda kafla, eru höfundarins sjálfs. Niðurstöður byggðar á þeim 
gögnum sem aflað var og fram hafa komið í ritgerðinni og rakið í fyrri köflum.  

Í viðauka eru þær athugasemdir sem bárust vegna forprófana á spurningum fyrir 
könnunina sem lögð var fyrir.    
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2. Kenningar og staða þekkingar 

Hér verður kenningaramma ritgerðarinnar lýst, hvað aðrir hafa skrifað og stöðu 
þekkingar á rannsóknarefninu þ.e. trausti og skorti á því, sem skilgreint er út frá 
þörfum rannsóknarinnar.  

2.1. Kenningarammi 

Þegar fjallað er um traust í samskiptum við fjármálastofnanir og hvort breytingar 
hafi orðið á því, er nauðsynlegt að skoða þau afbrigði af trausti sem koma þessari 
rannsókn við. Samskipti viðskiptavina við fjármálastofnanir byggjast ekki 
eingöngu á beinu samneyti við stofnunina sjálfa og trausti á henni, þar kemur 
fleira til. Um persónuleg viðskipti er ætíð að ræða þar sem manneskjur eigast við 
og þar af leiðandi persónulegt traust af einhverjum toga. Auk þess skiptir máli 
hvernig félagslega traustið bregst við ef almennt vantraust verður í garð 
fjármálastofnunar og hversu víðtæk þau áhrif verða. Þar getur hið pólitíska traust 
einnig komið við sögu, þar sem pólitískir ráðamenn geta lagt lóð á 
vogarskálarnar til að breyta eða auka traust til stofnana með laga- og 
reglugerðasetningum.  

Í þessari ritgerð byggir kenningaramminn því á skilgreiningum á fjórum 
afbrigðum af trausti, þ.e. félagslegu, stofnanalegu, pólitísku og persónulegu. 
Fram hefur komið að skilgreiningarnar eru einkum frá erlendum fræðimönnum 
þar sem ekki hefur fundist nægjanlegt efni út frá íslenskum aðstæðum. 
Rannsókninni er því einnig ætlað að sýna fram á hvort íslenskur veruleiki falli að 
hinum almennu skilgreiningum erlendra fræðimanna.  

Höfundi er ekki kunnugt um að rannsókn af þessum toga hafi verið gerð á Íslandi 
eftir hrun fjármálakerfisins né að Íslendingar hafi verið spurðir um skilning þeirra 
á trausti í samskiptum. Tómas Bjarnason (2014) skrifar um traust á nokkrum 
stofnunum sem ekki er nema hluti þess sem þessi rannsókn kemur inn á.  

2.1.1.  Félagslegt traust 

Flestum fræðimönnum kemur saman um að heiðarleiki og heilindi séu forsendur 
þess að traust sé til staðar. Það eigi við um öll almenn samskipti í samvistum 
hversdagsins og að traust sé grunnurinn að því hvort þau leiði til árangurs eða 
ekki. Hins vegar sé vandinn sá að erfitt er að meta traust og hvort það sé ríkjandi. 
Þá sé oft gripið til þess ráðs að greina á milli mismunandi afbrigða af trausti þar 
sem ekki sé gefið að fólk eigi við það sama þegar talað er um traust. Félagslegt 
og siðferðislegt traust er byggt á undirliggjandi gildum sem fólk deilir en þróunin 
byggir mikið á uppeldinu og umhverfinu sem einstaklingar alast upp í. Fólk 
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treystir almennt manneskjum í sama samfélagi vegna sameiginlegrar reynslu og 
gilda sem þróast hafa innan samfélagsins. Það er talið gefa til kynna vilja íbúa að 
vinna saman á félagslegum grunni. Því má gera ráð fyrir að ef almennt traust ríki 
meðal einstaklinga í samfélagi gildi hið sama um stofnanir þess (Kaasa og Parts, 
2013). 

Því hefur verið haldið fram að félagslegt traust sé ekki einsleitt heldur hafi 
nokkur afbrigði. Í minni samfélögum, þar sem flestir þekkjast, virðist sem 
félagslegt traust sé innbyrt með móðurmjólkinni og það viðhaldist út ævina. Í 
þessum samfélögum sé því fín lína á milli hins félagslega trausts og þess 
persónulega vegna smæðar samfélagsins. Annað afbrigði af félagslegu trausti 
byggir á eigin hagsmunum. Það myndast þá ekki í bernsku heldur tileinkar 
einstaklingurinn sér það með auknum aldri. Viðkomandi kemur þá meðvitað 
þannig fram við aðra að hann virðist traustsins verður hvort sem hann er það eða 
ekki, sýnir framkomu sem þykir við hæfi í samskiptum, af því það hentar honum. 
Hann ákveður hvort það þjóni hagsmunum hans að treysta eða vantreysta öllum. 
Þriðja afbrigðið af félagslegu trausti virðist helst birtast í stærri samfélögum þar 
sem fólk er meira á hreyfingu og þekkist minna. Traustið er þá ópersónulegra en í 
minni samfélögum og böndin milli manna ekki eins sterk. Það eru þá almennir 
félagslegir hagsmunir sem mynda félagslega traustið. Því hefur einnig verið 
haldið fram að félagslegt traust mótist alls ekki í bernsku heldur byggist upp með 
árunum og geti þá farið eftir efnahag, félagslegri stöðu og menntun. Þeir sem 
betur eru settir, samfélagslega, treysti frekar, því að lífið hafi farið um þá mildari 
höndum, heldur en þá sem verr standa. Líklega er félagslegt traust blanda af öllu 
þessu og alla jafna viðurkenna fræðimenn að félagslegt traust sé nauðsynlegt, 
tilbúið afl í nútíma samfélögum (Delhey og Newton, 2004) 

Fræðimenn segja að félagslegt traust nái yfir afar vítt svið og í raun til flestra 
kima samfélagsins. Þar á meðal efnahags- og jafnræðismála, samvinnu og 
samhugar. Einnig að félagslegt traust sé þungamiðja flests þess sem geri 
samfélag gott að lifa í. Ekki síst sé félagslegt traust grunnur að félagsauði og sé 
oft notað til að sýna fram á að hann fyrirfinnist innan samfélags og alla jafna eina 
vísbendingin um tilvist hans. Félagslegt traust myndast og byggist upp milli 
einstaklinga sem byggja eitt samfélag. Ef litlar breytingar verða innan 
samfélagsins helst það yfirleitt svipað út ævi hvers og eins. Dynji hins vegar yfir 
einhver samfélagsleg áföll getur það horfið hratt og tekið langan tíma að koma til 
baka. Samkvæmt því sem áður er rætt má álykta að félagslegt traust sé límið sem 
haldi samfélögum saman vegna þess að það felur í sér trú á samvinnu og fullvissu 
þess að einstaklingar geti leyst ágreiningsmál sín og lifað saman í sátt. Það er 



Birna G. Konráðsdóttir 

Samfélagslímið sem gerir heiminn betri 
 

9 

samfélagseign þeirra einstaklinga sem samfélagið byggja þar sem afkoma 
þegnanna og trú á stofnunum samfélagsins skipta miklu  máli (Newton, 2010). 

Maðurinn sem tegund þróaði snemma samvinnu í samfélögum sínum sjálfum sér 
til hagsbóta, því margar hendur vinna létt verk. Þar urðu til samfélagsgildi þar 
sem traust þurfti að ríkja. Samfélagstraust má því einnig skilgreina þannig að 
íbúar eins samfélags beri vellíðan og velmegun samfélagsborgara sinna fyrir 
brjósti af því það hentar þeim sjálfum (Bowles og Gintis, 2011). 

Að viðhafa traust í gagnkvæmum tengslum manna á meðal auðveldar öll 
félagsleg samskipti. Fólk vill að A treysti B til að gera X. Því þarf ekki lagalegar 
stoðir fyrir félagslegu trausti heldur eru samskiptin byggð á sameiginlegum 
hagsmunum. Séu einhverjir hins vegar ekki traustsins verðir þá eru afleiðingarnar 
þær að viljinn til samvinnu hverfur og þar með hið félagslega traust (Hardin, 
2010). 

2.1.2. Stofnanatraust 

Stofnanir sem starfa heiðarlega uppskera traust, ótrúverðugar stofnanir uppskera 
tortryggni og vantraust. Þetta er og hefur verið staðreynd ásamt því að almennt 
traust á stofnunum sé ávöxtur af bæði pólitískri og fjárhagslegri framgöngu 
þeirra. Ef annað eða bæði skortir, myndast ekki traust (Mishler og Rose, 2001). 

Fyrir fjármálahrunið voru Íslendingar fremstir meðal þjóða, bæði að eigin mati 
og annarra. Útrásarvíkingarnir svokölluðu fóru mikinn, keyptu fasteignir í 
útlöndum og hérlendis var fjallað um „íslenska fjármálaundrið.“ Á því lék ekki 
vafi að við vorum best (Guðmundur Sverrir Þór, 2007, 5. júlí). Meira að segja 
forseti lýðveldisins var með í að útbreiða boðskapinn um hina snjöllu Íslendinga 
sem gátu flest þegar kom að fjármálum (Guðjón Friðriksson, 2008).  

Tómas Bjarnason (2014) gerði rannsókn sem ber heitið: Traust í kreppu. Þar 
skoðaði hann traust til nokkurra stofnana: Alþingis, lögreglu, forsetans og einnig 
til stjórnmálamanna í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Hann vitnar í nokkra 
fræðimenn og bendir á að ekki sé til nein allsherjar skilgreining á hugtakinu 
traust en flestir geti verið sammála um að traust gegni stóru hlutverki í 
samskiptum og viðskiptum manna á milli.  

Svo er að sjá sem stofnanatraust hafi ekki verið að fullu endurvakið á Íslandi. 
Fjármálaeftirlitið virtist ekki hafa unnið vinnuna sína og ekki heldur Fjársýsla 
ríkisins (22% í Borgun fylgir yfirtökunni á BYR, 2016). Og mál fráfarandi 
forsætisráðherra, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, hjálpaði ekki til við að 
styrkja traust á fjármál landsins (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2016). 
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Svipað kemur í ljós í könnun sem gerð var vegna þessarar ritgerðar og var fylgt 
eftir með viðtölum við átta Íslendinga. Traust til fjármálastofnana almennt hefur 
ekki verið endurvakið, hvað sem segja má um aðrar stofnanir landsins. 

Fólk gerir sér hugmyndir um traust á stofnunum á mismunandi hátt. Á meðan 
sumir segja að traust sé mælikvarði á trúnað segja aðrir að traust og trúnaður séu 
sitthvor hluturinn. Óháð því hvernig traust á stofnunum er skilgreint er ljóst að 
það gegnir lykilhlutverki í samskiptum hópa og einstaklinga við þær, rétt eins og 
lög (Cole og Cohn, 2017). 

Traust á stofnunum þarf ekki að vera almennt. Það felst fremur í að einstaklingar 
eða hópar þróa traust til einstakra stofnana og að það verði grunnur að félagslegri 
samhæfingu (Bachmann og Inkpen, 2007). 

Þegar traust ríkir á stofnunum og í samfélagi yfirleitt eru öll samskipti 
auðveldari. Félagsfræðingar hafa útskýrt traust sem sáttmála um sameiginleg 
gildi sem hafi gert samfélögum kleift að viðhalda sér í gengum aldirnar. Hins 
vegar bera íbúar í samfélagi oft mismunandi traust til stofnana. Verið getur að 
almennt treysti íbúar heilsugæslunni sinni en ekki bankanum. Og svo getur fólk 
treyst lögreglunni í heimahéraði en ekki embætti ríkislögreglustjóra (Kaasa og 
Parts, 2013).  

Hið sama á við um fjármálastofnanir. Fólk getur jafnvel treyst starfsmönnum á 
„gólfi“ en ekki stofnuninni sem slíkri þrátt fyrir að starfsmenn séu þeir sem skapa 
traustið. Til þess að fólk almennt treysti stofnun, þarf hún og starfsmenn hennar 
að vera trúverðugir.  

Koehn (1994) segir:  

„[...] for professionals to have moral authority they must be trustworthy. 
Moreover, we can specify conditions they must meet if they are to be so. 
For example, to be trustworthy, professionals must have the client‘s interest 
at heart. This requirement derives from the nature of trust. Trust is simply 
the trustor‘s expectation that the trusted will act to benefit the trustor. Since 
in this relation the professional is the trusted party and the client the trustor, 
it follows that the professional must aim at the client‘s good to be worthy 
of the client‘s trust,“ (bls. 54).  

Í sama streng tekur Hardin (2010) og segir trúverðugleika nauðsynlega 
undirstöðu fyrir trausti almennings á stofnun og að trúverðugleiki myndist þegar 
hagsmunir fari saman og við þá sé staðið. 

Í greiningu á trausti koma alltaf fyrir þessi tvíþættu samskipti á milli einstaklinga 
og stofnana, hvort sem þær eru efnahagslegar eða pólitískar. Þar fer líka saman 
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spurningin um hvort einstaklingar séu tilbúnir til að treysta hver öðrum, án þess 
að þekkjast. Þar skipta sameiginlegir hagsmunir máli (Good, 2008). 

Því hefur jafnframt verið haldið fram að einstaklingar sem gera sig félagslega 
berskjaldaða með því að deila viðkvæmum upplýsingum, lána peninga eða opna 
hús sitt fyrir ókunnugum, hafi einnig tilhneigingu til að sýna stofnunum sömu 
framkomu með stuðningi eða samstarfi (Cole og Cohn, 2017).  

Traust er bilið á milli þess sem vænst er af öðrum, gefið í skyn eða lofað og þess 
veruleika sem í raun er eða verður. Í trausti felst áhætta þess sem treystir 
(Rousseau, Sitkin, Burt og Camerer, 1998).  

Sumir telja að reglur sem stofnanir setja sér um traust og siðferði tryggi ekki 
traustsverða framgöngu og breytni stjórnenda. Freistingin að ljúga og stela verði 
áfram til staðar og ekki sé víst að reglur stofnunarinnar komi í veg fyrir það. 
Flestir eru þó sammála um að ef eigi að byggja upp traust í viðskiptum, skipti 
stofnanir máli. Og jafnframt að ákveðin áhætta geti falist í því, fyrir 
einstaklinginn, að treysta stofnun, ef hún rís ekki undir væntingum. Hins vegar sé 
ákvörðunin um að treysta stofnun eða vantreysta ekki alltaf byggð á rökum 
heldur alveg eins orðspori og því sem kunningjar segja (Bachmann og Inkpen, 
2007). 

Koehn (1994) segir að það þurfi tvo til að skapa traust. Til þess að traust sé til 
staðar milli starfsmanna stofnana og viðskiptavina þeirra, þurfi báðir að sýna 
framkomu sem eflir traust og stuðlar að því. Á hinn bóginn sé líklegt að 
almenningur treysti ekki fagmanni sem sýnir ekki af sér trúverðugleika né þeirri 
stofnun sem hann þjónar þar sem traust á stofnun fari að mestu eftir 
starfsmönnum hennar.  

Traust er mikið atriði í öllum samskiptum, framkvæmdum og samningum sem 
gerðir eru milli einstaklinga og stofnana og rifjað upp ef á þarf að halda. 
Viðskiptavinurinn veit á hinn bóginn ekkert um bakgrunn starfsmanna í stofnun 
sem hann á samskipti við, hvort þeir séu heiðarlegir eða ekki. Fyrirfram gera þó 
flestir ráð fyrir að svo sé. Verði hins vegar misbrestur á traustum samskiptum 
milli viðskiptavina og stofnana og starfsmaður gerist sekur um brot, þarf 
viðskiptavinurinn að skynja að stofnunin vilji viðhalda trausti sínu með því að 
láta starfsmanninn axla ábyrgð. Verði misbrestur á því, gæti stofnanatraustið 
minnkað. Væntingar viðskiptavina standa til þess að stofnunin rísi undir trausti 
með því að tryggja að starfsmenn séu traustsins verðir (Dasgupta, 2008). 
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2.1.3. Pólitískt traust 

Newton (2001) segir að litlar sannanir séu fyrir því að félagslegt og pólitískt 
traust skarist og einstaklingar túlki félagslegt og pólitískt traust á mismunandi 
veg þar sem þessi tvö afbrigði af trausti séu ekki sama eðlis. Traust einhvers á 
öðru fólki hefur ekkert að gera með traust á yfirvöldum enda eru þessi tvö form 
trausts algjörlega óháð hvort öðru. Pólitískt traust hefur oftar en ekki með 
pólitískan áhuga að gera og veltur yfirleitt á því pólitíska umhverfi sem viðgengst 
í hverju landi fyrir sig og trú manna á opnari stjórnsýslu. Þar hefur forgangsröðun 
í félagslegu tilliti lítið að segja eða vinstri eða hægri vængur stjórnmála. Það 
virðist heldur ekki skipta máli hvort fólk er í frjálsum félagasamtökum hversu 
miklu pólitísku trausti það býr yfir. Að mati Newton (2001) skiptir hins vegar 
miklu mál hvort fólk hefur traust á Alþingi eða ekki. Sú stofnun sé megin 
samnefnari fyrir lýðræðið og snögg breyting á trausti til hennar hljóti að vera 
alvarlegt mál ef breytingin er til hins verra. Sagt er að pólitískt traust sé 
mikilvægt fyrir gott lýðræðislegt og pólitískt líf sem endurspegli ytri aðstæður 
fremur en að það hafi með traust á persónum í pólitík að gera, það sé í raun mat á 
hinni pólitísku veröld hverju sinni. Lítið pólitískt traust gefi þá í skyn að hinn 
almenni borgari hafi litla tiltrú á pólitíska kerfinu og eitthvað sé að (Newton, 
2001).  

Ef traust á pólitískum stofnunum er byggt á því hvernig pólitískt kerfi vinnur er 
líklegt að það hafi með málaflokka að gera eins og verðbólgu, atvinnuleysi, 
pólitíska spillingu, stýringu á efnahagsmálum og fjármálastofnunum og vilja 
stjórnvalda til að auka tiltrú á kerfinu. Aðgerðir stjórnvalda tengdum þessum 
málaflokkum koma við alla landsmenn þótt í mismiklum mæli sé. Takist 
stjórnvöldum ekki að vinna með þessa málaflokka er hætt við að hið pólitíska 
traust dali (Newton, 2001). 

Pólitískt traust getur einnig verið bundið við þing viðkomandi þjóðar, því þó að 
Alþingi sé stofnun er traustið á henni oft frekar tengt stjórnmálum (pólitík) heldur 
en stofnuninni sem slíkri. Því virðist þetta traust frekar vera bundið ytri 
aðstæðum heldur en trúverðugum persónuleikum, þótt allur gangur geti verið á 
því. Þá er átt við hvernig heildin „alþingismenn“ koma fyrir frekar en einn 
einstakur alþingismaður. Einnig er spurning hvort skortur á trausti veiti aðhald 
eða verði til þess að íbúar hætta að sýna áhuga? (Newton, 2001).  

Um pólitískt traust segir Newton (2001):  

„Political trust is important because democracies are based on institutional 
mechanisms that are supposed to ensure that politicians behave in a 
trustworthy manner, or pay the political price. Confidence in the 
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institutions that are supposed to maintain trustworthy politicians is a crucial 
element in this mixture,“ (bls. 206). 

Traust á stjórnvöldum eða pólitík er alls ekki sömu gerðar og traust á manneskju. 
Og því hefur verið rætt um að ekki eigi að nota orðið traust þegar fjallað er um 
stjórnvöld heldur frekar um tiltrú á þeim. Kemur þetta ekki síst til vegna þess að 
almenningur þekkir oft ekki stjórnmálamenn persónulega. Hins vegar, eins og 
með annað traust, þá er stjórnmálamaður metinn og veginn til að finna út hvort 
hann sé traustsins verður. Pólitískt traust gerir því almenningi kleift að treysta 
stjórnvöldum og stjórnmálamönnum að sinna störfum sínum (Hardin, 2010). 

Anna, (viðmælandi, 2016) segir að alþingi hafi tæplega gengið á undan með góðu 
fordæmi með því að breyta lögum um fjármálastofnanir. Einnig kemur fram í 
frétt Ólafs Arnarsonar (2011), að ósk almennings um að bankastarfsemi yrði 
breytt á þann hátt að verðbréfaviðskipti banka yrðu aðskilin frá almennri lána- og 
inneignarstarfsemi hafi ekki ræst. Ekki hafi verið unnið úr hruninu á þann hátt 
sem landsmenn væntu af hálfu stjórnmálamanna. 

2.1.4. Persónulegt traust 

Mjög er persónubundið hvernig og hverju fólk treystir. Það getur farið eftir 
aðstæðum, umhverfi og manneskjum. Er kemur að persónulegu trausti finnst 
mörgum nauðsynlegt að þekkja þann þokkalega vel sem það treystir og þá verður 
þetta afbrigði af trausti ávísun á áframhaldandi samvinnu og samskipti án þess að 
í upphafi sé varúð og hæfilegri tortryggni fórnað. Einnig er persónulegt traust oft 
tilkomið vegna sameiginlegra gilda sem fólk aðhyllist (Kaasa og Parts, 2013).  

Þrátt fyrir að haft sé á orði að manneskja A þurfi að þekkja manneskju B til að 
geta treyst henni eða a.m.k. að vita töluvert um hana er slíkt alls ekki trygging 
fyrir að sú vitneskja sé rétt. Hún gæti byggst á röngum grunni og þá væri traust 
eða vantraust byggt á röngum forsendum (Hardin, 2010). 

Þegar ein persóna tekur ákvörðun um að treysta annarri hefur það oft með 
orðspor og framkomu að gera. Ef orðsporið er lélegt er A á varðbergi gagnvart B. 
Hið persónulega traust getur jafnframt komið inn á fleiri hliðar, eins og samskipti 
við stofnanir, samskipti í samfélaginu og á sviði stjórnmála. Þó er einnig rætt um 
að sá sem hafi orðið fyrir skipsbroti er kemur að trausti, sé ólíklegri til að treysta 
almennt en hinn sem ekki hefur slíka reynslu (Good, 2008). 

Fólk starfar ekki einungis saman vegna eigin hagsmuna heldur einnig vegna þess 
að því er almennt annt um hag annarra og vill viðhalda þeim gildum sem hafa 
ríkt, sjálfu því og öðrum til góðs. Að standa við það sem sagt er, jafnvel þótt það 
kosti einhverjar persónulegar fórnir, vekur vellíðan og stolt. Hið gagnstæða, að 
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svíkja gefin loforð, vekur oft upp samviskubit og skömm. Hvötin að standa við 
orð sín og gefin loforð, getur því alfarið verið vegna þess að hún veitir góða 
tilfinningu persónulega (Bowles og Gintis, 2011).  

2.1.5.  Rituð gögn 

Mogensen (2014) telur að líta megi á traust sem tæki til að gera flókinn heim 
aðeins einfaldari. Ef einstaklingur glatar trausti á væntingum til samfélagsins 
verði afleiðingarnar viðbrögð sem kalla má krísu. Í því samhengi eins og öðrum 
áföllum er nauðsynlegt að lækning fáist. Ef heilindi samfélagsskipanarinnar hafa 
verið dregin í efa af borgurunum er sameiginlegum gildum ógnað og það þarf að 
bæta. Að mati Mogensen má þá nýta krísuna sjálfa sem tæki á þeirri vegferð, 
tæki til að skoða og meta gildi upp á nýtt (Mogensen, 2014).  

Gildi orðheldni felst í því að hún auðveldar félagslega samvinnu og er jafnvel 
forsenda hennar. Flestir sem fjallað hafa um minnkandi traust sjá það sem mikið 
vandamál vegna áhrifanna sem traustsleysi hefur á samskipti. Ef svo er, þá skapar 
skortur á orðheldni sannarlega einnig vandamál. Fólk segist vilja auka traust en 
stendur samt ekki við orð sín. Svo getur traust verið misvísandi, og því er 
athyglisvert að flestir skuli líta á það sem jákvætt. Mestmegnis er það vegna þess 
að fólk vill treysta, telur það betra og hefur tilhneigingu til þess. Ef einhver 
stendur við orð sín og er áreiðanlegur, er líklegt að aðrir vilji eiga við hann 
samvinnu um sameiginleg hagsmunamál, sem báðir hagnast á (Hardin, 2010). 

Traust og samvinna eru að mati Patrick Bateson (2008) þættir sem verða að vinna 
saman. Telur hann að ekki sé mögulegt að eiga samvinnu við einhvern ef traust 
er ekki til staðar. Hann færir rök fyrir því að í náttúrunni verði samvinna ekki 
með öðrum hætti en að traust ríki og kemur með þá myndlíkingu að býflugur sem 
vinna saman verði að treysta því að allir geri sitt besta, annars verði ekkert bú. 
Hann álítur að allir græði á samvinnu, ávinningurinn verði bæði 
einstaklingsbundinn og sameiginlegur. En til þess að það sé unnt þarf traust. En 
hvað með þá einstaklinga sem brjóta regluna og hegða sér þannig að það henti 
einungis þeim sjálfum á kostnað allra hinna? Í dýraríkinu yrði þeim hinum sama 
líklega útrýmt þar sem sú hegðun fellur ekki að því mynstri sem dýr merkurinnar 
hafi þróað með sér (Bateson, 2008).  

Samvinna hefur lengi verið viðhöfð meðal manna segja Bowles og Gintis (2011) 
og jafnframt að maðurinn hafi komist að því að hún sé öllum til góðs, ekki síst 
einstaklingunum sjálfum. Maðurinn er einstakur að því leyti að hann hefur 
samvinnu við ókunnuga og treystir því að út úr þeim samskiptum komi eitthvað 
sem hentar báðum. Í slíkum viðskiptum reynir sem dæmi á tengsl milli kaupenda 
og seljenda, tengsl við stjórnmálamenn og fyrirtæki. Að mati Bowles og Gintis 
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(2011) breytti tilkoma Adam Smith og hugmyndafræði hans ýmsu. Rannsóknir 
hafi sýnt að eigingirni sé öflug hvöt og til að samvinna haldist við þurfi 
félagslegur valkostur að vera til staðar og hvetja fólk til dáða. Ef markaðurinn 
gerir mistök og traustið á honum rofið geta tækifæri fyrir sameiginlega og 
gagnlega samvinnu sem styrkir venjur félagslegrar hegðunar orðið til þess að 
bæta upp fyrir mistök markaðarins (Bowles og Gintis, 2011). 

Þegar starfsmenn bankanna hringdu í landsmenn og buðu þeim góð kjör á 
bankareikninga sína, meiri ávöxtun og meira fé, treysti fólk tilboðunum 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2008). Fólk á Íslandi treysti því að yfirmenn 
þjóðarinnar væru að segja satt. Allt væri í himnalagi. Forsetinn sagði erlendis að 
Íslendingar væru sérstakir, þeir væru þjóð sem þyrði. (Guðjón Friðriksson, 2008). 
Í skýrslu um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna segir orðrétt: 

„Núverandi forseti, Ólafur Ragnar Grímsson, hélt sömu stefnu en honum 
fannst sá háttur sem hafður var á í tíð Vigdísar ekki nógu markviss. Ólafur 
sá tækifæri fyrir forsetaembættið í að beita sér í þágu aukinna viðskipta. 
Hann hefur átt frumkvæði að því að opna íslenskum fyrirtækjum leið til 
ýmissa landa, t.d. Indlands og Katar. Forsetinn hefur iðulega tekið með sér 
mjög stórar viðskiptanefndir, allt að eitt hundrað manns. Eftir aldamótin 
2000 tók hann iðulega þátt í fundum eða hélt fyrirlestra þar sem hann 
þróaði smátt og smátt kenningu sína um hlutverk og tækifæri smáríkja og 
sérstöðu íslenskra fyrirtækja byggða á séríslenskum eiginleikum ættuðum 
frá víkingum. Hann þáði margsinnis boð útrásarfyrirtækja um að vera við 
opnun nýrra útibúa eða höfuðstöðva erlendis, flutti erindi á 
viðskiptaþingum sem skipulögð voru af bönkunum og skrifaði fjölda bréfa 
í þágu fyrirtækja og einstaklinga til erlendra viðskiptamanna eða 
forystumanna þjóða. Þótt forsetinn greiði almennt fyrir íslensku 
viðskiptalífi, samrýmist það illa hlutverki þjóðhöfðingja að hann gangi 
beinlínis erinda tiltekinna fyrirtækja eða einstakra fjárfesta,“ (Siðferði og 
starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008, Vilhjálmur 
Árnason o.fl. bls. 170). 

Íslendingar keyptu stórar eignir í Danmörku (Íslendingar kaupa 11 eignir, 2008). 
Landsmenn trúðu því að aðrir Íslendingar væru ekki að hafa þjóðina að fíflum og 
sverta orðspor hennar erlendis með leik með annarra manna fé. Það væri hægt að 
vera hreykin af því að við, þessi litla þjóð norður í Dumbshafi, værum að gera 
það svo gott. Við gátum verið stolt af okkar fólki sem stóð sig svona vel.  

Það kemur ætíð í baki á fólki ef það brýtur siðalögmál eða almenn lög að mati 
Halldórs Reynissonar (2005). Hann segir jafnframt að þannig glatist orðstír og 
fólk missi jafnvel mannorðið. Heilindi, traust og siðferðisgildi skapa traust og 
tiltrú almennings. „[...] traust sem getur skilað sér á efnahagsreikninginn sem 
langtímaeign.“ (Halldór Reynisson, 2005: 19).  
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Halldór Reynisson (2005) spyr jafnframt hvort menn tapi á því að vera 
heiðarlegir í viðskipum og hvort heiðarleiki og siðvitund vinni gegn því að 
fyrirtæki geti skilað hámarks arði. Hann segir einnig  að fyrir ríflega 
aldarfjórðungi hafi enginn talað um siðferði í viðskipum. Það hafi verið einkamál 
en eldri kynslóðin hafi enn haldið í klassískar dygðir eins og vinnusemi og 
heiðarleika og handsal hafi jafnvel dugað í viðskipum. Á þeim tíma var 
ríkisforsjá einnig töluverð sem síðar breyttist með frjálsara markaðshagkerfi og 
alþjóðlegra viðskiptaumhverfi. „Handstýring ríkisins minnkaði en ósýnilega 
höndin tók við.“ (Halldór Reynisson, 2005: 14). Síðar þótti eðlilegt að fyrirtæki 
skiluðu arði og sú þróun hafi verið hröð síðan. Íslenskt fjármálaumhverfi hefur 
stækkað, gríðarlegar fjárhæðir skipta um hendur daglega og arðsemi eigin fjár 
hefur hraðvaxið hjá sumum fyrirtækjum. Jafnframt hafi umdeild einkavæðing 
ríkisfyrirtækja átt sér stað ásamt innherjaviðskipum og tímabundnu hruni á 
fjármálamarkaðinum. „Hin ósýnilega hönd er ekki eins saklaus og menn hugðu.“ 
(Halldór Reynisson, 2005:15). 

Robert Wade og Silla Sigurgeirsdóttir (2010) segja í grein sinni, Lessons from 
Iceland, að stjórnvöld hafi í auknum mæli treyst á bankana sjálfa um 
upplýsingagjöf varðandi efnahagsmál. Einnig telja þau að allt ferlið í 
fjármálastofnunum Íslands skilji eftir sig arf um vantraust á stofnanir.  

Mogensen (2014) telur að þegar stofnun gegni mikilvægu hlutverki í samfélagi sé 
nauðsynlegt að hægt sé að treysta henni. Það á ekki síst við um fjármálastofnanir. 
Fyrir efnahagskreppuna voru bankar í Vestur Evrópu og Norður Ameríku taldir 
traustsins verðir en sú sé ekki raunin í dag. Mogensen (2014) segir meðal annars í 
grein sinni:  

„According to an OECD/Gallup survey reported in Bloomberg 
BusinessWeek (Glassman 2014: 23), people in many European countries as 
well as in the USA have lost confidence in banks from 2007-12.“ Og einnig 
„[...] Media coverage no doubt contributed to the negative image that the 
banking sector as a whole has today,“ (Mogensen 2014: 2) 

Mogensen (2014) heldur því einnig fram að fjölmiðlar hafi ekki bætt álitið á 
fjármálastofnunum og það fari versnandi. Hún segir jafnframt: 

„Four years ago the media reputation of the banking industry was only 
worse than the tobacco industry. Since then, the picture for the financial 
sector hasn’t gotten better, but worse. Now the banking industry is rated 
even more negatively in the media than the nuclear energy sector,“ (bls. 2) 

Tómas Bjarnason (2014) gerði rannsókn sem ber heitið: Traust í kreppu. Þar 
skoðaði hann traust til stofnana, Alþingis, lögreglu, stjórnmálamanna og forseta 
Íslands í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Hann vitnar í nokkra fræðimenn þegar 
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hann bendir á að ekki sé til nein allsherjar skilgreining á hugtakinu traust en að 
flestir geti verið sammála um að það gegni mikilvægu hlutverki í samskiptum og 
viðskiptum manna á milli. 

Traust byggir á samvinnu, þar þarf tvo eða fleiri til. Það þarf einnig að vera áhugi 
á því beggja vegna borðs að traust sé haldið. Það er ekki sama hvort um 
einstakling, samfélag eða stofnun er að ræða þegar kemur að trausti. Venjur og 
gildi hafa mest áhrif á einstaklinginn sjálfan á meðan lög hafa meiri áhrif á 
stofnanir og samfélög. Einstaklingur hagar sér öðruvísi á samfélagslegum 
vettvangi en t.d. í vinahópi. Stofnanir þurfa á því að halda að þeim sé treyst og 
þurfa að forðast það að viðskipti eða samskipti við þær minnki. Af þeim sökum 
eigi starfsmenn þeirra svo og yfirvöld að vera upptekin af því að viðhalda trausti. 
Það er því gríðarlega mikilvægt að stofnanir gefi gott fordæmi (Vadi og Vissak, 
2013) 

Russel (2002) segir að ef traust eigi að haldast þurfi aðilar hafi skýran áhuga hvor 
á öðrum eða málefnum sem þeir tengjast. Jafnframt að traustið haldi meðan það 
hentar báðum og gagnkvæmur áhugi fyrir því að uppfylla það.  

Í grein sinni Trust vs. Crisis skoðar Kirsten Mogensen (2014), krísur og segir þær 
eðlileg sálfræðileg viðbrögð hjá einstaklingi í aðstæðum þar sem hann veit ekki 
við hverju hann getur búist við af öðru fólki. Þessi viðbrögð orsakist yfirleitt af 
breytingum sem verða, þegar skilningur á venjum og merkingarkerfi sem fylgt 
hefur verið virðist ekki vera sá sami hjá öllum. Í þannig aðstæðum verður fólk 
ráðvillt og veit ekki hvernig og hvort reglur samfélagsins virka, hverjum hægt sé 
að treysta og hvað hægt sé að leyfa sér því afleiðingarnar sjáist ekki fyrir. Í 
þannig umhverfi þurfi tíma til að læra nýju reglurnar áður en því finnst öruggt að 
taka ákvarðanir.  

Gildismat fólks er mismunandi að mati Mogensen (2014) sem heldur því fram að 
siðferði byggi á gildum og hugmyndum. Einstaklingurinn geti í raun sjálfur 
ákveðið hvort reglurnar séu gildar sem hann hefur lært og áunnið sér með lífi í 
ákveðnu samfélagi. Sum gildi eigi uppruna sinn í valdakerfi samfélagsins, önnur 
á öðrum stöðum. Þar kemur traust einnig við sögu. Þeir sem ekki breyta 
samkvæmt þeim reglum sem almennt eru taldar gildar eru litnir hornauga. Og 
geta fengið þann stimpil að viðkomandi sé ekki treystandi. Þá sé vissulega um 
samfélagsdóm að ræða en ekki lagalegan. Mogensen (2014) segir: 

„Norms describe how to act in different types of situations, and since they 
are generally shared by people in a society, they are mirrored in our 
expectations to other peoples’ behavior in certain situations. As humans, 
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we expect that other people in our society will behave in accordance with 
general accepted norms and meanings systems“ (bls. 6) 

Í greininni Breytt gildi Íslendinga í kjölfar hrunsins er greint frá niðurstöðum 
könnunar á viðhorfum fólks til velferðamála. Greinin er skrifuð 2009 en þar 
kemur fram að meirihluti svarenda telur að ríkisvaldið hafi mikilvægu hlutverki 
að gegna við endurreisn efnahagslífsins. Einnig að pólitísk virkni almennings og 
grasrótarsamtaka hafi aukist meira en dæmi séu um áður hérlendis. Krafan um 
opnari stjórnsýslu, aukið lýðræði og meiri aðkomu almennings í ákvarðanatöku 
sé einnig sterk. Höfundar telja að fjármálakreppan muni leiða af sér uppstokkun á 
viðhorfum til markaða og ríkisvalds (Kolbeinn Stefánsson og Stefán Ólafsson, 
2009). 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ösp Árnadóttir, Helga Dittmar og Rod Bond 
(2011) greina frá því í greininni Gjörið svo vel að breyta gildum ykkar, takk!: 
Lífsgildi og líðan í kjölfar kreppu, að efnishyggja hafi aukist meðal landsmanna 
og sé sú tilhneiging þekkt á krepputímum og einnig að líðan versni samhliða. 
Sem þýði að breyting á efnishyggju sé nátengd breytingu á líðan. Því verði 
áhugavert að fylgjast með því áfram hvort efnishyggjan aukist eða ekki. Í 
greininni kemur einnig fram að svo virðist sem innri gildi, það er sambands- og 
samfélagsgildi séu Íslendingum mikilvægari en þau sem höfundar kalla ytri gildi, 
sem eru fjárhags- og vinsældargildi. Í greininni kemur einnig fram að stofnanir 
samfélagsins hafi rík áhrif á hegðun fólks, ekki síst með því að búa til 
samfélagsleg viðmið. Stjórnvöld ættu því að hafa áhrif á stofnanir á þann hátt að 
þær endurspegli þau lífsgildi sem Íslendingar hafa í hávegum og nefnd voru hér 
fyrr. Jafnframt kemur fram að rannsóknir hafi sýnt að ef ósamræmi verði á milli 
eigin gilda einstaklings og þess samfélags sem hann býr í geti myndast spenna 
sem geti orðið streituvaldandi og slíkt ástand hafi skapast hérlendis fyrir hrun 
(Ragna Benedikta Garðarsdóttir o.fl. 2011). 

Í greininni Risk and Trust in Social Exchange: An Experimental Test of a 
Classical Proposition ræða höfundar um að allar gerðir af samfélagsbreytingum 
feli í sér óöryggi meðal þegnanna og einnig ákveðna áhættu sem sé þó bæði 
mismunandi og misjafnlega mikil. Þar eiga þeir við að öryggisleysi íbúa felist 
einkum í því að þeir viti ekki hvað framtíðin beri í skauti sér. En í slíkum 
aðstæðum sé lag fyrir yfirvöld og ráðamenn samfélaga að sýna trúverðugleika 
með framgöngu sinni. Höfundar segja einnig að í samfélagi þar sem engar 
breytingar hafi orðið reyni ekkert á traustið, það gerist einkum í aðstæðum þar 
sem samfélagsbreytingar hafi orðið og að ákveðin áhætta sé nauðsynleg til að 
þróa traust. Einnig að í slíkum aðstæðum verði báðir aðilar að treysta hinum. 
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Slíkt sé besti grunnurinn fyrir því að traust myndist (Molm, Takahashi og 
Peterson, 2000). 

Í bókinni Gambling Debt, Icelands´s rise and fall in the global economy, (2015) 
segir Jón Gunnar Bernburg að fremur fáséðar undantekningar hafi átt sér stað 
eftir efnahagshrunið á Íslandi 2008. Hrunið virðist hafa hrundið úr vör 
síendurtekningum, mannmörgum mótmælum almennings í nokkrum löndum 
meðal annars á Íslandi. Er ástæður mótmælanna voru kannaðar kom í ljós að 
þátttakendur voru ósáttir með yfirvöld bæði lands og fjármála. Kerfið væri gallað 
og þörf væri á uppstokkun. Einnig vildu mótmælendur að stjórnmálamenn og 
seðlabankastjóri öxluðu ábyrgð og segðu af sér. Uppspretta þessara mótmæla 
gæti hafa verið hið skyndilega hrun fjármálakerfisins eftir mörg góðærisár. En 
hrunið hafi komið hart niður á mörgum Íslendingum, bæði fjárhagslega og 
tilfinningalega þar sem margir þeirra horfðu fram á versnandi lífsafkomu, 
eignamissi og voru jafnvel ekki vissir um samfélagslega stöðu sína.  

Í skýrslunni Einkavæðing bankanna hin síðari, sem unnin var af meirihluta 
fjárlaganefndar Alþingis kemur fram gríðarlegur hagnaður stóru bankanna 
þriggja, það er Landsbankans, Arion banka og Íslandsbanka. Skýrslan nær til 
ársins 2016 en á milli áranna 2015 og 16 verður mesta stökkið í hagnaði. Þar 
segir einnig að samtals sé hagnaður þessara þriggja banka síðast liðin sjö ár 468,7 
milljarðar króna og engar arðgreiðslur hafi átt sér stað á meðan ríkið var í fullri 
ábyrgð fyrir þessum stofnunum, það er árin 2008-12 að undanskildum greiðslum 
frá Arion banka sem greitt var til ríkisins í formi víkjandi láns. Þar var um sex og 
hálfan milljarð króna að ræða. Í skýrslunni segir einnig að ríkissjóður hafi verið í 
ábyrgð fyrir 296 milljörðum króna við endurreisn bankanna og hafi sú tala verið í 
upprunalegum áætlunum sem gerðar voru í tengslum við neyðarlögin 2008. Þar 
hafi verið miðað við að ríkið eignaðist alla bankana. Hins vegar hafi stjórnvöld 
verið að friðþægja kröfuhafa með því að afhenda þeim eignarhald í bönkunum. 
Með þeirri aðgerð hafi ábyrgðin verið sett á íslenska skattgreiðendur og einnig 
verið fallið frá tekjum sem ríkissjóður hefði getað fengið (Meirihluti 
fjárlaganefndar, 2016). 

Piotr Sztomka (1999) segir: 

„The sociologist have finally discovered the clear and simple fact 
that, without trust, the everyday social life that we take for granted is 
simply not possible. Most of us would agree that the existence of 
trust is an essential component of all enduring social relationship,“ 
(bls. ix). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðina  sem beitt var í rannsókninni, 
sem fólst í eigindlegum og megindlegum rannsóknum og blandaðri skýrandi 
aðferð sem notuð var til að túlka niðurstöður.  

Við greiningu á viðtölum var stuðst við grundaða kenningu (e. grounded theory). 
Priest, Roberts og Woods (2002) segja um hana:  

„Grounded theory aims to generate theory through inductive examination 
of data in subject areas that my be difficult to access with traditional 
quantitative research methods. [...] this is an iterative process involving 
concurrently collecting and analysing data with the ultimate aim of 
generation a theory,“ (bls. 31).  

Niðurstöður greiningar og rannsóknar má lesa í viðeigandi kafla. 

3.1. Rannsóknarefni og aðferðafræði 

Traust er þungamiðja þessarar rannsóknar. Nánar tiltekið, traust í samskiptum 
Íslendinga við fjármálastofnanir, og afleiðingarnar ef það rofnar. 
Rannsóknarspurningar hafa verið kynntar í kafla 1.3.  

Rannsóknin hófst með megindlegri gagnasöfnun sem framkvæmd var með 
spurningalistakönnun. Við vinnslu gagna vaknaði áhugi á að afla meiri þekkingar 
með eigindlegri gagnasöfnun í formi viðtala. Of mörgum spurningum var 
ósvarað sem ekki var hægt að fá upplýsingar um nema með djúpviðtölum og var 
það gert (Creswell, 2014).  

Til að leita svara við rannsóknarspurningum var að undangenginni megindlegri 
og eigindlegri rannsókn, notuð blönduð aðferð, svokallað skýrandi raðsnið (e. 
explanatory sequential design). Vinnuferlið var með þeim hætti að fyrst var aflað 
megindlegra gagna og þeim síðan fylgt eftir með eigindlegum gögnum sem 
greind voru með grundaðri kenningu, og niðurstöður beggja túlkaðar saman til að 
fá skýra heildarmynd og niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 
2016).  

Jafnframt þessu var leitað í áður útgefin gögn um traust, hvernig það er skilgreint 
bæði almennt og eftir mismunandi afbrigðum. Í öðrum kafla var munurinn á 
þeim afbrigðum á trausti sem máli skipta í þessari rannsókn skýrður. Er þar átt 
við persónulegt traust, traust til stofnana, félagslegt traust og pólitískt sem og 
hvers vegna fræðimenn telji nauðsynlegt að það sé viðhaft í samskiptum meðal 
manna. Einnig voru önnur rituð gögn í öðrum kafla sem höfundur nýtti sér við 
rannsókn þessa.  
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3.1.1. Bakgrunnur og aðdragandi rannsóknar.  

Aðdragandi rannsóknar hefur verið rakinn í fyrri köflum. Hvatinn að 
rannsókninni var einnig persónulegur áhugi rannsakanda á því hvernig traust 
virkar í samskiptum ekki síst milli einstaklinga og stofnana sem og hvaða 
afleiðingar skortur á trausti getur haft. Var ákveðið að byggja að hluta á grunni 
BA ritgerðar höfundar við sama skóla sem bar heitið: „Af hverju féll Sparisjóður 
Mýrasýslu þrátt fyrir góða afkomu?“ og rannsaka traust á fjármálastofnunum.  

Allir námsáfangar sem höfundur hefur tekið hafa verið miðaðir út frá þessari 
rannsókn. Meðal annars var tekinn áfangi í Háskóla Íslands, 
Spurningalistakannanir, þar sem höfundur gerði könnun á trausti til 
fjármálastofnana á Íslandi. Niðurstöður þeirrar könnunar voru sláandi eins og 
nánar verður vikið að síðar. Traustið hafði nær ekkert aukist síðustu 12 mánuði 
og stór hluti svarenda var á því að það hefði staðið í stað eða jafnvel minnkað.  

Tengsl höfundar við rannsóknarefnið eru þau að hann hefur sjálfur átt í 
samskiptum við fjármálastofnanir þar sem leiða má líkur að því að trausti hafi 
verið misboðið. Rannsakandi gerir sér grein fyrir að sú reynsla hefur án efa 
ómeðvituð áhrif á vinnu hans og niðurstöður þó hann hafi reynt að halda fullu 
hlutleysi. Jafnframt gerir rannsakandi sér grein fyrir því að hann getur hafa haft 
áhrif á viðmælendur og þar með útkomu úr viðtölum. Með því að hafa öll gögn 
eins gegnsæ og kostur er og blanda hvergi eigin persónu í viðtölin vonast hann til 
þess að hafa dregið úr slíkum áhrifum. 

3.2. Aðferðafræði eigindlegra rannsókna 

Þátttökuathuganir í formi djúpviðtala, voru framkvæmdar með svolítilli þátttöku 
rannsakanda, (e. moderate participation). Hann var að mestu að upplifa og hlusta 
frekar en vera þátttakandi meðan viðtölin voru tekin upp. Höfundur skráði ekki 
hjá sér mikið af athugasemdum um handahreyfingar og raddblæ viðmælenda, 
heldur var viðtalinu leyft að flæða (Davies, 1999).  

Öllum viðmælendum var heitið fullum trúnaði þar sem um viðkvæm persónuleg 
mál er að ræða. Þess var gætt í hvívetna að ekki væri hægt að rekja upplýsingar 
til þátttakenda. Nöfnum var því breytt á einstaklingum, stofnunum og stöðum 
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Notast var við það einfalda 
kerfi að viðmælendum var gefið nafn í stafrófsröð í þeirri röð sem viðtöl voru 
tekin. Fyrsti viðmælandi fékk nafnið Anna og svo framvegis. Einnig var óskað 
eftir skriflegu samþykki viðmælenda við að viðtölin væru nýtt í rannsókninni. 
Enginn vildi þó rita undir yfirlýsingu þess efnis. Af þeim sökum var óskað eftir 
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samþykki í upphafi hvers viðtals og þess getið í hverju þeirra (Sigurður 
Kristinsson, 2013). 

Ekki var talið nauðsynlegt að leita til siðanefnda um samþykki enda ekki um 
beina rannsókn á mönnum að ræða. Og eins og áður var nefnt, óskaði enginn 
viðmælandi eftir því að rita nafn sitt á upplýst samþykki heldur var það veitt 
munnlega í upphafi viðtals. Allir þátttakendur voru upplýstir fyrirfram um tilgang 
viðtalanna og hvernig þau yrðu notuð. Jafnframt var þeim gert ljóst að þeim væri 
fyllilega heimilt að draga þátttöku sína til baka. Einungis einn þátttakandi óskaði 
eftir að lesa yfir viðtalið og gerði hann engar athugasemdir. Auk þessa var reynt 
að afmá allt í birtu eintaki hvers viðtals sem gæti orðið til þess að kennsl yrðu 
borin á viðmælanda (Sigurður Kristinsson, 2013) 

Ákveðið var að taka opin, hálfstöðluð viðtöl þar sem rannsakandi hafði í huga 
þemu sem hann vildi fá fram frekar en viðhafa formlegra viðtalsform með 
fyrirfram stöðluðum spurningum. Viðmælandi var fyrirfram látinn vita um efni 
viðtalsins og mjúklega beint inn á þær brautir sem rannsakandi óskaði eftir 
(Hammersley og Atkinson, 2007).  

Við greiningu viðtala var stuðst við grundaða kenningu þar sem hún á m.a. að 
skýra viðhorf fólks og hvaða merkingu það leggur í samskipti. Grunduð kenning 
stefnir að því að finna kenningu með rannsókn á gögnum, með síendurteknu ferli 
þar sem söfnun gagna og greining þeirra er gerð samhliða því að leiða fram 
kenningar (Priest o.fl., 2002). Gögn voru kóðuð til að greina hvað viðmælendur 
voru í raun og veru verið að segja. Skoðað var hvort mynstur væru í frásögninni, 
þrástef eða annað sem frekari skoðunar þurfti við (Priest o.fl., 2002). 

3.2.1. Grunduð kenning 

Fylgt var aðferðafræði Kathy Charmaz (2006) um grundaða kenningu sem er 
sveigjanlegri en ýmsar aðrar útgáfur af aðferðinni. Þessi aðferðafræði byggir á 
því að safna miklum, ítarlegum gögnum og greina þau samtímis með sífelldum 
samanburði. Þetta er gert þar til talið er að um mettun sé að ræða. Í samhengi 
þessarar rannsóknar voru því fyrst tekin fjögur djúpviðtöl og þau greind en síðan 
bætt við fjórum til viðbótar og taldi rannsakandi að þar með væri um mettun að 
ræða. En talað er um mettun þegar engar nýjar upplýsingar bætast við (Charmaz, 
2006).  

Grunduð kenning er megindleg rannsóknaraðferð þar sem gögn eru flokkuð í 
nokkrum áföngum. Það sem vinnst við að beita aðferðum grundaðrar kenningar 
er kenningin sjálf, þ.e. hugmyndir/þemu og tillögur sem tengjast þeim koma fram 
í rannsóknarvinnunni. Almennt gildir í vinnu með aðferð af þessu tagi að 
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rannsóknarspurningarnar eru víðar í upphafi en mótast og breytast eftir því sem 
gagnavinnslu er framhaldið. Það sem kemur í ljós í vinnuferlinu sýnir fram á og 
leggur síðan grunn að fræðilegri nálgun. Dæmi eru tekin til að sýna fram á 
hvernig og af hverju niðurstaða fæst. Lokaniðurstöður sýna þá kenningu sem 
mótaðist í vinnuferlinu og þá þekkingu sem aflað var á vegferðinni sem vonandi 
getur orðið til frekari notkunar fyrir aðra (Creswell, 2013).  

Vinnan var framkvæmd í nokkrum áföngum. Fyrst var gögnum safnað með 
viðtölum eins og fram hefur komið. Upphafskóðun, (e. initial coding), sem felur í 
sér að greina um hvað gögnin fjalla var fyrsta greiningarstigið. Upphafskóðun í 
grundaðri kenningu býr til beinagrindina fyrir greininguna. Að kóða merkir að 
nefna gagnahluta með nafni sem útskýrir þann hluta sem merktur er. Hún er fyrsti 
hlekkurinn í keðjunni  milli þess að safna gögnum og þróa viðeigandi kenningu 
til að útskýra gögnin og innihald þeirra (Charmaz, 2006).  

Í upphafskóðuninni spyr rannsakandinn sig hvaða gögn hann sé með, hvað þau 
gefi til kynna, frá hvaða sjónarhorni þau séu og hvaða fræðilega flokk eða 
sjónarhorn þessi gögn gefi í skyn. Upphafskóðunin á að halda sig vel við gögnin 
og sjá aðgerðir eða athafnir í hverjum kóða. Hún kemur í veg fyrir þá 
tilhneigingu rannsakanda að forma kenningu sína áður en nægjanleg 
greiningarvinna hefur átt sér stað og hjálpar til við að greina gögnin niður í 
flokka og sjá þróunina sem er í gangi (Charmaz, 2006) 

Markviss kóðun, (e. focused coding), er næsta skref í greiningarvinnunni. Þar eru 
gögnin skoðuð með beinni og markvissari hætti út frá þeim völdu atriðum sem 
komu fram við upphafskóðunina. Í raun er verið að fara enn frekar í gegnum 
gögnin, lúslesa þau. Í samræmi við vinnuaðferð grundaðrar kenningar er kóðun 
áframhaldandi ferli sem getur falið í sér að óvæntar hugmyndir vakni (Charmaz, 
2006). Sterkar vísbendingar komu fram í upphafskóðuninni sem nánar var fylgt 
eftir á þessu stigi um leið og stærri málsgreinar voru útskýrðar. Markviss kóðun 
er ekki línulegt ferli. Á þeirri vegferð opnast oft augu rannsakanda fyrir atriðum 
sem áður voru hulin eða síður ljós og skilningur hans eykst. Svo varð reyndin hér 
eins og nánar verður greint frá.  

Fræðileg kóðun, (e. theoretical coding), er síðasta þrepið í greiningarferlinu og 
setur hugtök og kenningar í fræðilegt samhengi. Þar fara kóðin að tengjast 
efnislega sem grunnur að tilgátu er síðar verða felld saman í kenningu. Fræðilega 
kóðunin sýnir fram á mögulega tengingu milli efnisflokkanna eða þemun sem 
komu fram í markvissu kóðuninni. Þessi hluti formar markvissu kóðunina og 
færir greininguna yfir á fræðilegt stig. Það er hér sem kenning fæðist (Charmaz, 
2006).  
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Charmaz (2006) segir einnig að áherslur geti breyst í vinnslu gagna og 
gagnaöflun og nýjar áherslur geti jafnframt litið dagsins ljós. Sú varð raunin í 
þessari rannsókn þar sem önnur þemu komu fram en rannsakandi gerði ráð fyrir í 
fyrstu. Jafnframt varð til ný rannsóknarspurning vegna þess hversu mikla áherslu 
viðmælendur lögðu á afleiðingar þess að traust skorti í samskiptum. Einnig gætti 
lítillar áherslu á siðferði en rannsakandi taldi fyrirfram að það yrði áberandi 
þáttur. Vantraust, lítillækkun, aflsmunur og afleiðingar þessa, lágu viðmælendum 
mjög á hjarta. 

3.2.2. Val á viðmælendum 

Um tilgangsúrtak var að ræða þar sem óskað var eftir því að viðmælendur hefðu 
átt í samskiptum við fjármálastofnanir sem á einhvern hátt gæti hafa breytt 
viðhorfi þeirra og trausti til viðkomandi stofnana (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Jafnframt var beitt snjóboltaúrtaki (e. snowball and 
nominated sampling) þar sem einn þátttakandi benti á annan og svo koll af kolli. 
Þetta var gert vegna þess að rannsakandi þekkti ekki þýðið og gat ekki fundið 
einstaklinga í það með öðrum hætti (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Úr snjóboltaúrtakinu voru síðan, eftir umræður, valdir þátttakendur eftir 
búsetu, aldri og kyni. (Sjá nánar í 5. Kafla um eigindlegar rannsóknir) 

Allir viðmælendur fengu nafn eftir því í hvaða röð viðtölin við þá voru tekin. 
Viðtölin voru tekin árin 2016 og 2017. Ef nöfn á einstaklingum eða fyrirtækjum 
komu fram í viðtölum sem gáfu möguleika á að bera kennsl á viðmælanda þá var 
þeim breytt.  

3.2.3. Djúpviðtöl 

Djúpviðtöl, (e. in-depth), er aðferðafræði innan eigindlega fræðigeirans  sem 
felur í sér að taka áleitin, einstök viðtöl til að komast að skoðunum, lífsreynslu, 
ákveðinni hugmynd eða aðstæðum viðmælenda. Sem dæmi er hægt að spyrja 
þátttakendur um efni á borð við það sem gert var í þessari rannsókn, þ.e. um 
samskipti þeirra við fjármálastofnanir og persónulega reynslu þeirra af þeim 
(Boyce og Neale, 2006).  

Djúpviðtöl eru gagnleg þegar rannsakandi þarf greinagóða lýsingu á hugsunum 
og hegðun einstaklinga eða vill kafa djúpt í einhver málefni (Boyce og Neale, 
2006). Það var einmitt það sem þurfti með í þessari rannsókn, það er að komast 
að því hvort viðmælendur hefðu skipt um skoðun á fjármálastofnunum vegna 
reynslu sinnar af samskiptum við þær og hvort traustið hefði minnkað og hvort 
þessi reynsla hefði e.t.v. markað viðkomandi á einhvern hátt.  
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Fram hefur komið að spurningar voru ekki ákvarðaðar fyrirfram heldur óskað 
eftir því að fólk segði sögu sína og var það síðan leitt inn á rétta braut ef 
rannsakanda fannst viðmælandi fara út af sporinu. Einnig var ákveðið að hvert 
viðtal tæki ekki lengri tíma en þrjú korter. Eftir fremsta megni var reynt að halda 
í þann tímaramma þótt ögn hafi út af brugðið. Í tveimur tilfellum tóku viðtölin 
styttri tíma en það og í tveimur öðrum voru þau ögn lengri. Öll viðtölin voru 
tekin upp og skráð nákvæmlega á tölvu.  

Í öllu þessu ferli telur rannsakandi að áralöng reynsla hans af því að taka viðtöl 
sem blaðamaður hafi komið sér vel enda tala Boyce og Neale (2006) um það í 
sinni grein að nauðsynlegt sé að reyna að koma fram eins og reyndur aðili í 
þessum efnum.  

Rannsakanda er vel ljóst að hið litla úrtak viðmælanda sé varla tækt til að alhæfa 
um hvort Íslendingar almennt treysti fjármálastofnunum sínum eða ekki. 
Viðmælendur voru fyrst og fremst valdir til að reyna að skýra þær niðurstöður 
sem fengust í megindlegu rannsókninni af hverju lítið traust Íslendinga er til 
fjármálastofnana og hina örlitlu aukningu sem orðið hafði á því, þegar spurt var 
um breytingar. Jafnframt þessu að reyna að fá fram vísbendingar um hvað geti 
gerst, ef traust er rofið og hvernig viðmælendur skilgreindu traust almennt. 
Rannsakandi taldi því að með því að taka viðtöl við fólk sem hefði reynslu af 
samskiptum við fjármálastofnanir væri hægt að varpa ljósi á þessar niðurstöður á 
einhvern veg þótt ekki yrði um algilda niðurstöðu að ræða. Höfundur þessarar 
ritgerðar áleit því að val á þessum viðmælendum myndi þjóna hagsmunum hins 
megindlega hluta þessarar rannsóknar. Því gefa viðtölin mikilvægar upplýsingar 
og vísbendingar sem ekki verður horft framhjá, ekki síst í tengslum við 
spurningalistakönnunina sem áður var greint frá, þar sem þau styðja í raun það 
sem kom fram í megindlegu rannsókninni. Traust Íslendinga á 

fjármálastofnunum sínum er afar lítið og það hefur minnkað að miklum mun.  

3.3. Rituð og áður útgefin gögn 

Ekki fengust öll gögn vegna þessarar rannsóknar með megindlegum né 
eigindlegum rannsóknum. Rituð og áður útgefin gögn voru fyrst og fremst valin 
með viðfangsefni rannsóknarinnar í huga og þá einkum er kom að skilgreiningum 
og því að afla frekari þekkingar á viðfangsefninu. Því var það sem ritað hefur 
verið um traust og skort á því skoðað og hvort fræðimenn telji nauðsynlegt að 
traust sé viðhaft í samskiptum. En ekki síst hvernig fólk bregðist við ef það telur 
sem dæmi að það geti ekki treyst fjármálastofnun.  
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Jafnframt voru rituð gögn nýtt til þess fræðast um hverjar fræðimenn telja að geti 
verið skýringar þess ef traust er ekki til staðar, hvað geti hlotist af trúnaðarbresti 
og vantrausti. Gögnin voru einnig rýnd til þess að skilja betur aðstæður við og 
eftir fjármálahrunið. Ekki síst hvernig fræðimenn skilgreina það sem gerðist. Öll 
þau gögn sem að framan eru talin, birtast í kafla 2.1.5.  

Farið var yfir lög sem spanna tímabilið frá því síðla árs 2008 og fram að þingrofi 
2016. Athugað var hvort breytingar hefðu verið gerðar á starfsemi 
fjármálastofnana með það að markmiði að auka traust almennings á þeim en 
jafnframt hvort á einhverjum stað í lögunum komi fyrir orðið traust.  

Gögn frá embætti Umboðsmanns skuldara voru töluleg. Einungis var rýnt í gögn 
sem höfðu með greiðsluaðlögun að gera, ekki þau sem fjölluðu um ráðgjöf. 
Athugað var hvort einhver mynstur kæmu í ljóst varðandi þá aðstoð sem 
embættið hefur veitt varðandi greiðsluaðlögun. Einnig hvort einn aldurshópur 
hefði þurft meiri aðstoð en annar, hvort embættið hefði annað eftirspurn og hvort 
íbúar úr einum landshluta frekar en öðrum hefðu sótt um aðstoð.  

Lög og gögn frá umboðsmanni skuldara eru nánar tilgreind í sjötta kafla.  

3.4. Aðferðafræði megindlegra rannsókna 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir (2013) segir að megindlegar rannsóknir eigi sér 
langa hefð og þær byggist einkum á því að gögnum sé safnað á tölulegu formi á 
kerfisbundinn, hlutlægan hátt og jafnframt sé tölfræðilegum aðferðum beitt við 
greiningu og framsetningu gagna. Slíkar rannsóknir veiti m.a. upplýsingar um 
samband milli mismunandi þátta eða breyta. Megindlegar rannsóknir hvíli m.a. á 
grunni vísindahefðar grunnhyggju (e. positivism) og þekkingarfræðilegum 
grundvelli hluthyggju (e. objectivism) og út frá því sé áhersla lögð á að komast 
að hinu sanna um veröldina með mælingum á einhvern  hátt. Í þessum 
rannsóknum fylgi einnig sú krafa að rannsakendur séu hlutlægir, (e. objective), 
við mælingar og mat á niðurstöðum til að forðast hlutdrægni.  

Lýsandi aðferðafræði er grunnaðferð sem rannsakar aðstæður eins og þær eru 
þegar rannsókn er unnin. Sú aðferðafræði leitast við að lýsa ákveðnum 
fyrirbærum eða samböndum og felst m.a. í könnun á fylgni milli tveggja eða 
fleiri fyrirbæra og gefur þannig oft mikilvægar upplýsingar um stöðu eða ástand 
mála í raunveruleikanum. Lýsandi aðferðafræði notar m.a. spurningalistakannanir 
til að fá fram þau svör/upplýsingar sem leitað er eftir. Markmið 
spurningalistakannana er að fá svör frá stórum hópi. Rannsakandi sendir 
spurningalista til þátttakanda, tekur saman svör þeirra í hlutföllum og með 
tíðnitöflum og fleiri tölfræðilegum aðferðum (Williams, 2007). 
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3.4.1. Spurningalistakannanir 

Spurningalistakannanir eru vinsæl mælitæki í megindlegum rannsóknum, hvort 
sem mæla á þekkingu, viðhorf eða annað. Þær geta verið eins ólíkar og þær eru 
margar. Spurningakannanir geta hvort heldur sem er samanstaðið af mögum eða 
fáum spurningum. Eins geta þeir sem svara ýmist verið margir eða fáir. 
Spurningalistakannanir eiga ýmislegt sameiginlegt, einkum það að reyna fá svör 
við tilteknum spurningum eða að leysa tiltekið vandamál (Dillman, Smyth og 
Christian, 2014).  

Með spurningalistum er mögulegt að afla fjölbreyttra gagna á skömmum tíma 
(Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalistar eins og önnur mælitæki þurfa að vera 
bæði réttmætir og áreiðanlegir. Góður spurningalisti markast af vel gerðum 
spurningum sem eru þannig að allir skilji þær eins. Orðalag þarf að vera einfalt 
og skýrt og svarmöguleikar tæmandi. Til þess að forðast þreytuáhrif meðal 
svarenda er brýnt að spurningalistinn sé ekki of langur og hafi ekki að geyma 
óþarfar endurtekningar. Þess vegna eru spurningar sem hafa sams konar 
svarmöguleika gjarnan settar í töflu eða lista til einföldunar og til að auka líkur á 
að svarendur klári að svara listanum í heild og vandi til verka (Dillman, o.fl. 
2014). 

Eftir fremsta megni var reynt að koma í veg fyrir samhengisáhrif spurninga með 
vandaðri niðurröðun á listann, þ.e. að svarendur teldu sig ekki vera að svara sömu 
spurningu aftur. Einnig var efnislega svipuðum spurningum raðað saman og 
reynt að hafa svarmöguleika sambærilega við sambærilegum spurningum þannig 
að fólk vissi að hverju það gengi. Því voru spurningar um svipað efni hafðar 
saman í klasa (Dillman o.fl. 2014). Rannsakandi var því meðvitaður um hvernig 
spurningum var raðað upp, mikilvægi framsetningar og orðalags ásamt því hvað 
gæti haft áhrif á svörun.  

Í könnun sem gerð var fyrir þessa rannsókn voru spurningarnar allar orðaðar 
þannig að ekki ætti að geta verið vafi á því hvað kanna átti. Spurningar voru 
lesnar yfir af fleiri en einum rýnanda til að sjá hvernig þær voru túlkaðar áður en 
þær voru lagðar formlega fyrir. Forprófun á spurningalistanum var unnin 
nokkrum vikum áður en hann var sendur í netpanel Félagsvísindastofnunar 
Háskóla Íslands. Haft var samband við ríflega fjögurhundruð manns á Facebook 
og þeir beðnir um að svara og skrifa athugasemdir við hverja spurningu og 
svarmöguleika, ef einhverjar væru. Á þriðja hundrað manns brást við og svaraði 
þessari forprófun. Þær athugasemdir sem komu fram voru metnar og spurningum 
og/eða svarmöguleikum breytt þar sem þörf var á. (Sjá viðauka).  
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Þessi könnun var framkvæmd í netpanel Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. 
Í hann er safnað eftir öðrum leiðum en oft er gert en í panelnum er fólk sem hefur 
samþykkt fá kannanir á vegum Félagsvísindastofnunar í tölvupósti og svara 
þeim. Ítrekað var haft samband við þátttakendur í tölvupósti og þeir áminntir um 
að senda svör (Andrea G. Dofradóttir, Bylgja Árnadóttir, 2016). 

Endanleg gögn voru síðan vigtuð eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og tekjum til 
þess að niðurstöður gæfu sem réttasta mynd af þýðinu. Vigtun er til þess fallin að 
endurspegla rétt hlutfall hópa í þýðinu, (Kjartan Ólafsson, 2008). 

Notað var tölfræðiforritið SPSS í þessari greiningarvinnu. 

3.4.2. Spurningar í megindlegri rannsókn.  

Í spurningalistakönnuninni voru lagðar sjö spurningar fyrir þátttakendur um 
traust á fjármálastofnunum.  

1. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Fjármálastofnunum á Íslandi 
almennt? 

2. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Íbúðalánasjóði? 
3. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Þínum viðskiptabanka? 
4. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Starfsfólki þíns viðskiptabanka? 
5. Hefur traust þitt til viðskiptabankanna aukist, minnkað eða staðið í stað, 

síðustu 12 mánuðina? 
6. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 

stað, síðustu 12 mánuðina? 
7. Hver er þinn helsti viðskiptabanki? 

 
Auk ofangreindra spurninga voru einnig lagðar fyrir spurningar er nýttar voru til 
frekari greiningar í rannsókninni um kyn svarenda, heimilistekjur sem flokkað 
var niður í fimm flokka, stöðu á vinnumarkaði, hæsta menntunarsig sem svarandi 
hafði lokið og skipt var niður í fjóra flokka, aldur sem flokkað var í fjóra flokka 
og búsetu, þ.e. landsbyggðin eða höfuðborg. 
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3.4.3. Val á þátttakendum 

Í spurningalistakönnuninni var um lagskipt, tilviljunarúrtak úr þjóðskrá að ræða 
eftir kyni, aldri og búsetu til að endurspegla sem best samsetningu landsmanna. 
Könnunin var framkvæmd frá 16. mars 2016 til 5. apríl sama ár (Andrea G. 
Dofradóttir, Bylgja Árnadóttir, 2016) 

Söfnun í netpanel á sér stað jafnt og þétt og er fylgst vel með samsetningu hans. 
Með því að tryggja gæði netpanelsins með framangreindum hætti er mögulegt að 
alhæfa um niðurstöður rannsókna sem byggjast á svörum úr honum. Alls svöruðu 
736 manns könnuninni og var brúttó svarhlutfall 57% og telst því könnunin 
marktæk. Ef hins vegar er tekið tillit til brottfalls eða þeirra sem ekki tóku á móti 
könnuninni í tölvupósti er nettó svarhlutfall 59% (Andrea G. Dofradóttir, Bylgja 
Árnadóttir, 2016) 

Tafla 3.1   Söfnun í netpanel 

  

Framkvæmdamáti Netkönnun 

Upplýsingasöfnun 16.03.16-05.04.16 

Fjöldi í úrtaki 1292 

Fjöldi svarenda 736 

Brottfall 35 

Svarhlutfall – brúttó 57% 

Svarhlutfall – nettó 59% 
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Í töflu 3.2 sést dreifing svarenda í þýði eftir aldri, búsetu og menntun. Einnig 
kemur í ljós að munur er á aldursdreifingu svarenda og Íslendinga almennt en 
færri svör bárust í yngsta og elsta aldurshópnum en búist var við. Færri 
grunnskólamenntaðir svöruðu en reiknað hafði verið með en aftur á móti fleiri 
háskólamenntaðir (Andrea G. Dofradóttir, Bylgja Árnadóttir, 2016) 
 

Tafla 3.2  Dreifing svarenda í þýði 

  Fjöldi svarenda Hlutfall svarenda Fjöldi í þýði Hlutfall í 
þýði 

Kyn

Karl 363 49,3% 124.384 49,9%

Kona 373 50,7% 124.710 50,1%

Aldur **

18-25 ára 81 11,0% 39.021 15,7%

26-35 ára 86 11,7% 46.406 18,6%

36-45 ára 137 18,6% 42.379 17,0%

46-55 ára 155 21,1% 42.904 17,2%

56-65 ára 145 19,7% 37.010 14,9%

66-75 ára 86 11,7% 23.350 9,4%

76 ára og eldri 46 6,3% 18.024 7,2%

Búseta

Höfuðborgarsvæði 491 66,7% 160.461 64,4%

Landsbyggð 245 33,3% 88.633 35,6%

Menntun ** 

Grunnskólamenntun 107 15,2% 71.730 32,6%

Framhaldsskólamenntun 254 36,2% 82.300 37,4%

Háskólamenntun 341 48,6% 66.100 30,0%

Marktækur munur er á dreifingu meðal 
svarenda og í þýði; * 

p < 0.05, ** p  < 0.01, *** p  < 0.001
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Tafla 3.3  Dreifing þátttakenda eftir búsetu, kyni aldri og menntun. Fyrir 
og eftir vigtun gagna 

 

Það er vitað að sífellt torveldara er að fá fólk til að svara könnunum (Dillman 
o.fl. 2014). Einkum er yngra fólk ófúst til að svara, hverju sem það veldur. Eins 
og sjá má í töflunni hér fyrr var þetta einnig reyndin í þessari könnun, þar sem 
yngsti og elsti aldurshópurinn brást verst við. Ástæður þess að yngra fólk svarar 
ekki geta m.a. verið að það sé búið að fá nóg af alls kyns tölvupósti. Ástæður 
þess að elsti svarhópurinn bregst illa við gæti verið skortur á tölvukunnáttu eða –
eign. Þetta var þó ekki skoðað sérstaklega.  

 Fjöldi fyrir 
vigtun 

Hlutfall fyrir 
vigtun 

Fjöldi 
eftir 
vigtun 

Hlutfall eftir 
vigtun 

Kyn 

Karlar  

 

363 

 

49,3% 

 

367 

 

49,9% 

Konur 373 50,7% 369 50,1% 

Aldur 

18-29 ára 

 

98 

 

13,3% 

 

144 

 

19,5% 

30-44 ára 189 25,7% 214 29,1% 

45-59 ára 242 32,9% 192 26,1% 

60 ára og eldri 207        28,1% 186 25,3% 

Búseta 

Höfuðborgarsvæði 

 

491 

 

66,7% 

 

475 

 

64,5% 

Landsbyggð 245 33,3% 261 35,5% 

Menntun 

Grunnskólapróf 

 

107 

 

15,2% 

 

229 

 

32,6% 

Framhaldsskólapróf 254 36,2% 263 32,4% 

Háskólapróf 341 48,6% 211 30,0% 

Vantar svör um menntun 34 5,5% 34 5,5% 
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3.5. Blönduð aðferðafræði 
Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir (2016) segja að blönduð aðferðafræði 
hafi rutt sér til rúms á undanförnum árum þrátt fyrir að andstaða hafi verið í 
upphafi við að nota samhliða megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Nú 
á dögum telja þær flesta líta þannig á að í sumum tilfellum sé nauðsynlegt að 
beita báðum aðferðunum til að fá fram fyllri þekkingu á viðfangsefninu. Þær 
segja einnig: 

„Rannsókn með blönduðum aðferðum er ferli til að afla gagna, greina þau, 
og blanda saman bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum í sömu 
rannsókn eða röð af rannsóknum til að skilja betur viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Grunnforsendan er að með því að setja saman og nota 
bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir fáist betri skilningur á 
rannsóknarspurningum og efni rannsóknarinnar en með hvorri aðferðinni 
um sig,“ (bls. 393-4). 

Rök eru sem sagt fyrir því að blöndun aðferða og gagna færi meiri þekkingu og 
skilning á því efni sem verið sé að rannsaka en hvor aðferð fyrir sig hefði gert. 
Þetta er megin ástæða fyrir því að þessi nýja aðferð varð til (Creswell, 2014).  

Í þessari rannsókn var beitt skýrandi raðsniði (e. explanatory sequential design). 
Þar er megindlegum gögnum safnað fyrst og þau greind. Viðbótargagna er síðan 
aflað með eigindlegri aðferðafræði og niðurstöður beggja túlkaðar saman. 
Skýrandi raðsnið er þá nýtt til að skýra frekar þau gögn sem komu við vinnslu á 
megindlega hlutanum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2016). 

Í þessari rannsókn þá var fyrst lögð fyrir spurningalistakönnun. Við úrvinnslu á 
þeim gögnum sem þannig urðu til vöknuðu margar spurningar sem rannsakandi 
vildi fá frekari svör við og skýringar á. Þar af leiðandi var bætt við átta 
djúpviðtölum.  

Gögnin í þessari rannsókn voru greind hvor fyrir sig. En Creswell (2014) varar 
við því að í upphafi sé gögnum blandað saman. Brýnt sé að gögn hvorrar 
aðferðar fyrir sig séu greind og sameiginleg útkoma byggist svo á niðurstöðum 
beggja. Þessi vinnuaðferð var viðhöfð í rannsókninni. Eins og fram hefur komið 
urðu megindlegu gögnin til þess að eigindlegri rannsóknaraðferð var bætt við. 
Þau gögn voru greind eftir grundaðri aðferð. Í samráði við leiðbeinendur var ekki 
talið nauðsynlegt að taka aðra spurningalistakönnun. 

3.6. Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast m.a. í að spurningalistakönnunin er orðin 
ársgömul en hún var framkvæmd í mars og apríl 2016. Úrtakið var marktækt og í 
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samráði við leiðbeinendur ákvað höfundur að ekki væri þörf á annarri könnun 
þótt vissulega hefði geta verið áhugavert að fá samanburð.  

Önnur takmörkun felst í fjölda viðtalanna sem notuð eru til að byggja á kenningu 
eftir aðferðum grundaðrar kenningar. Viðmælendur voru aðeins átta en 
rannsakandi lítur svo á að sú kenning sem mótaðist við greiningu viðtala geti eigi 
að síður verið byggingareining í stærri og meiri kenningu vilji einhver rannsaka 
málefnið frekar. Rannsakandi taldi hins vegar að um mettun væri að ræða og ekki 
væri þörf á að taka fleiri viðtöl þar sem afar sterkar vísbendingar og þemu komu 
fram í öllum viðtölunum. Þau voru tekin með nokkru millibili og komu engar 
nýjar upplýsingar fram í þeim síðustu.  
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4. Megindleg rannsókn 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar var spurt um traust á fjármálastofnunum 
almennt, traust til Íbúðalánasjóðs og traust til viðskiptabankanna. Einnig um 
traust til starfsfólks viðskiptabankanna og hvaða banki væri helsti viðskiptabanki 
svarenda. Jafnframt hvort breytingar hefðu orðið á trausti til fjármálastofnana 
almennt og til viðskiptabankanna. Í þessum kafla verður farið yfir það sem 
könnunin leiddi í ljós.  

Í rannsókninni var lagt upp með rannsóknarspurningar sem við frekari úrvinnslu 
gagna sem aflað var, mótuðust og urðu í lokinn tvær: 

1. Hversu mikið traust bera Íslendingar til fjármálastofnana landsins? 

2. Hverjar eru afleiðingarnar ef traust skortir í samskiptum viðskiptavina 
við fjármálastofnanir? 

Í megindlega rannsóknarhlutanum fengust svör við fyrri spurningunni um hversu 
mikið traust Íslendingar bera til fjármálastofnana sinna. Í þessum kafla verður því 
fjallað um hvað sá hluti rannsóknarinnar leiddi í ljós. Í 5. kafla verður fjallað um 
það sem lýtur að síðari spurningunni.  

Í kafla 4.1 er kynning á viðmælendum á þann veg að greint er frá því með hvaða 
hætti þeir voru valdir. Kafli 4.2 er síðan greining á megindlegum gögnum. Fyrst 
verður fjallað um óflokkuð gögn en í undirköflum skoðað traust til 
fjármálastofnana annars vegar og breytingar á trausti hins vegar. Í undirköflunum 
eru gögnin flokkuð eftir kyni, búsetu það er að segja hvort svarendur búa á 
höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. Auk þess eru gögn flokkuð eftir aldri, 
heimilistekjum, menntun, stöðu á vinnumarkaði og eftir því hver var 
viðskiptabanki svarenda. Túlkun framangreindra atriða birtist síðan í kafla 4.3.  

4.1. Kynning á þátttakendum  

Í könnun sem unnin var úr netpanel Félagsvísindastofnunar var tekið 1292 manna 
lagskipt tilviljunarúrtak eftir kyni, aldri og búsetu. Alls svöruðu 736 könnuninni. 
Brúttósvarhlutfall var 57% og reyndist könnunin því marktæk. Dreifing svarenda 
var misjöfn eftir aldurshópum. Yngsti hópurinn, það er 18-25 ára, svaraði verst, 
eða 11%. Besta svarhlutfallið kom frá fólki á aldrinum 46-55 ára eða 21,1%. 
Háskólamenntaðir voru 48,6% þeirra sem svöruðu en þeir sem hafa lokið 
grunnskólaprófi 15,2%. Marktækur munur er á dreifingu meðal svarenda og í 
þýði. Íbúar af höfuðborgarsvæðinu voru 66,7% á móti 33,3% af landsbyggðinni 
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sem á að gefa rétta mynd af þýði (Andrea G. Dofradóttir, Bylgja Árnadóttir, 
2016). 

Tafla 4.1  Söfnun í netpanel 

  

Framkvæmdamáti Netkönnun 

Upplýsingasöfnun 16.03.16 - 05.04.16 

Fjöldi í úrtaki 1292 

Fjöldi svarenda 736 

Brottfall 35 

Svarhlutfall – brúttó 57% 

Svarhlutfall – nettó 59% 
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Fjöldi svarenda Hlutfall svarenda Fjöldi í þýði Hlutfall í þýði 

Kyn 
Karl 363 49,3% 124.384 49,9% 
Kona 373 50,7% 124.710 50,1% 
Aldur ** 
18-25 ára 81 11,0% 39.021 15,7% 
26-35 ára 86 11,7% 46.406 18,6% 
36-45 ára 137 18,6% 42.379 17,0% 
46-55 ára 155 21,1% 42.904 17,2% 
56-65 ára 145 19,7% 37.010 14,9% 
66-75 ára 86 11,7% 23.350 9,4% 
76 ára og eldri 46 6,3% 18.024 7,2% 
Búseta 
Höfuðborgarsvæði 491 66,7% 160.461 64,4% 
Landsbyggð 245 33,3% 88.633 35,6% 
Menntun ** 
Grunnskólamenntun 107 15,2% 71.730 32,6% 
Framhaldsskólamenntun 254 36,2% 82.300 37,4% 
Háskólamenntun 341 48,6% 66.100 30,0% 
Marktækur munur er á dreifingu meðal  
svarenda og í þýði; * 

p < 0.05, ** p  < 0.01, *** p  < 0.001 
 

Í töflu 4.2 sést dreifing svarenda í þýði eftir aldri, búsetu og menntun. Einnig 
kemur í ljós að munur er á aldursdreifingu svarenda og Íslendinga almennt en 
færri svör bárust í yngsta og elsta aldurshópnum en búist var við. Færri 
grunnskólamenntaðir svöruðu en búist var við en fleiri háskólamenntaðir. Gögnin 
voru því vigtuð eftir kyni, aldri, búsetu og menntun til þess að niðurstöður gæfu 
sem raunsönnustu mynd af þýði (Andrea G. Dofradóttir, Bylgja Árnadóttir, 
2016).  

Tafla 4.2  Dreifing svarenda í þýði 
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4.2. Greining megindlegra gagna  

Í kafla 3.4.2 voru allar spurningar kynntar til sögunnar, sem lagðar voru fyrir í 
spurningalistakönnuninni. Í þessum kafla eru óflokkuð svör sýnd með 
svokölluðum tíðnitöflum ásamt myndum fyrir hverja spurningu fyrir sig. Þær 
sýna fjölda þeirra sem svöruðu og hvernig svörin hafa raðast niður. Töflurnar 
sýna annars vegar traustið sem mælt var en einnig hvort breytingar hafi orðið á 
því.  

Þátttakendur í könnuninni treysta fjármálastofnunum almennt frekar eða mjög 
illa en því máli gegnir um 68,6% meðan 24,1% treysta fjármálastofnunum mjög 
vel eða frekar vel. Traust til fjármálastofnana almennt hafði einungis aukist um 
4,5% síðustu tólf mánuðina áður en könnunin var gerð. Hjá tæpum helmingi 
hafði traustið staðið í stað en minnkað nokkuð eða mjög mikið hjá 42,6% 
þátttakenda. Ríflega 3% svarenda vildi ekki svara þessari spurningu. 

Þegar óflokkuð gögn eru skoðuð sést að 49,3% þeirra sem svara treysta 
Íbúðalánasjóði frekar eða mjög illa, en 40,1% treysta sjóðnum vel, 10,6% 
aðspurðra vilja ekki svara. Ekki var spurt um breytingar á trausti til 
Íbúðalánasjóðs í þessari könnun.  

Við skoðun á þessum gögnum kemur fram að traust til viðskiptabankanna hefur 
aukist um 7,4% hjá svarendum. Hjá 53,1% þeirra hefur traustið staðið í stað en 
minnkað mjög eða nokkuð hjá 37,3%.  

Við greiningu á því hvar svarendur væru með bankaviðskipti kom í ljós að flestir 
skipta við Landsbankann eða 37,%. Næst flestir voru í viðskiptum hjá 
Íslandsbanka með 30,7% svarenda og af stóru viðskiptabönkunum er Arion banki 
í þriðja sæti með 29,1%. Ekki voru teknar saman tölur um viðskipti svarenda í 
öðrum bönkum. 
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1. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Fjármálastofnunum á Íslandi 
almennt? Af þeim sem svara eru 68,3% svarenda sem treysta 
fjármálastofnunum almennt frekar eða mjög illa en 24,1% sem treysta 
vel eða frekar vel.  

Tafla 4.3 Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum almennt? 

 

Mynd 4.1  Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum almennt? 

 

Svar Fjöldi Gilt hlutfall 

Mjög vel 7 1,0% 

Frekar vel 164 23,1% 

Frekar illa 304 42,8% 

Mjög illa 181 25,5% 

Vil ekki svara 56 7,9% 

Samtals 711 100,0% 
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2. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Íbúðalánasjóði? Sjóðnum 
treystu mjög eða frekar vel 40,1% en 49,3% treysta Íbúðalánasjóði frekar 
eða mjög illa.  

Tafla 4.4  Hversu vel eða illa treystir þú Íbúðalánasjóði? 

 

Mynd 4.2  Hversu vel eða illa treystir þú Íbúðalánasjóði? 

 

  

Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 29 4,1% 

Frekar vel 255 36,0% 

Frekar illa 240 33,9% 

Mjög illa 109 15,4% 

Vil ekki svara 75 10,6% 

Samtals 708 100,0% 
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3. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Þínum viðskiptabanka? Hér eru 
það 57.3% svarenda sem treysta sínum viðskiptabanka mjög eða frekar 
vel en 39,8% treysta honum frekar eða mjög illa. 

Tafla 4.5 Hversu vel eða illa treystir þú þínum viðskiptabanka? 

Mynd 4.3 Hversu vel eða illa treystir þú þínum viðskiptabanka? 
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Svar Fjöldi Gilt hlutfall 

Mjög vel 83 11,4% 

Frekar vel 333 45,9% 

Frekar illa 199 27,4% 

Mjög illa 90 12,4% 

Vil ekki svara 21 2,9% 

Samtals 726 100,0% 
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4. Hversu vel eða illa treystir þú eftirtöldu: Starfsfólki þíns viðskiptabanka? 
Mikið traust ríkir til starfsfólks viðskiptabankanna en 80,9% þeirra sem 
svara treysta starfsfólki síns viðskiptabanka mjög eða frekar vel en 
15,8% treystir starfsfólkinu frekar eða mjög illa. 

Tafla 4.6 Hversu vel eða illa treystir þú starfsfólki þíns viðskiptabanka? 

Mynd 4.4 Hversu vel eða illa treystir þú starfsfólki þíns viðskiptabanka? 
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Svar Fjöldi Gilt hlutfall 

Mjög vel 196 27,2% 

Frekar vel 387 53,7% 

Frekar illa 89 12,3% 

Mjög illa 25 3,5% 

Vil ekki svara 24 3,3% 

Samtals 721 100,0% 
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5. Hefur traust þitt til viðskiptabankanna aukist, minnkað eða staðið í stað, 
síðustu 12 mánuðina? Traust svaraenda til viðskiptabankanna hefur 
aukist nokkuð eða mjög mikið um 7,3%. Hjá 53% hefur það staðið í stað 
en minnkað nokkuð eða mjög mikið hjá 37,2%. 
 

Tafla 4.7 Hefur traust þitt til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? 

Mynd 4.5 Hefur traust þitt til viðskipabankanna breyst síðustu 12 mánuði? 
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Svar Fjöldi Gilt hlutfall 

Aukist mjög mikið 14 1,9% 

Aukist nokkuð 39 5,4% 

Staðið í stað 385 53,0% 

Minnkað nokkuð 165 22,7% 

Minnkað mjög mikið 105 14,5% 

Vil ekki svara 16 2,2% 

Samtals 726 100,0% 
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6. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað, síðustu 12 mánuðina? Traust til fjármálastofnana almennt hefur 
minnkað nokkuð eða mjög mikið hjá 42,6%. Hjá 49,9% hefur traustið 
staðið í stað en aukist nokkuð eða mjög mikið hjá 4,5%. 
 

Tafla 4.8 Hefur traust þitt við fjármálastofnana almennt breyst síðustu 12 
mánuði? 

Mynd 4.6 Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt breyst síðustu 12 

mánuði? 
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Svar Fjöldi Gilt hlutfall  

Aukist mjög mikið 7 1,0% 

Aukist nokkuð 25 3,5% 

Staðið í stað 353 49,9% 

Minnkað nokkuð 174 24,6% 

Minnkað mjög mikið 127 18,0% 

Vil ekki svara 22 3,1% 

Samtals 707 100,0% 
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7. Hver er þinn helsti viðskiptabanki? Flestir svarenda eru í viðskiptum við 
Landsbankann eða 37% síðan eru 30,7% í viðskiptum við Íslandsbanka 
en fæstir eða 29,1 % eru viðskiptavinir Arion banka.  
 

Tafla 4.9 Hver er þinn helsti viðskiptabanki? 

Mynd 4.7  Hver er þinn helsti viðskiptabanki? 
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Svar Fjöldi Gilt Hlutfall 

Arion banki 213 29,1% 

Íslandsbanki 225 30,7% 

Landsbankinn 271 37,0% 

Kvika 5 0,7% 

Annar en ofangreindir 13 1,8% 

Vil ekki svara 7 1,0% 

Samtals 733 100,0% 
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4.2.1. Traust til fjármálastofnana 

Í þessum kafla og þeim næsta birtast flokkuð svör við spurningum á trausti til 
fjármálastofnana. Auk þeirra spurninga sem nefndar voru í kafla 3.4.2 voru 
einnig lagðar fyrir spurningar er nýttar voru í þessa rannsókn um kyn svarenda, 
heimilistekjur, stöðu á vinnumarkaði, hæsta menntunarsig sem svarandi hafði 
lokið, aldur og búsetu, þ.e. landsbyggð eða höfuðborg. (Sjá kafla 3.4.2). 
Samanburður var gerður með svo kölluðu Kí-kvaðrat Person prófi (e. chi-square 
test) til að leiða í ljós hvort um tölfræðilega marktækni yrði að ræða. Eins og í 
fyrri kafla verða birtar hér töflur og myndir vegna spurninga um traust til 
fjármálastofnana almennt þar sem svarendur eru flokkaðir niður.  

Marktækur tölfræðilegur munur var á afstöðu til trausts á fjármálastofnunum 
almennt eftir kynferði, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 4,n=710)=12,776;p= 0,012) Af 
þeim 351 körlum sem svöruðu voru 35,2% sem treystu fjármálastofnunum frekar 
eða mjög illa en 12% mjög eða frekar vel. Af þeim konum sem svöruðu sögðust 
33,1% treysta fjármálastofnunum frekar- eða mjög illa en 12,5% mjög- eða 
frekar vel.  

Það er ekki tölfræðilega marktækur munur á milli svarenda af landsbyggðinni og 
höfuðborgarsvæðinu er kemur að trausti til fjármálastofnana almennt. En 15,5% 
höfuðborgarbúa treysta fjármálastofnunum mjög eða frekar vel en 8,5% 
landsbyggðarfólks.  

Þegar traust á fjármálastofnunum almennt var skoðað eftir aldursflokkum kom 
fram tölfræðilega marktækur munur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
12,n=711)39,390;p=0,00). Svarendum var skipt niður í fjóra flokka eftir aldri og 
rétt 30% svarenda voru í aldurshópnum 30 - 44 ára. Þetta aldursbil treystir 
fjármálastofnunum langverst eða 23,9%. Aldurshópurinn 45-59 ára treystir þeim 
best eða 6,8% en rétt á hæla hans er yngsti hópurinn 18-29 ára þar sem 6,7% 
treysta fjármálastofnunum mjög- eða frekar vel.  

Við frekar vinnslu gagna kemur í ljós tölfræðilega marktækur munur er á trausti 
til fjármálastofnana almennt eftir heimilistekjum en með tilliti til þeirra var 
svarendum skipt upp í fimm flokka, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
16,n=579)31,954;p=0,010). Mestur munur kom fram í hópnum sem hafði 900 
þúsund í tekjur eða meira. Þar treystu rétt tæp 20% fjármálastofnunum frekar- 
eða mjög illa en í sama hópi treystu 6,2% þeim stofnunum mjög- eða frekar vel. Í 
flokki þeirra sem voru með 301-500 þúsund í tekjur treystu 13,7% 
fjármálastofnunum frekar- eða mjög illa en 6,3% treystu þeim mjög- eða frekar 
vel.  
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Er svarendur voru flokkaðir eftir menntun þá treystir fólk með 
grunnskólamenntun fjármálastofnunum verst eða 22,7%. Traustið mældist mest 
hjá háskólamenntuðum eða 8%. Þó er þess að gæta að um fimmtungur þessa hóps 
treystir þeim þó illa. Í þessari flokkun er ekki tölfræðilega marktækur munur.  

Hins vegar kom fram marktækur tölfræðilegur munur á afstöðu á trausti til 
fjármálastofnana almennt þegar svarendur voru flokkaðir eftir stöðu þeirra á 
vinnumarkaði, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)39,735;p=0,00). Meðal 
launþega var traust til fjármálastofnana almennt bæði minnst og mest. 13,1% 
þeirra treysta fjármálastofnunum mjög- eða frekar vel og 43,1% svarenda í sama 
hópi treystir þeim frekar- eða mjög illa.  

Þegar traust til fjármálastofnana almennt var skoðað út frá því við hvaða 
viðskiptabanka svarendur skiptu, hefur það aukist minnst hjá þeim er eiga 
viðskipti við Arion banka eða 1% en einnig minnkað minnst eða hjá tæplega 
11%. Hins vegar hefur traust á fjármálastofnunum almennt minnkað mest hjá 
viðskiptavinum Landsbankans. Þessi munur er ekki tölfræðilega marktækur.  

Fleiri karlar treysta Íbúðalánasjóði mjög- eða frekar vel heldur en konur eða 23% 
og var sá munur marktækur tölfræðilega, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
12,n=711)23,065;p=0,00). Það er ekki tölfræðilegur marktækur munur eftir 
búsetu milli landsbyggðar og höfuðborgar en 37,2% höfuðborgabúa treysta 
sjóðnum frekar- eða mjög illa en 16,7% þeirra er landsbyggðina byggja.  

Þegar skoðað er traust til Íbúðalánasjóðs eftir aldri er munurinn tölfræðilega 
marktækur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)52,729;p=0,00). Svarendur á 
aldrinum 45 – 59 ára treystir sjóðnum best, en þeir sem eru á aldrinum 30-44 eru 
flestir þeirra sem helst vantreysta Íbúðalánasjóði.  

Í gögnum sem flokkuð voru eftir menntun með tilliti til trausts til Íbúðalánasjóðs 
kemur fram að einstaklingar með grunnskólapróf og háskólamenntun treysta 
sjóðnum jafn vel. Og þegar traust til sjóðsins var skoðað með tilliti til 
heimilistekna sést að einstaklingar í tekjuhæsta hópnum eru þeir sem bæði treysta 
sjóðnum best og verst. Ekki var um tölfræðilegar marktækar niðurstöður að ræða 
í þessum flokkum.  

Traust svarenda til viðskipabankanna er meira en til Íbúðalánasjóðs. 57,4% þeirra 
sem svöruðu treysta sínum viðskiptabanka mjög- eða frekar vel, en 39,8% mjög- 
eða frekar illa. Ríflega 80% svarenda treystir einnig starfsfólki 
viðskiptabankanna mjög- eða frekar vel. Fram kemur í forkönnun sem gerð var 
vegna þessarar rannsóknar að margir svarenda gáfu sér að verið væri að spyrja 
um almennan starfsmann, ekki stjórnendur.  
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Þegar traust til viðskiptabankanna er skoðað eftir búsetu kemur í ljós að 37,3% 
íbúa höfuðborgarsvæðisins treysta viðskiptabönkunum á móti 20,2% 
landsbyggðaíbúa en tæp 15% þeirra vantreysta viðskiptabönkunum á móti 
fjórðungi höfuðborgarbúa.  

Er traust til viðskiptabankanna var skoðað með tilliti til aldurs svarenda kemur í 
ljós tölfræðilega marktækur munur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)46,883 
p=0,00). Elsti aldurshópurinn 60 ára og eldir treystir viðskiptabönkunum best, en 
þeir sem eru á aldrinum 30 - 44 ára treystir þeim verst eða 15,7%. Hið sama var 
uppi á teningnum þegar svarendur um traust til viðskiptabankanna voru flokkaðir 
eftir stöðu á vinnumarkaði, varðandi tölfræðilega marktækni, Pearson Kí-kvaðrat 
(ᵪ2( 12,n=711)22,600;p=0,031). Hópurinn sem taldist til launþega treysti 
viðskiptabönkunum langverst eða 24%. Sami hópur treystir hins vegar þessum 
stofnunum einnig best, 34,4% þeirra sem tilheyrðu þessum flokki. Taka verður 
fram að í þessum hópi voru flestir svarenda.  

Viðskiptavinir stóru bankanna þriggja, þ.e. Arion banka, Landsbanka og 
Íslandsbanka treysta sínum viðskiptabönkum misjafnlega mikið. Mesta traustið 
bera viðskiptavinir Landsbankans til síns viðskiptabanka eða 21,9% en 
viðskiptavinir Íslandsbanka treysta sínum banka verst eða 11,3%. Munurinn er 
tölfræðilega marktækur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)42,009 ;p=0,03). 
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8. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum á Íslandi almennt? 
Greint eftir kyni. 12% karla treysta fjármálastofnunum almennt mjög eða 
frekar vel og sama hlutfall kvenna. Það eru 35,2% karla sem teysta 
fjármálastofnunum frekar eða mjög illa á móti 33,1% kvenna. Hins vegar 
eru 2,3% karla sem ekki vilja svara á móti 5,5% kvenna. 

Tafla 4.10 Traust til fjármálastofnana almennt eftir kyni 

Mynd 4.8 Traust til fjármálastofnana almennt eftir kyni  

Svar Kyn -> Karl Kona Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 2 4 6 

Hlutfall af heild 0,3% 0,6% 0,8% 

Frekar vel 
Fjöldi 83 81 164 

Hlutfall af heild 11,7% 11,4% 23,1% 

Frekar illa 
Fjöldi 149 155 304 

Hlutfall af heild 21,0% 21,8% 42,8% 

Mjög illa 
Fjöldi 101 80 181 

Hlutfall af heild 14,2% 11,3% 25,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 16 39 55 

Hlutfall af heild 2,3% 5,5% 7,7% 

Samtals 
Fjöldi 351 359 710 

Hlutfall af heild 49,4% 50,6% 100,0% 
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9. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum á Íslandi almennt? 
Búseta í tveimur flokkum. Geta verður þess að flokka var í vinnslu gagna 
eftir höfuðborg og landsbyggð til að gæta samræmis vegna mismunandi 
fjölda sem byggir hvort svæði fyrir sig. 15,5% höfuðborgarbúa treysta 
fjármálastofnunum mjög eða frekar vel á móti 8,6% landsbyggðarbúa. 
Það eru 44,9% höfuðborgarbúa sem treysta fjármálastofnunum almennt 
frekar eða mjög illa en 23,4% landsbyggðaríbúa. Samtals eru 7,7% sem 
ekki vilja svara þessari spurningu. 

Tafla 4.11 Traust til fjármálastofnana almennt eftir búsetu 

Mynd 4.9  Traust til fjármálastofnana almennt eftir búsetu 
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Svar Svæði -> Höfuðborgarsvæði Landsbyggð Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 4 3 7 
Hlutfall af heild 0,6% 0,4% 1,0% 

Frekar vel 
Fjöldi 106 58 164 
Hlutfall af heild 14,9% 8,2% 23,1% 

Frekar illa 
Fjöldi 192 112 304 
Hlutfall af heild 27,0% 15,8% 42,8% 

Mjög illa 
Fjöldi 127 54 181 
Hlutfall af heild 17,9% 7,6% 25,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 32 23 55 
Hlutfall af heild 4,5% 3,2% 7,7% 

Samtals 
Fjöldi 461 250 711 
Hlutfall af heild 64,8% 35,2% 100,0% 
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10. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum á Íslandi almennt. 
Flokkað niður eftir aldri. Aldurshópurinn 45-59 ára treystir 
fjármálastofnunum best eða 6,8%. Fast á hæla þeirra er yngsti 
aldurshópurinn þar sem 6,7% treysta mjög- eða frekar vel. 
Aldurshópurinn 30-44 ára treystir fjármálastofnunum verst eða 23,9%. 
Þessari spurningu vildu 7,9% ekki svara. 

Tafla 4.12 Traust til fjármálastofnana almennt eftir aldri 

Mynd 4.10 Traust til fjármálastofnana almennt eftir aldri 

 

Svar Aldur -> 18-29 ára 30-44 ára 45-59 ára 
60 ára og 

eldri Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 3 1 0 3 7 
Hlutfall af heild 0,4% 0,1% 0,0% 0,4% 1,0% 

Frekar vel 
Fjöldi 45 31 48 40 164 
Hlutfall af heild 6,3% 4,4% 6,8% 5,6% 23,1% 

Frekar illa 
Fjöldi 56 106 74 68 304 
Hlutfall af heild 7,9% 14,9% 10,4% 9,6% 42,8% 

Mjög illa 
Fjöldi 21 64 47 48 180 
Hlutfall af heild 3,0% 9,0% 6,6% 6,8% 25,3% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 19 8 14 15 56 
Hlutfall af heild 2,7% 1,1% 2,0% 2,1% 7,9% 

Samtals 
Fjöldi 144 210 183 174 711 
Hlutfall af heild 20,3% 29,5% 25,7% 24,5% 100,0% 
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11. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum á Íslandi almennt. 
Flokkað eftir heimilistekjum. Þeir sem hafa heimilistekjur á bilinu 301-
500 treysta fjármálastofnunum best eða 6,3%. Fast á hæla þeirra koma 
þeir sem hafa hæstu heimilistekjurnar eða 6,2%. Það eru hins vegar þeir 
tekjuhæstu sem treysta fjármálastofnunum frekar- eða mjög illa eða 
19,5%. Langflestir í tekjulægsta hópnum vildu ekki svara þessari 
spurningu eða 2,8%.  

Tafla 4.13 Traust til fjármálastofnana almennt eftir heimilistekjum 

 

Mynd 4.11 Traust til fjármálastofnana almennt eftir heimilistekjum 

 

  

Svar  þús. kr. -> < 300 301-500 501-700 701-900 >  900 Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 0 1 1 0 3 5 
Hlutfall af 
heild 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 0,9% 

Frekar vel 
Fjöldi 27 35 20 17 33 132 
Hlutfall af 
heild 4,7% 6,1% 3,5% 2,9% 5,7% 22,8% 

Frekar illa 
Fjöldi 35 53 52 38 73 251 
Hlutfall af 
heild 6,1% 9,2% 9,0% 6,6% 12,6% 43,4% 

Mjög illa 
Fjöldi 38 26 23 23 40 150 
Hlutfall af 
heild 6,6% 4,5% 4,0% 4,0% 6,9% 26,0% 

Vil ekki 
svara 

Fjöldi 16 9 9 3 3 40 
Hlutfall af 
heild 2,8% 1,6% 1,6% 0,5% 0,5% 6,9% 

Samtals 
Fjöldi 116 124 105 81 152 578 
Hlutfall af 
heild 20,1% 21,5% 18,2% 14,0% 26,3% 100,0% 
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12. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum almennt á Íslandi? 
Flokkað eftir menntun. Háskólamenntaðir treysta fjármálastofnunum best 
eða 8% þeirra. Þeir sem eru með grunnskólanám treysta 
fjármálastofnunum verst eða 22,7% þeirra sem svara en í þeirra hópi eru 
flestir sem vilja ekki svara eða 3,3%. 

Tafla 4.14 Traust til fjármálastofnana almennt eftir menntun 

Mynd 4.12 Traust til fjármálastofnana almennt eftir menntun  

 

Svar 

Menntun -> 
Grunnskóla-

nám 

Verklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi 

Bóklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi Háskólanám Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 0 0 2 3 5 
Hlutfall af 
heild 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,7% 

Frekar vel 
Fjöldi 47 33 28 51 159 
Hlutfall af 
heild 7,0% 4,9% 4,1% 7,6% 23,6% 

Frekar illa 
Fjöldi 93 59 50 84 286 
Hlutfall af 
heild 13,8% 8,7% 7,4% 12,4% 42,4% 

Mjög illa 
Fjöldi 60 37 22 54 173 
Hlutfall af 
heild 8,9% 5,5% 3,3% 8,0% 25,6% 

Vil ekki 
svara 

Fjöldi 22 7 14 9 52 
Hlutfall af 
heild 3,3% 1,0% 2,1% 1,3% 7,7% 

Samtals 
Fjöldi 222 136 116 201 675 
Hlutfall af 
heild 32,9% 20,1% 17,2% 29,8% 100,0% 
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13. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum almennt á Íslandi? 
Flokkað eftir stöðu á vinnumarkaði. Þeir sem eru í launuðu starfi treysta 
fjármálastofnunum best eða 13,1%. Í þeim eru einnig þeir sem treysta 
fjármálastofnunum verst eða 43,1%. Í þessum hópi eru flestir svarendur 
eða og einnig flestir sem ekki vilja svara eða 4,2% 

Tafla 4.15 Traust til fjármálastofnana eftir stöðu á vinnumarkaði 

Mynd 4.13 Traust til fjármálastofnana eftir stöðu á vinnumarkaði 

 

14. Hversu vel eða illa treystir þú fjármálastofnunum almennt á Íslandi. 

Svar 

Starf -> Í 
launuðu 

starfi 

Sjálfstætt 
starfandi / 
atvinnu-
rekandi Í námi Annað Samtals 

 
Mjög vel 

Fjöldi 4 1 0 1 6 
 Hlutfall af heild 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9% 
 

Frekar vel 
Fjöldi 87 17 19 36 159 

 Hlutfall af heild 12,5% 2,4% 2,7% 5,2% 22,9% 
 

Frekar illa 
Fjöldi 193 32 21 51 297 

 Hlutfall af heild 27,8% 4,6% 3,0% 7,3% 42,7% 
 

Mjög illa 
Fjöldi 106 22 4 47 179 

 Hlutfall af heild 15,3% 3,2% 0,6% 6,8% 25,8% 
 

Vil ekki svara 
Fjöldi 29 1 13 11 54 

 Hlutfall af heild 4,2% 0,1% 1,9% 1,6% 7,8% 

Samtals 
Fjöldi 419 73 57 146 695 

 Hlutfall af heild 60,3% 10,5% 8,2% 21,0% 100,0% 
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Flokkað eftir viðskiptabönkum. Viðskiptavinir Landsbankans treysta 
fjármálastofnunum almennt verst eða 25,5% en jafnframt treystir 
viðskiptavinahópur sama banka fjármálastofnunum best eða 7,9%. Flestir 
viðskiptavinir Íslandsbanka vilja ekki svara þessari spurningu eða 3,1%. 

Tafla 4.16 Traust til fjármálastofnana eftir viðskiptabanka 

Mynd 4.14 Traust til fjármálastofnana eftir viðskiptabanka 

  

Svar 
Banki -> Arion 

banki 
Íslands-
banki 

Lands-
bankinn Kvika 

Annar en 
ofan-
greindir 

Vil 
ekki 
svara Samtals 

Mjög vel 
Fjöldi 1 1 3 0 0 0 5 
Hlutfall af 
heild 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Frekar vel 
Fjöldi 50 54 53 2 3 0 162 
Hlutfall af 
heild 7,1% 7,6% 7,5% 0,3% 0,4% 0,0% 22,9% 

Frekar illa 
Fjöldi 84 95 117 0 3 5 304 
Hlutfall af 
heild 11,9% 13,5% 16,6% 0,0% 0,4% 0,7% 43,1% 

Mjög illa 
Fjöldi 62 49 63 3 3 1 181 
Hlutfall af 
heild 8,8% 6,9% 8,9% 0,4% 0,4% 0,1% 25,6% 

Vil ekki 
svara 

Fjöldi 10 22 18 0 2 2 54 
Hlutfall af 
heild 1,4% 3,1% 2,5% 0,0% 0,3% 0,3% 7,6% 

Samtals 
Fjöldi 207 221 254 5 11 8 706 
Hlutfall af 
heild 29,3% 31,3% 36,0% 0,7% 1,6% 1,1% 100,0% 
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4.2.2. Breytingar á trausti til fjármálastofnana  

Er spurt var um breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt sést af svörunum 
að það hefur ekki aukist mikið þegar rýnt var í óflokkuð gögn eins og fyrr kom 
fram. Aðeins hjá 4,5% svarenda hefur traustið aukist nokkuð- eða mjög mikið. 
Hjá flestum svarendum eða tæplega 50% hefur það staðið í stað en á hinn bóginn 
hefur það minnkað nokkuð- eða mjög mikið hjá 42,6% þeirra sem svöruðu. Hér 
var einnig Person Kí-kvaðrat próf gert til að kanna tölfræðilega marktækni.  

Hjá körlum í hópi svarenda hefur traust til viðskiptabankanna aukist meira en hjá 
konum. Munurinn þar er ekki marktækur en fleiri konur telja þó að traustið hafi 
staðið í stað en fleiri karlar segja að traustið hafi minnkað nokkuð eða mjög 
mikið.  

Ekki er heldur tölfræðilega marktækur munur er kemur að flokkun eftir búsetu og 
breytinga á trausti til viðskiptabankanna. Ríflega þriðjungur höfuðborgarbúa 
segir að traustið hafi staðið í stað á móti tæpum 20% þeirra sem byggja 
landsbyggðina. Hins vegar segja ríflega 23% höfuðborgarbúa að traustið hafi 
minnkað nokkuð eða mjög mikið á móti 13,7% landsbyggðarbúa.  

Er gögn voru flokkuð eftir aldri með tilliti til breytinga á trausti til 
viðskiptabankanna kemur fram tölfræðilega marktækur munur, Pearson Kí-
kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)43,694;p=0,00). Traustið hefur aukist minnst hjá 
svarendum á aldrinum 45 - 59 ára eða 1,5% en dalað mest í aldurshópnum 30 - 
44 ára.  

Traust til viðskiptabankanna hefur minnkað mest hjá þeim sem hafa 
heimilistekjur yfir 900 þúsund en aukist mest hjá þeim sem lægstar hafa 
heimilistekjurnar. Í þessum flokki hafði traustið staðið í stað hjá 54,2% svarenda 
en minnkað hjá 36,2%. 

Er breytingar á trausti við viðskiptabankanna voru skoðaðar eftir menntun 
svarenda kom í ljós að hjá háskólamenntuðum hafði traustið til 
viðskiptabankanna minnkað mest eða hjá 12,9% en aukist mest hjá svarendum 
með grunnskólapróf. 

Er traust til viðskiptabankanna var skoðað eftir stöðu á vinnumarkaði kom í ljós 
að flestir svarenda eða 52,8% töldu að traustið hefði staðið í stað, en 37,4% 
sögðu það hafa minnkað.  

Hjá viðskiptavinum Landsbankans hefur traust til viðskiptabanka almennt, 
minnkað mest, eða 14,6% en aukist minnst hjá viðskiptavinum Arion banka eða 
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um 1,8%. Þessi munur er tölfræðilega marktækur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
12,n=711)48,402 ;p=0,03). 

Það er ekki marktækur munur tölfræðilega á milli kynja þegar kemur að 
spurningum um breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt. Fleiri karlar en 
konur eru þó á því að traustið hafi staðið í stað og jafnframt eru fleiri karlar sem 
segja það hafa minnkað nokkuð eða mjög mikið.  

Marktækur tölfræðilegur munur til breytinga á trausti til fjármálastofnana 
almennt kemur fram við flokkun svarenda eftir búsetu, annars vegar landsbyggð 
og hins vegar höfuðborg, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)19,328;p=0,002). 
Ríflega 4% höfuðborgarbúa segja traustið hafa aukist nokkuð eða mikið en 
einungis 0,1% íbúa á landsbyggðinni. Á móti segja 26,4% höfuðborgarbúa að 
traustið hafi minnkað nokkuð eða mikið en 16,3% þeirra sem búa á 
landsbyggðinni.  

Tölfræðilega var markækur munur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
12,n=711)49,984;p=0,00) er breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt 
voru skoðaðar í fjórum aldurshópum. Elsti aldursflokkurinn, 60 ára og eldri, 
treysta fjármálastofnunum best eða 1,4% þeirra. Í yngsta flokknum 18 - 29 ára, 
segja 13,9%, að traustið hafa staðið í stað. Svarendur á aldursbilinu 30-44 ára eru 
flestir þeirrar skoðunar að traustið hafi minnkað nokkuð eða mjög mikið. 

Er svarendur voru flokkaðir niður eftir heimilistekjum og skoðaðar breytingar á 
trausti til fjármálastofnana almennt þá er þar einnig tölfræðilega marktækur 
munur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 12,n=711)47,917;p=0,00). Þeir sem hafa mestar 
tekjur eða hærri en 900 þúsund, treysta fjármálastofnunum almennt best, eða 
1,6%. Sami tekjuhópur treystir þeim einnig verst, eða 12,6%. Það eru hins vegar 
flestir í tekjulægsta hópnum sem hafa 300 þúsund krónur eða minna sem segja að 
traustið hafi staðið í stað. 

Þegar rýnt er í breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eftir menntun, þá 
kemur í ljós marktækur tölfræðilegur munur, Pearson Kí-kvaðrat (ᵪ2( 
12,n=711)28,308 ;p=0,20). 13,4% háskólamenntaðra svara því til að traustið hafi 
minnkað nokkuð eða mjög mikið og er vantraustið mest í þessum flokki. Í flokki 
fólks með grunnskólapróf eru tæp 16% þeirrar skoðunar að traustið hafi staðið í 
stað til fjármálastofnana almennt.  

Er breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eru skoðaðar eftir stöðu 
svarenda á vinnumarkaði þá svara 25,5% launþega því að traustið hafi minnkað 
nokkuð eða mjög mikið og eru þeir stærsti hópurinn með þá skoðun í þessum 
flokki.  
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Er spurt var um breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eftir því hvar 
svarendur voru í viðskiptum sögðu 15,8% viðskiptavina Landsbankans að 
traustið hefði minnkað en 18,2% að það hefði staðið í stað. Hjá 16,9% 
viðskiptavina Arion banka hafði traustið staðið í stað en aukist hjá 1% 
viðskiptavina bankans og var þar minnsta aukning á trausti en jafnframt hafði 
traustið minnkað minnst hjá þeim hópi.   
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15. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði. Flokkað 
eftir kyni. Hjá 26% karla hefur traustið staðið í stað en hjá 27,1% 
kvenna. 19,2% karla segja að traustið hafi minnkað nokkuð eða mjög 
mikið á móti 18% kvenna. 

Tafla 4.17 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir kynferði 

Mynd 4.15 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir kynferði 

 

Svar Kyn -> Karl Kona Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 9 5 14 

Hlutfall af heild 1,2% 0,7% 1,9% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 20 19 39 

Hlutfall af heild 2,8% 2,6% 5,4% 

Staðið í stað 
Fjöldi 189 197 386 

Hlutfall af heild 26,0% 27,1% 53,2% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 87 78 165 

Hlutfall af heild 12,0% 10,7% 22,7% 

Minnkað mjög mikið 
Fjöldi 52 53 105 

Hlutfall af heild 7,2% 7,3% 14,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 6 11 17 

Hlutfall af heild 0,8% 1,5% 2,3% 

Samtals 
Fjöldi 363 363 726 

Hlutfall af heild 50,0% 50,0% 100,0% 
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16. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? Flokkað 
eftir búsetu. Hjá 19,3% landsbyggðarbúa hefur traustið staðið í stað en 
hjá 33,7% þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 13,7% 
landsbyggðarfólks segir traustið hafi minnkað nokkuð eða mjög mikið á 
móti 23,4% íbúa höfuðborgarsvæðisins. Gæta skal að hlutfalli milli 
þessara búsetukjarna.  

Tafla 4.18 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir búsetu 

Mynd 4.16 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir búsetu  

  

Svar Svæði -> Höfuðborgarsvæði Landsbyggð Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 13 2 15 
Hlutfall af heild 1,8% 0,3% 2,1% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 32 7 39 
Hlutfall af heild 4,4% 1,0% 5,4% 

Staðið í stað 
Fjöldi 245 140 385 
Hlutfall af heild 33,7% 19,3% 53,0% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 103 62 165 
Hlutfall af heild 14,2% 8,5% 22,7% 

Minnkað mjög mikið 
Fjöldi 67 38 105 
Hlutfall af heild 9,2% 5,2% 14,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 9 8 17 
Hlutfall af heild 1,2% 1,1% 2,3% 

Samtals 
Fjöldi 469 257 726 
Hlutfall af heild 64,6% 35,4% 100,0% 
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17. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? Flokkað 
eftir aldri. Hjá aldrinum 30-44 ára hefur traustið minnkað mest eða hjá 
10,1% svarenda. Það er sami aldur þar sem flestum finnst að traustið hafi 
staðið í stað eða hjá 14,2%. Hjá yngsta aldurshópnum, 18-29 ára hefur 
traustið aukist mest eða hjá 1,8% svarenda.  

Tafla 4.19  Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir aldri 

Mynd 4.17 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir aldri  
 

Svar 
Aldur -> 

18-29 ára 30-44 ára 45-59 ára 
60 ára og 

eldri Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 5 4 1 5 15 
Hlutfall af 
heild 0,7% 0,6% 0,1% 0,7% 2,1% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 14 7 10 8 39 
Hlutfall af 
heild 1,9% 1,0% 1,4% 1,1% 5,4% 

Staðið í stað 
Fjöldi 89 103 102 91 385 
Hlutfall af 
heild 12,2% 14,2% 14,0% 12,5% 53,0% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 25 57 41 42 165 
Hlutfall af 
heild 3,4% 7,8% 5,6% 5,8% 22,7% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 3 38 34 31 106 
Hlutfall af 
heild 0,4% 5,2% 4,7% 4,3% 14,6% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 5 7 0 5 17 
Hlutfall af 
heild 0,7% 1,0% 0,0% 0,7% 2,3% 

Samtals 
Fjöldi 141 216 188 182 727 
Hlutfall af 
heild 19,4% 29,7% 25,9% 25,0% 100,0% 
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18. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? Flokkað 
eftir heimilistekjum. Í hópi þeirra tekjuhæstu hefur traustið minnkað mest 
eða hjá 10,9%. Traustið hefur einnig staðið mest í stað hjá þeim hópi, eða 
12,8%. Hjá þeim sem lægstar hafa tekjurnar hefur traustið aukist mest 
eða hjá 2,2% svarenda í þeim hópi.  

Tafla 4.20  Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir heimilistekjum 

 

Mynd 4.18  Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir heimilistekjum 

Svar þús. kr. -> <300 301-500 501-700 701-900 > 900 Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 6 2 3 0 3 14 
Hlutfall af 
heild 1,0% 0,3% 0,5% 0,0% 0,5% 2,4% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 7 9 3 5 8 32 
Hlutfall af 
heild 1,2% 1,5% 0,5% 0,8% 1,3% 5,4% 

Staðið í stað 
Fjöldi 64 67 63 52 76 322 
Hlutfall af 
heild 10,8% 11,3% 10,6% 8,8% 12,8% 54,2% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 15 32 24 17 43 131 
Hlutfall af 
heild 2,5% 5,4% 4,0% 2,9% 7,2% 22,1% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 21 20 13 8 22 84 
Hlutfall af 
heild 3,5% 3,4% 2,2% 1,3% 3,7% 14,1% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 5 1 0 3 2 11 
Hlutfall af 
heild 0,8% 0,2% 0,0% 0,5% 0,3% 1,9% 

Samtals 
Fjöldi 118 131 106 85 154 594 
Hlutfall af 
heild 19,9% 22,1% 17,8% 14,3% 25,9% 100,0% 
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19. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? Flokkað 
eftir menntun. Hjá háskólamenntuðum hefur traustið minnkað mest eða 
hjá 12,9%. Það hefur mest staðið í stað hjá grunnskólamenntuðum og 
aukist mest hjá sama hópi.  

Tafla 4.21  Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir menntun 

 

Mynd 4.19 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir menntun 

 

  

Svar 

Menntun -> 
Grunn-

skólanám 

Verklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi 

Bóklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi 

Háskóla-
nám Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 8 6 1 0 15 
Hlutfall af 
heild 1,1% 0,9% 0,1% 0,0% 2,2% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 8 8 13 10 39 
Hlutfall af 
heild 1,1% 1,1% 1,9% 1,4% 5,6% 

Staðið í stað 
Fjöldi 128 73 67 104 372 
Hlutfall af 
heild 18,4% 10,5% 9,6% 14,9% 53,4% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 42 26 27 62 157 
Hlutfall af 
heild 6,0% 3,7% 3,9% 8,9% 22,5% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 37 26 8 28 99 
Hlutfall af 
heild 5,3% 3,7% 1,1% 4,0% 14,2% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 6 2 3 4 15 
Hlutfall af 
heild 0,9% 0,3% 0,4% 0,6% 2,2% 

Samtals 
Fjöldi 229 141 119 208 697 
Hlutfall af 
heild 32,9% 20,2% 17,1% 29,8% 100,0% 
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20. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði? Flokkað 
eftir stöðu á vinnumarkaði. Stærsti hópur svarenda hér eru launamenn og 
þar er hefur traustið einnig minnkað mest.   

Tafla 4.22 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir stöðu á 
vinnumarkaði 

 

Mynd 4.20 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir stöðu á 

vinnumarkaði  

 

Svar 
Starf -> 

Í launuðu 
starfi 

Sjálfstætt 
starfandi / 

atvinnurekandi 
Í námi Annað 

Samtals 

Aukist mjög 
mikið 

Fjöldi 11 0 0 4 15 
Hlutfall af 
heild 1,5% 0,0% 0,0% 0,6% 2,1% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 19 4 3 12 38 
Hlutfall af 
heild 2,7% 0,6% 0,4% 1,7% 5,3% 

Staðið í stað 
Fjöldi 229 30 40 77 376 
Hlutfall af 
heild 32,2% 4,2% 5,6% 10,8% 52,8% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 105 17 8 33 163 
Hlutfall af 
heild 14,7% 2,4% 1,1% 4,6% 22,9% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 57 18 2 26 103 
Hlutfall af 
heild 8,0% 2,5% 0,3% 3,7% 14,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 9 2 4 2 17 
Hlutfall af 
heild 1,3% 0,3% 0,6% 0,3% 2,4% 

Samtals 
Fjöldi 430 71 57 154 712 
Hlutfall af 
heild 60,4% 10,0% 8,0% 21,6% 100,0% 
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21. Hefur traust til viðskiptabankanna breyst síðustu 12 mánuði. Flokkað 
eftir viðskiptabönkum. Traustið á viðskiptabönkunum hefur minnkað 
mest hjá viðskiptavinum Landsbankans eða hjá 14,6%. Það hefur aukist 
mest hjá sama banka en minnst hjá viðskiptavinum Arion banka.  

Tafla 4.23 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir viðskiptum við þá 

 

Mynd 4.21 Breytingar á trausti til viðskiptabankanna eftir viðskiptum við þá 

  

Svar 
Banki -> Arion 

banki 
Íslands-
banki 

Lands-
bankinn Kvika 

Annar 
en áður-
greindir 

Vil 
ekki 
svara Samtals 

Aukist mjög 
mikið 

Fjöldi 2 2 10 0 0 0 14 
Hlutfall af 
heild 0,3% 0,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 11 17 11 0 1 0 40 
Hlutfall af 
heild 1,5% 2,3% 1,5% 0,0% 0,1% 0,0% 5,5% 

Staðið í stað 
Fjöldi 130 112 136 2 4 1 385 
Hlutfall af 
heild 17,9% 15,4% 18,7% 0,3% 0,6% 0,1% 53,0% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 37 44 70 2 8 5 166 
Hlutfall af 
heild 5,1% 6,1% 9,6% 0,3% 1,1% 0,7% 22,8% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 30 37 36 1 0 1 105 
Hlutfall af 
heild 4,1% 5,1% 5,0% 0,1% 0,0% 0,1% 14,4% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 3 10 4 0 0 0 17 
Hlutfall af 
heild 0,4% 1,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

Samtals 
Fjöldi 213 222 267 5 13 7 727 
Hlutfall af 
heild 29,3% 30,5% 36,7% 0,7% 1,8% 1,0% 100,0% 
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22. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði. Flokkun eftir kyni. Traust til fjármálastofnana 
hefur aukist meira hjá körlum en konum en staðið frekar í stað hjá 
konunum. Hjá karlkyninu hefur traustið einnig minnkað meira eða hjá 
22,1% á móti ríflega 20% kvenna.  

Tafla 4.24 Breyting á trausti til fjármálastofnana almennt eftir kyni 

Mynd 4.22 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eftir kyni 
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Svar Kyn -> Karl Kona Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 3 4 7 

Hlutfall af heild 0,4% 0,6% 1,0% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 17 9 26 

Hlutfall af heild 2,4% 1,3% 3,7% 

Staðið í stað 
Fjöldi 172 181 353 

Hlutfall af heild 24,3% 25,5% 49,8% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 91 83 174 

Hlutfall af heild 12,8% 11,7% 24,5% 

Minnkað mjög mikið 
Fjöldi 66 61 127 

Hlutfall af heild 9,3% 8,6% 17,9% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 7 15 22 

Hlutfall af heild 1,0% 2,1% 3,1% 

Samtals 
Fjöldi 356 353 709 

Hlutfall af heild 50,2% 49,8% 100,0% 
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23. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði? Flokkað eftir búsetu. Traust höfuðborgarbúa 
hefur aukist meira en landsbyggðarfólks eða um 4,4% á móti 0,1%. 
Traustið hefur staðið í stað hjá 18% landsbyggðarbúa en 31,8% 
höfuðborgarfólks. Það hefur minnkað meira höfuðborgarbúum. Hér 
verður að skoða hlutfall þeirra sem svara.  

Tafla 4.25 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eftir búsetu  

Mynd 4.23 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt eftir búsetu
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Svar Svæði -> Höfuðborgarsvæði Landsbyggð Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 7 0 7 

Hlutfall af heild 1,0% 0,0% 1,0% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 24 1 25 

Hlutfall af heild 3,4% 0,1% 3,5% 

Staðið í stað 
Fjöldi 225 127 352 

Hlutfall af heild 31,8% 18,0% 49,8% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 105 69 174 

Hlutfall af heild 14,9% 9,8% 24,6% 

Minnkað mjög mikið 
Fjöldi 81 46 127 

Hlutfall af heild 11,5% 6,5% 18,0% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 10 12 22 

Hlutfall af heild 1,4% 1,7% 3,1% 

Samtals 
Fjöldi 452 255 707 

Hlutfall af heild 63,9% 36,1% 100,0% 
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24. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði? Flokkað eftir aldri. Traust hefur staðið mest í 
stað hjá yngsta aldurshópnum en minnkað mest hjá aldurshópnum 30-44 
ára eða um 14%. Hjá elsta hópnum hefur það aukist mest eða um 1,4%.  

Tafla 4.26 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt flokkað eftir 
aldri 

Mynd 4.24 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt flokkað eftir 

aldri 
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18-29 ára 30-44 ára 45-59 ára 60 ára og eldri

Svar 
Aldur -> 

18-29 
ára 

30-44 
ára 

45-59 
ára 

60 ára og 
eldri Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 1 2 1 3 7 
Hlutfall af heild 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 1,0% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 6 5 7 7 25 
Hlutfall af heild 0,8% 0,7% 1,0% 1,0% 3,5% 

Staðið í stað 
Fjöldi 98 93 88 74 353 
Hlutfall af heild 13,9% 13,2% 12,4% 10,5% 49,9% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 28 61 43 42 174 
Hlutfall af heild 4,0% 8,6% 6,1% 5,9% 24,6% 

Minnkað mjög mikið 
Fjöldi 3 38 44 41 126 
Hlutfall af heild 0,4% 5,4% 6,2% 5,8% 17,8% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 5 9 2 6 22 
Hlutfall af heild 0,7% 1,3% 0,3% 0,8% 3,1% 

Samtals 
Fjöldi 141 208 185 173 707 
Hlutfall af heild 19,9% 29,4% 26,2% 24,5% 100,0% 
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25. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðust 12 mánuði? Flokkað eftir heimilistekjum. Traust hefur staðið 
mest í stað hjá þeim sem lægstar hafa tekjurnar en minnkað mest hjá 
þeim tekjuhæstu eða 12,6%. Það hefur einnig vaxið mest hjá sama hópi 
eða hjá 1,6%.  

Tafla 4.27 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt flokkað eftir 
heimilistekjum 

Mynd 4.25 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt, flokkað eftir 

heimilistekjum 

  

0%

5%

10%

15%

Aukist mjög
mikið

Aukist nokkuð Staðið í stað Minnkað
nokkuð

Minnkað mjög
mikið

Vil ekki svara

Hlutfall af heild

<300 301-500 501-700 701-900 > 900

Svar þús. kr. -> <300 
301-
500 

501-
700 

701-
900 > 900 Samtals 

Aukist mjög 
mikið 

Fjöldi 3 0 2 0 1 6 

Hlutfall af heild 0,5% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 1,0% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 4 6 3 1 8 22 

Hlutfall af heild 0,7% 1,0% 0,5% 0,2% 1,4% 3,8% 

Staðið í stað 
Fjöldi 70 56 51 48 69 294 

Hlutfall af heild 12,2% 9,8% 8,9% 8,4% 12,0% 51,2% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 14 29 35 14 47 139 

Hlutfall af heild 2,4% 5,1% 6,1% 2,4% 8,2% 24,2% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 20 30 8 16 25 99 

Hlutfall af heild 3,5% 5,2% 1,4% 2,8% 4,4% 17,2% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 7 1 1 3 2 14 

Hlutfall af heild 1,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 2,4% 

Samtals 
Fjöldi 118 122 100 82 152 574 

Hlutfall af heild 20,6% 21,3% 17,4% 14,3% 26,5% 100,0% 
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26. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði? Flokkað eftir menntun. Traustið hefur minnkað 
mest hjá háskólamenntuðum eða 13,4% en ögn minna hjá þeim sem hafa 
grunnskólapróf eða 13,2%. Það hefur einnig staðið mest í stað hjá sama 
hópi.  

Tafla 4.28 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt. Flokkað eftir 
menntun 

 

Mynd 4. 26 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt. Eftir menntun 

  

0%

10%

20%

Aukist mjög
mikið

Aukist
nokkuð

Staðið í stað Minnkað
nokkuð

Minnkað
mjög mikið

Vil ekki svara

Hlutfall af heild

Grunnskólanám Verklegt nám á framhaldsskólastigi

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi Háskólanám

Svar 

Menntun 
-> Grunn-

skólanám 

Verklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi 

Bóklegt 
nám á 

framhalds-
skólastigi 

Háskóla-
nám Samtals 

Aukist mjög 
mikið 

Fjöldi 3 3 1 1 8 
Hlutfall 
af heild 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 1,2% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 7 4 7 8 26 
Hlutfall 
af heild 1,0% 0,6% 1,0% 1,2% 3,8% 

Staðið í stað 
Fjöldi 108 63 65 102 338 
Hlutfall 
af heild 15,9% 9,3% 9,5% 15,0% 49,6% 

Minnkað 
nokkuð 

Fjöldi 53 26 29 61 169 
Hlutfall 
af heild 7,8% 3,8% 4,3% 9,0% 24,8% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 37 41 12 30 120 
Hlutfall 
af heild 5,4% 6,0% 1,8% 4,4% 17,6% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 10 3 3 4 20 
Hlutfall 
af heild 1,5% 0,4% 0,4% 0,6% 2,9% 

Samtals 
Fjöldi 218 140 117 206 681 
Hlutfall 
af heild 32,0% 20,6% 17,2% 30,2% 100,0% 
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27. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði. Flokkað eftir stöðu á vinnumarkaði. Þeir sem eru 
í launuðu starfi treysta fjármálastofnunum verst eða 25,5%. Sama gildir 
um aukninguna, hún hefur verið mest í þessum hópi og þar hefur traustið 
einnig mest staðið í stað, hér eru enda flestir svarendur.  

Tafla 4.29 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt. Staða á 
vinnumarkaði 

 

Mynd 4.27 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt. Staða á 

vinnumarkaði 
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Í launuðu starfi Sjálfstætt starfandi / atvinnurekandi Í námi Annað

Svar 
Starf -> 

Í launuðu 
starfi 

Sjálfstætt 
starfandi / 

atvinnurekandi 
Í námi Annað 

Samtals 

Aukist mjög mikið 
Fjöldi 3 0 0 4 7 
Hlutfall af heild 0,4% 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 

Aukist nokkuð 
Fjöldi 11 4 5 6 26 
Hlutfall af heild 1,6% 0,6% 0,7% 0,9% 3,7% 

Staðið í stað 
Fjöldi 217 28 36 64 345 

Hlutfall af heild 31,2% 4,0% 5,2% 9,2% 49,6% 

Minnkað nokkuð 
Fjöldi 113 18 10 29 170 
Hlutfall af heild 16,3% 2,6% 1,4% 4,2% 24,5% 

Minnkað mjög 
mikið 

Fjöldi 64 20 2 39 125 
Hlutfall af heild 9,2% 2,9% 0,3% 5,6% 18,0% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 10 2 4 6 22 
Hlutfall af heild 1,4% 0,3% 0,6% 0,9% 3,2% 

Samtals 
Fjöldi 418 72 57 148 695 
Hlutfall af heild 60,1% 10,4% 8,2% 21,3% 100,0% 
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28. Hefur traust þitt til fjármálastofnana almennt aukist, minnkað eða staðið í 
stað síðustu 12 mánuði? Flokkað eftir viðskiptabönkum. Traustið á 
fjármálastofnunum hefur aukist mest hjá viðskiptavinum Landsbankans 
eða hjá 1,9% og einnig staðið mest í stað hjá þeim hópi og minnkað 
mest.  

Tafla 4.30 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt, eftir 
viðskiptabönkum 

Mynd 4.28 Breytingar á trausti til fjármálastofnana almennt, eftir 
viðskiptabönkum  

 

Svar 
Banki -> Arion 

banki 
Íslands-
banki 

Lands-
bankinn Kvika 

Annar 
en ofan-
greindir 

Vil 
ekki 
svara Samtals 

Aukist mjög 
mikið 

Fjöldi 0 1 6 0 0 0 7 
Hlutfall af 
heild 0,0% 0,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Aukist 
nokkuð 

Fjöldi 7 10 8 0 0 0 25 
Hlutfall af 
heild 1,0% 1,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

Staðið í stað 
Fjöldi 120 96 129 2 5 1 353 
Hlutfall af 
heild 16,9% 13,6% 18,2% 0,3% 0,7% 0,1% 49,9% 

Minnkað 
nokkuð 

Fjöldi 41 51 70 2 5 5 174 
Hlutfall af 
heild 5,8% 7,2% 9,9% 0,3% 0,7% 0,7% 24,6% 

Minnkað 
mjög mikið 

Fjöldi 34 47 42 1 2 1 127 
Hlutfall af 
heild 4,8% 6,6% 5,9% 0,1% 0,3% 0,1% 17,9% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 7 11 4 0 0 0 22 
Hlutfall af 
heild 1,0% 1,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Samtals 
Fjöldi 209 216 259 5 12 7 708 
Hlutfall af 
heild 29,5% 30,5% 36,6% 0,7% 1,7% 1,0% 100,0% 
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4.3. Túlkun megindlegra gagna  

Tæp 66% Íslendinga treysta fjármálastofnunum almennt illa og hefur það 
einungis aukist hjá 4,5% en minnkað hjá 42,9% aðspurðra. Þeir sem hafa hæstu 
heimilistekjurnar treysta fjármálastofnunum almennt verst og hefði ef til vill mátt 
ætla fyrirfram að sú niðurstaða kæmi frekar í hópi þeirra sem hafa lægstar 
heimilistekjur. Það er einnig kynbundinn munur á trausti til fjármálastofnana 
almennt en karlar treysta þeim verr en konur. Er traust er skoðað í mismunandi 
aldurshópum kemur í ljós að aldurinn 30 - 44 ára treystir fjármálastofnunum 
almennt verst. Hjá þessum hópi hefur traustið einnig aukist minnst og 
einstaklingar á þessu aldursbili treysta viðskiptabönkunum verst. Þessi 
aldurhópur var jafnframt sá fjölmennasti sem sótti um aðstoð vegna 
greiðsluaðlögunar hjá embætti Umboðsmanns skuldara.  

Það er einnig athyglisvert hversu margir vantreysta Íbúðalánasjóði eða 47,4% 
svarenda sem vantreysta sjóðum meðan 38,6% treysta þessari stofnun vel. Ef 
skoðuð er skipting milli kynja þá treysta karlar sjóðnum betur en konur. En 
viðmælendur nefndu hins vegar sumir hverjir að þeir treystu Íbúðalánasjóði 
frekar en bankastofnunum.  

Viðskiptabönkunum treysta 56,5% svarenda vel en 39,3% treysta þeim illa þótt 
viðmælendur séu ekki sömu skoðunar. Starfsfólki þeirra treysta rétt tæp 80% vel 
sem gæti skýrst vegna þess sem fram kom í forkönnun sem gerð var vegna 
megindlegu rannsóknarinnar að svarendur gáfu sér að hér væri spurt um almenna 
starfsmenn en ekki stjórnendur. Höfuðborgarbúar treysta viðskiptabönkunum 
betur en landsbyggðarbúar og aftur er það aldurshópurinn 30- 44 ára sem treystir 
viðskiptabönkunum verst. Samtals hefur traust á viðskiptabönkunum minnkað 
hjá 36,8% þeirra sem svöruðu og minnst hefur það aukist hjá viðskiptavinum 
Arion banka. Flestir svarenda eru í viðskiptum við Landsbankann og þar hefur 
traustið minnkað mest.  

Þegar breytingar á trausti á fjármálastofnunum almennt eru skoðaðar kemur í ljós 
að í öllum þeim greiningarflokkum sem notaðir voru hafði traustið hvergi aukist 
að neinu marki. Í flokkun eftir búsetu hefur traustið einungis aukist um 0,1% hjá 
þeim sem búa á landsbyggðinni en um 4,4% meðal höfuðborgarbúa. Er staðan á 
vinnumarkaði er skoðuð þá hefur traustið aukist minnst meðal launþega, 
háskólamenntaðir segja að traustið hafi aukist minnst og hinir tekjuhæstu eru 
sömu skoðunar. Aukning á trausti er alla jafna afar lítið og eru þessar litlu 
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breytingar athyglisverðar í ljósi þess hversu langt er liðið frá fjármálahruninu 
sem varð á haustdögum árið 2008.  

  



Birna G. Konráðsdóttir 

Samfélagslímið sem gerir heiminn betri 
 

75 

5. Eigindleg rannsókn 

Í megindlega hluta þessarar rannsóknar kom fram að Íslendingar bera afar lítið 
traust til fjármálastofnana sinna og samkvæmt þeirri rannsókn hefur það ekki 
aukist. Vegna þessa var talið brýnt að reyna að ljá þeim upplýsingum einhverja 
rödd, ekki síst að fá fram vísbendingar um hvers vegna traustið hefði ekki aukist 
meira en raun ber vitni, ekki síst í ljósi þess að nú eru nærri níu ár liðin frá 
efnahagshruninu sem varð á Íslandi 2008.  

Með þetta í huga var leitað til Íslendinga sem höfðu reynslu af samskiptum við 
fjármálastofnanir. Tekin voru átta djúpviðtöl við einstaklinga á aldrinum 36 til 66 
ára af báðum kynjum og búsettum um allt land í því augnamiði að fá fram með 
þeim hætti örlítið sýnishorn af íslensku þjóðinni og reyna þar með að útskýra 
niðurstöðu megindlegu rannsóknarinnar. Skilyrði rannsakanda voru einnig þau að 
hefðu þátttakendur átt í erfiðum samskiptum við fjármálastofnanir væru þeir 
þegar búnir að koma málum sínum í höfn.  

Sex viðmælendanna höfðu staðið í stappi við ýmsar fjármálastofnanir, sá sjötti, 
sem í raun gagnrýndi fjármálakerfið mest, hafði enga slíka reynslu en treysti 
fjármálastofnunum langverst og hið sama gilti um áttunda viðmælandann sem var 
fyrrum bankastarfsmaður, skuldaði lítið en treysti kerfinu alls ekki. Með því að 
hafa hóp viðmælenda samsettan með slíkum hætti, það er bæði einstaklinga sem 
hefðu reynslu af erfiðum samskiptum og einnig þá sem ekki hefðu lent í slíku, 
vildi rannsakandi athuga hvort fram kæmi munur meðal viðmælenda á viðhorfi 
og trausti til fjármálastofnana. Á þann hátt taldi rannsakandi að hægt væri að 
varpa örlitlu ljósi á og skýra frekar niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar. 
Jafnvel þótt viðmælendur væru fáir var gerlegt að frá fram góðar vísbendingar 
um af hverju traustið væri lítið og hefði nær ekkert aukist síðustu mánuði. Að 
auki taldi rannsakandi að viðmælendur gætu gefið einhverja innsýn í það ferli 
sem vantraust verður til í, hvað það er sem gerist og af hverju.  

Það er í mannlegum samskiptum sem traust myndast, og getur síðan vaxið eða 
dalað. Kenningar um samskipti virðast eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á 
túlkun og skilning á mannlegri hegðun. Fræðimenn hafa fjallað um hin ýmsu 
afbrigði af trausti eins og fjallað var um fyrr í þessari ritgerð. Það úrtak af 
Íslendingum sem viðtöl voru tekin við vegna þessarar rannsóknar voru einnig 
spurðir um það hvernig þeir skilgreindu traust til að sjá hvort skoðun þeirra 
samræmdist niðurstöðum fræðimanna. Því má segja að í þessum eigindlega hluta 
rannsóknarinnar sé sjónum ekki síst beint að samskiptum fólks við 
fjármálastofnanir, trausti á þeim og hverjar afleiðingar erfiðra samskipta geti 
orðið, til dæmis hvort það geti leitt til þess að traustið rofni. Í þessum kafla er því 
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einkum fjallað um síðari rannsóknarspurninguna og þær vörður sem geta hafa 
verið á vegferðinni að þeirri niðurstöðu sem að lokum birtist. Ásamt því að sýna 
fram á hvað geti valdið rofi á trausti og þá hverjar afleiðingarnar geti orðið.  

Í kafla 5.1 eru viðmælendur kynntir. Í kafla 5.2 og undirköflum hans er síðan 
greining á þeim þemum og þrástefjum sem birtust við greiningu gagna með 
aðferðafræði grundaðrar kenningar (Charmaz, 2006). Í þeim komu fram 
mögulegar ástæður fyrir litlu trausti, af hverju það hefur ekki aukist og hverjar 
afleiðingar vantrausts geti hugsanlega orðið. Undirkaflarnir bera heiti eftir því 
sem kom út úr fræðilegu kóðuninni, en fyrr hefur verið greint frá því að sú 
greiningarvinna sýni fram á mögulega tengingu milli efnisflokkanna eða þemun 
sem komu fram á fyrri stigum rannsóknarinnar. 

5.1. Kynning á viðmælendum  

Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir hverjum viðmælanda fyrir sig.  

Anna: Viðmælandi er kona á sextugsaldri sem býr á Vesturlandi. Í upphafi var 
ráðgert að taka einungis viðtal við hana en er til kastanna kom var maki hennar 
fús til að taka einnig þátt og reyndist það til bóta. Hjónin stofnuðu lítið fyrirtæki 
fyrir allmörgum árum. Byrjuðu smátt en juku svo við starfsemina sem leiddi til 
lántöku. Er í ljós kom að lán fóru að hækka og erfitt yrði að standa við 
skuldbindingar gerðu þau ítarleg greiðsluplön og fóru með í viðeigandi 
fjármálastofnanir. Engu skipti hvað þau lögðu til eða buðu fram. Stofnanirnar 
voru ekki tilbúnar til viðræðna. Þau kynntu sér alla málavöxtu vel, hvaða rétt þau 
hefðu og hvaða leiðir gætu verið í boði til að bjarga fyrirtæki þeirra og 
íbúðarhúsnæði. Ekkert af þessu gekk upp. Allar eignir þeirra voru teknar, bæði 
bílar og húsnæði og sett á uppboð. Þau segjast hafa tekið meðvitaða ákvörðun að 
láta baslið ekki eyðileggja hjónabandið en svíður sárt það misrétti sem þau segja 
að viðgangist og einnig þá lítillækkandi framkomu sem þau mættu. Jafnframt 
þykir þeim sem Alþingi og ráðamenn þjóðarinnar hafi lítið gert til að 
endurheimta það traust sem þau segja horfið.  

Bára: Viðmælandi er kona á sextugsaldri sem bjó á höfuðborgarsvæðinu þegar 
viðtalið var tekið. Vegna veikinda gat hún ekki staðið við þær skuldbindingar 
sem hún hafði stofnað til vegna húsnæðiskaupa. Það var lánasjóður sem ekki 
vildi samþykkja að greiðslugeta hennar væri orðin takmörkuð og hótaði uppboði. 
Viðmælandi tók yfirdráttarlán í viðskiptabanka sínum en þegar ekki gekk með að 
semja við lánasjóð og yfirdrátturinn var kominn á aðra milljón tók Bára þá 
ákvörðun að hætta að borga. Þá krafðist lánasjóður uppboðs og málið fór alla leið 
í Hæstarétt þar sem það tapaðist. Það var hins vegar Félagsþjónusta 
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húsnæðismála sem kom inn á elleftu stundu og skarst í leikinn svo viðmælandi 
missti ekki húsnæðið. Í samvinnu við Umboðsmann skuldara var málið leyst. 
Þjónustufulltrúi í viðskiptabanka Báru ákvað að fella niður yfirdrátt hennar í ljósi 
þess að slíkt hafði verið gert fyrir marga aðra. Þrátt fyrir þessa reynslu segist 
Bára frekar treysta lánasjóði en bönkum. Þeir bjóði gull og græna skóga sem þeir 
standi ekki við. Þessi barátta tók verulega á viðmælanda og segist Bára vera 
undrandi á að hafa ekki misst vitið í öllu þessu ferli.  

Camilla: Viðmælandi er kona á sjötugsaldri sem búsett er á Austurlandi. Hún 
hefur búið þar í dreifbýli í fjölda ára og þurft að taka lán fyrir uppbyggingu og 
fasteignakaupum eins og margir en skuldar lítið í dag. Henni blöskrar hvernig 
verðbólgan hefur farið með lántakendur. Þrátt fyrir að greitt sé af lánum í áratugi 
séu þau hærri við uppgreiðslu en þegar þau voru tekin. Fólk geti ekki eignast þak 
yfir höfuðið við þessar aðstæður. Hún veit ekki hvort hún geti treyst pólitískum 
ráðamönnum eða fjármálasérfræðingum til að ráða ráðamönnum heilt og treystir 
því síður íslenska fjármálakerfinu. Camilla segir bankanna fitna eins og púkann á 
fjósbitanum og að mikið vilji meira. Eftir sölu á fasteign sem var í hennar eigu á 
Camilla fjármuni sem hún vill ekki leggja inn á banka og segist vera í 
vandræðum en það sé afleiðing af því vantrausti sem hún hefur á kerfinu.   

Dagmar: Viðmælandi er kona á fertugsaldri, búsett á Norðurlandi. Hún hefur 
verið í námi og er tíðrætt um framkomu starfsmanna lánasjóðs sem hún átti í 
viðskiptum við. Bæði fari þeir ekki eftir eigin reglum, breyti þeim og láti þær 
gilda afturvirkt þrátt fyrir að skrifað hafi verið undir annað. Þeir geti skákað í 
skjóli einokunar þar sem námsmenn hafi ekki í önnur hús að venda er kemur að 
lánum. Í samskiptum geri þeir lítið úr viðskiptavinum sjóðsins. Henni finnst eins 
og komið sé fram við lánþega eins og ölmusuþega. Hún vantreystir 
fjármálakerfinu þar sem hvorki þessi stofnun né aðrar bankastofnanir hafi gert 
neitt til að endurnýja það traust meðal landsmanna sem sé nauðsynlegt til að 
eðlileg samskipti geti átt sér stað. Dagmar vill ekki þekkja þjónustufulltrúann 
sinn persónulega. Hún telur að það geti verið erfiðara að taka á málum ef aðilar 
þekkist.  

Einar: Viðmælandi er karlmaður á fimmtugsaldri, búsettur á Norðurlandi. Honum 
er ofarlega í huga sú ósannsögli sem hann hefur mætt í fjármálastofnunum sem 
og hve fólki er mismunað innan kerfisins. Hann hefur enga trú á fjármála- né 
dómskerfinu og segir hvoru tveggja ónýtt. Fjármálastofnanir vilji bara sitt, sama 
hvernig þær fara að því að ná peningum af fólki. Þá telur hann dómskerfið ekki 
hlutlaust eins og það eigi að vera. Hann eyddi allri orku sinni í að berjast við 
kerfið og átti erfitt heilsufarslega um tíma vegna þess. Viðmælandinn segist í dag 
aldrei myndi skrifa undir neina pappíra nema láta fagfólk sem hann treysti og 
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þekki lesa þá vandlega yfir fyrst og hefur helst ekki samskipti við starfsfólk 
banka nema í gegnum tölvupóst. 

Finnur: Viðmælandi er karlmaður á sextugsaldri, búsettur á Vesturlandi. Honum 
er ofarlega í huga sú valdbeiting sem fjármálastofnanir beiti almenning og það 
sem hann telur vera ólögmætar aðgerðir stofnana. Hann nefnir þar sem dæmi 
umboð sem átti að neyða hann til að skrifa undir en hann neitaði er hann komst 
að því að það var ólögleg gjörð. Hann er hugsi yfir því hversu fólk er varnarlaust 
í samskiptum við fjármálastofnanir sem hafi öll ráð í hendi sér til að knésetja 
viðskiptamenn. Finnur telur að vantraust á þeim sé ekki síst yfirmönnum þeirra 
að kenna en þeir hafi e.t.v. engan áhuga á því að auka traustið. Hann segir 
stofnanir ekkert annað en fólkið sem vinni þar og hafi það ekki áhuga á að koma 
fram við viðskiptavini af virðingu þá myndist ekkert traust. Viðmælandi telur 
ekki vafa á því að tímabundið heilsuleysi hans stafi af margra ára baráttu við 
bankastofnun og segist ekki muni taka lán í framtíðinni nema af illri nauðsyn.  

Guðrún: Viðmælandi er kona á fimmtugsaldri, búsett á Suðurlandi. Henni er 
hugleikið hvað einstaklingar í fjármálastofnunum geta verið valdamiklir er kemur 
að ákvörðunum um afdrif viðskiptavina en einnig hvað kunningsskapur skipti 
enn miklu máli hvort sem á að taka nýtt lán, semja um afborganir eða jafnvel 
niðurfellingu eldri lána. Henni finnst því að jafnræði sé enn lítið er kemur að 
þessum viðskiptum. Jafnframt segir Guðrún að ef viðskiptavinur rísi upp á 
afturlappirnar til að berjast á móti því sem hún telur óréttmæti fjármálastofnunar 
hafi stofnunin mörg tæki til að koma viðskiptavinum í vandræði og hann geti litla 
björg sér veitt. Bankakerfið geti einfaldlega lagt líf fólks í rúst. Guðrún vill sjá 
gagngera breytingu á bankakerfinu. Henni finnst óeðlilegt að bankar skili 
milljarða hagnaði ár hvert á kostnað viðskiptavinanna.  

Hannes: Viðmælandi er karl á fertugsaldri, búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Hann 
var starfsmaður í bankastofnun og er afar hugleikið að alls ekki eigi að treysta 
þeim, þær séu í eðli sínu ekki traustsins verðar. Hann álítur að fjármálastofnunum 
verði að setja mjög strangan ramma og eftirlit með þeim verði að vera mjög 
mikið og virkt. Hann ræðir einnig um tortryggnina innan þeirrar stofnunar sem  
hann starfaði hjá ekki síst meðal stjórnenda hennar, ofbeldið sem viðskiptavinum 
var sýnt af hálfu bankastofnunarinnar og heilaþvottinn sem átti sér stað meðal 
starfsmanna sem sýndu engin viðbrögð þegar viðskiptavinir í greiðsluvandræðum 
reyndu að semja um sín mál. 
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5.2. Greining eigindlegra gagna 

Viðtöl voru tekin við 8 einstaklinga á aldrinum 36 – 66 ára, sem voru tilbúnir að 
segja frá samskiptum sínum við fjármálastofnanir. Áður hefur verið lýst hvernig 
þeir voru valdir. Öll viðtölin voru greind með aðferðafræði grundaðrar kenningar. 
Dæmin sem tekin eru úr viðtölunum og birtast í næstu undirköflum eru í 
samræmi við þau þemu sem voru mest áberandi í kóðuninni, þ.e. traust, 
vantraust, skilgreiningar á trausti, aflsmunur, lítillækkun, ólögmæti, afleiðingar, 
þjónustustofnanir og „mennska.“  

Bára, (viðmælandi, 2016) hafði nýlega keypti sér húsnæði. Hún segist aldrei 
muni eiga viðskipti við banka við íbúðarkaup.  

„Fyrir mörgum árum keypti ég mér íbúð á höfuðborgarsvæðinu, neðri hæði 
í tvíbýlishúsi. Ég vann heima og þurfti vegna atvinnu minnar að nota 
hendurnar. Síðan veikist ég, þ.e. hendurnar bila svo ég gat lítið unnið og 
hafði því litlar tekjur. Ég var með lán hjá lánasjóði og hann fer að herja á 
mig að borga. Ég átti ekki fyrir afborgunum svo ég tók á það ráð að taka 
yfirdrátt í bankanum mínum. Það dugði ekki til, ég gat ekki meir, svo ég 
hætti að borga þeim. lánasjóður tók ekkert tillit til aðstæðna minna, þ.e. að 
vegna þessara veikinda gæti ég ekki unnið. Þegar þeir senda mér svo 
tilkynningu um uppboð fer ég að heimsækja bróður minn, sem er 
hæstaréttarlögmaður og spyr hann ráða. Hann segir að það komi ekki til 
greina að ég missi íbúðina, við förum bara með málið fyrir dómstóla,“ 
(Bára, viðmælandi, 2016) 

Bára segir málið hafa farið alla leið fyrir Hæstarétt en tapast. Eftir erfið samskipti 
við fjármálastofnun var að lokum hægt að semja um greiðslu og Bára gat síðan 
selt íbúðina síðar. Þrátt fyrir að viðmælandi hafi þessa reynslu af lánasjóði segist 
hún af tvennu illu frekar treysta honum heldur en bönkunum.  

„Ég er búinn að sjá svo marga fara illa hjá bönkunum og tel því skárra að 
vera hjá lánasjóði. Sko ég kynnti mér þetta afar vel, áður en ég keypti. Eftir 
fimm ár, er bönkunum frjálst að hækka vexti. Þú BYRJAR kannski í lágri 
prósentu, en hvað svo? Svo ég myndi ALDREI taka bankalán, 
ALDREI!!“(Bára, viðmælandi, 2016). 

Bára bætti við að hún væri heppinn og mest hissa á því að hafa ekki orðið trufluð 
á geði á þessu öllu. Jafnframt sagði hún að samskipti sín við fjármálastofnanir 
hefðu gjörbreyst. Áður hafi hún trúað því sem starfsmaður bankans sagði og bara 
skrifað nafnið sitt á pappíra á viðeigandi stað. Í dag læsi hún allt í þaula, spyrði 
mikið og skrifaði ekki undir neitt fyrr en fullnægjandi skýringa og svara væri 
aflað.  
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Anna (viðmælandi, 2016) og maki hennar urðu gjaldþrota eftir margra ára 
baráttu. Hún segir það hafa verið alveg sama hversu oft eða mörg plön um 
greiðslur hafi verið lögð fram, engu hafi verið tekið.  

„Við fórum strax að reyna að semja við bankann. Ég man að þegar við 
fórum eitt sinn að tala við útibússtjórann og vorum með einhverjar áætlanir 
með okkur og vorum sem sagt að ræða hvað við gætum gert. Útibússtjórinn 
segir við makann með svona yfirlætissvip þú hefur nú bara ekkert vit á 
fjármálaáætlunum sem var bara alveg ótrúlegt,“ (Anna, viðmælandi, 2016) 

Anna segir það hafi verið erfitt að upplifa þá lítillækkun sem þarna hafi átt sér 
stað. Jafnframt því að hafa vitneskju um að fólki var mismunað er kom að því að 
ákveða vaxtaprósentu og skilmála lána. En ekki síst að upplifa svik við það sem 
lofað var og vera greint frá því umbúðalaust að afskriftir væru ekki í boði.   

Áður en þetta gerðist voru Anna og maki hennar búin að tapa tveimur bílum, í 
viðskiptum við kaupleigufyrirtæki.  

„Þegar árið 2008 rann upp kom sem sagt í ljós að það yrði mjög erfitt fyrir 
okkur að standa við skuldbindingar okkar gagnvart kaupleigufyrirtæki sem 
sagði bara nei ég yrði bara að borga annars myndu þeir hirða af okkur 
bílanna,“ (Anna, viðmælandi, 2016). 

Það sem Önnu fannst merkilegt í samskiptum sínum við kaupleigufyrirtæki er að 
eftir að fyrirtækið hafði hirt bílana af þeim hjónum, var loksins hægt að semja um 
greiðslur og afborganir.  

Anna kveðst ekki hafa átt annarra kosta völ en að eiga viðskipti við 
fjármálastofnanir þar sem engir sjóðir séu til undir koddum þeirra hjóna til að 
leita í.  

„Já við treystum svo sem ekki bönkunum í dag og kannski ekki öllum 
fjármálastofnunum þótt við höfum tekið lán hjá X-bankanum til að kaupa 
þessa eign og ekki heldur fyrirtækjum eins og kaupleigufyrirtækjum. Okkar 
samskipti við þessi fyrirtæki voru nú bara þannig,“ (Anna, viðmælandi, 
2016). 

Camilla, (viðmælandi, 2016) segir að hún hafi svo sem ekkert slæmt um 
samskipti við banka að segja alla vega ekki starfsfólk þeirra, en segist samt ekki 
treysta fjármálakerfinu eða bönkunum.  

„Nei í raun treysti ég ekki bönkunum heldur. Ég verð nú að viðurkenna það 
sko. Ég treysti þeim svo sem alls ekki. Ég hef ekkert út á þjónustuna sjálfa 
að setja. Bankarnir eru bara stofnanir sem lifa á því að sjúga peninga af 
fólki og á meðan að lagaumhverfið er eins og það er og þá mun þetta halda 
áfram,“ (Camilla, viðmælandi, 2016) 
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Að mati Camillu er það fyrst og fremst kerfið sem þarf að breytast svo að fólk 
geti lifað sómasamlegu lífi hérlendis. Hún telur að laga þurfi umhverfið sem 
bankar og aðrar stofnanir starfa í með breyttum lögum og auknu eftirliti. Það sé 
ómögulegt að hafa þannig kerfi að fólk greiði af lánum alla sína ævi án þess að 
borga þau nokkurn tímann upp. Hún segir jafnframt að áður fyrr hafi hún ekkert 
endilega lesið alla skilmálana sem settir voru upp þegar verið var að taka lán, 
heldur bara skrifað nafnið sitt, í dag sé það breytt. Nú lesi hún alla skilmála, allt 
smáaletrið í öllum samningum „[...]passað upp á allt sem maður mögulega 
getur.“ (Camilla, viðmælandi, 2016). Hún nefndi einnig að vegna sölu á jörð 
sinni hafi hún nokkurt fé milli handanna og lendi þess vegna í hálfgerðum 
vandræðum.   

„[...]og ég stend frami fyrir því að eiga einhvern pening og ég veit ekkert 
hvað ég á að gera við hann. Vegna þess að ég er hrædd við bankana, ég 
þori ekki að leggja þetta inn á banka því útlitið í samfélagi er ekki þannig 
að ég treysti því, þannig að ég er skíthrædd við það. Bankarnir þeir tútna út 
eins og púkinn á fjósbitanum og ég treysti ekki fjármálakerfinu. Og hvað á 
ég að gera? Á ég að kaupa mér peningaskáp og taka peningana út,“ 
(Camilla, viðmælandi, 2016)  

Í máli Dagmar (viðmælandi, 2016) kom fram að hún hafi átt stirð samskipti við 
lánasjóð. Starfsmenn sjóðsins hefðu ítrekað brotið eigin reglur á henni. Það hefði 
ekki verið fyrr en hún sagðist kæra sjóðinn til úrskurðarnefndar að starfsmenn 
voru tilbúnir að lesa reglur hans um endurgreiðslu lána. Henni fannst 
starfsmennirnir, sem haft var samneyti við sýna mikið yfirlæti og alla jafna 
komið fram við hana sem ölmusuþega en ekki viðskiptavin.  

„[...]og það var alltaf þessi tónn (.) u:m það var, ég var ekki kúnni hjá þeim, 
ég var ekki að taka lán með vöxtum og dráttarvöxtum og ég veit ekki hvað 
og hvað heldur var ég u:m eins og styrkþegi eða ölmusuþegi, ekki einu 
sinni styrkþegi, eins og ölmusuþegi var mín tilfinning,“ (Dagmar, 
viðmælandi, 2016).  

Dagmar sagðist vera meira á varðbergi eftir samskipti sín við lánasjóðinn en áður 
til dæmis er kemur að því að skrifa undir skuldabréf. Hún taldi að ekki væri 
lengur hægt treysta á að það sem starfsmenn fjármálastofnana segðu væri 
endilega rétt eða satt. Stofnunin virtist ekki hafa nokkurn áhuga á því að auka 
traust viðskiptavina sinna á sér, kannski af því að hún væri í einokunarstöðu. 
Almennt hefði traust hennar á fjármálastofnunum ekkert aukist að undanförnu, 
„[...]það virðist bara alltaf vera þetta sama íslenska stef, við erum að skara eld að 
eigin köku.“ (Dagmar, viðmælandi, 2016).  

Dagmar sagði einnig er kæmi að samskiptum við sinn viðskiptabanka, þá treysti 
hún ekki starfsfólkinu þegar það væri í vinnunni, af því að það ynni hjá 
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viðkomandi stofnun. Því fyndist henni auðveldara að hafa ókunnuga manneskju 
sem þjónustufulltrúa í bankanum. Henni finnst fjármálastofnanir almennt ekki 
hafa unnið í því að byggja upp traust. Að byggja upp traust felst í því að 
samskiptin séu á þann veg að báðir aðilar standa við það sem samið hafi verið 
um. Hins vegar sé hún á því að langlundargeð sitt sé minna gagnvart stofnun en 
einstaklingi. Ef stofnunin sýni einu sinni í verki að hún hafi ekki áhuga á því að 
standa við samninga, sé traustið til hennar á þrotum. Á hinn bóginn væri hún 
tilbúnari að gefa manneskju annað tækifæri. Það versta sé samt að hennar mati að 
stundum hafi viðskiptavinurinn ekkert val og ef stofnuninni sem í hlut á er alveg 
sama, sé úr vöndu að ráða.  

„[...] þá verða öll samskipti mikið erfiðari. Þá er maður bara þú veist, á ég 
að trúa því sem þú segir þú veist, skiptir einhverju máli hvað ég skrifa 
undir, ætlar þú ekki bara að brjóta það hvort sem er, ég meina þú ert með 
einhverja klausu einhversstaðar að þú megir breyta bara eins og LÍN gerir. 
Megir bara breyta skilmálum einhvern tímann á leiðinni. Þú bara fellur 
undir eitthvað allt annað en þú skrifaðir undir í upphafi,“ (Dagmar, 
viðmælandi, 2016).  

Dagmar er á því að ekkert hafi breyst við hrunið, fjármálastofnanir hafi ekki lært 
af því sem skyldi.  

„Maður sér hagnaðinn sem þeir eru að skila núna á hverjum ársfjórðungi og 
hvaða bónusa þeir eru að borga út og þeir eru aftur komnir í það þegar þeir 
eru krafðir um það hvort það sé siðlaust sem þeir eru að gera, nei nei nei, 
ég held að það hafi bara verið bankastjóri Landsbankans sem var spurður 
um þetta sem var í viðtali núna það sem hann hefði verið að gera hefði 
ekkert verið siðlaust í skýrslunni sem var að koma út varðandi söluna á 
Borgun, honum fannst þetta allt í lagi, þannig að þetta er, þannig nei að 
þetta hefur ekkert breyst,“ (Dagmar, viðmælandi, 2016).  

 

Einar (viðmælandi, 2017) keypti sér fyrirtæki í rekstri árið 2007 og tók lán fyrir 
hluta af kaupverðinu. Það átti að greiðast niður á þremur árum.  

„Ég keypti fyrirtækið á fimmtán milljónir, tók lán upp á 12 milljónir (..) 
U:m og það átti að mig minnir að greiðast niður á þremur árum. (.) U:m 
þegar 3 árin voru liðin þá stóðu þessu lán í þrjátíu og eitthvað milljónum, 
33 milljónum að mig minnir,“ (Einar, viðmælandi, 2017).  

Viðmælandinn sagðist hafa hætt að borga af láninu þegar hér var komið þar sem 
hann sá að fyrirtæki hans væri of lítið til að rísa undir afborgunum. Það væri hins 
vegar fyrst núna, árið 2017 sem viðskiptabanki hans væri að loka málinu. Einar 
segist hafa endalaust verið dreginn á svörum. Starfsmaður sem hafði haft með 
hans mál að gera var færður til innan bankans. Einar sagði að á sama tíma hefði 
bankinn verið í málaferlum út af ólögmætum útreikningi vaxta á erlendum lánum 
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og starfsmenn virtust ekkert mega vera að því að gera neitt fyrir hann á meðan. 
Allan tímann hlóðst kostnaður og vextir á lánið. Einar sagðist hafa viljað 
framlengja það eða gera aðrar ráðstafanir til að koma málum á hreint, en það 
gerðist ekki.  

„[..] en svo svo bara rúllar þetta svona og það endar með því að þeir 
gjaldfella þetta allt saman og þá eru þeir bara ekkert til umræðu um það að 
að lengja í þessu meira. (..) það fauk náttúrulega í mig og ég lét ekki sjá 
mig þarna í sirka ár og gerði ekkert í þessu, rak bara þetta fyrirtæki og 
borgaði af því. (...) Svo fer ég nú að impra á þessu við þá aftur. Þá er 
náttúrulega þetta fyrirtæki komið á vanskilaskrá og fær þar af leiðandi enga 
fyrirgreiðslu hvorki hjá þeim né öðrum. Sem sagt í skjóli þess þóttust þeir 
ekki geta lengt í láninu. Þú veist, þeir settu mig á vanskilaskrá en þóttust 
samt ekkert geta gert neitt í því,“ (Einar, viðmælandi,  2017).  

Einar segist hafa fengið endurskoðanda í lið með sér sem á einum fundi með 
bankastarfsmönnum auðnast að lækka lánin hans um ríflega sex milljónir. Einar 
sagðist sjálfur hafa verið að reyna sömu aðferð tveimur árum fyrr en ekkert 
gengið. Honum finnst þessi mismunun með ólíkindum.  

„Það er eins og ég segi, þegar er komin einhver dúddi sem er eitthvað 
merkilegri að mati bankans þá er allt í einu hægt að tala við mann. Ég held 
að hinn almenni maður finni mest fyrir þessu. Það er komið fram við hann 
eins og skítinn undir skónum nema hann hafi einhvern séra Jón með sér,“ 
(Einar, viðmælandi, 2017). 

Einar telur að hann hafi verið blekktur þegar hann var að taka lánin á sínum tíma 
sökum þess að þar sem allir málavextir voru aldrei útskýrðir nægjanlega fyrir 
honum eða meðeiganda hans.  

„Svo sel  ég mína íbúð og hérna, fór á leigu markað og þá lánaði systir mín 
mér veð í sinni íbúð. Svo þegar ég ætlaði að losa þá íbúð þegar hún fór nú 
að huga að því að selja ætlaði nú að reiða fram þrjár og hálfa milljón til að 
losa hana nei þá er þetta eitthvað sem þeir kalla krossveð. Þannig að þegar 
að (.) ja bara sem dæmi, þegar lánið var komið yfir 30 milljónir, og vitað að 
húsnæði fyrirtækisins stæði kannski undir 7,8 milljónum þá þóttust þeir 
geta gengið að íbúðinni fyrir öllu, fyrir restinni,“ (Einar, viðmælandi, 
2017). 

Eftir þessa reynslu segist Einar ekki skrifa undir neina pappíra hjá bankastofnun 
án þess að láta viðskipta- og lögfræðing lesa yfir fyrst. Einnig segir hann að 
traust á starfsmönnum bankans persónubundið. Sumt af starfsfólkinu reynist 
traustsins vert annað ekki. Einar segist ekkert frekar standa sig að því að 
vantreysta fólki almennt eftir þetta en traust hans á stofnunum og kerfinu sé 
horfið.  
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Einar segist þó ekki gera greinarmun á því hvort um er að ræða stofnun eða 
einstakling þegar rætt er um skilgreiningar á trausti. Hann segir að orð skuli 
standa og að traustið felist í að samskipti séu í lagi og ábyrgð á gjörðum og 
samningum eigi að deilast milli aðila, ekki vera bara á annan veginn.  

„Mér hefur aldrei dottið í hug að fá eitthvað lánað án þess að borga það til 
baka, líklega eins og þú segir er þetta bara inngróið í mann og þá líklegast 
úr uppeldinu. Þetta er bara mín skoðun, ég klára bara mitt,“ (Einar, 
viðmælandi,  2017).  

Einar segir að í öllu þessu brölti hafi heilsan gefið sig.  

„Og því fylgdi eins og ég segi, heilsuleysi og skilnaður og allt saman sem 
tengist þessu alveg. Og ég sé í dag hvað ég var í raun rosalega langt niðri á 
tímabili, sinnulaus og það var bara átak að koma sér til að gera eitthvað. 
Þetta var bara djöfullegt svo ekki sé meira sagt,“ (Einar, viðmælandi, 
2017). 

Finnur (viðmælandi, 2017) segir frá því að þau hjón hafi látið gamlan draum 
rætast og keypt sér eign í dreifbýlinu sem átti eftir að verða þeim erfitt þar sem 
lánin hækkuðu gríðarlega í verðbólguskotinu fyrir hrunið. Hann sagði að 
landsmönnum hefði verið ráðlagt eftir hrunið að frysta lán ef þau væru há.  

„Ég hélt reyndar fyrst að það þýddi að það kæmu ekki heldur vextir á lánið, 
en komst svo að því að það var stór misskilningur. Það eina sem var frosið 
voru afborganir. Lánið hélt áfram að tikka og vaxa eins og púki á fjósbita,“ 
(Finnur, viðmælandi, 2017). 

Finnur greinir frá því að bankastofnunin hafi ætlað að neyða hann til að skrifa 
undir ólöglegt umboð, bankanum til handa. Fyrr yrði ekkert hægt að vinna í 
málum hans eftir því sem starfsmenn bankans sögðu honum. Einar komst að því 
að þetta var ólöglegt.  

„Þá kemur í ljós að í fyrsta lagi mega umboð ekki vera ódagsett og í öðru 
lagi þá gilda þau einungis til 6 mánaða. Þannig að það sem bankinn var að 
reyna að gera við okkur var kolólöglegt. Þegar ég benti þeim á það, dó 
málið og aldrei talað um það meir en það var hins vegar jafn lítið hægt að 
gera fyrir okkur (...) að því er virtist,“ (Finnur, viðmælandi,  2017). 

Starfsmenn í bankastofnuninni vildu, að sögn Finns, neyða þau hjón til að láta af 
hendi eign þeirra sem lánið hvíldi á gegn mun verðminni eign í nálægum 
kaupstað en því höfnuðu hjónin alltaf. Þarna átti að neyta aflsmunar.  

Finnur segist sjálfur hafa stoppað uppboð sem átti að fara fram á eigninni 2011. 
Hann segir að þau hjón hefðu gert samkomulag við bankann um innborgun inn á 
bók og töldu að þann samning enn í gildi.  
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„En þegar þeir ætluðu að bjóða eignina upp, þarna 2011 þá fór ég í 
bankann og sagði þeim að þeir hefðu brotið samkomulagið sem við hefðum 
gert. Það hlyti að þýða að allir okkar samningar væru off. Líka þessi um að 
borga inn á bókina. Ég óskaði því eftir því að því yrði hætt. U:m það það 
var reyndar pínulítið skemmtilegt því það kom svo á þá þegar ég kom í öllu 
mínu veldi og tilkynnti þetta. Þegar þeir höfðu blásið uppboðið af, þá 
hringdi einn starfmaður og spurði hvort ekki væri þá hægt að taka aftur upp 
þetta fyrirkomulag, að leggja inn á reikninginn (..) og ég svaraði því til að 
það væri í lagi úr því að þeir hefðu dregið uppboðið til baka,“ (Finnur, 
viðmælandi, 2017). 

Finnur sagðist hafa boðið að bankinn fengi aðra eign þeirra hjóna, sem var 
veðbandalaus til að greiða skuldina sem allt snérist um. Sá sem hafi átt að meta 
þá eign hafi komið tveimur árum síðar en upphaflega var talað um en mætti 
loksins í júní 2015. Þá hafði þegar borist stefna vegna uppboðs sem fara átti fram 
í ágúst, sama ár. Bankinn reyndist ekki hafa áhuga á eigninni og fyrirtaka vegna 
uppboðsins fór því fram. Finnur mætti sjálfur í fyrirtökuna hjá sýslufulltrúa og 
dagurinn varð gríðarlega erfiður fyrir þau hjónin, andlega. Hann sagðist hafa 
mótmælt málsmeðferðinni þar sem þau hjón hefðu talið sig vera í 
samningaviðræðum við bankann og sýslufulltrúinn hefði skrifað það niður. Að 
svo búnu hafi fulltrúinn spurt hvort þau hjón væru með mótbárur sem gætu 
stöðvað ferlið en kvað jafnframt að hið eina sem myndi stoppa það væri að 
formgalli á boðun uppboðsins.  

„Á móti sagði ég að ég væri nú ekkert lögfróður og sem betur fer hefði ég 
ekki heldur reynslu af svona málum, þannig að ég gæti bara ekkert sagt til 
um það hvort formið væri rétt eða ekki. Mér þætti reyndar undarlegt að 
maður yrði að vera lögfróður til að geta varið rétt sinn og óskaði eftir að 
það yrði bókað, sem hún og gerði,“ (Finnur, viðmælandi, 2017) 

Finnur sagðist hafa verið byrjaður í meðferð vegna krabbameins á þessum tíma 
og því óskað eftir að málsmeðferð yrði frestað á meðan það stæði yfir. Fulltrúi 
bankans á staðnum, sagðist ekki geta svarað því. Uppboðsferlinu var ekki frestað 
og fór það fram á eigninni sjálfri síðar um haustið. Finnur sagði að með 
aðgerðum lögfræðings hans hefði uppboðið ekki verið fullnustað.  

Finnur telur að hann hafi misst heilsuna tímabundið vegna þessa álags sem hann 
hafði verið undir í baráttunni við bankann. Hann sagði „Það á sko sannarlega að 
sjúga úr manni alla blóðdropana“ (Finnur, viðmælandi, 2017). Hann segist þó 
ekki hafa orðið fyrir beinni lítilsvirðingu af hálfu starfsmanna bankans.  

„Það sem mér, persónulega, hefur samt þótt verst af öllu er þetta 
varnarleysi. Þ.e. að ég geti ekkert gert á móti þessu peningavaldi. Og mér 
þykir það enn, (...) það er bara djöfullegt að almenningur verði að bugta sig 
og beygja eins og peningavaldið vill. Ég á bara afar erfitt með að kyngja 
því og spyr bara, hvar er réttlætið í þessu landi?“ „[...] Ég er hugsi yfir því 
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og spyr mig og hef rætt það við lögfræðinginn, hvað þá með hina sem ekki 
hafa haft svona öflugan talsmann eða ekki verið með munninn fyrir neðan 
nefið? Hvar standa þeir? Hvernig hefur fari fyrir þeim í þeirra 
baráttu?“ (Finnur, viðmælandi,  2017). 

Finnur segist engan veginn treysta bankastofnunum sem bæði séu með belti og 
axlabönd og beri enga ábyrgð, það sé alltaf skuldarans að gera það. Samskiptin 
séu engan vegin gagnkvæm. Einnig telur hann að stjórnvöld styðji við aðgerðir 
fjármálastofnana með aðgerðarleysi. Finnur skilgreinir traust þannig að það byggi 
á sameiginlegum skilningi á sameiginlegum hagsmunum og allir aðilar séu 
fullvissir hvað sé í gangi.  

„Ég fer ekki af stað með því augnamiði að svína á þér með einhverju smáu 
letri sem þú nennir ekki að lesa og þú ferð ekki fram með því augnamiði að 
borga mér ekki til baka. Þetta kalla ég traust. Ég ætla ekki að nýta mér 
yfirburði mína á einhvern hátt og þú ekki heldur,“ (Finnur, viðmælandi, 
2017). 

Til að endurvekja stofnanatraust telur Finnur að fólkið sem starfar í stofnunum 
þurfi að sýna viðskiptavinunum í verki að það ætli að standa við gerða samninga 
og sýna fólki virðingu.  

Guðrún, (viðmælandi, 2017) er kona á fimmtugsaldri sem búsett er á Suðurlandi. 
Hún segir að sér sé hugleikið skortur á upplýsingum og valdbeiting sem 
fjármálastofnanir beiti.  

„Og ég man eftir því að þegar ég keypti húsið þá var áhvílandi lán frá 
bankanum sem ég vildi ekki taka (.) og ég þurfti að berjast fyrir því að taka 
nýtt lán af því að ég vildi hafa mín lán hjá lánasjóðnum (.) og ég var kölluð 
á fund tvisvar út í banka þar sem mér var ráðlagt eindregið frá því að skipta 
um stofnun, lánastofnun. Það er í rauninni bara frekjan í mér að ég herjaði 
það í gegn,“ (Guðrún, viðmælandi, 2017). 

Guðrún og maki hennar höfðu fengið lánað veð í íbúð foreldra hennar.  

„[...] þannig að við förum að losa það á þessum forsendum að það væri 
ekki löglegt það væri ekki löglega staðið að þessu, þá þá í rauninni snýr 
bankinn, umsnýst gagnvart okkur. Og og eftir það fáum við í raun ekkert 
svigrúm til eins eða neins. Og ég sem sé byrja þarna í  námi 2011 og ég 
fékk ekki námsmannayfirdrátt hjá bankanum U:m og og ég fékk engar í 
rauninni sem sagt ég fékk ekki neina röksemdafærslu fyrir því af hverju ég 
fengi það ekki.[...] Og það byrjar einhver bolti að rúlla Og ég kom einhvern 
veginn allsstaðar að lokuðum dyrum hjá bankanum. Lánasjóður gerði allt 
sem hann gat fyrir mig en en bankinn var þversum,“ (Guðrún, viðmælandi, 
2017). 

Guðrún greinir frá því að hún hafi skilið við maka sinn sem fær felld niður lán í 
gengum Umboðsmann skuldara en á þann hátt að lánin eru raun færð fyrir á 
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hana. Hún segir að um sömu bankastofnun hafi verið að ræða og hún hafi átt í 
viðskiptum við vegna veðsins á sínum tíma. Og vegna skulda sinna við bankann 
segist hún hafa verið sett á svartan lista og hefur engar útgönguleiðir til lántöku 
eða kortaeignar meðan það ástand varir. Lánasjóður hefur verið tilbúinn að semja 
en ekki bankinn. Guðrún sagðist hafa ætlað að lýsa sig gjaldþrota, til að losa sig 
við skuldirnar sem hún segist hafa fengið frá fyrrverandi maka en hefur ekki náð 
að öngla saman fyrir skiptakostnaði svo hún sé í pattstöðu. 

Guðrún sagðist einnig vera hugleikið sú mismunun sem hún telur að 
fjármálastofnanir hafi beitt. Að hennar mati hafi það ekkert breyst að sumir fái 
meiri og aðra þjónustu og fyrirgreiðslu en aðrir.  

„Já og af því að það er bankinn sem verður að taka þig af þessum svarta 
lista hjá Credit info þá hef ég heyrt að hann geti farið illa með fólk og 
haldið því á honum ef honum þóknast svo og þá er ekki neinn sem hjálpar 
þér. En eins og ég segi, mér finnst þetta rosalega mikið snúast um hvern þú 
þekkir og hver þú ert og hver það er sem er að hjálpa þér í hvert skipti. (..) 
Ég hef ekki nein sambönd og hef ekkert neitt á bak við mig þannig sko,“ 
(Guðrún, viðmælandi, 2017). 

Guðrúnu finnst sem gagnkvæmt traust hafi ríkt í samskiptum við 
fjármálastofnanir fyrr á tíð sem nú sé horfið. Einnig telur hún að ekkert pláss 
fyrir hið mannlega í samskiptum við þessar stofnanir. 

„Já, já það var einmitt þannig. En svo breytist þetta eftir hrunið og það fer 
að vera meiri skriffinnska í kringum allt sko og og ég gat alveg kvittað upp 
á það í rauninni, maður skildi það alveg en en traustið var samt ekkert 
endilega farið ég alla vega upplifði það eins og þetta væri bara formsatriði 
sko sem allir þyrftu að gagna í gegnum en svo frétti maður það eftir á að 
það var ekkert alltaf þannig. Sumir fengu bara sitt í gegn, í gegnum sína 
sko á meðan aðrir gátu það ekki og og um leið og ég stend á mínum rétti 
gagnvart þessu veði nú þá bara lokast allar leiðir. Ég meina ég gat ekki einu 
sinni samið ég meina ég var með tölvukaupalán sem ég var að borga og ég 
ætlaði að borga síðustu gjaldagana saman, það var ekki sjens sko,“ 
(Guðrún, viðmælandi, 2017). 

Guðrún segist munu standa allt öðruvísi að lántöku í dag en áður þegar hún hafi 
bara treyst því að þjónustufulltrúinn væri að ráða henni heilt og vissi hvað hann 
væri að gera. Ábyrgðin virðist fyrst og fremst vera hennar, alla vega sitji hún 
uppi með gerðan hlut. Hún vill geta treyst því sem sagt er og að staðið sé við 
gerða samninga að ábyrgðin sé einnig á þeim sem gefa upplýsingarnar en ekki 
bara hjá greiðandanum. Hún vill einnig að sérfræðingurinn rísi undir nafni sem 
sérfræðingur. Jafnframt álítur hún að of mikið sé af persónulegum upplýsingum 
frá þjónustu- eða fjármálastofnunum sem gangi til Credit Info.   
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Guðrúnu fannst skömmin erfið sem fólst í því að sjá eign sína auglýsta á uppboði 
og að hafa þar með ekki staðið sig. Hún átti um tíma andlega erfitt vegna þess. Í 
dag segist hún láta sér þetta í léttu rúmi liggja.  

Hannes, (viðmælandi, 2017) var starfsmaður í fjármálastofnun beggja megin við 
hrun. Honum er hugleikið það andrúmsloft sem ríkti innan stofnunarinnar sjálfrar 
ekki síst eftir fjármálahrunið, sem og yfirþyrmandi traust almennings á 
fjármálastofnunum og peningum sem hann segir að sé afar varasamt. Hannes 
starfaði til að byrja með í söludeild stofnunarinnar.   

„Já sem sagt, aðallega að ná í viðskiptavini frá öðrum bönkum (.) og hérna 
við kölluðum það að krossselja að sjá sem sagt einhvern sem var kannski 
ekki [ vantar kannski einn þjónustuþátt til að komast upp í einhverja 
vildarþjónustu eða eitthvað svoleiðis þá var var í einhverjum tilfellum verið 
að krossselja ofan í núverandi viðskiptamannahóp en aðal áherslan var á að 
sækja nýja viðskiptavini,“ (Hannes, viðmælandi, 2017). 

Að mati Hannesar var andinn þar góður en því var ekki fyrir að fara alls staðar 
innan stofnunarinnar.  

„En yfir það heila þá held að það hafi nú ekki verið holl stemning í í 
bankanum. Ef einhver var til dæmis rekinn af af [ það byrjaði svona skeið 
eitthvað (.) ég held að það hafi svo sem byrjað fyrir alvöru svona 2006. Eða 
kannski 2005 eða aðallega 2006 þá fóru af stað svona hreinsanir.“ „[...]En 
hérna, hérna en ef einhver var rekinn þá var, varð eins og viðkomandi væri 
holdsveikur. Það var bara, viðkomandi bara hvarf úr lífi fólks 
gjörsamlega!! Og hérna, og hérna það var rosa skömm í því sko. Ég hélt að 
þetta væri ekki enn svona en svo frétti ég um daginn að þessi vinnubrögð 
hefðu ekki breyst þannig að sko já (..) það var bara sagt við fólk, jæja vinur 
slökktu á tölvunni þinni, gakktu frá dótinu þínu og skildu id-kortið þitt 
eftir, þetta er síðasti vinnudagurinn þinn. Fólk vissi náttúrulega varla eða 
ekki hvernig á það stæði veðrið,“ (Hannes, viðmælandi, 2017). 

Hannes segir að andinn í stofnuninni hafi heldur ekki verið sá sami fyrir og eftir 
hrun, þótt hann hafi ekki verið góður fyrir.  

„[...] ef það er einhver lærdómur sem maður dregur af þessu þá skiptir það 
engu máli hvort fólki sé sagt upp eða ekki hvað þá á svona vinnustað það er 
bara betra og hérna af því að eftir hrun þá kynnist ég stemningunni þarna í 
höfuðstöðvunum ég hef aldrei upplifað jafn skelfilegan vinnustað á ævi 
minni sko. Ég skil ekki að ég skuli hafa náð að hanga þarna í þennan tíma. 
Þarna er ég í næstum þrjú ár. Það var rosaleg bakstungustemning það var 
eins og þetta væri stólaleikur þar sem að, þar sem að eina leiðin til að halda 
velli væri að, væri að gera öðrum grein fyrir því að einhver annar væri 
vonlausari. [...]Og alltaf hver einasti fundur sem maður átti gekk einhvern 
veginn út á að það var verið að níða skóinn niður af þeim næsta sko (.) það 
var svona baneitruð stemning. Og og hérna það var rosa mikill kvíði sem 
fylgdi því í rauninni að vera í kringum þetta (.) óþægilegt (.) það var 
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leiðinlegt að mæta í vinnuna, rosa gott að fara úr vinnunni eftir daginn. Já, 
já það var alveg eins og að vera í hryllingsmynd sko, svona að vera í 
líkhúsi og hérna já. Þessi deild var sett undir viðskiptabankasvið og það var 
rosalega margt bogið við hlutina þarna,“ (Hannes, viðmælandi, 2017). 

Að mati Hannesar eru bankar ekki stofnanir sem eigi að treysta.  

„Fyrir hrun var allt of mikið traust til bankanna. Bankar eru stofnanir sem í 
eðli sínu á ekki að treysta, að mínu mati. Þetta set up sem er sko hérna, það 
þarf rosalega mikið eftirlit með bönkum. Það er fjármálaeftirlit, það eru 
hérna fjármálaráðuneyti það eru sko háskólasamfélagið það eru alls konar 
stofnanir í samfélaginu, opinberar og ekki opinberar sem hafa eftirlit með 
þessum stofnunum. Það er rosalega mikil þörf á rosalega miklu eftirliti með 
fjármálastofnunum vegna þess vegna þess að þeim er í eðli sínu alls ekki 
treystandi,“ (Hannes, viðmælandi, 2017). 

Ekki eigi heldur að treysta á peninga, eftir því sem Hannes segir.  

„En trúin á peninga, að peningar eigi sér virði er meiri í dag heldur en trúin 
á Guð. Og en það gleymist alltaf að peningar eru bara pappír. Og það eina 
sem heldur virði peninga uppi er trúin á þá. Slíku kerfi getur maður ekki 
treyst, maður á ekki að treysta því. Þess vegna á að vera með U:m eftirlit 
U:m  á bankastofnunum bara má ekki slakna og það sem var að gerast 
náttúrulega fyrir hrun var bara mjög svipað og gerðist í kreppunni miklu. 
Bara fólk hafði rosalegt traust á þessu kerfi, fólk bara hafði ofur trú á 
einstaklingunum. Þetta voru þjóðhetjur og bara frægustu menn Íslands, 
forstjórar bankanna og forstjórar í einhverjum fjárfestingafélögum U:m 
sem voru hérna U:m sem voru í einhverjum risadílum sko og auðvitað er 
svo auðvelt að sjá eftir á að hyggja að það átti auðvitað ekkert að treysta 
þessu, þessum gjörningum sem voru að eiga sér stað en hérna en og hrunið 
það kemur að mínu mati út af því að þarna er of mikið traust,“ (Hannes, 
viðmælandi, 2017). 

Hannes telur að bæði fyrir og eftir hrun hafi gætt virðingarleysis og hörku 
gagnvart viðskiptavinum bankanna og að lítil sem engin „mennska“ í hafi ríkt í 
samskiptum.  

„Já ég held það nú. Ég held að það hafi verið allan tímann. Það var sko 
fyrir hrun þá var alveg keppikefli að ganga eins hart fram gegn skuldurum 
og hægt væri ef menn færu í vanskil sko og mér finnst að sú stemning hafi 
alltaf viðhaldið sér. Það eina sem lagaði voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar. 
Það þurfti ríkisvald til að knýja fram ýmsa hluti hérna í hérna til að tryggja 
að stofnanir myndu ekki ganga jafn hart fram og þeim var einhvern veginn 
[eins og þær eru innrættar til að gera alla vega fannst mér það í þar sem ég 
vann. Það hefði ekki verið[ já það var og hefði verið mjög hörð framganga 
og var það ég meina það voru ég held að það hafi verið frami ofbeldisverk 
inni í bankanum þar sem einhverjir gripu kannski skrifstofustól og köstuðu 
fram af svölum, einhverjir viðskiptavinir sem komu til að ræða sín mál sko. 
Og en bankinn tók það aldrei til sín. Það voru allir starfsmennirnir þeir 
áttuðu sig aldrei á því að kannski voru þeir ósanngjarnir sko að enginn 
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skyldi[ sáu bara einhvern klikkaðan bara einhvern klikkhaus sem fríkar út 
hann skuldar bara allt of mikið og er bara svo með einhver leiðindi. En tók 
aldrei neinn það eitthvað til sín að kannski væri bankinn bara ósanngjarn og 
ógeðslegur. [...]ef þú skuldar pening og þú getur ekki borgað þá bara 
setjum við þig í gjaldþrot. Innheimtum einhvern veginn, tökum af þér húsið 
og eitthvað og ef að þú ert með eitthvað vesen þá hringjum við bara á 
lögguna,“ (Hannes, viðmælandi, 2017). 

Að mati Hannesar verða gríðarlegar breytingar á bankakerfinu á næstu árum. 
Fólk muni hætta að nota banka nema til að fá lán fyrir stærri framkvæmdum. Það 
muni sjá meira um sín bankamál sjálft og á þann hátt muni „mennskan“ aftur 
koma inn í fjármálakerfið. Þá hætti kannski traustið á fjármálastofnunum að 
skipta svona miklu máli eins og er í núverandi kerfi.  

5.2.1. Aflsmunur 

Í fræðilegri kóðun með aðferðafræði Grundaðar kenningar komu fram ákveðin 
þemu.Í næstu köflum verður fjallað nánar um þau. Í þessum kafla er útdráttur úr 
því sem viðmælendur sögðu um þann aflsmun sem þeir telja að fjármálstofnanir 
viðhafi í viðskiptum sínum .  

Anna (viðmælandi, 2016)sagði þær stofnanir sem þau hjón hefðu átt í viðskiptum 
við hefðu neytt aflsmunar gagnvart þeim. Að hennar mati birtist það á þann hátt 
að stofnanirnar hafi ekki verið tilbúnar að semja við þau þegar greiðslugeta 
hjónanna minnkaði heldur hirt af þeim eignirnar. Hennar skoðun er sú að hið 
sama hafi verið uppi á teningnum í samskiptum við kaupleigufyrirtæki er hún 
segir hafa verið tilbúið að semja eftir að það hafi verið búið að sýna þeim hver 
hafði valdið. Henni finnst einnig að þau hjón hafi mætt lítillækkandi viðmóti hjá 
X-banka.  

Bára, (viðmælandi, 2016) segir lánastofnun hafa neytt aflsmunar er hún gat ekki 
greitt af lánum sínum vegna veikinda. Að hennar mati var ekki um neinn 
samningsvilja að ræða af hálfu stofnunarinnar. Álit hennar á dómskerfinu hefur 
einnig dalað vegna þeirrar reynslu sem hún segist hafa orðið fyrir af þess hálfu.  

Dagmar (viðmælandi, 2016) segir að lánastofnun sem hún var í viðskiptum við 
neyti aflsmunar í samskiptum við lánþega. Að mati hennar sé það meðal annars 
tilkomið vegna einokunarstöðu stofnunarinnar á markaðinum. Dagmar segir 
stofnunina sýna geðþóttaákvarðanir, breyta reglum afturvirkt og að starfsmenn 
fari ekki eftir reglum þeirra stofnunar sem þeir starfi við. 

Einar (viðmælandi, 2017) segir að X-banki hafi sett sig á vanskilaskrá vegna 
handvamma starfsmanna bankans og því hafi hann á tímabili hvergi fengið 
fyrirgreiðslu. Hann segir greiðendur engu ráða um hvaða stefnu lán þeirra taki, 
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hvort þau hækki eða lækki og er þeirrar skoðunar að bankastofnanir neyti oft 
aflsmunar.  

Finnur (viðmælandi, 2017) segir að Y-banki hafi boðið upp eign sína haustið 
2015 þrátt fyrir að hann hafi talið sig vera í samningaviðræðum við bankann. 
Honum finnst sem almenningur þurfi að vera löglærður til að hafa roð við 
fjármálastofnunum og segir að þær beiti oft valdi í viðskiptum sínum. Að hans 
mati vantar einnig mikið upp á góð mannleg samskipti við þessar stofnanir.   

Guðrún, (viðmælandi, 2017)greinir frá því að hún hafi farið í mál við X-banka 
vegna ólögmæts veðs. Hún segist hafa unnið málið og að hennar mati hefur 
fjármálastofnunin verið með sífelld leiðindi síðan meðal annars synjað henni um 
yfirdrátt. Aðgerðir stofnunarinnar hafa einnig að sögn Guðrúnar valdið henni 
vandræðum í persónulegu fjármálalífi sem enn hafi ekki verið leidd til lykta. 
Segist hún meðal annars vera á svörtum lista hjá Credit info og telur sig hafi fáar 
útgönguleiðir þar sem fjármálastofnunin eigi að taka hana af listanum.  

Hannes, (viðmælandi, 2017)segir að fyrir hrun hafi verið keppikefli innan 
bankanna að ganga eins hart fram í innheimtuaðgerðum og hægt var ef fólk var í 
vanskilum, sú stemning hafi lítið breyst. Hann segir starfsmenn hafa verið 
ónæma fyrir því að þeir væru ósanngjarnir í innheimtuaðgerðum sínum. Að hans 
mati var andinn sá að ef einhver gat ekki greitt var sá hinn sami settur í gjaldþrot 
eða reynt að ná af honum skuldinni á annan hátt. Hann segir einnig að hafi 
viðskiptavinur haft innanbúðartengsl hafi að ýmislegt verið öðruvísi í 
afgreiðslum bankans.  

5.2.2. Mismunun 

Mismunun var eitt af þeim þemum sem fram komu í fræðilegri kóðun. Hér er 
útdráttur þess sem viðmælendur sögðu um það efni.  

Anna (viðmælandi, 2016)segir að þeim hjónum sé mismunun ofarlega í huga 
ásamt svikum sem þau telja sig hafa lent í. Hjónin segjast hafa sannanir fyrir því 
að sumir viðskiptavinir þeirrar fjármálastofnunar sem þau skiptu við hafi fengið 
allt önnur og betri vaxtakjör en þeim sjálfum stóð til boða. Hún segir einnig að 
henni finnist að kunningsskapur eigi ekki að ráða viðskiptakjörum fólks.  

Bára (viðmælandi, 2016) sagði frá því að þjónustufulltrúi hennar hefði ákveðið 
að fella niður yfirdráttarskuld þar sem sumir viðskiptavinir fengju milljarða 
niðurfellda en ekki aðrir.  

Dagmar (viðmælandi, 2016) segir að Íslendingar séu duglegir að skara eld að 
eigin köku og henni finnist að fyrir vikið sé um mismunun að ræða og segir að á 
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þann hátt vinni fjármálastofnanir gegn fólkinu sem þær eru í viðskiptum við. 
Hennar skoðun er einnig sú að þessar stofnanir tryggi sína afkomu á kostað 
viðskiptavinanna og telur að því sé ekki jafnræði með stofnunum og 
viðskiptavinum. 

Einar (viðmælandi, 2017) telur það undarlegt að jafnræði sé ekki í samskiptum 
fjármálastofnana við viðskipavini. Að hans mati er óeðlilegt að hann hafi loks 
fengið áheyrn þegar hann mætti með endurskoðanda á fundi í fjármálstofnuninni.  

Finnur (viðmælandi, 2017) telur að bankastofnanir mismuni á þann veg, að 
innheimtuaðgerðir séu mismunandi harkalegar milli stofnana og hann segir að 
þær bjóði ekki allar sömu kjör. Honum finnst einnig að persónuleg tengsl skipti 
máli í þessum samskiptum.  

Guðrún, (viðmælandi, 2017) telur að verið geti að bankastofnanir setjir sér eigin 
reglur um fyrningarfrest ef kemur til gjaldþrots og segir þær þannig mismuna 
viðskiptavinum. Að hennar mati leiði slík framkoma til vantrausts. Skoðun 
Guðrúnar er sú að lengi hafi viðgengist að fólki sé mismunað í viðskiptum við 
fjármálastofnanir og segir hún persónuleg tengsl skipta máli. 

5.2.3. Almenn samskipti 

Almenn samskipti bar töluvert á góma í viðtölunum og var eitt af þeim þemum 
sem fram komu í fræðilegri kóðun. Hér er útdráttur þess sem viðmælendur sögðu 
um það. 

Anna (viðmælandi, 2016) og maki segja að þeim finnist að fjármálastofnanir eigi 
að sýna samningsvilja ef greiðendur lendi í erfiðleikum. Þeim finnst að erfið 
samskipti við þær geti leitt til persónulegra vandræða og jafnvel heilsubrests. Að 
þeirra mati hafi flestir viðskiptavinir ríkan greiðsluvilja.  

Bára (viðmælandi, 2016) segir að persónuleg samskipti við fjármálastofnanir 
skipti við öllu máli. Að hennar áliti hafi hún komist betur frá sínum 
fjárhagserfiðleikum vegna þeirra tengsla sem hún átti við sinn viðskiptabanka og 
heldur því jafnframt fram að manneskjulegt viðmót starfsmanna í mismunandi 
stofnunum hafi greitt götu hennar. 

Camilla, (viðmælandi, 2016) segist ekkert hafa út á þjónustu síns viðskiptabanka 
að setja eða viðmót starfsmanna þar. Hún telur þó að sú reiði og tortryggni, sem 
að hennar mati sé enn í samfélaginu, geti litað samskipti við stjórnvöld og 
fjármálastofnanir. 
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Dagmar (viðmælandi, 2016) segist hafa átt í strembnum samskiptum við 
fjármálastofnun. Henni finnst sem starfsmennirnir hafi komið fram við hana á 
lítillækkandi hátt og telur að þeir hafi ekki farið rétt með þær upplýsingar er 
henni voru gefnar. Hún segist ekki vilja hafa persónuleg samskipti við starfsmenn 
fjármálastofnana því að hennar mati sé það erfiðara ef eitthvað kemur upp.  

Einar (viðmælandi, 2017) greindi frá því að starfsmenn bankans hafi að hans 
mati, endalaust dregið hann á svörum og ekki hafi verið staðið við það sem talað 
var um. Hann segist því hafa tekið það til bragðs að eiga samskipti við bankann í 
gengum tölvupóst. Hann segist ekki þora öðru en láta fagfólk lesa yfir 
bankapappíra fyrir sig og telur að ef samskipti almennings við þessar stofnanir 
geti ekki verið eðlilegar, sé samfélaginu vandi á höndum.  

Finnur (viðmælandi, 2017) telur sig vera reynslunni ríkari eftir samskipti sín við 
bankann. Honum finnst þau samskipti ekki hafa verið gagnkvæm eða á 
jafnréttisgrundvelli og telur að það eigi ekki einungis við sig. Hann er þeirrar 
skoðunar að stofnanir séu bara fólkið sem vinni þar og yfirmenn þeirra eigi að 
ganga á undan með góðu fordæmi og bæta samskipi þessara stofnana við 
viðskiptavinina.  

Guðrún (viðmælandi, 2017) segir að bankar þurfi að upplýsa viðskiptavini betur 
um hvað geti gerst ef aðstæður breytast í þjóðfélaginu. Lánþegar þurfi að hafa öll 
göng og upplýsingar. Hún segist vilja hafa góð samskipti við fjármálastofnanir og 
það hafi stundum gerst. Að hennar mati er „mennskan“ þó of mikið farin úr 
almennum samskiptum við þær.  

Hannes (viðmælandi, 2017) segist hafa haft gríðarlega mikil samskipti við fólk 
innan og utan bankastofnunarinnar sem hann vann hjá. Honum er hugleikinn sá 
slæmi andi sem var í vinnunni og segist ekki vilja vinna á slíkum vinnustað aftur. 
Eftir þessa reynslu segist hann hafa lært að velja sér sína bardaga sjálfur.  

5.2.4. Ólögmæti og ósannsögli 

Ólögmæti og ósannsögli var eitt af þeim þemum sem fram komu í fræðilegri 
kóðun. Hér er útdráttur þess sem viðmælendur sögðu um það. 

Dagmar (viðmælandi, 2016) segir það sitt mat að lánastofnun brotið eigin reglur 
á henni varðandi „frystingu“ á greiðslum. Hún telur að starfsmennirnir hafi sagt 
sér ósatt hvort sem það var vísvitandi eða ekki.  

Einar (viðmælandi, 2017) segist hafa hætt að greiða af láni sem dæmt hafði verið 
ólögmætt og sökum þess að greiðsluáætlun stóðst engan veginn. Honum fannst 
hins vegar að seint hafi gengið að fá bankann til að ganga frá hans málum þar.  
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Finnur (viðmælandi, 2017) segist hafa staðið starfsmenn bankans að tilraunum til 
ólögmætra hluta en að hans mati hafi kannski versta tilfellið verið þegar átti að 
láta þau hjón skrifa undir ólöglegt umboð.  

Guðrún (viðmælandi, 2017) segir hún hafi hnekkt ólöglegri gjörð af hendi 
bankans fyrir dómi sem að hennar mati varð til þess að starfsmenn bankans hafi 
reynt að leggja steina í götu hennar síðan.  

5.2.5. Framkoma 

Framkoma starfsmanna fjármálastofnana var eitt af þeim þemum sem fram komu 
í fræðilegri kóðun en í viðtölum sem tekin voru vegna þessarar rannsóknar 
segjast sumir viðmælenda upplifa að starfsmenn bankastofnana setji sig á háan 
hest gagnvart þeim. Ýmsum viðmælendum liggur nokkuð á hjarta að svo virðist 
sem að í bönkunum sé ekki skilningur á því að um þjónustustofnun sé að ræða, 
sem eigi að þjónusta fólk. Lítillækkun, aflsmunur og skortur á manneskjulegri 
framkomu segjast sumir viðmælenda hafa mætt þegar í harðbakkann sló. Ýmsum 
viðmælendum þykir jafnframt að siðgæði meðal starfsmanna í íslenskum 
fjármálastofnunum kunni að vera ábótavatn og telja þeir að slík framkoma verði 
ekki til að auka tiltrú á viðkomandi stofnun.  

Camilla (viðmælandi, 2016) segist ekkert hafa út á þjónustu síns viðskiptabanka 
að setja eða framkomu starfsfólksins, það sé með ágætum.  

Einar (viðmælandi, 2017) segir það skoðun sína að ef annars konar 
peningastofnun kæmi inn í landið með annað viðhorf og siðferð, en viðgengist 
hefur hérlendis yrði spurning hvort þær sem fyrir eru hefðu enn einhver viðskipti. 

Guðrún (viðmælandi, 2017) finnst að hér áður fyrr hafi nýjum viðskiptavinum 
verið tekið fagnandi í bankastofnunum og starfsmenn hafi verið meðvitaðir um 
að þeir hafi fyrst og fremst verið að þjónusta fólk. Að hennar mati hafi þá ríkt 
gagnkvæmt traust á milli bankastarfsmanna og viðskiptavinar því fólk hafi talað 
saman og greitt úr málum. Það er liðin tíð. „Mennskan“ er farin að hennar mati. 
Henni finnst að ryki sé slegið í augu fólks með mikilli skriffinnsku svo 
viðskiptavinir skilji lítið í því sem um er að vera. Hún álítur að hérlendis sé 
ótrúleg þróun komin í gang með miklu alræðisvaldi stofnana yfir lífi fólks.  

Hannes (viðmælandi, 2017) vill meina að stofnanir og fyrirtæki sem komi fram 
við viðskiptavini af fullkominni hörku og sýni enga „mennsku“ búi ef til vill 
sjálfar við vantraust í eigin ranni. 



Birna G. Konráðsdóttir 

Samfélagslímið sem gerir heiminn betri 
 

95 

5.2.6. Skortur á trausti 

Ein af þeim afleiðingum sem viðmælendur nefna ef traust er rofið í samskiptum 
viðskiptavina við fjármálastofnanir er skortur á trausti til þeirra. Vantraust ríki til 
stofnana, starfsmanna þeirra og yfirvalda sem ekki hafi brugðist við með því að 
efla eftirlit og setja stífari ramma um starfsemi fjármálastofnana. Þá verði 
afleiðingarnar einnig þær að viðskiptavinirnir tortryggi að rétt sé greint frá 
upplýsingum. Meðal annars þess vegna geta gætu viðskipti við fjármálastofnanir 
dragist saman. 

Í máli Önnu (viðmælandi, 2016) kom fram að þau hjón geti ekki treyst 
fjármálastofnunum eftir samskipti sín við þær þrátt fyrir að lánasjóður hafi verið 
sanngjarn þegar kom að kaupum á nýju íbúðarhúsnæði. Hún segist hefði vilja sjá 
stjórnvöld grípa í taumana til að efla traust í landinu meðal annars með því að 
aðskilja starfsemi almennra banka og fjárfestingarbanka. Að hennar mati eru 
stjórnvöld ekki traustverðug og hún telur að ástandið í landinu sé að verða svipað 
og það var fyrir fjármálahrunið. Af máli Önnu má því álykta, að ef traust skorti 
verði afleiðingarnar vantraust til yfirvalda og bankastofnana. Hún kallar eftir 
aðgerðum að til því ástandi verði snúið við.  

Bára (viðmælandi, 2016) er ómyrk í máli og segist alls ekki treysta 
bankastofnunum. Að hennar mati fari bankar illa með fólk og segist hún þekkja 
persónulega, meðferð banka á fólki sem ekki er til fyrirmyndar. Að mati Báru 
hafi bankarnir oftar en ekki breytt skilmálum eftir á og viðskiptavinirnir séu alla 
jafna ekki á varðbergi fyrir því að hægt sé að hækka vexti eftir að lán hafi verið 
tekið. Bára sagðist að af tvennu illu vildi hún frekar eiga lánaviðskipti við 
lánasjóð heldur en banka og bætti við að af fenginni reynslu kynnti hún sér öll 
mál vel áður en ákvarðanir um lán séu teknar. Af því sem Bára segir má halda 
því fram að afleiðingar vantrausts séu þær, að viðskipti við bankastofnanir geti 
dregist saman því fólki eigi einungis viðskipti við þær af illri nauðsyn.  

Camilla (viðmælandi, 2016) segist alls ekki treysta fjármálakerfinu. Að hennar 
mati græði bankarnir og „fitni eins og púkinn á fjósbitanum, arðræni og 
mergsjúgi fólk“. Þeir geti það vegna lagaumhverfisins. Stjórnmálamenn standa 
sig ekki að hennar mati og fjármálastofnanir geta því neytt aflsmunar í skjóli 
laga. Hún segir erfitt að treysta fjármálakerfi sem láti mikla verðbólgu viðgangast 
og valdi því að greiðendur tapi sífellt. Að hennar mati hafi fólk ekkert val. Það 
þurfi annað hvort að reyna að safna peningum þegar kemur að fasteignakaupum 
eða taka lán. Hún segir það vont ef ráðamönnum í samfélagi sé ekki treyst. Sú 
staða er e.t.v. ekki ný, en hún sé vond. Vantraustið er enn til staðar, enn er fólk 
tortryggið ekki síst að það treystir því ekki að allir málavextir séu útskýrðir. Af 
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máli Camillu má ráða að vantraust til bankanna og ráðamanna sé tilkomið vegna 
framgöngu þeirra fyrrnefndu og aðgerðarleysis hinna síðarnefndu. Afleiðingar 
vantraustsins séu því skortur á trausti til fjármálakerfisins og ráðamenna því þeir 
sjái ekki til þess að kerfið sé lagfært.   

Dagmar (viðmælandi, 2016) segist hvorki treysta þeim lánasjóði sem hún var í 
samskiptum við né starfsfólkinu sem þar starfi, vegna samskipta sinna við þá 
stofnun. Að mati Dagmar eru bankarnir ekki heldur traustsins verðir ekki síst í 
ljósi þess að þeir eru þegar farnir að skila miklum hagnaði. Henni finnst 
fjármálastofnanir ekki standa sig í upplýsingagjöfinni, að útskýra fyrir fólki hvað 
felist í því að taka mismunandi lán. Afleiðingar vantrausts eru, að mati Dagmarar 
þær, að hún treystir hvorki lánastofnunum né starfsfólki þeirra.  

Einar (viðmælandi, 2017) segist í framtíðinni aldrei muni skrifa undir neitt hjá 
banka án þess að fara með pappírana og láta fagmann lesa þá yfir fyrir sig. Hann 
segir starfsfólk bankanna mynda þá stefnu sem þar viðgengst, hver sem hún sé. 
Einar segist hafa þá skoðun að í samskiptum eigi að ríkja jafnræði og því verði 
báðir aðilar  að taka eitthvað á sig ekki bara viðskiptavinurinn. Honum finnst að 
eignayfirfærsla nýju bankanna á skuldum almennings hafi verið mjög ranglát 
ekki síst af því að þeir virðast innheimta skuldir fólks að fullu. Að hans mati lagi 
það ekki ástandið að enn séu yfirmenn bankanna að greiða sjálfum sér himinháa 
bónusa og virðist ekkert hafa lært af mistökunum. Honum finnst lítið að marka 
það sem sagt er og að hans mati er annað hvort logið að fólki, eða því ekki sögð 
öll sagan í upphafi viðskipta. Afleiðingar vantrausts eru nokkuð víðtækar að mati 
Einars. Hann treystir ekki stefnu fjármálastofnana, né að starfsfólk þeirra gefi 
réttar og sannar upplýsingar. Hann tortryggir jafnframt yfirmenn bankanna vegna 
þess sem hann kallar bónusgreiðslur þeim sjálfum til handa.  

Finnur (viðmælandi, 2017) segir að eftir því sem árin hafi liðið hafi traust hans til 
starfsmanna bankans sem hann hafði viðskipti við dalað. Að hans mati stóðst fátt 
af því sem rætt var um og segist hafa heyrt af því að fólk sé farið að taka 
lánasamninga heim til að fá yfirlestur og finnst það ekki merki um traust 
samskipti. Finnur segir afleiðingar vantrausts verði þær að fólk eigi einungis 
viðskipti, ef það er nauðbeygt til þess, og telur að sú staða geti komið upp hjá 
fjármálastofnunum að viðskipti við þær dragist saman. Honum finnst það ekki 
óeðlileg afleiðing af stefnu banka/fjármálastofnana eða starfsmanna að hugsa 
einungis um að græða.  

Guðrúnu (viðmælandi, 2017) fannst gagnkvæmt traust ríkja á milli 
fjármálastofnana og viðskiptavina þeirra fyrir hrun. Hún segir að mismunun 
leiðir til skorts á trausti og að fenginni reynslu myndi hún ekki treysta því í 
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blindni sem henni væri sagt af slíkri stofnun og sannarlega lesa smáa letrið betur. 
Að hennar mati bætir það ekki traustið að heyra um hin himinháu laun og 
arðgreiðslur sem hún segir að viðskiptavinirnir séu látnir greiða fyrir með 
allskyns gjöldum. Guðrún segist hafa þá skoðun að bankastofnun eigi ekki að 
starfa þannig að hún skili gróða, heldur bara koma út á núlli og geti borið sig. 
Hún segist ekki muni taka neinar upplýsingar frá bankastofnun gildar nema aðrir 
hafi lesið þær yfir fyrir hana fyrst, því að hennar áliti sé það greiðandinn sem sitji 
upp með gjörðina og greiðsluna nema lögum verði breytt eða aðrar róttækar 
aðgerðir framkvæmdar. Í máli Guðrúnar má sjá að afleiðingar þess að traust 
skorti séu allverulegar. Hún tortryggir samskiptin við fjármálastofnanir, trúir því 
að fólki sé mismunað, treystir ekki orðum starfmanna stofnana og telur að þeir 
hygli sér sjálfum. Vegna þessara afleiðinga kallar hún eftir breytingum á lögum 
og reglugerðum til að reyna að efla traust á ný.  

Hannes (viðmælandi, 2017) vill meina að í stofnuninni sem hann vann, hafi yfir 
það heila alls ekki verið holl stemning og segir að ef einhverjum var sagt upp hafi 
framkoman við viðkomandi orðið eins og hann væri „holdsveikur.“ Að mati 
Hannesar er það afar mikilvægt að hafa gríðarlegt eftirlit með fjármálastofnunum 
því að í eðli sínu sé þeim alls ekki treystandi og hans skoðun er sú að stórslysin 
gerist ef fólk treystir þeim um of. Skoðun Hannesar er sú að þessar stofnanir séu 
gerðar til að taka við peningum og lána eitthvað sem er tíu sinnum meira en þær 
eigi inni og slíku kerfi geti maður ekki treyst og það eigi alls ekki að treysta því. 
Hannes segir hrunið hafa komið því að það var of mikið traust, bæði á kerfinu og 
einstaklingunum. Í máli Hannesar kemur fram að afleiðingar vantrausts séu þær 
að allt eftirlit með fjármálastofnunum verði að efla verulega því þeim sé ekki 
treystandi og hið sama gildi um starfsmenn þeirra.  

5.2.7. Skortur á „mennsku“ og persónulegu trausti 

Viðmælendur nefna að þeim finnist að skortur á mannlegri virðingu gagnvart sér 
í samskiptum við starfsmenn fjármálastofnana vera ein af afleiðingum þess 
vantrausts sem hefur myndast. Vegna þess að ef komið sé fram við viðskiptavini 
af lítilsvirðingu, hverfi traustið og afleiðingin verði þá vantraust. Nauðsynlegt sé 
því að „mennskan“ sé viðhöfð í öllum samskiptum. 

Anna (viðmælandi, 2016) segir að það hafi engin „mennska“ verið í samskiptum 
við fjármálastofnunina og að hennar mati er afleiðingin þess að þá verði stutt í 
vantraustið.  

Dagmar (viðmælandi, 2016) segir starfsmenn lánastofnunarinnar sem hún átti í 
viðskiptum við hafi komið fram við sig eins og ölmusuþega sem henni hafi 
fundist lítillækkandi.   
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Einar (viðmælandi, 2017) telur að samskipti manna á milli hafi öll brenglast 
vegna framgöngu bankanna í málum sinna skuldunauta. Hann segir að 
starfsmönnum bankans hafi fundist sumar af hugmyndum hans svo vitlausar að 
það hnussaði í starfsmanni yfir þeim. Hann segist hafa mætt litlum velvilja fyrr 
en hann hafði endurskoðanda með sér á fund í bankanum. Honum finnst að 
komið sé fram við sig og við almenning á afar vanvirðandi hátt og að hans mati 
er lítilsvirðing starfsmanna fjármálastofnana með ólíkindum gagnvart 
viðskiptavinum, kannski ekki síst ef þeir eru komnir í vandræði. 

Finnur (viðmælandi, 2017) telur að græðgisvæðing fjármálastofnana sé hluti af 
samskiptavanda við þessar stofnanir. Honum finnst skuldarinn ekki hafa neina 
tryggingu og stjórnvöld í landinu styðji við allt saman með þögn og aðgerðaleysi 
og að hans mati séu þau ekkert að reyna að auka traust almennings á þessum 
stofnunum. Viðmælandi segist ekki hafa lent í lítilsvirðandi framkomu af hálfu 
starfsmanna bankans en segist vera ofarlega í huga það sem hann kallar 
varnarleysi fólks  og það vald sem fjármálastofnanir geti haft yfir lífi 
viðskiptavina sinna.  

Guðrún (viðmælandi, 2017) segir að ef bankstofnunin vilji ekki sleppa 
viðskiptavininum hljóti það að þýða að hún gerir sér grein fyrir því að án þeirra 
er stofnunin ekki til. Að hennar mati mun skortur á trausti minnka viðskiptin og 
telur að stofnunin sjálf hljóti að þurfa að bæta samskiptin þannig að hún haldi 
viðskiptavinum sínum og almenningur treysti henni. Guðrún er þeirrar skoðunar 
að manneskjulega viðmótið hafi horfið þegar bankarnir voru seldir og gerðir að 
hlutafélögum.  

Hannes (viðmælandi, 2017) sagði að bankarnir hefðu bitist um að ná nýjum 
viðskiptavinum. Hann hefur þá skoðun að fjármálakreppur verði af því að fólk 
treystir fjármálakerfinu og bönkum um of því þá spyrji það ekki gagnrýnina 
spurninga heldur láti leiða sig áfram, hugsunarlaust. Að mati Hannesar á að 
„fjarlægja fjármálastofnanir úr lífi fólks“ og hann telur að „fólk hætti að nota 
banka,“ en notið þess í stað netið í sínum viðskiptum. Hann efast um að „[...] 
ungt fólk fari nokkurn tíma í útibú nema fyrir einhverjar sérstakar ákvarðanir“ og 
að „stjórnin á því fyrir hvern peningurinn þinn vinnur og í hvaða starfsemi hann 
ætti að fara sé að koma til baka í hendurnar á fólki.“ Á þann hátt telur hann að 
„mennskan“ komi aftur inn í fjármálakerfið og jafnframt segir hann að traustið 
gæti endurunnist ef stofnanir hætti að vera lykilaðilar í samfélaginu og ráðandi í 
lífi margra.  
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5.2.7. Heilsan 

Þeir viðmælendur sem hér er vitnað í að neðan segja afleiðingar traustsleysis vera 
heilsubrest á einhverju tímabili, ekki síst á andlega sviðinu því erfitt sé að standa 
í áralangri baráttu við fjármálastofnanir. 

Hjónin Anna (viðmælandi, 2016) og maki hennar sögðu það hafa verið 
meðvitaða ákvörðun að láta ekki heilsuna eða sambandið líða fyrir aðstæðurnar 
sem þau voru í. Þau segja það hafa tekist en að reynslan hafi markað sín spor.  

Bára (viðmælandi, 2016) segist alveg undrandi á að hafa ekki tapað geðheilsunni 
á meðan á baráttu hennar við fjármálastofnanirnar stóð. Hún telur aðeins eigin 
seiglu og þrjósku hafa valdið því að svo fór ekki.  

Dagmar (viðmælandi, 2016) sagðist ekki hafa haft þrek til í að klára baráttuna við 
stofnunina sem hún átti í deilum við. Hún sagðist hafa verið orðin heilsulaus 
andlega séð af því að búa við öryggisleysi án þess að vita hvernig afkomu næsta 
dags yrði háttað. 

Baráttan við fjármálastofnanirnar segir Einar (viðmælandi, 2017) að hafi kostað 
sig hjónabandið og einnig tímabundið heilsuleysi, bæði líkamlega og andlega og 
að dáðleysi hafi einkennt hann um tíma.   

Finnur (viðmælandi, 2017) greindist með krabbamein og telur sjálfur að það hafi 
jafnvel stafað af því hvernig hans mál æxluðust, ekki síst hafi honum þótt 
varnarleysi sitt erfitt og þeir aflsmunir sem bankinn beitti. Finnur segir að allt 
ferlið hafi tekið gríðarlega á, ekki síst andlega. Honum hafi fundist erfitt að mæta 
í fyrirtökuna þegar formlegt uppboðsferli hófst á eign hans og segir einnig að 
uppboðsdagurinn sjálfur hafi verið erfiður.  

Guðrún (viðmælandi, 2017) segist hafa fundið fyrir andlegri vanlíðan einkum 
vegna þeirrar skammar sem hún taldi fylgja því að standa í sinni baráttu. Henni 
fannst erfitt að geta ekki staðið við það sem lofað var því hún hafi verið alin 
þannig upp. Hún segir almenningsálitið einnig hafa valdið henni áhyggjum, það 
er hvað fólk myndi segja þegar það sæi húsið hennar auglýst í 
Lögbirtingablaðinu.  

Hannes (viðmælandi, 2017) segist hafa fundið fyrir kvíða á meðan hann vann í 
höfuðstöðvum fjármálastofnunar. Vantraustið, móralinn, „bakstungur“ og 
stemningin höfðu þau áhrif að hans mati og segist best hafa fundið það eftir að 
hann var hættur. Honum fannst orðið leiðinlegt að mæta í vinnuna en jafn gott að 
fara heim úr henni dag hvern og segir Hannes að hann hafi upplifað sig eins og 
hann væri staddur í í hryllingsmynd. 
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5.2.9. Samfélagslegt, stofnanalegt og pólitískt vantraust á 
víðum grunni 

Viðmælendur hafa þá skoðun að eins og  kerfið sé í dag bjóði það upp á 
samfélagslegt og pólitískt vantraust. 

Camilla (viðmælandi, 2016) segir að kerfið bjóði upp á vantraust. Hún nefnir 
ósanngirnina í lánakerfinu og fleiri kerfum sem eru tengd við vísitölu og 
verðtrygginguna sem að hennar mati séu afar ósanngjörn. Henni finnst sem og 
fleiri viðmælendum að bankar og fjármálastofnanir almennt hafi öll ráð fólks í 
hendi sér og geti í starfsemi sinni safnað óeðlilega miklum gróða sem birtist í 
gríðarlegum arðgreiðslum eigendum til handa. Viðmælendum finnst að í krafti 
þess að fólk þurfi að taka lán geti stofnanir leyft sér ýmislegt. Camilla tiltekur að 
kerfið verði að lagast. Hún og fleiri nefna það sem sína skoðun að lagasetning sé 
nauðsynlegt tæki á þeirri vegferð, meira jafnræði þurfi að ná og meira eftirlit sé 
brýnt. Þar þurfi ríkisvaldið að grípa í taumana og ganga á undan með góðu 
fordæmi.  

5.2.10. Hvað er traust? 

Samkvæmt skoðanakönnun sem gerð var fyrir þessa rannsókn treysta svarendur 
fjármálastofnunum almennt illa og jafnframt hafði það traust lítið aukist þegar 
könnunin var gerð, árið 2016.  

Skilgreiningar á trausti komu ekki fram í skoðanakönnun en aftur á móti í máli 
flestra viðmælenda. Þeir voru jafnframt allir á þeirri skoðun að traust yrði að ríkja 
í samskiptum til þess að þau gengju upp.  

Eins og verður rakið hér að neðan telja viðmælendur að traust sé nauðsynlegt í 
samskiptum. Vandræðin byrji þegar það skortir og afleiðingar verði jafnvel 
víðtækar. Velta má fyrir sér, í ljósi þess sem fram hefur komið, hvort það sé 
affarasælt til lengdar í einu samfélagi að treysta stofnun svo illa að viðskiptavinir 
taki pappíra með sér út til að láta utanaðkomandi sérfræðing lesa yfir fyrir sig. 
Eða hvort ekki sé hægt að treysta orðum þeirra sem samskipti eru höfð við betur 
en svo að fólk kjósi að eiga fremur samskipti með tölvupósti til að aðilar máls 
eigi þau skriflega.  

Að standa í baráttu við fjármálastofnanir virðist einnig geta kostað tímabundinn 
heilsubrest. Flestir viðmælenda nefna að þeir hafi átt við einhvers konar 
heilsuleysi að stríða um tíma á meðan á baráttu þeirra stóð og einn þeirra nefnir 
skömmina sem því var samfara að vita af eign sinni auglýstri í 
Lögbirtingablaðinu. Viðmælendur nefna að þeim finnist „mennskan“ horfin 
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vegna þess viðhorfs og framkomu sem þeir mættu hjá stofnunum. Starfsmenn 
þeirra víli ekki fyrir sér að neyta aflsmunar í samskiptum við viðskiptavini. 
Viðmælendur upplifðu mismunun í formi mismunandi kjara og greiðslubyrði og 
töldu að afleiðingar slíkrar framkomu væri frjór jarðvegur fyrir vantraust. Einnig 
kom fram að þeir töldu að viðskiptavinum væri ekki sagt satt og jafnvel að 
starfsmenn sumra stofnana reyndu að beita ólögmætum aðferðum við að ná fram 
þeim málalokum sem þeir óska. Framkoma starfsmanna fannst sumum 
viðmælendum einnig lítillækkandi og nefndi Einar (2017) að fólki fyndist eins og 
komið væri fram við það „eins og skítinn undir skónum.“   

Að öllu áður sögðu má álykta að afleiðing þess að traustið skorti sé líf í í 
samfélagi þar sem traustleysi ríki og það sé kostur sem fáir myndu kjósa. Einnig 
leggja flestir viðmælenda upp úr þeim persónulegu samskiptum sem þeir virðast 
vera aldir upp við. Þeir vilja geta treyst meðbræðrum sínum og eiga eðlileg 
samskipti við þá en telja það ekki hægt, ef traustið er ekki til staðar. 

Camilla (viðmælandi, 2016) skilgreinir í viðtalinu traust á þann veg að þar reyni 
báðir aðilar að standa við sitt og í almennum samskiptum og viðskiptum eigi allir 
málavextir að liggja fyrir. Hún veltir því einnig fyrir sér hvort sérfræðingar 
landsins séu traustsins verðir, ekki síst fjármálasérfræðingar og hvort þeir séu 
litaðir af einhverjum hagsmunum og skoði málefni út frá því.  

Dagmar (viðmælandi, 2016) segir að traust sé áunnið og það taki tíma að öðlast 
það á báða bóga. Hún segist halda að sjálf hafi hún meira langlundargeð varðandi 
persónur en stofnanir, er kemur að trausti. Og að hennar mati mega persónur 
frekar taka hliðaspor en starfsmenn stofnunar. Dagmar telur að þegar traust hefur 
verið myndað reyni aðilar að standa við það sem þeir segja til þess að það haldist. 

Einar (viðmælandi, 2017) segir í sínum huga sé traust á þann veg að óhætt sé að 
trúa því að orð standi hvort sem um er að ræða manneskju eða starfsmann 
stofnunar og að hans mati eru gagnkvæm samskipi í lagi ef traust er til staðar. Þá 
viti allir málsaðilar hvað um er að ræða og hvað er verið að skrifa undir. Einari 
finnst að í samningum milli tveggja aðila eigi báðir að hafa hag af viðskiptunum, 
ekki annar meira en hinn og þá jafnframt að báðir eigi að bera tjónið ef það 
verður. Honum finnst þessu ekki til að heilsa í samskiptum við fjármálastofnanir 
og þær hafi að hans mati að mestu séð um það sjálfar að traustið á þeim sé farið 
og að með eigin framkomu hafi þær einnig séð til þess að það hafi ekki verið 
endurvakið. Einar segir að honum hafi aldrei dottið annað í hug en að borga það 
sem hann fær lánað og standa við gefin loforð og fyrir hann sé það merki um 
traust. Hann telur að almennt vilji menn treysta hverjir öðrum.  
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Finnur (viðmælandi, 2017) skilgreinir traust á þá lund að þar fari sameiginlegur 
skilningur á sameiginlegum hagsmunum. Þá séu aðilar þess fullvissir, að hans 
mati, að allir skilji hvað um er að ræða í þágu beggja. Honum finnst einnig að 
traust byggi á jafnræði sem ekki sé til staðar þegar annar aðilinn viti ekki alla 
málavöxtu og hinn nýti sér þá yfirburði sína í samskiptunum. Finnur telur að 
almenningur hafi enn þennan skilning í samskiptum sín á milli.  Ef starfsmenn 
eða yfirmenn hafa þá stefnu að sýna sífellt yfirburði sína, þá eykst traust á 
stofnuninni ekkert að mati Finns en ef hins vegar yfirmaður ákveði að breyta um 
og reyna eftir fremsta megni að endurnýja traust telur Finnur að það myndi hægt 
og bítandi aukast að nýju.  

Guðrún (viðmælandi, 2017) segir að hún vilji geta treyst því í samskiptum við 
stofnanir og einstaklinga að það sé rétt sem sagt er og að reynt sé að standa við 
sögð orð. Hún vill fá allar upplýsingar óumbeðið í samskiptum sínum við 
fjármálastofnanir og að samskiptin séu lipur og trúverðug. Hún vill líka að fólk 
beri ábyrgð á orðum sínum og gjörðum og að mistök eða breyttar forsendur lendi 
ekki alltaf á greiðandanum. Henni finnst fjármálastofnanir fyrst og fremst vera 
þjónustustofnanir og sér finnist að hlutverkið hafi gleymst, að hver sé fyrir hvern 
og viðskiptavinum eigi að mæta af virðingu. Guðrún segir einnig að hver og einn 
eigi að vera metinn á sínum forsendum eins og staða hans er í hvert sinn. Hún vill 
hafa „mennskuna“ með í samskiptum og finnst að stofnun geti ekki afsakað sig 
með því að einhver annar hafi gert eitthvað vitlaust. Henni finnst einnig að það sé 
svo margt að í landinu ekki aðeins ríki vantraust á fjármálastofnunum heldur á 
fleiri stofnunum eins og Tryggingastofnun ríkisins. Að hennar mati er pólitískt 
traust einnig á brauðfótum því fólk treysti ekki Alþingismönnum og ekki 
„sérfræðingum“ þeirra. Hún telur að þetta geti þýtt að almennt vantraust geti 
myndast í samfélaginu enda séu sterk merki um slíkt. Að mati Guðrúnar verði 
þeir sem landinu stýra að grípa til aðgerða því að í samfélagi þar sem traust 
skortir sé stutt í stór vandræði. 

5.3. Túlkun eigindlegra gagna  

Niðurstöður megindlega hluta þessarar rannsóknar eru ljósar, Íslendingar bera 
afar lítið traust til fjármálastofnana landsins og síðustu mánuði hefur afar lítil 
aukning orðið á því. Samhljómur er með þeim sem svöruðu 
spurningalistakönnuninni sem var framkvæmd vegna ritgerðarinnar og 
viðmælenda en báðir hópar treysta fjármálastofnunum almennt illa og traustið 
hefur lítið aukist. Er að sjá að ekki skipti máli hvort viðmælendur hafi átt í 
erfiðum samskiptum við þær eða ekki, traustið er jafn lítið.  
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Í köflunum hér að framan hafa verið rakin þau þemu sem fram komu við að beita 
aðferðafræði grundaðrar kenningar og viðmælendur nefndu sem helstu ástæður 
fyrir því að vöntun sé á trausti í þessum samskiptum. Þar á meðal að stofnanirnar 
neyti aflsmunar, þær mismuni viðskiptavinum, fari fram með ólögmætum hætti 
gagnvart viðskiptamönnum sínum og segi þeim ósatt. Samskiptin séu 
ómanneskjuleg ásamt því að framkoma starfsmanna sé með þeim hætti að 
viðskiptavinum þyki það lítillækkandi. Segja má að viðmælendur hafi verið að 
lýsa ferli þar sem vantraust verður til og að afleiðingar þess geti orðið 
margvíslegar. Í því ljósi má velta fyrir sér hvort það ferli hafi verið að byggjast 
upp síðan í efnahagshruninu 2008.  

Sumir viðmælenda segjast treysta Íbúðalánasjóði betur en bankastofnunum og 
vilja af tvennu illu fremur hafa viðskipti við sjóðinn heldur en banka. Það sé þá 
einkum vegna framgöngu bankanna í samskiptum. Það er öndvert við það sem 
fram kom í megindlegu rannsókninni þar sem fram kom að svarendur treystu 
viðskiptabönkunum betur en Íbúðalánasjóði.  

Við frekari greiningu eigindlegra gagna mátti jafnframt sjá ákveðið mynstur eða 
þemu sem túlka má sem afleiðingar þess ef traust skortir. Viðmælendur nefndu 
að meðan á baráttu við fjármálastofnanir stóð hefðu þeir misst heilsuna 
tímabundið. Í einhverjum tilvikum varð það til þess að viðkomandi leitaði ekki 
réttar síns að fullu gagnvart viðkomandi stofnun og gafst upp í baráttunni. Fram 
kom einnig að ef stofnun væri ekki treyst væri það í sjálfu sér nóg ástæða til að 
vantreysta henni. Jafnframt greindu viðmælendur frá því ef „mennska“ það er 
samtal, samhygð og virðing væri ekki til staðar skapaði það enn eina vörðuna í 
þeirri vegferð að mynda vantraust. Afleiðingarnar af ofansögðu gætu að mati 
viðmælenda orðið gríðarleg tortryggni og stirð samskipti en jafnframt þýtt 
heilsuleysi því lítillækkandi framkomu og aflsmun væri erfitt að þola til lengdar.  

Afleiðingar þess ef traustið er brostið gætu einnig orðið þær að viðskipti við 
íslenskar fjármálastofnanir myndu dragast saman, ekki síst ef erlend stofnun af 
sama meiði en með annað siðferði og viðmót kæmi inn á íslenskan 
fjármálamarkað. Nokkrir viðmælendur nefndu að ef þeir hefðu val, myndu þeir 
ekki skipta við neinar fjármálastofnanir hérlendis og einn viðmælandi tók 
sérstaklega fram að hann ætlaði ekki að leggja fjármuni sína í banka. Hann treysti 
þeim ekki til að sjá um þá.  

Auk þess kom fram hjá viðmælendum að ef traust væri farið á svo mikilvægum 
stofnunum og kerfum eins og þeim sem lúta að fjármálum landsins og heimilanna 
gæti verið stutt í að vantrausts gætti í víðara samhengi ekki síst í ljósi þess að 
viðmælendum fannst sem ekki hefði verið unnið nógsamlega að því að 
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endurheimta traustið sem hvarf með fjármálahruninu 2008. Þeir kölluðu eftir 
viðbrögðum stjórnvalda og virðast hafa beðið eftir þeim en að þeirra mati hafi 
ekkert gerst. Vantraustið hafi því orðið stigvaxandi. Fólk hafði biðlund, 
þolinmæði og skilning til að byrja með að allt tæki tíma en þegar bið varð á 
aðgerðum minnkaði vantraustið ekki sem myndast hafi eftir fjárhagshrunið. Má 
álykta að það hafi í raun aukið vantraustið að sú von brást og því sé traust á 
stjórnmálamönnum og Alþingi að mestu þorrið. Því til staðfestingar nefndu 
viðmælendur að stífari ramma og eftirlit með starfsemi fjármálastofnana væri enn 
vant, því stjórnmálamenn hefðu ekki borið gæfu til að setja lög og reglugerðir þar 
um. Eigendur og ráðamenn bankanna væru sem fyrr að skara eld að eigin köku 
með gríðarlegum bónusgreiðslum og háum launum og bankarnir sjálfir sýndu 
meiri hagnað en jafnvel þekktist fyrir hrun sem viðmælendur töldu að 
almenningur hérlendis hefði greitt, alla vega að hluta. Hér fannst viðmælendum 
að stjórnvöld í landinu hefðu átt að bregðast við. Afleiðingarnar gætu því orðið 
samfélagsleg upplausn á einhvern hátt því það væri gríðarlega alvarlegt ef traust 
á Alþingi sem dæmi, væri rofið. Viðmælendur töldu nauðsynlegt að traust ríkti í 
samskiptum manna almennt og þar sem í stofnunum starfaði fólk, yrði traust að 
ríkja meðal manna. 

Er viðmælendur voru beðnir um að skilgreina traust kom fram hjá flestum þeirra 
að það er mjög persónulegt það er að segja, þeir vilja treysta því fólki sem þeir 
hafa samneyti við innan stofnana og yfirfæra jafnvel vantraust á manneskju yfir á 
stofnun. Þetta er talið vera einkenni á litlum samfélögum þar sem fólk hefur meiri 
og nánari samskipti. Allir viðmælendur gera mikið úr því að fólk eigi að standa 
við orð sín, bera ábyrgð og segja satt. Einnig ef gera eigi samninga þurfi allar 
upplýsingar að liggja fyrir í upphafi, annars verði ekki jafnræði á milli 
samningsaðila sem þá sitji ekki við sama borð. Þrátt fyrir að viðmælendur teldu 
að traust þeirra að stjórnvöldum, ekki síst Alþingi og alþingismönnum hefði 
dalað þá var ekki frekar spurt um afleiðingar þess sem þó er skilgreint sem 
alvarlegt ástand af fræðimönnum. Viðmælendur nefndu að þeir teldu að ekki eigi 
að vera þörf á skriflegum samningum um alla hluti og töldu að ef traust ríkti ekki 
og tortryggni hefði tekið völdin væri erfitt að lifa í hverju samfélagi fyrir sig. Þeir 
voru því sammála fræðimönnum sem segja að traustið sé í raun samfélagslímið 
sem geri flókinn heim ögn einfaldari að lifa í.  
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6. Tilraunir stjórnvalda til að endurheimta 

traust 

Hér í næstu undirköflum verður fjallað um það sem höfundar þessarar ritgerðar 
kaus að kalla tilraunir stjórnvalda til að endurheimta traust. Vegna þessa var 
löggjöf um fjármálastofnanir skoðuð frá setningu neyðarlaganna í október 2008 
og fram til þingrofs 2016. Hér er ekki framkvæmd fagleg greining á 
lagabreytingunum heldur einungis gerð tilraun til greina hvort um traust sé fjallað 
í áður nefndum lagatextum og þá einkum þeim afbrigðum trausts sem fjallað er 
um í þessari ritgerð. 

Í kafla 6.2 verður fjallað um embætti Umboðsmanns skuldara. Hversu margir 
hafa sótt um greiðsluaðlögun, hvort embættið hafi annað eftirspurn og hvort 
einhver sérstakur hópur hafi frekar sótt um aðstoð heldur en annar.  

6.1. Lagabreytingar 

Viðmælendur í þessari ritgerð sögðust hafa beðið eftir sýnilegum aðgerðum 
stjórnvalda með því meðal annars að settir yrðu stífari lagarammar um starfsemi 
fjármálastofnana og að eftirlit með þeim yrði aukið vegna þess að fjármálakerfið 
hefði þurft lagfæringar við eftir efnahagshrunið 2008. Jafnframt töldu þeir að 
aðgreina ætti starfsemi bankastofnana þannig að fjárfestinga- og viðskiptabankar 
yrðu með aðskilda starfsemi auk þess sem brýnt væri að stuðla að meira trausti í 
samfélaginu til þessara stofnana.  

Einungis á einum stað er sérstaklega vikið að trausti í því löggjafarstarfi sem hér 
er til umfjöllunar. Það er í breytingum á lögum um fjármálafyrirtæki þar sem 
kveðið er á um að ef eigandi er ekki talinn hæfur til að fara með virkan eignarhlut 
þá skuli sérstök hliðsjón höfð af því hvort framganga viðkomandi sé til þess 
fallin að rýra traust almennings á viðkomandi fjármálafyrirtæki ef hún yrði 
opinber. (Lög um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með 
síðari breytingum nr. 129/2008). 

Ný lög voru sett um Bankasýslu ríkisins, (nr. 88/2009), sem fer með eignasýslu 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Hlutverk hennar er meðal annars að vinna að 
endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri 
og eðlilegri samkeppni á þeim markaði, tryggja gagnsæi í allri ákvarðanatöku 
varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsingamiðlun 
til almennings. Bankasýslan  á einnig að kosta kapps um að efla og styrkja 
samkeppni á fjármálamarkaði m.a. á milli fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins. Lög 
um þessa stofnun voru sett í ágúst 2009.  
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Lög nr. 66/2014 fjalla um fjármálastöðugleikaráð. Hlutverk þess er meðal annars 
að efla og varðveita stöðugleika í fjármálum í þágu almennings, auka 
viðnámsþrótt fjármálakerfisins og veita uppsafnaðri kerfisáhættu viðnám. Í 
ráðinu sitja seðlabankastjóri, forstjóri Fjármálaeftirlits og ráðherra sem eðli 
málsins samkvæmt hlýtur að vera fjármálaráðherra.  

Hér eru talin upp 26 lög eða lagabreytingar sem viðkoma fjármálastofnunum, 
samskipti almennings við þær eða svipaðar stofnanir ásamt meðferð á lánum 
einstaklinga eða fyrirtækja.  

1. Lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna 
sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. Þetta eru hin frægu neyðarlög sem 
voru sett vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og kveða á um að vegna 
sérstakra og afar óvenjulegra aðstæðna væri fjármálaráðherra heimilt fyrir hönd 
ríkissjóðs að reiða fram fjármagn til að stofna nýtt fjármálafyrirtæki eða yfirtaka 
slíkt fyrirtæki eða þrotabú þess að hluta til eða í heild sinni.  

2. Lög nr. 133/2008 um breytingu á lögum nr. 63/1985. Tilgangur þessara 
laga er að jafna greiðslubyrði af verðtryggðum fasteignalánum til einstaklinga. 
Þar er kveðið á um að misgengi sem orsakast af hækkun vísitölu neysluverðs eða 
annarrar viðmiðunarvísitölu lána umfram hækkun launa eigi ekki að valda þyngri 
greiðslubyrði af lánum.  

3. Lög nr. 129/2008 um breytingu á lögnum nr. 161/2002. Þessi lög kveða á 
um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki. Um að þeim sem annast 
skiptastjórn á þrotabúi fjármálafyrirtækis, með samþykki og undir stjórn 
Fjármálaeftirlitsins, sé heimilt að annast áfram tiltekna starfsemi að svo miklu 
leyti sem hún er nauðsynleg vegna bústjórnarinnar og ráðstöfunar á hagsmunum 
þrotabúsins.  

4. Lög nr. 5/2009 um breytingar á lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka 
Íslands. Lögin kveða meðal annars á um beitingu á stjórntækjum bankans en þau 
eru sem dæmi ákvarðanir um vexti og viðskipti við lánastofnanir. Einnig er 
tiltekið í þessum breytingum að seðlabankastjóri skuli vera með háskólapróf í 
hagfræði eða tengdum greinum. Seðlabankastjóra ásamt 
aðstoðarseðlabankastjóra er óheimilt að sitja í stjórnum utan bankans eða taka 
þátt í atvinnurekstri nema það sé stofnun sem bankinn á aðild að. Jafnframt að 
bankastjórn er lögð niður og peningastefnunefnd tekur við.  

5. Lög nr. 20/2009. Þetta eru breytingar á lögum um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, og breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 
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108/2007 Þessar breytingar kveða einkum á um gagnsæi í störfum 
fjármálaeftirlitsins.   

6. Lög nr. 23/2009. Hér er um breytingu að ræða á lögum um aðför, nr. 
90/1989, lögum um nauðungarsölu, nr. 90/1991, lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., 
nr. 21/1991, og lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. Breytingarnar 
kveða einkum á um ákvörðun um nauðungarsölu, gjaldþrotaskipti, vexti og 
verðtryggingu.  

7. Lög nr. 24/2009. Þetta eru lög um breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti 
o.fl., nr. 21 26. mars 1991. Í lögunum er kveðið á um greiðsluaðlögun fyrir 
skuldara og rakið í þeim hvernig þau samskipti skulu fara fram.  

8. Lög nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002. Lögin kveða á um 
fjármálafyrirtæki og um meðferð á þrotabúum þeirra, slitameðferð og meðferð 
krafna . Einnig að Fjármálaeftirlitið geti gripið til sérstakra ráðstafana til að 
takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði.  

9. Lög nr. 61/2009 um breytingu á lögum nr. 161/2002. Í þessum lögum er 
kveðið á um bráðabirgðaákvæði til að greiða skuldir vegna launa, þar með talin 
laun starfsmanns sem búið væri að segja upp. Einnig er kveðið á um innlán sem 
veittur var forgagnsréttur ef sannað hefur verið að nægjanlegt fé sé til staðar að 
greiða aðrar kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð.  

10. Lög nr. 74/2009 um breytingu á lögum nr. 161/2002. Lögin kveða á um 
fjármálafyrirtæki og voru sett til bráðabirgða vegna greiðslu launa.  

11. Lög nr. 76/2009 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002. Lögin kveða á um sparisjóði og skilgreiningu á þeim. Jafnframt að 
stofnfjáreigendur beri ekki ábyrgð á skuldbindingum sparisjóðs, umfram stofnfé, 
og eigi rétt á greiðslu arðs af stofnfé.  

12. Lög nr. 88/2009. Lögin kveða á um Bankasýslu ríkisins sem sé sérstök 
ríkisstofnun er heyrir undir fjármálaráðherra. Hún fer með eignarhluti ríkisins í 
fjármálafyrirtækjum og leggur þeim til fé fyrir hönd ríkisins á grundvelli 
heimildar í fjárlögum. Stofnunin á að leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu 
öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á 
þeim markaði. Jafnframt að ábyrgjast gagnsæi í allri ákvarðanatöku varðandi 
þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja að almenningur njóti virkrar 
upplýsingamiðlunar. Í starfsemi sinni á stofnunin að kappkosta að efla og styrkja 
samkeppni á fjármálamarkaði m.a. á milli fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins.  
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13. Lög nr. 125/2009 um breytingu á lögum nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. Lögin kveða á um lengdan frest til að höfða riftunarmál í 
gjaldþrotaskiptum.  

14. Lög nr. 60/2010 um breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., lög um 
nauðungarsölu, lög um lögmenn og innheimtulög. Þessi lög kveða á um að 
einstaklingar megi búa allt að 12 mánuði í húsnæði í eigu þrotabús eða halda 
umráðum yfir einstakra lausafjármuni þess. Skiptastjóri verður þó að kanna 
afstöðu þeirra sem njóta tryggingaréttinda í eigninni. Einnig er kveðið á um að 
viðkomandi megi einnig búa í íbúðarhúsnæði í allt að 12 mánuði gegn 
leigugjaldi. Lögmenn munu þá annast löginnheimtu.  

15. Lög nr. 67/2010. Í þessum lögum er kveðið á um heimild 
fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi í tengslum við uppgjör vegna 
ráðstöfunar Fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum ef sérstakar aðstæður 
skapast á fjármálamarkaði. Þá er þessum fyrirtækjum heimilt að veita veð í 
eignum sínum, þar á meðal kröfuréttindum. Veðsetning eigna skal ekki sæta 
riftun vegna ákvæða í gjaldþrotaskiptalögum. Ákvæði þessara laga gilda einnig 
um önnur fyrirtæki.  

16. Lög nr. 75/2010 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002. Lögin kveða á um hertar reglur um rekstur fjármálafyrirtækja, þ.e. að 
tryggja að þau séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni allra 
hlutaðeigandi að leiðarljósi. Í lögunum er tekið á nánum tengslum við 
viðskiptavini og virkum eignarhlut. Einnig segir í þessum lagatexta að ef eigandi 
er ekki talinn hæfur að fara með virkan eignarhlut skuli sérstök hliðsjón höfð af 
því hvort framganga hans sé til þess fallin að rýra traust almennings á 
fjármálafyrirtækinu, ef hún væri opinber.  

17. Lög nr. 100/2010 um umboðsmann skuldara. Lögin kveða á um starfsemi 
embættisins og að það skuldi gæta hagsmuna og réttinda þeirra sem skulda. 
Þessum lögum var síðast breytt með lögun nr. 130/2016 en sem tóku ekki gildi 
fyrr en 1. júlí 2017. 

18. Lög nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga. Lögin kveða á um að 
einstaklingum í verulegum greiðsluvandræðum verði gert kleift að 
endurskipuleggja fjármálin þannig að raunhæft sé fyrir viðkomandi að geta staðið 
við skuldbindingar sínar með því að koma á jafnvægi milli skulda og 
greiðslugetu. Frá gildistöku laga þessara og fram til 1. júlí 2011 hófst tímabundin 
frestun greiðslna skv. 11. gr. laganna þegar Umboðsmaður skuldara hefði 
móttekið umsókn um greiðsluaðlögun.  
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19. Lög nr. 119/2011 um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki. Lögin kveða á um skilgreiningu á fjármálafyrirtækjum og 
verðbréf. Einnig hvernig færa skuli útlánahættu og hvernig skuli standa að 
upplýsingaskyldu um verðbréf. Þá eru tilteknar reglur Fjármálaeftirlitsins um 
verðbréf og birtingu athugana þess.  

20. Lög nr. 47/2013 um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki, og lög nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 
Þessi lög kveða á um þá stjórnarmenn sem jafnframt eru lögmenn. Þeir megi 
einungis sinna þeim störfum fyrir annað fjármálafyrirtæki sem ekki geta valdið 
hættu á hagsmunaárekstrum milli félaga eða á markaði nema með skriflegu leyfi 
eigin stjórnar og tilkynna það til Fjármálaeftirlitsins. Einnig kveða þau á um 
tilhögun á upplýsingaskyldu ef íslensk fjármálafyrirtæki hyggjast starfrækja útibú 
í öðrum löndum og þagnarskyldu í þessum fyrirtækjum.  

21. Lög nr. 49/2013 um breytingu á lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur. 
Hér er kveðið frekar á um starfsemi endurskoðenda varðandi reglur sem settar 
hafa verið af EES. 

22. Lög nr. 92/2013 um breytingu á lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka 
Íslands. Í lögunum er meðal annars kveðið á um að Seðlabankinn geti beitt 
fjármálastofnanir og verðbréfasjóði viðurlögum hlíti þær ekki reglum bankans 
um bindisskyldu, laust fé og gjaldeyrisjöfnuð.  

23. Lög nr. 29/2014 um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki. Lögin kveða á um framlengingu á bráðabirgðaákvæði þess 
efnis að Fjármálaeftirlitið geti gripið til sérstakra ráðstafana ef miklir 
fjárhagserfiðleikar og/eða rekstrarerfiðleikar séu yfirvofandi hjá 
fjármálafyrirtæki. Sem dæmi er tekið, ef fyrirtæki geta ekki staðið við 
skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum eða kröfuhöfum. Fjármálaeftirlitið 
getur þá í knýjandi aðstæðum tekið yfir vald hluthafafundar eða fundar 
stofnfjáreigenda til að taka ákvarðanir um nauðsynlegar aðgerðir.  

24. Lög nr. 66/2014 Fjármálastöðugleikaráð. Þessi lög kveða á um að efla og 
varðveita stöðugleika í fjármálum í þágu almennings, auka viðnámsþrótt 
fjármálakerfisins og veita viðnám við uppsafnaðri kerfisáhættu. Í þeim tilgangi er 
Fjármálastöðuleikaráði komið á laggirnar og falið hlutverk sem nánar er 
skilgreint í lögunum.   

25. Lög nr. 59/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002. Lögin kveða einkum á um nauðasamninga fjármálafyrirtækja. 
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Í þeim lögum sem birtast hér að ofan var leitað að orðinu traust og kom það fyrir 
í lögum um fjármálafyrirtæki. Hins vegar má færa rök fyrir því að þessar 
lagasetningar eigi að stuðla að trausti landsmanna á fjármálastofnunum, þótt 
orðið traust birtist ekki þar. Höfundur fann ekki lög sem kveða á um breytingar á 
bankastarfsemi þannig að fjárfestinga- og viðskiptabankar yrðu aðskildir eða að 
aukið eftirlit yrði með starfsemi þeirra og harðari viðurlög við meintum brotum. 
Lög um Bankasýslu ríkisins taka ekki til þeirra fjármálafyrirtækja sem ríkið á 
ekki hlut í og þrátt fyrir að lög um Fjármálastöðugleikaráð séu sett í þágu 
almennings og eigi að stuðla að stöðugleika í fjármálum, þá kemur orðið traust 
ekki fyrir þar.   

6.2. Umboðsmaður skuldara 

Embætti Umboðsmanns skuldara var stofnað 1. ágúst 2010. Það er ríkisstofnun 
sem byggir á því starfi sem Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna annaðist en hún 
var lögð niður á sama tíma. Lög nr. 100/2010 um embættið gera ráð fyrir meiri 
þjónustu og hagsmunagæslu fyrir skuldara en áður var. Einnig var með lögum nr. 
101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga, ákveðið að embættið hefði 
milligöngu í samningsumleitunum um greiðsluaðlögun. (Umboðsmaður skuldara, 
2010).  

Á heimasíðu embættisins kemur fram að stofnunin heyrir undir félags- og 
jafnréttismálaráðherra og er ætlað að hafa hagsmuni skuldara og réttindi þeirra að 
leiðarljósi og veita þeim aðstoð ef við á. Embættið á einnig að veita 
einstaklingum, sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum, endurgjaldslausa 
aðstoð við að finna lausnir og öðlast yfirsýn yfir fjármál sín. Markmið 
embættisins er að ná sem bestri lausn fyrir skuldara án tillits til þess hvaða áhrif 
það getur haft á hagsmuni einstakra fyrirtækja. Embættið á einnig að vera 
ráðherra félags- og jafnréttismála til aðstoðar og ráðuneytis um málefni skuldara 
og stefnumörkun í málefnum þeirra (Umboðsmaður skuldara, e.d.).  

Í minnisblaði frá embætti Umboðsmanns skuldara frá 1. júlí 2017 kemur fram að 
embættinu hafi borist 6.976 umsóknir um greiðsluaðlögun frá því að embættið 
tók til starfa. Þar er einnig greint frá því að bak við hverja umsókn geti bæði 
verið einstaklingar og sambýlisfólk/hjón og því sé möguleiki á því að fleiri 
einstaklingar hafa sótt um greiðsluaðlögun en fjöldi umsókna segi til um. Á þeim 
tíma sem liðinn er hafa 3.160 samningar verið gerðir, 943 umsóknum verið 
synjað af ýmsum ástæðum, 787 umsóknir hafa verið afturkallaðar af þeim sem 
sóttu um. Dómstólar hafa staðfest 57 nauðasamninga, niðurfelld mál eru 981. 
Einnig hafa dómstólar synjað 22 umsóknum um nauðasamning og umsóknir sem 
lokið var án samninga eru 87 (Umboðsmaður skuldara, 2017)  



Birna G. Konráðsdóttir 

Samfélagslímið sem gerir heiminn betri 
 

111 

Árið 2010 sóttu 1.472 einstaklingar um aðstoð hjá embættinu, að þeim 
meðtöldum sem höfðu sent erindi til Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. 
Ákvörðun var tekin í 132 málum og þar af voru 85 umsóknir um greiðsluaðlögun 
samþykktar. Mikil fjölgun umsókna varð við setningu laga nr. 128/2010 sem 
samþykkt voru í október 2010 með bráðabirgðaákvæði um frestun á greiðslum 
samkvæmt 11. gr. laga um greiðsluaðlögun, svokallað greiðsluskjól, tæki gildi 
við móttöku umsóknar hjá embættinu. Fjölmennasti hópurinn sem sótti um 
greiðsluaðlögun þetta ár voru einstaklingar án barna eða 38% umsækjenda, næst 
stærsti hópurinn voru hjón eða sambúðaraðilar með börn eða 29%. Fjölmennasti 
aldurshópurinn sem sótti um var á aldrinum 30-59 ára eða ríflega 50% og flestir 
áttu eigið húsnæði eða 72%. Langflestar umsóknir komu af höfuðborgarsvæðinu, 
66%. (Umboðsmaður skuldara, 2010).  

Árið 2011 sóttu 2.287 aðilar um greiðsluaðlögun. Flestar umsóknirnar voru á 
meðan ákvæðin um greiðsluskjól voru enn í gildi en umsóknum fækkaði 
gríðarlega eftir mánaðarmótin júní/júlí þegar það ákvæði rann út. Ákvörðun var 
tekin í 2.456 málum en óafgreidd voru 1.167 mál um áramót. Embættið var of 
fáliðað miðað við þann fjölda erinda sem bárust og margir biðu því í óvissu í of 
langan tíma. Enn voru flestir umsækjendur einstaklingar án barna sem bjuggu á 
höfuðborgarsvæðinu og voru á aldrinum 30-59 ára. Um 60% umsækjenda bjuggu 
í eigin húsnæði. (Umboðsmaður skuldara, 2011).  

Umsóknum um greiðsluaðlögun fyrir árið 2012 fækkaði frá árinu á undan. Þetta 
ár voru umsóknir 703. Ákvörðun var tekin í 1.496 umsóknum en 429 umsóknir 
biðu afgreiðslu í árslok. Enn var dráttur á afgreiðslum hjá embættinu. 
Einstaklingar á aldrinum 30-59 ára án barna voru áfram fjölmennasti hópurinn. 
Flestir bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og í eigin húsnæði. Hins vegar fjölgaði 
umsóknum frá þeim sem bjuggu í leiguhúsnæði, þeir voru 40% umsækjenda þetta 
árið (Umboðsmaður skuldara, 2012).  

Árið 2013 fækkaði umsóknum enn og voru þær 497 þetta ár. Sami aldurshópur 
var fjölmennastur eða aldursbilið 30-59 ára en þetta ár voru 43% umsækjenda í 
eigin húsnæði en 40% voru á leigumarkaði. Það var verulegur viðsnúningur frá 
fyrri árum (Umboðsmaður skuldara, 2013). 

Vinnsluhraði jókst hjá embætti umboðsmanns skuldara árið 2014. Biðtími styttist 
og það leysist úr mörgum stórum álitamálum. Þetta ár voru umsóknir 414 og í 
fyrsta sinn voru fleiri umsóknir frá einstaklingum á leigumarkaði en þeim sem 
bjuggu í eigin húsnæði (Umboðsmaður skuldara, 2014). Ekki liggja fyrir 
upplýsingar um hvort aukinn vinnsluhraði hafi verið vegna færri umsókna eða 
hvort fjölgað hefur í starfsliði embættisins.  
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2015 bárust 235 umsóknir um greiðsluaðlögun. Enn voru flestir á aldrinum 30-59 
ára og svo hefur verið öll árin. Einnig voru þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu í 
meirihluta þeirra sem senda umsóknir inn um greiðsluaðlögun. Hins vegar var 
enn aukning umsækjenda sem voru á leigumarkaði. Þetta árið voru 54% 
umsækjenda sem leigðu en 26% bjuggu í eigin húsnæði. (Umboðsmaður 
skuldara, 2015).  

Ársskýrsla embættisins fyrir 2016 virðist ekki enn hafa verið gefin út. 

Í gögnum frá embætti Umboðsmanns skuldara var einungis litið á hverjir hefðu 
sótt um greiðsluaðlögun. Flestir þeir sem leitað hafa eftir þeirri aðstoð hjá 
embættinu eru á aldrinum 30 – 59 ára og hefur svo verið öll árin. Íbúar 
höfuðborgarsvæðisins eru fjölmennastir í hópnum sem sótti um greiðsluaðlögun. 
Til að byrja með bjuggu flestir umsækjanda í eigin húsnæði en það hefur verið að 
breytast. Embættið annaði lengi vel ekki eftirspurn og myndaðist biðlisti. 
Umsóknum til embættisins fækkaði snarlega er bráðabirgðalög um greiðsluskjól 
féllu úr gildi.    
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7. Lokaorð 

Hér á eftir fara lokaorð og niðurstöður höfundar, byggðar á rannsóknum sem 
birst hafa í undangegnum köflum og þegar hefur verið sýnt fram á. Markmiðið 
var að svara rannsóknarspurningum um traust Íslendinga til fjármálastofnana 
landsins og þær afleiðingar sem skortur á trausti í samskiptum getur haft. Lagt 
var upp með megindlega rannsókn á trausti til fjármálastofnana og er hún 
þungamiðja þessarar rannsóknar. Niðurstöður hennar kölluðu þó á frekari 
skýringar og svara sem leitað var að með eigindlegri rannsókn. Er útkoma beggja 
rannsóknanna lá fyrir var beitt blandaðri aðferðafræði til að skoða niðurstöður 
beggja í samhengi. Útskýra þurfti hvernig Íslendingar treysta fjármálastofnunum 
sínum og hverjar afleiðingarnar geti orðið ef traust skortir í samskiptum 
viðskiptavina við fjármálastofnanir. Höfundur telur að það hafi verið gert í 
þessari ritgerð. Í þessum kafla verður því leitast við að svara 
rannsóknarspurningum ritgerðarinnar en einnig verður sett fram frumgerð að 
kenningu sem myndaðist og byggðist upp við vinnslu viðtala með aðferðum 
grundaðrar kenningar. Vonir rannsakanda standa til að sú vinna geti nýst fyrir 
áframhaldandi rannsóknir, kjósi einhver að taka við keflinu.  

Í inngangi ritgerðarinnar var varpað fram spurningum um traust. Hvort það væri 
almennt nauðsynlegt í samskiptum? Einnig hvort það skipti máli að fólk sem 
hefur samneyti hvert við annað treysti hvert öðru? Að viðskiptavinir treysti 
starfsmönnum þeirra stofnana sem þeir eiga í samneyti við eða stofnunum 
sjálfum sem slíkum og ef traust er talið nauðsynlegt í samskiptum og samvinnu 
manna á meðal, hverjar verða afleiðingarnar ef það er ekki til staðar? Ásamt 
rannsóknarspurningunum hefur þessum spurningum verið svarað í ritgerðinni að 
mati rannsakanda og sýnt fram á þær aðstæður og það ferli sem vantraust getur 
myndast í. Vettvangur rannsóknarinnar var Ísland, byggður á úrtaki af þjóðinni 
um allt land og kom inn á efnahagskerfi landsmanna, persónulegar upplifanir og 
skilning fólks á trausti og reynslu af samskiptum.  

Í næsta kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í víðara samhengi en í 
síðari undirköflum lögð fram drög að kenningu, einnig rætt sérstaklega hvernig 
viðmælendur skilgreina traust almennt og hvort það samræmist álit fræðimanna. 
Að lokum er dregið saman í fáum orðum niðurstöður þessarar rannsóknar með 
orðum höfundar.  

7.1. Niðurstöður í víðara samhengi 

Í kafla 2.1.5 í þessari ritgerð var vitnað í Piotr Sztompka (1999) sem sagði að 
félagsfræðingar hefðu loks uppgötvað að án trausts væri hið daglega og 
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félagslega líf, eins og við þekkjum það, einfaldlega ekki mögulegt. Viðmælendur 
þessarar rannsóknar eru fyllilega sammála þessari staðhæfingu. Þeir telja að í 
mannlegum samskiptum almennt sé traust nauðsynlegt.  

Hannes (viðmælandi, 2017) sagði í viðtali að fyrir fjármálahrunið hefði hart verið 
gegnið fram innan bankanna við innheimtu á skuldum og að það hefði þurfti 
ríkisvald til að milda innheimtuaðgerðirnar eftir fjármálahrunið. Breytingarnar 
sem ríkisvaldið lagði upp með virðast þó ekki hafa skilað sér nógsamlega 
samkvæmt því sem viðmælendur vegna þessarar ritgerðar telja og þeim finnst 
sem fjármálastofnanir séu enn að beita landsmenn hörku í innheimtuaðgerðum 
með því að hirða af þeim eignir og mismuna í kjörum og innheimtuaðgerðum. 
Viðmælendum virðist sem kunningsskapur við einhvern innan bankanna skipti 
máli er kemur að hagstæðari kjörum og sanngjarnari málsmeðferð (Guðrún, 
viðmælandi,  2017).  

Í kafla 1.2 var vitnað í Grover og fl. sem telja að viðskiptavinir geri almennt ráð 
fyrir því að stofnanir séu traustsins verðar og hafi hagsmuni beggja í huga. Þeir 
telja að traustið virki sem einskonar leiðarljós þegar fólk metur hvort stofnun sé 
traustsins verð eða ekki. Viðmælendur þessarar rannsóknar hafa ekki löngun til 
að taka lán hjá fjármálastofnun nema þeir séu tilneyddir. Þeir treysta bönkunum 
ekki fyrir fé sínu og einn þeirra (Einar, viðmælandi, 2017) nefnir að hann óski 
ekki eftir að hafa samskipti við starfsmenn bankanna nema í gengum tölvupóst til 
að öll tjáskipti séu skjalfest á einhverjum stað. Þeir treysta fæstir starfsmönnum 
fjármálastofnana, alla vega ekki stjórnendum þeirra en viðmælendur segja að 
starfsmennirnir beri ekki hagsmuni viðskiptavina fyrir brjósti. Þeim finnst skorta 
á að stofnanirnar sjálfar, eða starfsmenn þeirra, beri ábyrgð á eigin gjörðum og 
telja að reyndin sé sú að öll mistök lendi á greiðandanum hver sem þau séu og á 
hvers ábyrgð þau eru (Finnur, viðmælandi, 2017; Guðrún, viðmælandi, 2017).  

Vitnað var í Mishler og Rose (2001) í kafla 2.1.2 þar sem þeir segja að stofnanir 
sem starfa heiðarlega muni uppskera traust en hinar ótrúverðugu baka sér 
tortryggni og vantraust. Og í kafla 2.1.5 kemur fram að Mogensen (2014) telji 
einnig að ef stofnun sé mikilvæg í samfélagi sé nauðsynlegt hún njóti trausts. Það 
eigi ekki síst við um fjármálastofnanir. Íslendingar virðast vera sammála þessu, 
ef marka má viðmælendur, og telja traust mikilvægt í þessum samskiptum. En 
þrátt fyrir að nærri níu ár séu liðin frá fjármálahruninu 2008 treysta Íslendingar 
fjármálastofnunum almennt enn þá illa, eins og fram kemur í megindlega hluta 
þessarar rannsóknar. Samkvæmt þeirri rannsókn treysta þeir reyndar 
viðskiptabönkunum og starfsfólki þeirra betur en fjármálastofnunum almennt. 
Reikna má með að traust til starfsfólks eigi við hinn almenna starfsmann frekar 
en stjórnenda. Útkoman úr megindlega rannsóknarhlutanum er sú að Íslendingar 
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treysta ekki fjármálastofnunum sínum, traustið hefur lítið vaxið heldur minnkað 
hjá meirihluta svarenda. Samkvæmt því sem fram kemur í eigindlega hluta 
þessarar rannsóknar er hægt að álykta að sé ekki síst vegna framgöngu stofnana 
sjálfra og starfsmanna þeirra. 

Ekki er hægt að álykta annað en að ráðamenn fjármálakerfisins á Íslandi hafi átt 
að gera sér grein fyrir að traust landsmanna á fjármálastofnunum myndi breytast 
eftir fjármálahrunið. Þegar staðreyndirnar um framkomu og framgöngu aðila í 
fjármálakerfinu komu í ljós og hægt var að skoða málin í víðara samhengi, var 
sýnt fram á að víða væri pottur brotinn. Stjórnendur bankanna virðast margir hafa 
gert allt sem í þeirra valdi stóð til að skara eld að eigin köku og nefna 
viðmælendur að það hafi lítið breyst (Dagmar, viðmælandi, 2016). Þeir hafa ekki 
hugsað um það sem Halldór Reynisson (2005) (kafli 2.1.5) nefnir í skrifum 
sínum að „[...] traust sem getur skilað sér á efnahagsreikninginn sem 
langtímaeign“(bls.19).  

Ráðamenn þjóðarinnar virtust hafa treyst stjórnendum fjármálastofnana um of og 
hafa kannski verið jafn bláeygðir og almenningur og látið gabba sig (Robert 
Wade og Silla Sigurgeirsdóttir, 2010) (kafli 2.1.5). Íslenska fjármálaundrið var 
einfaldlega ekki til. Óprúttnir einstaklingar nýttu sér á hinn bóginn traust 
almennings og velvilja ráðamanna.  

Nú eru liðin rétt níu ár frá hinni frægu ræðu, þáverandi forsætisráðherra, Geirs H. 
Haarde, þar sem hann bað Guð að blessa Ísland. Álykta má að nægur tími væri 
liðinn til þess að byggja upp að nýju traust landsmanna á fjármálakerfi landsins 
en svo hefur ekki orðið. Það veltur ekki síst á stjórnmálamönnum. Það var þeirra 
að vekja traust á fjármálastofnunum á nýjan leik með aðgerðum, aðhaldi og 
auknu eftirliti og stofnananna að fylgja í kjölfarið með breyttum háttum. Í kafla 
2.1.1. var vitnað í Newton (2010) sem telur að ef það dynji yfir samfélagleg áföll 
geti traust rofnað hratt og það geti tekið langan tíma að byggja upp og ávinna það 
að nýju. Mogensen (2014) segir einnig í kafla 2.1.5. að traustið sé tæki til að gera 
flókinn heim einfaldari. Glati einstaklingur á hinn bóginn trausti til samfélagsins 
verða viðbrögðin ástand sem kalla megi krísu. Þá telur hún að líkt og gildi um 
önnur áföll sé nauðsynlegt að við því fáist lækning. Hún segir jafnframt að ef 
heilindi samfélagsskipanarinnar séu dregin í efa þá sé samfélagslegum gildum 
jafnframt ógnað. Good (2008) segir einnig í kafla 2.1.4 að hafi einhver orðið fyrir 
persónulegu skipsbroti er kemur að trausti sé ólíklegt að sá hinn sami treysti 
almennt.  

Líta má svo á að traust sé „límið“ sem heldur samfélögum saman. Þetta á ekki 
síst við vegna þess að orðið sem slíkt merkir í hugum flesta trú og samvinnu sem 
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og að hægt sé að lifa saman í sátt. Sé svo hlýtur að vera nauðsynlegt að 
ráðamenn, á hvaða sviði sem er, geri allt sem hægt er til að koma því á. 
Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að eigingirnin er öflug hvöt og til að samvinna 
blómstri þurfi félagslegur valkostur að vera til staðar til að hvetja almenning til 
dáða. Ef markaðurinn og þeir sem þar gegna áhrifastöðum geri mistök og traustið 
horfið, geta falist í því tækifæri til samvinnu sem styrki félagslega hegðun að 
nýju. Á þann hátt mætti bæta fyrir mistök markaðarins að einhverju leyti (Bowles 
og Gintis, 2011) (kafli 2.1.5). Í þessu gætu því falist tækifæri fyrir íslenska 
ráðamenn. 

Mishler og Rose (2001) nefndu einnig í kafla 2.1.2 að almennt traust á stofnunum 
væri ávöxtur bæði af pólitískri og fjárhagslegri framgöngu þeirra. Ef annað eða 
bæði skorti myndi traust ekki byggjast upp. Mogensen (2014) (kafli 2.1.5) tekur í 
sama streng og segir að fjármálastofnanir gegni mikilvægu hlutverki í samfélagi 
og því sé nauðsynlegt að traust ríki í þeirra garð. Nokkrir viðmælendur nefndu að 
þeim fyndist sem pólitískir ráðamenn hefðu ekki gengið nógsamlega fram í að 
efla aðhald og eftirlit með fjármálastofnunum með lagabreytingum eða 
reglugerðum, þrátt fyrir að ætla mætti að það hefði einmitt verið það sem þyrfti. 
Þau lög sem skoðuð voru hafa jafnvel átt að vera til þess fallin að auka traust 
landsmanna á fjármálastofnunum. Fátt kemur þar fram um að herða eftirlit eða 
þrengja rammann um starfsemi fjármálastofnana og er leitað var að orðinu traust 
í þessum lögum eða lagabreytingum fannst það einungis á einum stað, í 
breytingum á lögum um fjármálafyrirtæki. Þessar aðgerðir hafa á einhvern veg 
ekki skilað sér til þeirra viðmælenda sem rætt var við sem töldu að aukin 
lagasetning gæti orðið liður í að byggja upp traust. Verður að teljast merkilegt í 
ljósi allrar þeirrar umræðu sem farið hefur fram á Íslandi frá 2008 að skýrari lög 
um þessi atriði hafi ekki verið sett.  

Viðmælendur (Dagmar 2016; Guðrún, 2017) nefndu að fjármálamenn landsins 
væru enn að skara eld að eigin köku með miklum bónusgreiðslum og launum úr 
bankakerfinu. Og virðast hafa ráð til að sjá til þess að hagnaður af starfseminni, 
sem greiddur er af viðskiptavinunum, (Guðrún, viðmælandi, 2017) renni í þeirra 
vasa. Þá má nefna að eftir því sem fram kemur í skýrslunni, Einkavæðing 
bankanna hin síðari hafi stjórnvöld jafnvel lagt stjórnendum bankanna lið í því 
að taka arð af bankastarfseminni í stað þess að láta þá fjármuni renna í ríkissjóð, 
sem full ástæða hafi verið til. Hér gætu ráðamenn þjóðarinnar hafa brugðist með 
því að sporna ekki nægilega við þessum gjörningum og sýna landsmönnum að 
þeir hyggist beita fjármálastofnanir meira aðhaldi en gert var fyrir hrun. Enn 
virðist vanta hinn stífa eftirlitsramma sem viðmælendur kölluðu eftir. Til að 
traust viðhaldist þarf vilja tveggja og stofnanir og starfsmenn þeirra þurfa á því 
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að halda að þeim sé treyst. Því eiga forráðamenn þeirra og yfirvöld að vera 
upptekin af því að heiðarleiki og traust ríki (Vadi og Vissak, 2013) (kafli 2.1.2).  

Í kafla 2.1.3 var vitnað í Newton (2001) sem segir það skipta miklu máli að fólk 
sýni Alþingi traust þar sem það sé samnefnari fyrir lýðræðið sem og að vaxandi 
vantraust í þess garð hljóti að vera alvarlegt mál. Newton segir einnig pólitískt 
traust sé mikilvægt fyrir gott lýðræðislegt og pólitískt líf og að það endurspegli 
ytri aðstæður þjóðar fremur en að um traust á einstökum stjórnmálamönnum sé 
að ræða. Hann segir einnig að pólitískt traust sé mikilvægt vegna þess að 
lýðræðið sé byggt á ákveðnu kerfi sem eigi að sjá til þess að stjórnmálamenn 
komi fram og hagi sér á trúverðugan hátt eða gjaldi hið pólitíska verð fyrir ef svo 
er ekki og því sé traust á þeim stofnunum sem eigi að viðhalda trúverðugum 
stjórnmálamönnum gríðarlega mikilvægar. Jón Gunnar Bernburg (2015) nefnir 
einnig í kafla 2.1.5 að mótmælendur við Austurvöll árið 2009 hafi verið ósáttir 
við yfirvöld í landinu og vildu að þau segðu af sér. Samkvæmt þessu er rökrétt að 
álykta að veikt pólitískt traust bendi til að hinn almenni borgari hér á landi hafi 
alla vega haft litla tiltrú á pólitíska kerfinu og að eitthvað sé að. Hinir mörgu 
stjórnmálaflokkar sem boðið hafa fram að undanförnu gætu einnig verið 
vísbending um hið sama svo og örar kosningar til Alþingis. Ragna Benedikta 
Garðarsdóttir o.fl. (2011) segja einnig í kafla 2.1.5 að stofnanir samfélagsins hafi 
mikil áhrif á líf fólks, ekki síst með því að búa til samfélagsleg viðmið. Það ætti 
því að vera skylda stjórnvalda að hafa áhrif á stefnu stofnana á þann hátt að þær 
endurspegli þau lífsgildi sem Íslendingar hafi í hávegum sem eru sambands- og 
samfélagsgildi. Einnig segja þau að rannsóknir hafi sýnt fram á að ef ósamræmis 
gæti milli persónulegra gilda einstaklinga og samfélagsins sem þeir búi í geti 
myndast streituvaldandi spenna. Ef marka má það sem fram kemur í grein Molm 
o.fl. (2000) í kafla 2.1.5 hefði einmitt verið lag fyrir stjórnvöld að ávinna sér 
traust eftir efnahagshrunið þar sem  bestu tækifærin til að sýna fram á að traust 
ríki og styrkja það séu einmitt þegar samfélagsbreytingar ríða yfir.  

Embætti Umboðsmanns skuldara var sett á laggirnar í ágúst 2010. Eins og nafnið 
bendir til felst hlutverk embættisins í að aðstoða skuldara sem áttu og eiga í 
vandræðum. Sama ár voru sett bráðabirgðalög um svokallað greiðsluskjól sem 
fól í sér að ef einstaklingur var búinn að sækja um aðstoð til embættisins hefði 
hann greiðslufrest þar til lyktir yrðu á máli hans. Við setningu þessara laga 
fjölgaði umsóknum til embættisins til mikilla muna og höfðu starfsmenn þess 
engan veginn undan að afgreiða þær beiðnir um greiðsluaðlögun er bárust. Sú 
hlið starfseminnar var eingöngu skoðuð vegna þessarar rannsóknar. Langur 
biðlisti myndaðist. Um mitt ár, 2011, eða þann 30. júní, var gildistími 
bráðabirgðalaganna á enda og umsóknum fækkaði aftur. Má álykta að 
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Íslendingar hafi ekki séð tilgang í að óska aðstoðar embættisins ef þeir voru 
komnir í greiðsluþrot, þar sem biðtími eftir afgreiðslu var svo langur sem raun 
ber vitni. Í raun er athyglisvert að Alþingi skyldi ekki framlengja ákvæðið um 
greiðsluskjól til hagsbóta fyrir þá sem áttu í erfiðleikum. Það hefði sýnt vilja til 
að aðstoða fólk við að rísa úr öskustónni. Hér var tækifæri fyrir pólitíska 
ráðamenn þessa lands til að sýna landsmönnum að þeir vildu endurheimta traust 
sem hafði rofnað. Það tækifæri var ekki nýtt.  

Gamalt íslenskt máltæki segir að eftir höfðinu dansi limirnir. Starfsmaður banka 
sagði að gríðarleg tortryggni hafi verið meðal starfsmanna bankans sem hann 
starfaði í. Stjórnunarstíll forstjórans hafi verið sérstakur og ef segja þurfti upp 
starfsmanni varð hann allt í einu mjög tortryggilegur, jafnvel eftir margra ára 
farsælt starf hjá stofnuninni (Hannes, viðmælandi, 2017). Bachmann og Inkpen 
(2007) segja í kafla 2.1.3. að reglur sem stofnanir setji sér tryggi ekki endilega að 
stjórnendur séu traustsins verðir þar sem freistingin til að ljúga og stela verði 
áfram til staðar. Flestir séu þó sammála því að stofnanir skipti máli ef byggja eigi 
upp traust í viðskiptum. Í ljósi upplýsinga sem komu fram í viðtali við Hannes 
(viðmælandi, 2017) má velta fyrir sér hvað hafi verið að gerast hjá þessum 
stofnunum. Hvað héldu yfirmenn bankanna að starfsmenn myndu gera ef þeim 
væri sagt upp? Beita þeirra eigin meðulum, afrita upplýsingar og reyna að 
„svína“ á bankanum eins og yfirmennirnir gerðu sjálfir við starfsmenn? Hannes 
(viðmælandi, 2017) segir að „vinnustaðurinn hafi verið vondur“ þar sem allir 
stungu alla í bakið, sköruðu eld að eigin köku á kostnað annarra, „það var svona 
baneitruð stemning,“ (Hannes, viðmælandi, 2017.  

Í ljósi þess sem kemur fram í öðrum viðtölum um samskipti fólks við 
bankastarfsmenn kemur þetta ef til vill ekki á óvart. Endurspeglaðist þessi 
framkoma hugsanlega í samskiptum við viðskiptavini? Ef forstjóri stofnunnar 
hefur þann stjórnunarstíl að treysta engum og kemur fram við fólk af 
virðingarleysi, hlýtur það að endurspeglast hjá þeim er hjá honum vinna. Ef 
„engin miskunn“ er sýnd innan bankans sjálfs og starfsmönnum hans og 
tortryggnin er algjör má þá ekki gera ráð fyrir að sú sama framkoma komi fram í 
samskiptum við viðskiptavinina? Yfirmenn leggja línur sem aðrir fylgja. Hafi 
svona framkoma verið það sem viðgekkst innan bankastofnana er ekki kyn þótt 
„mennskuna“ hafi skort í samskiptum við viðskiptavini.  

Gylliboð voru í gangi (Guðrún, viðmælandi, 2017) og eru kannski enn til að 
„lokka“ fólk í viðskipti við bankastofnanir. Bankarnir virðast samt sem áður hafa 
þá stefnu að reyna að ná öllu sínu til baka með öllum þeim vöxtum og kostnaði 
sem hægt er að ímynda sér að leggja á. Samkvæmt viðmælendum þessarar 
rannsóknar axla bankarnir enga ábyrgð (Guðrún, viðmælandi, 2017). 
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Greiðandinn „situr uppi með króann“ alveg sama þótt ytri aðstæður hafi gert lán 
hans að „skrímsli“ og sé langt frá því sem greiðsluáætlanir gerðu ráð fyrir (Einar, 
viðmælandi, 2017). Ábyrgð fjármálastofnana virðist lítil, þær viðurkenna engin 
mistök og hafa ætíð bæði belti og axlabönd (Guðrún, viðmælandi, 2017; Finnur, 
viðmælandi, 2017).  

Afleiðingar af vantrausti til fjármálastofnana geta verið margvíslegar. Það er 
meðal annars talið koma fram í minni vilja almennings að vinna saman á 
félagslegum grunni. Kaasa og Parts (2013) segja í kafla 2.1.1 að gera megi ráð 
fyrir að ef almennt traust ríki í samfélagi megi álykta að hið sama gildi um 
stofnanir þess. En ef stofnanir samfélagsins hafa gengið á undan með vondu 
fordæmi er kemur að traustum viðskiptum hlýtur að vakna spurning um 
afleiðingar þess fyrir samfélagið. Og fram hefur komið hjá Mogensen (2014) í 
kafla 2.1.5 að traust á mikilvægum stofnunum í samfélögum sé mikilvægt, því 
hlýtur vantraust á þeim að vera samfélagslega slæmt. Fyrir stofnanirnar sjálfar 
geta afleiðingarnar einnig orðið þær að viðskipti við þær minnka (Finnur, 
viðmælandi, 2017). 

Viðmælendum var tíðrætt um að traust yrði að ríkja í samfélaginu og þar sem 
fjármálastofnanir eru oft áhrifamiklar í lífi fólks geti vantraust á þeim haft 
gríðarlegar afleiðingar á mörgum sviðum. Líkt og Kaasa og Parts (2013) halda 
fram í kafla 2.1.1; 2.1.2 mátti ráða af viðtölunum í þessari rannsókn að félagslegt 
traust almennt væri í húfi, ef fjármálastofnanir virtu traust samskipti að vettugi og 
að tortryggni myndi ryðja sér til rúms. Sú framkoma sem starfsmenn 
fjármálastofnana sýna og hefðu sýnt fólki sem komið var í greiðsluvandræði 
smitist út í samfélagið, sama harka væri viðhöfð á fleiri sviðum. Umburðarlyndi 
með meðbræðrum sínum væri í hættu.  
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7.2. Hvernig treysta Íslendingar? 

Bowles og Gintis (2011) telja eins og fram kemur í kafla 2.1.5 að maðurinn sem 
tegund hafi snemma þróað með sér samvinnu, sjálfum sér og öðrum til hagsbóta. 
Því hafi þau samfélagsgildi að traust þyrfti að ríkja, snemma orðið til. Newton 
(2010) er svipaðar skoðunar eins og sést í kafla 2.1.1 og segir félagslegt traust 
vera grunn að félagslegum auði og raunar oft eina vísbendingin um tilvist hans. 
Eftir að hafa rætt við átta Íslendinga bendir eigindlega rannsóknin til þess að 
almenningur hérlendis sé sama sinnis og leggi mikið upp úr því að samskipti 
manna séu almennt byggð á trausti. Einnig kemur fram í þessari rannsókn að 
viðmælendur virðast treysta mjög persónulega og vilja hafa samskipti maður á 
mann. Þeir vilja geta treyst því að orð standi og staðið sé við loforðin. Þeir vilja 
einnig flestir, mynda traust tengsl við þá aðila sem þeir eiga samneyti við, hvort 
sem það er bankastarfsmaður eða einhver annar. Þeim finnst vont að beita sér ef 
þeir þekkja viðkomandi, komi til þess. Því geti verið betra að hafa ókunnugan 
sem þjónustufulltrúa í banka.  

Viðmælendum finnst nauðsynlegt að standa við það sem samið hefur verið um og 
má áætla að það sé vegna þess að það skapi öryggi og traust og að sama skapi sé 
skaðvænlegt að ljúga og svíkja. Þeir virðast einnig telja að hvatinn fyrir því að 
standa við það sem sagt er geti verið tilkomin vegna þess að hann veiti almenna 
vellíðan. Þetta er í anda þess sem Bowles og Gintis (2011) segja um persónulegt 
traust í kafla 2.1.4. Jafnframt bættu Bowls & Gintis við að ef traust rofni geti 
verið erfitt að ávinna slíkt á nýjan leik. Ekki síst ef heilindum, góðvild og 
almennu hæfi manneskju hafi verið misboðið eða einstaklingurinn niðurlægður á 
einhvern hátt. Þetta er upplifun margra viðmælenda sem töldu sig hafa mætt 
lítillækkandi framkomu í samskiptum sínum við fjármálastofnanir.  

Sumir viðmælendanna nefndu að þeir gerðu engan greinarmun á hvort þeir 
treystu stofnun eða einstaklingum. Í spurningalistakönnuninni kom fram að 
svarendur treystu starfsmönnum sinna viðskiptabanka þótt þeir treystu ekki 
fjármálastofnunum almennt. En meðal Íslendinga virðist stofnanatraust felast í að 
treysta fólkinu sem starfar hjá viðkomandi stofnun. Ef það fólk reynist ekki 
traustsins vert, þá minnki traustið á stofnuninni.  

Ekki var spurt um pólitískt traust í spurningalistakönnuninni en viðmælendur 
ræddu nokkuð um að stjórnvöld hefðu brugðist skyldum sínum og hefðu kannski 
ómeðvitað staðið með fjármálastofnunum með aðgerðaleysi og þögn (Camilla, 
viðmælandi, 2016; Finnur, viðmælandi, 2017). Ef stjórnvöld hefðu brugðist töldu 
þeir að sama gilti um Alþingi. Pólitískt traust hafi líka þorrið vegna aðgerðaleysis 
stjórnvalda eins og áður hefur verið nefnt. Kolbeinn Stefánsson og Stefán 
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Ólafsson (2009) eru svipaðrar skoðunar eins og fram kemur í kafla 2.1.5 þegar 
þeir segja að fjármálakreppan muni leiða af sér uppstokkun á viðhorfum fólks til 
ríkisvaldsins og nefna að fljótlega eftir efnahagshrunið hafi pólitísk virkni 
almennings aukist gríðarlega. Þetta kemur heim og saman við það sem aðrir 
fræðimenn segja: að lítið pólitískt traust sé vísbending um að einhverju sé 
verulega óbótavant í samfélaginu. Má velta fyrir sér hvort fjöldi stjórnmálaflokka 
sem bauð fram til Alþingis fyrir síðustu kosningar sé afleiðing þess.  

Nefnt hefur verið að í minni samfélögum leggi íbúar meira upp úr trausti. 
Íslendingar virðast persónugera traust sitt mjög, og því verða afleiðingar af 
vantrausti fólks í garðs stjórnvalda og stofnana sértaklega alvarlegar í íslensku 
samfélagi. Viðmælendur nefndu að öll þeirra barátta hefði komið illa niður á 
heilsufarinu. Ragna Benedikta Garðarsdóttir o.fl. (2011) halda því fram í kafla 
2.1.5 að með aukinni efnishyggju versni líðan fólks og sé það þekkt á 
krepputímum og Jón Gunnar Bernburg (2015) nefnir í sinni grein í kafla 2.1.5 að 
hrunið hafi komið tilfinningalega hart niður á landsmönnum. Jafnvel þótt hann 
hafi verið að skoða nokkuð aðra hluti þá samræmist það orðum viðmælenda sem 
sögðust hafa átt heilsufarlega erfitt á meðan á baráttu þeirra við 
fjármálastofnanirnar stóð. Má ætla að vegna hins smáa samfélags reynist 
landsmönnum erfitt að standa í svo hatrömmum málum sem barátta við að halda 
eignum sínum getur orðið. Því liggur í loftinu að skortur á trausti í samskiptum 
við stofnanir samfélagsins geti orðið til þess að heilsufari landsmanna muni hraka 
sem þá kæmi fram í auknu álagi og kostnaði í heilbrigðiskerfinu. Þar sem flestir 
viðmælendur nefndu að andleg heilsa þeirra hefði dalað meðan á baráttunni stóð, 
gæti það einkum verið á því sviði sem landsmenn myndu þurfa aukna aðstoð. 
Velta má fyrir sér hvort gríðarleg notkun landsmanna á svefnlyfjum og 
geðdeyfðarlyfjum af ýmsum gerðum sé meðal annars afleiðing þessa.  

Smæð samfélagsins veldur ugglaust mestu um að landsmenn persónugera traust á 
flestum vígstöðvum. Og Bowles og Gintis (2011) leggja áherslu á í kafla 2.1.4 að 
fólk starfi ekki einungis saman vegna hagsmuna sinna heldur jafnframt vegna 
þess að það vilji viðhalda þeim gildum sem hafa ríkt í samfélaginu. Ragna 
Benedikta Garðarsdóttir o.fl. (2011) segja einnig eins og sést í kafla 2.1.5 að 
rannsóknir hafi sýnt fram á að ef ósamræmis gæti milli persónulegra gilda 
einstaklinga og samfélagsins sem þeir búi í geti myndast streituvaldandi spenna. 
Það ætti því ekki að vera undrunarefni að sumir viðmælanda nefndu að þeir 
myndu ekki heldur treysta bankastarfsmanni á vettvangi utan bankans, traust til 
hans væri einfaldlega rofið. Aðrir nefndu að þeir myndu ekki flytja vantraustið á 
viðkomandi starfsmanni út fyrir þá stofnun sem hann starfaði við.  
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Eftir þessu að dæma má álíta að nokkuð sé misjafnt hversu mikið fólk 
persónugerir traust. Sé það svo hlýtur sá hópur sem hefur glatað traustinu 
almennt einnig að eiga erfiðara er kemur að félagslega traustinu. Newton (2010) 
segir í kafla 2.1.1 að félagslegt traust nái yfir afar vítt svið og sé þungamiðja þess 
sem geri samfélag gott að lifa í því. Það myndist á milli einstaklinganna í 
samfélaginu og ef almenn áföll af manna völdum dynji yfir, geti tekið langan 
tíma fyrir traust að byggjast upp að nýju. Félagslegt traust sé í raun límið sem 
haldi samfélögum saman. Allir viðmælendur voru sammála um að tortryggni sé 
vond í samskiptum. Ef meirihluta þjóðarinnar finnst sem traustið sé rofið má 
fastlega gera ráð fyrir því að það komi fram í minnkuðu félagslegu trausti. Það 
getur haft gríðarlegar afleiðingar vegna þess hversu vítt svið það afbrigði trausts 
spannar, til dæmis eins og efnahags- og jafnréttismála, samvinnu og samhugar. 
Eftir stendur sú spurning hvort brottflutningur landsmanna til annarra landa sé 
angi af því að félagslega traustið hafi rofnað.  

Í kafla 2.1.4 segir Mogensen (2014) að þegar fólk viti ekki hverju það geti búist 
við af öðrum einstaklingum í samfélögum hafi yfirleitt orðið breytingar þar sem 
skilningur á venjum og gildum hafi orðið. Í þannig aðstæðum verði fólk ráðvillt 
og viti ekki hvort reglur samfélagsins gildi, hverjum sé hægt að treysta því 
afleiðingar gjörða sjáist ekki fyrir. Í þannig umhverfi þurfi íbúar samfélagsins 
tíma til aðlögunar og að læra nýju reglurnar. Hún segir einnig að þeir sem ekki 
breyti samkvæmt gildandi reglum samfélagsins séu alla jafna litnir hornauga.  

Í kenningaramma þessarar ritgerðar var rætt um fjögur afbrigði af trausti, þ.e. 
félagslegt traust, stofnanatraust, pólitískt og persónulegt traust. Þessar 
skilgreiningar voru sóttar til erlendra fræðimanna og byggðust á rannsóknum sem 
gerðar hafa verið erlendis. Er kemur að skilgreiningum á trausti í hugum 
Íslendinga má segja að almennt vilja þeir að traust ríki í hvaða samskiptum sem 
er. Þeir vilja geta treyst þeim sem þeir eiga viðskipti eða samskipti við. Þeir 
virðast einnig persónugera traust sitt í ríkari mæli en flestir fræðimenn ganga út 
frá og vilja almennt hafa persónuleg samskipti. Þeir persónugera flesta hluti er 
kemur að trausti og yfirfæra traust eða vantraust á persónu gjarnan yfir þá 
stofnun sem viðkomandi starfar við, hvort sem um er að ræða Alþingi eða 
fjármálastofnanir.   
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7.3. Kenning sem byggðist upp samkvæmt 
aðferðafræði grundaðar kenningar 

Priest og fleiri (2002) segja að tilgangur þeirrar aðferðarfræði sem grunduð 
kenning byggist á sé einkum að leiða fram kenningu með úrvinnslu gagna, eftir 
aðgerðum sem byggjast á aðleiðslu. Telja þeir þessa leið ekki síst eiga við á þeim 
sviðum þar sem erfitt gæti orðið um vik að fá svör með megindlegum aðferðum. 
Fram hefur komið að eigindlegi hluti þessarar rannsóknar var unninn á grundvelli 
niðurstaðna sem fengust úr spurningalistakönnun. Þörf var frekari svara að mati 
rannsakanda. Upp úr vinnu með aðferðafræði grundaðrar kenningar spratt sú 
frumgerð að kenningu sem hér verður lýst. Grunnur hennar hefur þegar komið 
fram í öðrum köflum ritgerðarinnar og telur höfundur að þessi frumgerð fái 
staðist. Jafnframt telur höfundur að færa megi rök fyrir því að þessi frumgerð geti 
alla vega átt við flest minni samfélög.  

Hardin (2010) segir að í nútímanum sé erfitt að vita fyrirfram hverjum megi 
treysta, hverjir standi við orð sín og séu trúverðugir. Því þurfi fólk að ávinna sér 
traust með orðum sínum og gerðum. Hann bætir við að í smærri samfélögum 
leggi fólk jafnvel meira upp úr trausti og trúverðugleika og að orð standi en gert 
er í stærri samfélögum. Íslendingar eru þar engin undantekning. Þeir vilja treysta 
ráðamönnum, stofnunum og hverjum öðrum sem til greina koma og virðast 
leggja mikið upp úr því að samskipti manna séu almennt byggð á trausti. 

Kenningin sjálf lýtur því að samskiptum fólks bæði við stofnanir og manna á 
milli. Það er fólk sem starfar og stýrir stofnunum og samskipti við þær eru þar af 
leiðandi öll við einstaklinga. Ef „mennskan“, það er að segja samhygð, samtal og 
virðing, hverfur úr samskiptum stofnana og viðskiptavina þeirra er stutt í að 
traustið rofni og öll þau kerfi sem eru til staðar komist í uppnám. Ef það gerist er 
hætt við að það bitni á öllum samskiptum, hvort sem þau eru félagsleg, eða á 
stofnanalegum eða pólitískum grunni, auk hinna persónulegu tengsla. Þessi hætta 
virðist ekki síst vera til staðar í smáum samfélögum. Afleiðingarnar verða 
upplausn sem gæti endað með rofi á þeim samfélagssáttmála sem þekkst hefur í 
viðkomandi samfélagi.  

7.4. Samantekt lokaorða 

Rakið hefur verið í þessari rannsókn af hverju Íslendingar treysta ekki 
fjármálastofnunum sínum og hvað geti gerst ef traust hefur rofnað. Viðmælendur 
í eigindlega hluta rannsóknarinnar kölluðu eftir viðbrögðum stjórnvalda til að 
endurheimta það traust sem hvarf við fjármálahrunið en það gerðist ekki. Fólk 
var fyrirfram tilbúið að gefa stjórnvöldum tækifæri til úrbóta, sýndi biðlund, 
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þolinmæði og skilning á því að allt tæki tíma. En þegar bið varð á aðgerðum gróf 
vantraustið frekar um sig og hefur að líkindum verið stigvaxandi síðan, með þeim 
niðurstöðum sem blasa við í þessari rannsókn. Má álykta að vantraustið sé í raun 
von sem brást og því sé traust á fjármálastofnunum, stjórnmálamönnum og 
Alþingi að mestu þorrið. Því til staðfestingar nefndu viðmælendur að stífari 
ramma og eftirlit með starfsemi fjármálastofnana, væri enn vant, því 
stjórnmálamenn hefðu ekki borið gæfu til að setja lög og reglugerðir þar um og 
eigendur og ráðamenn bankanna væru sem fyrr að skara eld að eigin köku með 
gríðarlegum bónusgreiðslum og háum launum. Og bankarnir sjálfir sýndu meiri 
hagnað en jafnvel þekktist fyrir. 

Samkvæmt því sem kom fram í viðtölum vegna þessarar rannsóknar virðast þeir 
Íslendingar treysta á persónulegan hátt sem talið er einkenni á litlum 
samfélögum. Þeir vilja treysta starfsmönnum bankanna, alþingismönnum og hver 
öðrum. Ef þeir mæta almennt ómanneskjulegu og lítillækkandi viðmóti sem 
einkennist af hroka og kulda frá starfsfólki stofnunar sem þeir eiga samskipti við 
verði afleiðingarnar vantraust. Þetta virðast vera ástæður þess að Íslendingar 
treysta ekki fjármálastofnunum sínum eins og sýnt hefur verið fram á í þessari 
rannsókn. Og traustið hefur rofnað, meðal annars vegna þess að viðmælendum 
finnst „mennskan“ vera að hverfa í samskiptum þessara stofnana við 
viðskiptavini sína. Afleiðingar þess er rof á trausti sem getur komið fram á öllum 
sviðum samfélagsins, ekki síst vegna þess hversu mikið landsmenn virðast 
persónugera traust. Heilsufari landsmanna getur hrakað, viðskipti við 
fjármálastofnanir minnkað, traust til stjórnvalda getur þorrið og persónuleg 
samskipti beðið hnekki sem leitt gæti til þess að tortryggni tæki yfirhöndina í 
samfélaginu. Ljóst er að til að bæta ástandið er aðgerða þörf.  

Sú kenning sem byggðist upp við vinnslu gagna með grundaðri kenningu og 
greint hefur verið frá í þessari ritgerð fjallar um hið sama og að ofan er rakið. Hið 
persónulega traust minni samfélaga virðist dæmigert fyrir Íslendinga. Þar sem 
samskipti landsmanna við stofnanir eru allar við menn, gerir fólk kröfu um að 
samhygð, samtal og virðing sé viðhöfð í samskiptum. Sé ekki svo virðist sem 
traust geti rofnað og samfélagskerfi komist í uppnám. Þá sé hætt við að öll 
samskipti verði stirð, hvort sem þau eru félagsleg eða á stofnanalegum og 
pólitískum grunni, að ekki sé talað um persónuleg tengsl.  

Allar skilgreiningar á trausti eru góðra gjalda verðar. Hinn dæmigerði Íslendingur 
sem þarf að eiga samskipti við stofnanir landsins hefur þó að líkindum ekkert 
verið að velta fyrir sér hvort traustið eða samskiptin heiti eitthvað sérstakt eða sé 
skilgreint á einhvern tiltekinn fræðilegan máta. Hann vildi bara geta treyst því að 
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það sem rætt var um og skrifað undir, stæðist. Þar sem sú hefur ekki orðið raunin 
er afleiðingin sú sem fram hefur komið. Traustið hefur rofnað.  

Afleiðingarnar hafa verið raktar hér framar en þær geta orðið gríðarlegar, jafnvel 
falið í sér rof á þeim samfélagssáttmála sem landsmenn hafa komið sér saman um 
hingað til, hvort sem hann var góður eða slæmur. Ekki er aðeins um það að ræða 
að grafið hafi verði undan félagslegu trausti og vanlíðan aukist heldur séu jafnvel 
fyrirsjáanleg gríðarleg opinber útgjöld ef ekki verið gripið í taumana. Þar er 
höfundur ekki síst að horfa til heilbrigðiskerfisins þar sem fram hefur komið að 
heilsu fólks geti hrakað í umhverfi sem einkennist af vantrausti, þegar berjast 
þarf fyrir eigum sínum og þegar efnishyggjan eykst.  

Margir fræðimenn nefna að traust sé það „lím“ sem haldi samfélögum saman. 
Hér á landi eru blikur á lofi um að vantraustið í garð fjármálastofnana almennt sé 
farið að hafa afleiðingar víðar í samfélaginu vegna þess hversu stofnanir gegna 
gríðarlega mikilvægu hlutverki í lífi fólks, ekki síst fjármálastofnanir. Líklega 
hafa áhrif slíkra stofnana verið vanmetin er kemur að því að byggja upp og 
viðhalda trausti. 

Almennt traust á stofnunum er ávöxtur af pólitískri og fjárhagslegri framgöngu 
þeirra. Ef annað eða bæði skortir, byggist traust ekki upp. Viðmælendur kvarta 
yfir því að stjórnvöld landsins hafi ekki gengið nóg á undan með því fordæmi 
sem þeir vildu sjá í að endurskapa traust í samfélaginu. Þeir vildu sjá 
lagabreytingar sem settu fjármálastofnunum stífari ramma til starfsemi sinnar og 
eins að eftirlit með þeim yrði aukið. Þeim fannst að þarna hefðu stjórnvöld 
brugðist skyldu sinni. Því má velta fyrir sér hvort handan við hornið geti verið 
vantraust á Alþingi sem hlýtur að vera öllum landsmönnum áhyggjuefni, sé það 
raunin, þar sem það er talið hornsteinn lýðræðisins. Jafnframt er spurning hvort 
hið pólitíska umrót sem hefur verið sýnilegt hérlendis séu afleiðingar þess að 
landsmönnum þyki hið pólitíska traust vera á braut.  

Þegar sameiginleg gildi eru breytt og fótunum hefur að einhverju leyti verið kippt 
undan þeim samfélagslega veruleika sem íbúar þekkja verður fólk ráðvillt. Það 
þarf tíma til að aðlagast nýjum aðstæðum, því með breyttum gildum gæti sá 
samfélagssáttmáli sem gilt hefur verið í uppnámi. Því er ástæða til að hafa varann 
á vegna hins litla trausts til fjármálastofnana sem birtist í niðurstöðum 
megindlegrar rannsóknar í ritgerðinni, ekki síst í ljósi þess hversu persónulega 
Íslendingar virðast treysta.  

Það eru rétt níu ár síðan efnahagshrunið varð á Íslandi. Þess virðist enn gæta í 
samfélaginu og svo er að sjá sem áhrifin hafði bæði verið andleg og veraldleg. 
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Traustið á fjármálastofnunum landsins sem talað var um að hefði glatast virðist 
ekki hafa komið til baka því samkvæmt spurningalistakönnun þessarar ritgerðar 
er hinn kaldi veruleiki sá að rétt tæp 70% landsmanna treysta fjármálastofnunum 
almennt illa og traustið hefur minnkað hjá tæplega 43%. Afleiðingar þess að 
traustið sé farið geta orðið margvíslegar, eins og rakið hefur verið, ekki síst 
vegna þess hversu persónulega Íslendingar virðast treysta og hversu mikilvægar 
fjármálastofnanir eru í lífi landsmanna.  

Starfsemi fjármálastofnana hefur að líkindum ekki breyst nægjanlega eftir hrunið. 
Dansinum í kringum gullkálfinn virðist hafa verið framhaldið frekar en að eyða 
orku í að endurheimta þorrið traust. Mörg ummerki eru um að vá geti verið fyrir 
dyrum og áhrif og afleiðingar af rofnu trausti jafnvel verið handan við hornið. 
Traust á að gera flókinn heim einfaldari að lifa í. Íslendingar þurfa að taka það til 
alvarlegrar athugunar að traust á mikilvægum stofnunum samfélagsins sé nær 
ekkert. Stór verkefni bíða landsmanna og ekki síst, ráðamanna þjóðarinnar.  
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Viðauki.  

Í þessum kafla eru allir þeir viðaukar sem notaðir voru við vinnslu þessarar 
rannsóknar en ekki hafa birst fyrr.  

Í fyrsta undirkaflanum verður birt forprófun sem gerð var á meðan 
spurningalistakönnun vegna þessarar rannsóknar var í vinnslu. Einnig verða í 
þessum kafla viðtölin sem tekin voru en í þeim hefur öllum nöfnum verið breytt 
sem gætu bent til viðmælanda eða hver hann er.  

Jafnfram er í einum undirkaflanum þemun sem urðu grunnur að kenningu þeirri 
er byggðist upp við greiningarvinnuna. 

Forprófun vegna spurningalista 

Forprófun spurningarlista þar sem spurt var um traust til fjármálastofnana. 

Spurningar í listanum var lagður var fyrir rafrænt í forritinu Qualtrics, annars 
vegar nemendur í aðferðafræði I og II og hins vegar Facebook-vini höfunda 
spurningalistans. Alls bárust 252 svör, allir þeir sem tóku þátt kláruðu að svara 
listanum.  

Forprófun spurningalista er ætlað að meta og bæta gæði spurninga. Skoðuð var 
dreifing svara einstakra spurninga og listans í heild. Einnig eru athugasemdir 
skoðaðar og breytingar gerðar í samræmi við það. 

Svörun var góð í þessari nokkurra daga forprófunarfyrirlögn. Allir þeir 
þátttakendur sem opnuðu spurningalistann kláruðu að svara og í heild var flestum 
spurningum svarað. Metnar eru þær skriflegu athugasemdir og voru nokkrar 
breytingar gerðar á spurningalistanum í samræmi við þær.  

Athugasemdir í forprófun. Spurt var hvort svarendur hefðu athugasemdir við 
könnuna í heild sinni eða einstaka spurningar.  
Frábær könnun!! Eina sem ég tók eftir var bara stafsetningarvilla í 
vímuefnafíknar ! Gangi ykkur vel! 
 
Hefði viljað sjá miðjumöguleika í fyrri helming 
 
Voða fín könnun. 
 
1. Fyrst stendur: Hér kemur spurning... En eru nokkrar spurningar.. hér koma 
nokkrar spurningar varðandi traust til fjármálastofnana...   2. Svo stendur hversu 
vel eða illa treystir þú eftirfarandi stofnunum.. Svo stendur alltaf aftur hversu vel 
eða illa treystir þú bankasýslu, þínum banka o.s.frv.. óþarfi að skrifa alltaf aftur 
hversu vel eða illa...    
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Vantaði svarmöguleikann hvorki né um starfsmenn viðskiptabanka, treysti 
almennum starfsmönnum mun betur en eigendum og yfirmönnum bankans. 
 
í spurningu 1 vantar möguleika á hlutleysi. Traust má túlka á ólíkan hátt án 
nánari skilgreiningar. Sama sniðmát ætti að vera á öllum spurningum í sömu 
könnun. 
 
Nei. 
 
Nei. 
 
Það var einhver spurning framalega sem var vitlaus kom tvisvar frekar vel átti 
örugglega að vera frekar illa 
 
Nei. 
 
Vel uppsett könnun, engin aths. 
 
Vantaði oft hlutlausa valmöguleikann. Þó maður sé ekkert óskaplega hrifinn af 
þessari stórhugsun bankakerfisins þarf það ekki að þýða að ekki sé hægt að 
treysta þeim lægst settu. 
 
Nei. 
 
Engar athugasemdir. 
 
ekkert við að athuga. 
 
Vantar hvorki né möguleika í fyrsta liðnum þar sem spurt er um traust á 
fjármálastofnunum. 
 
Stundum væri gott að geta svarað:  Veit ekki. 
 
Nei. 
 
Engar athugasemdir. Mjög góðar spurningar. 
 
Ég á mjög erfitt með að átta mig á því í hverju þetta traust á að vera fólgið. Ég 
treysti þessu fólki til að setja reglur og fara eftir þeim, og að þau fari eftir þeim 
reglum sem þau eru sett. En ég á erfitt með að treysta að reglurnar sem þau eiga 
að fara eftir séu best ákjósanleg. Sbr. traust til íbúðalánasjóðs, sem setur sér engar 
reglur sjálf, þá get ég ekki annað en treyst þeim þar sem ég trúi því og treysti að 
þau fari eftir starfsreglum. Hvort þær reglur séu góðar treysti ég aftur á móti 
engan vegin, en það hefur ekkert með íbúðalánasjóð að gera. 
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Nei. 
 
Í fyrstu spurningu vantar valkostinn "hvorki vel né illa", sem sagt hlutlausan lið. 
 
Erfitt að meta traust þegar maður þekkir ekki stofnanir af eigin raun. Þess vegna 
eru svör mín mestan part óljós tilfinning byggð  á fréttum og umræðum í 
samfélaginu sem ekki eru alltaf sanngjarnar.  
 
Einkum ef viðkomandi stofnanir eru í þeirri aðstöðu að geta ekki svarað 
gagnrýni. 
Engar athugasemdir. 
 
Erlendis. 
 
Nei. 
 
Það vantar hvorki né valkost í fyrstu traustspurningunni og einnig vantar að 
valkostirnir ég veit ekki og ég vil ekki svara séu við allar spurningar.  
 
Vantaði svar möguleikann hvorki / né í traust spurningunum. 
 
Nei. 
 
bara alveg ágæt könnun takk fyrir. 
 
Ég bý mest erlendis. Svörin hér að ofan eru það sem ég hef meðtekið þegar ég er 
á Íslandi. 
Væri fínt ef þú myndir flokka þetta á aldur, þar að leiðandi getur séð hve mikill 
munur á trausti og öllu því hjá þeim sem hafa meiri reynslu og hjá þeim sem hafa 
hana ekki�. 
 
Skrýtnar spurningar. 
 
Vel samdar spurningar. 
 
vantaði kostinn veit ekki eða þekki ekki. 
 
Sumu læt ég ósvarað vegna þess að mig skortir forsendur til að meta það sem 
spurt er um. 
 
Engar athugasemdir. 
 
Nei. 
 
Nei. 



Birna G. Konráðsdóttir 

Samfélagslímið sem gerir heiminn betri 
 

138 

 
Nei. 
 
Engar athugasemdir, gangi ykkur vel! 
 
Nei. 
 
Nei. 
 
Nei. 
 
Varðandi spurninguna um hvaða viðskiptabanka, þá er bara hægt að merkja við 
einn banka.  Ég er t.d. með bankareikninga í tveimur bönkum, en notast mest við 
Arion banka.   
 
Hef ekki athugasemd. 
 
Held reyndar að sífelldur neikvæður fréttaflutningur fjölmiðla sé búin að skekkja 
raunveruleikaskyn þjóðarinnar á traust til stofnana og ráðamanna, hef t.d. ekki trú 
á þessari endalausu síbylju um spillingu í öllum hornum, flestir (auðvitað til einn 
og einn svartur sauður og verður alltaf) eru örugglega að reyna að gera sitt besta 
og eftir bestu sannfæringu. 
 
Nei. 
 
Ágæt könnun. 
 
Nei. 
 
Það hef ég ekki. 
 
Allt í góðu mín vegna. 
 


