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Bankahrunið  

Traust til bankanna og tryggð við þá 

Friðrik Eysteinsson 
Þórhallur Guðlaugsson 

Markmið þeirrar rannsóknar sem hér verður til umfjöllunar er að kanna áhrif banka-
hrunsins sem varð á Íslandi á haustmánuðum 2008 á traust viðskiptavina til bankanna, 
tryggð viðskiptavina við þá og sambandið milli trausts viðskiptavina og tryggðar. 
Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
 

• Hvaða áhrif hafði bankahrunið á traust viðskiptavina til bankanna? 
• Hvaða áhrif hafði bankahrunið á tryggð viðskiptavina við bankana?“  
• Hvaða áhrif hafði bankahrunið á sambandið milli trausts viðskiptavina til 

bankanna og tryggðar þeirra við þá?“ 
 
Greininni er skipt upp í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað um hugtökin traust 

og tryggð og kynntar sígildar nálganir við að skilgreina þau. Gefin eru tvö dæmi um 
hvernig traust hefur verið skilgreint auk þess sem fjallað er um víddir trausts eða 
forsendur þess. Hvað tryggð varðar er gjarnan talað um að hún byggist annars vegar á 
viðhorfi og hins vegar á hegðun. Að síðustu er fjallað um niðurstöður rannsókna á 
sambandinu milli trausts og tryggðar bæði almennt og í bankakerfinu. Í kafla tvö er 
fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar en hún byggir á tveimur könnunum meðal 
háskólanema sem gerðar voru 2008 og 2009. Sú fyrri var gerð fyrir bankahrunið en sú 
seinni eftir það. Að upplagi er spurningalistinn sem notaður var í könnununum sá 
sami en hann tengist rannsókn á ímynd banka og sparisjóða á Íslandi sem hefur verið í 
gangi síðan 2003. Fyrst er gerð grein fyrir undirbúningi og framkvæmd rann-
sóknarinnar og þau gögn sem notuð eru kynnt til sögunnar. Þá er gerð grein fyrir því 
með hvaða hætti unnið er með gögnin. Í þriðja kafla er síðan gerð grein fyrir niður-
stöðum hvorrar könnunar fyrir sig. Í fjórða kaflanum er gerður samanburður á niður-
stöðum kannananna fyrir og eftir bankahrun. Þar kemur fram að traust til bankanna 
hefur beðið hnekki eftir hrunið. Jafnframt kemur fram að tryggð við bankana er mikil 
og virðist bankahrunið ekki hafa haft þau áhrif að viðskiptavinir skipti frekar um 
banka eftir það en áður. Að síðustu þá hefur neikvæða sambandið milli traust og 
tryggðar styrkst eftir þetta áfall, þ.e. traust hefur meiri áhrif á áform viðskiptavina að 
skipta um aðalviðskiptabanka en áður. 

Traust, tryggð og sambandið þar á milli 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um hugtökin traust og tryggð en síðan um 
rannsóknir á sambandinu milli þeirra bæði almennt og í bankakerfinu.  
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Traust 
Með trausti (trust) er átt við að annar aðilinn í viðskiptum sé tilbúinn að reiða sig á 
hinn vegna þess að hann hafi tiltrú á honum (Moorman, Zaltman og Deshpande, 1992) 
eða væntingar viðskiptavina um að þjónustuaðilinn sé áreiðanlegur og hægt sé að reiða 
sig á að hann muni standa við gefin loforð (Sirdeshmukh, Singh og Sabol, 2002). Bæði 
er hægt að tala um traust til einstaklinga og fyrirtækja sem slíkra í þessu sambandi en 
traust er eitt af lykilatriðunum í að byggja upp tengsl við viðskiptavini (Jones, Wilkens, 
Morris og Masera, 2000).  

Fræðimenn sáu traust upphaflega fyrir sér sem einvítt hugtak en á seinni árum hafa 
komið fram sjónarmið þar sem gert er ráð fyrir því að það sé margvítt (Xie og Peng, 
2009). Þá halda Mayer, Davis og Shoorman (1995) því fram að helstu víddir trausts, 
eða forsendur þess, séu hæfni (competence) eða getan til þess að standa við loforð, 
velvild (benevolence), að bera hag viðskiptavina fyrir brjósti og heilindi (integrity), á meðan 
t.d. Kantsperger og Kunz (2010) halda því fram að það sé tvívítt og skiptist í 
trúverðugleika (credibility) og velvild. Í raun má þó segja að þessir aðilar, og ýmsir fleiri, 
séu að tala um sömu hlutina því hugtökin „hæfni“ og „trúverðugleiki“ hafa nær sömu 
merkingu hjá höfundum auk þess sem hugtakið „velvild“, sem kemur fyrir bæði þegar 
talað er um tryggð sem tví- og þrívítt hugtak, innifelur hugtakið „heilindi“ sem er 
þriðja víddin í þrívíða hugtakinu.  

Tryggð 
Hugtakið tryggð (loyalty) er lykilhugtak í nútíma markaðsstarfi (Zinkham, 2001, 
Helgesen og Nesset, 2007; Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Mikilvægi þess að 
byggja upp hóp af tryggum viðskiptavinum byggist á því sjónarmiði að alla jafna sé 
ódýrara að halda í þá viðskiptavini sem fyrir eru en að afla nýrra (Kotler, Armstrong, 
Saunders og Wong, 2001; Zeithaml, Parasuraman og Berry, 1990).  

Horfa má á tryggð eingöngu út frá hegðun, s.s. eins og endurtekin kaup 
(Keiningham, Aksoy, Cooil og Andreassen, 2008). Vandamálið við þessa nálgun er 
fyrst og fremst það að margir sem endurtaka kaup gera það vegna þess að þeir hafa 
engan annan kost. Þetta á til dæmis við í almenningssamgöngum en ætla má að nem-
endur noti almenningsfyrirtæki að einhverju leyti vegna þess að þeir hafa ekki um 
annað að velja. Sama má segja um ýmsa þá þjónustu sem hið opinbera veitir, notendur 
þjónustunnar hafa einfaldlega ekki um annað að velja. Einnig þarf að greina skipti-
kostnað (viðskiptakostnað) en þá metur viðskiptavinurinn þá fyrirhöfn, og hugsanlega 
beinan kostnað, við að skipta um þjónustuaðila sem meiri en ávinninginn (Ozimek, 
2003). Þetta á til dæmis við um bankaþjónustu á einstaklingsmarkaði sem og sérfræði-
þjónustu á fyrirtækjamarkaði. Þjónustufallið þarf að vera mjög mikið til að réttlæta 
skiptikostnaðinn eða annað tilboð það gott að það vegi hann upp. 

 Önnur leið er að horfa á tryggð sem sambland af hegðun, viðskiptavinurinn kaupir 
aftur, og viðhorfi, viðskiptavininum líkar við fyrirtækið og er tilbúinn að mæla með því 
við aðra (Boulding, Kalra, Stealin og Zeithaml, 1993; Helgesen og Nesset, 2007). Við-
skiptavinir geta verið mjög jákvæðir gagnvart tiltekinni þjónustu þótt þeir geti ekki nýtt 
sér hana af einhverjum ástæðum. Einnig má benda á sjónarmið sem ganga út á að 
stundum sé ekki æskilegt að viðskiptavinurinn komi aftur og aftur. Þannig er ekki 
æskilegt að nemandi komi aftur og aftur í sama námskeiðið eða skjólstæðingur 
félagslegrar þjónustu sé upp á hana kominn um alla eilífð. Í báðum tilvikum er þó 
mikilvægt að viðkomandi hafi jákvætt viðhorf til þjónustunnar og sé tilbúinn að mæla 
með henni við aðra eins og við á.   
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Samband trausts og tryggðar 
Almennt séð hafa rannsóknir sýnt fram á að það er jákvætt samband milli trausts og 
tryggðar (sjá t.d. Chaudhuri og Holbrook, 2001;Garbarino og Johnson, Hennig-
Thurau, Gwinner og Gremler, 2002; 1999; Lim og Razzaque, 1997; Morgan og Hunt, 
1994; Palmatier, Dant, Grewal og Evans, 2006; Rousseau, Sitkin, Burt og Camerer, 
1998; Singh og Sirdesmukh, 2000; Sirdeshmukh o.flr., 2002;). Tengslin eru bein á milli 
trausts og viðhorfslegrar tryggðar en óbein milli trausts og hegðunarlegrar tryggðar. 
Rannsóknir á tengslum trausts og tryggðar í bankastarfsemi hafa sýnt það sama, þ.e. að 
það sé jákvætt samband þar á milli, þó yfirleitt sé það samband veikt (sjá t.d. Ball, 
Coelho og Machás, 2004; Deb og Chavali, 2010; Hazra og Srivastava, 2009; Hoq, 
Sultana og Amin, 2010; Kantsperger og Kunz, 2010; Lewis og Soureli, 2006; Tariq og 
Moussaoui, 2009;).  

Höfundar fundu engar greinar sem fjalla um áhrif bankahruns á sambandið milli 
trausts viðskiptavina til banka og tryggðar þeirra við þá. Sú rannsókn sem kemst næst 
því er rannsókn Deb og Chavali (2010) sem fjallar um áhrif alþjóðlegu fjármála-
kreppunnar 2008 á traust og tryggð viðskiptavina í Bangalore á Indlandi. Í 
rannsókninni var sambandið milli trausts og tryggðar skoðað fyrir og á meðan á 
fjármálakreppunni stóð. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að um var að ræða veikt 
jákvætt samband milli trausts og tryggðar bæði áður en alþjóðlega fjármálakreppan 
skall á 2008 og á meðan á henni stóð.  

Þess er ekki getið í grein Deb og Chavali (2010) hvort traust og tryggð hafi breyst. 
Rannsóknin snerist heldur ekki um áhrif bankahruns á traust og tryggð heldur áhrif 
alþjóðlegrar fjármálakreppu. Hún snerist heldur ekki um tryggð í skilningi áforma um 
að skipta um aðalviðskiptabanka. Að síðustu þá var hvorki gerð mæling á trausti eða 
tryggð fyrir alþjóðlegu fjármálakreppuna heldur voru svarendur beðnir um að fylla út 
sitthvorn spurningalistann, annan eins og þeir hefðu gert fyrir fjármálakreppuna og 
hinn eins og þeir myndu gera núna. 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig staðið var að undirbúningi og framkvæmd 
rannsóknarinnar og með hvaða hætti unnið var með gögnin.  

Undirbúningur og framkvæmd   
Rannsóknin byggir á tveimur könnunum þar sem spurningalisti var lagður fyrir 
háskólanema við Háskóla Íslands sem vefkönnun. Könnunin var send sem vefkönnun 
á alla nemendur í grunnnámi við Háskóla Íslands og viðtakendum í sjálfsvald sett 
hvort þeir svöruðu eða ekki. Úrtakið var því þægindaúrtak og endurspegla niður-
stöðurnar því eingöngu afstöðu þeirra sem svara. Samsetning úrtaksins hvað aldur og 
deild varðar endurspeglar ágætlega samsetningu nemenda í grunnnámi við Háskóla 
Íslands. Höfundar telja því að niðurstöður gefi góða vísbendingu um viðhorf 
háskólanema til þeirra spurninga sem lagðar voru fyrir. Einnig kemur í ljós að 
markaðshlutdeild banka meðal háskólanema er mjög svipuð og meðal almennings. 
Það, og sú þjóðfélagsumræða sem fram hefur farið í kjölfar bankahrunsins, bendir til 
þess að þau viðhorf sem fram koma í niðurstöðum endurspegli að stórum hluta 
viðhorf almennings. Eftir sem áður þarf að hafa í huga við túlkun niðurstaðna að um 
er að ræða þægindaúrtak meðal háskólanema og varhugavert getur verið að yfirfæra 
niðurstöður yfir á almenning. Háskólanemar hafa alla jafna minni fjárhagslegar skuld-
bindingar en þeir sem eldri eru og gæti það haft áhrif á viðhorf þeirra til bankanna. 
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Spurningalistinn var lagður fyrir í mars/apríl 2008 (n=513) og febrúar 2009 
(n=569). Kannanirnar eru hluti af rannsókn sem staðið hefur yfir frá 2003 en þá 
hófust mælingar á ímynd banka og sparisjóða sem og tryggð viðskiptavina við þá 
fjármálastofnun sem þeir skilgreindu sem sinn aðalviðskiptabanka (Þórhallur 
Guðlaugsson, 2008). Til að kanna afstöðu til tryggðar og trausts voru notaðar 
samskonar spurningar í öllum könnununum. Til að meta traust voru svarendur beðnir 
um að segja til um hversu vel eða illa Traust ætti við um viðkomandi banka. Notaður 
var níu stiga kvarði þar sem 1 stóð fyrir á mjög illa við og 9 á mjög vel við. Til að 
kanna tryggð voru svarendur beðnir um að taka afstöðu til spurningarinnar: Hversu 
líklegt eða ólíklegt er að þú skiptir um aðalviðskiptabanka á næstu 6 mánuðum. Þar var 
notaður fimm stiga kvarði þar sem 1 stóð fyrir mjög ólíklegt og 5 mjög líklegt. Í 
könnuninni í febrúar 2009 var einnig spurt hvort viðkomandi hefði skipt um 
viðskiptabanka eftir bankahrunið og voru svarmöguleikarnir já eða nei. 

Greining gagna og úrvinnsla 
Gögnin voru flutt úr vefforritinu yfir í SPSS til frekari úrvinnslu. Kannað var hvort 
breyting hefði orðið á trausti svarenda til bankanna annars vegar og áformum þeirra 
um að skipta um viðskiptabanka fyrir bankahrunið og eftir það hins vegar (=tryggð). 
Að síðustu var kannað hve margir höfðu skipt um banka eftir hrunið og sambandið 
milli traust og tryggðar skoðað. 

Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar á trausti viðskiptavina 
til bankanna, tryggð þeirra við þá og sambandinu þar á milli fyrir og eftir bankahrun. 
Fjallað er um hvora könnun fyrir sig og gerð grein fyrir því hve mikið traust svarandur 
bera til bankanna almennt og afstöðu til þess hvort þeir hafi í hyggju að skipta um 
banka á næstu 6 mánuðum (=tryggð). Að síðustu er sambandið milli trausts og 
tryggðar kannað. 

Í mars/apríl 2008 var meðaleinkunn bankanna fyrir traust 6,04 á skalanum 1-9. Í 
sömu könnun sögðu 8,4% það líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu skipta um aðal-
viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum en 81,5% sögðu það ólíklegt eða mjög ólíklegt. 
Meðalskorið hvað þessa spurningu varðar var 1,69 á skalanum 1-5. Niðurstöðurnar 
hvað þessi áform varðar má sjá á mynd 1.  
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Mynd 1. Áform um að skipta um viðskiptabanka í mars/apríl 2008 
 
Þá var fylgnin milli trausts viðskiptavina til bankanna annars vegar og tryggðar 

þeirra við þá hins vegar skoðuð. Í töflu 1 má sjá niðurstöðuna. 

Tafla 1. Fylgnifylki fyrir traust og tryggð 
 

Traust meðaltal

Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú 

skiptir um 
aðalviðskiptabanka 
næstu 6 mánuði?

Pearson 
Fylgni

1 -,126**

Sig. (2-hala) ,006

N 487 487
Pearson 
Fylgni

-,126** 1

Sig. (2-hala) ,006

N 487 513
**.Fylgni marktæk m.v. 0,01 marktektarmörk (2-hala)

Fylgnifylki

 

Traust meðaltal

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

 
 
Eins og sjá má þá er marktæk neikvæð fylgni milli trausts og (viðhorfslegrar) 

tryggðar (áform um að skipta um banka) [ r=-0,126, n=487, p<0,006 ], þ.e. því hærra 
sem gildið traust fær því ólíklegra er að viðkomandi ætli sér að skipta um banka á 
næstu 6 mánuðum. Fylgnistuðullinn er þó aðeins -0,126 en samkvæmt Cohen (1988) 
teljast það veik tengsl.  

Í febrúar 2009 var meðaleinkunn bankanna fyrir traust 3,59 á skalanum 1-9. Í sömu 
könnun sögðu 13,6% það líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu skipta um aðal-
viðskiptabanka á næstu 6 mánuðum en 66,1% töldu það ólíklegt eða mjög ólíklegt. 
Meðalskorið hvað þessa spurningu varðar var 2,08 á skalanum 1-5. Niðurstöður hvað 
þessi áform varðar má sjá á mynd 2. 
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Mynd 2. Áform um að skipta um viðskiptabanka í febrúar 2009 
 
Þá var fylgnin milli trausts viðskiptavina til bankanna annars vegar og tryggðar 

þeirra við þá hins vegar skoðuð. Í töflu 2 má sjá niðurstöðuna. 

Tafla 2. Fylgnifylki fyrir traust og tryggð 

Traust meðaltal

Hversu líklegt eða 
ólíklegt er að þú 

skiptir um 
aðalviðskiptabanka á 
næstu 6 mánuðum?

Pearson 
Fylgni

1 -,246**

Sig. (2-hala) ,000
N 554 552
Pearson 
Fylgni

-,246** 1

Sig. (2-hala) ,000
N 552 569

**.Fylgni marktæk m.v. 0,01 marktektarmörk (2-hala)

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

Fylgnifylki

 

Traust meðaltal

 
 
Eins og sjá má þá eru marktæk neikvæð tengsl milli trausts og áforma um að skipta 

um banka (viðhorfsleg tryggð) [ r=-0,246, n=552, p<0,0005 ], þ.e. því hærra sem gildið 
traust fær því ólíklegra er að viðkomandi ætli sér að skipta um banka á næstu 6 
mánuðum. Fylgnistuðullinn er aðeins -0,246 en samkvæmt Cohen (1988) teljast það 
veik tengsl þó fylgnin nálgist að vera í meðallagi sterk (0,30-0,49).  

Þegar spurt var hvort viðkomandi hefði skipt um viðskiptabanka sl. 3 mánuði, þ.e. 
hegðunarlega tryggð, kom í ljós að aðeins 3,9% höfðu gert það en það er mjög nálægt 
því sem venjulega er í bankakerfinu og kalla má eðlilega hreyfingu milli banka.  
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Umræða 

 Í þessum kafla eru niðurstöður kannananna tveggja fyrir og eftir bankahrun bornar 
saman og dregnar af þeim ályktanir. Einnig eru settar fram tillögur að frekari rann-
sóknum. 

Traust viðskiptavina til bankanna beið mikinn hnekki í bankahruninu 2008. 
Meðalskorið fyrir traust viðskiptavina til bankanna lækkaði úr 6,04 á skalanum 1-9 í 
mars/apríl 2008 í 3,59 í febrúar 2009 eða um rúm 40% á innanvið ári. Rannsóknar-
spurningunni, „Hvaða áhrif hafði bankahrunið á traust viðskiptavina til bankanna?“ hefur 
því verið svarað. 

Áform viðskiptavina um að skipta um aðalviðskiptabanka (=viðhorfsleg tryggð) 
styrktust eftir bankahrunið. Með öðrum orðum hafði tryggðin við bankana minnkað. 
Meðalskorið fyrir áform viðskiptavina um að skipta um banka hækkaði úr 1,69 á 
skalanum 1-5 í mars/apríl 2008 í 2,08 í febrúar 2009 eða um liðlega 23%. Munurinn 
milli mælinganna fyrir og eftir hrun er marktækur. Rannsóknarspurningunni, „Hvaða 
áhrif hafði bankahrunið á tryggð viðskiptavina við bankana?“ hefur því einnig verið svarað.  

Niðurstöður benda til þess að tryggð sem byggir á viðhorfi hafi minnkað þar sem 
líkurnar á því að skipta um banka eru meiri fyrir hrun en eftir það. Tryggð sem byggir 
á hegðun hefur hins vegar lítið breyst þar sem mjög fáir hafa í raun skipt um banka 
eftir hrunið. Hrunið virðist því hafa haft lítil sem engin áhrif á það hvort viðskiptavinir 
skiptu um banka eða ekki. Af þessu er dregin sú ályktun að (hegðunarleg) tryggð í 
bankakerfinu sé mikil. Fyrir marga getur verið flókið að skipta um banka og þar sem 
heildarhrun varð í greininni gæti það einnig haft áhrif á vilja og/eða getu viðskiptavina 
til að skipta um banka. Einnig má benda á að viðskiptabankaþjónusta er í eðli sínu 
einsleit og lítil aðgreining milli banka hvað hana varðar. Niðurstaðan bendir til þess að 
tryggðin í íslenska bankakerfinu sé mikil, þó sú hegðunarlega sé meiri en sú viðhorfs-
lega. 

Sambandið milli trausts viðskiptavina til bankanna og (viðhorfslegrar) tryggðar 
þeirra við þá styrktist eftir hrunið. Fylgnistuðullinn milli trausts og áforma um að 
skipta um banka (=tryggð) var -0,126 í mars/apríl 2008 en -0,246 í febrúar 2009. 
Munurinn milli mælinganna fyrir og eftir hrun er marktækur en í báðum tilfellum er 
um neikvæða veika fylgni að ræða þó hún nálgist þó að vera í meðallagi sterk (0,30-
0,49) eftir hrun. Það eru því vísbendingar um að traust viðskiptavina til bankanna hafi 
meiri áhrif á tryggð þeirra við þá eftir hrun en fyrir hrun. Rannsóknarspurningunni, 
„Hvaða áhrif hafði bankahrunið á sambandið milli trausts viðskiptavina til bankanna og tryggðar 
þeirra við þá?“ hefur því verið svarað.  

Hingað til hafa rannsakendur fyrst og fremst beint sjónum sínum að trausti, tryggð 
og sambandinu þar á milli við venjulegar aðstæður en ekki eftir að áföll hafa dunið yfir. 
Niðurstöður rannsóknar höfunda dýpka því skilning bæði fræðimanna og stjórnenda í 
bankakerfinu (bankar, fjármálaeftirlit, seðlabankar) á mikilvægi trausts og tryggðar og 
sambandsins þar á milli, bæði þegar allt leikur í lyndi og þegar áföll í líkingu við 
bankahrun hafa dunið á. Rannsóknir af þessu tagi hafa ekki, eftir því sem höfundar 
þessarar greinar komast næst, verið gerðar áður og þekking því af skornum skammti. 

Niðurstöður höfunda eru athyglisverðar ekki síst fyrir það að gera má ráð fyrir því 
að bankar annars staðar í heiminum (og jafnvel líka á Íslandi!) gætu einhvern tímann 
þurft að ganga í gegnum svipaðar hremmingar og íslensku bankarnir hafa gengið í 
gegnum. Niðurstöðurnar benda til þess að bankahrun hafi ekki umtalsverð áhrif á 
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sambandið milli trausts og tryggðar (það er veik neikvæð fylgni bæði fyrir og eftir hrun) 
þó bankarnir verði nánast rúnir trausti.  

Skýringarinnar á því af hverju bankahrunið virðist hafa haft lítil sem engin áhrif á 
það hvort viðskiptavinir skiptu um banka eða ekki er væntanlega að leita í því að allar 
innistæður í íslensku viðskiptabönkunum njóta ríkisábyrgðar og því engin hætta á því 
að viðskiptavinir tapi innistæðum sínum og því ekki sama ástæðan til þess að skipta 
um banka eða taka peningana sína út og geyma þá „undir koddanum“. Aftur má líka 
benda á að fyrir marga getur það verið flókið að skipta um banka (einkanlega fyrir þá 
sem eru fastir í einhvers konar skuldaneti) og þar sem nánast heildarhrun varð í 
greininni gæti það einnig haft áhrif á vilja og/eða getu viðskiptavina til að skipta um 
banka. Í löndum þar sem ríkisábyrgðin er (eða yrði) takmarkaðri gæti bankahrun haft 
mun meiri áhrif á sambandið milli trausts og tryggðar.  

Þekkt er að skortur á trausti dregur úr virkni hagkerfa og hefur áhrif á hagvöxt. 
Áhættufjárfestingar dragast saman og samningar þurfa að vera betur niðurnjörvaðir 
sem aftur leiðir til hærri viðskiptakostnaðar og minni hagvaxtar. Út frá þjóðhagslegu 
sjónarmiði skiptir traust til bankakerfisins því miklu máli. Hagsmunir þjóðarinnar og 
eigenda bankanna þurfa hins vegar ekki að fara saman, a.m.k. ekki til skamms tíma 
litið. Eigendur hvers og eins banka (og stjórnendur þeirra) geta til dæmis metið það 
svo að það sé arðbærara að verja fjármunum bankans í eitthvað sem skilar honum 
meiri ávinningi en traust sem virðist skipta litlu máli fyrir tryggð viðskiptavina hans og 
þar með arðsemi. Ef allir hugsuðu eins hvað þetta varðar myndi það leiða til þess að 
lengur tæki að byggja upp traust að nýju í bankakerfinu og hagkerfið biði tjón af. 

Áhugavert verður að fylgjast með því hvort breytingar verða á sambandinu milli 
trausts viðskiptavina til bankana og tryggðar þeirra við þá í framtíðinni. Þær kannanir 
sem sagt var frá í þessari grein munu halda áfram. Jafnframt er áhugavert að rannsaka 
hvað bankarnir hafa gert til þess að endurheimta traust. Það væri til dæmis hægt að 
gera með eigindlegum rannsóknum eða með því að skoða fyrirliggjandi gögn. Jafn-
framt þyrfti að leggja mat á áhrif aðgerða stjórnvalda, Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabankans til að byggja upp traust í bankakerfinu. Niðurstöðuna væri síðan hægt að 
bera saman við mælingar á trausti og tryggð og sambandinu þar á milli og gætu gefið 
vísbendingar um hvað virðist virka best til þess að endurheimta traust banka í kjölfar 
bankahruns eða álíka áfalls.  
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