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Útdráttur 

Kannað var hvort tengsl væru á milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengni. Rannsókn 

var famkvæmd í apríl 2012 þar sem spurningakönnun var send á alla nemendur Háskóla 

Íslands og fengust 530 svör. 

Byrjað var á að fara yfir helstu skilgreiningar á fjármálalæsi og þær víddir sem eru til 

grundvallar. Vitundarvakning hefur átt sér stað í ríkjum heims á þessu sviði undanfarin 

ár og verður litið á þá þróun.  Þá voru skoðaðar helstu rannsóknir á fjármálalæsi og 

þróunin er helst sú að vægi á fjárhagslega hegðun hefur aukist sem áhrifaþáttur á 

fjármálalæsi. Niðurstöður þeirra bentu helst til þess að fjármálalæsi mælist almennt lítið 

og sérstaklega hjá tekjulágum, ómenntuðum, á heimilum þar sem margir búa og hjá 

konum. 

Farið var yfir skilgreiningar á fjárhagslegri velgengni og litið á ólíkar aðferðir við 

mælingar, sem eru annars vegar huglægar og hins vegar hlutlægar. Rannsóknir voru 

skoðaðar og kom í ljós að yngri einstaklingar eru líklegri til að standa verr fjárhagslega 

en þeir eldri. 

Stuðst var við spurningalista OECD unnin af Atkinson og Messy (2011) við að mæla 

fjármálalæsi og spurningalista úr Lífskjararannsókn (SICL) Hagstofu Íslands (2011) við 

mælingu á fjárhagslegri velgengni. Reiknuð var einkunn fyrir hvorn þátt fyrir sig og 

reiknað út meðaltal. Þá var reiknuð fylgni milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengni 

og eru helstu niðurstöður þær að fylgni mælist mjög lítil milli þessara tveggja þátta.  

 



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá..................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ............................................................................................................. 9 

2 Fjármálalæsi ....................................................................................................... 13 

2.1 Skilgreiningar á fjármálalæsi ...................................................................... 13 

2.2 Víddir fjármálalæsis .................................................................................... 15 

2.3 Rannsóknir á fjármálalæsi .......................................................................... 16 

2.3.1 Íslenskar rannsóknir ............................................................................ 20 

3 Fjárhagsleg velgengni ........................................................................................ 22 

3.1 Skilgreiningar á fjárhagslegri velgengni ...................................................... 22 

3.2 Víddir fjárhagslegrar velgengni .................................................................. 23 

3.3 Rannsóknir á fjárhagslegri velgengni ......................................................... 24 

3.3.1 Íslenskar rannsóknir ............................................................................ 27 

3.4 Grundvöllur rannsóknar ............................................................................. 29 

4 Rannsókn ........................................................................................................... 32 

4.1 Tilgangur ..................................................................................................... 32 

4.2 Markmið ..................................................................................................... 32 

4.3 Rannsóknarspurning ................................................................................... 32 

5 Aðferðafræði ..................................................................................................... 33 

5.1 Þátttakendur .............................................................................................. 33 

5.2 Mælitæki .................................................................................................... 33 



 

7 

5.3 Framkvæmd og úrvinnsla ........................................................................... 37 

6 Niðurstöður........................................................................................................ 39 

7 Umræður ........................................................................................................... 44 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 47 

Viðauki 1 ................................................................................................................... 53 

Viðauki 2 ................................................................................................................... 69 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1 Samband fjármálakennslu, fjármálalæsis, hegðunar og fjárhagslegrar 

velgengni (Huston, 2010). .................................................................................... 12 

Mynd 2 Hugmyndafræði fjármálalæsis (Huston, 2010) ................................................... 18 

Mynd 3 Hugmyndarammi fjárhagslegrar velgengni (Deacon og Firebaugh, 1988) ......... 22 

Mynd 4 Samband fjármálalæsi, þekkingar, menntunar, hegðunar og velgengni 

(Huston, 2010) ...................................................................................................... 30 

Mynd 5 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur............................................................. 39 

Töfluskrá 

Tafla 1 Skilgreiningar á fjármálalæsi ................................................................................. 13 

Tafla 2 Víddir fjármálalæsis .............................................................................................. 15 

Tafla 3 Breytur til einkunnar á fjármálalæsi ..................................................................... 34 

Tafla 4 Breytur til einkunnar á fjárhagslegri velgengni..................................................... 36 

Tafla 5 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir kynjum ............................................. 40 

Tafla 6 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir hjúskaparstöðu ................................ 40 

Tafla 7 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir aldri .................................................. 41 

Tafla 8 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir ráðstöfunartekjum ........................... 41 

Tafla 9 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir núverandi menntun ......................... 42 

 

 

 

 



 

9 

1  Inngangur 

Að búa yfir fjármálalæsi er nauðsynlegur grunnur til þess að komast hjá og leysa úr 

fjárhagslegum vandamálum, sem er lykilatriði í að lifa velmegandi, heilsusamlegu og 

ánægjulegu lífi (Cleek og Pearson, 1985; Kinnunen og Pulkkinen, 1998; Hofferth og 

Yeung, 1998; Hughes og Wolcott, 1999; CBF, 2004b). 

Kennsla og fræðsla til að efla fjármálalæsi hefur aukist mjög mikið en skortur hefur 

verið á mælingum á hvort sú kennsla skili sér í auknu fjármálalæsi. Þótt niðurstöður 

bendi til að slík fræðsla hafi jákvæð áhrif á fjárhagslega velgengni einstaklinga eru 

skiptar skoðanir á því og aðeins um helmings líkur ef marka má niðurstöður rannsókna 

(Braunstein og Welch, 2002). 

Mikill fjöldi fólks með lítið fjármálalæsi hefur mikil og alvarleg áhrif á efnahagslega 

velferð þjóðar og persónulega velferð þess sjálfs (CBF, 2004a; Morton, 2005; Roy 

Morgan Reasearch, 2003a).  Mikið fjármálalæsi gerir einstaklingum kleift að athafna sig í  

heimi fjármála, taka upplýstar ákvarðanir varðandi fjármál sín og lágmarka áhættuna við 

að misstíga sig fjárhagslega (Beal og Delpachitra, 2003; CBF, 2004b; Raven, 2005). Þörfin 

fyrir fjármálalæsi hefur aukist verulega með auknu frjálsræði á fjármálamörkuðum 

undanfarin ár og auknu aðgengi að lánsfé og hvatningu stjórnvalda til almennings að 

taka ábyrgð á eftirlaunum og ráðstöfunartekjum á sínum efri árum (Marcolin og 

Abraham, 2006). 

Efnahagshrunið í heiminum síðla árs 2008 hafði víðtæk áhrif á almenning og gæti eða 

ætti að hafa skapast ákveðið svigrúm fyrir kennslu til að auka fjármálalæsi. Almenningur 

víðsvegar um heim er orðinn meðvitaðri um þá ábyrgð og stjórnun sem fólk þarf sjálft 

að hafa á fjármálum sínum en kunnáttu er víða ábótavant og hún jafnvel ekki fyrir hendi 

(Crossnan, 2010). Mörg ríki heims hafa elft  kennslu í fjármálum undanfarin ár með það 

að markmiði að auka fjármálalæsi  og hefur mikil vitundarvakning orðið á þessu sviði. 

Fjallað verður um það hér að aftan. 

Árið 1995 var „Jumpstart“ stofnað í Bandaríkjunum, en „Jumpstart“ er bandalag um 

fjármálalæsi. Bandalagið gerir rannsóknir á fjármálalæsi framhaldsskólanema annað 

hvert ár og niðurstöðurnar eru notaðar til að þrýsta á löggjöf um fjármálakennslu sem 
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skyldugrein í námsskrám skóla. Þetta starf hefur skilað nokkrum árangri og sett málið á 

dagskrá þingmannanefndar í Bandaríkjunum og nú hefur verið stofnuð skrifstofa um 

málefni fjármálalæsis með það að markmiði að bæta það. Að sama skapi hafa  

bandarískar fjármálastofnanir og tengdir aðilar sýnt málinu aukinn áhuga. Um 98% 

banka í Bandaríkjunum styrktu verkefni tengd fjármálalæsi árið 2003 og 72% banka 

buðu upp á sitt eigið fræðsluefni og þjónustu (Jumpstart, 2005). Barack Obama 

Bandaríkjaforseti lýsti aprílmánuð árið 2011 mánuð fjármálalæsis í Bandaríkjunum og 

hvetur þjóð sína til að afla sér þekkingar um málefnið, sem gefur þessum málaflokki 

aukna vigt og endurspeglar þann áhuga sem bandarísk yfirvöld hafa á málefninu.  

(Obama, 2011). 

Í Bretlandi funduðu helstu leiðtogar atvinnulífs og launafólks árið 2002 og mótuðu 

stefnu varðandi neytendafræðslu, upplýsingar og almenna fjármálaráðgjöf. Þetta var 

gert eftir greiningu á sambandi langtímaþarfa fólks og sparnaðar. Breska ríkið fór í 

ákveðna grunnrannsókn árið 2005 til að búa til skilgreind viðmið sem hægt væri að 

styðjast við um ókomin ár til að mæla fjárhagslega færni fólks í Bretlandi, Skotlandi, 

Wales og á Norður-Írlandi (Atkinson, Mckey, Collard og Kempson, 2007). Þá leiðir þessi 

stefna breska ríkisins opinbera aðila, félagasamtök og aðra einkaaðila saman í að efla 

skilning neytenda á fjármálakerfinu. Nokkrar stofnanir í Bretlandi tengdar fjármálalæsi 

stefna að því í sameiningu að auka hæfni kennara og leiðbeinenda í fjármálum sem og 

að auka þekkingu á fjármálum í samfélaginu í heild (Worthington, 2006).  

Nýja-Sjáland var eitt af fyrstu ríkjum heims til að tryggja fræðslu um fjármál með 

stofnun sérstakrar opinberrar nefndar. Þó of snemmt sé að greina langtímaáhrif þá 

benda niðurstöður rannsóknarnefndarinnar frá 2009 til þess að enn sé þó nokkuð í land 

og mikil vinna fyrir höndum. Nýja-Sjáland hefur nýverið bætt fjármálafræðslu inn í 

námsskrá og stendur hún nú nemendum á háskólastigi og í öðru viðskiptatengdu 

undirbúningsnámi til boða. Stefnan felur einnig í sér tilteknar aðgerðir til að reyna að 

nálgast ákveðna hópa í samfélaginu. (Crossnan, 2010). 

Ísland er ekki undanskilið hinum þjóðunum hvað varðar aukna áherslu á fjármálalæsi. 

Árið 2008 skipaði Björgvin G. Sigurðsson, þá viðskiptaráðherra, nefnd til að kanna stöðu 

fjármálalæsis á Íslandi, meta þörf á aðgerðum til að bæta þekkingu almennings á 

afurðum og þjónustu fjármálafyrirtækja og leggja fram tillögur um aðgerðir (Efnahags- 
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og viðskiptaráðuneytið, 2012). Nefndin skilaði skýrslu um stöðu fjármálalæsis á Íslandi í 

byrjun árs 2009 og bentu niðurstöður skýrslunnar til þess að fjármálalæsi á Íslandi væri 

lítið. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að íslenska þjóðin sé með lítið fjármálalæsi, með innan 

við 5 í einkunn af 10 mögulegum (Breki Karlsson og Bryndís B. Ásgeirsdóttir, 2009; 

Haukur Freyr Gylfason, Hugrún Ester Sigurðardóttir og Kári Kristinsson og Vordís Svala 

Jónsdóttir, 2009). 

Stofnun um fjármálalæsi var sett á laggirnar við Háskólann í Reykjavík árið 2009. 

Stofnuninni er ætlað að vera þekkingarbrunnur sérþekkingar þar sem safnað er saman 

upplýsingum um fjármálalæsi í formi fræðsluefnis og rannsókna. Henni er einnig ætlað 

að skapa umræðuvettvang fyrir samtök og hið opinbera ásamt því að halda úti vefsíðu 

um fjármálalæsi (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009). Haldin var ráðstefna í 

Þjóðmenningarhúsinu um málið hinn 9. september 2011 og stóðu Stofnun um 

fjármálalæsi, efnahags- og viðskiptaráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, Samtök 

iðnaðarins og Íbúðalánasjóður fyrir henni. Ráðstefnunni var ætlað að stuðla að átaki um 

að bæta fjármálavitund í samfélaginu og finna leiðir sem best væru til þess fallnar að 

efla fjármálalæsi á Íslandi (Stofnun um fjármálalæsi, 2011).  

Viðskiptaráðuneytið er aðili að alþjóðlegu tengslaneti OECD um fjármálalæsi, IGFE 

(International Gateway for Financial Education) og fylgist þar með þróun upplýsinga og 

námsefnis til að auka fjármálalæsi neytenda (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012).   

Niðurstöður rannsókna á fjármálalæsi í ríkjum OECD sýna að fjármálalæsi neytenda 

er almennt slæmt, sérstaklega hjá þeim sem hafa lágar tekjur og litla menntun. Þá telja 

neytendur sig vera fróðari um fjármál en raun ber vitni.  OECD hvetur aðildarþjóðir 

sínar, í ljósi takmarkaðar þekkingar neytenda innan þeirra á fjármálavörum, til að efla 

fjármálalæsi (Atkinson og Messy, 2011; Efnahags- og Viðskiptaráðuneytið, 2012).   

Ef litið er til fjárhagslegrar velgengni einstaklinga er það almennt á ábyrgð yfirvalda 

einstakra ríkja að framkvæma mælingar á fjárhagslegri velgengni, sambærilegt við það 

sem lönd innan Evrópska Efnahagssvæðisins (EES) og Hagstofa Íslands sjá um að gera í 

Lífskjararannsóknum sínum (SICL). Niðurstöður rannsókna Hagstofu Íslands árið 2011 

benda til þess að rúmlega helmingur íslenskra heimila eigi í erfiðleikum með að ná 

endum saman (Hagstofa Íslands, 2011).  
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Rannsóknir hafa ekki sannað með óhyggjandi hætti að tengsl séu á milli fjármálalæsis 

annars vegar og fjárhagslegrar velgengni hins vegar en mælingar á þessu tvennu hafa 

ekki verið gerðar samtímis.  Það er því áhugavert að kanna hvort tengls séu á milli 

fjármálalæsis Íslendinga og fjárhagslegrar velgengni þeirra.  Einstaklingur sem er vel 

fjármálalæs, þ.e. býr yfir þekkingu og hæfni til að nýta sér þá þekkingu, sem 

fjármálalæsið ætti að gefa honum, sýnir ekki endilega þá hegðun sem vænta mætti  eða 

aukna fjárhagslega velgengni. Kunnátta og færni í fjármálum eykst við hækkun 

fjármálalæsis einstaklingsins en það segir þó ekki til um hvort fjárhagsleg hegðun taki 

sömu breytingum (Huston, 2010). Sjá má samband þessara þátta á mynd 1. 

 

Mynd 1 Samband fjármálakennslu, fjármálalæsis, hegðunar og fjárhagslegrar velgengni (Huston, 2010). 

  

Nýleg rannsókn bendir til að þótt fjármálalæsi sé mikilvægt tæki við fjárhagslegar 

ákvarðanir séu áhrif þess takmörkuð við fjárhagslegar ákvarðanir einstaklinga í 

framtíðinni (Lusardi, 2011). Í þeim skilgreiningum á fjármálalæsi sem nú er stuðst við t.d. 

í nýlegri rannsókn Atkinson og Messy (2011) er gert ráð fyrir því að mikið/lítið 

fjármálalæsi þar sem metin eru kunnátta, hæfni og viðhorf,  hafi bein áhrif á 

fjárhagslega velgengni fólks. Því er oft eins og gert sé ráð fyrir að mikið fjármálalæsi 

jafngildi fjárhagslegri velgengni, en þá er ekki tekið tillit til annarra utanaðkomandi 

áhrifaþátta á hegðun einstaklinga (Huston, 2010).  

Niðurstöður rannsókna eru því ekki einhlýtar um að fjármálalæsi jafngildi 

fjárhagslegri velgengni og er því áhugavert að skoða þetta nánar og gera samhliða 

mælingu á þessum tveimur þáttum. Í þessari ritgerð er eftirfarandi rannsóknarspurning 

er sett fram:  Eru tengsl á milli fjármálalæsis Íslendinga og fjárhagslegrar velgengni 

þeirra? 
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2 Fjármálalæsi 

Hér verður farið yfir helstu skilgreiningar á fjármálalæsi sem settar hafa verið fram og 

hvað í þeim felst. Þá verða víddir fjármálalæsis skoðaðar og þróun þeirra frá upphafi 

rannsókna til dagsins í dag. Að lokum verður farið yfir helstu rannsóknir á fjármálalæsi, 

erlendar og innlendar. 

2.1 Skilgreiningar á fjármálalæsi 

Fræðimenn hafa skilgreint fjármálalæsi með mjög mismunandi hætti í gegnum tíðina.   

Sjá má yfirlit skilgreininga á fjármálalæsi í töflu 1  

Tafla 1 Skilgreiningar á fjármálalæsi 

 

Noctor, Stoney og Stradling 

(1992); Schagen og Lines (1996)

Fjármálalæsi er hæfnin til að taka upplýstar og skilvirkar

ákvarðanir varðandi nýtingu og stjórnun peninga

Roy Morgan Reasearch (2003a) Fjármálalæsi er hæfnin til að taka upplýstar og skilvirkar

ákvarðanir varðandi nýtingu og stjórnun peninga. Fjármálalæsi

felst í að fólk væri upplýst og tæki ábyrgar og traustar

ákvarðanir á öllum sviðum fjárhagsáætlana, neyslu og

sparnaðar. 

Beal og Delpachtra (2003) Fjármálalæsi snýst um að þekkja lykilhugtök í fjármálastjórnun,

hafa þekkingu á fjármálastofnunum,kerfum og þjónustu auk

fjölda greiningartækja ásamt því að hafa jákvætt viðmót

gagnvart skilvirkri og ábyrgri fjármálastjórnun.

CBF (2004a) Fjármálalæsi er hæfnin til að taka upplýstar og skilvirkar

ákvarðanir varðandi nýtingu og stjórnun peninga sem og getan

til að stemma af bankareikninga, gera fjárhagsáætlanir, spara

til framtíðar og temja sér aðferðir til að forðast eða koma í veg

fyrir skuldsetningu.

Breki Karlsson og Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir (2009); 

Viðskiptaráðuneytið (2009); 

Stofnun um Fjármálalæsi (2010)

Fjármálalæsi er getan til að lesa, greina, stjórna og fjalla um

fjárhagslega þætti sem hafa áhrif á efnahagslega velferð

einstaklinga.

OECD (2011) Fjármálalæsi er sambland af vitund, kunnáttu, færni, viðhorfi

og hegðun sem er nauðsynleg til að taka farsælar

fjárhagslegar ákvarðanir og ná þannig takmarki um

fjárhagslega velferð.
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Upprunalega skilgreiningin á fjármálalæsi var: „hæfnin til að taka upplýstar og skilvirkar 

ákvarðanir varðandi nýtingu og stjórnun peninga“ (Noctor, Stoney og Stradling, 1992; 

Schagen og Lines, 1996). 

Hogarth var þeirrar skoðunar að flestar skilgreiningar á fjármálalæsi fælu í sér 

þekkingu og skilning á helstu grunnhugtökum í fjármálum og getuna til að nýta hana til 

að skipuleggja og taka fjárhagslega skynsamlegar ákvarðanir (Hogarth, 2002). Síðari 

rannsóknir hafa þróað upprunalegu skilgreiningu Noctor o.fl. (1992) með nánari lýsingu 

á því hvað felist í því að vera læs á fjármál.  Að gera fólki kleift að taka upplýstar 

ákvarðanir varðandi öll svið fjármála, útgjalda, sparnaðar og notkun þess á vörum 

tengdum fjármálum og þjónustu, frá daglegri bankaþjónustu til lána, fjárfestinga og 

áætlana til framtíðar. Í fjármálalæsi felst að fólk sé upplýst og taki ábyrgar og traustar 

ákvarðanir á öllum sviðum fjárhagsáætlana, neyslu og sparnaðar, þó þannig að 

fjármálalæsi taki tillit til aðstæðna og séu ákvarðanir háðar þeim.  Þekking á 

fjármálaafurðum væri því ekki nægjanlegur mælikvarði á þekkingu og aðstæðum 

einstaklinga (Roy Morgan Reasearch, 2003a, 2003b, 2003c). Þeir sem eru fjármálalæsir 

skulu ekki eingöngu þekkja helstu lykilhugtök í fjármálastjórnun, hafa þekkingu á 

fjármálastofnunum, kerfum og þjónustu auk fjölda greiningartækja, heldur einnig að 

hafa jákvætt viðmót gagnvart skilvirkri og ábyrgri fjármálastjórnun (Beal and Delpachtra, 

2003). Þá bætist við getan til að stemma af bankareikninga, gera fjárhagsáætlanir, spara 

til framtíðar og temja sér aðferðir til að forðast eða koma í veg fyrir skuldsetningu (CBF, 

2004a).  

Stuðst hefur verið við eftirfarandi skilgreiningu í íslensku samfélagi: „Geta 

einstaklingsins til að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjárhagslega þætti sem hafa áhrif á 

efnahagslega velferð hans. Það felur meðal annars í sér getuna til að greina fjárhagslega 

valmöguleika, fjalla um peninga án vandkvæða (eða þrátt fyrir þau), gera 

framtíðaráætlanir og bregðast við breytingum sem hafa áhrif á fjármál einstaklingsins, 

þar með töldum breytingum á efnahagslífinu í heild.“ (Breki Karlsson, 2005; Vitt, 

Anderson, Kent, Lyter, Siegenthaler og Ward, 2008; Breki Karlsson og Bryndís B. 

Ásgeirsdóttir, 2009; Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2009; Stofnun um fjármálalæsi, 

2010).  
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Í rannsókn Atkinson og Messy (2011) er fjármálalæsi skilgreint sem sambland af vitund, 

kunnáttu, færni, viðhorfi og hegðun sem er nauðsynlegt til að taka farsælar 

fjárhagslegar ákvarðanir og ná þannig takmarki um fjárhagslega velgengni. Samkvæmt 

þessari skilgreiningu á að vera ljóst að fjármálalæsi snýst um meira en þekkingu.  Það 

snýst ekki síður um viðhorf, hegðun og færni. Skilgreiningin leggur mikla áherslu á 

ákvarðanatöku og nýtingu þekkingar og færni í raunverulegum aðstæðum og gefur til 

kynna að áhrif mikils fjármálalæsis sé fjárhagsleg velgengni. 

Þar sem skilningur á hugtakinu er svona ólíkur manna á milli kemur ekki á óvart að 

margar og mismunandi skilgreiningar eru til, en þó er engin formleg og algild (Anthes, 

2004; Atkinson og Messy, 2011). 

2.2 Víddir fjármálalæsis 

Í töflu 2 má sjá hvaða víddir hafa verið lagðar til grundvallar fjármálalæsi hingað til í 

mismunandi skilgreiningum og rannsóknum eftir tímaröð. Þetta eru þeir mælikvarðar 

sem viðkomandi rannsókn byggir á. Þar kemur í ljós að þekking/kunnátta er alltaf til 

staðar og hegðun sömuleiðis í flestum tilfellum. Viðhorfs víddin kemur inn eftir árið 

2003 og er í samræmi við þróun á skilgreiningu fjármálalæsis og þeirri skilgreiningu sem 

notast er við í dag.  

Tafla 2 Víddir fjármálalæsis 

 

Rannsóknir Þekking/kunnátta Skilningur Færni Hegðun Vitund Viðhorf Forsjálni

Noctor o.fl. (1992); Schagen og Lines   (1996) X X

Anderson o.fl. (2000) X X X X

Hogarth (2002) X X X

Roy Morgan Reasearch (2003a, 2003b, 2003c) X X X

Beal og Delpachtra (2003) X X X X

CBF (2004a) X X X X X

Breki Karlsson (2005) X X

Worthington (2006) X X X X

Atkinson, McKay, Collard og Kempson  (2006) X X X X

Stofnun um fjármálalæsi (2009), Vordís Svala Jónsdóttir, 

Hugrún Ester Sigurðardóttir, Haukur Freyr Gylfason og Kári 

Kristinsson (2009) X X X

Breki Karlsson og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2009), 

Viðskiptaráðuneytið (2009), Stofnun um fjármálalæsi (2010)
X X X

Huston (2010) X X X

Atkinson og Messy (2011), Stofnun um fjármálalæsi (2011) X X X

Lusardi (2011) X X X X  
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2.3 Rannsóknir á fjármálalæsi 

Rannsóknir á hugtakinu fjármálalæsi hafa staðið yfir allt frá árinu 1967 þegar Bakken 

framkvæmdi eina af fyrstu rannsóknunum, sem vitað er um á þessu sviði. Áhugi á 

fjármálalæsi, og samhliða honum fjöldi rannsókna, jókst þó verulega í kringum árið 1990 

hjá ákveðnum samfélagshópum. Með auknum áhyggjum af lélegu fjármálalæsi í 

Bandaríkjunum í kringum 1995 jókst framboð af námskeiðum, úrræðum og áætlunum til 

að auka fjármálalæsi almennings (Braunstein og Welch, 2002; Hilgert og Hogarth, 2002; 

Hilgert, Hogarth og Beverly, 2003).  

Gerð var rannsókn við háskólann í Wollongon í Ástralíu af A. C. Worthington (2006) til 

að meta fjármálalæsi fullorðins fólks og rannsaka hlutverk lýðfræðilegra, félagslegra og 

fjárhagslegra eiginleika á fjármálalæsi fullorðinna. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

bæta gagnagrunn um fjármálalæsi sem innlegg í menntastefnu Ástrala, sem gæti nýst 

sem til samanburðar við rannsóknir í öðrum löndum.  Það kom í ljós að mikill munur er á 

fjármálalæsi eftir lýðfræði- og félagslegum þáttum. Að öllu jöfnu hafa karlar, eldri 

einstaklingar, faglærðir einstaklingar, eigendur fyrirtækja og stjórnendur, eigendur 

smáfyrirtækja, háskólamenntaðir og einstaklingar með hærri laun, með meiri sparnað 

og hærri húsnæðislán meira fjármálalæsi. Konur, atvinnulausir og aðrir sem ekki eru á 

vinnumarkaði, bændur og þeir sem hafa ekki lokið 10. bekk eru hins vegar líklegri til að 

hafa lítið fjármálalæsi. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa skýra vísbendingu hvaða 

hópur eða hópar það eru í samfélaginu sem helst þurfa á aukinni fræðslu um 

fjármálalæsi að halda. Þá benda niðurstöður einnig til að fjármálalæsi aukist með 

auknum tekjum, sparnaði og húnsæðislánum heimila. Samkvæmt þessari rannsókn eru 

heimili með há húsnæðislán með mikið fjármálalæsi og meðvituð um stöðu sína 

(Worthington, 2006). Gögn notuð í þessari rannsókn voru fengin frá Roy Morgan 

Research’s (2003b) ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia og byggði á 

svörum 3.548 einstaklinga.  

Atkinson, McKay, Collard og Kempson (2007) gerðu viðamikla grunnrannsókn sem 

byggði á viðtölum við 5.328 einstaklinga fyrir breska ríkið. Aðalmarkmið með 

grunnrannsókninni var að safna öflugum og áreiðanlegum gögnum sem fælu í sér 

mælingar á fjárhagslegri færni meðal Breta, mældu mismunandi þætti fjárhagslegrar 

færni og skapaði gögn sem gerðu það mögulegt að greina fjárhagslega færni í Bretlandi, 
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Skotlandi, Wales og á Norður-Írlandi.  Rannsóknin var hugsuð sem viðmiðunarrannsókn 

til framtíðar. Þá beindust spurningarnar í henni helst að hegðun og viðhorfi án þess að 

meta hvort um rétt eða röng svör væri að ræða. Fjórir þættir skilgreina fjárhagslega 

færni (1) Dagleg stjórnun fjármuna, (2) fjárhagslegar áætlanir og skipulag, (3) val á 

fjárhagslega tengdum vörum (4) og það að vera upplýstur um fjárhagsleg málefni. 

Fjárhagsleg þekking og skilningur eru hluti af síðasta flokknum. Fundin var leið til að 

aðgreina þá aðila sem ættu á hættu að vera með litla fjárhagslega getu, án þess þó að 

rannsaka hvern og einn. Niðurstaðan var að einstaklingar geta staðið sig mjög vel í 

einum þætti en mjög illa í öðrum og því mikilvægt að meta alla fjóra flokkana en ekki 

aðeins fjárhagslega færni sem heildstæðan þátt (Atkinson, McKay, Collard og Kempson, 

2007). 

Í rannsókn Huston (2010) eru teknar saman þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

fjármálalæsi sl. áratug eða svo og er gerð samantekt á þýðingu hugtaksins og mælingum 

á fjármálalæsi. Til að kanna fjármálalæsi og finna leiðir til að bæta það þarf að fara í 

ákveðna grunnvinnu og útbúa samræmda staðla til að mæla hæfni neytenda til að taka 

farsælar fjárhagslegar ákvarðanir. Þrátt fyrir mikilvægi þessa virðist sem rannsakendur 

hafi gefið mælitækjum fjármálalæsis lítinn gaum. Þá leiðir rannsóknin í ljós mun á 

hugtökunum fjárhagsleg þekking annars vegar, sem tekur til þeirra fjárhagslegu 

vitneskju sem eintaklingur býr yfir og fjármálalæsi hins vegar sem bætir færni og 

sjálfstrausti til að nýta þá þekkingu í þágu fjárhagslegrar velgengni við fyrra hugtakið. Sjá 

nánar á mynd 2  
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Mynd 2 Hugmyndafræði fjármálalæsis (Huston, 2010) 

 

Tilgangurinn með rannsókninni var að leggja áherslu á takmarkanir og aðstoða aðra 

rannsakendur við að koma á fót stöðluðum, samræmdum og viðurkenndum tækjum og 

tólum í mælingum á fjármálalæsi.  Í samantektinni er bent á þrjár meginhindranir við að 

hanna staðlaðan mælikvarða á fjármálalæsi. Þær eru: Skortur á samræmdri 

hugmyndafræði og skilgreiningu fjármálalæsis, skortur á fjölda spurninga til að mæla 

alla þætti fjármálalæsis og skortur á leiðbeiningum um úrvinnslu gagna. Þá bendir 

Huston á að skilgreina og mæla fjármálalæsi á réttan hátt sé lykilatriði við greiningu á 

menntunarlegum áhrifum sem og hindrunum á farsælum fjárhagslegum 

ákvarðanatökum. Þá er yfirleitt er stuðst við mælingar á fjármálalæsi til að meta þörf 

fyrir frekari menntun eða til útskýringar á fjárhagslegum niðurstöðum.  Skortur er hins 

vegar á rannsóknum sem mæla eingöngu fjármálalæsi (Huston, 2010). 

OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) hefur leitast við að 

hanna staðlaðan spurningalista sem hentar þjóðum heims og gerir aðilum kleift að gera 

samanburð á stöðu fjármálalæsis milli landa þar sem tillit er tekið til úrbóta sem 

ráðlagðar voru af Huston (2010). Tilgangurinn er að greina sameiginlega og aðgreinandi 

þætti í fjármálalæsi og auðvelda samanburð milli landa.  Þörf fyrir sameiginlega og 

samræmda skilgreiningu á fjármálalæsi er ein af stærstu áskorununum með tilliti til 

alþjóðlegrar samanburðarhæfni. Eitt helsta afrek þeirrar vinnu var hönnun viðurkenndra 



 

19 

grunnspurninga sem þarf svo að þýða yfir á viðeigandi tungumál í því landi sem 

rannsókn er gerð án þess þó að þær missi merkingu eða verði of erfiðar i skilningi. Til að 

fyrirbyggja slíkt voru fulltrúar þátttakenda forkönnunarinnar frá fjölda landa fengnir að 

borðinu og því var unnt að útiloka vandkvæði á hönnunarstigi hvað svo sem síðar kann 

að gerast. Mikilvægt er að átta sig á að þegar talað er um samræmi spuninganna 

(consistency) er ekki átt við að þær þurfi að vera nákvæmlega eins í hverju landi fyrir sig. 

Spurningarnar þurfa að fela í sér sömu hugmyndafræðina og mæla sömu víddir, en 

samhengi spurninganna og framsetning þeirra getur verið önnur. OECD/INFE 

forkönnunin býður upp á slíkan sveigjanleika. Leiðbeiningar um framkvæmd og 

úrvinnslu rannsóknarinnar fylgja með til allra þátttakenda forkönnunarinnar til að 

fyrirbyggja skort á samræmi (Atkinson og Messy, 2011). 

Spurningalistinn inniheldur 19 kjarnaspurningar en Hunter (2010) taldi 12 

kjarnaspurningar vera lágmark og því ættu skilyrðum hennar að vera fullnægt. Þá var 

tekið tillit til þeirra fjögurra flokka sem saman mynda fjárhagslega færni samkvæmt 

Atkinson o.fl. (2007). Þá geta ytri áhrif haft áhrif á niðurstöður og þarf því að taka tillit til 

þeirra. Sjötíu og tvö lönd eru aðilar að OECD/INFE og nú þegar er verið að framkvæma 

forkönnunina í tólf löndum (Atkinson og Messy, 2011). 

Nýleg rannsókn Lusardi frá árinu 2011 kannar fjárhagslega færni í Bandaríkjunum. 

Spurningar miðast við fjárhagslega færni Atkinson o.fl. (2007) og tók tillit rannsóknar 

The National Financial Capability Study (Applied Research & Consulting LLC (ARC), FINRA 

Investor Education Foundation, Lusardi, A. og the Office of Financial Education of the 

U.S. Treasury Department, 2009) sem var samsett úr þremur könnunum.  Þátttakendur 

voru 1.488 Bandaríkjamenn í einni símakönnun og tveimur netkönnunum. Niðurstöður 

benda til þess að Bandaríkjamenn séu ekki með mikla fjárhagslega færni og er það í takti 

við niðurstöður fyrri rannsókna. Bandaríkjamenn eiga erfitt með að gera áætlanir til 

framtíðar eins og að leggja fyrir í sjóð fyrir menntun barna sinna og eftirlaunaaldur sinn. 

Meirihluti þeirra gerir heldur ekki ráð fyrir óvæntum útgjöldum og neyðartilfellum sem 

eykur líkur á áföllum fyrir þá sjálfa persónulega og samfélagið í heild. Þegar meta á 

fjárhagslega færni  er mikilævægt að horfa ekki eingöngu til eigna heldur einnig 

skuldastöðu. Í niðurstöðum kemur í ljós að hegðun Bandaríkjamanna býður upp á mikil 

útgjöld og háar vaxtagreiðslur. Þá virðast þeir ekki vera meðvitaðir um kjör og skilmála 
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lána sinna og taka þar af leiðandi óhagstæðar ákvarðanir. Þá átta þeir sig ekki á 

grunnhugtökum eins og verðbólgu og vöxtum í samhengi við verðmat eigna og áhættu í 

fjárfestingu (Lusardi, 2011). 

 

2.3.1 Íslenskar rannsóknir 

Árið 2005 gerði Breki Karlsson rannsókn á fjármálalæsi íslenskra 

framhaldsskólanema. Þessi rannsókn náði til 658 átján ára nemenda í 15 

framhaldsskólum. Megintilgangur rannsóknarinnar var að safna upplýsingum um 

fjármálalæsi 18 ára framhaldsskólanema en einnig að greina þá þætti sem voru 

sameiginlegir með þeim sem höfðu mikið fjármálalæsi. Mælitækið var spurningalisti og 

voru samdar spurningar í samræmi við það hvað eðlilegt mætti telja að 18 ára 

nemendur ættu að vita um fjármál. Spurningalistinn byggði á rannsókn Chen og Volpe 

(1998). Dr. Þorlákur Karlsson forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík og Ólafur 

Ísleifsson lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík voru ráðgefandi við hönnun 

spurningalistans og val á spurningum. Úr varð listi 75 spurninga, 40 þekkingarspurninga 

og 35 bakgrunnsspurninga. Undirfokkar í þekkingarhlutanum voru: Fjármál, sparnaður 

og lántökur, skattar og réttindi og skyldur með jafnri dreifingu á fjölda spurninga í 

hverjum flokki. Svörin voru notuð til að reikna út einkunn fyrir heildarþekkingu sem tók 

mið af meðaltali í hverjum undirflokki ásamt meðaltali úr hverjum flokki fyrir sig. Karlar 

komu betur út en konur með 4,77 af 10 mögulegum á móti 4,58 hjá konum en 

meðaleinkunn heildarþekkingar var 4,67. Niðurstöður gefa til kynna að 

framhaldsskólanemendur séu síður en svo vel að sér í fjármálum en þeir höfðu mikinn 

áhuga á málefninu og frekari fræðslu því tengdu. Þá kom í ljós að þeir nemendur sem 

unnu mikið með námi höfðu meira fjármálalæsi en þeir sem unnu lítið eða ekkert. Karlar 

höfðu meira fjármálalæsi en konur. Menntun föður og fjármálalæsi nemendans hafði 

marktæka jákvæða fylgni en einnig var marktækur munur á þekkingu nemenda eftir því 

hvaða banka þeir höfðu viðskipti við (Breki Karlsson, 2005).  

Árið 2009 gerðu Vordís Svala Jónsdóttir, Hugrún Ester Sigurðardóttir, Haukur Freyr 

Gylfason og Kári Kristinsson, öll við Háskólann í Reykjavík, samanburðarrannsókn á 

fjármálalæsi meðal 18 ára íslenskra framhaldskólanema. Tilgangurinn var að kanna 

hvort fjármálalæsi 18 ára framhaldsskólanema hefði breyst samanborið við niðurstöður 
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rannsóknar Breka Karlssonar frá árinu 2005. Mælitækið var spurningalisti sem byggði á 

spurningalista úr viðmiðunarrannsókn en var uppfærður með tilliti til orðalags og talna. 

Spurningalistinn innhélt 72 spurningar. Skipting í undirflokkum hélt sér, en einni 

spurningu var minna í þessum hluta frá fyrri rannsókn.  Nemendur í tuttugu og tveimur 

framhaldsskólum tóku þátt í rannsókninni  og fengust svör frá 1.015 nemendum. 

Framkvæmd könnunarinnar var í höndum skólameistara hvers skóla fyrir sig. Könnunin 

var lögð fyrir nemendur í pappírsformi eins og um próf væri að ræða til að útiloka 

utanaðkomandi áhrif.  Helstu niðurstöður sýndu aukningu á fjármálalæsi frá fyrri 

rannsókn. Nemendum á viðskipta- og hagfræðibraut gekk betur í könnuninni en 

nemendum á öðrum brautum sem bendir til að fjármálakennsla hafi áhrif á fjármálalæsi. 

Körlum gekk sömuleiðis betur en konum og bendir það til að þeir hafi meira fjármálalæsi 

(Vordís Svala Jónsdóttir o.fl., 2009).  

Það var svo árið 2009 sem rannsókn var gerð á fjármálalæsi Íslendinga á aldrinum 18-

80 ára fyrir hönd nefndar um fjármálalæsi á vegum Viðskiptaráðuneytisins.  Nefndin 

fékk Rannsókn og greiningu og Stofnun um fjármálalæsi við Háskólann í Reykjavík til að 

framkvæma rannsóknina. Mælitækið var spurningalisti sem þróaður var útfrá 

fyrirliggjandi rannsóknum um efnið og með ráðgjöf nefndar um fjármálalæsi, en auk 

nefndarmanna voru ráðgefandi aðilar frá íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. Um var 

að ræða símakönnun sem var gerð í lok árs 2008 og skilaði 65% svörun. Helstu 

niðurstöður voru þær að menntun, tekjur, kyn og hjúskaparstaða hafa áhrif á 

fjármálalæsi. Helmingur aðspurðra hafði áhyggjur af fjármálum og aðeins 38% hélt 

heimilsbókhald. Þá höfðu tæplega helmingur áhuga á frekari fræðslu um fjármál. Tveir 

af hverjum þremur greiddi í séreignarlífeyrissparnað og mikill meirihluti var að greiða af 

lánum. Könnunin leiddi í ljós að skortur er á kennslu í fjármálum sem rekja má til þess að 

kennarar telja sig ekki nægilega hæfa til að kenna viðfangsefnið. Ekki er boðið upp á 

neina kennslu í fjármálum við Kennaraháskóla Íslands (Stofnun um fjármálalæsi, 2009).  

Dagana 5. - 15. desember 2011 var gerð rannsókn á vegum Stofnunar um 

fjármálalæsi, en ekki hafa verið birtar niðurstöður úr henni.  Mælitæki í þeirri rannsókn 

var spurningalisti byggður á lista rannsóknar Atkinson og Messy (2011) fyrir OECD sem 

hannaður var með það að leiðarljósi að unnt væri að bera saman niðurstöður milli 

landa. Um var að ræða símakönnun. Greint verður frá helstu niðurstöðum 3. maí 2012. 
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3 Fjárhagsleg velgengni 

Hér verður farið yfir helstu skilgreiningar á fjárhagslegri velgengni. Þá verða skoðaðar 

víddir og þær aðferðir sem eru notaðar við að mæla hugtakið.  Að lokum verður gerð 

grein fyrir helstu rannsóknum.    

 

3.1 Skilgreiningar á fjárhagslegri velgengni 

Fjárhagsleg velgengni hefur lengi vakið áhuga fræðimanna. Í upphafi var fjárhagsleg 

velgengni einfaldlega skilgreind sem hamingja eða almenn ánægja með fjárhagslega 

stöðu. Strumpel (1976) gerði grein fyrir því að fjárhagsleg velgengni væri meira en 

tímabundin ánægja heldur fælist í hugtakinu ánægja einstaklinga með tekjur og 

sparnað, skilningur á tækifærum, hæfnin til að ná endum saman, efnislegt öryggi, og 

tilfinning fyrir sanngirni á almennri umbun.  

Hugmyndafræðilegt líkan til að skilgreina þætti sem skapa fjárhagslega velgengni var 

sett fram af Deacon og Firebaugh (1988),sjá mynd 3.  

 

 

Mynd 3 Hugmyndarammi fjárhagslegrar velgengni (Deacon og Firebaugh, 1988) 

 

Samkvæmt kenningum Deacon og Firebaugh (1988) er fjárhagsleg velgengni 

skilgreind sem samspil lýðfræðilegra einkenna (fjárhagsleg einkenni, ráðstöfun fjármuna 

og fjárhagsleg kennsla) sem í samblandi við fjárhagslega hegðun (heimilisbókhald, 
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sparnaður, áhætta og mikil neysla) skilar ákveðinni fjárhagslegri stöðu/útkomu og hefur 

áhrif á fjárhagslega velgengni. 

Erfitt hefur verið að skilgreina hugtakið „fjárhagsleg velgengni“ þrátt fyrir að mikið 

hafi verið skrifað um það. Í viðleitni Porter (1993) til að hanna hugmyndafræði 

fjárhagslegrar velgengni kemst hann að því að þættir eins og  persónueinkenni, 

samanlögð gildi einstaklings, markmið og ráðstöfun séu einkenni sem skilgreina 

alheimsmerkingu á velgengni.  Þegar kemur að fjárhagslegri velgengni er ekki eingöngu 

um hlutlægar og huglægar mælingar að ræða, heldur einnig hvernig einstaklingur 

skynjar hlutlæga þætti fjárhagslegrara stöðu eftir að hafa borið þá þætti saman við 

staðlaðan samanburð.  

Joo (2008) skilgreindi fjárhagslega velgengni sem ástand þar sem einstaklingur býr við 

fjárhagslega heilsu, ánægju og er áhyggjulaus sem byggir á huglægu mati á fjárhagslegri 

stöðu. Þessa sömu skilgreiningu notuðu Malone, Stewart, Wilson og Korsching (2010) í 

rannsókn á fjárhagslegri velgengni bandarískra kvenna. 

 

3.2 Víddir fjárhagslegrar velgengni  

Fjárhagslega velgengni er hægt að mæla bæði huglægt (subjective) og hlutlægt 

(objective). Í huglægri aðferð er einstaklingur beðinn um að gefa upplýsingar og mat á 

sinni eigin stöðu, mikið til byggt á eigin tilfinningu og reynslu (Carletto og Zezza, 2004). 

Þegar um hlutlæga mælingu er að ræða er frekar stuðst við staðreyndir eins og tölulegar 

upplýsingar frá opinberum aðilum t.d. í almennum rannsóknum opinberra aðila hvers 

lands eins og gert er í löndum Evrópska Efnahagssvæðisins (EES) og hjá Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, 2011). 

Í rannsókn Prawitz, Garman, Sorhaindo, O‘Neill, Kim og Drentea (2006) var tekið 

saman yfirlit helstu aðferða og bornar saman huglægar og hlutlægar mælingar. 

Rannsóknin ól af sér líkanið InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale 

(IFDFW) með þann tilgang að mæla fjárhagslega velgengni. Líkanið byggir á 8 huglægum 

spurningum svarenda sem þátttakendur svara samkvæmt eigin tilfinningu/mati á 

fjárhagslegri stöðu sinni. Þar er miðað við þætti eins og getu til að standa í skilum, að 

geta útvegað ákveðna upphæð í tíma, heildstætt mat á fjárhagslegri stöðu og áhyggjur.  
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Sú leið sem oftast er farin til að meta fátækt er að mæla tekjur og er þá yfirleitt stuðst 

við ákveðnar hlutlægar mælingar (Geir H. Haarde, 2006; Hagstofa Íslands, 2007). 

Í rannsókn á fjárhagslegri stöðu heimila barna í 10. bekk íslenskra grunnskóla voru 

nemendur beðnir um að meta fjárhagstöðu fjölskyldu sinnar huglægt sem góða, 

miðlungs eða slæma. Spurningin var: „Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það 

fjárhagslega?“ (Hildur Dís Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ýr Óskarsdóttir, 2009). 

Í rannsóknum á fjárhagslegri velgengni er stundum tekið mið af forsjálni. Það er hvort 

einstaklingur geri áætlanir til skamms, meðallangs og lengri tíma. Það getur falist í að 

einstaklingur haldi heimilisbókhald, eigi varasjóð og hafi áætlanir varðandi framfærslu 

eftir starfslok (Breki Karlsson og Bryndís B. Ásgeirsdóttir, 2009).  

Í Lífskjararannsókn Hagstofu Íslands er fjárhagsleg velgengni metin með huglægum 

hætti með mati  svarenda á eigin útgjöldum og efnahagsstöðu. Eftirfarandi þættir koma 

þar að: Geta heimilisins til að ná endum saman fjárhagslega,  að standa í skilum með 

afborganir lána og getu til að mæta óvæntum útgjöldum. Einnig vanskil vegna fjárskorts 

a.m.k. einu sinni á undanförnum 12 mánuðum á greiðslum húsnæðislána eða húsaleigu 

(Hagstofa Íslands, 2011). 

 

3.3 Rannsóknir á fjárhagslegri velgengni 

Ein af fyrstu aðferðunum við að mæla eigin velferð með huglægum hætti var gerð af 

Cantril (1965) sem var fyrstur til að koma með 10 þrepa stiga sem þátttakendur voru 

beðnir um að staðsetja sig í samkvæmt eigin mati.  

Önnur aðferð við að mæla fátækt á megindlegan og eigindlegan hátt tekur tillit til 

hefðbundinna hlutlægra mælinga, en bætir við og tengir saman við huglæga mælingu. 

Fyrsti aðilinn til að beita slíkri aðferð var Van Praag (1968), með spurningu um mat á 

innkomu (Income Evaluation Question, IEQ). Aðferðin gekk út á að spyrja þátttakendur 

hvaða tekjur þeir teldu vera „mjög slæmar“ til „mjög góðar“ með nokkrum 

valmöguleikum þar á milli. Svörin voru síðan notuð til grundvallarmati á velferð.  

Rannsóknir á fjárhagslegri velgengni hafa í sögulegu samhengi verið framkvæmdar 

skref fyrir skref. Í byrjun var fjárhagsleg velgengni rannsökuð með hlutlægum hætti eins 

og lýðfræðilegum þáttum, félagshagfræðilegri stöðu og neyslu varanlegra vara (Foster 
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og Metzen, 1981; Hefferan, 1982; Williams, 1985). Síðar hófust rannsóknir á huglægum 

þáttum í meiri mæli eins og ánægju neyslu, fjármálastjórn heimilis og heimilisaðstæðum 

til að meta þátt skynjunar einstaklingsins á fjárhagslega velgengni hans (Godwin og 

Carroll, 1985; Hira, 1986; Jeries og Allen, 1986; Wilhelm, Iams og Ridley, 1987).  

Einnar breytu mælikvarðar eru algengir í könnunum og taldir góðir og gildir (Mitchell 

og Helson, 1990). Porter (1993) studdist við skilgreiningu Cantril (1965) í sinni rannsókn 

sem byggir á einnar breytu mælingu á fjárhagslegri stöðu og hefur sú aðferð síðan verið 

þróuð í þrengri skilgreiningu efnahagslegrar velgengni þar sem einstaklingar eru beðnir 

um að staðsetja sig á fátækraskala (Riffault, 1991; Mangahas, 1995; Ravallion og 

Lokshin, 2002). 

Í rannsókn sem gekk út að spyrja hversu miklar tekjur þyrfti til að ná endum saman 

og notast var við lágmarksinnkomu spurninguna (Minimum Income Question) var 

hlutlæg mæling borin saman við þá huglægu til að meta velferð (Kapteyn, 1994).  

Lýðfræðilegir þættir eins og fjöldi í heimili og hjúskaparstaða hafa verið kannaðir og 

geta þeir haft mikil áhrif á sjálfsmat einstaklinga (Lanjouw og Ravallion, 1995; Diener, 

Suh, Lucas og Smith, 1999). Hlutfall kvenna og barna í heimili hafa áhrif á mat 

einstaklinga á velferð (Ravallion og Lokshin, 2000). Þá geta einstaklingar með sömu 

tekjur metið stöðu sína með mismunandi hætti ef þættir eins og atvinnuleysi eða 

heilsuvandamál koma við sögu (Frey og Stutzer,2002).  

Í rannsókn Elaine Kempson (2002), Over-indebtedness in Britain, sem gerð var í 

Bretlandi voru þátttakendur beðnir að meta fjárhagslega stöðu sína með huglægri 

mælingu.  Eftirfarandi þættir voru hafðir til grundvallar spurningalistunum: 

Fjármálastjórnun og viðhorf til lántöku, lýðfræðilegir þættir heimila, húsnæðislán, 

bankainnistæður og yfirdrættir, kreditkort, kort einstakra verslana/hlaupareikningar, 

verlsun úr póstlista/úr bæklingum, kaupleiga, útlán, tryggingar, rekstrarkostnaður 

heimilis og innihélt spurningar til þeirra sem höfðu lent í vanskilum, höfðu átt við 

fjárhagslega erfiðleika eða þá sem höfðu fengið lánað umfram greiðslugetu eða 

fjármagnað afborganir með frekari lántöku. Þátttakendur eru því beðnir um að gefa 

upplýsingar frá eigin hendi og fjárhagsstaða metin út frá þeim en ekki opinberum 

tölfræðilegum upplýsingum eða hlutlægum mælingum. Ekki er verið að bera þær 

upplýsingar við gögn úr hlutlægri mælingu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram 
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að tekjur miðaðar við fjölda í heimili er helsti áhættuþátturinn og yngri aldurshópar eigi 

frekar á hættu að lenda í fjárhagserfiðleikum. Einnig eru þeir sem eru einstæðir og 

atvinnulausir almennt í verri stöðu (Kempson, 2002).  

Aðferð þar sem þátttakendur eru beðnir um að meta fjárhagslega stöðu sína með því 

að staðsetja sig á 10 þrepa stiga (skala-aðferð), gáfu Ravallion og Lokshin (2002) heitið 

Fjárhagsleg-velgengni spurningin (Economic Welfare Question, EWQ).  Eftirfarandi 

spurning var borin upp: Ímyndaðu þér 10 þrepa tröppu, þar sem neðst í fyrsta þrepi 

stendur fátækasta fólkið og í efsta þrepi, því tíunda, standa þeir ríkustu. Í hvaða þrepi 

stendur þú í dag? 

Í rannsókn Lokshin, Umapathi og Paternostro (2004) á velferð í Madagascar gáfu 

niðurstöður til kynna að ekki væri nægjanlegt að styðjast eingöngu við hlutlægar 

mælingar á fátækt innan lands þar sem ýmis lýðfræðileg og landfræðileg atriði skiptu 

máli og því mikilvægt að taka tillit til huglægra mælinga til að fá nákvæmari og réttari 

niðurstöður.  

Þetta styður rannsókn Carletto og Zezza (2004) á huglægum og hlutlægum mælingum 

á velferð í Albaníu árið 2004.  Þar var skoðaður munur á niðurstöðum þessara tveggja 

aðferða við mælingar á fátækt og velferð og hvernig sameining beggja aðferða gæfi 

frekari innsýn í niðurstöður slíkra mælinga.   

Án tillits til þeirra huglægu mælingar sem valin er þá benda fræðin ítrekað til að 

niðurstöður mælinga sem byggja á sjálfsmati, hvort sem skilgreint vítt (hamingja) eða 

þröngt (fátækt eða fjárhagsleg staða) eru verulega frábrugðnar þeim hlutlægu eins og 

vergri þjóðarframleiðslu og þess háttar sem byggja á tekjum og útgjöldum. Slíkt 

misræmi gæti t.d. verið rakið til þess að einstaklingar meta fjárhagslega stöðu og fátækt 

ekki einvörðungu með tekjum og gjöldum. Í ljósi þess að lítið hagfræðilegt efni fannst 

um huglæga velferð og til að fá viðhorf þátttakenda á eigin velferð studdust Carletto og 

Zezza (2004) við skala aðferð.  

Niðurstöður gáfu til kynna að huglægt og hlutlægt mat væri mjög svipað. Þær gáfu 

einnig til kynna að einstaklingar jafna fátækt ekki eingöngu við tekjur heldur koma aðrir 

þættir að. Þeir sem eru með hæsta stig menntunar upplifa sig fátækari en hlutlægar 

mælingar gefa til kynna en munur mælist ekki meðal annara sé miðað við neðri 

menntunarstig. Ekki reyndist vera munur vegna landfræðilegra þátta eða kyns á milli 
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mæliaðferða. Þá skynja þeir sem meta heilsu sína slæma og eru atvinnulausir 

fjárhagslega stöðu sína slæma miðað við hlutlægar mælingar.  Mesta misræmi á milli 

huglægs mats og hlutlægra mælinga mátti þó rekja til fjölda í heimili, þar sem fleiri í 

heimili telja sig vera fátækari en eru minnst fátækir miðað við hlutlægar mælingar. 

Ástæður misræmis milli aðferða gæti legið í því að verið sé að mæla sitthvorn hlutinn 

þar sem seinni aðferðin mælir tölulegar staðreyndir en hinn fyrri gæti tekið ó-

fjárhagslega þætti með sem hefðu áhrif á niðurstöðuna. Viðhorf hefur til að mynda mjög 

mikil áhrif á huglægt mat þar sem mjög neikvæður einstaklingur að eðlisfari gefur líklega 

verri mynd af sér en ella.  

Niðurstaðan er því sú að hlutlæg mæling, þó hún sé ekki næg ein og sér, er 

sannarlega lykilatriði við mat á niðurstöðum huglægs mats. Þá gefa niðurstöður góð rök 

fyrir því að tekið sé tillit til huglægs mats á fátækt og fjárhagslegri stöðu, til að bæta við 

en ekki leysa af hólmi, hefðbundnar hlutfallslegar mælingar (Carletto og Zezza, 2004). 

Í rannsókn sem kannaði hversu viðkvæm heimili væru í fjárhagslegum skilningi var 

kannað hvort viðkomandi heimili hefði burði til að útvega 2.000 Bandaríkjadala á 30 

dögum og með hvaða hætti. Helmingur aðspurðra kvaðst ekki eða líklega ekki geta 

útvegað upphæðina, með nokkuð jafnri skiptingu á milli hópa. Tekjulágir einstaklingar 

voru líklegri til að tilheyra þessum hópi viðkvæmra heimila en einnig voru þó heimili úr 

millistétt. Meirihluti þeirra sem kváðust geta útvegað upphæðina og sú leið sem yfirleitt 

var fyrir valinu í neyðartilfellum var sparnaður fjölskyldunnar. Næst kom nær-fjölskylda 

og vinir, þá hefðbundin lán og óhefðbundin lán, fleiri vinnustundir og að lokum sala á 

eignum (Lusardi, Schneider og Tufano, 2011). 

 

3.3.1 Íslenskar rannsóknir 

Í rannsókn sem lögð var fyrir 3.844 nemendur 10. bekkjar grunnskóla á Íslandi árið 2009  

voru nemendur beðnir um að meta fjárhagstöðu fjölskyldu sinnar.  Spurt var: „Hversu 

gott telur þú fjölsyldu þína hafa það fjárhagslega?“  68,2% mátu hana góða, 27,3 % 

miðlungs og 4,5% slæma.  Niðurstöður komu rannsakendum á óvart, þ.e. huglægt mat 

nemendanna, þar sem búist var við að að fleiri telduað fjárhagstaða fjölskyldunnar væri 

slæm því á sama tíma voru niðurstöður hlutlægra mælinga Hagstofunnar á þá leið að 
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um 10% heimila væru með slæma fjárhagslega stöðu, miðað við 4,5 % að mati nemenda 

(Hildur Dís Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ýr Óskarsdóttir, 2009; Hagstofa Íslands, 2007).  

Í skýrslu um skuldavanda heimilanna á Íslandi og í skýrslu um stöðu skuldara á 

Norðurlöndunum er greint frá mælingum á skuldum og úrræðum til að bregðast við 

fjárhagsvanda. Viðmið á þörfum fyrir aðstoð var mæld og var stuðst við tölulegar 

staðreyndir eða hlutlæga mælingu (Forsætisráðuneytið 2010; Velferðarráðuneytið, 

2010).  

Umboðsmaður skuldara gerir greiðsluerfiðleikamat fyrir viðskiptavini sína þegar svo 

ber við. Embættið notar bæði huglægt og hlutlægt mat. Fyrsta skref er að fá heildarsýn á 

fjármálin og er þá litið til eftirfarandi þátta: Upplýsingar frá kröfuhöfum um eftirstöðvar 

lána, vanskil, útistandandi ábyrgðir og annað sem tengist málinu. Þetta eru hlutlægar 

upplýsingar sem aflað er. Síðan er það umsækjanda að leggja fram réttar upplýsingar 

um framfærsluliði (hita, rafmagn, tryggingar), laun, eignir og annað sem máli skiptir 

(Velferðarráðuneytið, 2011; Umboðsmaður skuldara, 2012). 

Hagstofa Íslands er sá opinberi aðili sem sér um að mæla fjárhagslega velgengni 

þjóðarinnar. Fjárhagsstaða íslenskra heimila hefur verið mæld frá árinu 2004 í 

lífskjararannsókn og birtast niðurstöður í Hagtíðindum. Lífskjararannsókn Hagstofunnar 

(SILC) er hluti af samræmdri lífskjararannsókn Hagstofu Evrópusambandsins (EU-SILC) 

sem tekur á móti og gerir samanburð á niðurstöðum sambærilegra rannsókna allra 

landa Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Lífskjörum er skipt upp í sjö flokka og snertir 

einn þeirra fjárhagslega velgengni (Hagstofa Íslands, 2011). Niðurstöður frá árinu 2011 

sýna að 51,5 % íslenskra heimila áttu erfitt með að ná endum saman á árinu miðað við 

rúmlega 30% árið 2008. 10,2% heimila höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán eða 

leigu undanfarna 12 mánuði og 12,4% heimila höfðu lent í vanskilum með önnur lán á 

sama tímabili. Þá áttu tæplega 40% heimila erfitt með að mæta óvæntum útgjöldum 

árið 2011 miðað við tæp 27% árið 2008. Þegar á heildina er litið þá hefur fjárhagsleg 

staða heimilanna versnað miðað við árin á undan. Þess ber þó að geta að vægi vanskila 

vegna húsakosts er meiri en annarra skuldbindinga sem hafa minnkað samanborið við 

fyrri ár. Þá standa einstæðir foreldrar verst en barnlaus heimili með fleiri en einn 

fullorðinn í heimili stóðu best. Ef litið er til meðalaldurs fullorðinna heimilismanna þá 

standa heimili með meðalaldurinn 30-39 ára verst í öllum þáttum sem kannaðir voru, að 
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undanskildum óvæntum útgjöldum. Er það í samræmi við niðurstöður fyrri ára.  Þá er 

dregin sú ályktun af niðurstöðum að því hærri sem meðalaldur fullorðinna einstaklinga 

er á heimili því minni hætta er á fjárhagsvanda. Með því að sundurliða spurningar betur, 

útskýra betur hvað felst í byrði húsnæðiskostnaðar, jókst vægi þeirra sem töldu hana 

þunga og bendir það til þess að skilningi sé ábótavant (Hagstofa Íslands, 2011).  

 

3.4 Grundvöllur rannsóknar 

Eldri rannsóknir Bakken (1967) og Langrehr (1979) sýna fram á að þeir nemendur sem fá 

fjármálakennslu séu fjármálalæsari. Niðurstöður eru ekki einsleitar þegar kemur að 

gagnsemi kennlsu í fjármálalæsi. Þrátt fyrir að í einhverjum tilfellum hafi það sýnt sig að 

ákveðnir þættir er snúa að stjórnun fjármuna neytenda hafi batnað, t.d. sjá um útlán og 

auka sparnað þá breytist fjárhagsleg hegðun ekki endilega í kjölfar aukinnar 

fjárhagslegrar fræðslu. Tímasetning, skipulag og mannlegir þættir eins og vilji til að 

breytast hafa hvað mest um það að segja hversu líklegt er að kennsla skili sér í langtíma 

fjárhagslegri velgengni viðkomandi. Braunstein og Welch (2002) bentu á að lítil 

fjármálakunnátta geti haft slæm áhrif á fjárhagslega velgengni einstaklinga. Skiptar 

skoðanir eru þó á tenglsum milli fjárhagslegrar kunnáttu og fjárhagslegrar velgengni og 

aðeins um helmings líkur á að þau séu nokkur ef marka má niðurstöður rannsókna 

(Braunstein og Welch, 2002). 

Áhugasamir aðilar í Bandaríkjunum, stjórnvöld meðtalin, hafa auknar áhyggjur að því 

að neytendur skorti þekkingu á sviði fjármála til að taka afdrifaríkar ákvarðanir sem 

snerta líf þeirra og fjárhagslega velgengni. Þetta eru ákvarðanir sem geta haft áhrif á 

daglega fjárhagslega stjórn, langtímasparnað sem nýtist í húsnæðiskaup, frekari 

menntun og lífskjör á efri árum. Slæm stjórnun fjármuna getur einnig leitt til hegðunar 

sem eykur líkur á að neytendur lendi í fjárhagslegum áföllum (Braunstein og Welch, 

2002). 

Ef litið er til lengri tíma er margt sem bendir til að grunnþekking og hæfni almennings 

til að gera ábyrgar fjárhagslegar áætlanir til lengri tíma sé af skornum skammti (Anthes, 

2004). Neikvæðar afleiðingar lítils fjármálalæsis eru margar eins og uppsöfnun 

yfirdráttar og kreditkortaskulda, slæmt lánstraust, tryggingar í ólestri, lítill sparnaður og 

lífeyrissjóður ekki í góðum farvegi (Beverly og Burkhalter, 2005). 
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Marcolin og Abraham (2006) bentu á mikilvægi og gagnsemi þess að greina ákveðna 

eiginleika fjármálalæsis, sem í samblandi við ákveðin lýðfræðileg einkenni hefðu 

hámarksáhrif á fjárhagslega velgengni.  

Niðurstöður rannsóknar Vordísar Svölu Jónsdóttur o.fl. (2009) sýna fram á að þeir 

nemendur sem fá fjármálakennslu séu fjármálalæsari. Fjármálalæsi er hluti af mannauð 

sem hægt er að nýta í fjárhagslegum aðgerðum til að lengja neyslutíma og ábata 

(hegðun sem eykur fjárhagslega velgengni). Aðrir þættir (eins og hegðun, atferli og 

vitsmunaleg hlutdrægni, skortur á sjálfsstjórn, fjölskylda, metingur og samfélag) geta 

haft áhrif á fjárhagslega hegðun og velgengni.  

Samband fjármálalæsis, þekkingar, menntunar, hegðunar og velgengni má sjá á mynd 

4.  Einstaklingur sem er vel fjármálalæs, þ.e. býr yfir þekkingu og hæfni til að nýta þá 

þekkingu, sýnir ekki endilega vænta hegðun eða aukningu fjárhagslegrar velgengni 

vegna þessara annarra þátta. 

 

 

Mynd 4 Samband fjármálalæsi, þekkingar, menntunar, hegðunar og velgengni (Huston, 2010) 

Fjármálakennsla er framlag sem ætlað er að auka mannauð einstaklings, sérstaklega 

fjárhagslega þekkingu og/eða færni (fjármálalæsi). Vel hönnuð tæki og tól í fjármálalæsi 

sem ná að beisla bæði þekkingu og færni/beitingu getur veitt innsýn inn í það hversu vel 

fjármálakennsla bætir mannauð, en fólk þarf að hegða sér með ákveðnum hætti til að 

uppskera fjárhagslega velgengni.  Kunnátta og færni í fjármálum batnar við hækkun 

fjármálalæsis einstaklingsins en það segir þó ekki til um hvort fjárhagsleg hegðun taki 

sömu breytingum (Huston,2010).  
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Þá bendir nýleg rannsókn til að þó fjármálalæsi sé mikilvægt tæki við fjárhagslegar 

ákvarðanir þá veiti það mjög takmarkaða lýsingu á hvaða fjárhagslegu ákvarðanir 

einstaklingar munu taka í framtíðinni (Lusardi, 2011). Í þeim skilgreiningum á 

fjármálalæsi sem nú er stuðst við t.d. í nýlegri rannsókn Atkinson og Messy (2012) er 

gert ráð fyrir að mikið/lítið fjármálalæsi hafi bein áhrif á fjárhagslega velgengni fólks þar 

sem metin er kunnáta, hæfni og viðhorf. Því er oft eins og gert sé ráð fyrir að mikið 

fjármálalæsi jafngildi góðri fjárhagslegrar velgengni.  

Niðurstöður rannsókna eru ekki á einu máli um að fjármálalæsi jafngildi fjárhagslegri 

velgengni og er því áhugavert að skoða það nánar og gera samhliða mælingu á þessum 

tveimur þáttum. Því er sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning:  Eru tengsl á milli 

fjármálalæsis Íslendinga og fjárhagslegrar velgengni þeirra? 
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4 Rannsókn 

4.1 Tilgangur  

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvort það séu tengsl á milli fjármálalæsis og 

fjárhagslegrar velgengni. 

4.2 Markmið 

Markmiðið er að afla upplýsinga um fjármálalæsi Íslendinga og fjárhagslega velgengni 

þeirra. 

4.3 Rannsóknarspurning 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: 

Eru tengsl á milli fjármálalæsis Íslendinga og fjárhagslegrar velgengni þeirra? 

 

 

 

 



 

33 

5  Aðferðafræði 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar.  

5.1 Þátttakendur 

Þýðið voru Íslendingar á aldrinum 18-67 ára. Úrtakið var hentugleikaúrtak nemenda við 

Háskóla Íslands. 

5.2 Mælitæki 

Mælitækið var spurningalisti sem mældi fjármálalæsi annars vegar og fjárhagslega 

velgengni hins vegar. Spurningalistinn samanstóð af 41 spurningu.  

Við mælingu á fjármálalæsi var stuðst við spurningalista Atkinson og Messy (2011, 

2012). Spurningalistinn mældi þrjú hugtök: Þekkingu, hegðun og viðhorf og innihélt 19 

kjarnaspurningar.  Einkunn í fjármálalæsi var reiknuð út fyrir hvern einstakling og sást þá 

hversu lítið/mikið fjármálalæsi viðkomandi bjó yfir.  

Þar sem ekki allar spurningar úr lista Atkinson og Messy (2011, 2012) voru reiknaðar 

til einkunnar voru þær breytur sem teknar voru með í útreikning á einkunn teknar 

saman og má sjá þær í töflu 3. Hæst gat heildareinkunn fyrir fjármálalæsi orðið 21 stig 

og má sjá nánari útlistun á stigagjöf og kóðum í Viðauka 2. 
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Tafla 3 Breytur til einkunnar á fjármálalæsi 

Kunnátta

Fimm bræðrum eru gefnar 100.000 kr. Ef þeir eiga að 

skipta þeim jafnt hvað fær hver þeirra mikið í sinn hlut. 

Rétt svar er 20.000 kr.

Bræðurnir þurfa að bíða í 1 ár í að sinn hlut af 100.000 kr. 

Að þeim tíma liðnum geta þeir keypt:

Þú lánar vini þínum 25.000 kr. og færð 25.000 kr. til baka 

næsta dag. Hversu mikla vexti greiddi hann af láninu.

Þú leggur 100 kr. inn á reikning með 2% árlegum vöxtum. 

Þú leggur ekkert meira inn og tekur ekkert út. Hversu 

mikil er upphæðin í lok árs?

Hversu mikil væri upphæðin orðin eftir 5 ár?

Fjárfesting með hárri ávöxtun er líklega áhættusöm.

Mikil verðbólga merkir að framfærslukostnaður eykst 

hratt.

Almennt gildir að hægt er að minnka áhættu í fjárfestingu 

á hlutabréfamarkaði með því að dreifa kaupum milli hluta- 

og skuldabréfa

Hegðun

Heldur þú heimilisbókhald?

Ef þú svaraðir játandi einhverjum lið í spurningu hér að 

framan, hver eftirtalinna aðferða lýsir best vali þínu á 

þeirri afurð?

Áður en ég kaupi eitthvað velti ég því fyrir mér hvort ég hafi 

efni á því.

Ég greiði reikningana mína á réttum tíma.

Ég fylgist mjög vel með fjármálum mínum.

Ég set mér langtíma fjárhagsleg markmið og leitast við 

að ná þeim.

Ef já við spurningu að framan, tókst þú af sparnaði til að 

ná endum saman?

Hefur þú safnað peningum með einhverjum hætti?

Viðhorf

Mér líður betur með að eyða peningum í stað þess að 

safna þeim til lengri tíma litið.

Ég á það til að lifa fyrir daginn og láta morgundaginn 

ráðast.

Ég er reiðubúinn að taka áhættu með peninga mína 

varðandi sparnað eða fjárfestingu.

Peningar eru til að eyða þeim.

 

 

 

 

Aðrar spurningar listans eru til nánari dýpkunar á fjármálalæsi einstaklinga. Svör eru í 

formi valmöguleika og óskar um ákveðið svar.  Breyturnar eru ýmis skalabreytur eða 

nafnbreytur. Nafnbreytur eru í miklum meirihluta. Spurningarnar voru þýddar og 



 

35 

aðlagaðar að íslenskum aðstæðum af höfundi en stuðst var við þýðingu Breka Karlssonar 

(2009).  

Við mælingu á fjárhagslegri velgengni var stuðst við Lífskjararannsókn Hagstofu 

Íslands (2011) sem byggir á lista EUROPEAN COMMISSION, EUROSTAT.  Sá hluti 

spurningalistans sem nýttur var snéri að sjötta lið, mati svarenda á eigin útgjöldum og 

efnahagsstöðu. Þessi hluti listans inniheldur 15 spurningar þar sem þátttakendur eru 

beðnir um að leggja huglægt mat á ákveðna fjárhagslega þætti. Þar á meðal er geta 

heimilisins til að ná endum saman, að standa í skilum með afborganir lána og geta til að 

mæta óvæntum útgjöldum.  Svarmöguleikar eru gefnir.  Þessi listi lá fyrir á íslensku og 

þurfti því ekki að þýða eða breyta spurningum með öðrum hætti.  

Til einkunnar á fjárhagslegri velgengni voru 14 breytur notaðar en ekki var hægt að 

skilgreina rétt eða rangt svar spurningarinnar „Hverjar eru að þínu mati lægstu 

ráðstöfunartekjur (+ námslán), það er tekjur eftir skatt, sem þú þarft/þið á heimilinu 

þurfið að hafa á mánuði til að ná endum saman?“. Sjá má þær breytur sem komu til 

einkunnar á fjárhagslegri velgengni í töflu 4. Gefið var stig fyrir rétt svör og gat hæsta 

einkunn fyrir fjárhagslega velgengni orðið 26 stig. Sjá má nánari útlistun á stigagjöf og 

kóðun í Viðauka 2.  
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Tafla 4 Breytur til einkunnar á fjárhagslegri velgengni 

Fjárhagsleg velgengni

Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki getað

greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með

húsaleigu? * 

Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki getað 

greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með 

húsnæðislán af því húsnæði þar sem þið búið? 

Hversu oft hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt í hússjóð vegna 

fjárskorts á síðustu 12 mánuðum? 

Hversu oft, á undanförnum 12 mánuðum, hefur staðið þannig á að 

þú/þið hafið ekki getað greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig 

orðið í vanskilum með hita- eða rafmagnsreikninga?

Ert þú / eru þið með önnur lán en þau sem tekin hafa verið vegna 

kaupa á húsnæði þar með talin lán í tengslum við yfirdrátt og 

kreditkort? 

Eru afborganir og vextir annarra lána en þeirra sem tekin hafa verið 

vegna húsnæðiskaupa þung, nokkur eða engin fjárhagsleg byrði? 

Ef þú hugsar um önnur lán en húsnæðislán, svo sem bílalán, námslán, 

eða lán vegna fjárfestinga, kaupa á tækjum, húsgögnum, ferðum eða 

öðru. Hversu oft á undanförnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki 

getað greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig lent í vanskilum? 

Hvernig gengur þér/ykkur að ná endum saman með þeim tekjum sem 

eru til ráðstöfunar? Er það mjög erfitt, erfitt, nokkuð erfitt, nokkuð 

auðvelt, auðvelt eða mjög auðvelt? 

Getur þú / getið þið mætt óvæntum, en nauðsynlegum útgjöldum að 

fjárhæð 160.000 kr. af eigin rammleik? Með eigin rammleik er átt við 

þær leiðir sem heimilið notar venjulega til að standa undir útgjöldum. 

Hafið þið efni á að fara í vikulangt frí árlega fjarri heimilinu? Þar með 

talið er gisting í sumarbústað eða hjá vinum og ættingjum. 

Hafið þið efni á að fara árlega í 7 daga ferðalag innanlands? * 

En hefðuð þið efni á því að fara ef þið mynduð gista hjá vinum eða

ættingjum? * 

En ef þú vildir / þið vilduð öll fara í einnar viku ferðalag til útlanda og

þyrftir/þyrftuð að greiða fyrir flug og gistingu? * 

Hefur þú/ hafið þið ráð á kjöt-, fisk-, eða sambærilegri

grænmetismáltið að minnsta kosti annan hvern dag? *  

 

Að auki voru átta bakgrunnsspurningar til að hægt væri að dýpka túlkun niðurstaðna 

eftir lýðfræðilegum þáttum. 
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5.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Könnunin var hönnuð í Google docs og send út í netpósti á alla nemendur Háskóla 

Íslands sem leyfa slíkar sendingar, alls 7.708 netföng frá Nemendaskrá Háskóla Íslands. 

Könnunin var opin dagana 16.-24. apríl 2012. Ítrekun var tvisvar send út. Sjá má 

heildarspurningalista í Viðauka 1. 

Þegar gagnasöfnun lauk voru gögnin kóðuð í samræmi við fyrirliggjandi spurningalista 

og flutt úr spurningaforriti yfir í tölfræðiforritið SPSS til nánari úrvinnslu. Sjá má nánari 

útlistun á kóðun og einkunnagjöf í Viðauka 2. Við kóðun fyrri hluta listans var farið eftir 

úrvinnslu á fyrirliggjandi lista, fyrir utan eitt atriði þar sem spurt var um sparnað 

einstaklinga. Þar átti að útiloka svarmöguleikann að láta „fjárhæð vaxa á bankareikningi“ 

þar sem slíkt væri ekki virkur sparnaður. Eftir umræður við nokkra aðila virtist sem þetta 

væri meðvituð sparnaðarleið hjá einhverjum þeirra og því ákveðið að hafa hana með til 

hækkunar á einkunn í stað þess að útiloka. Við úrvinnslu kom í ljós að eina spurningu 

vantaði inn í listann sem snýr að því hver sjái um daglega stjórnun fjármuna. Spurningin 

átti að vera í samsettri einkunn með spurningu um heimilisbókahald. Þessar tvær 

spurningar áttu að mynda eina heild í útreikningi á fjárhagslegri hegðun, ásamt 7 öðrum 

til viðbótar. Þetta var því ekki eina breytan sem mælir þetta ákveðna atriði og því ekki 

talið að það komi að sök þótt hún félli út. Við kóðun síðari hluta spurningalistans, sem 

snéri að fjárhagslegri velgengni, var stuðst við kóðun í spurningalista Hagstofu Íslands.  

Allar spurningar voru fluttar yfir, en sumar þeirra eru í raun til þess fallnar að ná meiri 

dýpt við greiningu á víddum fjármálalæsis en þar sem megintilgangur rannsóknarinnar 

var að kanna tengsl fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengni voru þær ekki greindar 

frekar og voru ekki hluti af einkunnagjöfinn hér né í rannsókn Atkinson og Messy (2011, 

2012).  

Fyrst var gengið úr skugga um að allar upplýsingar hefðu verið settar rétt inn með því 

að taka allar spurningar út og þær bornar saman við gögn í spurningaforriti. Við 

greiningu gagnanna var fyrst tekin út lýsandi tölfræði og helstu lýðfræðilegu þættir settir 

upp í töflu um þátttakendur. Þá var næst farið í að taka þær breytur, leggja saman og 

reikna meðaltal í formúlu sem saman mynda fjármálalæsi annars vegar og fjárhagslega 

velgengni hins vegar. Reiknað var meðaltal fyrir þýðið í fjármálalæsi annars vegar og 

fjárhagslegri velgengni hins vegar. Meðaltalið var síðan greint frekar eftir 
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bakgrunnsbreytum. Þá var einnig stuðst við ályktunartölfræði til að bera saman 

lýðfræðilega þætti við fjármálalæsi og fjárhagslega velgengni. Að því loknu var reiknuð 

út fylgni á milli þessara tveggja þátta sem er megintilgangur þessarar rannsóknar. 
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6  Niðurstöður 

Í þessum hluta verður farið yfir helstu niðurstöður. Alls fengust svör 530 einstaklinga. 

Gild svör voru 527 og má sjá nánari útskýringar á bakgrunnsupplýsingum þátttakendum 

á mynd 5. 

 

Kyn þátttakenda Staða þátttakenda á vinnumarkaði

Karlar 23,70% Sjálfstætt starfandi í 30 tíma eða fleiri á viku 2,30%

Konur 76,30% Sjálfstætt starfandi í innan við 30 tíma á viku 1,70%

Launþegi með 30 tíma eða fleiri á viku 24,70%

Hjúskaparstaða þátttakenda Launþegi með innan við 30 tíma á viku 12,00%

Í  atvinnuleit 3,40%

Gift/ Kvæntur 22,40% Er heimavinnandi 0,40%

Einstæð/ur 36,60% Get ekki unnið af heilsufarslegum ástæðum 1,90%

Fráskilin/ n 3,20% Ellilífeyrisþegi 0,00%

Í sambúð 35,10% Í námi 50,90%

Ekkja/ ekkill 0,20% Ekki í vinnu og ekki að leita 0,40%

Veit ekki 1,70% Lærlingur 0,60%

Vil ekki svara 0,80% Annað 1,90%

Veit ekki 0,00%

Aldur þátttakenda vil ekki svara 0,00%

18-19 0,60% Ráðstöfunartekjur þátttakenda

20-29 58,30%

30-39 22,60% 200.000 kr eða minna 30,90%

40-49 12,30% 200.001-400.000 kr 30,20%

50-59 5,70% 400.001 - 600.000 kr 17,60%

60-69 0,00% 600.001 - 800.000 kr 6,60%

70-79 0,06% 800.001 - 1.000.000 kr 3,40%

80+ 0,00% Meiri en 1.000.000 kr 1,70%

Veit ekki 5,10%

18 ára og eldri á heimili þátttakenda Vil ekki svara 4,40%

0 22,40%

1 47,10%

2 18,80% Núverandi nám þátttakenda

3 7,60%

4 3,80% Diplómanám 3,00%

5 0,40% BA, BS eða sambærilegt 60,50%

Meistaranám eða sambærilegt 33,00%

Doktorsnám eða sambærilegt 3,40%

18 ára og yngri á heimili þátttakenda

0 55,90%

1 20,70%

2 14,80%

3 6,70%

4 1,50%

5 0,20%

6 0,20%  

Mynd 5 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 



 

40 

Athyglisvert er að mikill meirihluti svarenda eru konur eða 76,3%. Þá eru rúmlega 

80% á aldrinum 20-39 ára sem kemur í sjálfu sér ekki á óvart miðað við val á 

þátttakendum. Engir þátttakendur voru á aldrinum 60-69 ára eða yfir 80 ára.  55,7% eru 

giftir/kvæntir eða í sambúð og rúmlega 60% eru í grunnnámi. Rúmlega helmingur 

stundar nám án vinnu en 36,7% þátttakenda eru að vinna meðfram námi sínu í 

hlutastarfi (12%) og í fullu starfi (24,7%). Ráðstöfunartekjur heimila þátttakenda eru 

undir 400.000 kr á mánuði hjá 61% svarenda og undir 600.000 kr hjá 17,6% til viðbótar. 

5,1% vissu ekki hverjar ráðstöfunartekjurnar væru og 4,4% vildu ekki svara. Báðir 

valkostir voru í boði til að greina á milli þeirra sem ekki vildu svara og þeirra sem vissu 

ekki svarið til að komast að því hversu margir hefðu ekki þekkingu á tekjum heimilis síns. 

 

Tafla 5 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir kynjum 

Kyn Fjármálalæsi Fjárhagsleg velgengni

Karlar 16,56 17,40

Konur 16,06 16,94  

 

Karlar hafa marktækt meira fjármálalæsi (16,56) heldur en konur (16,06) miðað við 

95% vissu. (T(525)-2,083; p<0,05). Ekki er marktækur munur á því hvoru kyninu gengur 

betur í fjármálum (T(525)-0,888; p>0,05) eins og sést í töflu 5. 

 

Tafla 6 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir hjúskaparstöðu 

Hjúskaparstaða Fjármálalæsi Fjárhagsleg velgengni

Gift/Kvæntur 16,70 17,36

einstæð/ur 15,80 16,79

Fráskilin/n 16,37 13,88

Í sambúð 16,30 17,39

Veit ekki 14,69 17,22

Vil ekki svara 15,88 17,75  

 

Tölfræðipróf milli margra hópa voru gerð með dreifigreiningu, framkvæmt var post-

hoc próf, kannað var Tukey-gildi. Gift fólk (16,7) virðist almennt með meira fjármálalæsi 

en einstæðir (15,8) miðað við 95% vissu eins og sést í töflu 6 (F(5) 2,953; p<0,05). Ekki 
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reyndist marktækur munur á milli annarra hópa. Þá reyndist ekki marktækur munur á 

fjárhagslegri velgengni eftir hjúskaparstöðu (F(5) 1,743; p>0,05). Tekið skal fram að 

hópurinn „ekkill/ekkja“ var sameinaður „einstæð/ur“ til að hægt væri að ljúka 

tölfræðiprófinu. Aðeins var einn í fyrrnefnda hópnum af 530 svarendum. Það hefur ekki 

áhrif en ekki er hægt að gera dreifigreiningu með aðeins einn í hóp. 

 

Tafla 7 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir aldri 

Aldur Fjármálalæsi Fjárhagsleg velgengni

18-19 16,17 16,00

20-29 15,86 17,72

30-39 16,25 15,92

40-49 16,99 16,05

50-59 17,14 16,27

70-79 18,67 24,67  

 

Marktækur munur er fjármálalæsi þeirra sem eru 20-29 ára (15,86) og þeirra sem eru 

40-49 (16,99) og 50-59 ára (17,14) (F(5) 4,424; p<0,05). Ekki er marktækur munur á milli 

annarra hópa og má sjá tölur í töflu 7. Fjárhagsleg velgengni virðist mest í elsta hópnum 

70-79 ára (24,67). Marktækur munur er á milli þess hóps og 30-39 (15,92) og 40-49 ára 

(16,05). Einnig er marktækur munur á milli 20-29 ára (17,72) og 30-39 ára (15,92). Sá 

hópur stendur verst.  

 

Tafla 8 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir ráðstöfunartekjum 

Ráðstöfunartekjur Fjármálalæsi Fjárhagsleg velgengni

200.000 kr eða minna 15,53 16,07

200.001 - 400.000 kr 16,12 16,77

400.001 - 600.000 kr 16,88 17,49

600.001 - 800.000 kr 17,05 18,09

800.001 - 1.000.000 kr 17,03 19,17

Meiri en 1.000.000 kr 17,22 20,44
Veit ekki 15,90 18,30
Vil ekki svara 16,21 18,13  
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Veik fylgni er á milli fjármálalæsis og ráðstöfunartekna (r(525)=0,117; p<0,01). Tölur 

benda til að þeir sem eru með hærri ráðstöfunartekjur séu með meira fjármálalæsi. 

Marktækur munur var á fjármálalæsi þeirra sem höfðu 200.000 þúsund krónur, eða 

minna, í ráðstöfunartekjur á mánuði (15,53) og þeirra sem höfðu 400.000-600.000 

(16,88) og 600.000-800.000 (17,05) (F(7) 4,369; p<0,05) eins og sést í töflu 8. 

Líkt og með fjármálalæsið er veik fylgni milli fjárhagslegrar velgengni og 

ráðstöfunartekna (r(525)=0,162; p<0,01) og helst þetta í hendur við aðalrannsókn á 

fylgni fjármálalæsis og fjærahagslegrar velgengni. Tekjumunurinn telst marktækur (F(7) 

2,763; p<0,05) en ekki virtist marktækur munur á milli ákveðinna hópa sem skilgreindir 

voru í rannsókninni. 

 

Tafla 9 Fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni eftir núverandi menntun 

Núverandi menntun Fjármálalæsi Fjárhagsleg velgengni

Diplómanám 15,53 16,07

BA, BS eða sambærilegt 16,12 16,77

Meistaranámi eða sambærilegt 16,88 17,49

Doktorsnám eða sambærilegt 17,05 18,09  

 

Þeir sem sem eru að ljúka hærra menntunarstigi virðast með meira fjármálalæsi. 

Marktækur munur var á milli þeirra sem eru að ljúka BA/BS eða sambærilegu námi 

(15,81) og þeirra sem eru að ljúka meistara- (16,61) eða doktorsnámi (18,08) (F(3) 

8,915; p<0,05) eins og sést í töflu 9. Ekki reyndist marktækur munur á fjárhagslegri 

velgengni eftir menntunarstigi (F(3) 1,309; p>0,05). 

Veik jákvæð fylgni er á milli þess að halda heimilsbókhald og aukins fjármálalæsis 

(r(525)=0,195; p<0,05). Fylgnin er einnig á milli þess að halda bókhaldið og 

fjárhagslegrar velgengni þótt hún sé helmingi veikari (r(525)=0,100; p<0,05). 

Veik jákvæð fylgni reyndist milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengi 

(r(525)=0,271; p<0,01). Þeim sem hafa gott fjármálalæsi gengur því aðeins lítillega betur 

en þeim sem hafa lítið fjármálalæis í fjármálum. Skýrð dreifni er 7,4% af áhrifum 

fjármálalæsis á fjárhagslega velgengni (R2=0,074). Sambandið er marktækt (F(1)=41,752; 

p<0,01). Það samband breytist ekkert þótt því sé snúið, þ.e. kannað hvort fjárhagsleg 
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velgengni hafi áhrif á fjármálalæsi. Aukið fjármálalæsi virðist því ekki hjálpa fólki til að ná 

betri árangri í fjármálum, nema að mjög litlu leiti.  

 

Svar við rannsóknarspurningunni Eru tengsl á milli fjármálalæsis Íslendinga og 

fjárhagslegrar velgengni þeirra? Er því já, en með mjög veikri fylgni. 
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7 Umræður 

Í rannsókn Atkinson og Messy (2012) var hæst gefin einkunnin 22. Meðaltal allra 

aðildarríkja var á bilinu 12,4 – 15,1.  Meðaltal í þessari rannsókn, með hæstu einkunn 

21, var 16,13. Því má segja að meðaltal nemenda við Háskóla Ísland sé vel yfir meðallagi. 

Þó ber að geta að jafnan benda niðurstöður rannsókna á fjármálalæsi á að fjármálalæsi 

aukist með hærra menntunarstigi og aldri og einnig að karlar búi yfir meira fjármálalæsi 

en konur. Aldur langflestra þeirra sem tóku þátt var 20-29 og síðan 30-39 og þá voru 

konur 76,3 % þátttakenda. Því virðist sem sú almenna kenning eigi ekki við hér. Þá er 

spurning um það hvort nemendur við Háskóla Íslands séu hentugt þýði þar sem aðrar 

rannsóknir benda jafnan til að fjármálalæsi aukist með menntun. Því endurspeglar þetta 

þýði hugsanlega ekki Íslensku þjóðina þó það gefi vissulega vísbendingar. Sérstaklega ef 

litið er til þess að flestir sem tóku þátt eru að ljúka, en hafa ekki lokið, grunnnámi og eru 

ungir að aldri. 

Meðaltal fjárhagslegrar velgengni var 17,05 af 26 stigum mögulegum, eða um 6,5 af 

10.  Samkvæmt Atkinson og Messy (2012) er miðað við að einkunn umfram 6 teljist yfir 

meðallagi góð og því hægt að segja sem svo að þátttakendur séu í ágætis málum hvað 

það varðar. Þessi viðmiðun við 6 er þó varðandi fjármálalæsi en engu að síður ágætt að 

skoða þetta með þetta víðtæku viðmiði á einkunn og þýðingu hennar. Í niðurstöðum 

rannsóknar Hagstofu Íslands (2011) kom fram að um 40-50% íslenskra heimila átti í 

erfiðleikum með að ná endum saman og að því eldri sem einstaklingar væru því minni 

líkur á að lenda í fjárhagslegum vandræðum. Því má tleja nokkuð gott að aðeins 35% 

þátttakenda telja sig standa illa að vígi þar sem þeir eru þetta ungir að aldri.  

Þar sem fylgni á milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengni mælist mjög veik er 

erfitt að fullyrða um ágæti fjármálakennslu og eflingu fjármálalæsis sem grundvöll 

fjárhagslegrar velgengni. Hingað til hefur þróunin verið sú að vægi viðhorfs og hegðunar 

hefur fengið meira vægi þegar kemur að fjármálalæsi og er nú talið að fjárhagsleg 

hegðun sé eitt af lykilatriðum þess. Þá er aðallega verið að horfa til þátta um vöruval, 

hvort viðkomandi haldi heimilisbókhald, hvort viðkomandi standi í skilum og þess háttar. 

Lítil áhersla er lögð á að mæla þætti eins og sjálfsstjórn og það að seinka því að fá það 
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sem hugurinn girnist (delaying immediate gratification) til að öðlast meiri velsæmd. Í 

fyrirlestri Joachim De Posada (2012) var fjallað um rannsókn á börnum þar sem þeim var 

boðið að fara inn í herbergi. Þar fengu þau einn stóran sykurpúða og var sagt að bíða í 

15 mínútur og ef að þau hefðu ekki borðað hann að þeim tíma liðnum byði þeirra annar 

og fengju þau þá tvo í heildina. Tvö börn af hverjum þremur gátu ekki beðið. Fylgst var 

með þessum einstaklingum nokkru síðar og kom þá í ljós að þau börn sem höfðu beðið, 

sem sagt þriðjungur, vegnaði mun betur en hinum sem ekki gátu beðið. Samkvæmt 

rannsókninni má heimfæra þetta á fjárhagslega velgengni og aðra þætti lífs okkar.   

Shlomo Benartzi (2012) við Chicago háskóla, taldi einnig að helsti vandinn væri ekki 

sjálfstjórn í framtíðinni, heldur sjálfsstjórn í dag. Það vantaði ekki upp á að einstaklingar 

gerðu áætlanir, jafnvel næsta dag, en í um 70% tilfella stæðu einstaklingar ekki við þær. 

Það er í samræmi við 2/3 hlutfallið í sykurpúða rannsókninni. Þá er átt við fjárhagslega 

hegðun og hvernig hægt væri að stjórna huga okkar.  Saving for tomorrow, tomorrow  er 

erindi sem Benartzi hélt á TED ráðstefnu (2012) og fjallar um þetta á mjög einfaldan hátt 

og samsvarar sér með nútímasamfélaginu.  Aðalpunkturinn hjá honum er að greina og 

skilja hvaða þættir það eru sem valda því að einstaklingar spara ekki nægilega mikið til 

framtíðar t.d. og þá fyrst væri hægt að byrja að finna lausnina á því hvernig beri að 

byrgja brunninn. 

En ef litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem ekki er nema mjög lítil fylgni 

á milli fjármálalæsis og fjárhagslegrar velgengni, þá er ljóst að verðugt 

rannsóknarverkefni er fyrir opinbera aðila að framkvæma sambærilega rannsókn þar 

sem þessir þættir, fjármálalæsi og fjárhagsleg velgengni, eru mældir samtímis.  Því fleiri 

faglegar rannsóknir sem gerðar verða því marktækari verður niðurstaðan og ekki hafa 

margar rannsóknir veri gerðar á þessum tengslum. 

Ef skoðaðar eru leiðir til að bæta fjáhagslega velgengni þarf að huga að sjálfsstjórn og 

hún er áunnin hegðun sem krefst þjálfunar. Það er ekki eifalt að ná stjórn á þessu, en 

lærist með tímanum og því er mikilvægt að byrja sem fyrst.   

 

5 einföld skref eru til þess að efla þennan þátt: 

1. Taka ákvörðun fyrirfram og vera viss um hvað viðkomandi vill.  
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Verta með skýra mynd í huganum um hvað það er sem hann/hún virkilega vill til 

að geta staðist daglegar freistingar. 

2. Vera meðvitaður um hvað er mikilvægt- þekkja gildin sín 

Til að geta staðist hvatvísar ákvarðanir er nauðsynlegt að vita hvað er sjálfum sér 

mikilvægast, þ.e. þekkja gildin sín. 

3. Vera með skýra áætlun. 

Þá er ekki átt við að hafa allt niðurnjörvað, en það að hafa áætlun með skýrum 

markmiðum eykur líkur á að ná þeim. Þá er viðkomandi meira meðvitaður um 

hegðun sína og getur frekar staðist freistingar. 

4. Forgangsröðun. 

Það að forgagnsraða skilar miklum árangri. T.d. það að taka nám fram yfir vinnu, 

sparnað fram yfir neyslu eru dæmi um forgagnsröðun sem skilar árangri.  

5. Verðlauna sjálfan sig. 

Ef einstaklingur er með langtímamarkmið er oft erfitt að halda einbeitingu. Gott 

er því að brjóta þau niður í skammtímamarkmið og verðlauna sig fyrir að ná þeim. 

 

Þetta eru þættir sem gagnlegt væri fyrir einstaklinga, stjórnendur og opinbera aðila að 

hafa að leiðarljósi til að öðlast frjáhagslega velgengni sem og velgengni í öðrum skilningi 

(financialhighway, 2012). 
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Viðauki 1 

Spurningalisti 

 

Kæri viðtakandi: Rannsókn þessi er liður í M.S verkefni mínu í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands. Markmið með verkefninu 

er að afla upplýsinga um fjármálalæsi Íslendinga. Þín þátttaka skiptir mig miklu máli. 

Könnunin tekur 10 - 15 mínútur og þætti mér vænt um að fá sem flest svör. Mikilvægt er 

að svara öllum spurningum. Tekið skal fram að svör verða ekki rakin til einstaklinga og 

fyllsta trúnaðar er heitið. Allir þeir sem ljúka við að svara könnuninni og skrá netfang sitt 

í lokin eiga möguleika á að vinna ferðavinning með Iceland Express að andvirði 25.000 

kr. Tilkynnt verður um vinningshafa á facebook síðu verkefnisins 

http://www.facebook.com/MeistaraverkefniFjarmalalaesi# að rannsókn lokinni.  

 

Með fyrirfram þökk, Sigríður Heiðar (sih61@hi.is) meistaranemi í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum.  

 

*required 

Heldur þú heimilisbókhald? *  

 Já 

 Nei 

Hefur þú heyrt um eftirfarandi fjármála - afurðir (Financial products) ? *  

Vinsamlegast hakið við það sem á, má haka við fleiri en einn  

 Séreignasjóð 

 Húsnæðislán 

 Bankalán með veði í fasteign 
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 Bankalán án ábyrgðar 

 Kreditkort 

 Tékkareikning 

 Sparnaðarreikning 

 Smálán (microfinance loan) 

 Tryggingar 

 Hlutabréf  

 Skuldabréf 

 Nei, ekkert af ofangreindu 

 Vil ekki svara 

Ertu að nota einhverja þessara afurða nú? *  

Má merkja við fleiri en einn reit  

 Séreignasjóð 

 Húsnæðislán 

 Bankalán með veði í fasteign 

 Bankalán án ábyrgðar 

 Kreditkort 

 Tékkareikning 

 Sparnaðarreikning 

 Smálán (microfinance loan) 

 Tryggingar 

 Hlutabréf  

 Skuldabréf 

 Nei, ekkert af ofangreindu 

 Vil ekki svara 
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Hverja af eftirtöldum afurðum hefur þú notað síðastliðin 2 ár *  

Má merkja við fleiri en einn reit  

 Séreignasjóð 

 Húsnæðislán 

 Bankalán með veði í fasteign 

 Bankalán án ábyrgðar 

 Kreditkort 

 Tékkareikning 

 Sparnaðarreikning 

 Smálán (microfinance loan) 

 Tryggingar 

 Hlutabréf  

 Skuldabréf 

 Ekkert af ofangreindu 

 Vil ekki svara 

Ef þú svaraðir játandi einhverjum lið í spurningu hér að framan, hver eftirtalinna 

aðferða lýsir best vali þínu á þeirri afurð *  

 Ég hugleiddi marga valkosti frá mismunandi fyrirtækjum áður en ég tók 

ákvörðun       mína 

 Ég hugleiddi úrval ólíkra afurða hjá einu fyrirtæki 

 Ég hugleiddi enga aðra valkosti 

 Ég kannaði málið en fann engar aðrar afurðir sem komu til greina 

 Veit ekki 

 Neita að svara 



 

56 

Á hvaða upplýsingum byggðir þú val þitt á afurð :  

 

Hnitmiðumum 

upplýsingum um 

tiltekna afurð: 

Upplýsingum í pósti, í 

banka, á netinu eða 

frá starfsfólki 

viðkomandi fyrirtækis 

Mælt með í 

fjármálahluta 

dagblaðs, á netinu, 

í sérfræðiriti eða af 

óháðum 

fjármálaráðgjafa. 

Almenn ráð 

frá vinum og 

vandamönnu

m eða 

starfsmanni 

söluaðila

Fjölmiðla- 

umfjöllun í 

útvarpi eða 

grein í 

dagblaði

Á auglýsingum 

í dagblaði, 

sjónvarpi eða 

á öðrum 

stöðum

 

Séreignasjóð 
 

     
 

Húsnæðislán 
 

     
 

Bankalán með veði 

í fasteign  
     

 

Bankalán án 

ábyrgðar  
     

 

Kreditkort 
 

     
 

Tékkareikning 
 

     
 

Sparnaðarreikning 
 

     
 

Smálán  

(microfinance loan)  
     

 

Tryggingar 
 

     
 

Hlutabréf  
 

     
 

Skuldabréf 
 

     
 

 

Vinsamlegast merkið við eftirfarandi fullyrðingar eftir því sem við á:  
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Á skalanum 1-5 þar sem 1 eitthvað sem þú gerir alltaf og 5 eitthvað sem þú gerir 

aldrei 

Áður en ég kaupi eitthvað velti ég því fyrir mér hvort ég hafi efni á því *  

 
1 2 3 4 5 

 

Alltaf 
     

Aldrei 

Ég greiði reikningana mína á réttum tíma *  

 
1 2 3 4 5 

 

Alltaf 
     

Aldrei 

Ég fylgist mjög vel með fjármálum mínum *  

 
1 2 3 4 5 

 

Alltaf 
     

Aldrei 

Ég set mér langtíma fjárhagsleg markmið og leitast við að ná þeim *  

 
1 2 3 4 5 

 

Alltaf 
     

Aldrei 

 

Stundum finnst fólki sem að tekjur dugi ekki fyrir gjöldum. Hefur þetta komið fyrir 

hjá þér á síðastliðnum 12 mánuðum? *  

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

Ef já við spurningu að framan, hvað gerðir þú til að ná endum saman?  
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Merkið við allt sem við á  

 Tók af sparnaði 

 Dró úr eyðslu, eyddi minna, sleppti ákveðnum hlutum 

 Seldi hluti úr eigu minni 

 Vann yfirvinnu, aflaði frekari tekna 

 Fékk lánaðan mat eða pening frá fjölskyldu eða vinum 

 Lán frá vinnuveitanda/ fyrirframgreiðsla launa 

 Veðsetti eignir 

 Lán af sparireikningi eða persónulegt lán 

 lán úr lífeyrissjóði eða séreignarsparnaði 

 Yfirdráttur á tékkareikning 

 Úttekt á kreditkorti til að greiða reikninga/ kaupa mat 

 Tók lán frá banka, fjármálastofnun eða sambærilegum aðila 

 Tók lán hjá öðrum en banka, frjármálastofnun eða sambærilegum aðila 

 Greiddi reikninga of seint eða sleppti úr afborgun 

 Annað 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

Hefurðu safnað peningum með einhverjum af eftirfarandi háttum á síðastliðnum 12 

mánuðum? *  

Merkið við allt sem við á  

 Safnað peningum heima eða í veskinu 

 Látið innistæðu bankareiknings vaxa 

 Greitt inn á sparnaðarreikning 
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 Beðið fjölskyldumeðlim um að spara fyrir þig 

 Keypt hlutabréf eða skuldabréf 

 Með öðrum hætti ( t.d. kaupum á fasteign) 

 Nei 

 veit ekki 

 vil ekki svara 

Ef þú myndir missa helstu tekjulind þína, hversu lengi gætir þú séð fyrir þér án þess 

að taka lán eða skipta um húsnæði? *  

 Innan við viku 

 Alla vega viku, en ekki meira en mánuð 

 Alla vega einn mánuð, en ekki meira en þrjá 

 Alla vega þrjá mánuði, en ekki meira en sex 

 Meira en sex mánuði 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

 

Mér líður betur með að eyða peningum í stað þess að safna þeim til lengri tíma litið 

*  

Á skalanum 1-5, þar sem 1 er mjög sammála og 5 er mjög ósammála  

 
1 2 3 4 5 

 

Mjög 

sammála      

Mjög 

ósammála 

Ég á það til að lifa fyrir daginn og láta morgundaginn ráðast *  

Á skalanum 1-5, þar sem 1 er mjög sammála og 5 er mjög ósammála  
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1 2 3 4 5 

 

Mjög 

sammála      

Mjög 

ósammála 

Ég er reiðubúin til að taka áhættu með peninga mína varðandi sparnað eða 

fjárfestingu *  

Á skalanum 1-5, þar sem 1 er mjög sammála og 5 er mjög ósammála  

 
1 2 3 4 5 

 

Mjög 

sammála      

Mjög 

ósammála 

Peningar eru til að eyða þeim *  

Á skalanum 1-5, þar sem 1 er mjög sammála og 5 er mjög ósammála  

 
1 2 3 4 5 

 

Mjög 

sammála      

Mjög 

ósammála 

 

Fimm bræðrum eru gefnar 100.000 kr. Ef þeir eiga að skipta þeim jafnt, hvað fær 

hver þeirra mikið í sinn hlut?  

 

Bræðurnir þurfa að bíða í 1 ár eftir að fá sinn hlut af 100.000 kr. Að þeim tíma 

liðnum geta þeir keypt: *  

 Meira en þeir gætu í dag 

 Jafn mikið 

 minna en þeir gætu í dag 

 Fer eftir verðbólgu 

 Fer eftir vöru sem þeir ætla að kaupa 

 Veit ekki 
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 vil ekki svara 

Þú lánar vini þínum 25.000 kr. í eitt kvöld og færð 25.000 kr. til baka næsta dag. 

Hversu mikla vexti greiddi hann af láninu?  

 

Þú leggur 100 kr. inn á reikning með 2% árlegum vöxtum. Þú leggur ekkert meira 

inn og tekur ekkert út. Hversu mikil er upphæðin í lok árs með vöxtum?  

 

Hversu mikil væri upphæðin orðin eftir 5 ár? *  

 Meira en 110 kr 

 Nákvæmlega 110 kr 

 Minna en 110 kr 

 Ekki hægt að segja til út frá gefnum upplýsingum 

 veit ekki 

 vil ekki svara 

Hvort telur þú eftirfarandi fullyrðingar réttar eða rangar: 

Fjárfesting með hárri ávöxtun er líklega áhættusöm *  

 Rétt 

 Rangt 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

Mikil verðbólga merkir að framfærslukostnaður eykst hratt *  

 Rétt 

 Rangt 

 Veit ekki 
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 Vil ekki svara 

Almennt gildir að hægt er að minnka áhættu í fjárfestingu á hlutabréfamarkaði 

með því að dreifa kaupum milli hluta- og skuldabréfa *  

 Rétt 

 Rangt 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt á 

eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með húsaleigu? *  

 Aldrei 

 Einu sinni 

 Oftar 

 Á ekki við 

Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt á 

eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með húsnæðislán af því húsnæði 

þar sem þið búið? *  

 Aldrei 

 Einu sinni 

 Oftar 

 Á ekki við 

Hversu oft hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt í hússjóð vegna fjárskorts á síðustu 

12 mánuðum? *  

 Aldrei 

 Einu sinni 
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 Oftar 

 Á ekki við 

Hversu oft, á undanförnum 12 mánuðum, hefur staðið þannig á að þú/þið hafið 

ekki getað greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með hita- eða 

rafmagnsreikninga? *  

 Aldrei 

 Einu sinni 

 Oftar 

 Á ekki við 

Ert þú / eru þið með önnur lán en þau sem tekin hafa verið vegna kaupa á húsnæði 

þar með talin lán í tengslum við yfirdrátt og kreditkort? *  

 Já 

 Nei 

 Annar einstaklingur á heimilinu er með slík lán 

Eru afborganir og vextir annarra lána en þeirra sem tekin hafa verið vegna 

húsnæðiskaupa þung, nokkur eða engin fjárhagsleg byrði? *  

 Þung byrði 

 Nokkur byrði 

 Engin byrði 

Ef þú hugsar um önnur lán en húsnæðislán, svo sem bílalán, námslán, eða lán 

vegna fjárfestinga, kaupa á tækjum, húsgögnum, ferðum eða öðru. Hversu oft á 

undanförnum 12 mánuðum hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt á eindaga vegna 

fjárskorts og þannig lent í vanskilum? *  

 Aldrei 
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 einu sinni 

 oftar 

Hvernig gengur þér/ykkur að ná endum saman með þeim tekjum sem eru til 

ráðstöfunar? Er það mjög erfitt, erfitt, nokkuð erfitt, nokkuð auðvelt, auðvelt eða 

mjög auðvelt? *  

 Mjög erfitt 

 Erfitt 

 Nokkuð auðvelt 

 Auðvelt 

 Mjög auðvelt 

Hverjar eru að þínu mati lægstu ráðstöfunartekjur (+ námslán), það er tekjur eftir 

skatt, sem þú þarft/þið á heimilinu þurfið að hafa á mánuði til að ná endum saman? * 

 

 

Getur þú / getið þið mætt óvæntum, en nauðsynlegum útgjöldum að fjárhæð 

160.000 kr. af eigin rammleik? Með eigin rammleik er átt við þær leiðir sem heimilið 

notar venjulega til að standa undir útgjöldum. *  

 Já 

 Nei 

Hafið þið efni á að fara í vikulangt frí árlega fjarri heimilinu? Þar með talið er gisting 

í sumarbústað eða hjá vinum og ættingjum. *  

 Já 

 Nei 

Hafið þið efni á að fara árlega í 7 daga ferðalag innanlands? *  
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 Já 

 Nei 

En hefðuð þið efni á því að fara ef þið mynduð gista hjá vinum eða ættingjum? *  

 Já 

 Nei 

En ef þú vildir / þið vilduð öll fara í einnar viku ferðalag til útlanda og 

þyrftir/þyrftuð að greiða fyrir flug og gistingu? *  

 Já 

 Nei 

Hefur þú/ hafið þið ráð á kjöt-, fisk-, eða sambærilegri grænmetismáltið að minnsta 

kosti annan hvern dag? *  

 Já 

 Nei 

Að lokum langar mig að spyrja nokkurra bakgrunnspurninga 

Hvert er kyn þitt? *  

 Karl 

 Kona 

Hver er hjúskaparstaða þín? *  

 Gift/ Kvæntur 

 Einstæð/ur 

 Fráskilin/ n 

 Í sambúð 

 Ekkja/ ekkill 

 Veit ekki 
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 Vil ekki svara 

Hversu margir 18 ára eða eldri búa á heimili þínu? (ekki telja þig með) *  

 

Hversu margir undir 18 ára aldri búa á heimili þínu? *  

 

Hvaða aldursbili tilheyrir þú? *  

 18-19 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 70-79 

 80+ 

Í hvaða námi ert þú? *  

 Diplómanámi 

 BA, BS eða sambærilegu 

 Meistaranámi eða sambærilegu 

 Doktorsnámi eða sambærilegu 

Hvert eftirtalinna lýsir best núverandi stöðu þinni á vinnumarkaði *  

 Sjálfstætt starfandi í 30 tíma eða fleiri á viku 

 Sjálfstætt starfandi í innan við 30 tíma á viku 

 Launþegi með 30 tíma eða fleiri á viku 

 Launþegi með innan við 30 tíma á viku 
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 Í atvinnuleit 

 Er heimavinnandi 

 Get ekki unnið af heilsufarslegum ástæðum 

 Ellilífeyrisþegi 

 Í námi 

 Ekki í vinnu og ekki að leita 

 Lærlingur 

 Annað 

 Veit ekki 

 vil ekki svara 

Hverjar eru, um það bil, ráðstöfunartekjur (+ námslán) heimilis þíns á mánuði (eftir 

skatta) að jafnaði: *  

 200.000 kr eða minna 

 200.001-400.000 kr 

 400.001 - 600.000 kr 

 600.001 - 800.000 kr 

 800.001 - 1.000.000 kr 

 Meiri en 1.000.000 kr 

 Veit ekki 

 vil ekki svara 

Ef þú skráir netfang þitt hér áttu möguleika á að vinna 25.000 kr. inneign hjá 

Iceland Express: www.icelandexpress.is  

____________________________ 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna ! 
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Tilkynnt verður um vinningshafa á facebook síðu verkefnisins í byrjun maí 2012 

http://www.facebook.com/MeistaraverkefniFjarmalalaesi#  

Með kveðju, 

Sigríður Heiðar 

meistaranemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

http://www.icelandexpress.is/ 
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Viðauki 2 

Kóðun og einkunnagjöf spurningalista 

Fjármálalæsi         

     

Heimilisbókhald 
Gefið var 1 stig fyrir rétt svar. Ekkert stig var gefið fyrir 

önnur svör 

 
rétt svar: Já 

   

     
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Hefur þú heyrt um eftirfarandi fjármála - afurðir (Financial 

products) ? 
Ekki var gefin einkunn fyrir þessa 

spurningu  

     
Séreignasjóð 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Húsnæðislán 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán með veði í fasteign 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán án ábyrgðar 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Kreditkort 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tékkareikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Sparnaðarreikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Smálán (microfinance loan) 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tryggingar 

    
Já 1 

   
Nei 0 
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Hlutabréf  
    

Já 1 
   

Nei 0 
   

     
Skuldabréf 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Nei, ekkert af ofangreindu 0 

   
Vil ekki svara 9 

   

     

Ertu að nota einhverja þessara afurða nú? 
Ekki var gefin einkunn fyrir 

þessa spurningu   

     
Séreignasjóð 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Húsnæðislán 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán með veði í fasteign 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán án ábyrgðar 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Kreditkort 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tékkareikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Sparnaðarreikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Smálán (microfinance loan) 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tryggingar 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Hlutabréf  

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Skuldabréf 

    
Já 1 

   
Nei 0 
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Nei, ekkert af ofangreindu 0 

   
Vil ekki svara 9 

   

     

     

Hverja af eftirtöldum afurðum hefur þú notað síðastliðin 2 ár 
Ekki var gefin einkunn fyrir 

þessa spurningu   

     
Séreignasjóð 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Húsnæðislán 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán með veði í fasteign 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Bankalán án ábyrgðar 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Kreditkort 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tékkareikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Sparnaðarreikning 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Smálán (microfinance loan) 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Tryggingar 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Hlutabréf  

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Skuldabréf 

    
Já 1 

   
Nei 0 

   

     
Nei, ekkert af ofangreindu 0 

   
Vil ekki svara 9 
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Á hvaða upplýsingum byggðir þú val þitt á 
afurð : 

Ekki gefin einkunn fyrir þessa 
spurningu    

      

 

Hnitmiðumum 
upplýsingum um 
tiltekna afurð: 
Upplýsingum í pósti, 
í banka, á netinu eða 
frá starfsfólki 
viðkomandi fyrirtækis 

Mælt með í 
fjármálahluta 
dagblaðs, á 
netinu, í 
sérfræðiriti eða 
af óháðum 
fjármálaráðgjafa. 

Almenn 
ráð frá vinum 
og 
vandamönnum 
eða 
starfsmanni 
söluaðila 

Fjölmið
la- 
umfjöllun í 
útvarpi eða 
grein í 
dagblaði 

Á 
auglýsingum 
í dagblaði, 
sjónvarpi 
eða á öðrum 
stöðum 

Séreignasjóð 1 2 3 4 5 

Húsnæðislán 1 2 3 4 5 

Bankalán með veði í fasteign 1 2 3 4 5 

Bankalán án ábyrgðar 1 2 3 4 5 

Kreditkort 1 2 3 4 5 

Tékkareikning 1 2 3 4 5 

Sparnaðarreikning 1 2 3 4 5 

Smálán (microfinance loan) 1 2 3 4 5 

Tryggingar 1 2 3 4 5 

Hlutabréf  1 2 3 4 5 

Skuldabréf 1 2 3 4 5 

      
Áður en ég kaupi eitthvað velti ég því fyrir mér 

hvort ég hafi efni á því 
Gefið var 1 stig fyrir svarmöguleika 4 og 5. Ekkert stig fyrir önnur 

svör  

      
Alltaf 1 

    
oft 2 

    
hvorki né 3 

    
sjaldan 4 

    
Aldrei 5 

    

      

Ég greiði reikningana mína á réttum tíma 
Gefið var 1 stig fyrir svarmöguleika 4 og 5. Ekkert stig fyrir önnur 

svör  

      
Alltaf 1 

    
oft 2 

    
hvorki né 3 

    
sjaldan 4 

    
Aldrei 5 

    

      

Ég fylgist mjög vel með fjármálum mínum 
Gefið var 1 stig fyrir svarmöguleika 4 og 5. Ekkert stig fyrir önnur 

svör  

Ef þú svaraðir játandi einhverjum lið í spurningu hér að framan, 
hver eftirtalinna aðferða lýsir best vali þínu á þeirri afurð 

2 stig voru gefin fyrir valkost 
1, og 1 stig fyrir valkost 2 og 4. 
Ekkert stig var gefið fyrir önnur 
svör 

  

     
Ég hugleiddi marga valkosti frá mismunandi fyrirtækjum áður en ég 

tók ákvörðun mína 
2 

   

Ég hugleiddi úrval ólíkra afurða hjá einu fyrirtæki 1 
   

Ég hugleiddi enga aðra valkosti 0 
   

Ég kannaði málið en fann engar aðrar afurðir sem komu til greina 1 
   

Veit ekki 0 
   

Neita að svara 0 
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Alltaf 1 

    
oft 2 

    
hvorki né 3 

    
sjaldan 4 

    
Aldrei 5 

    

      
Ég set mér langtíma fjárhagsleg markmið og 

leitast við að ná þeim 
Gefið var 1 stig fyrir svarmöguleika 4 og 5. Ekkert stig fyrir önnur 

svör  

      
Alltaf 1 

    
oft 2 

    
hvorki né 3 

    
sjaldan 4 

    
Aldrei 5 

    

      
Stundum finnst fólki sem að tekjur dugi ekki 

fyrir gjöldum. Hefur þetta komið fyrir hjá þér á 
síðastliðnum 12 mánuðum? 

Ekki var gefið stig fyrir þessa 
spurningu    

      
já 1 

    
nei  0 

    
veit ekki 3 

    
vil ekki svara 9 

    

      
Ef já við spurningu að framan, hvað gerðir þú 

til að ná endum saman? 
Gefið var 1 stig fyrir allar aðrar aðferðir en að nota 

kreditkortið. Ekkert stig var gefið fyrir annað, veit ekki og 
vil ekki svara 

  

   
Tók af sparnaði 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Dró úr eyðslu, eyddi minna, sleppti ákveðnum 

hlutum      

Já 1 
    

Nei 0 
    

      
Seldi hluti úr eigu minni 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Vann yfirvinnu, aflaði frekari tekna 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Fékk lánaðan mat eða pening frá fjölskyldu eða 

vinum      

Já 1 
    

Nei 0 
    

      
Lán frá vinnuveitanda/ fyrirframgreiðsla launa 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Veðsetti eignir 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Lán af sparireikningi eða persónulegt lán 
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Já 1 
    

Nei 0 
    

      
lán úr lífeyrissjóði eða séreignarsparnaði 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Yfirdráttur á tékkareikning 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Úttekt á kreditkorti til að greiða reikninga/ kaupa 

mat      

Já 1 
    

Nei 0 
    

      
Tók lán frá banka, fjármálastofnun eða 

sambærilegum aðila      

Já 1 
    

Nei 0 
    

      
Tók lán hjá öðrum en banka, frjármálastofnun eða 

sambærilegum aðila      

Já 1 
    

Nei 0 
    

      
Greiddi reikninga of seint eða sleppti úr afborgun 

     
Já 1 

    
Nei 0 

    

      
Annað 8 

    
veit ekki 3 

    
vil ekki svara 9 

    

      

      
Hefurðu safnað peningum með einhverjum af 

eftirfarandi háttum á síðastliðnum 12 mánuðum? 
Gefið var 1 stig fyrir einhvers konar söfnun. Ekkert stig fyrir önnur svör.  

 

*Hér var gerð sú breyting frá rannsókn OECD að telja með að láta 
innistæðu bankareiknings vaxa  

Safnað peningum heima eða í veskinu 
     

já 1 
    

nei  0 
    

 
     

Látið innistæðu bankareiknings vaxa 
     

já 1 
    

nei  0 
    

 
     

 
     

Greitt inn á sparnaðarreikning 
     

já 1 
    

nei  0 
    

 
     

 
     

Beðið fjölskyldumeðlim um að spara fyrir þig 
     

já 1 
    

nei  0 
    

 
     

Keypt hlutabréf eða skuldabréf 
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já 1 
    

nei  0 
    

 
     

 
     

Með öðrum hætti ( t.d. kaupum á fasteign) 
     

já 1 
    

nei  0 
    

 
     

Nei 0 
    

veit ekki 3 
    

vil ekki svara 9 
    

      
Ef þú myndir missa helstu tekjulind þína, 

hversu lengi gætir þú séð fyrir þér án þess að taka 
lán eða skipta um húsnæði? 

Ekki var gefin einkunn fyrir þessa 
spurningu    

      
innan við viku 1 

    
Alla vega viku, en ekki meira en mánuð 2 

    
Alla vega einn mánuð, en ekki meira en þrjá 3 

    
Alla vega þrjá mánuði, en ekki meira en sex 4 

    
Meira en sex mánuði 5 

    
Veit ekki 6 

    
Vil ekki svara 7 

    

      

Mér líður betur með að eyða peningum í stað 
þess að safna þeim til lengri tíma litið 

Gefin voru stig í samræmi við kvarða. 5 fyrir mjög ósammála og 1 fyrir Mjög 
sammála. Lagðar voru saman allar tölur og deilt með 4 og gefið meðaltal í heild fyrir 
þessar 4 spurningar sem mæla viðhorf. 

      
Mjög sammála 1 

    
frekar sammála 2 

    
hvorki né 3 

    
frekar ósammála 4 

    
mjög ósammála 5 

    

      
Ég á það til að lifa fyrir daginn og láta 

morgundaginn ráðast      

      
Mjög sammála 1 

    
frekar sammála 2 

    
hvorki né 3 

    
frekar ósammála 4 

    
mjög ósammála 5 

    

      
Ég er reiðubúin til að taka áhættu með 

peninga mína varðandi sparnað eða fjárfestingu      

      
Mjög sammála 1 

    
frekar sammála 2 

    
hvorki né 3 

    
frekar ósammála 4 

    
mjög ósammála 5 

    

      
Peningar eru til að eyða þeim 

     

      
Mjög sammála 1 

    
frekar sammála 2 

    
hvorki né 3 

    
frekar ósammála 4 

    
mjög ósammála 5 
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Fimm bræðrum eru gefnar 100.000 kr. Ef þeir 

eiga að skipta þeim jafnt, hvað fær hver þeirra 
mikið í sinn hlut? 

Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 
 

 

rétt svar: 20.000 
kr     

  
     

      
veit ekki 

     
vil ekki svara 

     

      
Bræðurnir þurfa að bíða í 1 ár eftir að fá sinn 

hlut af 100.000 kr. Að þeim tíma liðnum geta þeir 
keypt: 

Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 
 

 
Rétt svar: Minna en þeir gætu í dag 

   

      
Meira en þeir gætu í dag 1 

    
Sama 2 

    
Minna en þeir gætu í dag 3 

    
Fer eftir verðbólgu 4 

    
Fer eftir vöru sem þeir ætla að kaupa 5 

    
Veit ekki 6 

    
vil ekki svara 7 

    

      

      
Þú lánar vini þínum 25.000 kr. í eitt kvöld og 

færð 25.000 kr. til baka næsta dag. Hversu mikla 
vexti greiddi hann af láninu? 

Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 
 

 
Rétt svar: 0 

    
  

     

 
     

veit ekki 1 
    

vil ekki svara 2 
    

      

      
Þú leggur 100 kr. inn á reikning með 2% 

árlegum vöxtum. Þú leggur ekkert meira inn og 
tekur ekkert út. Hversu mikil er upphæðin í lok árs 
með vöxtum? 

Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 
 

 
Rétt svar: 102 kr 

    
  

     

 
     

veit ekki 1 
    

vil ekki svara 2 
    

      
Hversu mikil væri upphæðin eftir 5 ár? Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 

 

 
Rétt svar: Meira en 110 kr 

   

      
Meira en 110 kr 1 

    
Nákvæmlega 110 kr 2 

    
Minna en 110 kr 3 

    
Ekki hægt að segja til út frá gefnum upplýsingum 4 

    
veit ekki 5 

    
vil ekki svara 6 

    

      
Fjárfesting með hárri ávöxtun er líklega 

áhættusöm 
Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 

 

 
Rétt svar: Rétt 

    

      



 

77 

rétt 1 
    

rangt 0 
    

veit ekki 3 
    

vil ekki svara 9 
    

      
Mikil verðbólga merkir að 

framfærslukostnaður eykst hratt 
Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 

 

 
Rétt svar: Rétt 

    

      
rétt 1 

    
rangt 0 

    
veit ekki 3 

    
vil ekki svara 9 

    

      
Almennt gildir að hægt er að minnka áhættu í 

fjárfestingu á hlutabréfamarkaði með því að dreifa 
kaupum milli hluta- og skuldabréfa 

Gefið var 1 stig fyrir rétt svar, ekkert fyrir önnur svör 
 

 
Rétt svar: rétt 

    

      
rétt 1 

    
rangt 0 

    
veit ekki 3 

    
vil ekki svara 9 

    
 

 

 
     

Fjárhagsleg velgengni           

      
Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur 

þú/ hafið þið ekki getað greitt á eindaga vegna 
fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með 
húsaleigu? 

     

      
Aldrei 2 

    
einu sinni 1 

    
oftar 0 

    
á ekki við 0 

    

      
Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur 

þú/ hafið þið ekki getað greitt á eindaga  vegna 
fjárskorts og þannig orðið í vanskilum með 
húsnæðislán af því húsnæði þar sem þið búið?  

     

      
Aldrei 2 

    
einu sinni 1 

    
oftar 0 

    
á ekki við 0 

    

      
Hversu oft hefur þú/ hafið þið ekki getað greitt 

í hússjóð vegna fjárskorts á síðustu 12 
mánuðum?      

      
Aldrei 2 

    
einu sinni 1 

    
oftar 0 

    
á ekki við 0 

    

      
Hversu oft, á undanförnum 12 mánuðum, 

hefur staðið þannig á að þú/þið hafið ekki getað 
greitt á eindaga vegna fjárskorts og þannig orðið í 
vanskilum með hita- eða rafmagnsreikninga?  
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Aldrei 2 

    
einu sinni 1 

    
oftar 0 

    
á ekki við 0 

    

      
Ert þú / eru þið með önnur lán en þau sem 

tekin hafa verið vegna kaupa á húsnæði þar með 
talin lán í tengslum við yfirdrátt og kreditkort?       

      
Já 0 

    
Nei 1 

    
Annar einstaklingur á heimilinu er með slík lán 0 

    

      

      
Eru afborganir og vextir annarra lána en þeirra 

sem tekin hafa verið vegna húsnæðiskaupa þung, 
nokkur eða engin fjárhagsleg byrði?       

      
Þung byrði 1 

    
nokkur byrði 2 

    
engin byrði 3 

    

      
Ef þú hugsar um önnur lán en húsnæðislán, 

svo sem bílalán, námslán, eða lán vegna 
fjárfestinga, kaupa á tækjum, húsgögnum, ferðum 
eða öðru. Hversu oft á undanförnum 12 mánuðum 
hefur þú/ hafið þið  ekki getað greitt á eindaga 
vegna fjárskorts og þannig lent í vanskilum?  

     

      
Aldrei 1 

    
einu sinni 2 

    
oftar 3 

    

      
Hvernig gengur þér/ykkur að ná endum saman 

með þeim tekjum sem eru til ráðstöfunar? Er það 
mjög erfitt, erfitt, nokkuð erfitt, nokkuð auðvelt, 
auðvelt eða mjög auðvelt?  

     

      
Mjög erfitt 1 

    
Erfitt 2 

    
Nokkuð auðvelt 3 

    
Auðvelt 4 

    
Mjög auðvelt 5 

    

      

      
Hverjar eru að þínu mati lægstu 

ráðstöfunartekjur (+ námslán), það er tekjur eftir 
skatt, sem þú þarft/þið á heimilinu þurfið að hafa á 
mánuði til að ná endum saman?  

     

      
  

     

      

      
Getur þú / getið þið mætt óvæntum, en 

nauðsynlegum  útgjöldum að fjárhæð 160.000  kr. 
af eigin rammleik? Með eigin rammleik er átt við 
þær leiðir sem heimilið notar venjulega til að 
standa undir útgjöldum.  

     

já 1 
    

nei 0 
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Hafið þið efni á að fara í vikulangt frí árlega 
fjarri heimilinu? Þar með talið er gisting í 
sumarbústað eða hjá vinum og ættingjum.       

      
já 1 

    
nei 0 

    

      

      
Hafið þið efni á að fara árlega í 7 daga ferðalag 

innanlands?       

      
já 1 

    
nei 0 

    

      
Hafið þið efni á að fara árlega í 7 daga ferðalag 

innanlands?       

já 1 
    

nei 0 
    

      
En hefðuð þið efni á því að fara ef þið mynduð 

gista hjá vinum eða ættingjum?       

já 1 
    

nei 0 
    

      
En ef þú vildir / þið vilduð öll fara í einnar viku 

ferðalag til útlanda og þyrftir/þyrftuð að greiða 
fyrir flug og gistingu?       

      
já 1 

    
nei 0 

    

      
Hefur þú/ hafið þið ráð á kjöt-, fisk-, eða 

sambærilegri grænmetismáltið að minnsta kosti 
annan hvern dag?       

      
já 1 

    
nei 0 

    

      
Bakgrunnsspurningar           

      
Hvert er kyn þitt? 

     

      
Karl 1 

    
Kona 0 

    

      
Hver er hjúskaparstaða þín? 

  
   

Gift/ Kvæntur 1 

 
   

Einstæð/ur 2 

 
   

Fráskilin/ n 3 

 
   

Í sambúð 4 

 
   

Ekkja/ ekkill 5 

 
   

Veit ekki 6 

 
   

Vil ekki svara 7 

 
   

      
Hversu margir 18 ára eða eldri búa á heimili 

þínu? (ekki telja þig með)      

Svar:  
     

      
Hversu margir undir 18 ára aldri búa á heimili 

þínu?      
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Svar:  
     

      
Hvaða aldursbili tilheyrir þú? 

 
    

18-19 1 
    

20-29 2 
    

30-39 3 
    

40-49 4 
    

50-59 5 
    

60-69 6 
    

70-79 7 
    

80+ 8 
    

      
Hvaða námi ert þú í? 

 
    

  
    

Diplómanámi 1 
    

BA, BS eða sambærilegu 2 
    

Meistaranámi eða sambærilegu 3 
    

Doktorsnámi eða sambærilegu 4 
    

  
    

Hvert eftirtalinna lýsir best núverandi stöðu þinni á 
vinnumarkaði      

  
    

Sjálfstætt starfandi í 30 tíma eða fleiri á viku 1 
    

Sjálfstætt starfandi í innan við 30 tíma á viku 2 
    

Launþegi með 30 tíma eða fleiri  3 
    

Launþegi með innan við 30 tíma  4 
    

Í  atvinnuleit 5 
    

Er heimavinnandi 6 
    

Get ekki unnið af heilsufarslegum ástæðum 7 
    

Ellilífeyrisþegi 8 
    

Í námi 9 
    

Ekki í vinnu og ekki að leita 10 
    

Lærlingur 11 
    

Annað 12 
    

Veit ekki 13 
    

vil ekki svara 14 
    

  
    

Hverjar eru, um það bil, ráðstöfunartekjur (+ 
námslán)  heimilis þíns á mánuði fyrir skatta að 
jafnaði:      

  
    

200.000 kr eða minna 1 
    

200.001-400.000 kr 2 
    

400.001 - 600.000 kr 3 
    

600.001 - 800.000 kr 4 
    

800.001 - 1.000.000 kr 5 
    

Meiri en 1.000.000 kr 6 
    

Veit ekki 7 
    

Vil ekki svara 8 
    

      

 


