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Ágrip	  
 

Höfund langaði að skrifa þessa ritgerð til að komast að því hversu vel nemar 

grunnnáms í viðskiptafræði eru að sér í fjármálalæsi.  

Er skilningur þeirra lítill eða mikill? Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hver 

skilningur þeirra er og meta út frá niðurstöðunum hvort þörf sé á að grípa til aðgerða 

til að auka skilning eða eru nemendur í góðum málum hvað varðar þekkingu í 

fjármálalæsi þessa hóps? Höfundur mun rannsaka þekkingu á öflun gjaldeyris og 

notkun hans. Hverjir eru það sem skapa gjaldeyri og getum við aukið við 

gjaldeyrisöflun með einhverjum ráðum og þá hvaða ráðum helst? 

Gaman er að upplýsa það hér að helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að nemar 

í grunnnámi í viðskiptafræði eru frekar vel að sér í  fjármálalæsi. Rannsóknin fór 

þannig fram að send var út netkönnun. Einnig voru erlendar og íslenskar rannsóknir 

skoðaðar og PEST greining fór fram til að fá innsýn í menntun og pólitísk afskipti við 

skráningu á gjaldeyri.  

Helsta niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að binda verður betur saman akademískt 

nám og tengingu náms við almenna umræðu og vinnumarkað í landinu á hverjum 

tíma. 

 

 

Efnisorð: fjármálalæsi,  gjaldeyrir, kaupákvörðun,   rannsókn, öflun,   notkun, 

stjórnvöld, fjárfestingaleið, nemendur, niðurstöður 
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Abstract 

 

The author wanted to write this essay to find out how well students in business are 

themselves in financial literacy. 

Is their understanding good or bad? The aim of the thesis is to find out who is 

understanding and evaluating the results from the need to take action to raise 

awareness or if students are in good shape in terms of teaching and general financial 

literacy of this group? The author will examine knowledge acquisition currency and 

its use. What are the things that create currency and can we expand the currency 

earnings by any means , and what means most? 

It‘s fun to inform here that the main findings were that students in undergraduate 

business are quite familiar with financial literacy. The study was conducted so as to 

broadcast an Internet survey. Also, foreign and Icelandic studies reviewed and PEST 

analysis was conducted to gain insight on the education and political intervention in 

the foreign exchange registration. 

The main result of this paper is that the tie will be more integrated academic learning 

and connecting learning to the general discussion and the labor market in the country 

at any time. 

 

 

Subjects: Financial Literacy, currency, purchase decision, research, acquisition, use, 

government, investment route,students, results 
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Formáli	  
 

Ritgerð þessi er unnin til að uppfylla kröfur um BS gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst. Verkefnið gefur 12 ECTS einingar. Vinna við verkefnið hófst á 

sumardögum og stóð fram í miðjan desember 2013.  

Ritgerð þessi fjallar um gjaldeyri, gjaldeyrislæsi, gjaldeyrisöflun og samsvörun við 

fjármálalæsi. 

Þeirri staðreynd að fjármálastofnanir eru í sífelldri þróun á starfsemi sinni fylgja 

miklar breytingar á öllum stigum bankaþjónustunnar. Um leið verður það til þess að 

auka á vankunnáttu hjá neytandanum þar sem hann getur ekki auðveldlega fylgst með 

öllum breytingum. Í ljósi þess þá fannst höfundi tilvalið að skrifa ritgerð um gjaldeyri 

og fjármálalæsi sem hefur alla tíð verið honum ofarlega í huga. Höfundur hefur í gegn 

um tíðina oft rekið sig á að fólk viti ekki hvaðan gjaldeyrir komi. Fólk telur að hann 

komi úr bankanum og er það rétt hvað varðar kaup á honum. En það að margir sem 

vita ekki að afla þarf gjaldeyris áður en hann er notaður og höfundi þótti það 

rannsóknarvert. 

Það er mikil ánægja að vera búin að rannsaka þetta efni og athuga hvort okkar fólk, 

sem er að mennta sig mest, sé ekki með fjármálalæsi ofarlega í huga. Þetta verkefni 

hefur verið höfundi ofarlega í huga þó nokkuð lengi. Höfundur vil þakka 

atvinnurekendum mínum fyrir þolinmæði í minn garð. Því þetta hefur tekið á, og þeir 

þurft að gjalda þess. Svo vill höfundur þakka þeim sem hafa kennt mér við Háskólann 

á Bifröst þau vinnubrögð sem þarf til að koma svona ritgerð í prent. 
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1. Inngangur 

Fjármálalæsi er frekar nýtt orð í íslensku tali og ekki hafa margar bækur eða greinar 

verið skrifaðar um það. Í dag hefur aftur á móti orðið mikil vitundarvakning um það 

að leggja þurfi áherslu á aukið fjármálalæsi hjá nemum í grunn- og framhaldsskólum. 

Leggja þarf áherslu á að kenna nemendum aukið fjármálalæsi og bæta þarf kennslu til 

handa kennurum í kennslu í fjármálalæsi. Það að geta fyllt út skattframtal sitt og að 

vita hvað það er að taka lán s.s smálán. Hvað kostar að taka lán, hvaða lán eru 

hagstæðust og hvert á að snúa sér við lántökur? Einnig þarf að leggja á það áherslu að 

allt ungt fólk og sem flestir viti hvaðan erlendur gjaldeyrir kemur og hvernig hans er 

aflað. Það að fara í bankann og kaupa gjaldeyri er ekki eins sjálfsagt og það virðist 

vera. Gott væri að allir vissu hvert ferlið er við öflun gjaldeyris áður en hann kemst í 

skúffur gjaldkera í bönkum.  

Rannsóknin, sem gerð var við ritgerðarsmíð þessa, er til þess fallin að reyna að 

komast að því hvort og þá hve færir háskólnemar eru í fjármálalæsi. Rannsókn eins og 

skýrsluhöfundur framkvæmir hefur hefur ekki áður verið framkvæmd hér á landi. 

Rannsóknin er um  fjármálalæsi  hjá nemendum í viðskiptafræði í íslenskum 

háskólum. Við gerð ritgerðarinnar hefur höfundur ekki rekist á greinar þar sem 

fjármálalæsið er einskorðað við gjaldeyrislæsi. 

 

Ritgerðin mun fjalla um almennt fjármálalæsi nemenda í viðskiptafræði við háskóla á 

Íslandi. Fjármálalæsi er það viðfangsefni sem ætíð hefur heillað höfund en svo virðist 

vera að ekki sé almenn þekking á fjármálalæsi hjá almenningi, þ.e. hvað varðar 

notkun á gjaldeyri og hvaða undirstöðugreinar samfélagsins það eru sem skapa hann. 

Oft hefur höfundur heyrt það sagt, að gjaldeyrir sé bara vara sem hægt sé að kaupa í 

bankanum. Bankinn sé fullur af gjaldeyri, sem neytendur geti keypt eins og hverja 

aðra innlenda vöru. Og til þess að sanna eða afsanna þessa tilgátu langar höfund til 

þess að rannsaka þessa almennu kunnáttu með stuðningi nema við háskóla á Íslandi. 

Markmiðið með því að að biðja háskólanema í viðskiptafræði um að taka þátt er að fá 

sem gleggsta niðurstöðu fyrir verkefnið. Ritgerðin fjallar um það hvort nemar í 

háskólum séu vel læsir á fjármál og gjaldeyrismál. Höfundur mun fjalla um nokkrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á fjármálalæsi, þar af tvær íslenskar og eina erlenda.  
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Höfundi finnst nauðsynlegt að komast að því hvort og þá hver kunnátta nemenda við 

háskóla á Íslandi er um gjaldeyri, kaup og sölu. Er almennur skilningur á því hvað 

gjaldeyrir er? Er hann sjálfsagður hlutur í hugum flestra eða skilja nemendur allvel að 

hafa þarf fyrir því að framleiða vörur til útflutnings og laða að ferðamenn til landsins 

til að fá gjaldeyri. Sú	  rannsókn, sem höfundur lagði fyrir nema í háskólum, var gerð 

með það í huga að athuga hvort þeir séu með þekkingu í gjaldeyrismálum því eftir 

kreppuna 8. október 2008, breyttist mikið í skráningu á ISK gagnvart erlendum 

gjaldmiðlum. Lagðar voru fyrir 12 spurningar, sem flestar beindust að því að athuga 

með færni og kunnáttu í því að lesa úr gengi, gengisskráningu, gengisfellingu og 

almennri notkun erlends gjaldeyris. 

 

Skýrslan skiptist í fimm meginkafla. Höfundur mun byrja á að kynna og skilgreina 

hvernig aðferðafræði var notuð. Fræðin sem stuðst er við verða síðan greind. Byrjað 

verður á að greina fjármálalæsi þar sem orðið gjaldeyrislæsi mun styðjast við 

greiningu á fjármálalæsi. Kaupákvörðunarferlið verður skilgreint, þar sem ferlið við 

að kaupa sér gjaldeyri verður skoðað. Einnig mun höfundur greina þau öfl sem geta 

haft áhrif á gjaldeyrismarkaðinn með macro og micro umhverfinu, það verður 

skilgreint með PEST greiningu. Rannsóknaraðferð verður skilgreind og það hvernig 

þátttakendur voru valdir og að lokum koma svo niðurstöður og umræður. Að þessu 

loknu mun höfundur reyna að svara spurningunni 

 

„HVERT ER FJÁRMÁLALÆSI VIÐSKIPTAFRÆÐINEMA?“ 
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2. Aðferðafræði 

 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði, sem notuð var við gerð og vinnslu 

ritgerðarinnar. Byggt var á sex þrepa líkani Philips Kotler og Kevin Keller, frá því að 

rannsóknarefnið var skilgreint og valið, þar til niðurstöður ritgerðar voru kynntar. 

Skýrsla eins og  þessi krefst mikils undirbúnings og með það að leiðarljósi, varð 

niðurstaðan að fylgja í meginatriðum því rannsóknarferli sem sjá má á (Mynd	   1)	  

(Kotler,P. og Keller,K.L., 2006, bls. 103). Verkefnið var skilgreint og afmarkað, og út 

frá því kom upp spurningin 

 

„HVERT ER FJÁRMÁLALÆSI VIÐSKIPTAFRÆÐINEMA?” 

 

 Höfundur mat þær upplýsingar sem hann hafði og byrjaði í kjölfar þess að afla þeirra 

upplýsinga er ekki lágu fyrir. Við heimildaöflun var bæði stuðst við frumheimildir, 

sem og afleiddar heimildir. 

 

 

 
Skilgreining á frumheimild felur í sér heimild sem skapast við rannsóknina sjálfa og 

hefur ekki komið fram áður. Spurningakannanir teljast til frumheimilda þar sem 

rannsakendur safna sjálfir heimildum (Sekeran, 2003, bls. 59). Kostir 

spurningakannanna eru þeir að ekki er nein nánd á milli rannsakenda og þátttakenda 

sem er til dæmis í viðtölum. Þar sem spurningar eru ákveðnar fyrirfram hefur 

höfundur stjórn á því í hvaða röð þær birtast. Niðurstöður úr megindlegum 

netkönnunum eru að mörgu leyti áreiðanlegri en niðurstöður úr viðtölum, þar sem 

Mynd	  1:	  Rannsóknarferli	  Kotlers	  og	  Kellers	  
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valkostir eru oftar takmarkaðri en svör við opnum spurningum. Skráning svara er 

yfirleitt með einföldum hætti og það auðveldar vinnu úr niðurstöðum slíkra kannana. 

Gallarnir eru nokkrir en helst þó þeir að svarendur vilja eða geta ekki svarað 

einhverjum  spurningum. Þar sem svarmöguleikar eru formfastir geta þátttakendur 

haft meiri áhuga á að svara sumum spurningum en öðrum og því vandað sig meira við 

svörun þeirra. Mjög mikilvægt er að orða spurningar þannig að einum svarmöguleika 

sé ekki gert hærra undir höfði en öðrum(McDaniel, C. og Gates, R, 2006, bls. 115). 

Við úrvinnslu á fræðigreinum skýrslunnar var notast við afleiddar heimildir, en slíkar 

heimildir eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað saman og skráð (Sekeran, 

2003, bls. 59) Afleiddar heimildir voru sóttar í fræðibækur , ritgerðir og skýrslur sem 

tengjast hluta af efni skýrslunnar. Einnig var notast við veraldarvefinn, síðan var 

stuðst við upplýsingaöflun í formi spurningakönnunar. 

Upplýsingaöflunin gekk út á að fá sem áreiðanlegust svör við greiningu á þessari 

ritgerð og fá gott yfirlit um fjármálalæsi. Eftir að þeirra upplýsinga sem talin var þörf 

á hafði verið aflað, tók við lestur gagnanna, úrvinnsla þeirra var á gagnrýninn hátt og 

þau notuð við að svara spurningunni 

 

„HVERT ER FJÁRMÁLALÆSI NEMA Í VIÐSKIPTAFRÆÐI?“  

 

Í lok skýrslunnar eru niðurstöður höfundar kynntar og gerð grein fyrir þeim. Að 

endingu eru settar fram umræður og lokaorð og ritgerðarspurningunni svarað. 
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3. Fjármálalæsi 

3.1 Skilgreining á fjármálalæsi 

 

Fjármálalæsi er það ferli sem á sér stað við að skilja öll almenn fjármál. Fjármálalæsi 

er aðallega notað í sambandi við persónuleg fjármál. Fjármálalæsi er oft notað um þá 

þekkingu að geta tekið ákvarðanir á fjárhagslegum nótum, s.s. við val á tryggingum, 

fasteignum, sparnaði og það að skilgreina og ráðstafa fjárhag sínum í ellinni. Einnig á 

það við um að þekkja fjármál eins og vexti, fjármálaáætlun, notkun kreditkorta og 

mismunandi sparnað, sem sagt að þekkja rétt neytenda til að skilja fjármál þar sem 

tíminn er skilgreindur sem peningar. (Investopedia, 2013) 

 

Skortur á fjármálalæsi er það að geta ekki gert sér grein fyrir því hvernig fjármál virka 

almennt. Að geta ekki gert sér grein fyrir því getur leitt af sér margar slæmar 

fjáhagslegar  ákvarðanir, sem síðan geta  haft áhrif á fjárhag og heilsu þess fólks er 

tekur.	  ákvaðanirnar. 

 

Kostir eða gallar á breytilegum eða föstum vöxtum, erlendum eða innlendum lánum, 

munur á verðtryggðum eða óverðtryggðum lánum eru dæmi um málefni sem verður 

auðveldara að skilja ef einstaklingur býr yfir góðu fjármálalæsi.(Investopedia, 2013) 

 

OECD skilgreinir fjármálalæsi sem ferli er miðar að því að bæta lífskjör neytenda og 

stuðla að fjármálastöðugleika í löndum. Þetta ferli er 3 stig sem stuðla að því að: 

1.Fá leiðsögn og afla sér upplýsinga  um fjármálaviðskipti.  

2.Neytendur þrói með sér hæfni og þurfti að vera meðvitaðir um áhættu í fjármálum.  

3.Neytendurlæri að þekkja tækifæri og ógnir til að gera betur í viðskiptum. 

(Investopedia, 2013) 

 

 

 

 

 

 



	  

6	  
	  

3.2 Hvað er fjármálalæsi 

 

„Fjármálalæsi (e. financial literacy) er getan til að lesa, greina, stjórna og fjalla um 

fjármálalega þætti sem hafa áhrif á efnahagslega velferð einstaklings“ (Breki 

Karlsson, 2010, bls. 6) 

 

3.3 Greining á fjármálalæsi 

Þegar greina á fjármálalæsi er gott að notast við PEST greiningu sem skilgreind er hér 

í næstu köflum. Á ytra umhverfi (e. Macro enviroment) fjármálanna hverjir  eru þeir 

þættir sem neytandi hefur enga stjórn á. Síðan skilgreinir höfundur ólíkt innra 

umhverfi (e. micro-enviroment). Sem eru þeir þættir, sem við, sem neytendur höfum 

áhrif á.  

 

3.4 Pólitískt umhverfi 

 Ísland er lýðræðisríki og eru stjórnkerfi, lög og reglugerðir svipað og í öðrum Vestur-

evrópskum lýðræðisríkjum en við búum núna við mjög ströng lög um gjaldeyrishöft 

(Alþingi, www.althingi.is, e.d.-a) sem líkjast ekki neinum ríkjandi höftum í öðrum 

Vestur-evrópskum löndum. Pólitískt umhverfi er nokkuð stöðugt. Sú ríkisstjórn sem 

tók við eftir hrun efnahagskerfisins sat heilt kjörtímabil. Í kjölfar mikils óvissutíma 

eftir bankahrunið 2008 er stöðugleiki að komast á og er hið pólitíska svið ekki 

undanskilið því. Ísland er aðili að EES, sem er fríverslunarsamningur milli EFTA 

ríkja, sem eru aðilar að EES og Evrópusambandsins. (Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

Stjórnmálamenn geta haft áhrif á það námsefni sem notað er til kennslu hér á landi.  

Lög og reglugerðir er sett í menntamálaráðuneytinu. Þar starfa þeir ráðuneytismenn 

sem hafa mikil áhrif á það hvað sett er fyrir í skólum landsins. Morgunblaðið er með 

námsefni til barna í skólunum (Morgunblaðið, mbl.is, e.d.-a). Líta má á þann skóla 

sem polítískan, þar sem námsefnið er gefið út af dagblaði, sem orðað er við hægri 

stefnu stjórnmálanna. Það er ráðuneytanna að sjá til þess að veita peningum til útgáfu 

kennsluefnis til að auka fjármálalæsi ungs fólks í landinu. Pólitík hefur líka áhrif á 

gengi krónunnar. Allt það sem ríkisstjórnir framkvæma speglast í gengi ISK. þ.e.a.s 

ferðamannaskattur, sem ríkisstjórnin mun eflaust setja á, getur orðið til þess að mjög 

margir ferðamenn hætti við að koma til landsins og þá mun gengið falla af sjálfu sér 

svo markaðurinn geti lifað. Með þessari skattheimtu eru pólitíkusar óbeint að skipta 
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sér af gengisskráningu. Eitt merkasta dæmi um afskipti stjórnmála á gengi ISK eru 

lögin sem sett voru við gjaldeyrishöftin. (Alþingi, www.althingi.is, e.d.-a) þau hafa 

áhrif á gengi ISK, þar sem ekki er lengur frjálst flæði fjármagns milli landa. Genginu 

er haldið í höftum. 

Ströng gjaldeyrishöft verða til þess það að íslenskur ríkisborgari, sem hefur undir 

höndum, erlendan gjaldeyri verður að skipta honum í íslenskar krónur innan tveggja 

vikna annars má hann eiga á hættu að verða kærður. (Alþingi, www.althingi.is, e.d.-a) 

Hvort sem þú ert íslenskur eða erlendur ríkisborgari, sem átt erlendan gjaldeyri í 

erlendum banka og vilt koma með til landsins færðu 20% hærra verð fyrir hann en 

Íslendingurinn sem verður að skila erlenda gjaldeyri sínum innan tveggja vikna. 

(Alþingi, althingi.is, e.d.-b) 

 

3.5 Efnahagslegt umhverfi 

Miklar sveiflur hafa verið í gjaldeyrismálum og á peningamarkaði almennt frá 

bankahruni. .Á Íslandi eru gjaldeyrishöft, sem gera það að verkum að óheimilt er að 

flytja fjármagn frá landinu. Þeir sem selja vörur erlendis, eða ferðamenn sem hafa 

fengið of mikinn gjaldeyri með sér í ferðalag verða að skila öllum erlendum gjaldeyri 

í Seðalbankann (Seðlabanki Íslands, sedlabanki.is, e.d.-a). Þetta skapar vandamál við 

innflutning og einnig vandamál í fyrirtækjum, sem eru að selja vörur sínar erlendis og 

þurfa að kaupa aðföng til landsins. Aflandskrónumarkaður er líka mjög erfiður fyrir 

þá sem eru að keppa á almennum markaði, þar sem þeir sem geta keypt aflandskrónur 

fá krónuna á mun hagstæðra gengi. (Seðlabanki Íslands, sedlabanki.is, e.d.-b). Þetta 

leiðir af sér mjög skekkta samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja. Innlendum aðilum er 

ekki gert frjálst að kaupa eða selja gjaldeyri. Krónan er veikur gjaldmiðill og líkur á 

því að gengi verði áfram óstöðugt sökum erlendra skulda þjóðfélagsins og erlendrar 

krónueignar sem bundnar eru í gjaldeyrishöftum. 

Fjármálaþjónustan á Íslandi er í dag nokkuð fjölbreyttari en áður þrátt fyrir 

gjaldeyrishöft. Fjármálafyrirtækin hafa verið að innleiða nokkuð af nýjungum fyrir 

neytendum t.d. smáforrit fyrir farsíma svo þeir geti stundað bankaviðskipti í símanum.  

(Landsbankinn, e.d.) Þessi nýjung er eitthvað sem neytendur verða að leita uppi til að 

geta notað og verða því að afla sér upplýsinga svo þeir verði upplýstari og meðvitaðri 

um fjármálalæsi.  
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3.6 Menningarlegt- og félagslegt umhverfi 

Menning Íslendinga er svipuð og hjá öðrum Norðurlandaþjóðum og ætti því lítið að 

koma á óvart. Þjóðartrú er Evangelísk lúthersk kirkja eins og á hinum 

Norðurlöndunum. Stofnanir hér á landi, sem eru á vegum hins opinbera, ættu að vera 

betur í stakk búnar til að framkvæma rannsóknir á fjármálalæsi og þannig geta veitt 

upplýsingar um hvar skuli leggja áherslu á kynningu eða menntun. Það er mikilvægt í 

okkar menningu að samfélagið í heild sé meðvitað um að fjármálalæsi er orðinn mjög 

stór og mikilvægur þáttur í tilveru okkar og það að vera vel læs á fjármál verður til 

þess að þér vegnar betur í lífinu en þeim sem hafa ekki þekkinguna. Sú staðreynd að 

við erum mjög háð gjaldeyrisöflun er einna helst það sem aðskilur okkur frá hinum 

Norðurlöndunum. Þau eru öll nema Finnland með sína eigin mynt og þessi lönd eru 

ekki eins háð innflutningi eins og Íslendingar (Datamarket, 2008-2013) en í þessari 

heimild sést að gjaldeyrisafgangur þeirra landa hefur verið mun meiri en okkar frá 

árinu 2008. Mynt þessara landa eru líka álitin örugg sem gjaldmiðill, andstætt 

krónunni sem við Íslendingar erum með. 

 

3.7 Tækniumhverfi 

Tæknivæðing hér á Íslandi er mikil, flestir nemendur í grunn- og framhaldsskólum 

landsins hafa aðgang að tölvum eða spjaldtölvum. Flestir skólar landsins bjóða upp á 

aðgang að þráðlausu neti. Margir skólar eru líka komnir með spjaldtölvur til kennslu. 

(Menntamálaráðuneytið). Því má segja að Ísland sé mjög framarlega í internetnotkun 

en um 93% íslenskra heimila eru tengd við alnetið (Iceland in Figures, 2012, bls. 19). 

Menntunarstig Íslendinga er hátt og ætti að skila sér í því að við séum með góða færni 

í fjármálalæsi. Sú staðreynd að það er auðvelt að ná í upplýsingar hvar og hvenær er 

ætti að einfalda alla leit að því sem fjallar um fjármál. Dreifikerfi internets og síma er 

öflugt hér á landi og öflugar alnetstengingar eru um mest allt land sem gefa möguleika 

á háhraðatengingu fyrir alnetið. (Iceland in Figures, 2012, bls. 23). Þessi tæknivæðing 

ætti að auðvelda okkur öllum að öðlast fjármálalæsi á einfaldan og aðgengilegan hátt. 

 

 

3.8 Macro umhverfi innra umhverfi 

„Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að þú getur einungis haft áhrif á innri þættina en 

ekki hina ytri. Því meiri stjórn sem þú hefur á innri þáttunum, því minna máli skipta 
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ytri þættirnir.“ (Breki Karlsson, 2010, bls. 7). Að vera meðvitaður um sjálfan sig gerir 

einstaklinginn færari í fjármálalæsi.  

 

3.4 Rannsóknir sem gerðar hafa verið 

 

3.4.1 Hagsmunasamtök heimilanna 

Í þeirri skýrslu, sem höfundur  vísar  hér í, eru Hagsmunasamtök heimilanna að 

gagnrýna afstöðu stjórnvalda þar sem þau hafa ákveðið að vera sammála því að 

fjármálafyrirtæki, þ.e. bankar fjármagni kennsluefni í fjármálalæsi. Arion banki hefur 

gefið ungu fólki bók Breka Karlssonar (Breki Karlsson, 2010) til lestrar og 

upplýsinga. (Aðalbjörg Gunnarsdóttir) Samtökin gagnrýna að ekki hafi verið settur á 

samstarfshópur um gerð kennsluefnis til notkunar í skólunum. Samtökin gagnrýna að 

ungt fólk hafi ekki verið haft með í ráðum við uppbyggingu efnisins. Samtökin vilja 

að allt efni, sem gefið er út til kennslu, skuli gefið út af ríkinu en ekki niðurgreitt af 

fjármálastofnunum, þar sem þær hafi  hagsmuna að gæta. Samtökin virðast vera að 

gagnrýna þá ákvörðun að efni Breka Karlssonar sé til kennslu en það er að mestum 

hluta styrkt af Arion banka (Arion banki, e.d.-b). En að vera á móti því að 

fjármálafyrirtækin séu að styrkja útgáfu er í mótsögn við það sem Hagsmunasamtök 

heimilanna standa fyrir, því þess minna sem hinn almenni borgari veit um fjármál 

þeim mun líklegra er að fjármálastofnanir geti farið illa með hann. (Heimilin, 

www.heimilin.is, e.d.-a) 

Einnig má geta þess hér að Útgáfufélagið Guðrún, í samstarfi við Stofnun um 

fjármálalæsi (Stofnun um fjármálalæsi, 2008), gefur út kennslubókina „Auður – 

hagfræði fyrir íslenska þjóð“ eftir Ingu Láru Gylfadóttur (Inga Lára Gylfadóttir, 

2013).  Þessi bók er eftir hagfræðing, sem byggir bókina á BS ritgerð, sem hún gerði í 

námi sínu. Þetta er bók um hagfræði og er sett upp á mjög skilmerkilegan hátt. 

Höfundur hefur kynnt sér bókina og hreifst af uppsetningu og góðum skýringum sem 

viðhafðar eru í henni. Bókin er gefin út af bókaforlagi, sem er hvorki háð ríkinu né 

fjármálastofnunum og ætti því að vera  slæmur kostur að þeirra mati. Ríkið getur ekki 

gert allt og því fagnar höfundur þessari útgáfu og að ungt og nýmenntað fólk skuli 

vera að gefa út bækur um fjármálalæsi. Ingunn og Breki. (Atvinnuvegaráðuneytið, 

2009). 
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3.4.2  Erlend rannsókn 

Í ástralskri grein, sem skrifuð var um fjármálalæsi í nokkrum löndum, var komist að 

þeirri niðurstöðu að að auka þyrfti fjármálalæsi og rannsóknir. Hér mun höfundur taka 

útdrátt úr þessari skýrslu. Til að öðlast skilning á fjármálalæsi er mikilvægt að styðja 

við það að fræða alla til betra fjármálalæsis það  er mjög mikilvægt fyrir alla 

einstaklinga burtséð frá efnahag og peningalegri stöðu að hafa fullan skilnig á því. 

Áströlsku skýrsluhöfundarni  segja að þörfin fyrir fjármálalæsi sé orðin æ mikilvægari 

með  frelsi á fjármálamörkuðum, auðveldara aðgengi að lánsfé og  útgáfu 

greiðslukorta. Hraður vöxtur er í markaðssetningu fjármagns og ríkisstjórnir hvetja 

borgara sína til að taka meiri ábyrgð á eigin ákvörðunum varðandi lífeyri þegar að 

starfslokum kemur. Skýrslan sýnir fram á að einstaklingur verður að vera vel með á 

nótunum hvað varðar fjármálalæsi því afleiðing þess að geta ekki skilið fjármál getur 

komið almenningi í koll, leitt til gjaldþrots eða fjárhagslegs ósjálfstæðis. 

Skilningur á fjármálalæsi er ómissandi grundvöllur til að forðast óráðsíu í fjármálum. 

Að vera meðvitaður um fjármál leiðir til þess að geta leyst fjárhagsleg vandamál. 

Fjármálalæsi er ómissandi hlutur af lífinu til að geta búið við velmegun, heilbrigði og 

hamingju. Fjárhagsleg vandamál eru oft rót hjónaskilnaða og annarrar slæmrar 

reynslu. Þar að auki, getur skortur á fjármálalæsi aukið einangrun, tilfinningalega 

streitu, þunglyndi og  minnkað sjálfálit, sem getur leitt til aukinnar  spennu í 

hjónaböndum. Rannsóknir sýna að frekari þörf er á að rannsaka ýtarlega fjármálalæsi 

því fjármálalæsi er það sem koma skal í heimi þar sem auðveldara og hraðara aðgengi 

er að peningum og lánastarfsemi allri. 

Skýrslan segir frá því að komið hafi í ljós að stórar eyður séu í rannsóknum á 

fjármálalæsi. Þó segir hún frá rannsókn á fjármálalæsi meðal háskólanema sem sýnir 

fram á að nemendur, sem hafa unnið í fyrirtækjum, eru mun hæfari til að skilja og 

nýta sér fjárhagslæsi heldur en þeir nemendur sem ekki hafa unnið með námi. Hins 

vegar hefur ekki verið reynt að fylgjast með fjárhagslegri þekkingu og færni 

námsmanna í gegnum nám þeirra. Ekki hefur heldur verið reynt að bera saman 

fjárhagslegt læsi nemenda í mismunandi greinum alla þeirra skólagöngu. Allar 

rannsóknir, sem gerðar hafa verið, eru svo einfaldar að ekki er hægt að nota þær til að 

alhæfa um fjárhagslæsi nemenda. En það gæti verið dýrmætt að kanna nákvæmlega 

hvað nemendur eru að læra og gera samanburðarrannsókn í nokkrum greinum með 

nokkurra ára millibili. Almennt hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar með meiri 

menntun hafa á hærri stigum betra fjárhagslegt læsi en aðrir.  Rannsóknir, sem gerðar 
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hafa verið, sérstaklega í framhaldsskólum hafa leitt í ljós að framhaldsskólanemendur 

hafa litla getu til fjárhagslæsis.  

Í skýrslunni segir frá því að aðeins einu sinni hefur verið gerð rannsókn í Ástralíu þar 

sem fyrsta árs háskólanemar voru rannsakaðir. Þar var komist að því að fjármálalæsi 

háksólanema var lélegt. Svipaðar niðurstöður komu í ljós í Bandaríkjunum og í 

Bretlandi en í þessum löndum voru  gerðar sambærilegar rannsóknir og þær bentu til 

þess að meðal íbúa með meiri menntun er betra fjárhagslæsi heldur en hjá þeim sem 

eru með minni menntun. Þessar niðurstöður vekja nokkrar áhyggjur um raunverulegt 

fjárhagslæsi. Þótt skilgreiningar á fjármálalæsi virðist vera samhæfður hjá flestum 

þjóðum, hefur lítil áhersla verið lögð á það að innleiða raunverulegar mælingar á 

fjármálalæsi. Það er alveg ljóst að frekari rannsókna er þörf til að ákvarða þau 

raunsæis viðmið sem ætti að hafa til viðmiðunar í fjármálalæsi. Það mun hjálpa til við 

að ákvarða þau gildi sem þarf við framkvæmd fræðslu og  aðferða til að bæta 

fjármálalæsi í skólum, háskólum, framhaldsskólum og á vinnustöðum. (Assoation, 

2009 ) 

 

3.3.4 Íslensk rannsókn 

Skýrsla á vegum Viðskiptaráðuneytis Íslands byggir töluvert á þessari rannsókn sem 

minnst er á hér að ofan. Skýrsla þessi vitnar líka í skýrslu OECD, þar sem lagt er til að 

auka þekkingu á fjármálalæsi, því það virðist vera svo að fjármálalæsi sé ekki 

nægilega gott hjá almenningi og þá helst hjá ungu fólki. Telja skýrsluhöfundar það 

tilkomið vegna þess að fjármálastarfsemi hefur breyst og aukist gífurlega á síðustu 

árum. Rannsókn, sem gerð var hér á landi, sýndi að aðeins 53% þeirra sem svöruðu 

könnunni voru með gott eða ágætt fjármálalæsi. Í þessari skýrslu sýna höfundar að 

mikið sé til af upplýsingaefni um fjárhagslæsi á heimasíðum fjármálafyrirtækja, 

stofnanna og annarra samtaka.  Þrátt fyrir að allt þetta efni sé til staðar á netinu er ekki 

víst að allir þeir sem þurfa að auka fjármálalæsi sitt séu nægilega upplýstir um 

staðsetningu þessara upplýsinga, þar sem þær eru á mörgum stöðum og getur verið 

erfitt að nálgast þær. Í skýrslunni segir að fjármálalæsi hér (kaupákvörðun) flestra fari 

fram hjá fjölskyldu eða í gegnum fjölmiðla. En aðeins 4,6% segjast fá upplýsingar um 

fjármálalæsi í skólum. Það kemur vel fram í skýrslunni að stjórnvöld þurfi að setja 

fram stefnu og aðgerðaráætlun um aukið fjármálalæsi Íslendinga. Skýrslan segir að 

kennarar landsins fái ekki nægilega kennslu um fjármálalæsi og engin símenntun sé í 
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gangi hvað hana varðar. Þetta er talið eitt af því brýnasta sem þarf að gera í 

skólakerfinu, að auka og efla færni kennara landsins svo þeir verði betur í stakk búnir  

til að kenna og miðla efni um fjármálalæsi.  

OECD hefur sett á laggirnar tengslanet sem heitir IGFE (e. international gateway for 

financial education) það er þannig að öll aðildarríkin innan bandalagsins geta miðlað 

þeirri  þekkingu og því sem þau hafa gert hjá sér inn á þetta tengslanet. Vonast er til 

að tengslanetið verði til þess að auðvelda aðgengi að efni sem varðar fjármálalæsi. 

Einnig er lagt á ráðin um að efla rannsóknir og þekkingu á fjármálalæsi þegna innan 

OECD. Hvítbók (e.white paper) sem sambandið hefur undir höndum er full af 

upplýsingum en er því miður ekki aðgengileg almenningi. Þessi bók er aðeins 

aðgengileg sérfræðingum sem þurfa upplýsingar úr henni. 

Ekki hafa verið gerðar margar skýrslur og eða rannsóknir um getu Íslendinga til 

fjármálalæsis. Breki Karlsson gerði könnun og lagði hana fyrir  

framhaldsskólanemendur en hún sýndi fram á frekar slæma niðurstöðu hvað varðar 

fjármálalæsi framhaldsskólanema. En meðaleinkunn úr þessari könnun var 4,68 af 10 

mögulegum. Það segir að framhaldsskólanemar á Íslandi féllu í fjármálalæsi. En það, 

sem var ánægjulegt við niðurstöður rannsóknarinnar, var að flestir sem tóku þátt í 

henni voru áfjáðir í að auka menntun sína til að öðlast betra fjármálalæsi. 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2009) og (Stofnun um fjármálalæsi, 2008) 
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4. Kaupákvörðun 

 

Mynd 2: Kaupákvörðunarferli Kotlers og Armstrong 

Til þess að svara þörfinni til kaupákvörðunar fara einstaklingar í upplýsingaleit. 

Neytendur geta farið í meðvitaða upplýsingaleit eða ómeðvitaða. Dæmi um 

ómeðvitaða upplýsingaleit er þegar neytandi er búinn að uppgötva að hann vanti 

eitthvað og fer þá ómeðvitað að taka betur eftir auglýsingum um vöru og þjónustu. Ef 

neytandi er svangur tekur hann frekar eftir auglýsingum frá nýlenduvöruverslunum, 

matsölustöðum og öðrum sem selja mat. Jafnframt er hægt að fara í meðvitaða 

upplýsingaleit þar sem einstaklingur leitar að upplýsingum um ákveðna vöru eða 

vöruflokk. Kaupákvörðun fer oft eftir því hversu flókin kaup neytandinn ætlar að 

gera. Kaup þarfnast mismunandi mikillar upplýsingaleitar. (Kotler, 2008, bls. 265-

275). 
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4.1 Kaupákvörðunarferlið 

Hér mun höfundur leitast við að gera grein fyrir þeim fræðilega  grunni sem þessi 

rannsókn byggir á. Höfundur mun greina ytri og innri þætti gjaldeyrissköpunar og 

fjalla um kaupákvörðunarferlið sem neytandi fer í gegnum áður en til gjaldeyriskaupa 

kemur. Í framhaldi af því verður svo fjallað um fjármálalæsi, skilgreiningu á því og 

hvers vegna höfundur vill leggja áherslu á það í rannsókn sinni.  

Kaupákvörðunarferlið hefur verið sett fram af þeim Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders (Kotler, 2008) og einnig af þeim Engel, Blackwell og Miniard (J.F. Engel, 

1990) (e.The consumer buying decision process). Þetta ferli sýnir fram á það hvernig 

fólk uppgötvar hjá sé þörfina til að kaupa vöru (mynd 2). Þó er ekki víst að allir þeir 

sem ákveða að kaupa sér gjaldeyri fari í gegnum þessi fimm skref 

kaupákvörðunarferlisins. Ferlið  lýsir því af hverju einstaklingur kaupir, hvað hann 

kaupir, hvernig hann kaupir, hvar hann kaupir, hversu oft hann kaupir og svo 

framvegis. 

 

4.1.1 Uppgötvun á þörf 

Í byrjun kaupákvörðunarinnar finnur einstaklingurinn hjá sér þörf til að kaupa vöru 

eða eitthvað annað, hann verður að meta hvort þessar þarfir hans séu raunverulegar 

eða ekki (e. Need recognition).   

Kaupákvörðunarferlið er í flestum tilfellum í höndum einstaklings og hann þarf að 

fara í gegnum þessi fimm þrep sjálfur. En að komast að niðurstöðu getur verið 

mismunandi erfitt. Einfalt er að kaupa sér í matinn, en mun erfiðara getur verið að 

kaupa sér bifreið eða hús. Finnst neytendum auðvelt að kaupa gjaldeyri, er það svipað 

og að kaupa í matinn? 

 

4.1.2 Upplýsingaleit 

Annað stigið í kaupákvörðunarferlinu er upplýsingaleit, (e. Information search) hvar 

finna neytendur upplýsingar um það sem þeir leita að. Önnur reynsla af kaupum getur 

haft áhrif en sé engin reynsla fyrir hendi, þarf að byrja á því að leita sér frekari 

upplýsinga um vöruna og eða þjónustuna. Upplýsingaleit fer líka eftir því hve 

mikilvæg og stór kaupin eru (Schiffman, L. G. og Kanuk, L. L., 2004). Neytendur eru 

líka mjög duglegir við að afla sér upplýsinga um vörur innan fjölskyldunnar, þar sem 

einhver innan hennar hefur meiri kunnáttu en sá sem er að leggja í kaupin. 
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4.1.3 Mat valkosta 

Þriðja stig kaupákvörðunarferlisins er mat valkosta (e. evaliation of alternatives). 

Neytandinn metur þær upplýsingar sem hann er búinn að afla sér um vöruna og eða 

þjónustuna, sem hann hefur huga á að kaupa. Það er margt sem kemur inn í ákvörðun 

á vali neytenda, en þó einna helst verð og gæði vörunnar. Einnig geta auglýsingar 

(Kotler, 2008) þar sem varan er auglýst og þannig minnt á vöruna, komið inn og 

verður hún þá efst í huga þess sem kaupir. Neytandinn kaupir því næst frekar þá vöru 

sem hann þekkir frekar en einhverja aðra. Hér á landi er gjaldeyrir ekki söluvara, sem 

er skilgreind í auglýsingum. Til að kaupa gjaldeyri verður þú að afla þér upplýsinga 

sjálfur. Meta verður hvernig aðgengi að vörunni er, hvar er best að nálgast hana og 

kaupa. 

 

4.1.4 Vörukaup 

Fjórða skref kaupákvörðunarferlisins eru sjálf vörukaupin (e. purchase decision).  

Neytandi hefur leitað sér upplýsinga um vöruna, kynnt sér hana, hvar er hagstæðasta 

verðið, t.d. hvert er hagstæðast að ferðast með tillit til gengis gagnvart krónunni og 

tekur neytandinn  þá ákvörðun um kaup á gjaldeyri. 

Það er margt sem getur haft áhrif á vörukaupin, t.d. verð vörunnar, vegna þess að þess 

dýrari sem varan er því meiri áhætta fylgir vörukaupunum. Neytandinn þarf að skoða 

hvar gengið er best til kaupa á gjaldeyri. 

 

4.1.5 Eftirkaupaáhrif 

Fimmta stig kaupferlisins eru eftirkaupaáhrifin (e. postpurchase behavior). 

Neytandinn leggur mat á vörukaupin eða þjónustuna. Ef varan eða þjónustan uppfyllir 

kröfur kaupandans þá er hann ánægður með val sitt en ef ekki þá verður hann 

óánægður og mun líklega ekki nýta sér þjónustuna aftur. Markaðsfólk reynir oft að ná 

athygli neytenda með auglýsingum. Markmið auglýsingarinnar er þá að fá neytandann 

til þess að átta sig á því að hann vanti eitthvað og að hann uppgötvi þörfina fyrir 

eitthvað. Nýjar vörur eru oft auglýstar til að fá neytendur til að átta sig á þörfinni fyrir 

þessar vörur, en oft komast skilaboðin ekki til neytenda eða að þeir átta sig hreinlega 

ekki á nauðsyn vörunnar eða hvað varan gerir yfir höfuð. Þegar tölvur voru 

upphaflega auglýstar áttuðu margir neytendur sig ekki á mikilvægi þeirra fyrr en 

áhersla var lögð á hversu mikilvægar þær væru fyrir ungt fólk í námi, þær myndu 
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bæði auðvelda þeim námið og því myndi ganga betur í námi og starfi (Belch, G.E., 

Belch, M.A., 2001). 

5. Rannsókn 

	  
Hér verður farið yfir það hvernig og hvers vegna könnun var gerð, hvaða aðferðum 

var beitt og hvaða vinnubrögð voru viðhöfð. Rannsóknin á að hjálpa til við að svara 

spurningunni 

 

„Hvert er fjármálalæsi háskólanema í viðskiptafræði?” 

 

Einnig verður farið yfir val á þátttakendum, hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig 

unnið var úr fyrirliggjandi gögnum. Við val á aðferð þarf að taka tillit til þeirra 

aðferða sem í boði eru og vega og meta kosti þeirra og galla. Það eru fyrst og fremst 

fjórar tegundir spurningakannana sem henta fyrir þessa rannsókn. 

Fyrst er að nefna „maður á mann“ könnun sem þýðir að höfundur talar við 

viðmælanda undir fjögur augu. Slík könnun er tímafrek og hætta á því að höfundur 

verði of leiðandi eða viðmælandi reyni að þóknast höfundi í tilsvörum. Vegna þess 

hve tímafrek hún er, er úrtakið oftar en ekki lítið. Á hinn bóginn gefur þessi aðferð 

aukinn möguleika á því að útskýra fyrir svaranda spurningar, meðal annars með hjálp 

mynda.  

Önnur aðferð er símakönnun, sem einnig er persónuleg. Hér er höfundur ekki í 

augnsambandi við viðmælanda. Þetta er hins vegar fljótleg leið, en getur þó verið 

varasöm vegna þess að hætta er á því að viðmælendur þreytist fljótt og svari jafnvel 

þó þeir viti ekki nægjanlega mikið um viðfangsefnið, til þess eins að ljúka samtalinu. 

Í þriðja lagi er póstkönnun. Þá er spurningalisti sendur í pósti til viðtakanda. 

Viðtakandi svarar honum og sendir til baka til höfundar. Hættan er að heimturnar 

verði litlar, fólk gleymi jafnvel að svara eða senda. Þetta er einnig tímafrek leið. 

Kosturinn við þessa tegund er að viðtakendur geta valið sér tíma til þess að svara 

könnuninni.  

Í fjórða lagi er netkönnun. Slík könnun er oftast lögð fyrir skilgreinda hópa þar sem 

netföng svarenda liggja fyrir. Þetta er ódýr kostur og fljótvirkur. Helsti galli er að 

úrtakið endurspeglar ekki endilega þýðið sem heild. Einnig er ýmsu ósvarað varðandi 

öryggi svona könnunar, þar sem auðvelt getur verið að komast inn á hana og brengla 
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niðurstöðuna (McDaniel, C. og Gates, R, 2006, bls. 122-136). Svarhlutfall í 

netkönnunum er töluvert misjafnt, oftast er hlutfallið frekar lágt, en hærra þegar um 

sértækan hóp er að ræða og aðgengi að könnuninni er mjög gott, þá getur svarhlutfall 

jafnvel nálgast 90% (Háskóli Íslands, 2013, bls. 45). 

 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin, sem höfundur mun notast við, flokkast undir megindlega aðferð 

(e. quantitativ). Einkenni slíkra rannsókna eru hlutleysi rannsakanda og möguleikinn á 

því að endurtaka rannsókn og fá sömu eða svipaðar niðurstöður. Slíkar rannsóknir 

ganga út á það  að mæla hlutlægar staðreyndir, það að mæla hegðun og viðhorf fólks. 

Rannsakandinn er fjarlægur og það er verið að kanna það, sem hann vill fá að vita. 

Kenningar og tilgátur eru prófaðar, þannig að niðurstaða fáist. Unnið er með hörð 

gögn, það er tölfræði og tölulegar mælingar og hægt er að alhæfa út frá þeim, frá 

úrtaki yfir á þýði. Margir aðilar taka þátt í svona rannsóknum og þær eru gerðar við 

tilbúnar aðstæður. Þær eru formfastar og gefa til kynna stöðuna eins og hún er á 

ákveðnum tímapunkti (McDaniel, C. og Gates, R, 2006, bls. 78-81). 

Rannsóknin byggðist á spurningalistakönnun í formi netkönnunar. Þetta form er 

þægilegt að því leyti að hægt er að framkvæma rannsóknina á skömmum tíma. 

Spurningalistar eru hentugir þegar mæla á staðreyndir og viðhorf til málefna 

(McDaniel, C. og Gates, R, 2006, bls. 115) og því valdi höfundur þá aðferð. 

 

5.2 Þátttakendur 

Nemendur í viðskiptafræði við Háskóla á Íslandi voru upphaflegt þýði 

rannsóknarinnar. Það var leitað til deildarstjóra í viðskiptadeildum  háskólana um að 

vinna með höfundi að því að senda út rannsóknina með því að senda á nemendur 

tölvupóst.  Leitað var til deildarstjóranna þar sem þeir eru þeir einu sem hafa aðgang 

að öllum póstföngum nemenda í þessum skólum.  En þegar á hólminn var komið voru 

einungis tveir háskólar tilbúnir til að senda út könnunina fyrir hönd höfundar. Sjá 

viðauki (viðauki I).  Þýðið er  skilgreint sem nemar í viðskiptafræði við háskóla á 

Íslandi. Hins vegar er úrtakið  tveir háskólar á Íslandi, Háskólinn á Akureyri og 

Háskólinn á Bifröst. 
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5.3 Framkvæmd 

Gerður var spurningalisti og hann var lagður fyrir á tímabilinu 2. október 2013 til 18. 

október 2013. Ákveðið var að nota rafræna könnun, vegna þess hve fljótt niðurstöður 

slíkrar könnunar liggja fyrir og ekki er krafist mikillar handavinnu rannsakenda við 

úrlausn þeirra. Notast var við vefsíðuna docs.google.com til þess að fá svör frá 

þátttakendum.  

Spurningalistinn samanstóð af 12 lokuðum spurningum (sjá viðauka IV).Mikil vinna 

var lögð í gerð þeirra, því mikilvægt er að þær séu vel útfærðar til þess að losna við 

hugsanlega mæliskekkju (e. measurement instrument bias)(McDaniel, C. og Gates, R, 

2006, bls. 121). Reynt var eftir fremsta megni að láta spurningarnar í könnuninni 

nálgast rannsóknarspurninguna, þannig að henni yrði svarað á þann máta að 

mælanlegar niðurstöður fengust. 

 

5.4 Annmarkar á rannsókn 

Upphaflega var ætlunin að senda spurningalistann á alla háskóla á Íslandi til að fá sem 

bestar niðurstöður úr rannsókninni, en þar sem ekki fékkst svar nema frá tveimur 

háskólum, ákvað höfundur að reyna ekki meira og sætti sig  við tvo háskóla sem voru 

tilbúnir til samstarfs. Ráðist var í að senda megindlega rannsókn á Háskólann á 

Bifröst og Háskólann á Akureyri.  

Þeir sem taka þátt í rannsókninni upplifa spurningarmisjafnlega og aldrei verður hægt 

að koma í veg fyrir að svarendur hagræði svari sínu eða jafnvel falsi það. Í sumum 

tilfellum getur fólk logið án þess að vita af því, en slíkt er kallað svörunarskekkja (e. 

response bias) (McDaniel, C. og Gates, R, 2006, bls. 120). Hana verður aldrei 

fullkomlega komið í veg fyrir og ber að hafa það í huga við túlkun niðurstaðna úr 

spurningalistakönnunum. Einnig er ljóst að vegna umfangs rannsóknar og þeirra 

aðferða sem var beitt er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum um þýðið í heild 

sinni, heldur koma niðurstöður til með að gefa raunhæfa mynd af úrtakinu. Þannig ber 

að hafa í huga að ekki er hægt að heimfæra niðurstöðurnar á allt þýðið. Höfundur telur 

þó að niðurstöðurnar gefi sterka vísbendingu um viðhorf hóps sem samanstendur af 

mörgum ólíkum einstaklingum í viðskiptafræði, rétt eins og hópur neytenda á Íslandi 

samanstendur af ólíkum persónum. En léleg svörun getur orðið til þess að 

rannsókninni er ógnað hvað varðar réttar niðurstöður úr henni.(E.S. Rasmunssen, 

P.Beckman Ostergaard, S.C., 2006). En hvers vegna svara ekki fleiri en raun ber vitni 
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könnuninni? Er þýðið of lítið eða voru þeir sem könnunin var send  til ekki tilbúnir til 

að svara henni þar sem þeim þótti hún ekki ná til þeirra og eða fannst þeim hún vera 

fyrir utan þeirra þægindasvæði. Þægindasvæði er það sem mörg okkar líta á sem 

sjálfsagðan hlut í lífinu. Það er aðstæður þar sem þú ert með fulla kunnáttu á því sem 

þú gerir. En þó að þægindasvæði sé það svæði sem flestir vilja vera á, er ekki gott að 

dvelja þar viljir þú taka framförum og þá um leið stækka þægindasvæðið (Sandler). 

 

 

6. Niðurstöður könnunar 

Hér koma niðurstöður könnunarinnar í máli og myndum. En eins og áður er komið 

fram tóku nemendur við tvo háskóla þátt í þessari rannsókn. Alls svöruðu 163 

nemar  könnuninni. Könnunin var send á 458 nemendur við Háskólann á Akureyri 

og 375 nemendur við Háskólann á Bifröst. Þess má geta hér að deildarstjórar sem 

sendu könnunina út fyrir hönd skýrsluhöfundar tóku fram að það gæti verið að 

póstlistinn þeirra væri með helst til marga nemendur skráða og þess vegna gæti 

verið að þó nokkrir væru ekki lengur virkir á póstlistanum. Þannig að óvirkir 

nemendur myndu eflaust ekki opna póstinn sinn, en svarhlutfallið  var 19,57% og 

verða niðurstöðurnar byggðar á þeirri svörun í ritgerðinni. Niðurstöðurnar munu 

veita höfundi meiri innsýn við ritgerðina þar sem engar rannsóknir á því þýði sem 

höfundur lagði fyrir hafa verið gerðar á Íslandi. 
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6.1 Greining 

 

Mynd 3 Aldur 

6.1.1	  Aldur	  
 

Hér að ofan má sjá að þeir nemendur í viðskiptafræði, sem svöruðu könnuninni, eru á 

öllum aldri og aldursdreifing er mjög jöfn. Háskólanám stendur öllum til boða og sést 

það best á þessari mynd. Fólk yfir þrítugt virðist vera orðinn stór hluti af nemum í 

háskólum. En hluti þeirra sem hefja nám strax eftir stúdentspróf, eða á aldrinum 20-30 

ára er minni en DataMarket er með í sínum tölum (DataMarket, www.datamarket.is, 

e.d.-b). Þar er sagt að nemar á þeim aldri séu 71% af heildarnemum í háskólanámi á 

fyrsta stigi. En tölurnar frá þeim eru frá árinu 2006 og í millitíðinni höfum við gengið 

í gegnum fjármálakreppu, sem hefur ýtt mörgum í nám, „þar sem nám í kreppu er 

ódýrara en nám í góðæri“ (Ágúst Einarsson). Þetta sagði hann því á krepputímum eru 

margir atvinnulausir og því væri fórnarkostnaður þess að fara í nám minni en þegar 

fólk væri í góðri vinnu og með há laun. Þær aldurstölur sem við sjáum hér ýta alla 

vega undir það að fleiri eldri hafi farið í nám. Háskólarnir á Akureyri og Bifröst eru 

líka þeir skólar sem bjóða upp á fjarnám til háskólagráðu. Það skýrir eflaust að hluta 

hærra aldurshlutfall nema í þessari könnun. 
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Mynd 4 Kyn 

6.1.2 Kyn 

Á þessari mynd má sjá skiptingu milli kynja við svörun á rannsóknarkönnun sem 

höfundur sendi út. Hér kemur fram að konur eru í miklum meirihluta svarenda 

netkönnunarinnar. Það kemur alls ekkert á óvart þar sem hlutfall nema í háskólum á 

Íslandi er svipaður og tölur frá árinu 2006 segja um, 63% kvenmenn og 37% 

karlmenn. Svörun í þessari könnun er því eins og tölurnar segja til um (DataMarket, 

www.datamarket.is, e.d.-a). 
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Mynd 5 Búseta 

6.1.3 Búseta 

Við gerð könnunarinnar var spurt um búsetu nema. Hér kemur á óvart hve margir 

nemendur búa á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem báðir skólarnir sem svöruðu eru 

staðsettir úti á landi, en það er eflaust vegna þess að þessir tveir skólar eru þeir skólar 

sem bjóða upp á fjarnám sem gerir það að verkum að einfalt er fyrir nema í vinnu að 

stunda nám við skólana. Flestir íbúar landsins búa á Reykjavíkursvæðinu og því er 

þetta ekki svo óeðlilegt. 
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Mynd 6 Hverjir nota gjaldeyrinn? 

6.1.4 Notkun gjaldeyris 

 

Hér koma spurningarnar sem höfundur vonast til að sýni fram á gott fjármálalæsi 

nema í viðskiptafræði. Nemar eru hér spurðir hverjir það eru sem nota gjaldeyrinn. 

Samkvæmt niðurstöðu höfundar  segja þeir að iðnaðurinn noti mest af gjaldeyri. Við 

skulum fara í gengum þetta lið fyrir lið.  Hagstofa Íslands segir á heimasíðu sinni 

(Hagstofan, www.hagstofa.is, e.d.-c) að innflutningur iðnaðarvara hér á landi sé 

stærsti hluti af gjaldeyrisnotkun okkar Íslendinga. Olíunotkun, ál og innflutningur 

nýrra iðnaðartækja eins og flugvéla er stærsti hluti þess sem flutt er inn og þess vegna 

er iðnaðurinn stærsti notandi á erlendum gjaldeyri. Hér sést líka að þeir sem ferðast til 

útlanda nota mikinn gjaldeyri en skv. (Ferðamálastofa, www.ferdamalastofa.is, e.d.-a) 

hefur snarfækkað ferðum Íslendinga til útlanda og þeir eru því farnir að spara 

gjaldeyrinn sem því nemur. Svarendur segja að krónubréfaeigendur eyði miklum  

gjaldeyri og það er satt þar sem þeir fá að taka vexti út í erlendum gjaldeyri, (Vísir, 

e.d.) en þó ekki heildareign sína, þar sem gjaldeyrishöft eru enn við lýði þegar þessi 

skýrsla er gerð. Svörun við þessari spurningu er mjög afgerandi. Svarendur eru mjög 

vel með á nótunum um hverjir það eru sem nota gjaldeyrinn. Engar skekkjur koma 

upp né röng svörun.  Hafi höfundur komist  að einhverri niðurstöðu með þessari 

spurningu, þá er auðvelt að segja það að nemar við háskóla á Íslandi eru vel að sér í 

fjármálalæsi. 
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Mynd 7 Hvaða atvinnugreinar skapa erlenda gjaldeyrinn á Íslandi? 

6.1.5 Öflun gjaldeyris 

Myndin hér að ofan er hin hliðin á gjaldeyrislæsinu. Hún sýnir  fram á það að nemar 

eru ekki jafn vígir á það að ákveða hverjir það eru sem afla gjaldeyrisins. Þeir eru 

mun betri í að greina hverjir það eru sem eyða gjaldeyrinum. Hér er höfundur að 

greina brúttóöflun gjaldeyris, ekki nettóöflun. Eins og við vitum þá eru miklar 

gjaldeyristekjur af sölu á áli en einnig er mikil gjaldeyrisnotkun við innflutning á 

hrávöru til álframleiðslu. Eins og sjá má á tölum frá Hagstofu Íslands þá er 

sjávarútvegurinn með 268.631 ISK (Hagstofan, hagstofa.is, e.d.-b) álið er með 

246,973 ISK (Hagstofa, e.d.-a), ferðmenn eyða á ári 237,706 ISK (Ferðamálastofa, 

ferdamalastofa.is, e.d.-b). Þessar tölur sem höfundur tilgreinir hér eru allar frá árinu 

2012.  Þannig að þetta eru því nýjustu tölur um gjaldeyrisöflun.  

 

Þegar við rýnum í töfluna, þar sem nemendur svara, má sjá að flestir telja að 

sjávarútvegurinn sé sá atvinnuvegur sem skapi mestan gjaldeyri. Ferðamennska er í 

öðru sæti og áliðnaðurinn í því þriðja. Þetta kemur allt heim og saman við þær tölur 

sem við skoðum hér að ofan, en ekki er sá munur á milli áls og ferðamanna að litið sé 

á það sem vanþekkingu. Þegar skoðað er hvað þeir halda að komi í öðru sæti þá sjáum 

við að bankar og verslun eru ofarlega á lista hjá þeim. En þar sem einungis 25% af 

gjaldeyristekjum er aflað af öðru en sjávarútvegi, álframleiðslu og ferðamönnum 
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(Ferðamálastofa-b) er ólíklegt að bankar skapi mikið af þessum gjaldeyri þar sem inni 

í þessari prósentutölu er allur annar útflutningur sem skapar gjaldeyri.   

 

 

Mynd 8 Hvernig er gengi íslensku krónunnar fundið út? 

6.1.6 Gengi  

Í skýrslu sem Seðlabanki Íslands hefur gefið út segir: „Íslenska gengisvísitalan. Í 

vísitölu gengisskráningar sem reiknuð hefur verið undanfarin ár eru níu gjaldmiðlar 

og er vísitalan byggð á tveimur mismunandi vogum: vöruviðskiptavog og 

þjónustuvog. Vísitalan er reiknuð sem margfeldismeðaltal (e. geometric average) 

vísitalna fyrir gengi þessara níu gjaldmiðla og er keðjutengd (e. chain-linked). Vægi 

hvers gjaldmiðils er reiknað út frá hlutfalli viðkomandi lands eða gjaldmiðlasvæðis í 

vöru- og þjónustuviðskiptum Íslands almanaksárið áður en voginni er breytt. Hlutfall 

vöruviðskipta- og þjónustuvogar í viðskiptavoginni ræðst af hlutdeild hvors liðar fyrir 

sig í heildarviðskiptum. Viðskiptavog íslensku krónunnar er því reiknuð á eftirfarandi 

hátt:“ 

 
(Seðlabanki Íslands, www.sedlabanki.is, e.d.-c) 

Þetta er skilgreining Seðlabankans á útreikningi gengis íslensku krónunnar gagnvart 

öðrum gjaldeyri. Þegar við skoðum svo svör nemenda má sjá að 85% svarenda skilur 

hvernig útreikningur gengis íslensku krónunnar er unnin. Á þessu svari má sjá að 

nemar í viðskiptafærði eru vel með á nótum hvað varðar gengi krónunnar. 
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Mynd 9 Hvað er erlendur gjaldeyrir? 

6.2.7 Gjaldeyrir 

Skilgreining á því hvað gjaldeyrir er. „Gjaldeyrir er samheiti yfir erlenda gjaldmiðla. 

Gengi átta  mynta er skráð hjá Seðlabanka Íslands. Í hverju landi heims er ákveðinn 

gjaldmiðill í notkun. Í Evrópusambandinu er EURalgengasta myntin, í 

Bandaríkjunum er það USD o.s.frv. Á ensku kallast gjaldmiðill (e.currency)“ (M5, 

2006-2013) 

Svarendur hér eru flestir á sama máli eða 80% þeirra svara eins og M5 skilgreinir það 

svar sem er réttast og ætti að vera notað. Auðvitað má alveg svara því að gjaldeyrir sé 

peningur sem þú kaupir í bankanum, það svar er í sjálfu sér gott en er þó ekki það sem 

má segja að sé fullkomið fjármálalæsi. Aðeins 10% svara þannig og má að því leiða 

líkur að þau hafi jafnvel verið að svara vísvitandi rangt til.  
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Mynd 10 Hvað gerist þegar gengið er fellt? 

6.1.8 Gengisfelling 

„Þegar sagt er að gengi gjaldmiðils eins og krónunnar hafi fallið um fjórðung (25%) 

þá er átt við að máttur hverrar krónu við kaup á öðrum gjaldmiðlum hafi minnkað um 

fjórðung. Þar með standa eftir þrír fjórðu (75%) af þessum kaupmætti. Til þess að 

kaupa jafnmikið og áður af erlendum gjaldmiðlum þarf því þriðjungi eða einum þriðja 

meira af krónum en áður, því að einn heill er þriðjungi meira en þrír fjórðu, samanber 

(3/4)*(1+1/3) = (3/4)*(4/3) = 1.“ (Vísindavefur, 2003) 

 

„Til dæmis skulum við gefa okkur að dag nokkurn kosti hver evra 100 krónur sem 

þýðir auðvitað líka að hver króna kostar eitt evrusent, það er 0,01 evru. Ef gengi 

krónunnar gagnvart evru fellur um fjórðung er ekki lengur hægt að kaupa eitt evrusent 

fyrir krónu heldur 0,01*3/4 eða 0,0075 evrur, það er þrjá fjórðu úr evru senti. Þar með 

kostar hver evra ekki lengur 100 krónur heldur 1/0,0075 eða 133,33 krónur. Með 

öðrum orðum evran er þriðjungi eða 33,3 hundraðshlutum dýrari, mælt í íslenskum 

krónum, eftir gengisfellinguna“ (Vísindavefur, 2003). 

 

Svar við þessu getur ruglast í höfðinu á mörgum. Hvort varan hækkar eða lækkar við 

gengisfellingu, en nemar í viðskiptafræði eru það vel að sér í fjármálum og almennu 

fjármálalæsi að þetta vefst ekki fyrir þeim. 74% nema gera sér grein fyrir því hvað á 

sér stað þegar gengið er fellt og 13% gera sér ekki grein fyrir því. En þrátt fyrir þessi 

13% er það ánægjulegt að sjá enn og aftur að nemar eru vel með á nótum um 

fjármálalæsi. 
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Mynd 11 Hvers vegna setti Seðlabanki Íslands á gjaldeyrishöft? 

6.1.9 Gjaldeyrishöft 

Ástæður þess að gjaldeyrishöft voru innleidd:  

Mikill vaxtamunur við útlönd og styrking krónunnar olli því að til landsins kom mikið 

af alþjóðlegu fjármagni, nokkuð í gegnum  „venjulegar“ fjárfestingar og svo með 

keyptum „svokölluðum jöklabréfum“. Jöklabréfin þau voru gefin út til þess að 

hagnast á þeim vaxtamun sem var hér á landi. Allur sá gjaldeyrir sem kom til landsins 

fór líka í gegnum bankakerfið með lántöku þeirra erlendis. Allt þetta leiddi af sér 

miklar eignir erlendra aðila á ISK í bönkum á Íslandi. Það átti að greiða þessa eignir 

út að hluta til árið 2009 (Vísir, e.d.). En þess má geta að erlendar lánastofnanir 

(Viðskiptablaðið, 2013) eiga 680 milljarða ógreidda á Íslandi í dag og munu eiga til 

ársins 2019. 

Í október 2008 (Forsætisráðuneytið, 2008) skall á hin slæma bankakreppa. Allir þeir 

erlendu fjármagnseigendur sem áttu peninga í banka hérlendis reyndu að fara með þá 

úr landi. Þess vegna  skapaðist örvænting meðal þeirra sem áttu gjaldeyri inni á 

reikningi í bönkunum og þeir reyndu að taka þá út og flytja til útlanda. Á þessu 

tímabili flæddi mikið af erlendum gjaldeyri út úr landi. Það leiddi til stórfellds 

gengisfalls íslensku krónunnar (Seðalbanki, e.d.-d). Hér sést að gengi DKK og EUR 

þann 1/1 2008 er 50% lægra en gengið þann 26/11 2008. Td 1/1 EUR 90,68 26/11 

EUR 181,00. Ef ekkert hefði verið gert til að sporna gegn þessu hefði gengið getað 

fallið umtalsvert meira. Þar sem fyrirtæki og einstaklingar á Íslandi voru með miklar 

skuldir í erlendum gjaldeyri, var hætta á stórfelldum vanskilum og það myndi hafa 

mjög skaðlegar afleiðingar fyrir samfélagið í heild sinni (Alþingi-a). Því var ekkert 

annað að gera en að setja lög á þetta útflæði gjaldeyris, þá greip Alþingi inn í og setti 

lög sem takmörkuðu mjög útflæði á erlendum gjaldeyri og Seðlabanki Íslands  

framkvæmdi lögin og setti á gjaldeyrishöft sem áttu að vera tímabundið. En höftin 
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áttu að stuðla að því að gengið félli ekki enn meir og eins hratt og áður (Seðlabanki 

Íslands, www.sedlabanki.is, e.d.-e). 

Spurningin um gjaldeyrishöft vafðist ekki fyrir þeim sem spurðir voru. 87% svöruðu  

þessu með sannfæringu um að gjaldeyrishöft hefðu verið sett á til að sporna við því að 

erlendir fjárfestar gætu tekið út allan sinn gjaldeyri. Hins vegar segja  10% að höftin 

hafi verið sett á til að koma í veg fyrir að fjármagn komi til landsins. Þó er það rétt að 

meirihluti svarenda er með það á hreinu hvers vegna gjaldeyrishöft voru sett á.  

 

 

 

Mynd 12 Hvernig getum við aukið gjaldeyrisforðann? 

	  

6.1.10	  Aukin	  gjaldeyrisöflun	  
 

Hér má sjá að ekki er einhugur um hvað það er sem best er að gera til að auka 

gjaldeyrisforðann svo það auðveldi okkur að greiða erlendar skuldir okkar. Þó sést að 

mest fylgi hefur það að fá hærra verð fyrir vörur okkar erlendis alls 44% telja það best 

til aukningar, 30% vilja auka fiskveiðikvótann, 13% vilja auka skatt á ferðamenn og 

11% vilja draga úr neyslu. Þetta eru megin áherslur svarenda í þessari könnun.   

Segjum að 23,5% gjaldeyristekna okkar séu af ferðamönnum (Ferðamálastofa, 

ferdamalastofa.is, e.d.-b) og að heildargjaldeyristekjur séu krónur 1.010.744 árið 

2012. Með 3% skatti gæfi það okkur  7,125 í ISK milljónum og gistináttaskattur gæfi 

okkur 100 krónur á nótt og þær eru 3.739,000 (Ferðamálastofa, 

www.ferdamalastofa.is, e.d.-a) alls 374 milljónir í ISK. Ef við myndum auka 

fiskveiðikvótann um 30.000 þúsund  tonn og að meðalverð fyrir kílóið út úr landi væri 
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varlega áætlað krónur 358 (Reiknistofa), þá gera það alls 10.740 ISK milljónir. Við 

þennan samanburð má sjá að mestur hagnaður okkar fælist í að auka þorskkvótann en 

hann (Smábátar, 2011) er ekki gripinn úr lausu lofti þar sem margir hafa bent á að það 

sé vel ásættanlegt. En með þessari framkvæmd er ekki hægt að alhæfa að verðið á 

markaðinum haldist, því hér er eins og alltaf framboð og eftirspurn sem ákveður verð 

og verð lækkar þegar meira kemur inn á markaðinn. Ekki er einfalt að fá hærra verð 

fyrir vörur okkar í útlöndum. Eins og allir viðskiptafræðingar vita þá þróast verð með 

framboði og eftirspurn. Einhliða ákvörðun um hækkun á vöru getur leitt til þess að 

kaupendur hætti að kaupa og leiti á önnur markaðssvæði eftir svipaðri vöru eins og 

þeirri sem þeir hafa keypt af okkur. En með þessu svari gætu nemendur verið að 

hugsa um gengisfellingu. Því auðvelt er að hækka verð á vöru með gengisfellingu, en 

það leiðir af sér hækkun á öllum innfluttum vörum. Þetta afgerandi svar við spurningu 

10 um að hækka verð á útfluttri vöru til að auka gjaldeyri er þannig ekki í samræmi 

við önnur svör. Höfundur telur þó að þar sem ekki er minnst á gengisfellingu í svörum 

eigi nemendur við að þeir telji vænlegast til aukningar á gjaldeyristekjum að hækka 

verð einhliða.  

 

 

Mynd 13 Hver er fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands? 

6.1.11	  Fjárfestingaleið	  
 

„Nýr eigandi Húsasmiðjunnar, danska byggingavörukeðjan Bygma, hefur nýtt sér 

fjárfestingaleið Seðlabankans. Samkvæmt gögnum sem Morgunblaðið hefur undir 

höndum, gaf félagið út skuldabréf til tíu ára fyrir um 1,4 milljarða króna í maí. Þessi 

leið veitir um 20% afslátt af krónukaupum í skiptum fyrir erlenda mynt.“ 

(Morgunblaðið, www.mbl.is, 2012). 
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„Fjárfestingarleið Seðlabankans felur í sér að þeir sem koma með erlendan gjaldeyri 

inn í landið geta skipt honum, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, á mun hagstæðara 

gengi en annars fengist. Í fyrra var gengi evrunnar í þessum tilboðum á bilinu 235-245 

krónur en þeir sem seldu evruna utan tilboðanna fengu aðeins um 147-160 krónur 

fyrir sínar evrur“ (Ríkisútvarpið, www.ruv.is, 2013). „Á lista yfir þá sem hafa nýtt sér 

fjárfestingarleið Seðlabankans eru félög á Möltu, Tortólu, í Lúxemborg og Hollandi. 

Holland hefur verið vinsæll skráningarstaður íslenskra félaga frá því á árunum fyrir 

hrun. Í fyrra fengu þrjú félög, Salander, Fossar og Vor, öll skráð á sama heimilisfangi 

á Möltu, leyfi til að nýta þessa leið Seðlabankans. Samtals seldu félögin evrur fyrir 

1,1 milljarð króna, til að fjárfesta í hlutabréfum og skuldabréfum. Þessi félög tengjast 

umsvifamönnunum Róbert Guðfinnssyni og Vilhelm Má Guðmundssyni“. 

Niðurstöður við þessari spurningu koma höfundi á óvart. Niðurstöðurnar sýna að 50% 

svarenda telja að fjárfestingarleiðin sé til þess fallin að auðvelda okkur fjárfestingar í 

útlöndum, það er algerlega á skjön við öll þau svör sem búið er að gefa hér að ofan 

um að erlendur gjaldeyrir sé af skornum skammti. 36% svaranda segja að 

fjárfestingaleiðin sé 20% afsláttur af krónunni sem leitast var eftir. Það telst sem 

misræmi því þar sem undanfarið hafa verið miklar umræður um fjárfestingaleiðina í 

fréttum útvarps. Einnig hafa dægurmálaþættir fjallað um fjárfestingaleiðina, en þess 

má geta að umfjöllunin hefur ekki verið um útfærslu leiðarinnar en þó verið minnst á 

hana (Ríkisútvarpið, www.ruv.is, 2011). Hér hefði höfundur gjarnan kosið að nemar 

hefðu góða þekkingu þar sem ríkið er að brjóta á okkur þegnum landsins með því að 

bjóða fjármagnseigendum erlendum og íslenskum afslátt af krónunni sé hún keypt 

með erlendum gjaldeyri sem þeir koma með til landsins. Það stendur í stjórnarskrá 

íslenka lýðvelisins að allir þegnar skuli jafnir (Stjórnarráðið, 2013). Við þessa 

niðurstöðu koma upp vangaveltur um það, hvort nemendur í háskólum séu  að læra of 

mikið af  akademískum fræðum og öll áhersla í námi sé lögð á það að kunna fræðin 

vel. Praktískir hlutir eins og það að fylgjast með fréttum og því sem er að gerast í 

þjóðfélaginu eru þá e.t.v skildir útundan í náminu.  Þarf að leggja aukna áherslu á það 

að hafa kennslu meira á praktískum nótum frekar en að halda nemendum aðeins við 

bókina? Mikil umfjöllun hefur verið um fjárfestingarleiðina í fréttum. Þessi niðurstaða 

er því frekar léleg miðað við þau svör sem áður hafa komið fram og hafa slegið í takti 

við annars gott fjármálalæsi viðskiptafræðinema.  
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Mynd 14 Hvað gerir þú þegar þú ákveður að kaupa gjaldeyri? 

 

6.1.12	  Kaupákvörðun	  
 

Í þessari spurningu leitast höfundur við að rannsaka kaupákvörðunarferli nemenda.  

Fara þeir í gegnum fimm þrepa ferli kaupákvörðunarinnar? Finna þeir hjá sér öll 

þrepin? Uppgötvun á þörf er jú það sem þeir finna allir hjá sér það  að það þarf  að 

afla sér gjaldeyris áður en ferðast er til annarra landa. Ekki er hægt að skipta ISK 

erlendis nema á nokkrum stöðum og þá með gífurlegu álagi sjá (Viðauki V) en þar 

sést hve mikil áhætta er fólgin í því fyrir kaupendur á ISK að versla með. Kaupendur 

ISK vilja ekki kaupa nema með miklu áhættuálagi. Það staðfestir að enn þann dag í 

dag er ekki komið traust á gjaldeyrismarkaðnum að neinu ráði hvað varðar sölu á 

krónunni erlendis. 

Upplýsingaleit er eflaust ekki svo mikil hjá almenningi almennt enda er ekki um 

uppboðsmarkað á gengi að ræða hér á landi.  Það getur verið örlítill mismunur á gengi 

milli banka en það skiptir víst ekki máli í dag, þar sem þú verður að kaupa gjaldeyri í 

þeim banka sem þú ert með launareikning í. (Íslandsbanki, e.d.) En Alþingi setti á lög 

(Alþingi, althingi.is, e.d.-b) sem bönnuðu neytendum að taka út erlendan gjaldeyri 

nema í þeim banka sem þeir eru með launareikning í. Þetta er gert til að hamla enn 

frekar útflæði á erlendum gjaldeyri. Viðskiptabönkum landsins var bannað að selja 

gjaldeyri til annarra en eigin viðskiptavina. 

Við mat á valkostum sést að þeir eru ekki margir á gjaldeyriskaupamarkaði okkar. 

Eins og myndin sýnir eru þetta valkostirnir sem um er að ræða. Notkun greiðslukota 

erlendis er þó takmörkuð við ákveðið hámark sem bankarnir hver um sig hafa ákveðið 

og eru skv. lögum um gjaldeyrismál. Árið 2010 (Sparisjóðurinn) nokkru eftir hrun 

krónunnar var ákveðið að lækka allar úttektarheimildir á kreditkortum á Íslandi. Það 
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var gert að tilstuðlan Seðlabanka Íslands sem bað kreditkortafyrirtækin að lækka 

úttektir einstaklinga.  

Eins og áður hefur verið sagt, þurfa vörukaup að fara í gegnum launareikningsbanka 

þannig að hendur neytanda eru bundnar varðandi það hvar þeir kaupa gjaldeyri og því 

fellur þetta stig kaupákvörðunar um sjálft sig. Hver eftiráhrif kaupákvörðunar eru, er 

ekki hægt að fullyrða um. Það hlýtur að stjórnast af því hvernig gjaldeyrinum hefur 

verið ráðstafað erlendis. Voru kaup þín á gjaldeyrinum til að auka eigin hag eða til 

þess að draga úr ávinningi? Þetta er allt einstaklingsbundið og sér rannsóknarefni. 

Niðurstöður spurningarinnar sýna að 56%  fara í bankann og kaupa sér erlendan 

gjaldeyri. Það að fara í bankann sinn og kaupa gjaldeyri er hagstæðasta kaupleiðin 

fyrir okkur. Þar á eftir kemur að 27% nota kort erlendis. Margir eru ragir við það að 

bera mikinn gjaldeyri á sér og nota því greiðslukort erlendis. Notkun á greislukortum 

erlendis er hagstæðari en notkun debetkorta svo þessar niðurstöður eru mjög góðar 

(Visa). 
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7. Niðurstöður 

	  
Til að komast að niðurstöðu um 

 

„FJÁRMÁLALÆSI VIÐSKIPTAFRÆÐINEMA“ 

 

Byrjað var á því að greina ytri og innri þætti gjaldeyrissköpunar. Það var gert með 

PEST greiningu en hún greinir hvernig stjórnmálin geta með lagasetningu gripið inn 

í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar til dæmis með því að setja lög og takmarkað með þeim 

allt aðgengi að gjaldeyri. Stjórnvöld geta líka aukið fiskveiðiheimildir og með því 

aukið gjaldeyrisstreymi til landsins. Farið er inn á efnahagsleg áhrif og hvernig þau 

geta stýrt gengi gjaldmiðils. Það er nauðsynlegt fyrir alla að vera færir í 

fjármálalæsi.  

 

Komið er inn á það að pólitískar stofnanir geta með vinnubrögðum sínum haft áhrif 

á gengi gjaldmiðilsins. Bæði með beinum og óbeinum hætti geta stofnanir  haft áhrif 

á gengisskráningu. Sagt er frá því að pólitíkusar geti haft áhrif á það kennsluefni 

sem kennt er í skólum landsins og þannig haft áhrif á það  að útvega efni til betri 

kennslu um fjármálalæsi í skólum landsins. 

 

Með yfirlýsingum um efnahag og hagvöxt geta stjórnvöld ákveðið í samráði við 

Seðlabanka að fella gengi ISK, halda því á floti eða föstu. Fjallað er  um það hvað 

ISK er veik og hvernig fall hennar þróaðist í bankahruni. Greint er frá að 

almenningur verði að skila öllum þeim gjaldeyri sem hann aflar til bankanna og það 

að erlendur fjármagnseigandi fái mun fleiri ISK fyrir fyrir erlendan gjaldeyri sinn. 

Því ef hann fer leið Seðalbankans um að fjáfesta hérlendis fær hann meira en 

Íslendingar fá fyrir þann gjaldeyri sem þeir eiga. 

 

Menningar- og félagsmál eru greind í þeim tilgangi að finna hvað gerir það að 

verkum að fjármálalæsi er okkur Íslendingum og öllum öðrum mikilvægt. Farið er 

inn á það hvað það er sem gerir okkur ólík öðrum Norðurlöndum hvað varðar þá 

staðreynd að við erum mun háðari því að vera vel fær í  fjármálalæsi þar sem ISK er 

frekar óstöðugur gjaldmiðill. 
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Tæknin er skoðuð. Það er  upplýst hversu vel að okkur við erum í innleiðingu tækni 

og sú staðreynd að við erum framarlega í notkun tölvutækni í skólum landsins á 

öllum skólastigum. Þessi staðreynd um almenna tölvunotkun í skólum sýnir  að 

öllum aldurshópum er auðveldara að öðlast aukið fjármálalæsi. Þegar aðgengið er 

gott ætti að vera einfaldara að nýta sér upplýsingaöflunina til að  kynna sér efni um  

fjármál. 

 

Höfundur skýrir  út og fór í þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð skýrslunnar og 

hvernig úrtak og þýði var valið við gerð könnunar, sem ritgerðin er byggð á. Fjallað 

er um  það hvernig könnunin kemur til með að gagnast við ritgerðarskrifin og 

hvernig niðurstöðum megi búast við og hversu áreiðanlegar þær eru. 

 

Einnig var farið í að skýra út fjármálalæsi með því að vitna í höfunda sem hafa 

skilgreint það. Skoðaðar voru íslenskar og erlendar skýrslur sem sýndu að mjög 

slæmt fjármálalæsi er hjá ungu fólki. Sagt var frá miklum samhljómi sem var í 

þessum skýrslum hvað varðaði niðurstöður á lélegu fjármálalæsi þjóðanna sem 

vitnað er í. Segir í skýrslunum að mikilla rannsókna sé þörf til að geta greint 

fjámálalæsi og hvað það er sem vantar til að koma því í betra horf. Komið er inn á 

að meiri kennslu vantar til leiðbeinenda skólakerfisins svo þeir geti miðlað þekkingu 

sinni betur til ungmenna, bæði á Íslandi og í þeim löndum sem skýrslan vitnar í.  

 

Í ritgerðinni hefur höfundur komið inn á kaupákvörðunarferlið almennt  og hvernig 

það nýtist við kaup á erlendum gjaldeyri. Farið var í öll fimm skref 

kaupákvörðunarferlisins, það útskýrt og skilgreint að neytandinn þarf að vera 

upplýstur þegar að gjaldeyriskaupum kemur. Það getur verið kostnaðarsamara að 

kaupa gjaldeyrinn á röngum stað á röngum tíma.  

 

Skemmst er frá því að segja að niðurstöður könnunarinnar  komu skemmtilega á 

óvart því fjármálalæsi nema í viðskiptafræði í háskólum á Íslandi er mjög gott. 

Niðurstöðurnar komu á óvart, þar sem þær skýrslur sem vitnað er í, eru einróma um 

að fjármálalæsi er lélegt. Niðurstöðurnar sýna fram á að meirihluti nemenda er með 

góðan skilning á gjaldeyri, öflun gjaldeyris og almennu fjárhagslæsi. Rannsóknin 

sýndi, þó með aðeins einu svari, að hægt er að komast að þeirri niðurstöðu að auka 

þurfi samband milli skóla og atvinnulífsins. Þessi niðurstaða samræmist þeirri 
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erlendu rannsókn, sem höfundur vitnar í, en höfundar hennar komast að því að það 

að binda saman atvinnulífið og skólana verði til þess að auka fjármálalæsi þeirra 

nemenda sem vinna í fyrirtækjum. 

 

Þær rannsóknir sem vitnað er í sýna allar með sömu niðurstöðu, að fjármálalæsi 

grunn- og framhaldsskólanema sé mjög ábótavant. Þær sýna að það þurfi að leggja 

áherslu á að efla nám í fjármálalæsi á fyrri stigum skóla svo það einfaldi 

ákvarðanatöku þeirra nemenda seinna á lífsleiðinni. Þá er sama hvort um er að ræða 

íslenska eða erlenda rannsókn, sömu niðurstöðu. 
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8. Lokaorð	  
	  
Niðurstöður þær sem komu úr þessari megindlegu rannsókn komu höfundi ekki á 

óvart. Því hann átti von á því að nemar í viðskiptafræði við háskóla á Íslandi væru 

allir vel færir í fjármálalæsi og þar sem aldursskipting þátttakenda í rannsókninni var 

þannig að meirihlutinn, sem tók þátt í rannsókninni, var eldri en 30 ára gamall. Var 

hægt að draga af því ályktanir að flestir nemar hefðu verið í vinnu og öðlast þannig 

góða þekkingu í fjármálalæsi. Það kom samt sem áður á óvart hvað fjármálalæsi hefur 

lítið verið rannsakað á Íslandi. Ríkið hefur aðeins gert eina slíka rannsókn árið 2008 

og hvorki endurtekið hana né útbúið áætlun um hvað skuli gera og hvernig skuli 

bregðast við þeim niðurstöðum sem þar fengust. Fjármálalæsi grunn- og 

framhaldsskóla nemenda er mjög ábótavant og þar þarf að bregðast við með áherslum 

í kennslu. Höfundur telur að með samstilltu átaki Menntamálaráðuneytis, Seðlabanka 

Íslands og fleiri stofnana megi ná árangri við að upplýsa ungt fólk um fjármálalæsi, 

gefa þeim innsýn í það hvernig við öflum gjaldeyris og hversu verðmætur hann er 

okkur. Í slíku átaki yrði að leggja mikla áherslu á notkun gjaldeyris, þ.e. að kaup á 

erlendri vöru eru mun dýrari fyrir samfélagið heldur en að kaupa sambærilega 

íslenska vöru. Sérfræðingar þessara stofnana gætu gefið út bækling eða bók sem yrði 

kennd á öllum skólastigum, bætt yrði ofan á námið þannig að fræðslan yrði miðuð við 

hvern aldur fyrir sig.  

 

Þar sem stór hluti þessarar ritgerðar fjallar um fjármálalæsi þá er gott að huga að því 

hvers vegna þær kannanir, sem höfundur hefur vitnað í hér að ofan, sýna lélegt 

fjármálalæsi. Eflaust er það vegna þess að  kannanir sem vitnað er í taka tillit til 

annars hóps en þessi rannsókn beinist að. Þýðið í könnununum er annar aldurshópur 

sem ætti þá, miðað við menntun og aldur, að sjálfsögðu að vera verri í fjármálalæsi  

en þýðið sem rannsakað var við gerð þessarar ritgerðar. Í dag, árið 2013, er með 

auðveldu móti hægt að nálgast upplýsingar og svör við öllum þeim spurningum, sem 

þú þarft að spyrja, til að verða betur hæfur til fjármálalæsis. Við gerð þessarar 

ritgerðar hafa komið upp spurningar um almennt fjármálalæsi hóps þess fólks, sem er 

búið að mennta sig vel, og ætti samkvæmt öllu að vera orðið mjög vel læst á fjálmál. 

 

Rannsókn, sem gerð var við þessa ritgerðarsmíð, sýnir fram á að í flest öllum tilfellum 

eru nemendur í viðskiptafræði við háskóla á Íslandi vel færir í fjármálalæsi. Aðeins 
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ein spurning vakti upp forvitni höfundar um það hvort nemendur í viðskiptafræði 

væru kannski of einangraðir í námi sínu. Er of mikil áhersa lögð á hin akademísku 

fræði og er lítið leiðbeint með það í huga, að það að fylgjast með fréttum og því sem 

er að gerast í kringum nemendur er ekki síðri menntun en sú akademíska en á allt 

öðrum nótum eða á praktísku nótunum? Eins og fram kemur í erlendu rannsókninni, 

sem höfundur  vitna í skýrslunni hér á undan, segir þar að þeir sem höfðu aflað sér 

meiri menntunar voru ekki sérlega færir í fjármálalæsi nema því aðeins að þeir hefðu 

unnið í fyrirtækjum og nýtt sér þá menntun til aukningar á fjármálalæsi. 

 

Sú staðreynd að ekki séu til nema nokkrar rannsóknir um fjármálalæsi er mjög slæm 

og þar þyrfti að gera betur. Það sem höfundur myndi koma með sem tillögu að 

verkefni væri að vinna tveggja ára BS ritgerð með því að byrja að þróa ritgerðina 

strax eftir fyrsta árið og leyfa síðan ritgerðinni að þróast næstu tvö árin. Flestir þeir 

nemar sem höfundur hefur rætt við höfðu ákveðið hvað yrði skrifað um. Öll 

vinnubrögð yrðu betri, hægt væri að bæta og endurskoða ritgerðina allan þennan tíma 

og þannig myndi vera hægt að fá raunverulegar rannsóknir og niðurstöður. Með þessu 

væri hægt að mæla með við nemendur að rannsaka það, sem þeim er efst í huga, á 

þeim tíma og um leið hægt að finna ávinning með því að geta í lokin jafnvel selt 

ritgerðina eða fengið einhvern styrk við að skrifa hana. Þetta gæti gefið einingar á 

hverri önn og verkefnaskil yrðu að vera tíð. 

 

Svo mikið er víst að þótt nokkrar skýrslur hafi verið gerðar um fjármálalæsi er engin 

þeirra til þess fallin að dæma fjármálalæsi fólks út frá öllum aldurshópum. Fleiri 

rannsókna er þörf til að geta greint og komið með úrbætur um fjármálalæsi handa 

nemendum.  

 

Sú staðreynd að rannsóknir um fjármálalæsi skuli einungis snúa að innlendum 

fjármálamarkaði er ekki nægilega góð, því flestar vestrænar þjóðir, sem við erum að 

miða okkur við, ferðast mikið á milli landa og þá þarf almenningur að vera upplýstur 

um gengi gjaldmiðla þeirra landa. Þó svo að á meginlandi Evrópu hafi EUR að hluta 

komið til og eytt að töluverðu leyti þessari óvissu um fjármálalæsi á gjaldeyri er það 

samt enn til staðar og það verður einnig að rannsaka getu fólks til að greina hversu 

gott er að ferðast til útlanda.  
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10.	  Viðaukar	  og	  fylgiskjöl	  

	  

Viðauki	  1	  

Þetta	  er	  hausinn	  sem	  háskólarnir	  sendu	  út	  til	  sinna	  nemenda.	  

Góðan	  daginn,	  

Sóley	  heiti	  ég	  og	  er	  nemandi	  við	  Háskólann	  að	  Bifröst,	  ég	  er	  að	  skrifa	  BS	  ritgerð	  og	  er	  

að	  rannsaka	  hvernig	  fjármála-‐	  og	  gjaldeyrislæsi	  nemenda	  í	  viðskiptafræði	  er.	  Vonir	  

standa	  til	  þess	  að	  niðurstöðurnar	  sýni	  fram	  á	  hvort	  auka	  þurfi	  almenna	  kennslu	  í	  

fjármála-‐	  og	  gjaldeyrislæsi.	  	  Mér	  þætti	  vænt	  um	  ef	  þú	  gæti	  séð	  af	  3-‐4	  mínútum	  til	  að	  

svara	  rannsókninni	  sem	  þú	  finnur	  hér:	  

	  

Þetta	  er	  pósturinn	  sem	  ég	  sendi	  til	  allra	  háskólanna	  með	  nafni	  hvers	  tengiliðs	  fyrir	  

sig.	  

	  

Góðan	  daginn	  Áslaug,	  

Ég	  er	  háskólanemi	  sem	  er	  að	  skrifa	  Bs	  ritgerð	  núna	  í	  haust.	  Ritgerðin	  er	  um	  fjármála-‐	  

og	  gjaldeyrislæsi	  háskólanema,	  sem	  stunda	  nám	  í	  viðskiptafræði.	  	  

Erindi	  mitt	  er	  það,	  að	  gætir	  þú	  sent	  þennan	  link	  á	  alla	  nemendur	  þína	  sem	  stunda	  

nám	  í	  viðskiptafræði,	  þannig	  að	  þeir	  geti	  svarað	  henni	  og	  rannsókn	  mín	  fái	  dýpri	  

skilning.	  

Hér	  að	  neðan	  fylgir	  með	  slóð	  þar	  sem	  farið	  er	  inn	  á	  könnunina.	  

	  

Með	  þökk,	  

Sóley	  Soffaníasdóttir	  

nemi	  við	  háskólann	  á	  Bifröst.	  

	  

	  

https://docs.google.com/forms/d/1xjP9wY2oTwO5BfYv7hxagRW2LsMnHOUzFZoA2

DW1Puo/viewform	  

	  



	  

II	  
	  

	  

Viðauki	  II	  

	  

Sendur	  út	  til	  að	  athuga	  um	  gang	  könnunarinnar.	  

Góðan	  daginn	  Rósa	  Gunnarsdóttir,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík	  og	  einnig	  sent	  á	  Háskóla	  

Íslands	  

	  

Sóley	  Soffaniasdóttir	  heiti	  ég	  og	  er	  nemandi	  við	  Háskólann	  á	  Bifröst	  í	  viðskiptafræði.	  

Ég	  er	  að	  vinna	  að	  BS	  ritgerð	  minni	  núna	  og	  sendi	  á	  þig	  póst	  þess	  efnis	  í	  síðustu	  viku.	  	  	  

Getur	  þú	  sagt	  mér	  hvar	  sú	  beiðni	  endaði?	  Er	  búið	  að	  senda	  út	  könnunina	  eða	  er	  

þetta	  á	  bið?	  

	  

Virðingarfyllst,	  

Sóley	  Soffaníasdóttir	  nemi	  	  

Háskólans	  á	  Bifröst.	  

	  

Viðauki	  III	  

Póstur	  sendur	  á	  nemendur	  til	  að	  ítreka	  könnun.	  

	  

Góðan	  daginn	  nemendur,	  

Þessi	  póstur	  er	  sendur	  til	  að	  ítreka	  fyrri	  sendingu	  frá	  mér.	  

Sóley	  heiti	  ég	  og	  er	  nemandi	  við	  Háskólann	  á	  Bifröst	  og	  er	  að	  rannsaka	  hvernig	  

gjaldeyrislæsi	  viðskiptafræðinema	  er.	  Þetta	  er	  uppistaðan	  á	  BS	  ritgerð	  sem	  ég	  er	  að	  

skrifa	  núna	  í	  haust.	  Vonir	  standa	  til	  þess	  að	  niðurstöður	  könnunarinnar	  stuðli	  að	  

bættri	  þekkingu	  á	  fjármála/gjaldeyrislæsi.	  Mér	  þætti	  vænt	  um	  ef	  þú	  gæti	  séð	  af	  3-‐

4	  	  mínútum	  til	  að	  svara	  rannsókninni	  sem	  þú	  finnur	  hér:	  

	  

https://docs.google.com/forms/d/1xjP9wY2oTwO5BfYv7hxagRW2LsMnHOUzF

ZoA2DW1Puo/viewform	  

Bestu	  kveðjur,	  

Sóley	  Soffaníasdóttir	  



	  

III	  
	  

	  

Viðauki	  IV	  
 
Síða 1 af 1 

Ágæti nemandi 
Sóley Soffaníasdóttir heiti ég og er nemandi í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfærði  við 
Háskólann á Bifröst. Spurningakönnun þessi er hluti að BS ritgerð sem ég er að vinna að. Markmið 
þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort almenn þekking sé á fjármála- og gjaldeyrislæsi  meðal 
háskólanema. 
Um er að ræða 12 spurningar og er svartími hennar eigi lengur en 3-4 mínútur.  
Undir engum kringumstæðum verða svör rakin til einstakra svarenda. Þér er hvorki skylt að svara 
einstökum spurningum né spurningalistanum í heild.  
Ef spurningar vakna þá vinsamlegast sendu mér póst á netfangið soley.soffaniasdottir.10@bifrost.is  
Með fyrirfram þökk,  
Sóley Soffaníasdóttir 

 
1. Aldur * 

•   20-30 

•   31-41 

•   42-52 

•   52 og yfir 

•   Annað:  
•  

2. Kyn * 

•   Karl 

•   Kona 
•  

3. Búseta 

•   Höfuðborgarsvæðið 

•   Suðurland 

•   Vesturland/Vestfirðir 

•   Norðurland 

•   Austurland 
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4. Hverjir nota gjaldeyrinn * 

 Mest nokkuð lítið  minna 

Allir 
Íslendingar     

Þeir sem 
ferðast til 
útlanda 

    

Iðnaðurinn     

Krónubréfa- 
eigendur     

Þeir sem 
kaupa sér 
bíl 

    

     

5. Hvaða atvinnugreinar skapa gjaldeyrinn á Íslandi í dag * 

 Mest nokkuð lítið  minna 

Bankar     

Verslun     

Ál     

Sjávarútvegur     

Ferðamenn     

     

6. Gengi íslensku krónunnar er fundið út með 

•   Hún er tengd við USD 

•   Krónan og Evran eru með sama gengi 

•   Seðlabankinn er með seðlakörfu sem gengið er reiknað út frá 

•   Mismunur á innflutningi og útflutningi 
•  

7. Hvað er erlendur gjaldeyrir? * 

•   Peningur sem þú kaupir í bankanum fyrir íslenskar krónur 

•   Dollar 

•   Samheiti yfir erlenda gjaldmiðla 

•   Þeir peningar sem undirstöðu atvinnugreinar framleiða 

•   Það gengi sem þú kaupir erlenda mynt á 
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8. Þegar gengið er fellt, hvað orsakast þá? * 

•   Það kemur annað hrun 

•   Við getum keypt meira af vörum ódýrar til landsins 

•   Allur innflutningur verður dýrari og vörur hækka í verði 

•   Innflutningur og útflutningur jafnast út 

•   Annað, hvað?_________________________ 
•  

9. Seðlabanki Íslands vill setja gjaldeyrishöft á. Til að 

•   Til að sporna við innflutningi á erlendum gjaldeyri 

•   Til að koma í veg fyrir ferðalög Íslendinga erlendis 

•   Til að koma í veg fyrir ferðalög útlendinga til landsins 

•   Til að koma í veg fyrir gjaldeyrisflæði út úr landinu 

•   Annað, hvað? ___________________________ 
•  

10. Hvað er hægt að gera til að auka gjaldeyrisforðann? * 

 Mest  nokkuð lítið  minna Annað 

Fá hærra verð 
fyrir vörur 
okkar erlendis 

     

Auka skatt á 
ferðamenn      

Auka 
fiskveiðikvótan      

Draga úr 
neyslu      

Annað      

      

11.   Þegar þú ákveður að kaupa gjaldeyri þá. 

•   Ég nota kredit kort og fæ þar gjaldeyri 

•   Ég fer í bankann minn og kaupi gjaldeyri 

•   Ég fer á netið og finn besta gengið og kaupi þar gjaldeyrinn 

•   Ég nota debet kort til að fá gjaldeyri 

•   Ég kaupi gjaldeyri á Keflavíkurflugvelli 
•  

12. Fjárfestingaleiðin hvað er það * 

•   Við getum fjárfest í útlöndum með ákveðnum takmörkunum 

•   Við getum keypt krónur og selt erlendis 

•   Erlendir aðilar sem eiga krónur fá 20% afslátt af krónunni 

•   Íslendingar eru annars flokks fólk 
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Viðauki	  V	  
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11	  Listi	  yfir	  myndir	  og	  töflur	  
	  

Mynd	  1:	  Rannsóknarferli	  Kotlers	  og	  Kellers	   3	  

Mynd	  2:	  Kaupákvörðunarferli	  Kotlers	  og	  Armstrong	   13	  

Mynd	  3	  Aldur	   20	  

Mynd	  4	  Kyn	   21	  

Mynd	  5	  Búseta	   22	  

Mynd	  6	  Hverjir	  nota	  gjaldeyrinn?	   23	  

Mynd	  7	  Hvaða	  atvinnugreinar	  skapa	  erlenda	  gjaldeyrinn	  á	  Íslandi?	   24	  

Mynd	  8	  Hverngi	  er	  gengi	  íslensku	  krónunar	  fundið	  út?	   25	  

Mynd	  9	  Hvað	  er	  erlendur	  gjaldeyrir	   ?26	  

Mynd	  10	  Hvað	  gerist	  þegar	  gengið	  er	  fellt	   ?27	  

Mynd	  11	  Því	  setti	  Seðlabankinn	  á	  gjaldeyrishöf?t	   28	  

Mynd	  12	  Hvernig	  getum	  við	  aukið	  gjaldeyrisforðan?	   29	  

Mynd	  13	  Hvað	  er	  fjárfestingaleið	  Seðlabankans?	   30	  

Mynd	  14	  Hvað	  gerir	  þú	  þegar	  þú	  ákveður	  að	  kaupa	  gjaldeyri?	   32	  
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BAKSÍÐA	  


