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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði með 

áherslu á fjármál við Háskóla Íslands. Tilgangur hennar er að skoða þau áhrif sem 

fjármálalæsi hefur á þátttöku og hegðun almennra fjárfesta á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Sigurður Guðjónsson lektor við 

viðskiptafræðideild skólans. Ég vil þakka honum fyrir góða leiðsögn og skemmtilegt 

samstarf. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir góðar ábendingar og 

hvatningu og þá sérstaklega Aðalsteini bróðir mínum fyrir yfirlestur.  
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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um mikilvægi fjármálalæsis og áhrif þess á hlutabréfaviðskipti. Að 

vera fjármálalæs er talin vera nauðsynlegur eiginleiki í því nútíma samfélagi sem við lifum 

í, þar sem aukin ábyrgð einstaklinga á fjárhagslegri velferð hefur færst í hendur 

almennings. Stjórnvöld víða um heiminn hafa greint frá áhyggjum sínum á stöðu á 

fjármálalæsi á síðustu árum og kalla eftir nauðsynlegum ráðstöfunum til að bæta skilning 

einstaklinga á fjármálum og þar er Ísland er engin undartekning. Á sama tíma hefur 

umræða og þátttaka á hlutabréfamarkaði aukist til muna á síðustu tveimur árum og aldrei 

hafa fleiri einstaklingar tekið þátt á þeim markaði og nú.  

Meiginmarkmið  rannsóknarinnar er því að skoða hvaða áhrif fjármálalæsi hefur á 

þátttöku og hegðun almennra fjárfesta á hlutabréfamarkaðnum hér á landi. Til að svara 

þeirri spurningu var gerð meigindleg rannsókn þar sem spurningarkönnun var sett fram. 

Tilgangur hennar var að mæla fjármálalæsi svarenda og bera saman við þátttöku þeirra á 

hlutabréfamarkaði og hegðun.  

Niðurstöður benda til þess að fjármálalæsi haldist í hendur við þátttöku og hegðun 

á hlutabréfamarkaði, þar sem þeir einstaklingar sem hafa áður keypt hlutabréf og því 

tekið þátt á þeim markaði sýndu fram á meira fjármálalæsi en þeir sem ekki hafa keypt 

hlutabréf. Niðurstöður sýndu enn fremur að þeir sem hafa verið lengur á markaðnum og 

hafa því öðlast meiri reynslu á hlutabréfaviðskiptum voru mun fjármálalæsari en aðrir og 

má því draga þá ályktun að þátttaka og reynsla á hlutabréfamarkaði leiðir til betra 

fjármálalæsis. 
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1 Inngangur  

Að taka þátt á hlutabréfamarkaði og byrja að fjárfesta er stór efnahagsleg ákvörðun og 

getur verið mikilvægur þáttur í langtímaávöxtun einstaklinga. Almenningur hefur orðið 

sífellt virkari á fjármálamörkuðum og markaðsþátttaka hefur aldrei verið meiri hér á landi 

en nú (Hagfræðideild Landsbankans,  2021). Hins vegar er markaðurinn flókinn og getur 

verið erfitt að átta sig á honum, sérstaklega fyrir einstaklinga sem hafa ekki góðan skilning 

á fjármálum. Á sama tíma hefur markaðsfrelsi og skipulagsbreytingar valdið því að ábyrgð 

hefur færst frá höndum stjórnvalda til almennings og verða því einstaklingar að axla meiri 

ábyrgð á eigin fjárhagslegri velferð (Almenberg og Dreber,  2015). 

Síðustu tvo áratugi hefur áhugi fræðimanna og fjármálastofnanna á fjármálalæsi 

einnig aukist til muna og hafa stjórnvöld um heim allan greint frá áhyggjum sínum á stöðu 

þess meðal almennings. Þá telja fræðimenn að gott fjármálalæsi hvetji til skynsamlegar 

fjárhagslegar hegðunar og ákvarðanatöku ásamt því að auka vellíðan meðal neytenda. 

(Xiao og Porto,  2017).  Þá hafa erlendar rannsóknir leidd það í ljós að aukið fjármálalæsi 

hvetji til þátttöku á hlutabréfamarkaði, þar sem einstaklingar með gott fjármálalæsi eru 

ekki aðeins líklegri til að taka þátt í hlutabréfaviðskiptum heldur einnig taka skynsamlegri 

ákvarðanir varðandi fjárfestingar (van Rooij o.fl.,  2011).  

Í þessari ritgerð verður því leitast eftir því að skoða hvernig fjármálalæsi hefur áhrif á 

þátttöku og hegðun almennra fjárfesta á íslenskum hlutabréfamarkaði og sjá hvort 

niðurstöður séu sambærilegar erlendum rannsóknum á því sviði.  

 Ritgerðinni er skipt upp í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fyrri 

hluta ritgerðarinnar verður fjallað um mikilvægi fjármálalæsis, hvernig það er mælt og 

einnig farið yfir niðurstöður úr fyrri rannsóknum á stöðu þess, bæði á íslandi og erlendis. 

Þar á eftir verður fjallað um helstu fjárfestingarleiðir, hvernig hlutabréfamarkaðurinn 

virkar og þá þróun sem hefur átt sér stað á íslenskum hlutabréfamarkaði. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar verður fyrst farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð var til að svara 

rannsóknarspurningunni, hvernig framkvæmd fór fram ásamt því hvernig rannsakandi 

vann úr gögnunum. Þar verður einnig farið yfir hverjir tóku þátt í rannsókninni út frá 
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helstu bakgrunnsbreytum. Að lokum verður greint frá þeim niðurstöðum sem komu fram 

ásamt umræðu rannsakanda. 
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2 Fjármálalæsi  

Að vera fjármálalæs er mikilvægur eiginleiki í nútíma samfélagi, sérstaklega fyrir ungt fólk. 

Þar sem aukin ábyrgð yngri kynslóða hefur í för með sér þá kröfu að þær hafi þekkingu til 

að taka fjárhagslegar ákvarðanir snemma. Þær ákvarðanir sem ungir einstaklingar taka í 

dag um fjármál sín geta haft áhrifamiklar afleiðingar í komandi framtíð. Sem dæmi má 

nefna þá ákvörðun um hvort eigi að fara í háskólanám eða ekki, þá þarf einstaklingur að 

ákveða hvernig og hvort hann sé tilbúinn að fjárfesta í menntun. Þegar staðið er frammi 

fyrir slíkum ákvörðum er fjármálalæsi í fyrirrúmi (Lusardi,  2015). 

Sú grundvallarfærni að geta tekið góðar fjárhagslegar ákvarðanir er hægt að læra og 

er mikilvægt að einstaklingar geti tekið upplýstar ákvarðanir og hafi góðan skilning yfir 

fjármálum sínum. Fjármálalæsi skilar ekki aðeins betri ákvarðanatöku einstaklinga í 

fjármálum heldur einnig betri lífskjör (Breki Karlsson,  2018). Síðustu ár hafa fjölmargar 

rannsóknir verið gerðar á fjármálalæsi og benda niðurstöður þeirra í ljós að einstaklingar 

með gott fjármálalæsi hafa ekki einungis betri skilning á fjármálum heldur er það öruggara 

í eigin lífi og betur tilhneigið til að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni. Niðurstöður hafa einnig 

sýnt fram á að einstaklingar sem búa yfir góðu fjármálalæsi eru líklegri til að taka þátt á 

hlutabréfamarkaði, búa yfir meiri eyðslugetu og mæta betur tekjuáföllum. Í kjölfarið hefur 

vöntun á fjármálalæsi verið tengluð við lægri lífsgæði og vanlíðan. Þá eru einstaklingar 

sem ekki hafa góðan skilning á fjármálum taldir líklegri til að þurfa fjárhagslega aðstoð frá 

ríkinu eða utankomandi aðilum (Garg og Singh,  2018).  

 Þrátt fyrir að aukna áherslu og meðvitund um mikilvægi fjármálalæsis, er það enn 

mjög ábótavant um allan heim. Talið er að einungis um þriðjungur jarðarbúa þekkir þau 

grundvallarhugtök fjármála sem talin eru nauðsynleg til að taka skynsamar fjárhagslegar 

ákvarðanir. Á sama tíma er heimurinn að breytast og einstaklingar eru í stærra 

ábyrgðarhlutverki yfir sínum eigin fjármálum. Það er því ljóst að aukin umræða og kennsla 

um fjármálalæsi er mikilvæg um allan heim (Lusardi,  2019).  
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2.1 Hugtakið fjármálalæsi  
Það var árið 1997 í Bandaríkjunum þar sem hugtakið um fjármálalæsi var kynnt og 

skilgreint opinberlega af góðgerðarsamtökunum Jumpstart, sem hæfileika og færni til að 

þekkja og stjórna fjármálum sínum á áhrifaríkan hátt til að öðlast fjárhagslegt öryggi. Sú 

skilgreining var síðar tekin upp af fleiri aðilum víðs vegar um Bandaríkin (Stolper og 

Walter,  2017).  

Árið 2009, var hins vegar tekið eftir því að vísindamenn og stofnanir höfðu skilgreint 

fjármálalæsi á marga mismunandi vegu í rannsóknum sínum og lögðu áherslu á 

mismunandi víddir þess. Hugtakið hafði tekið á sig margar myndir og til dæmis verið 

skilgreint sem tiltekið form þekkingar, hæfni til að beita þekkingu og jafnvel sem hagnýt 

reynsla af fjármálum. Ári síðar var gerð rannsókn á notkun á hugtakinu þar sem 

niðurstöður leiddu í ljós að þrátt fyrir að skilgreiningar á fjármálalæsi höfðu verið lagðar 

fram, þá væri engin viðurkennd skilgreining á því til og því skorti almenna hugmynd um 

hvað fjármálalæsi í raun og veru þýðir (Huston,  2010).   

 Nákvæma skilgreiningu á fjármálalæsi er því erfitt að finna þar sem sérfræðingar 

nota margvíslegar leiðir til að lýsa hugtakinu og hafa fræðimenn lengi verið ósammála um 

hvernig eigi að skilgreina það. Margar skilgreiningarnar eiga það þó sameiginlegt að fjalla 

um fjóra flokka: þekkingu á fjármálahugtökum, færni í að taka fjárhagslegar ákvarðanir, 

hæfni til að stjórna persónulegum fjármunum og kunnáttu við að taka raunsæjar 

fjárhagslegar ákvarðanir (Remund,  2010).  

Ein algengasta alþjóðlega skilgreiningin á fjármálalæsi kemur frá Efnahags- og 

framfarastofnuninni (e.OECD) sem skilgreinir hugtakið sem þekkingu, færni og hegðun 

sem er nauðsynleg til að taka fjárhagslegar ákvarðanir og ná fram fjárhagslegri vellíðan 

(Atkinson og Messy,  2012).  

 

2.2 Að mæla fjármálalæsi 
Aukinn áhugi á fjármálalæsi hefur átt sér stað á síðustu tuttugu árum og hefur fjöldinn 

allur af vísindamönnum rannsakað stöðu þess víðs vegar um heim. Stjórnvöld hafa lagt 

meira fjármagn í rannsóknir þess og hafa margar stofnanir sprottið upp sem leggja 

áherslur sínar á aukna vitund og þekkingu á fjármálalæsi. Þar sem margar rannsóknir hafa 

verið gerðar eru því einnig margar aðferðir á því hvernig fjármálalæsi hefur verið mælt. 
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Ástæðan fyrir því er talin vera að vísindamenn skilgreina margir hugtakið á mismunandi 

hátt og rannsaka skilning þess út frá mismunandi víddum, eins og rætt var í kaflanum hér 

að ofan (Knoll og Houts,  2012).  

 Árið 2008 stofnaði Efnahags- og framfarastofnunin alþjóðlegan vettvang um 

fjármálafræðslu (e. INFE) með því að markmiði að auðvelda miðlun sérþekkingar og 

reynslu millli sérfræðinga. Vettvangurinn átti einnig að stuðla að þróun rannsóknar á sviði 

fjármálalæsis og stefnumótun til að auka fjármálamenntun. Í kjölfarið setti stofnunin fram 

þá kröfu um mikilvægi þess að alþjóðlegur mælikvarði á fjármálalæsi yrði settur á 

laggirnar og fékk sérfræðinga til að þróa spurningarlista sem hægt væri að nota alþjóðlega 

í rannsóknum (Atkinson og Messy,  2011).  

2.2.1 Annamaria Lusardi og Olivia Mitchell 

Annamaria Lusardi er ein af þeim fræðimönnum sem vakið hefur mikla athygli fyrir 

rannsóknir sínar á fjármálalæsi. Í yfir tuttugu ár hefur hún rannsakað fjármálalæsi og á 

þeim árum sett fram yfir 90 fræðigreinar og gefið út tvær bækur. Hennar helsta 

rannsóknarsvið eru fjármálalæsi og fjármálamenntun ásamt sparnaði og lífeyri 

einstaklinga. Bókin hennar, Overcoming the Saving Slump sem gefin var út árið 2008 vakti 

mikla athygli, en hún fjallar um hvernig auka má skilvirkni í fjármálakennslu og stuðla 

þannig að betra fjármálalæsi (Global financial literacy excellence center,  e.d.-b). 

Annamaria er með doktorspróf í hagfræði og reikningsskilum frá Princeton University í 

Bandaríkjunum. Í dag starfar hún við George Washington University sem prófessor en 

hefur einnig kennt í mörgum öðrum skólum sem og the University of Chicago Booth 

School of Business, Columbia Business School og Princeton University. Sem lengst starfaði 

hún sem prófessor í hagfræði við Dartmouth College í yfir tuttugu ár. Hún var einnig 

gestakennari við Harvard árið 2008 (Lusardi,  e.d.-b). Annamaria Lusardi stofnaði einnig 

alþjóðlega miðstöð fjármálalæsis (e. Global Financial Literacy Excellence Center) árið 2011 

og starfar sem forstöðumaður þar. Miðstöðin hefur það að markmiði að byggja upp betri 

framtíð með því að stuðla að þeirri fjármálaþekkingu sem einstaklingar þurfa til að taka 

þátt í hagkerfinu sem við búum við. Stofnunin hefur verið brautryðjandi í rannsóknum á 

fjármálalæsi og þróað áætlanir og leiðbeiningar sem miða að því að efla fjármálaþekkingu 

einstaklinga um allan heim (Global financial literacy excellence center,  e.d.-a). Annamaria 

Lusardi hefur hlotið fjölda af viðurkenningum og verðlaunum bæði fyrir verk sín og 
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kennslu. Hún hlaut meðal annars verðlaun sem besti kennarinn og viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi kennslu. Árin 2017 og 2021 fékk hún sæti á Clarivate listanum þar sem 

rannsóknir hennar fengu flestar tilvitnanir í öðrum rannsóknum þau árin. Ásamt fjölda 

fleiri verðlauna fyrir rannsóknir sínar var Annamaria á lista yfir 100 áhrifamestu konur 

Ítalíu árið 2020 (Lusardi,  e.d.-a).  

 Annamaria Lusardi hefur skrifað fjölda greina ásamt starfsystir sinni Oliviu 

Mitchell. Olivia er með bæði master- og doktorsgráðu í hagfræði frá University of 

Wisconsin en útskrifaðist með BS gráðu í sömu grein frá Harvard. Í dag starfar hún sem 

prófessor í áhættustýringu og viðskiptahagfræði við Wharton University of Pennsylvania. 

Samhliða því er hún forstöðumaður rannsókna á lífeyri og eftirlaunum í Bandaríkjunum 

ásamt því að vera rannsóknaraðili Hagfræðistofunnar (e. The National Bureau of 

Economic Research). Líkt og Annamaria Lusardi hefur Olivia langan kennsluferil að baki en 

sem lengst kenndi hún við Cornell háskólann eða í 16 ár. Helstu rannsóknarsvið Oliviu 

Mitchell beinast að lífeyrismálum, áhættustýringu, fjármálalæsi og fjármálakennslu. Hún 

hefur gefið út yfir 270 fræðigreinar og bækur sem vakið hafa mikla athygli um heim allann. 

Olivia hefur einnig hlotið fjölda verðlauna fyrir verk sín og störf og var meðal annars á lista 

yfir efstu 10 kvenkyns hagfræðinga árið 2015 og ári seinna á lista yfir 100 áhrifamestu 

frumkvöðla í viðskiptum (Wharton University of Pennsilvania,  e.d.). 

Saman hafa fræðikonurnar Annamaria Lusardi og Olivia Mitchelle skipt sköpum þegar 

kemur að rannsóknum á fjármálalæsi og gáfu meðal annars út spurningarlista til að mæla 

fjármálalæsi og hefur hann verið notaður í rannsóknum víðs vegar um heiminn. 

2.2.2 Alþjóðlegur spurningarlisti  

Annamaria Lusardi og Olivia Mitchell þróuðu spurningarlista til að mæla fjármálalæsi sem 

hefur vakið mikla athygli og hefur verið notaður í fjölmargar rannsóknir. Spurningarnar 

taka mið af hegðun, viðhorfum og þekkingu á helstu hugtökum fjármála og er hannaður 

með því að markmiði að meta skilning á fjármálalæsi um allan heim og bera saman stöðu 

þess milli landa (Bongini o.fl.,  2018). 

Við hönnun spurninganna studdu þær við eldri rannsóknir og þau fjármálahugtök 

sem einstaklingar ættu að hafa grundvallar skilning á þegar teknar eru fjárhagslegar 

ákvarðanir. Fannst þeim því mikilvægt að styðjast við fjórar meginreglur við gerð 

spurningarlistans. Í fyrsta lagi þurftu spurningarnar að vera einfaldar og mæla aðeins 
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helstu hugtök fjármála. Í öðru lagi þurftu þær að endurspegla fjárhagslegar ákvarðanir 

sem einstaklingar taka í daglegu lífi. Í þriðja lagi þurfti listinn að vera hóflega stuttur til 

þess að tryggja góða þáttöku. Í síðasta lagi þurftu spurningarnar að geta aðgreint skilning 

á fjármálalæsi meðal einstaklinga og ná því yfir ólík en mikilvæg svið fjármála. 

Spurningarlistinn samanstóð til að byrja með af þremur spurningum sem þróaðist yfir í 

fimm á síðari árum. Spurningarnar mæla til að mynda getu til að reikna einfaldan 

vaxtaútreikning, skilning á verðbólgu og áhættudreifingu (Lusardi og Mitchell,  2011).  
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3 Rannsóknir á fjármálalæsi 

Þrátt fyrir að aukinn áhugi og meðvitund um mikilvægi fjármálalæsis hafi átt sér stað 

síðustu ár um allan heim var ein af fyrstu rannsóknum þess birt árið 1967 af Melvin R. 

Bakken. Fjallaði sú rannsókn um getu framhaldsskólanema í Bandaríkjunum til að stjórna 

fjármálum sínum og var sú geta skoðuð út frá kyni, samfélagsstöðu og fyrri 

fjármálakennslu einstaklinga (Bakken,  1967). 

Það var síðan upp úr aldamótum þar sem vitundarvakning átti sér stað um mikilvægi 

fjármálamenntunar og jukust rannsóknir á því sviði til muna. Aukning var á áhuga 

vísindamanna á fjármálalæsi samhliða þeim áhyggjum af slæmri stöðu þess í heiminum 

þar sem rannsóknir sýndu fram á að fjármálalæsi almennings var gríðarlega ábótavant 

(Remund,  2010).  

 Árið 2003 voru samþykkt lög á Alþingi Bandaríkjanna um að bæta fjármálalæsi og 

auka fjármálamenntun. Í kjölfarið var stofnuð Fjármálalæsi og menntamálanefnd (e. 

Financial Literacy and Education Commission) með því að markmiði að þróa stefnu til að 

efla fjármálamenntun og bæta fjármálalæsi almennings á landsvísu (Hogarth,  2006). 

 Af öllum rannsóknum á fjármálalæsi, hafa flestar þeirra verið gerðar í 

Bandaríkjunum. Árið 1995 voru samtökin Jumpstart stofnuð þar í landi og hafa þau það 

að markmiði að vekja athygli á mikilvægi fjármálalæsis og stuðla að betri fjármálakennslu 

ungmenna á skilvirkan hátt (Jumpstart,  e.d). Frá stofnun samtakanna hafa þau gefið frá 

sér margar rannsóknir á stöðu fjármálalæsis ungmenna. Árið 2008 settu samtökin fram 

sína sjöttu landskönnun með þeim tilgangi að mæla fjármálalæsi og höfðu þau lagt slíka 

könnun fyrir framhaldsskólanema með tveggja ára fresti síðustu tíu ár. Sama ár settu 

samtökin einnig fram sína fyrstu könnun til þess að mæla fjármálalæsi háskólanema á 

landsvísu. Rannsóknirnar tvær gáfu ólíkar niðurstöður, en fjármálalæsi 

framhaldsskólanema hafði fallið niður í aðeins 48,3 stig að meðaltali fyrir hvern nemanda 

sem var það lægsta sem mælst hafði verið. Meðaleinkunn háskólanema á sömu könnunn 

var hins vegar 62,2 stig sem samtökin töldu vera góðs merki og að bandarískir 

háskólanemar væru nálægt því að vera fjármálalæsir og myndi skilningur þeirra aðeins 

aukast með komandi árum. Raunveruleikinn var hins vegar sá að aðeins 25% ungmenna í 

Bandaríkjunum stunduðu háskólanám á þeim tíma. Það benti til þess að stór hópur 

ungmenna væru ólæs á fjármál og skorti þá getu til að taka skilvirkar fjárhagslegar 
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ákvarðarnir þar sem niðurstöður sýndu fram á að háskólanemar reyndust mun 

fjármálalæsari en þeir sem aðeins kláruðu framhaldsskóla (Mandell,  2008). 

Rannsóknir á fjármálalæsi ná þó langt út fyrir landsteina Bandaríkjanna og hefur víða 

verið rannsakað af fræðimönnum. Árið 2006 var gefin út rannsókn af A.C. Worthington 

sem rannsakaði fjármálalæsi meðal fullorðna einstaklinga í Ástralíu. Tilgangur hennar var 

að bæta þekkingu á stöðu fjármálalæsis þar í landi og veita mikilvægt innlegg í þá 

menntastefnu sem varðar fjármálakennslu. Worthington skoðaði skilning einstaklinga á 

fjármálum út frá lýðfræðilegum, félagslegum og fjárhagslegum einkennum þeirra. Alls 

tóku 3.548 þátt í rannsókninni og sýndu niðurstöður að fjármálalæsi væri mjög 

mismunandi eftir ákveðnum einkennum einstaklinga. Karlmenn, eldri borgarar, 

stjórnendur og eigendur fyrirtækja ásamt þeim sem lokið hafa háskólamenntun voru 

líklegri til þess að hafa gott fjármálalæsi, auk þeirra sem höfðu hærri tekjur. Aftur á móti 

voru konur, einstaklingar sem ekki fóru í framhaldssnám eftir grunnskóla og atvinnulausir 

líklegri til að vera ólæsir á fjármál. Þessar niðurstöður voru nauðsynlegar til að áætla hvar 

aukin fjármálamenntun væri þörf (Worthington,  2006). 

Fleiri fræðimenn sem einnig hafa rannsakað fjármálalæsi, hafa lýst yfir sömu áhyggjum 

hvað varðar skort þess á meðal almennings. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem 

skoðað er fjármálalæsi einstaklinga út frá mismunandi víddum. Almennt hafa niðurstöður 

sýnt fram á að fjármálalæsi er lágt í öllum heiminum sem hefur vakið áhyggjur. Það er því 

mikilvægt að leggja slíkar rannsóknir fram til að skilja hvaða áhrif ýmsir þættir hafa á getu 

almennings til fjármálalæsis og því auðveldara að efla það þar sem þörfin er sem mest 

(Garg og Singh,  2018). Fyrri rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt að félagslegir og lýðfræðilegir 

þættir hafa áhrif á fjármálalæsi. Þær hafa sýnt að ungmenni og eldri borgarar eru líklegri 

til að hafa verra fjármálalæsi (Lusardi og Tufano,  2015) og þá eru konur einnig líklegri til 

að sýna minni skilning og svara oftar að þær viti ekki svarið við spurningum sem eru lagðar 

fram í rannsóknum (Chen og Volpe,  2002). Önnur rannsókn sem gerð var árið 2017 sýndi 

einnig þær niðurstöður hvað varðar mun á fjármálalæsi milli kynja. Þar voru sameinaðar 

upplýsingar frá rannsóknum Bandaríkjanna, Hollands og Þýskalands og leiddu niðurstöður 

í ljós að enn væri mikill munur á fjármálalæsi milli kyna og konur, þá sérstaklega ungar og 

einhleypar konur væru líklegri til að hafa verra fjármálalæsi en karlar (Bucher-Koenen 

o.fl.,  2016).  
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Að gera stefnu um bætta fjármálafræðslu með því að markmiði að auka fjármálalæsi 

hefur verið talin sem sú lausn til að draga úr fjárhagslegum vanda sem einstaklingar 

standa frammi fyrir (Huston,  2010). Ekki eru allir fræðimenn sammála því og gefa 

rannsóknir ólíkar niðurstöður um að menntun auki fjármálalæsi (Fox o.fl.,  2005; Lusardi,  

2003; Willis,  2008). Sumar rannsóknir hafa leitt til þeirrar niðurstöðu að auka 

fjármálakennslu muni ekki hafa marktæk áhrif í að bæta fjármálalæsi þar sem aukin 

fræðsla muni ekki endilega leiða til þess að einstaklingar hagi sér eins og ákjósanlegt sé. 

Aðrir persónueiginleikar eins og hvatvísi og hegðun eða ytri aðstæður geta leitt til slæmra 

fjárhagslega ákvarðana og því ekki hægt að ganga út frá því að einstaklingar sem ekki fá 

nægilega menntun séu ólæs á fjármál (Mandell,  2005). Að sama skapi hefur því verið 

haldið fram að sá kostnaður sem myndi fara í að framkvæma slíka stefnu um aukna 

menntun, myndi vega þyngra en ávinngur þess á fjármálalæsi neytenda (Willis,  2008). 

Hins vegar styðja aðrar rannsóknir jákvætt samband meðal fjármálalæsis og auknar 

menntunar. Niðurstöður hafa sýnt að fjármálalæsi eykst með hverju menntaþrepi sem 

skoðað er og geti skilningur einstaklinga með litla menntun að baki aukist um allt að 20 

prósentustig ef sótt er námskeið um fjármál (Lusardi,  2003). Enn fremur hafa niðurstöður 

sýnt að menntun skiptir sköpum þegar kemur að fjármálalæsi. Með því að bera saman 

tvo hópa, annars vegar þá sem sóttu skóla þar sem fjármálakennsla var til staðar og hins 

vegar nemendur í skóla þar sem hún var ekki kennd, komu í ljós skýrar vísbendingar um 

að auka fræðslu um fjármál skilaði ekki aðeins af sér betri skilning nemenda, heldur einnig 

hærri sparnaði og færri lánum (Fox o.fl.,  2005). Þessar ólíku niðustöður benda til þess að 

ekki eru allar menntastefnur um aukna fjármálafræðslu jafn árangursríkar (Huston,  

2010).  

Líkt og með ágreining meðal fræðimanna um skilgreiningu á hugtakinu fjármálalæsi, 

eru ekki allir sammála um hvaða aðferðir á að notast við í rannsóknir þess. Sandra J. 

Huston (2010) tók eftir því að það vantar að samæma þá hugmyndarfræði og mælitæki 

meðal rannsókna þar sem fræðimenn eiga erfitt að bera saman gögn úr öðrum 

rannsóknum. Þó svo að margir eru sammála þeim áhyggjum að fjármálalæsi sé of lítið 

meðal almennings, er í mörgum rannsóknum er verið að mæla fjármálalæsi með tilliti til 

of fárra þátta til að skila fullnægjandi niðurstöðum (Huston,  2010). Það var svo árið 2006 

sem fræðimenn í Bretlandi tóku að sér að gera rannsókn fyrir breska ríkið til að hægt væri 

að leggja fram ákveðin viðmið til að móta grunnstefnu í fjármálafræðslu þar í landi. Mikil 
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undirbúningsvinna fór fram fyrir rannsóknina þar sem hannaður var spurningarlisti til að 

leggja fyrir fólk. Ein helsta niðurstaðan sem kom úr þeirri vinnu var að mæla ætti 

fjármálalæsi einstaklinga út frá fjórum mismunandi þáttum. Það væri því ekki marktækt 

að mæla fjárhagslega getu út frá einum vinkli. Þessir þættir eru getan til að stjórna 

peningum sínum, til að skipuleggja fjármál fram í tímann, að velja skynsamlega vörur og 

að vera upplýst um fjármál og efnhag, bæði persónulegan og í umhverfinu. Alls tóku 5.328 

almennir borgarar þátt í rannsókninni og leiddu niðurstöður í ljós að einstaklingar geta 

verið færir á einu eða fleiri sviðum, en skorti kunnáttu á öðrum. Niðurstöður sýndu því 

fram á að rétt leið hafi verið farin með því að skipta rannsókninni upp í þessa fjóra flokka 

í stað fyrir að einfalda verkefnið og mæla út frá einum kvarða. Það þyrfti því að taka inn 

alla þessa þætti við mat á fjármálalæsi einstaklinga (Atkinson o.fl.,  2007).  

3.1 PISA könnun 
Þriðja hvert ár er lögð svo kölluð PISA könnun fyrir 15 ára nemendur víðs vegar um 

heiminn. Könnunin er á vegum Efnahags- og framfarastofnuninnar og er gerð með því að 

markmiði að fá alþjóðlegan samanburð á námsárangri nemenda í lesskilningi, stærðfræði 

og náttúruvísindum. Fyrsta könnunin var sett fram árið 2000 þar sem 43 lönd tóku þátt 

og hefur þátttakan aukist með hverri könnun, en síðast þegar hún var lögð fyrir árið 2018 

tóku 79 lönd þátt (Hanushek o.fl.,  2013). Næsta könnun átti að fara fram árið 2021 en 

var frestað útaf heimsfaraldri og mun fara fram í haust á þessu ári, 2022 (OECD,  e.d.). 

PISA könnunin er ekki eins og hvert annað hefbundið próf, heldur mælir einnig getu 

nemenda til að beita þekkingu sinni á skapandi hátt út frá nýjum aðstæðum, sýna fram á 

góða þekkingu á námsefninu og hugsað út fyrir mörkin. Hugmyndarfræðin á bak við PISA 

felur í sér að mæla færni og þekkingu nemenda með beinum hætti til að meta mun á 

frammistöðu þeirra á milli landa. Í kjölfarið er hægt að nýta gögnin til að bregðast við og 

búa til sameiginleg viðmið. Markmið PISA er því að hjálpa skólum og menntastofnunum 

að taka upplýstar ákvarðanir með þessum aðgengilegu upplýsingum og stuðla þannig að 

betri menntun fyrir nemendur (Schleicher,  2019). 

 Árið 2012 kynnti Efnahags- og framfarastofnunin að fjármálalæsi yrði valfrjáls hluti 

af PISA könnuninni og var það í fyrsta skiptið sem fjármálalæsi ungmenna var metið 

alþjóðlega. Öll þau lönd sem stóðust grunnkröfur, fengu boð um að taka þátt í þeirri 

könnun. Hópur sérfræðinga var settur saman til að hanna fjármálalæsishluta prófsins, þar 



20 

sem fulltrúar frá mismunandi löndum komu að. Alls tóku 18 lönd þátt í þessum hluta það 

árið og rúmlega 30.000 nemendur. Færni nemenda var metin með því hlutfalli spurninga 

sem þeir svöruðu rétt og voru niðurstöður svo settar fram á einföldum kvarða sem skipt 

var niður í fimm stig. Nemendur sem enduðu á fyrsta stiginu, voru metnir ólæsir á fjármál 

og sýndu litla grunnhæfni. Annað stigið var metið sem alþjóðleg grunnhæfni á skilning á  

fjármálum, það fjórða sem góður árangur og meiri skilningur en grunnhæfni krefst og 

fimmta stigið sem framúrskarandi færni og gott fjármálalæsi. Niðurstöðurnar úr þessari 

könnunn sýndu fram á að aðeins einn af hverjum tíu nemendum voru á fimmta stigi, og 

því talin fjármálalæs. Aftur á móti var stórt hlutfall nemenda sem höfðu mjög litla 

grunnþekkingu og því undir því sem þarf til að teljast fjármálalæs. Í nær öllum löndum var 

enginn kynjamunur á meðaleinkunum úr könnuninni. Ítalía var eina landið þar sem 

marktækur kynjamunur birtist, þar sem strákar stóðu sig betur en stelpur. Á 

niðurstöðunum mátti einnig sjá mjög sterk tengsl milli fjármálalæsi nemenda og 

félagslegrar stöðu forledra þess, þar sem nemendur sem koma frá efnuðum og 

menntuðum foreldrum stóðu sig betur á prófinu. Það sem þessi könnun skilaði einna helst 

var að bæta þyrfti fjármálalæsi nemenda um allan heim (Lusardi,  2015).  

 Ísland er eitt þeirra landa sem taka þátt í PISA könnunni og hafa alla jafna gert 

síðan fyrsta könnunin var lögð fram. Menntamálastofnun Íslands sér um framkvæmd 

hennar hér á landi og taka allir 15 ára nemendur á landinu þátt í henni í hvert sinn 

(Menntamálastofnun,  e.d.). Í skýrslu Menntamálastofnunar, sem unnin var út frá 

niðurstöðum PISA frá 2018 sýnir að nemendur Íslands eru undir meðaltali bæði í 

lesskilningi og náttúruvísindum. Aftur á móti er þjóðin rétt yfir meðaltali í stærðfræði. 

Hins vegar, er Ísland tilhneigið til að bera sig saman við hin Norðurlöndin og stendur sig 

sem slakast í þeim samanburði, og hefur árangur Íslands á prófinu farið niður á við síðan 

árið 2000 (Menntamálastofnun,  2019).  

 Lilja Alfreðsdóttir, fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra Íslands, tók þá 

ákvörðun árið 2018 að Ísland yrði með í þeim valkvæða hluta um fjármálalæsi PISA 

könnuninnar sem haldin yrði 2021. Taldi Lilja að vera fjármálalæs væri nauðsynleg 

grunnfærni í þeim sífellt flóknari heimi sem við búum við, og þvi einnig mikilvægt að fá 

samaburð á því hvar íslenskir nemendur standa miðað við önnur lönd (Lilja Alfreðsdóttir,  

2018). Beiðni Lilju um þátttöku Íslands í fjármálalæsi hluta kannarinnar var þó hafnað af 
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Efnahags- og framfarastofnuninni þar sem Ísland uppfyllti ekki þær kröfur um 

lágmarksfjölda nemenda sem þarf til, til þess að taka þátt. Þrátt fyrir þær leiðinlegu fréttir, 

myndi Menntastofnunin leita til leiða til þess að efla fjármálakennslu nemenda og stuðla 

að betra fjármálalæsi ungmenna á Íslandi (Steinþór Grétar Jónsson,  2021).  
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4 Fjármálalæsi á Íslandi 

Breki Karlsson hefur vakið mikla athygli fyrir rannsóknir sínar á fjármálalæsi og var fyrstur 

til að kynna hugtakið og rannsaka það hér á landi. Árið 2005 stofnaði hann Stofnun um 

fjármálalæsi og setti í kjölfarið fram fyrstu rannsókn á stöðu þess meðal íslenskra 

framhaldsskólanema. Helsta markmið rannsóknarinnar var að útbúa gagnagrunn og afla 

upplýsingum um stöðu fjármálalæsis á Íslandi. Rannsóknin beindist að 18 ára nemendum 

og alls tóku 658 þátt í henni. Spurningarlistinn var skipt upp í tvo hluta, annars vegar 

þekkingarspurningar sem spönnuðu helstu þætti fjármála og hins vegar 

bakgrunnsspurningar sem tóku mið af reynslu og fjármálasögu viðkomandi. Niðurstöður 

voru sláandi þar sem meðaleinkunn var aðeins 4,67 af 10 mögulegum. Þar kom einnig 

fram að karlar stóðu sig almennt betur en konur, þótt að konur voru með hærra 

svarhlutfall (Stofnun um fjármálalæsi,  2005). Fjórum árum síðar, eða árið 2009 var gerð 

samanburðarrannsókn til að meta hvort staða framhaldsskólanema hafi breyst á liðnum 

árum. Var því reynt að framkvæma rannsóknina á eins nákvæman hátt og fyrri rannsókn, 

þar sem átján ára framhaldsskólanemendur voru þátttakendur. Alls tóku 1015 nemendur 

úr 30 skólum þátt í rannsókninni og var því mikil fjölgun þátttakenda frá síðustu rannsókn. 

Sami spurningarlisti var lagður fyrir þátttakendur þótt orðalag hafi verið að einhverju leyti 

breytt. Niðurstöður sýndu fram á að meðaleinkunn nemenda hafi hækkað sem benti til 

þess að fjármálalæsi nemenda hafi aukist frá síðustu rannsókn. Enn var þó munur á 

frammistöðu kynjanna, þar sem karlar komu mun betur út úr könnuninni en konur (Vordís 

Svala Jónsdóttir o.fl.,  2009). 

 Haustið 2008 var skipuð nefnd af þáverandi viðskiptaráðherra til að rannsaka 

stöðu fjármálalæsis á Íslandi og meta þörfina til að bæta þekkingu almennings á því sviði. 

Í nefndinni sátu sex manns frá ýmsum sviðum og skilaði hún frá sér skýrslu í febrúar 2009. 

Í rannsókninni tóku alls 622 einstaklingar á aldrinum 18 til 80 ára þátt og sýndu 

niðurstöður að staða á fjármálalæsi Íslendinga væri alls ekki nógu góð en meðaltal á 

réttum svörum var aðeins um 53%. Lagður var fram spurningarlisti sem samanstóð af 16 

þekkingarspurningum um fjármál og svaraði enginn þátttakandi öllum spurningunum 

rétt. Sýndu niðurstöður einnig fram á marktækan mun eftir menntun þátttakenda þar 

sem þeir sem höfðu lokið prófi úr háskóla stóðu sig mun betur en þeir sem aðeins höfðu 

lokið framhaldsskóla eða grunnskóla. Einnig mátti sjá marktækan mun eftir tekjum 
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einstaklinga þar sem þeir tekjulægstu stóðu sig töluvert verr á rannsókninni en aðrir. Út 

frá aldri og kyn mátti einnig sjá mun þar sem miðaldra fólk skaraði fram úr og karlar stóðu 

sig að meðaltali betur en konur. Þessar niðurstöður eru því í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði hér á landi og erlendis. Niðurstöðurnar skiluðu þó 

ekki aðeins ofangreindum upplýsingum, heldur var nefndin sammála því að bæta þyrfti 

fjármálakennslu í grunn- og framhaldsskólum landins. Aðeins 4,6% svarenda sögðust hafa 

fengið þekkingu sína á fjármálum úr skóla. Taldi því nefndin mikilvægt að fjármálalæsi yrði 

sett í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla og að fjármálakennsla hefjist á fyrstu árum 

barna í grunnskóla (Stjórnarráð Íslands,  2009).  

 Árið 2016 var gerð úttekt á fjármálakennslu í grunn- og framhaldsskólum landins 

sem sýndi að fjármálalæsi sé kennt í lang flestum skólum hér á landi en í flestum tilvikum 

sem hluti af öðrum áfanga. Í skýrslunni segir að 90% framhaldsskóla og 87% grunnskóla 

landsins kenna nemendum sínum um fjármál og er sú kennsla oftast hluti af stærðfræði 

eða lífsleikni. Hins vegar fá nemendur að jafnaði aðeins ellefu kennslustundir í 

fjármálafræðslu á skólaárinu og telja kennarar að skortur á námsefni sé aðal ástæðan fyrir 

því (Breki Karlsson,  2016).  
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5 Fjárfestingar 

Að fjárfesta er ein tegund skuldbindingar á peningum eða öðrum verðmætum í von um 

framtíðarávinning, þar sem einstaklingur ákveður að fórna einhverju verðmæti í dag með 

það í huga að hagnast á þeirri ákvörðun seinna. Sem dæmi er sú ákvörun að fara í 

háskólanám tegund af fjárfestingu, þar sem einstaklingur ákveður að fjárfesta í menntun 

í þeirri von um að fá betri atvinnutækifæri í framtíðinni og hærri tekjur. Það er þó mun 

algengara að tala um fjárfestingar í formi viðskipta á verðbréfamarkaði, þar sem hægt er 

að fjárfesta peningum sínum í hlutabréfum, skuldabréfum eða sjóðum til dæmis í von um 

hagnað og betri ávöxtun. Á slíkum markaði ríkir mikil samkeppni, þar sem fjöldi 

fagfjárfesta, fyrirtækja og lífeyrissjóða taka þátt ásamt stórum hóp almennra fjárfesta 

sem hefur stækkað síðustu ár (Bodie o.fl.,  2014). Þessi virka samkeppni skapar hvata til 

frekari umbætur á fjármálakerfi Íslands og aukar ávinning  og hagsmuni neytenda. Þessi 

samkeppni er því mikilvæg til að halda skilvirkum markaði gangandi, þar sem fyrirtæki 

geta fjármagnað sig og sparifjáreigendur ávaxtað peningum sínum (Lárus L Blöndal o.fl.,  

2018).  

5.1 Fjárfestingaleiðir 
Skuldabréf er ein gerð verðbréfa, þar sem útgefandi bréfsins er skuldbundinn því að 

endurgreiða kaupanda bréfsins höfuðstól þess ásamt vöxtum á fyrirfram ákveðnum 

gjalddaga. Það má því segja að kaupandi skuldabréfs er lánveitandi og útgefandi þess er 

skuldugur kaupanda. Skuldabréfaviðskipti hefur lengi verið stærsti hluti 

verðbréfamarkaðs Íslands þar sem um helmingur viðskipta sem þar fara fram eru á slíku 

formi (Arctica Finance,  e.d.). Flest öll skuldabréf sem gefin eru út hér á landi eru gefin út 

af ríkinu sem ýmist eru verðtryggð eða óverðtryggð. Áhætta fylgir öllum fjárfestingum og 

eru skuldabréf engin undantekning frá því. Helstu áhættur sem fylgir slíkum viðskiptum 

eru ýmist útgefandaáhætta, þar sem það getur komið til að útgefandi bréfins getur ekki 

borgað skuld sína til baka og vaxtaáhætta, þar sem markaðsvextir geta farið hækkandi 

(Páll Hreinsson,  2019).  

Ein vinsælasta fjárfestingarleið almennra fjárfesta í dag er að fjárfesta í 

hlutabréfum. Með því að kaupa hlutabréf í fyrirtæki er fjárfestir að eignast hlut í því 

fyrirtæki og þar með hlutdeild í þeim hagnaði sem fyrirtækið skilar. Eignarhlutur fjárfesta 

er í samræmi við þá útistandandi hluti sem fyrirtækið hefur, og er gefið upp sem 
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prósentuhlutfall. Slík fjárfesting er því háð starfsemi og rekstri fyrirtækisins sem keypt er 

í og getur því verið áhættusöm. Hlutabréf eru áhættusamari fjárfesting en skuldabréf þar 

sem hluthafar hafa minni forgang en skuldabréfaeigendur þegar fyrirtækið sem fjárfest 

er í lendir í vandræðum. Í slíkum aðstæðum eru arðgreiðslur ekki eins öruggar til hluthafa 

og verð hlutabréfa geta sveiflast til. Þrátt fyrir þessar áhættur geta hlutabréfakaup til 

lengri tíma litið verið arðsamari fjárfesting heldur en skuldabréf og skilað góðri ávöxtun. 

Fjárfestar geta fengið hagnað af slíkum kaupum á tvo vegu, annars vegar vegna þess að  

verðbreytingar eru algengar á hlutabréfamarkaði og getur því verð bréfsins hækkað með 

tímanum og fyrirtæki greiðir alla jafnan hluthöfum þess arðgreiðslur ef vel gengur á 

viðskiptaárinu (Mishkin og Eakins,  2016).  

Önnur vinsæl fjárfestingarleið hér á landi og margir fjárfestar hafa valið er kaup í 

sjóðum. Til eru margar tegundir af sjóðum sem eru með ólíka eiginleika og fylgja 

mismunandi fjárfestingarstefnu. Nefna má helstu tegundir sjóða sem verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði en í þeim síðast nefnda eru strangar reglur um 

hverjir hafa heimild til að kaupa í þeim og má til dæmis hinn almenni borgari ekki fjárfesta 

í slíkum sjóð. Hugtakið um verðbréfasjóði er oft notað sem samheiti yfir alla sjóði en 

verðbréfasjóður er safn ýmissa hlutabréfa, skuldabréfa og annarra fjármálagerninga sem 

sá sem kaupir í sjóðnum fjárfestir í (Gylfi Magnússon,  2014). Verðbréfasjóðir bjóða því 

fjárfestum upp á þann valkost að dreifa eignarsafni sínu undir stjórnun fagaðila. Sá 

valkostur getur verið afar mikilvægur, sérstaklegar þegar um ræðir hlutabréfasjóði, þar 

sem bæði dreifing bréfa og fagleg stjórnun veitir góðan möguleika á betri ávöxtun. Slíkum 

fjárfestingum fylgir þó auðvitað áhætta sem fjárfestar bera, eins og nefna má í 

hlutabréfasjóði eru miklar sveiflur og verða því fjárfestar fyrir tapi þegar markarðsverð 

fellur. Það er því mikilvægt að sjóðstjóri sé  traustur og faglærður aðili  þar sem árangur 

sjóðsins og ávöxtun er háð ákvörðunum hans og því nauðsynlegt að sjóðstjórar fari eftir 

fjárfestingarstefnu sjóðsins og fari ekki á spön við þau markmið sem sjóðurinn hefur sett 

(Klapper o.fl.,  2004). Til að koma í veg fyrir að slíkt atvikist og uppbyggja farsælan rekstur 

verðbréfasjóða þarf skýrar og skilvirkar reglur. Ber verðbréfasjóðum til að mynda skylda 

að búa yfir þeirri getu og þekkingu sem nauðsynlegt er og tryggja hagsmuna fjárfesta. 

Þeim er einnig skylt að lýsa fjárfestingarstefnu sjóðsins vandlega og miðla upplýsingum til 

fjárfesta svo þeir hafi tök á að meta þá kosti sem viðkomandi verðbréfasjóður býður (Lög 

um verðbréfasjóði, nr. 116/2021).  
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Í þessari ritgerð mun verða lögð áhersla á fjárfestingar á hlutabréfamarkaði og farið 

verður nánar út í þann markað í næsta kafla.  

5.2 Fjárfestar og fjárfestavernd 
Öllum fjármálafyrirtækjum ber skylda til þess að flokka viðskiptavini sína eftir þekkingu 

og reynslu. Flokkarnir eru þrír og skiptast niður í fagfjárfesta, almenna fjárfesta og 

viðurkennda gagnaðila. Til fagfjárfesta teljast þeir einstaklingar sem búa yfir sérkunnáttu 

og reynslu sem krefst til þess að geta tekið ábyrgar ákvarðanir um fjárfestingar og meta 

áhættuna sem því fylgir. Fyrir utan þær stofnanir og stórfyrirtæki sem teljast til 

fagfjárfesta, geta einstaklingar sótt um að verða fagfjárfestar en þurfa þó að uppfylla 

ákveðin skilyrði. Sá einstaklingur sem sækir um að verða flokkaður sem fagfjárfestir þarf 

að hafa átt talsverð viðskipti á verðbréfamarkaði síðasta árið, eða að meðaltali 40 

viðskipti. Auk þess verður heildarverðmæti hans að nema samanlagt um 500.000 evrum, 

sem er miðað við það gengi þegar sótt er um. Að lokum verður hann að hafa setið í að 

minnsta kosti eitt ár, í stöðu í fjármálafyrirtæki sem undirbýr hann undir þau viðskipti sem 

hann mun stunda sem fagfjárfestir. Allir aðrir einstaklingar sem taka þátt á 

verðbréfamarkaði og eru ekki fagfjárfestar, eru flokkaðir sem almennir fjárfestar. Til 

viðurkennda gagnaðila teljast þau stórfyrirtæki sem og vátrygginarfélög, 

verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir ásamt fleiri aðilum sem uppfylla ákveðin skilyrði 

(Lög um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021).  

Öllum fjármálafyrirtækjum er samkvæmt lögum skylt að tryggja viðskiptavinum 

sínum fjárfestavernd til að tryggja þeim að fyrirtækið stundi heilbrigða og trausta 

viðskiptavenjur í verðbréfaviðskiptum og hafi hagsmuni þeirra í forgangi. Með slíkri 

fjárfestavernd eru fjármálafyrirtæki skyldug til að veita viðskiptavinum sínum góðar 

upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins, upplýsa þeim um þá fjárfestingakosti sem eru í 

boði og áhættur sem þeim gæti fylgt. Almennir fjárfestar hljóta samkvæmt lögum mestu 

fjárfestaverndina sem fylgir því að þeir fái góða fjárfestingaráðgjöf og ber 

fjármálafyrirtækjum að meta hvort sú fjárfesting sem viðskiptavinur stefnir að falli undir 

hans fjárfestingarmarkmið og sé góð ákvörðun út frá þekkingu hans og reynslu.  Ef 

almennur fjárfestir sækir um að vera flokkaður sem fagfjárfestir missir sá einstaklingur 

stóran hlut af þeirri fjárfestavernd sem hann hefur hlotið og verður að vera upplýstur um 

þann missi (Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands,  e.d.) 
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6 Hlutabréfamarkaðurinn 

Hlutabréfamarkaður er opinber markaður þar sem útgáfur, kaup og sala hlutabréfa eiga 

sér stað. Eins og áður hefur komið fram tákna hlutbréf eignarhlut í fyrirtæki og er 

hlutabréfamarkaður sá staður sem fjárfestar geta bæði keypt eða selt slíkt eignarhald. 

Hagkvæmur hlutabréfamarkaður er mjög mikilvægur í hverju samfélagi fyrir sig og þjónar 

hann bæði fyrirtækjum og einstaklingum. Fyrst og fremst veitir hlutabréfamarkaður 

fyrirtækjum fjármagn sem þau geta nýtt til að fjármagna rekstur sinn og auka viðskipti. 

Ásamt því veitir hann almenningi þau tækifæri að þóknast af hagnaði fyrirtækja, annað 

hvort með arðgreiðslum eða með sölu hlutabréfa með hagnaði (Ásgeir Þórðarson o.fl.,  

1994).  

Hlutabréfaviðskipti eiga rætur sínar að rekja langt aftur í tímann en talið er að 

fyrstu viðskipti með hlutabréf hafi átt sér stað um 1500. Fyrst voru hlutabréf gefin út á 

pappírsformi og gengu þannig milli eiganda sem breyttist með tilkomu skipulagðar 

kauphallar, sem var fyrst stofnuð í London árið 1773. Nær öll viðskipti með hlutabréf fara 

fram í kauphöllum í dag en þær veita í raun neytendum og fyrirtækjum aðgang að 

hlutabréfamarkaði til að auðvelda kaup þeirra og sölu (Smith,  2004). 

 Nasdaq (e. National Association of Securities Dealers Automated Quotations) er 

sú kauphöll sem við Íslendingar þekkjum hvað best, enda starfar kauphöll Íslands undir 

henni. Nasdaq var stofnuð árið 1971 en upprunalegur tilgangur fyrirtækisins var ekki að 

starfa sem kauphöll heldur sem tæknilegt gagnasafn sem skilaði rauntíma 

verðupplýsingum fyrir verðbréfamarkaði og var í raun eitt af fyrstu og flóknustu forverum 

internetsins. Með árunum þróaðist Nasdaq yfir í að vera fyrsti rafræni 

hlutabréfamarkaðurinn á heimsvísu og starfar í dag sem ein af stærstu alþjóðlegu 

kauphöllum (Adamson,  2016).  

 Fylgst er með frammistöðu hlutabréfamarkaða út frá markaðsvísitölu sem á að 

endurspegla markaðinn. Hlutabréfavísitölur hafa það að markmiði að endurspegla 

hvernig hlutabréf standa sig þegar til heildarinnar er litið og mæla verðbreytingar ákveðna 

hlutabréfa en þær byggjast á vegnu meðaltali þeirra hlutabréfa þar sem 

markaðsverðmæti bréfanna ræður vægi meðaltalsins.  Það er flókið verk að spá fyrir um 

framtíðarvísitölu á hlutabréfamarkaði vegna að þar ríkir mikill óstöðuleiki á verði 

hlutabréfa (Morck o.fl.,  1990). Verð hlutabréfa ræðst fyrst og fremst út frá jafnvægi 
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meðal framboðs og eftirspurnar sem verður þó fyrir miklum áhrifum. Það sem kann að 

hafa sem mestu áhrif á verð hlutabréfa eru væntingar um afkomu fyrirtækisins. Verð 

hlutabréfa verður þó fyrir áhrifum frá mörgum öðrum þáttum eins og pólitískum 

atburðum, almennum efnahagsaðstæðum, verðbólgu og vaxtabreytingum (Ásgeir 

Þórðarson o.fl.,  1994). Sýnt hefur verið fram á að fyrirtæki hljóta ávinning af því að vera 

skráð á hlutabréfamarkaði, þar sem verðgreining á hlutabréfum þeirra hefur áhrif á það 

hvernig fyrirtæki starfa og sýnir fram hversu skilvirk þau eru. Hlutverk 

hlutabréfamarkaðsins er því ekki einungis að veita fyrirtækjum aukið fjármagn heldur gefa 

þeim leiðbeiningar um rekstur þess. Fyrir vikið geta fyrirtæki sem eru skráð í kauphöll 

notað verðgreiningu bréfa þeirra sem leiðarvísir í að taka skynsamlegar ákvarðanir til að 

hámarka afkastagetu (Bennett o.fl.,  2020).  

 

6.1 Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi 
Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi er frekar ungur miðað við annars staðar í heiminum en 

hlutabréfaviðskipti eins og við þekkjum þau í dag hófust hér á landi ekki fyrr en um árið 

1987. Það er þó lengra síðan að fyrsta hlutafélagið á Íslandi var stofnað, en árið 1914 var 

Eimskipafélag Íslands stofnað sem hafði góðan rekstrargrundvöll og að auki marga 

hluthafa (Ásgeir Þórðarson o.fl.,  1994). Með árunum jókst sú umræða um að hagkvæmt 

væri fyrir efnahagslífið hér á landi að stofna almenningshlutafélög og leggja til grundvöll 

fyrir viðskipti með verðbréf og árið 1978 var Verðbréfamarkaður Fjárfestingafélags 

Íslands stofnaður. Sá markaður einblíndi á viðskipti með skuldabréf en ekki hlutabréf þar 

sem erfitt var að mynda framboð á hlutabréfum, m.a. vegna þess að vextir voru lágir, 

fyrirtæki voru lítil með lítið hlutafé og þarf af leiðandi ekki marga hluthafa ásamt því að 

arðsemi þeirra var lág. Á níunda áratug síðustu aldar breyttist þessi staða þó til muna þar 

sem vextir tóku að hækka og því varð meiri þörf fyrir fyrirtæki að hafa sterka 

eiginfjárstöðu. Á sama tíma var mikil uppbygging hlutabréfamarkaði í Evrópu og 

stjórnvöld á Íslandi settu þar af leiðandi fram stefnu til að auka hlutabréfaviðskipti hér á 

landi. Þá hófst mikil breyting og á sama tíma aukning hlutabréfaviðskipta og tók 

hlutabréfamarkaðurinn á sig á þá mynd eins og við þekkjum í dag (Elín Guðjónsdóttir,  

2000).  
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Ef litið er til síðustu ára hefur mikil þróun hefur átt sér stað á íslenskum 

hlutabréfamarkaði og í kjölfarið hefur markaðurinn töluvert breyst. Aldrei hafa verið fleiri 

nýskráningar fyrirtækja á markaði eins og á síðustu árum en má þar til dæmis nefna 

Íslandsbanka, Icelandair og Play. Í kjölfarið hefur þátttaka á markaðnum stóraukist og 

hefur viðskipti og velta á markaðnum aukist til muna á síðustu tveimur árum. Á fyrstu 

mánuðum síðasta árs 2021, hafði aldrei átt sér stað jafn mörg viðskipti á dag en að 

meðaltali voru þau 383 á dag sem skiluðu rúmum fjórum milljörðum í veltu en það var 

gríðarleg aukning frá fyrri árum. Árið 2020 voru að meðaltali 226 viðskipti á dag á 

markaðnum og veltan upp á rúmlega 2,4 milljarða. Ef litið er enn lengra aftur í tímann 

voru viðskipti aðeins að meðaltali 144 á dag árið 2019 en veltan sú sama og árið eftir 

(Viðskiptablaðið,  2021).  

Rekja má þessa þróun í fjölgun viðskipta á hlutabréfamarkaðnum til þeirra auknu 

þátttöku almennings sem hefur einnig átt sér stað síðustu ár. Eftir bankahrunið árið 2008 

varð mikil niðursveifla í þátttöku almennings í hlutabréfaviðskiptum og var almennt lítill 

áhugi á þeim markaði fyrstu árin eftir hrun. Sú staða hefur svo sannarlega breyst þar sem 

almennir fjárfestar tvöfölduðust í kauphöll Íslands á síðustu tveimur árum. Í árslok árið 

2019 voru almennir hluthafar rúmlega 8.800 og í lok síðasta árs var sá fjöldi kominn í 

rúmlega 17.000. Talið er að þessi aukning í áhuga á hlutabréfum eigi upptök sín þegar 

Icelandair fór í hlutafjárútboð árið 2020 þar sem hluthöfum félagsins jókst um 7000 

manns. Þá má einnig nefna að um áramótin 20/21 voru breytingar á lögum um 

frítekjumark fjármagnstekna, þar sem þau voru hækkuð úr 150.000 kr. upp í 300.000 kr. 

og nær það nú einnig til söluhagnaðar af hlutabréfum og arðgreiðslna. Viðskipti á 

markaðnum hafa því farið hratt vaxandi síðustu ár og er það talin mjög jákvæð þróun að 

hlutabréfamarkaðurinn eflist þar sem þátttaka almennings styrkir skilning þeirra á 

efnahagsmálum sem og fjármálamarkaðinn í heild (Hagfræðideild Landsbankans,  2021).  

  



30 

7 Fjármálalæsi og þátttaka á hlutabréfamarkaði 

Árið 2011 var gerð rannsókn af fræðimönnum í Holllandi þar sem rúmlega tvö þúsund 

Holllendingar tóku þátt í, á aldrinum 22 ára til 90 ára. Meginmarkmið þeirrar rannsóknar 

var ekki aðeins að meta hvort almenningur búi yfir fjármálalæsi heldur einnig rannsaka 

hvort fjármálalæsi skipti máli þegar kemur að ákvarðanatöku í fjármálum og þá 

sérstaklega hvort fjármálalæsi hafi áhrif á þátttöku á hlutabréfamarkaði. Niðurstöður 

leiddu í ljós að stór hluti þátttakenda sýndi grunnþekkingu á fjármálum en mjög fáir sýndu 

meiri skilning en það. Stór hluti svarenda þekktu ekki muninn á skulda- og hlutabréfum til 

dæmis og enn fleiri skildu ekki sambandið milli verðs skuldabréfa og vaxta. Enn fremur 

leiddu niðurstöður í ljós að þeir sem hafa lítið fjármálalæsi eru mun ólíklegri til að fjárfesta 

í hlutabréfum eða taka góðar fjárhagslegar ákvarðanir (van Rooij o.fl.,  2011). 

 Sambærileg rannsókn sem gerð var árið 2018 í Belgíu sýndi fram á svipaðar 

niðurstöður. Markmið hennar var að rannsaka sambandið á milli fjármálalæsis og 

hegðunar á hlutabréfamarkaði. Rannsóknin var víðamikil og náði til rúmlega 20.000 

þátttakenda og var hegðun þeirra á hlutabréfamarkaði mæld út frá þremur breytum, 

þekkingu á fjármálamörkuðum, fjölbreytni og frammistöðu. Niðurstöður sýndu fram á að 

þeir einstaklingar sem voru fjármálalæsir voru ekki aðeins líklegri til að taka þátt á 

hlutabréfamarkaði heldur einnig líklegri til að fjárfesta á skynsamlegri hátt. Þeir voru 

einnig líklegri til að fjárfesta í flóknari fjármálagerningum og taka þátt á alþjóðlegum 

mörkuðum. Aldursdreifing, kynjamunur og menntun hafði ekki áhrif á þessar niðurstöður 

og var það því aðeins betra fjármálalæsi sem sýndi betri þekkingu á hlutabréfamarkaði 

(Bellofatto o.fl.,  2018).  

 Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð árið 2015 sýndi sambærilegar niðurstöður en þær 

leiddu þó í ljós kynjamun á fjármálalæsi og þátttöku á hlutabréfamarkaði. Rúmlegar 1300 

einstaklingar tóku þátt í rannsókninni og  meginmarkmið hennar var að skoða hvort sá 

kynjamunur sem ríkir á hlutabréfamarkaði megi skýra með þekkingarmun kynjanna á 

fjármálalæsi. Niðurstöður sýndu fram á að fjármálalæsir einstaklingar taka frekar þátt á 

hlutabréfamarkaði en sýndu einnig fram á að konur hafa lægra fjármálalæsi en karlar og 

eru því enn ólíklegri til að taka þátt á hlutabréfamarkaði ásamt því að taka minni áhættu. 

Þessar niðurstöður benda til þess að kynjamunur á fjármálalæsi getur skýrt þann 

kynjamun sem ríkir á hlutabréfamarkaði (Almenberg og Dreber,  2015). 
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8  Aðferðafræði  

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í þessari rannsókn. 

Hér verður talað um það rannsóknarsnið sem farið var eftir ásamt því hvernig 

undirbúningur og framkvæmd fór fram. Einnig verður skoðað þá þáttakendur sem tóku 

þátt og þær bakgrunnsbreytur sem settar voru í spurningarkönnunina, ásamt því hvernig 

rannsakandi greindi og vann úr gögnum sem söfnuðust úr rannsókninni.  

8.1 Rannsóknarsnið 
Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða hvort að fjármálalæsi haldist í hendur við 

þáttöku og hegðun á hlutabréfamarkaði. Meigindleg rannsóknaraðferð var fyrir valinu við 

gerð rannsóknarinnar þar sem verið er að rannsaka þekkingu og hegðun. Slík 

rannsóknaraðferð er hentar vel þegar markmiðið er að bera saman og mæla hópa eða 

þátttakendur út frá tölfræði. Aðferð þessi er einnig hentug þegar ná þarf til fjölda 

þátttakenda á skömmum tíma og fjölbreytileg gögn. Í meigindlegum rannsóknum fer 

rannsókn fram með spurningarlista sem sendur er til þátttakenda með afmörkuðum 

svarmöguleikum og niðurstöður svo unnar út með tölulegri framsetningu. 

8.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 
Í þessari rannsókn var rafræn spurningarkönnun send út í gegnum samfélagsmiðla til að 

ná til sem flestra þátttakenda. Spurningarnar voru 21 talsins og má skipta þeim niður í 

þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum voru settar fram spurningar með því að markmiði að mæla 

fjármálalæsi þátttakenda. Í honum voru þær fimm spurningar sem talað var um í kafla 

2.2.2 sem þær Lusardi og Mitchell sömdu fyrir mælingar á fjármálalæsi. Rannsakandi 

þýddi spurningarnar og svarmöguleika yfir á íslensku. Í næsta hluta var spurt um þáttöku 

á hlutabréfamarkaði, sem saman stóð af níu spurningum. Í fyrstu spurningu hlutans voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir hafi tekið þátt á hlutabréfamarkaði, ef svarað var játandi 

við þeirri spurningu héldu þeir þátttakendur áfram en þeir sem aldrei höfðu tekið þátt á 

hlutabréfamarkaði voru fluttir yfir í síðasta hlutann þar sem spurt var um 

bakgrunnsbreytur. Í þessum hluta samanstóðu spurningarnar af lokuðum spurningum um 

kaup þeirra á hlutabréfum, ásamt tveimur spurningum um hversu sammála eða 

ósammála þátttakandi var ákveðnum staðhæfingum um hlutabréfakaup sem mæld var á 

fimm stiga Likert-kvarða, en algengt er að nota þann kvarða í rannsóknum til að meta 
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skoðanir einstaklinga til ákveðins málefnis. Í síðasta hlutanum voru bakgrunnsbreytur 

lagðar fram, þar sem spurt var um kyn, menntun, aldur og stöðu út frá nafn- og 

jafnbilskvörðum. Öllum þátttakendum var tilkynnt að rannsókn þessi væri hluti af 

lokaverkefni í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og að ekki væri hægt að rekja svör 

hennar til þátttakenda þar sem könnunin væri nafnlaus.  

Spurningarlistinn var settur upp í QuestionPro, sem er rafrænt forrit fyrir 

spurningakannanir. Áður er könnunin var formlega sett í loftið, var hún prófuð af þremur 

einstaklingum sem komu með góðar ábendingar varðandi orðalag og stafsetningarvillur. 

Könnunin var send út 7.apríl 2022 á samfélagsmiðla rannsakanda og var henni einnig deilt 

áfram af vinum og fjölskyldumeðlimum rannsakenda. Könnuninni var einnig deilt í 

facebook hópinn Fjármálatips til að auka þátttakendur. Könnuninni var síðan lokað 

15.apríl 2022 og voru þátttakendur alls 362 manns. Þá hófst úrvinnsla þeirra gagna sem 

safnað hafði verið og fór sú vinna fram í Excel og tölfræðiforritinu SPSS. 

8.3 Þátttakendur 
Eftir að könnuninni var lokað höfðu alls 362 þátttakendur svarað, en eftir að gögnin voru 

hreinsuð til stóðu 274 fullnægjandi svör eftir og unnið var niðurstöður út frá þeim. Þýði 

rannsóknarinnar var til að byrja með allir Íslendingar og en þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki þar sem könnuninni var deilt á víða á facebook. Í öðrum hluta 

kannarinnar var þýðið þeir einstaklingar sem höfðu tekið þátt á hlutabréfamarkaði með 

kaupum á hlutabréfum og svöruðu 150 einstaklingar þeim hluta af þeim 274 sem skiluðu 

fullnægjandi svörum og því rúmlega helmingur sem hafði tekið þátt á hlutabréfamarkaði.  

8.3.1 Bakgrunnsbreytur 

Í síðasta hluta rannsóknarinnar voru lagðar fram fimm bakgrunnsbreytur til að fá dýpri 

skilning á svörum þátttakenda og skýrari mynd á félagslegar og lýðfræðilegar aðstæður 

þeirra. Breyturnar voru settar upp bæði sem nafnbreytur og hlutfallskvarðar en þær voru 

aldur, kyn, menntun, búseta og tekjur. Allir þáttakendur sem svöruðu könnuninni tóku 

þátt í þessum hluta.  

 Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð jafnt en konur voru þó í meirihluta svarenda 

þar sem 156 skilgreindu sig sem konu tóku þátt í könnuninni og voru þær því 56,93% af 
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þátttakendum. Á móti tóku 118 sem skilgreina sig sem karl þátt og voru þeir því 43,07% 

af þátttakendum. Enginn svarandi skilgreindi sig sem annað.  

 Við skoðun á aldursdreifingu þátttakenda kemur fram að svarendur voru á öllum 

aldri. Flestir sem tóku þátt voru á aldrinum 20 – 25 ára eða 111 einstaklingar, sem er 

40,51% af öllum þátttakendum en má það að öllum líkindum skýrast vegna þess að 

rannsakandi er sjálfur á þeim aldri og náði rannsóknin til margra vini hans. Næst stærsti 

aldurshópurinn voru einstaklingar á aldrinum 31 – 45 ára eða 62 manns sem eru 22,63% 

af heild. Aðeins sex þátttakendur voru undir tuttugu ára eða 2,19% og 39 þátttakendur 

eða 14,23% voru eldri en 46 ára. Á myndinni hér að neðan má betur sjá aldursdreifingu 

þátttakenda.  

Mynd 1:  

Aldur þátttakenda 

Flestir þátttakendur voru í grunnnámi við háskóla eða 122 svarendur og því 

44,52% þátttakenda. Næst flestir höfðu nú þegar lokið grunnnámi, eða 111 einstaklingar 

sem er 40,51%. Mjög stór hluti svarenda hafði því háskólamenntun eða 85,04% 

þátttakenda. 11 þátttakendur eða 4,01% svarenda höfðu byrjar í grunnnámi í háskóla en 

ekki klárað, og 30 þátttakendur höfðu aldrei byrjað í grunnnámi eða 10,95%. Á myndinni 

hér að neðan má sjá hvernig menntun þátttakenda dreifist.  
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Einnig var spurt um tekjur þátttakenda eftir skatt og voru flestir með 200.000 kr. 

til 400.000 kr. í tekjur eftir skatt, eða 62 einstaklingar og því 22,63% af svarendum. Næst 

stærsti hópurinn var með 400.000 kr. – 600.000 kr. í tekjur eftir skatt á mánuði eða 61 

manns og munaði því aðeins einum þátttakanda á þessum tveimur hópum. 57 

þátttakendur eða 20,8% voru með undir 200.000 kr. í tekjur eftir skatt og 23 þátttakendur 

eða 8,39% voru ekki í vinnu. Tekjudreifingu þátttakanda má sjá á myndinni hér að neðan.  

Mynd 3: 

 Tekjur þátttakenda 

Mynd 2:  

Menntun þátttakenda 
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 Að lokum voru þátttakendur spurðir út í búsetu sína. Rúmlega helmingur 

þátttakenda búa í sinni eigin eign, eða 141 manns sem er 51,46% af þátttakendum. Næst 

flestir búa í foreldrahúsum þar sem 107 þátttakendur svöruðu því eða 39,05%. 23 

þátttakendur eða 8,39% eru á leigumarkaði og aðeins þrír í stúdentagörðum eða 1,09%. 

Má betur sjá búsetu þátttakenda á myndinni hér að neðan.  

8.4 Greining gagna og úrvinnsla 
Þegar búið var að loka könnuninni voru gögnin færð yfir í forritið SPSS (e. Statistical 

Package For The Social Science) þar sem þau voru hreinsuð til og ófullnægjandi svör voru 

tekin út. Fyrst voru allar helstu bakgrunnsbreytur settar upp myndrænt til þess að fá betri 

sýn yfir þátttakendur og bakgrunn þeirra. Öllum þátttakendum var svo gefin einkunn fyrir 

fyrsta hluta kannarinnar, og var gefin einkunn frá 1-5 eftir fjölda réttra svara. Sú einkunn 

var svo notuð í tölfræðigreiningunni sem frumbreyta sem niðurstöður úr öðrum 

spurningum kannarinnar voru bornar saman við. Notast var við einhliða dreifigreiningu 

(e. One-way ANOVA) með 5% markterktarkröfu til að meta hvort fjármálalæsi hefði áhrif 

á þátttöku og hegðun á hlutabréfamarkaði ásamt því var gerð aðhvarfsgreining til að meta 

sambands fjármálalæsis og þátttöku á hlutabréfamarkaði. Einnig voru gerð T-próf óháðra 

Mynd 4: 

 Búseta þátttakenda 
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úrtaka (e. Independent-samples T-test) til að meta þær ákvarðanir afhverju þátttakendur 

ákváðu að taka þátt á hlutabréfamarkaði og hvort fjármálalæsi hafi áhrif á þær ákvarðanir. 
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9 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar er að svara þeirri spurningu hvort fjármálalæsi haldist í hendur 

við þátttöku og hegðun á hlutabréfamarkaði, þ.e. hvort þeir einstaklingar sem taka þátt á 

hlutabréfamarkaði hafi betri skilning á fjármálum en aðrir. Í eftirfarandi kafla verður farið 

yfir þær niðurstöður sem komu úr spurningarkönnuninni sem rannsakandi sendi út. 

Könnunin stóð opin í átta daga, eða frá 7.apríl til 15.apríl 2022. Alls tóku 362 manns þátt 

í könnuninni og 274 kláruðu hana að fullu. Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð jafnt, þar 

sem konur voru 56,93% svarenda á móti körlum sem voru 43,07% svarenda. Spurt var 

þátttakendur hvort þeir hafi keypt hlutabréf og því tekið þátt á þeim markaði og 54,68% 

þeirra svöruðu því játandi. Við greiningu gagnanna var notast við lýsandi tölfræði og sett 

fram einhliða dreifigreining með 5% marktektarkröfu, aðhvarfsgreining og T-próf óháðra 

úrtaka.  

9.1 Fjármálalæsi  
Í fyrsta hluta kannarinnar var lagt fyrir þátttakendur stutt próf sem stóð saman af fimm 

spurningum til að meta þekkingu þeirra á helstu hugtökum fjármála og þar með að mæla 

stöðu þeirra á fjármálalæsi.  Allir þátttakendur sem luku könnun tóku þátt í þessum hluta. 

Allar spurningarnar voru fjölvalsspurningar með einum réttum svarmöguleika, en í 

tveimur þeirra var lögð fram staðhæfing sem annað hvort var rétt eða röng. 

Spurningarnar sem notaðar voru, voru spurningar sem þær Lusardi og Mitchell sömdu og 

voru þær þýddar yfir á íslensku af rannsakenda. Í flestum spurningum var meirihluti 

svarenda með rétt svar, en þó var ein spurning sem kom á óvart. Hér að neðan munu 

niðurstöður úr fyrsta hluta kannarinnar vera sýndar á skýrari hátt.  

 Á fyrstu spurningunni voru þátttakendur spurðir út í ávöxtun á 100 krónum sem 

geymdar eru inn á bankareikningi með 2% ársvexti í fimm ár. Upp voru gefnir 3 

svarmöguleikar en ásamt því gátu þátttakendur valið því að svara ,,veit ekki‘‘ og ,,ég kýs 

að svara ekki spurningunni‘‘. Vert er að taka það fram að í öllum spurningum voru svör 

þeirra sem kusu að svara ekki spurningu hreinsuð út við gagnavinnslu. Rétt svar við 

spurningunni var að fimm árum liðnum myndi bankareikningurinn standa í meira en 102 

kr. miðað við 2% ársvexti á þeim tíma. Á myndinni hér að neðan má sjá dreifingu svara.  
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Alls voru 280 svör við spurningunni eftir hreinsun gagnanna og mikill meirihluti, eða 229 

manns svöruðu henni rétt eða 81,49% þáttakenda. 35 einstaklingar eða 12,50% svarenda 

svöruðu að bankareikningurinn myndi standa nákvæmlega í 102 krónum og 9 

einstaklingar svöruðu að hann myndi standa í minna en 102 krónum, eða 3,21% 

þátttakenda. 2,50% eða 7 einstaklingar svöruðu því að þeir vissu ekki svarið.  

 Næsta spurning snerist um áhættu og lögð var sú staðhæfing fram fyrir 

þátttakendur að það væri venjulega öruggari ávöxtun að kaupa hlutabréf í einu fyrirtæki 

heldur en að kaupa í hlutabréfasjóði og voru  þátttakendur  beiðnir um að svara hvort hún 

væri rétt eða röng. Rétt svar var það að staðhæfingin var röng og alls svöruðu 280 

einstaklingar spurningunni. Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig svörin dreifðust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5:  

Ávöxtun peninga 

Mynd 6: 

 Áhættudreifing 



39 

Á myndinni má sjá að flestir þátttakendur voru með rétt svar við spurningunni þar sem 

216 einstaklingar svöruðu henni rétt, eða 77,14% svarenda. 21 þátttakandi svaraði því að 

staðhæfingin væri rétt sem var rangt svar og því 7,50% svarenda með rangt svar. Alls 

sögðust 43 þátttakendur ekki vita svarið við spurningunni eða 15,36%.  

 Spurning þrjú fjallaði um áhrif verðbólgu þar sem þátttakendur voru spurðir út í 

hvað þeir gætu keypt með innistæðu bankareiknings að ári liðnu, ef ársvextir hans væru 

1% og verðbólga 2% á því ári. Rétt svar við þeirri spurningu var að þátttakendur myndu 

geta keypt minna en í dag miðað við þessar forsendur og voru þrír svarmöguleikar í boði. 

Við þessari spurningu voru einnig 280 svör og má sjá dreifingu þeirra á myndinni hér að 

neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má, svöruðu flestir spurningunni rétt eða 212 einstaklingar sem eru 75,71% af 

svarendum. Næst flestir sögðust ekki vita svarið við spurningunni eða 30 manns og því 

10,71% af þátttakendum. 8,93% svöruðu því að hægt væri að kaupa nákvæmlega það 

sama og í dag og 4,64% svöruðu að hægt væri að kaupa meira, sem bæði eru rangir 

svarmöguleikar.  

 Næsta spurning var sú spurning sem kom rannsakanda mest á óvart, en fjallaði 

hún um samband vaxta og verð skuldabréfa. Þátttakendur voru spurðir um hvað yrði um 

verð skuldabréfa ef vextir hækka og rétt svar við þeirri spurningu er að verðið myndi 

Mynd 7:  

Verðbólga 
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lækka. Einnig bárust alls 280 svör við þessari spurningu en dreifing þeirra var frábrugðin 

fyrri svörum. Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig svörin dreifðust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ólíkt fyrri spurningunum, svöruðu aðeins 83 þátttakendur spurningunni rétt eða 29,54% 

af svarendum. 70 þátttakendur eða 24,91% svöruðu því að verðið myndi hækka ef vextir 

hækkuðu og 63 þátttakendur eða 22,42% svöruðu að engin tengsl væru á milli verðs 

skuldabréfa og vaxta. 8 þátttakendur eða 2,85% svöruðu því að verðið myndi ekki 

breytast. Það er því ljóst að þessi spurning kom verst út af öllum í fjármálalæsishlutanum 

þar sem 50,18% svöruðu spurningunni vitlaust. Þá sögðu einnig 57 þátttakendur ekki vita 

svarið við spurningunni eða 20,28% af svarendum.  

 Fimmta og síðasta spurningin snerist um afborganir og vaxtagreiðslur 

húsnæðislána. Lögð var fram sú staðhæfing að húsnæðislán til 15 ára ber venjulega hærri 

mánaðarlegar afborganir en lægri heildarvexti yfr lánstímann heldur en húsnæðislán til 

30 ára og er sú staðhæfing rétt. Alls svöruðu 280 þátttakendur þessari spurningu og sjá 

má dreifingu svara á myndinni hér að neðan.  

 

 

 

Mynd 8:  

Samand vaxta og verð skuldabréfa 
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Alls svöruðu 206 manns eða 73,57% þátttakenda því að staðhæfingin væri rétt og því 

sömuleiðis spurningunni rétt. 15,71% þátttakenda eða 44 manns sögðust ekki vita svarið 

við spurningunni og 10,71% svöruðu henni rangt eða 30 þátttakendur.  

9.1.1 Einkunn á fjármálalæsi  

Til þess að auðvelda vinnslu gagnanna og bera saman hvernig þátttakendur stóðu sig á 

fjármálalæsi hluta kannarinnar við aðrar breytur var öllum þátttakendum gefin einkunn 

frá 1-5 eftir þeim fjölda spurninga sem þeir svöruðu rétt. Á myndinni hér að neðan má sjá 

hvernig einkannir þátttakenda dreifðust.        

Mynd 9:  

Vaxtagreiðslur og afborganir húsnæðislána 

Mynd 10:  

Einkunn á fjármálalæsi 
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Alls tóku 280 einstaklingar þátt í þessum fyrsta hluta kannarinnar og fengu því einkunn 

eftir hlutfalli réttra svara sem þeir svöruðu. Flestir svöruðu öllum nema einni spurningu 

rétt og fengu því 4 í einkunn, en það voru 98 þátttakendur eða 34,9%. Alls voru 63 

þátttakendur eða 22,4% sem svöruðu öllum spurningum rétt og því með 5 í einkunn. 49 

þátttakendur eða 17,4% svöruðu þremur spurningum rétt og fengu því 3 í einkunn og 33 

manns eða 11,7% svarenda fengu 2 í einkunn. Alls voru 26 þátttakendur sem aðeins 

svöruðu einni spurningu rétt og fengu því 1 í einkunn, eða 9,3% af svarendum. Að lokum 

voru það 12 þátttakendur eða 4,3% sem ekki svöruðu neinni spurningu rétt og fengu því 

einkunnina 0. Meðaleinkunn þátttakenda var 3,37 og staðalfrávik var 1,41.  

9.2 Þátttaka og hegðun á hlutabréfamarkaði  
Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að skoða hvort fjármálalæsi og þátttaka á 

hlutabréfamarkaði haldist í hendur og voru því allir þátttakendur spurðir hvort þeir höfðu 

keypt hlutabréf, þeir sem svöruðu því játandi héldu könnuninni áfram en þeir sem 

svöruðu neitandi voru sendir áfram í bakgrunnsspurningar. Rúmlega helmingur svarenda 

höfðu áður keypt hlutabréf eða 54,68% þátttakenda en 33,81% svöruðu að þeim langaði 

til að kaupa hlutabréf en höfðu ekki gert það hingað til. Restin svaraði neitandi og voru 

það rúm 11%. Sett var fram einhliða dreifigreining til að meta meðaleinkunn svarenda við 

þátttöku þeirra á hlutabréfamarkaði og má sjá þær niðurstöður í töflunni hér að neðan. 

 

 

 

 

Sjá má á töflu 1 að þeir sem hafa tekið þátt á hlutabréfamarkaði eru með töluvert hærri 

meðaleinkunn en þeir sem ekki hafa tekið þátt. Einhliða dreifigreining sýnir að marktækur 

munur er á fjármálalæsi og eftir þátttöku á hlutabréfamarkaði (F(2, 275) = 54,93; p < 

0,001). Bonferroni próf sýnir að þeir sem höfðu keypt hlutabréf eru með marktækt meira 

Tafla 1:  

Þáttaka á hlutabréfamarkaði 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Já 152 4,05 0,98 

Nei en mig langar til þess 94 2,47 1,53 

Nei  32 2,78 1,07 

Total 278 3,37 1,42 
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fjármálalæsi heldur en hinir tveir hóparnir (p < 0,001) en ekki er marktækur munur á milli 

þeirra sem svöruðu að þeir hafi ekki keypt hlutabréf og þeirra sem svöruðu að þeir hafi 

ekki keypt hlutabréf en langaði til þess (p = 0,611). 

9.2.1 Samband fjármálalæsis og þátttöku á hlutabréfamarkaði 

Til að sannreyna niðurstöðurnar hér að ofan var framkvæmd aðhvarfsgreining til að spá 

fyrir um samband milli fjármálalæsis og þátttöku á hlutabréfamarkaði, þar sem 

fjármálalæsi var háð breyta og þátttaka á hlutabréfamarkaði sú óháða. Áður en sú 

greining var framkvæmd voru gögnin hreinsuð til og voru svarmöguleikar við 

spurningunni: ,,Hefur þú keypt hlutabréf?´´ flokkaðir aðeins í já og nei, svo þeir sem 

svöruðu að þeir hafi ekki keypt hlutabréf en langaði til þess voru settir undir sama flokk 

og þeir sem svöruðu að þeir hafi ekki keypt hlutabréf. Næst voru þeir svarmöguleikar 

gefnir tölulegt gildi þar sem þeir sem svöruðu játandi fengu gildið 1 og þeir sem svöruðu 

neitandi fengu gildið 2. Á töflunni hér að neðan má sjá niðurstöður úr 

aðhvarfsgreiningunni.  

 

Jafna aðhvarfsgreiningar er y = a + bx + v. Samkvæmt töflu 2 er jafnan í þessu tilviki því 

fjármálalæsi = 5,574 – 1,494x þar sem a er skurðpunkturinn við Y ás og b stuðullinn fyrir 

óháðu breytuna, sem í þessu tilfelli er þátttaka á hlutabréfamarkaði. Báðar breyturnar 

hafa p-gildi < 0,001 og því marktækar. Með þessari jöfnu er því hægt að spá fyrir um 

fjármálalæsi einstaklings út frá því hvort hann tekur þátt á hlutabréfamarkaði eða ekki. 

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningunni sýna að stuðullinn fyrir þátttöku á 

hlutabréfamarkaði er neikvæður sem bendir til þess að fjármálalæsi minnkar þegar x er 

gefið hærra gildi. Þar sem þeir þátttakendur sem áður hafa keypt hlutabréf voru gefnir 

tölulega gildið 1 og þeir sem ekki hafa keypt hlutabréf gildið 2,  sýnir að þeir sem ekki hafa 

tekið þátt á hlutabréfamarkaði hafa minna fjármálalæsi. Ef reiknað er út úr jöfnunni er 

  Unstandardized B 
Standardized 
Coefficients Std. Error Sig. 

(Constant) 5,547 0,22 < 0,001 

Þátttaka á hlutabréfamarkaði -1,494 0,14 < 0,001 

Tafla 2:  

Samband fjármálalæsis og þátttöku á hlutabréfamarkaði 
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hægt að spá fyrir því að sá einstaklingur sem hefur keypt hlutabréf hefði að meðaltali 

fengið 4,05 í einkunn á fjármálalæsishluta spurningakannarinnar á meðan sá sem ekki 

hefði keypt hlutabréf hefði fengið 2,6 í einkunn.  

9.2.2 Fjöldi viðskipta 

Þeir þátttakendur sem áður höfðu keypt hlutabréf voru spurðir út í hversu oft þeir hafa 

keypt slík bréf með því að markmiði að skoða þau áhrif sem aukið fjármálalæsi hefur á 

kauphegðun fjárfesta á markaði, þ.e. skoða hvort aukin viðskipti og fjármálalæsi spili 

saman. 40% þátttakenda svöruðu því að þeir hafi oftar en sex sinnum keypt hlutabréf og 

22% höfðu tvisvar til þrisvar sinnum keypt slík bréf. Rúmlega 17% svarenda höfðu keypt 

hlutabréf aðeins einu sinni. Á töflu 3 hér að neðan má sjá niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningu sem gerð var til að meta meðaleinkunn þátttakenda við fjölda hlutabréfa 

sem þeir höfðu fjárfest í. 

Tafla 3: 

 Fjöldi kaupa á hlutabréfum 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Einu sinni 26 3,54 1,48 

Tvisvar til þrisvar 33 3,94 1,03 

Fjórum til fimm sinnum  31 4,16 0,69 

Oftar en sex sinnum  60 4,32 0,68 

Total 150 4,07 0,97 
 

Einhliða dreifigreining sýnir að marktækur munur er á fjármálalæsi eftir því hversu oft fólk 

hefur keypt hlutabréf (F(3, 146) = 4,44; p = 0,005). Eins og sjá má á töflu tvö eru þeir sem 

oftar en sex sinnum hafa keypt hlutabréf með hærri meðaleinkunn en aðrir. Niðurstöður 

úr Bonferroni prófi staðfesta þetta og sýnir fram á að þeir sem höfðu keypt hlutabréf oftar 

en sex sinnum hafa betra fjármálalæsi en þeir sem hafa aðeins keypt einu sinni eða 

sjaldnar (p = 0,003). Hins vegar er ekki marktækur munur milli þeirra sem hafa keypt 

tvisvar til þrisvar og þeirra sem aðeins keyptu einu sinni (p = 0,640) né annarra hópa. 

9.2.3 Upphæð fjárfestingar 

Sömuleiðis voru þátttakendur spurðir út í þá upphæð sem þeir höfðu lagt fram í 

fjárfestingar á hlutabréfamarkaði. Rúmlega 30% svarenda hafði keypt hlutabréf fyrir yfir 
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eina milljón króna og 28% höfðu keypt fyrir 100.000 kr. – 400.000 kr. Þá höfðu um það bil 

12% þátttakenda aðeins keypt hlutabréf fyrir minna en 100.000 kr. Einnig var sett  fram 

einhliða dreifigreining út frá niðurstöðum þessarar spurningar og má sjá niðurstöður 

hennar í töflu 4 hér að neðan.  

Tafla 4:  

Upphæð fjárfestingar 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Undir 100.000 kr. 17 3,53 1,23 

Milli 100.000 kr. - 400.000 kr. 41 3,88 1,05 

Milli 401.000 kr. - 700.000 kr. 23 4,04 1,19 

700.001 - 1.000.000 kr. 25 4,28 0,61 

Yfir 1.000.000 kr. 44 4,34 0,71 

Total 150 4,067 0,974 
 

Einhliða dreifigreining sýnri marktækan mun á fjármálalæsi og eftir því fyrir hversu mikla 

upphæð keypt hafði verið hlutabréf fyrir (F(4, 145) = 3,01; p = 0,020). Sjá má á töflu 3 að 

þeir sem hafa eytt meiri upphæð í fjárfestingu á hlutabréfum hafa töluvert hærri 

meðaleinkunn en þeir sem aðeins hafa fjárfest undir 100.000 kr. Bonferroni próf sýnir 

fram á marktækur munur er á fjármálalæsi þeirra sem eyða hærri upphæð í fjárfestingar 

og þeirra sem eyða minna (p = 0,032) og eru þeir sem eyða hafa meiri upphæð í 

fjárfestingar með betra fjármálalæsi. 

9.2.4 Fjöldi ára á hlutabréfamarkaði 

Einnig voru þátttakendur spurðir út í þann árafjölda sem þeir hafa tekið þátt á 

hlutabréfamarkaði, með því að markmiði að meta reynslu þeirra af 

hlutabréfafjárfestingum og rannsaka hvort reynsla fjárfesta auki fjármálalæsi þeirra. 

Flestir þátttakendur eða rúmlega 40% þeirra höfðu tekið þátt á hlutabréfamarkaði í eitt 

til tvö ár og 25,3% höfðu tekið þátt í minna en eitt ár. Það er í samræmi við þá aukna 

þátttöku sem hefur átt sér stað síðustu ár á hlutabréfamarkaði sem rætt var um í kafla 

6.1. Þeir sem lengst höfðu verið á hlutabréfamarkaði voru um 23,3% þátttakenda og 

höfðu þeir verið á markaðnum í yfir 5 ár. Hér var einnig framkvæmd einhliða dreifigreining 

sem sýnir fram á að marktækur munur er á fjármálalæsi einstaklinga eftir árafjölda þeirra 
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á hlutabréfamarkaði (F(3, 146) = 3,60; p = 0,015). Sjá má frekari niðurstöður í tölfunni hér 

að neðan.  

Tafla 5:  

Fjöldi ára á hlutabréfamarkaði 

 

 

 

 

 

 

Þeir sem lengst höfðu tekið þátt á hlutabréfamarkaði eru með hærri meðaleinkunn en 

þeir sem tekið hafa þátt í styttri tíma og sýnir Bonferroni próf fram á marktækan mun milli 

þessara hópa (p = 0,034). Á töflunni má einnig sjá töluverðan mun á meðaleinkunum 

þeirra sem aðeins hafa tekið þátt á markaði í minna en ár og þeirra sem hafa tekið þátt í 

eitt til tvö ár. Bonferroni próf sýnir einnig marktækan mun milli þessara hópa (p = 0,027) 

og er því marktækur munur á fjármálalæsi og lengri þátttöku á hlutabréfamarkaði. 

9.2.5 Fjárfestingar á íslenskum og erlendum markaði 

Í næstu spurningu voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir fjárfesti á íslenskum 

markaði, erlendum markaði eða jafnvel hvoru tveggja. Áður en greining hófst voru svörin 

flokkuð í tvo flokka þar sem þeim var skipt niður í fjárfestingar aðeins á íslenskum markaði 

eða fjárfestingar á íslenskum og erlendum markaði. Það var gert til þess að auðvelda 

framkvæmd greiningar þar sem fáir einstaklingar svöruðu að þeir fjárfestu einungis á 

erlendum markaði, en þeir voru 3% af svarendum. Alls voru 67,3% þátttakenda sem 

aðeins fjárfestu á íslenskum markaði og 29,3% sem fjárfesta bæði á íslenskum og 

erlendum markaði. Til þess að greina hvort tengsl væru á fjármálalæsi þátttakenda og 

fjárfestinga á mismunandi mörkuðum var sett fram T-próf óháðra úrtaka sem sýnir 

næstum því marktækan mun á milli þeirra sem aðeins fjárfesta á íslenskum markaði og 

þeim sem fjárfesta líka erlendis (t(148) = 1,75; p = 0,082) en p gildið þarf að vera jafnt og 

eða minna en 0,05 svo marktækni sé náð. Í töflu 6 hér að neðan má sjá niðurstöður úr T 

prófi. 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Minna en ár 38 3,63 1,30 

Eitt til tvö ár  61 4,20 0,87 

Þrjú til fjögur ár 16 4,19 0,66 

Meira en fimm ár  35 4,26 0,70 

Total 150 4,07 0,97 
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Tafla 6:  

Íslenskur og erlendir markaðir 

 

9.2.6 Ástæða þess að fjárfesta í hlutabréfum 

Að lokum voru þátttakendur spurðir út í þá ástæðu fyrir því afhverju þeir ákváðu að 

fjárfesta í hlutabréfum með því að markmiði að skoða betur þá hvata sem einstaklingar 

hafa til þess að taka þátt á hlutabréfamarkaði og meta hvort fjármálalæsi hefur áhrif á 

þær ákvarðanir. Þátttakendum voru gefnir upp þeir valmöguleikar sem rannsakanda taldi 

vera líklegar ástæður fyrir þátttöku á hlutabréfamarkaði en gátu þeir einnig valið að skrifa 

inn sjálfir þá ástæðu sem þeir kusu. Við greiningu gagna út frá þessari spurningu ákvað 

rannsakandi að gera T-próf óháðra úrtaka út frá tveimur valmöguleikum sem hlutu flest 

svör. Flestir þátttakendur sögðu helsta ástæðan fyrir fjárfestingum þeirra á 

hlutabréfamarkaði vera til þess að auka ávöxtun eða 42,5%. Rúmlega 33% þátttakenda 

sögðust hins vegar fjárfesta útaf áhuga og voru því þessir tveir valmöguleikar fyrir valinu 

til þess að meta fjármálalæsi út frá. Önnur svör sem bárust voru meðal annars að 

þátttakendur kusu að geyma ekki alla peninganna sína á sama stað og voru hlutabréfin 

gjöf hjá nokkrum þátttakendum.  

9.2.6.1 Að fjárfesta fyrir aukna ávöxtun 
T-próf óháðra úrtaka sýnir að þeir sem fjárfesta í hlutabréfum til þess að fá hærri ávöxtun 

eru með betra fjármálalæsi en þeir sem fjárfesta af öðrum ástæðum (t(153) = 3,29; p = 

0,001).  Eins og sjá má í töflunni hér að neðan eru þeir sem fjárfesta til að fá aukna ávöxtun 

með hærri meðaleinkunn heldur en aðrir. 

Tafla 7:  

Að fjárfesta til að fá aukna ávöxtun 

 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 
Bara íslenskur markaður 101 3,97 1,09 

Bæði íslenskur og erlendur markaður 49 4,27 0,64 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 
Ég fjárfesti ekki til að fá aukna ávöxtun 42 3,62 1,13 

Ég fjárfesti til að fá aukna ávöxtun 113 4,19 0,88 
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9.2.6.2 Að fjárfesta útaf áhuga 
Að lokum sýnir T-próf óháðra úrtaka að þeir sem fjárfesta í hlutabréfum útaf áhuga hafa 

einnig betra fjármálalæsi en þeir sem fjárfesta af öðrum ástæðum  (t(153) = 4,39 p < ,001). 

Þá má einnig sjá á tölfu 8 töluverðan mun á meðaleinkunn þeirra sem sögðu fjárfesta útaf 

áhuga og þeir sem svöruðu öðrum ástæðum.  

Tafla 8:  

Að fjárfesta útaf áhuga 

 

 

 

  Fjöldi Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Ég fjárfesti ekki útaf áhuga 194 2,94 1,43 

Ég fjárfesti útaf áhuga 87 4,32 0,72 
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10 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna þau áhrif sem fjármálalæsi hefur á 

þátttöku og hegðun almennra fjárfesta á hlutabréfamarkaði. Síðustu ár hefur átt sér stað 

mikil fjölgun einstaklinga á hlutabréfamarkaði en á sama tíma aukast áhyggjur af 

fjármálalæsi almennings. Fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis hafa leitt í ljós 

að einstaklingar sem hafa gott fjármálalæsi eru tilhneigðari til að taka skynsamlegar 

fjárhagsákvarðanir og hafi betri tök á fjármálum sínum (Garg og Singh,  2018). Enn fremur 

hafa rannsóknir sýnt að fjármálalæsir einstaklingar eru líklegri til að taka þátt á 

hlutabréfamarkaði og fjárfesta á skynsamlegri hátt (Bellofatto o.fl.,  2018; van Rooij o.fl.,  

2011). 

Í byrjun þessarar rannsóknar voru þátttakendur spurðir út í skilning þeirra á 

almennum fjármálahugtökum með því að markmiði að meta stöðu þeirra á fjármálalæsi  

og var síðan gefin einkunn frá 1 upp í 5. Niðurstöður leiddu í ljós að fjármálalæsi 

almennings á Íslandi er ábótavant þar sem rúmlega 43% þátttakenda fengu aðeins þrjú 

rétt svör eða minna, sem bendir til að þau hafi ekki almennan grunnskilning á helstu 

hugtökum fjármála. Sömuleiðis var aðeins rúm 20% þátttakenda með öll svör rétt. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á stöðu 

fjármálalæsis á Íslandi (Breki Karlsson,  2016; Stjórnarráð Íslands,  2009).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna enn fremur þá aukningu sem hefur átt sér  stað 

á hlutabréfamarkaði á Íslandi en rúmlega helmningur þátttakenda hafði áður keypt 

hlutabréf og stór hópur hafði einnig áhuga á slíkum kaupum. Þá var mjög áhugavert að 

sjá þann mun á meðaleinkunnum þátttakenda eftir því hvort þeir tóku þátt á 

hlutabréfamarkaði eða ekki en niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu og einhliða 

drefigreiningu sýndu að þeir sem hafa fjárfest í hlutabréfum búa yfir marktækt meira 

fjármálalæsi en þeir sem ekki hafa fjárfest í slíkum bréfum. Niðurstöður sýndu enn fremur 

fram á að þeir sem hafa fjárfest í fleiri bréfum og þar af leiðandi fyrir hærri upphæð ásamt 

því að hafa tekið lengur þátt á hlutabréfamarkaði voru með marktækt meira fjármálalæsi 

en aðrir sem bendir til þess að reynsla á fjárfestingum haldist í hendur við aukið 

fjármálalæsi og má því draga þá ályktun að þátttaka og reynsla á hlutabréfamarkaði leiðir 
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til betra fjármálalæsis. Þegar þátttakendur voru spurðir út hvað leiddi þá til þess að taka 

þátt á hlutabréfmarkaði, sýndu niðurstöður að þeir sem fjárfesta í hlutabréfum útaf áhuga 

eru fjármálalæsari en aðrir og sömuleiðis þeir sem fjárfesta til þess að fá aukna ávöxtun.  

 Það má því draga þá ályktun að fjármálalæsi haldist í hendur við þátttöku og 

hegðun á hlutabréfamarkaði. Þá er áhugavert að hugsa til þess hvort að einstaklingur hafi 

búið yfir þeirri þekkingu áður en hann byrjaði að fjárfesta eða hvort sú þekking hafi komið 

til vegna þátttöku hans á hlutabréfamarkaði. Þessi rannsókn hefur þó sýnt fram á það að 

reynsla á hlutabréfamarkaði eykur fjármálalæsi einstaklinga.   

10.1 Takmarkanir 
Í flestum rannsóknum koma fram einhverjar takmarkanir og er þessi rannsókn engin 

undartekning á því. Helstu takmarkanir sem fram komu við gerð þessarar rannsóknar voru 

takmörkuð svör. Rannsakandi hefði viljað fá stærra og fjölbreyttara úrtak, en sök þess 

hefur eflaust komið til vegna þess að rannsókninni var deilt á Facebook og náði til margra 

vina rannsakenda, sem margir stunda einnig nám við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

og hafa því eflaust einnig þá grunnþekkingu á fjármálum. Sömuleiðis var könnuninni deilt 

á Facebookhópinn Fjármálatips, þar sem áhugafólk um fjármál og fjárfestingar og má 

draga þá ályktun að meðlimir hópsins hafi meira áhuga á fjámálum en hinn almenni 

neytandi. Þrátt fyrir marktækar og áhugaverðar niðurstöður telur rannsakandi að það 

gæti verið áhugavert að gera sambærilega rannsókn út frá stærra og fjölbreyttara úrtaki 

og athuga hvort niðurstöður verði þær sömu.  
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Viðauki 

Spurningar úr spurningarkönnun sem lögð var fram fyrir þátttakendur 

1. Segjum að þú eigir 100 kr. á sparnaðarreikningi sem ber 2% ársvexti. Hversu 
mikið ættir þú að 5 árum liðnum ef þú hreyfðir ekki við peningunum og leyfðir 
þeim að ávaxta sig. 

o Meira en 102 kr. 
o Námlega 102 kr. 
o Minna en 102 kr. 
o Ég veit það ekki  
o Ég kýs að svara ekki spurningunni 

2. Að kaupa hlutabréf í einu fyrirtæki er venjulega öruggari ávöxtun heldur en að 
kaupa í hlutabréfasjóði. 

o Rangt 
o Rétt 
o Ég veit ekki svarið 
o Ég kýs að svara ekki spurningunni 

3. Ef ársvextir á sparnaðarreikningi þínum eru 1% og verðbólga er 2% á ári. Eftir 1 
ár, hvað gætir þú keypt með innistæðunni á þessum sparnaðarreikningi? 

o Meira en í dag 
o Nákvæmlega það sama og í dag 
o Minna en í dag 
o Ég veit það ekki 
o Kýs að svara ekki spurningunni 

4. Ef vextir hækka, hvað verður þá venjulega um verð skuldabréfa? 
o Verðið hækkar einnig 
o Verðið breytist ekki 
o Verðið lækkar  
o Ég veit það ekki 
o Ég kýs að svara ekki spurningunni 

5. Húsnæðislán til 15 ára ber venjulega með sér hærri mánaðarlegar afborganir en 
húsnæðislán til 30 ára, en heildarvextir greiddir yfir lánstíman eru lægri. 

o Rangt 
o Rétt 
o Ég veit ekki svarið 
o Ég kýs að svara ekki spurningunni 

 
6. Hefur þú keypt hlutabréf í fyrirtæki?  

o Já ég hef keypt hlutabréf 
o Nei en mig langar til þess að kaupa 
o Nei  
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7. Hversu oft hefur þú keypt hlutabréf? 
o Ég hef einu sinni keypt hlutabréf 
o Ég hef 2 – 3 keypt hlutabréf 
o Ég hef 4 – 5 keypt hlutabréf 
o Ég hef keypt hlutabréf oftar en 6 sinnum  

 
8. Tekur þú þátt á íslenskum eða erlendum hlutabréfamarkaði? 

o Íslenskum markaði 
o Erlendum markaði 
o Bæði 

 

9. Fyrir hversu mikla upphæð hefur þú keypt hlutabréf?  
o Undir 100.000 kr.  
o Milli 100.000 kr. – 400.000 kr. 
o Milli 401.000 kr. – 700.000 kr. 
o Milli 701.000 kr. – 1.000.000 kr. 
o Meira en 1.000.000 kr. 

 
10. Hvað hefur þú verið lengi á hlutabréfamarkaði? 

o Minna en 1 ár  
o 1 til 2 ár  
o 3 til 4 ár  
o Meira en 5 ár  

 

11. Ég fylgist vel með gengi fyrirtækisins sem ég á bréf í.  
o Ég er mjög sammála 
o Ég er sammála 
o Hvorki né 
o Ég er ósammála 
o Ég er mjög ósammála 

 

12. Ég horfi á kaup á hlutabréfum sem langtímafjárfestingu  
o Ég er mjög sammála  
o Ég er sammála  
o Hvorki né 
o Ég er ósammála 
o Ég er mjög ósammála 

 
13. Afhverju ákvaðst þú að taka þátt á hlutabréfamarkaðnum?  

o Til þess að fá meiri ávöxtun  
o Ég fjárfesti út af áhuga 
o Til þess að geyma ekki allan peninginn minn inn á bankareikning 
o Því allir í kringum við voru að kaupa hlutabréf 
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o Annað  
 

14. Hver er þinn aldur? 
o Undir 20 ára 
o 20 – 25 ára 
o 26 – 30 ára 
o 31 – 45 ára 
o 46 – 50 ára 
o Eldri en 60 ára 

 
1. Hvert er þitt kyn? 

o Kona 
o Karl  
o Annað  

 
2. Hefur þú stundað grunnnám í Háskóla? 

o Já, ég hef lokið lokið grunnnámi í háskóla  
o Já, ég er í grunnnámi í háskóla 
o Nei, ég hef ekki stundað grunnnám í háskóla 
o Hef byrjað í grunnnámi, en kláraði ekki 

 
3. Hvað á best við um þig?  

o Ég er í námi 
o Ég er á vinnumarkaði í fullri vinnu 
o Ég er á vinnumarkaði í hlutastarfi 
o Ég er í námi og vinnu  
o Ég er hvorki í námi né vinnu  

 
4. Hvað af eftirfarandi lýsir best búsetu þinni? 

o Ég bý ein/einn 
o Ég bý í foreldrahúsum 
o Ég er á leigumarkaði 
o Ég bý í stúdentagörðum 
o Hús 

 
5. Hverjar eru meðal mánaðartekjur þínar fyrir skatt?  

o Undir 200.000 kr  
o 201.000 kr. – 400.000 kr. 
o 401.000 kr. – 600.000 kr. 
o Yfir 600.000 kr. 
o Ég er ekki í vinnu 

  

 


