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Ágrip 
 
Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að kanna áhuga og viðhorf hjá ungu fólki á 
Íslandi um fjárfestingar en að auki verður rannakað þekkingu þeirra á fjárfestingamöguleikum. 
Í ljósi núverandi efnahagsumhverfi og hversu auðvelt er að nálgast fræðsluefni um fjármál í 
dag þá er gríðarlega spennandi að rannsaka hvað ungu fólki finnst um fjárfestingar og hvort 
þeir hafi þekkingu á fjárfestingarmöguleikunum sem eru í boði. Notuð var megindleg 
rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar á netinu vegna þess að það er auðveld aðferð til 
þess að fá marga þátttakendur á stuttum tíma með litlum kostnaði. Spurningakönnunin var 
hönnuð í kringum það að geta svarað eftirfarandi 2 rannsóknarspurningum: 

- Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum? 

- Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika?  

Til þess að svara þessum spurningum var notast við hentugleikaúrtak og niðurstöðurnar eru 

byggðar út frá svörum frá 56 þátttakendum sem eru á aldursbilinu 18-25 ára. Rannsóknin gekk 

vel og niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar.  

 

Lykilorð: Viðskiptafræði, fjárfestingar, fjármál, fjármálalæsi og ungt fólk 
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Abstract 

The purpose of this research was primarily to experiment young people in Iceland and their 

attitude towards investments. Also to research their knowledge on investment opportunities 

available. Due to current economic environment and how easy it is to access educational 

material relating to finance today it is extremely exciting to research young people‘s attitude 

towards investments and their knowledge on investment opportunities available. Quantitative 

research in the form of online survey was used in this research because it is an easy way to 

reach many people with short time and low cost. The survey was designed around answering 

the following 2 research questions: 

- Do young people in Iceland have a positive attitude towards investments? 

- Are young people in Iceland sufficiently informed about investment opportunities 

available? 

To answer these questions a convenience sample was used and the results are based from the 

answers given by 56 participants who are within the age range 18-25 years old. The research 

went well and the results are very interesting.  

 

Key words: Business administration, investments, finance, financial literacy and young adults
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Formáli 
Þessi rannsóknarritgerð er lokaverkefni við viðskiptafræðideild á viðskipta- og raunvísindasviði 

Háskólans á Akureyri. Vægi verkefnisins er 12 einingar sem er hluti af 180 eininga B.Sc námi í 

viðskiptafræði með áherslu á stjórnunar- og fjármálagreinar. Leiðbeinandi verkefnisins var 

Guðmundur Kristján Óskarsson dósent við Háskólans á Akureyri. Ég vil þakka Guðmundi kærlega 

fyrir leiðsögn og aðstoð við gerð rannsóknarinnar. Að auki vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir 

hjálp við gerð verkefnisins og að lokun öllum þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni.  
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1 Inngangur 
Mikilvægi þess að þekkja fjármál er gríðarlega mikilvægt og hentugt fyrir alla, unga sem gamla. 

Eflaust eru margir sem tengja fjárfestingar einungis við ríkt fólk sem vinnur í fjármála- og 

viðskiptageiranum en í raun og veru er fjárfestingar eitthvað sem allir ættu að kynna sér betur. 

Hinsvegar er núverandi fjármálaumhverfi krefjandi fyrir alla og mjög áhugavert. Þar af leiðandi 

fannst rannsakanda tilvalið að rannsaka viðhorf og þekkingu ungs fólks á fjárfestingum á Íslandi.  

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að komast að því hvað ungu fólki á Íslandi 

finnst um fjárfestingar en að auki verður rannakað þekkingu þeirra á fjárfestingamöguleikum. 

Settar eru 2 rannsóknarspurningar sem rannsóknin snýst um sem eru eftirfarandi: 

- Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum?  

- Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika?  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum þá verður beitt megindlegri rannsókn í formi 

spurningakönnunar á netinu og leitast eftir svara frá ungu fólki á aldrinum 18-25 ára.  

Áður en spurningakönnunin var lögð fyrir þá setti rannsakandi eftirfarandi tilgátur um 

rannsóknarefnið: 

- Ungt fólk á Íslandi er mjög áhugasamt um fjárfestingar en hefur ekki næga þekkingu til 

að byrja að fjárfesta. 

- Meirihluti ungs fólks á Íslandi veit ekki að í núverandi fjárhagsumhverfi þá er 

raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð. 

- Helstu ástæður fyrir því að ungt fólk er ekki að fjárfesta eru þekkingarleysi og áhætta 

- Karlar eru jákvæðri gangvart fjárfestingum heldur en konur. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Spurningakannanir á netinu 
Ör tækniframþróun hefur haft gríðarleg áhrif á framkvæmd spurningakannana. 

Spurningakannanir á netinu eru mjög vinsælar af mörgum ástæðum en helst vegna þess að 

hægt er að safna mikið af gögnum, á stuttum tíma með lágum kostnaði miðað við sem hefur 

gengið áður.  

Tilgangur spurningakannana fyrir rannsakendur er að safna tölfræðilegum gögnum til að 

geta svarað ákveðnum spurningum eða leysa ákveðið vandamál sem er verið að rannsaka. 

Spurningakannanir henta ekki öllum rannsóknum en þær henta best þegar það þarf marga 

þátttakendur, stuttur tími er fyrir hendi, ekki er verið að safna viðkvæmum gögnum og að lokun 

fer valið líka eftir hvert úrtakið og þýðið er til rannsóknar. Sem dæmi er mjög einfalt að ná til 

ungs fólks í gegnum netið (Sue og Ritter, 2012).  

Undirbúningurinn fyrir hönnun spurningakönnunar er mjög mikilvægur svo þær mæli það 

sem þeim er ætlað að mæla. Sérstaklega í netkönnunum þar sem ekki er hægt að spurja nánar 

um spurningarnar. Það á að nota einföld orð og passa að spurningar séu skýrar og ótvíræðar. 

Til eru margar gerðir spurninga á spurningalistum þar á meðal eru fjölvalsspurningar, opnar og 

lokaðar spurningar. Úrvinnsla lokaðra og fjölvalsspurninga er mjög einföld þegar notað eru góð 

spurningaforrit en opnar spurningar krefjast meiri tíma í úrvinnslu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Spurningakannanir eru gerðar til að safna gögnum um ákveðið efni frá ákveðnum hópi fólks. 

Sjaldan er hægt að rannsaka allt þýðið sem er verið að rannsaka og þar af leiðandi er mikilvægt 

að velja gott úrtak sem gefur góða mynd af þýðinu. Hægt er að skipta úrtökum í tvennt 

annarsvegar tilviljunarúrtak (e. probability-based sampling) og ólíkindaúrtak (e. non probability 

sampling). Tilviljunarúrtak er þegar þátttakendur eru valdir útfrá líkindum þar sem allir í þýðinu 

hafa líkur á að vera valdir í úrtakið. Dæmi um tilviljunarúrtak eru slembiúrtök, kerfisbundið 

slembiúrtak og klasaúrtak. Ólíkindaúrtök eru líka kölluð hentugleikaúrtök en það er þegar 

rannsakandi velur þátttakendur á sinn hátt. Dæmi um þetta er snjóboltaúrtak og sjálfvalið úrtak 

þar sem spurningakönnun er sett á netið og þeir sem vilja geta tekið könnunina. Ólíkindaúrtök 

eru ónákvæmari heldur en líkindaúrtök en geta samt sem áður gefið góða mynd af þýðinu 

(Fricker, e.d.).  
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Rannsóknaraðferðum er hægt að skipta í eigindlegar- og megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Eigindlegar rannsóknir snúast um að komast að djúpum skilningi á rannsóknarefninu. Nota ekki 

tölfræði heldur frekar fræði og greiningu. Dæmi um eigindlegar rannsóknir eru rýnihópar og 

ítarleg viðtöl. Megindlegar rannsóknir snúast um að rannsaka hvort það séu töluleg munstur. 

Safnað er tölfræðilegum gögnum sem notuð eru til að greina, bera saman og komast að 

niðurstöðu. Megindlegar rannsóknaraðferðir geta verið til dæmis í formi spurningakannana og 

skipulagðra viðtala svo eitthvað sé nefnt (Bayhi, 2022). Megindlegar rannsóknir í formi 

spurningakönnunar eru mjög algengar í dag þar sem þau hafa marga kosti. Spurningakannanir 

byrja oftast á lýðfræðilegum spurningum sem gefur rannsakanda upplýsingar um hver er að 

taka könnunina. Semsagt aldur, kyn, búseta og svo framvegis. Lýðfræðilegu breyturnar eru 

notaðar til dæmis í að bera saman mismunandi hópa fólks og rannsaka hvort munur sé á þeim. 

Spurningarnar í könnuninni hafa síðan þann tilgang að rannsakandi geti greint svör þátttakenda 

og í kjölfarið svarað rannsóknarspurningunum. Mikilvægt er að prufakeyra spurningakönnunina 

til að koma í veg fyrir hlutdrægni rannsakanda og spurningarnar eru skiljanlegar fyrir alla en ekki 

bara rannsakanda (IndependentNurse, 2012).  

Kostir spurningakannana á netinu eru meðal annars hversu hratt er hægt dreifa könnuninni, 

auðvelt að nálgast marga þátttakendur, ódýrt, minni líkur á mannlegum mistökum í úrvinnslu 

gagna og síðan eru þátttakendur líklegri til að svara rétt þar sem nafnleynd er gætt. Gallar við 

spurningakannanir á netinu er til dæmis að ekki er hægt að spurja ítarlegra eftir að svar hefur 

verið gefið, það getur reynt erfitt að fá fólk til að svara þar sem það er mikil samkeppni um 

athygli fólks og síðan getur reynst erfitt að nálgast suma hópa fólks til dæmis gamalt fólk eða 

fátækt fólk (QuestionPro, 2018).  

 

2.2 Facebook spurningakönnun 
Facebook var á sínum tíma búið til í þeim tilgangi að nemendur gætu talað við hvorn annan á 

einfaldan hátt. Í dag er þetta vinsælasti samfélagsmiðillinn og ástæðurnar fyrir því eru meðal 

annars að vefsíðan er ekki flókin, mikið upplýsingaflæði er á vefsíðunni, fólk heldur sambandi 

við vini sem þeir tala ekki mikið við í daglegu lífi, vefsíðan er notendavæn og fleira (Rao, 2020).  

Facebook er góð vefsíða til auglýsa spurningakönnun til að safna mörgum svörum á stuttum 

tíma. Að auki er þessi aðferð mjög ódýr í framkvæmd. Samkvæmt rannsókn frá 2020 sem var 
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að rannsaka munin á að safna svörum í gegnum Facebook og safna svörum á annan hátt þá er 

klárlega hægt að safna svörum í gegnum Facebook. Hægt er að fá góða mynd á hvað fólki finnst 

um rannsóknarefnið á þæginlegan og ódýran máta í gegnum Facebook. Helstu gallarnir við að 

safna svörum í gegnum Facebook eru að þægindaúrtök eiga það til að skekkja niðurstöður og 

að auki er þetta sjálfsval sem getur skekkt niðurstöðuna (Zhang o.fl., 2020).  

 

2.3 Mikilvægi fjármálalæsis hjá ungu fólki 
Mikilvægi fjármálalæsi er mikið í núverandi efnahagsumhverfi. Þekkt er að margir hafi í lok 

starfsævi ekki nóg fyrir áhyggjulausum lífskjörum þrátt fyrir reglulegan sparnað. Að því sögðu 

er mikilvægt að byrja snemma að afla sér upplýsinga og taka réttar og upplýstar ákvarðanir 

tengdar fjármálum (Stofnun um fjármálalæsi, 2010).  

Íslenska orðið sem gjarnan er notað þegar kemur að fjármálaþekkingu er fjármálalæsi. Breki 

Karlsson kom með eftirfarandi skilgreiningu á fjármálalæsi: 

„Fjármálalæsi felur í sér getu til að greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án 

vandkvæða, gera áætlanir til framtíðar og bregðast skynsamlega við breyttum forsendum 

ákvarðana í fjármálum, þar með talin í efnahagsumhverfinu“ (Breki Karlsson, 2013).  

Á Íslandi og annarstaðar kemst ungt fólk mjög senmma í peninga sem þau vita ekki hvað 

skal gera við. Sem dæmi má nefna fermingarpeningarnir og fyrstu launum þeirra í 

unglingavinnunni á vegum sveitafélaganna. Hvað skal gera við peningana?  

Mikið af fræðsluefni um fjármál er hægt að finna á netinu og eru núna bankar og skólar 

farnir að vera með námskeið, fundi og aðra þjónstu tegnd fjármálum sem ungt fólk getur nýtt 

sér. Svo virðist vera að áhugi á fjármálum hefur verið töluverður undanfarið. Mikið í umræðunni 

og töluvert af ungu fólki er að sækja sér þekkingu. Til að mynda þá hefur Íslandsbanki staðið 

fyrir fjölmörgum viðburðum um fjármál og hlutabréf fyrir byrjendur, Fortuna Invest 

fræðsluvettvangurinn á Instagram stækkar með hverum deginum, Landsbankinn er með 

hlaðvarp um fjármál sem er aðgengilegt fyrir alla og síðan hafa háskólarnir verið með 

fræðsluefni og fræðslufundi um fjárfestingar og fjármál.  
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2.4 Fjárfestingar 
Í dag eru mikið af spennandi fjárfestingartækifærum í boði fyrir alla sem vilja ávaxta 

peningunum sínum. Mikil umræða hefur verið á fjárfestingum undandarið og þar af leiðandi 

mikilvægt að þekkja mismunandi fjárfestingarmöguleika sem í boði eru.  

Hlutabréf 

Þegar fólk er að kaupa hlutabréf eru þau í raun og veru að kaupa hlut í fyrirtæki. Hlutabréf eru 

skilgreint sem „ávísanir á ákveðinn eignarhlut í tilteknu fyrirtæki“ (Áttavitinn, 2013).  

Með kaupum á hlutaréfum þá eignast fjárfestirinn eignarréttindi sem hafa lögfestu á 

hendur félagsins sem átt er hlut í. Þessi eignarréttindi eru meðal annars að eiga í hlutdeild í 

mögulegum hagnaði félagsins. Hlutabréf eru þekkt fyrir að vera sveiflukenndir og því er áhættan 

meiri í hlutabréfum heldur en í til dæmis skuldabréfum og sjóðum. Á móti kemur verður 

ávöxtunarkrafan hærri. Ávöxtun hlutabréfa kemur við 2 aðstæður: Annarsvegar vegna 

gengisbreytingu á viðkomandi hlutabréfum, ef gengið hækkar þá hækkar verðmæti bréfa 

eiganda og hann getur selt bréfin með hagnaði. Ef gengi lækkar þá lækkar verðmæti bréfanna. 

Hin leiðin til ávöxtunar er með arðgreiðslum en arðgreiðslur er háðar velgengi félagsins þar sem 

almennt er að ef afkoma félagsins er góð þá eiga eigendur hlutabréfa von á góðri arðgreiðslu 

en ef afkoma er slæm þá eiga eigendur von á að arðgreiðslu verði lítil eða jafnvel engin (Artica 

Finance, e.d.). 

Hlutabréf eru annaðhvort opin sem þýðir að hægt er að nálgast þau og almennum markaði 

þar sem hver og einn getur keypt eignarhlut í félaginu. Síðan eru líka til lokuð hlutabréf, lokuð 

hlutabréf eru ekki á almennum markaði og ekki getur hver sem er keypt hlut í þeim. Mun 

öruggara er að kaupa í opnum fyrirtækjum þar sem upplýsingaskylda og fleiri lög og reglur gilda 

sem tryggja betri vernd fyrir fjárfesta (Áttavitinn, 2013).  

Á Íslandi er ein kauphöll sem býður fyrirtækjum skráningu á markað en hún heitir NASDAQ 

OMX. NASDAQ OMX rekur 2 markaði sem eru Aðalmarkaður og First North markaður. Helsti 

munurinn á þessum mörkuðum eru að það eru mun strangari reglur sem gilda á aðalmarkaði. 

Vefurinn Keldan.is sér um upplýsingamiðlun á hlutabréfamarkaði á Íslandi (Nasdaq, e.d.).  
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Skuldabréf 

Skuldabréf eru elstu, algengustu og mikilvægasti flokkur verðbréfa í heiminum. Hægt er að 

skilgreina skuldabréf sem „viðurkenning á að peningafjárhæð hafi verið tekin að láni“. Lántaki 

samþykkir að greiða skuldina tilbaka á tilteknum degi og með vöxtum samkvæmt ákvæðum 

skuldabréfsins. Skuldabréf eru fjölbreytt og geta verið margskonar og hafa þann tilgang að 

fjármagna útgefandann hvort sem um er að ræða einstaklinga, fyrirtæki eða opinbera aðila 

(Ásgeir Þórðarson o.fl., 1994).  

Algengustu skuldabréfin eru eftirfarandi: 

- Skuldabréf með vaxtamiðum: Algengustu skuldabréfin en þar eru vextir greiddir 

reglulega á lánstímanum og heildarupphæðin greidd til baka í lok lánstímans. 

- Víxlar: Skuldabréf sem hafa stuttan lánstíma, oftast minna en 1 ár. Að auki eru þeir 

yfirleitt óverðtryggðir og vextir eru greiddir í upphafi lánstíma sem dregst frá 

heildarupphæðinni sem er greidd í lok lánstímans.  

- Eingreiðslubréf (kúlubréf): Þetta eru langtíma skuldabréf með engum greiðslum fyrr en 

í lok lánstímans þar sem heildarupphæðin og vextir eru greiddir. Stundum er greiddir 

árlegir vextir.  

- Skuldabréf með jöfnum afborgunum: Lánsupphæð og vextir eru greiddir jafnt og þétt á 

lánstímanum og hver afborgun lækkar höfuðstólinn á láninu.  

- Jafngreiðslubréf: Svipað og skuldabréf með jöfnum afborgunum en mismunurinn liggur 

í að með jafngreiðslubréfum þá er meirihlutinn í upphafi bréfsins vaxtagreiðslur og lítið 

greitt af höfuðstólnum. Með tímanum þá lækkar höfuðstóllinn og þar af leiðandi 

vextirnir líka. Í lokin fer þá meirihlutinn í að greiða höfuðstólinn og minna í vexti.  

- Fasteignatryggð skuldabréf: Í þessum skuldabréfum þá er fasteign notuð sem trygging 

fyrir greiðslu á skuldabréfinu sem kallast að gera veð. Ef útgefandi bréfsins greiðir ekki 

á réttum tíma þá getur eigandi skuldabréfsins eignast fasteignina. Fasteignin væri seld 

á uppboði til að greiða eiganda skuldabréfsins. 

- Skuldabréf með breytilegum vöxtum: Skuldabréf sem hafa ekki fasta ávöxtun sem taka 

oft til greina stýrivexti. Því er óvíst hversu háar vaxtagreiðslurnar verða (Áttavitinn, 

2012). 
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Síðustu ár hefur verið mikil aukning í áhuga á grænum og sjálfbærum fjárfestingum. Þar 

spilar inn af stórum hluta að ungt fólk hugsar ekki einungis um arðsemi heldur einnig um að 

samfélagslega ábyrgð félagsins. Þau vilja vera hluti af einhverju jákvæðu (Viðskiptablaðið, 

2020).  

Að því sögðu er mikilvægt að skoða betur græn skuldabréf en það eru skuldabréf sem 

fjármagna umhverfisvæn verkefni og stuðla að bættu samfélagi. Þetta eru í raun bara eðlileg 

skuldabréf en þau eru eyrnarmerkt tilteknu umhverfisvænu verkefni. Dæmi um græn verkefni 

eru til dæmis vistvænar samgöngur, vistvænar byggingar, sjálfbærar vörur og framleiðsluferlar, 

mengunarvarnir og svo framvegis. Reynsla erlendis sýnir að ávöxtun á grænum skuldabréfum 

hefur ekki verið síðri heldur en á hefðbundnum skuldabréfum og þar af leiðandi mun útgáfa á 

grænum skuldabréfum aukast í framtíðinni með aukinni vitundarvakningu (Hrefna Ö. 

Sigfinnsdóttir og Sigrún Guðnadóttir, 2018).  

Sjóðir 

Verðbréfasjóðir eru fjárfestingar þar sem margir aðilar setja pening í sjóð af eigin vali og 

sjóðurinn og aðilar bakvið hann sjá um að fjárfesta peningunum fyrir þig samkvæmt 

fjárfestingarstefnu. Þetta er því í raun sameiginleg fjárfesting margra aðila. Sjóðstjóri fer eftir 

lögum nr. 116/2021 ym verðbréfasjóði og lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 

Sjóðir eru áhættuminni heldur en aðrir fjármálagerningar þar sem áhættunni hefur verið dreift 

í mörgum fjármálagerningum og einnig geta eigendur alltaf innleyst eignarhlut sinn þegar þeim 

hentar (Íslandssjóðir, e.d.).  

Fjárfestingarsjóðir eru frábær leið til að ávaxta sparnað en kostirnir eru til dæmis falnir í því 

að hafa fagaðila (sjóðstjórann) sjá um ávöxtunina, mikil áhættudreifing þar sem fjárfestingin er 

ekki háð 1 fjármálagerning eða 1 fyrirtæki, fjölmargir aðrir fjárfestar sem eru í sama sjóði og því 

há upphæð sem hægt er að nýta á betri hátt en ef maður væri að fjárfesta einn og margt fleira 

(Tendercapital, 2019).  

Dæmi um sjóði sem eru í boði á íslenskum markaði eru til dæmis skammtímasjóðir, íslensk 

skuldabréf, íslensk hlutabréf, erlend hlutabréf og blandaðir sjóðir (Keldan, 2022).  
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Annað 

Til eru margar aðrar leiðir en bara hlutabréf, skuldabréf og sjóðir til að ávaxta sparnaði sínum. 

Vinsælustu fjármálagerningarnir eru hlutabréf og skuldabréf og síðan njóta sjóðir vinsælda í dag 

(Periodical Finance, 2022).  

Fyrir þá sem hafa hærri áhættuþröskuld og áhuga á rafmyntum þá eru þær vinsælar meðal 

ungs fólks í dag. Mjög skiptar skoðanir eru um rafmyntir og þær eru mjög umdeildar. Rafmyntir 

eða crypto currencies á ensku er stafrænn gjaldmiðill sem er tryggður með dulkóðun svo ekki 

sé hægt að falsa eða tvöfalda. Eitt af einkennum rafmynta er að þeir eru almennt ekki gefnir út 

af yfirvöldum sem gerir það að verkum að þeim er ekki stjórnað á neinn hátt af afskiptum eða 

meðferð stjórnvalda. Kostir rafmynta eru til dæmis auðveldar og hraðar millifærslur, ekki 

stjórnað af stjórnvöldum og síðan eru ýmis spennandi tækifæri sem hægt er að nýta rafmyntir 

í framtíðinni. Gallarnir eru til dæmis gríðarlegar verðsveiflur sem veldur því að áhættan er mjög 

mikil, notkun þeirra í glæpastarfsemi, mikil orka sem fer í námugröft (mining) og síðan er ekki 

er hægt að nota rafmyntir allstaðar þar sem ekki öll stjórnvöld samþykkja rafmynt sem 

gjaldmiðil (Frankenfield, 2022).  

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri Íslands varaði við kaupum á rafmyntum og þá sérstaklega 

Bitcoin sem er vinsælasta rafmyntin. Hann líkir þeim við píramídasvindl þar sem fólk er að leitast 

að skjótfengum gróða og lítið er vitað um rafmyntina. Það er í raun verið að veðja á að 

gjaldmiðillinn hækki í verðmæti. Þó að hann hafi ekki trú á Bitcoin þá segir hann koma til greina 

að gefa út sérstaka rafmynt fyrir Ísland sem hefur ýmsa kosti við greiðsluþjónustu og uppgjöri. 

Að lokun tekur hann undir orð Gylfa Magnússonar prófessors í Háskóla Íslands þar sem hann 

líkir rafmynta æðinu við bólu á borð við Túlípanaæðið í Hollandi þar sem verð á túlípönum rauk 

upp og hrundi síðan (Eiður Þór Árnason, 2021).  

Hinn peningur Bitcoins málsins er að verðmæti muni halda áfram að hækka á næstu árum 

og öruggt sé að Bitcoin haldi áfram að trenda svona upp til lengri tíma litist. Þetta segir Kristján 

Ingi Mikaelsson fyrrverandi framkvæmdastjóri rafymyntaráðs (Kristín Ólafsdóttir, 2021).  

Annar fjárfestingarkostur afleiður. Afleiður eru flóknar og krefjast miklar þekkingu frá 

fjárfesti. Afleiður eru samningar á milli aðila þar sem verðmæti er byggt fyrirframákveðnu 

fjáreign. Algengar afleiður eru samningar á skuldabréfum, hrávörum, gjaldmiðlum, vöxtum, 
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hlutabréfum og vísitölum. Dæmi um afleiður eru framvirkir samningar, kaup- og söluréttur, 

heimildir og svo framvegis (Chen, 2021).  

Sem dæmi um hvernig afleiður virka og hvernig fyrirtæki geti nýtt sér afleiður til að tryggja 

sig gegn verðhækkunum þá tryggja flugfélög sig gjarnan með því að gera framvirka samninga á 

eldsneytisverði. Festa verð í ákveðni upphæð þar sem reksturinn er mjög háður eldsneytisverði. 

Þeir gera þá samning á að kaupa eldsneyti á ákveðnu verði næstu mánuði eða ár fer eftir 

samningi og eru þar af leiðandi tryggðir gegn verðhækkunum (Samúel Karl Ólason, 2022).  

 

2.5 Afhverju að fjárfesta og hvernig? 
Í nútíma fjárhagsumhverfinu þar sem vextir eru lægri en verðbólga og raunávöxtun inn á 

bankareikningum er neikvæð er mikilvægt að leita af öðrum valmöguleikum til að ávaxta sparifé 

sínu (Þórunn Björk Steingrímsdóttir, 2021). 

Í lágvaxtaumhverfi þá eykst áhugi almennings á fjárfestingum þar sem innlánsreikningar 

skila afar lítilli ávöxtun. Fólk leitar þá af sparnaðarleið til fá sem mesta ávöxtun en takmarka á 

sama tíma áhættuna sem með henni fylgja. Að sjálfsögðu er einhver áhætta falin í fjárfestingum 

en hægt er að minnka áhættu. Í verðbréfum og verðbréfasjóðum er hægt að minnka áhættu til 

dæmis með eignadreifingu eða fá aðstoð frá sérfræðingum (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, 2021).  

Einn algengasti misskilningurinn varðandi fjárfestingar er að fólk þurfi að eiga mikið af 

pening til að geta byrjað. Í raun og veru þarf ekki nema bara smá sparnað eða reglulegar tekjur 

til að byrja að leggja til hliðar hægt og rólega. Það sem er mikilvægast þegar kemur að 

fjárfestingum er að gefa sér tíma og fræðast áður en farið er af stað (Gunnar Atli Gunnarsson, 

2015). Að auki þá hefur Íslandsbanki gefið upp 5 atriði sem skal hafa í huga áður en byrjað er 

að fjárfesta, þessi atriði eru: 

- Það er verðmæti í öryggi alveg eins og það er í ávöxtun 

- Ráðgjöf er ókeypis, gott er að heyra í sérfræðingi áður en maður byrjar að fjárfesta.  

- Passa sig á að ekki er sniðugt að fjárfesta í einhverju sem maður skilur ekki. Kynna sér 

málin og fræðsla er mikilvæg fyrir alla.  

- Setja markmið og halda sig við þau 
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- Passa sig á að láta tilfinningarnar ekki stjórna ferðinni. Hræðsla og græðgi eru 

hættulegar þegar kemur að fjárfestingum (Íslandsbanki, 2020). 

Kristín Hildur ein af þeim sem er bakvið Fortuna Invest fræðsluvettvanginum á Instagram 

sagði frá því í nýlegri grein á mbl um hvernig hún byrjaði að fjárfesta. Hún byrjaði að fjárfesta 

25 ára en hefði gjarnan viljað byrjað fyrr og segir meðal annars að það er ótrúlegt hvað lítil 

upphæð á mánuði getur gert. Hægt er að láta peningana vinna fyrir sig og þetta er í raun og 

veru ekki eins flókið og fólk heldur. Áður en byrjað er mikilvægt að kynna sér málin og það gerði 

Kristín með því að hlusta á hlaðvörp og lesa fræðsluefni. Að lokum bendir Kristín á að mikilvægt 

er að kynna sér vel fjárfestingarkosti sem í boði eru, stofna vörslureikning í heimabankanum og 

taka skrefið. Taka ákvörðun út frá persónulegu áhættuþoli (Rakel Sveinsdóttir, 2022).  
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður farið yfir tilgang rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðina, mælitæki, 

þátttakendur og framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

3.1 Tilgangur rannsóknarinnar 
Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn inn í viðhorf, skoðanir og þekkingu ungs fólks á 

fjárfestingum. Fjármálaumhverfið er flókið og síbreytilegt en vegna tækniframþróunar þá hefur 

aldrei verið jafn auðvelt að sækjast í fræðslu. Fjárfestingar eru mikilvægar og ef farið er rétt í 

þær þá eru þær ekki jafn áhættusamar og fólk heldur. Hægt er að finna fjárfestingarmöguleika 

sem hentar öllum með tilliti til áhættu og þar af leiðandi mikilvægt að fræða fólk um hvernig er 

hægt að ávaxta sparnaðinum sínum. 

Í þessari rannsókn verður rannsakað ungt fólk á Íslandi þar sem framundan hjá þeim eru stór 

skref varðandi fjármál. Að auki þá hafa þau litla reynslu á fjármálum og væri fróðlegt að 

rannsaka þekkingu þeirra en vegna internetsins þá er mjög auðvelt að nálgast fræðsluefni um 

allt og ekkert. Leitast var eftir að svara rannsóknarspurningunum sem eru: 

- Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum?  

- Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika?  

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð 

Í upphafi rannsóknar var íhugað hvort ætti að notast við eigindlega- eða megindlega 

rannsóknaraðferð. Báðir hafa marga eiginleika en að lokum varð megindleg rannsóknaraðferð 

fyrir valinu. Megindlegar rannsóknir eru frábærar til að komast að skoðunum og viðhorfum á 

rannsóknarefni. Mælitæki í megindlegum könnunum eru margskonar til dæmis tilraunir, 

vettvangskönnun, spurningakannanir og fleira. Á þessu stigi rannsóknar um viðhorf ungs fólks 
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á fjárfestingum þar sem ekki er mikið af gögnum til um efnið þá er nytsamlegt að beita 

megindlegri rannsókn í formi spurningakönnunar. Síðan fer eftir niðurstöðum hvort sniðugt 

væri að gera eigindlega rannsókn út frá niðurstöðunum úr spurningakönnunarinnar í 

framtíðinni til að fá betri og dýpri innsýn í efnið. Spurningakannanir í gegnum netið er frábær 

leið til ná til fjölda fólks á stuttum tíma með litlum kostnaði sem hentar vel fyrir rannsókn af 

þessari stærðargráðu.  

Þátttakendur 

Til þess að nálgast þátttakendur sem passa í aldursflokk rannsóknarinnar var 

spurningakönnunin til að byrja með sent út á Facebook vegg rannsakanda. Til þess að fá fleiri 

svör var rannsóknin einnig sent út í gegnum Instagram reikning rannsakanda. Fólk sem sér 

rannsóknina ræður hvort þau taka rannsóknina svo um er að ræða hentugleikaúrtak. 

Hentugleikaúrtak er þegar safnað er þátttakendum út frá hvað hentar vel fyrir rannsakanda. 

Alls voru 66 sem tóku þátt í rannsókninni, þar af voru 39 karlar og 27 konur. Vegna þess að 

rannsóknin snýst um viðhorf og þekkingu ungs fólks á Íslandi til fjárfestinga þá verða einungis 

svör þeirra þátttakenda sem eru á aldursbilinu 18-25 ára notuð í úrvinnslu gagnanna. 

Þátttakendur á aldursbilinu 18-25 ára voru 56 talsins þar af voru 34 ungir karlar og 22 ungar 

konur.  

Spurningalisti 

Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda og samanstóð hann af 16 spurningum sem höfðu 

það markmið að svara rannsóknarspurningunum og fá góða innsýn á rannsóknarefninu. 

Spurningalistinn var hannaður inn á forriti á vegum Google sem heitir Google forms. Inn á 

Google forms er auðvelt að hanna spurningalista, dreifa honum og úrvinnsla niðurstaðanna er 

auðveldur. Fyrstu 4 spurningarnar voru bakgrunnsspurningar. Bakgrunnsspurningar snéru að 

kyni, aldri, búsetu og menntun til þess að geta borið saman og athuga hvort munur sé á milli 

mismunandi hópa fólks. Þar á eftir komu 4 spurningar til að athuga hver þekking fólks er á 

fjárfestingum og fjárfestingarmöguleikum. Þessar 4 spurningar voru ýmis lokaðar eða 

fjölvalsspurningar. Næstu 6 spurningar voru bæði lokaðar og fjölvalsspurningar til að rannsaka 

viðhorf ungs fólks á fjárfestingum.  Að lokum voru 2 opnar spurningar þar sem þátttakendur 

gátu komið með sitt álit á rannsóknarefninu. Spurningalistann í heild sinni er hægt að sjá í 

viðauka 1.   
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3.3 Framkvæmd 
Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í byrjun Janúar þegar rannsakandi leitaði af áhugaverðu 

rannsóknarefni. Eftir ítarlega greiningu á öllum hugmyndum þá varð viðhorf ungs fólks á Íslandi 

til fjárfestinga fyrir valinu sem er mjög spennandi efni og settar fram 2 rannsóknarspurningar.   

Eftir að rannsóknarefni hafði verið valið þá fór strax af stað vinna og undibúningur um hvaða 

rannsóknaraðferð myndi henta best fyrir þetta verkefni. Sömuleiðis hófst vinna við að finna 

greinar, bækur og fleira sem tengist rannsóknarefninu til að geta hafið fræðilega hlutann. 

Fræðilegi bakgrunnurinn er mjög mikilvægur fyrir rannsóknina þar sem verkefnið er byggt ofan 

á fræðilega hlutann.  

Í framhaldi af gagnaöflun um námsefnið þá var spurningakönnunin hönnuð á Google Forms 

og sniðin að markmiðum og rannsóknarspurningunum sem settar voru í upphafi rannsóknar. 

Spurningakönnunin var sent út 23.febrúar á Facebook vegg rannsakanda í þeim tilgangi að ná 

til ungs fólks á aldrinum 18-25 ára. Markmiðið var að ná til a.m.k 50 þátttakenda. 

Spurningakönnuninni var einnig deilt á Facebook tengslanet kærustu og móður rannsakanda til 

að fá fleiri þátttakendur. Tekið var fram að um væri að ræða lokaverkefni á vegum Háskólans á 

Akureyri á viðskiptasviði og svör væri nafnlaus. Á rúmlega viku fengust 41 svör í gegnum 

Facebook. Vegna þess að það vantaði fleiri þátttakendur þá var ákveðið að auglýsa rannsóknina 

í gegnum Instagram reikning rannsakanda þann 3.mars þar sem fengust 25 svör til viðbótar. 

Lokað var svo fyrir spurningakönnunina þann 5.mars og í kjölfarið var úrvinnsla niðurstaðanna 

hafin. Engin umbun var veitt fyrir að taka þátt í rannsókninni nema þakklæti frá rannsakanda. 

Úrvinnsla gagna fór fram á Excel þar sem var farið ítarlega yfir gögnin og sett upp á skiljanlegan 

hátt svo hægt væri að nota í lokaverkefninu. P-gildi úr Kí-kvaðratprófi var reiknað til að kanna 

hvort munur væri á milli kynja og miðað er við p = 0,05 sem marktektarmörk
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4 Niðurstöður 
Aldursdreifing þátttakenda spurningakönnunarinnar var eftirfarandi: 

Aldur: Fjöldi: 

Yngri en 18 ára 1 

18-25 ára 56 

26-33 ára 4 

Eldri en 33 ára 5 

Tafla 1 - Aldursdreifing þátttakenda 

Í heildina voru 66 þátttakendur sem svöruðu spurningakönnuninni en henni var hinsvegar 

beint að aldursflokknum 18-25 ára. Í þessari rannsókn er verið að rannsaka viðhorf og þekkingu 

ungs fólks á Íslandi þá eru niðurstöðurnar í þessum kafla byggðar á svörum frá 56 þátttakendum 

sem eru á aldursbilinu 18-25 ára.  

4.1 Fyrirvari 
Niðurstöðurnar eru byggðar á hentugleikaúrtaki frá 56 þátttakendum á aldrinum 18-25 ára. 

Vegna þess að þetta er hentugleikaúrtak með fáum þátttakendum þá er mikilvægt að taka 

rannsókninni með fyrirvara og ekki er hægt að alhæfa á allt ungt fólk. Rannsóknin er samt sem 

áður mjög fróðleg og gefur góða hugmynd um viðhorf og þekkingu ungs fólks á fjárfestingum. 

Rannsakandi sér klárlega ástæðu til að rannsaka efnið dýpra í framtíðinni þar sem fjárfestingar 

eru mjög sniðugar og þekking á fjármálum nauðsynleg.  

4.2 Lýðfræðileg gögn úrtaks 
Mikilvægt er að setja fram lýðfræðilegar breytur svo hægt sé að meta áreiðanleika í gögnunum 

og líka til þess að geta borið saman mismunandi hópa. Í spurningakönnuninni voru 3 

lýðfræðilegar breytur og þær eru eftirfarandi: 
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Kynjadreifing þátttakenda: 

 

Mynd 1 - Kynjadreifing þátttakenda 

Þátttakendur fengu spurningunni hvert er kyn þitt? Svarmöguleikarnir voru karl, kona og 

annað. Alls voru 34 sem svöruðu karl, 22 svöruðu kona og 0 svöruðu annað.  

Búsetudreifing þátttakenda: 

 

Mynd 2 - Búsetudreifing þátttakenda 

Þátttakendur fengu spurninguna hver er búsetan þín? Yfirgnæfandi meirihluti er búsettur 

á höfuðborgarasvæðinu eða 47 þátttakendur. 1 var frá suðurlandi og 8 eru búsettir erlendis.  

61%

39%

KYN

Karl Kona

84%

2%

14%

BÚSETA

Höfuðborgarsvæðið Suðurland Erlendis
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Menntunardreifing þátttakenda: 

 

Mynd 3 - Menntunardreifing þátttakenda 

Þátttakendur fengu spurninguna hver er staða menntunar þinnar í dag? Þar af voru 2 sem 

hafa ekki lokið stúdentsprófi, 9 hafa lokið stúdentsprófi, 2 hafa ekki lokið stúdentsprófi en eru í 

háskólanámi, 33 hafa lokið stúdentsprófi og eru í háskólanámi, 10 hafa lokið grunnnámi í 

háskóla og engin hefur lokið framhaldsnámi í háskóla.  

 

4.3 Rannsóknarspurningar 
Í upphafi rannsóknar voru settar 2 rannsóknarspurningar sem eru eftirfarandi: 

- Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum?  

- Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika?  

Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að svara þessum 2 spurningum og 

spurningakönnunin hönnuð þannig að hægt sé að svara þeim.  

Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum? 

Fyrri spurningin er að kanna hvort ungt fólk sé áhugasamt og hvernig viðhorf þau hafa til 

fjárfestinga. Til þess að geta svarað þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvaða setning 

lýsir best viðhorfi þeirra gagnvart fjárfestingum?  

3%

16%

4%

59%

18%

MENNTUN

Hef ekki lokið stúdentsprófi

Hef lokið stúdentsprófi

Hef ekki lokið stúdentsprófi en er í háskólanámi

Hef lokið stúdentsprófi og er í háskólanámi

Hef lokið grunnnámi í háskóla



 

 28 

 

Mynd 4 - Jákvæðni gagnvart fjárfestingum 

Niðurstöðurnar sýndu að engin af 56 þátttakendum rannsóknarinnar á aldrinum 18-25 ára eru 

neikvæðir gagnvart fjárfestingum. 16 þátttakendur voru hvorki jákvæðir né neikvæðir eða 

tæplega 29% af þátttakendum. 40 þátttakendur svöruðu að þau voru annaðhvort jákvæð eða 

mjög jákvæð fyrir fjárfestingum eða tæplega 72%. 

Þátttakendur voru einnig spurðir ef þú ættir umfram fjármuni myndir þú fjárfesta? Þar sem 53 

af 56 svöruðu játandi sem er tæplega 95% þátttakenda. Hinir 3 svöruðu neitandi og myndu ekki 

fjárfesta þrátt fyrir að eiga umfram fjármuni.  

Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika? 

Seinni rannsóknarspurningin hefur það markmið að kanna þekkingu ungs fólks á Íslandi um 

fjárfestingar og fjárfestingarmöguleika. Settar voru nokkrar spurningar til að svara þessari 

spurningu eins og sjá með í töflunni hér á eftir. 
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Ég er mjög neikvæð/ur gagnvart fjárfestingum

Ég er neikvæð/ur gagnvart fjárfestingum

Ég er hvorki neikvæð/ur né jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum

Ég er jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum

Ég er mjög jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum
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Eftirfarandi setning lýsir best þekkingunni þinni á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi: Hlutfall 

Ég hef enga þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 20% 

Ég hef litla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 27% 

Þekking mín á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi er í meðallagi 45% 

Ég hef mikla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 9% 

Ég hef mjög mikla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 0% 

Veistu hvar og hvernig þú getur byrjað að fjárfesta?  

Já 61% 

Nei 39% 

Hefur þú kynnt þér lög og reglur sem gilda um verðbréfaviðskipti?  

Já 32% 

Nei 68% 

Tafla 2 - Upplýst um fjárfestingarmöguleika 

Að auki voru þátttakendur spurningakönnuninnar spurðir af ástæðum fyrir því að þeir voru 

ekki byrjaðir að fjárfesta. Þar sem 21 svöruðu að þeir voru að fjárfesta þá eru 35 sem eru ekki 

að fjárfesta á neinn hátt. 24 af þessum 35 eða 69% hökuðu við að ástæðan fyrir því að þeir eru 

ekki að fjárfesta sé meðal annars þekkingarleysi.   

4.4 Tilgátur 
Eftir að búið var að hanna spurningarlistann og áður en hann var sentur út setti rannsakandi 4 

tilgátur um niðurstöður rannsóknarinnar sem hljóma svona: 

- Ungt fólk á Íslandi er mjög áhugasamt um fjárfestingar en hefur ekki næga þekkingu til 

að byrja að fjárfesta. 

- Meirihluti ungs fólks á Íslandi veit ekki að í núverandi fjárhagsumhverfi þá er 

raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð. 

- Helstu ástæður fyrir því að ungt fólk er ekki að fjárfesta eru þekkingarleysi og áhætta 

- Karlar eru jákvæðri gangvart fjárfestingum heldur en konur. 
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Ungt fólk á Íslandi er mjög áhugasamt um fjárfestingar en hefur ekki 
næga þekkingu til byrja að fjárfesta 

Til þess að geta svarað þessari tilgátu var borið saman spurningarnar ef þú ættir umfram 

fjármuni myndir þú fjárfesta og eftirfarandi setning lýsir best þekkingunni þinni á 

fjárfestingarmöguleikum á Íslandi.  

  Engin 

þekking 

Lítil 

þekking 

Þekking í 

meðallagi 

Mikil 

þekking 

Mjög mikil 

þekking 

Myndi fjárfesta ef ég ætti umfram 

fjármagn 

15% 28% 47% 9% 0% 

Myndi ekki fjárfesta þó að ég ætti 

umfram fjármagn 

100% 0% 0% 0% 0% 

Tafla 3 - Áhugasemi og þekking borin saman 

Taflan sýnir hver þekking þeirra er sem segjast að þeir myndu fjárfesta ef þau ættu umfram 

fjármuni og þekkingu þeirra sem myndu ekki fjárfesta þó að þau ættu umfram fjármuni. Eins og 

áður hefur komið fram þá voru 3 af 56 þátttakendum sem svöruðu að þeir myndu ekki fjárfesta 

þó að þeir ættu umfram fjármuni. Allir þessir 3 sögðust hafa enga þekkingu á 

fjárfestingarmöguleikum. Af þeim sem svöruðu játandi að þau myndu fjárfesta ef þau ættu 

umfram fjármuni þá voru 15% sem hafa enga þekkingu á fjárfestingarmöguleikum. 28% sem 

hefur litla þekkingu. 47% eða stærsti hlutinn telur að þekking þeirra sé í meðallagi og að lokun 

voru 9% sem segjast hafa mikla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi og myndu fjárfesta 

ef þeir ættu umfram fjármuni. Engin sagðist vera með mjög mikla þekkingu á 

fjárfestingarmöguleikum á Íslandi.  

Meirihluti ungs fólks á Íslandi veit ekki að í núverandi fjárhagsumhverfi 
þá er raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð 

Þátttakendur voru spurðir hvort þau vissu að í núverandi fjárhagsumhverfi er raunávöxtun inn 

á bankareikning neikvæð að sökum háar verðbólgu þar sem niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 
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Mynd 5 - Þekking á raunávöxtun á bankareikning 

31 vissu að raunávöxtun inn á bankareikning væri neikvæð eða 55% en 25 vissu það ekki 

sem eru 45%.  

Helstu ástæður fyrir því að ungt fólk er ekki að fjárfesta eru 
þekkingarleysi og áhætta 

Þátttakendur voru spurðir um helstu ástæður fyrir því að þeir voru ekki byrjaðir að fjárfesta þar 

sem var hægt að haka í fleiri en 1 reit. Niðurstöðurnar voru að 21 af 56 sögðust vera að fjárfesta 

á einhvern hátt sem eru 38%. Þá eru 35 sem segjast ekki vera að fjárfesta og ástæðurnar fyrir 

því eru eftirfarandi: 

 

Mynd 6 - Afhverju er ungt fólk ekki byrjað að fjárfesta? 

Af þeim sem eru ekki að fjárfesta þá voru flestir sem hökuðu við þekkingarleysi eða 69%. 

Þar á eftir voru 18 sem hökuðu við áhætta sem eru 51% af þátttakendum. Að lokun voru 10 

55%
45%

ÞEKKING Á RAUNÁVÖXTUN Á 
BANKAREIKNING

Já Nei

0

5

10

15

20

25

30

Þekkingarleysi Áhætta Á ekki pening til að
fjárfesta

Treysti ekki
fjármálamörkuðum

Ástæður fyrir að ungt fólk á Íslandi er ekki 
byrjað að fjárfesta
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sem hökuðu við að þeir áttu ekki pening til að fjárfesta eða 29% og að lokum 2 sem hökuðu við 

að treysta ekki fjármálamörkuðum sem eru einungis 6% þátttakenda.  

Karlar eru jákvæðari gagnvart fjárfestingum heldur en konur 

Mjög áhugavert er að skoða hvort munur sé á milli kynjanna og til þess að geta metið hvort það 

sé munur þá voru spurningarnar hvert er kyn þitt og hvaða setning lýsir best viðhorfi þínu 

gagnvart fjárfestingum bornar saman. Að auki verður framkvæmt Kí-kvaðrat próf þar sem 

tilgátan er svona: 

- H0: Það er engin munur á kynjunum, kyn hefur ekki áhrif á viðhorf til fjárfestinga. 
- H1: Það er munur á kynjunum, kyn hefur áhrif á viðhorf til fjárfestinga. 

Þar sem engin svaraði mjög neikvæð/ur eða neikvæð/ur þá tek ég það út úr töflunni. 

 Hvorki jákvæð/ur 

né neikvæð/ur 

Jákvæð/ur Mjög jákvæð/ur P-gildi 

Karl 5 (15%) 21 (62%) 8 (24%) 0,014 

Kona 11 (50%) 9 (41%) 2 (9%)  

Tafla 4 - Munur á viðhorfi kynjanna rauntölur 

Niðurstöðurnar eru að p-gildi fyrir mun á milli kynjanna er 0,014. P-gildið er lægra en 

marktektarmörkin sem þýðir að H0 er hafnað. Þar sem p-gildið er lægra en marktektarmörkin 

(0,05) þá höfnum við H0 sem þýðir að það er munur á afstöðu kynjanna gagnvart fjárfestingum. 

Hægt er að segja með 95% öryggi að karlarnir séu frekar jákvæðari en konur gagnvart 

fjárfestingum eins og sjá má í töflu 4.  

4.5 Annað 
Þáttakendur voru einnig spurðir af ef þú ættir pening hvar myndir þú fjárfesta þar sem hlutabréf 

var lang vinsælasta svarið. 70% myndu fjárfesta í hlutabréfum þar á eftir voru 41% sem hökuðu 

við sjóði en hægt var að haka við fleiri en eitt svar. Í spurningunni var valmöguleiki að skrifa 

annað þar sem 7% skrifuðu rafmyntir.  

Annað sem þátttakendur voru spurðir af var hvort þeim finnst mikilvægara, að minnka tap 

eða fá háa ávöxtun þar sem rannsakandi var að rannsaka hvort ungt fólk vegur áhættu og 

ávöxtun. Niðurstöðurnar voru þannig að 48% voru hvorki sammála né ósammála, 23% voru 

sammála, 4% mjög sammála, 20% ósammála og 5% mjög ósammála.  
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Í lok spurningakönnuninnar þá var opin spurning þar sem þátttakendur gátu komið með 

þeirra álit um fjárfestingar eða annað. Það sem þátttakendur sögðu meðal annars var 

fjárfestingar eru sniðugar, nauðsynlegar, góð leið til að ávaxta fé, þekki þær lítið en væri til að 

kynna mér betur, mætti kenna meira og áhættusamar svo eitthvað sé nefnt. 





 

 35 

5 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og þekkingu ungs fólks á Íslandi til fjárfestinga. 

Í þessum kafla verður farið betur yfir niðurstöðurnar og í kjölfarið verður svarað 

rannsóknarspurningunum, tilgátunum og farið yfir aðrar niðurstöður sem voru áhugaverðar.  

5.1 Rannsóknarspurningar 

Hefur ungt fólk á Íslandi jákvætt viðhorf gagnvart fjárfestingum?  

Mér finnst áhugi hjá ungu fólki almennt á fjármálum og fjárfestingum undanfarið hafa verið 

mjög mikill. Bæði bankarnir og háskólarnir hafa verið með fræðslufundi þar sem fjármál og 

fjárfestingar fyrir byrjendur hafa verið tekin fyrir. Fundirnar hafa verið vel sóttir og jafnvel ekki 

allir sem hafa komist að sem vilja. Bankarnir eru líka með gríðarlegt magn af fræðsluefni sem 

hægt er að nálgast á vefsíðum þeirra. Þar er hægt að nefna til dæmis áhugaverðar greinar og 

hlaðvörp sem hafa notið vinsælda.  

Helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni voru að engin af þátttakendum 

rannsóknarinnar sögðust  vera neikvæðir gagnvart fjárfestingum, 29% voru hvorki jákvæðir né 

neikvæðir og 72% voru jákvæðir eða mjög jákvæðir fyrir fjárfestingum. Að auki voru 95% 

þátttakenda sem svöruðu að þeir myndu fjárfesta ef þeir ættu umfram fjármuni. Það sem 

einkenndi 5% sem sögðu að þau myndu ekki fjárfesta þó að þau ættu umfram fjármuni var að 

þau svöruðu öll síðar í spurningakönnuninni að þau hafa enga þekkingu á 

fjárfestingarmöguleikum á Íslandi og síðan hökuðu allir við að bæði þekkingarleysi og áhætta 

væru ástæður fyrir því að þeir voru ekki að fjárfesta. Þar af leiðandi er hægt að álykta að viðhorf 

þeirra sem myndu ekki fjárfesta litast af af mörgu leyti af þekkingarleysi.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þá liggur engin vafi á því að ungt fólk er áhugasamt og 

almennt séð jákvætt fyrir fjárfestingum sem eru góðar fréttir í núverandi efnahagsumhverfi.  
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Er ungt fólk á Íslandi nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika?  

Það er margt sem spilar inn í ákvörðun þegar ákveðið er að fjárfesta en mér langaði til að 

rannsaka hversu upplýst fólk er um fjárfestingarmöguleika vegna mikilvægi þess að taka 

upplýstar ákvarðanir í fjárfestingum og þekkja hvað maður er að fjárfesta í.  

Í rannsókninni voru þátttakendur spurðir meðal annars út í þekkingu á lögum og reglum 

sem gilda í verðbréfaviðskiptum, þekkingu um hvar og hvernig þeir geta byrjað að fjárfesta og 

spurðir hreint út í þekkingu þeirra á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að 32% sögðust hafa kynnt sér lög og reglur um verðbréfaviðskipti og 61% sögðust vita 

hvernig þeir geta byrjað að fjárfesta. Varðandi þekkingu á fjárfestingarmöguleikum þá sögðust 

20% vera með enga þekkingu, 27% með litla þekkingu, 45% með þekkingu í meðallagi, 9% með 

mikla þekkingu og að lokun engin með mjög mikla þekkingu. Það kom á óvart hversu margir 

sögðust vita hvernig þeir geta byrjað að fjárfesta eða 61% af þátttakendum. 

Út frá niðurstöðunum þá er hægt að segja að meirihlutinn af ungu fólki er ekki nægilega 

upplýst um fjárfestingarmöguleika á Íslandi. Þar sem einungis 32% hafa kynnt sér lög og reglur 

um verðbréfaviðskipti sem er samt meira en ég átti von á. Síðan eru 61% sem vita hvernig þeir 

geta byrjað að fjárfesta en einungis 38% þátttakenda eru nú þegar að fjárfesta og spurning hvort 

hægt sé þá að rekja mismunin meðal annars til þekkingarleysi á fjárfestingarmöguleikum. Af 

þeim sem voru ekki að fjárfesta voru 68% sem hökuðu við að ástæður fyrir því var 

þekkingarleysi.  

Meirhlutinn af ungu fólki á Íslandi er ekki nægilega upplýst um fjárfestingarmöguleika en 

niðurstöðurnar komu samt á óvart þar sem ég hélt að þekking á fjárfestingarmöguleikum væri 

minni en rannsóknin leiðir í ljós.  

 

5.2 Tilgátur 

Ungt fólk á Íslandi er mjög áhugasamt um fjárfestingar en hefur ekki 
næga þekkingu til að byrja að fjárfesta 

Klárlega hægt að segja að áhugi sé fyrir fjárfestingum þar sem 95% þátttakanda myndu fjárfesta 

ef þeir ættu umfram fjármuni til þess. En til þess að rannsaka betur hvort hægt sé tengsli sé á 

milli áhugasemi og þekkingu þá voru bornar saman niðurstöðurnar af þeim sem myndu fjárfesta 
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og hver þekking þeirra á fjárfestingarmöguleikum er. Þeir sem myndu ekki fjárfesta þó að þeir 

ættu umfram fjármuni svöruðu allir að þeir höfðu enga þekkingu á fjárfestingarmöguleikum 

sem í boði eru. Varðandi þá sem myndu fjárfesta ef þeir ættu umfram fjármuni þá var lang 

stærsti hlutinn sem töldu þekkingu sína vera í meðallagi. Samtals voru 43% sem myndu fjárfesta 

ef þeir ættu umfram fjármuni en hafa litla eða enga þekkingu á fjárfestingarmöguleikum.  

Út frá þessum niðurstöðum þá er óhætt að segja að ungt fólk er áhugasamt um fjárfestingar 

en vísbendingar eru um að þekking þeirra á fjárfestingum er ekki nægilega mikil til að byrja að 

fjárfesta. Sem dæmi voru einungis 9% sem sögðust hafa mikla þekkingu á 

fjárfestingarmöguleikum.  

Meirihluti ungs fólks á Íslandi veit ekki að í núverandi fjárhagsumhverfi 
þá er raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð 

Í undirbúningi fyrir rannsóknina þá fannst mér mjög mikilvægt að spurja og í leiðinni fá 

þátttakendur til að hugsa um raunávöxtun á bankareikning sínum þar sem margir geyma 

peningana sína inn á bankareikning þar sem verðmæti þeirra er að rýrna með tímanum. Að auki 

var þetta stór ástæða þess að rannsóknarefnið um fjárfestingar hjá ungu fólki varð fyrir valinu.  

Sett var fram tilgáta að meirihluti af ungu fólki á Íslandi vissi ekki að í núverandi 

fjárhagsumhverfi þá er raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð. Niðurstöðurnar sýndu fram 

á að 55% vissu að raunávöxtunin væri neikvæð og 45% vissu það ekki. Þessi tilgáta stóðst því 

ekki sem er jákvætt og sýnir að ungt fólk er fylgjast með.   

Helstu ástæður fyrir því að ungt fólk er ekki að fjárfesta eru 
þekkingarleysi og áhætta 

Eflaust eru fjölmargar ástæður fyrir því að vera ekki að fjárfesta og langaði mig til að vita 

ástæðurnar sem spila stærstan hluta af því. Áður en rannsóknin fór send út þá grunaði mig að 

stærstu ástæðurnar voru þekkingarleysi og áhætta.  

Niðurstöðurnar sýndu að af þeim sem eru ekki að fjárfesta þá voru 69% sem hökuðu við að 

ástæðan fyrir því væri þekkingarleysi. 51% svöruðu áhætta og 29% eiga ekki pening til að 

fjárfesta og að lokum voru 6% sem treystu ekki fjármálamörkuðum. Hægt var að haka í fleiri en 

einn reit. 38% þátttakenda sem eru ekki að fjárfesta hökuðu bæði í þekkingarleysi og áhætta.  

Þekkingarleysi og áhætta eru stærstu ástæður fyrir því að ungt fólk er ekki að fjárfesta. Þar 

á kemur að ungt fólk á ekki pening til að fjárfesta með.  
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Karlar eru jákvæðari gagnvart fjárfestingum heldur en konur 

Það er alltaf áhugavert að skoða og greina hvort það sé munur á milli kynjana. Þegar kemur að 

fjármálum þá virðast karlar frekar almennt vera opnari fyrir því að ræða um fjármál heldur en 

konur og því gríðarlega spennandi að sjá hvernig niðurstöðurnar koma út í þessari rannsókn. 

Eins og áður hefur komið fram þá voru engir þátttakendur sem eru neikvæðir gagnvart 

fjárfestingum. 15% af körlum voru hlutlausir gagnvart fjárfestingum miðað við að 50% af konum 

voru hlutlausar eða hvorki jákvæð né neikvæð. 85% af körlum og 50% af konum voru 

annaðhvort jákvæð eða mjög jákvæð gagnvart fjárfestingum.  

Eftir að hafa framkvæmt Kí-kvaðrat próf þar sem p-gildið (0,014) er lægra en 

marktektarmörkin (0,05) þá höfnum við H0 sem þýðir að það er munur á afstöðu á milli kynjanna 

gagnvart fjárfestingum. Hægt er að segja með 95% öryggi að það sé munur á milli kynjanna 

þegar kemur að afstöðu gagnvart fjárfestingum samkvæmt þessari rannsókn.  

Greinilegt að ungar konur á Íslandi eru almennt hlutlausari gagnvart fjárfestingum heldur 

en karlar. Helmingur kona er hlutlausar og hinn helmingur hafa jákvætt viðhorf. Ungir karlar eru 

mjög jákvæðir eða 85% þátttakenda rannsóknarinnar.  

 

5.3 Lærdómur af niðurstöðunum 
Í rannsókninni kom ýmislegt á óvart og annað sem kom ekki á óvart. Þrátt fyrir að rannsóknin 

sé byggð á hentugleikaúrtaki með fáum spurningum og litlu fjármagni þá er hægt að læra helling 

af rannsókninni og niðurstöðum hennar. Til að draga saman niðurstöðurnar þá er klárlega áhugi 

fyrir rannsóknarefninu og almennt mikil jákvæðni. Finnst vanta meiri þekkingu á efninu en 

niðurstöðurnar komu samt á óvart varðandi þekkingu en þau komu betur út en ég átti von á. 

Mikilvægt er að benda á að ekki er hægt að draga allt of miklar ályktanir af niðurstöðunum þar 

sem það voru fáir sem svöruðu, notað var hentugleikaúrtak og síðan var rannsóknin byggð á 

sjálfsvali sem getur skekkt niðurstöðurnar. Samt sem áður er rannsóknin góður grunnur til 

byggja ofan á og þróa frekari rannsóknir tengt þessu viðfangsefni.  

Í seinustu 2 spurningum spurningakönnunarinnar þá voru 2 opnar spurningar þar sem 

þátttakendur gátu komið með skoðanir og álit um rannsóknarefnið. Álit þeirra sem svöruðu 

þessari spurningu voru mjög jákvæð þar sem var meðal annars bent á hversu sniðugar og góð  
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leið fjárfestingar eru til að ávaxta sparnaði. Líka nokkrir sem skrifuðu að þeir þekkja þær lítið en 

væru til í að kynna sér betur.  

 

5.4 Hugmyndir af frekari rannsóknum 
Eftir þessa rannsókn þá sé ég góða ástæðu og tækifæri til að rannsaka betur. Það sem mér finnst 

að væri hægt að nýta þessa rannsókn og byggja ofan á hana væri til dæmis að nota 

tilviljunarkennt úrtak en ekki hentugleikaúrtak eins og í þessu og bera saman niðurstöðurnar. 

Mjög áhugavert væri að skoða hvar áhugi hjá ungu fólki liggur í fjárfestingum hvort það séu 

hlutabréf, skuldabréf, sjóðir eða eitthvað annað. Að lokun væri líka áhugavert að skoða og 

greina mun kynjanna þegar kemur að fjárfestingum. Er mikill munur og afhverju.
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Viðauki/ar 

Viðauki 1 – Google Forms spurningalisti 
Ungt fólk og fjárfestingar 

Ég heiti Ásgeir Lúðvíksson og er nemandi á viðskipta- og raunvísindasviði Háskólans 

á Akureyri og er að gera B.Sc ritgerð um viðhorf ungs fólks á Íslandi til fjárfestinga. Hluti 

af því er að gera stutta könnun sem er nafnlaus og tekur um það bil 2-3 mínútur að 

svara (þér er ekki skylt að svara könnuninni í heild eða einstaka spurningum) 

1. Hvert er kyn þitt? 

A) Karl 

B) Kona 

C) Annað 

2. Hver er aldur þinn? 

A) Yngri en 18 ára 

B) 18-25 ára 

C) 26-33 ára 

D) Eldri en 33 ára 

3. Hver er búseta þín? 

A) Höfuðborgarsvæðið 

B) Norðurland 

C) Vesturland 

D) Suðurland 

E) Austurland 

F) Erlendis 

G) Annað?  
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4. Hver er staða menntunar þinnar í dag? 

A) Hef ekki lokið stúdentsprófi 

B) Hef lokið stúdentsprófi 

C) Hef ekki lokið stúdentsprófi en er í háskólanámi 

D) Hef lokið stúdentsprófi og er í háskólanámi 

E) Hef lokið grunnnámi í háskóla 

F) Hef lokið framhaldsnámi í háskóla 

5. Vissir þú að í núverandi fjárhagsumhverfi er raunávöxtun inn á bankareikning neikvæð 

að sökum háar verðbólgu? 

A) Já 

B) Nei 

6. Veistu hvar og hvernig þú getur byrjað að fjárfesta? 

A) Já 

B) Nei 

7. Hefur þú kynnt þér lög og reglur sem gilda um verðbréfaviðskipti? 

A) Já 

B) Nei 

8. Áttu pening sem þú getur sett í fjárfestingar? 

A) Já 

B) Nei 

9. Ef þú ættir umfram fjármuni myndir þú fjárfesta? 

A) Já 

B) Nei 

10. Ef þú ættir pening og værir að byrja að fjárfesta, hvar myndir þú fjárfesta? 

A) Hlutabréf 

B) Skuldabréf 

C) Önnur verðbréf 
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D) Sjóðir 

E) Ég er að fjárfesta 

F) Annað? 

11. Eftirfarandi setning lýsir best þekkingunni þinni á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi: 

A) Ég hef enga þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 

B) Ég hef litla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 

C) Þekking mín á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi er í meðallagi 

D) Ég hef mikla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 

E) Ég hef mjög mikla þekkingu á fjárfestingarmöguleikum á Íslandi 

12. Hakaðu við allar þær ástæður fyrir því að þú hefur ekki byrjað að fjárfesta: 

A) Þekkingarleysi 

B) Áhætta 

C) Á ekki pening til að fjárfesta 

D) Treysti ekki fjármálamörkuðum 

E) Ég er að fjárfesta 

F) Annað? 

13. Hvaða setning lýsir best viðhorfi þínu gagnvart fjárfestingum? 

A) Ég er mjög neikvæð/ur gagnvart fjárfestingum 

B) Ég er neikvæð/ur gagnvart fjárfestingum 

C) Ég er hvorki neikvæð/ur né jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum 

D) Ég er jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum 

E) Ég er mjög jákvæð/ur gagnvart fjárfestingum 

14. Hversu sammála ertu eftirfarandi staðhæfingu um fjárfestingar „að minnka tap er 

mikilvægara heldur en að fá háa ávöxtun“? 

A) Mjög ósammála 

B) Ósammála 

C) Hvorki sammála né ósammála 
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D) Sammála 

E) Mjög sammála 

15. Hvað finnst þér um fjárfestingar? 

Opin spurning...... 

16. Eitthvað sem þú villt koma á framfæri um efni könnunarinnar? 

Opin spurning...... 
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Viðauki 2 – Úrvinnsla spurningalista excel skjal 
Hérna er excel skjalið með niðurstöðum rannsóknarinnar 

B.Sc ritgerð úrvinnsla 

spurningalista.xlsx  


