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Ágrip 

 

Í hefðbundinni hagfræði hefur sú forsenda að maðurinn sé í eðli sínu skynsamur og 

eigingjarn verið áberandi í fræðunum. Líkön sem byggjast á þeirri forsendu að maðurinn 

sé hagsýnn og hámarki hag sinn hverju sinni hafa mótað samfélagið að miklu leyti. 

Rannsóknir innan félagslegrar hagfræði hafa þó verið að ryðja sér til rúms sem leiðrétta 

þessa sýn hefðbundinnar hagfræði að einhverju leyti. Hér er fjallað um hluta þessara 

rannsókna og hvernig þær hafa leitt það í ljós að skynsemi mannsins sé margbreytileg og 

flókin og að hann hámarki ekki hag sinn við hvert tækifæri. Greint verður frá því hvernig 

tilfinningar og gildi hafa áhrif á ákvörðunartöku, hvernig ýmsar rökvillur verða til og 

með hvaða hætti mikið framboð vöru og þjónustu getur valdið vanlíðan. Einnig verður 

fjallað um villur sem algengt er að fólk gerir í líkindamati og að lokum sagt frá því að 

kaupauki geti dregið úr afköstum starfsmanna. Ýmislegt bendir því til þess að forsendur 

hagfræðinnar um hinn hagsýna mann standast ekki. 
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Í aldanna rás hafa margar hugmyndir um hvernig fólk tekur ákvarðanir litið dagsins ljós. 

Ein þessara hugmynda hefur verið sérstaklega áberandi. Hún er sú að fólk sé í sjálfu sér 

skynsamt, hagsýnt og rökvíst (í Lehrer, 2009). Þessi skynsemi (rationality) er sögð vera 

tvíþætt. Í fyrsta lagi er fólk talið vera rökvíst við ákvörðunartöku. Það er talið draga 

réttar ályktanir af umhverfi sínu og hegðun annarra. Í öðru lagi er fólk talið taka þær 

ákvarðanir sem best hlúa að þeirra eigin hagsmunum (utility maximisation). Langanir eru 

taldar vera stöðugar og fólk talið vita hvað það vill. Þetta er hinn skynsami, hagsýni og 

rökvísi maður hagfræðinnar, sá sem skarar eld að eigin köku (economic man eða homo 

economicus) (í Camerer og Fehr, 2006; Wilkinson, 2008).  

Þessi sýn á rökvísi og skynsemi kemur heim og saman við túlkun William 

Shakespeare á manninum. Í verkinu Hamlet frá fyrri hluta sautjándu aldar skrifar hann:  

 

Hvílíkt snilldarverk er maðurinn! svo ágætur að vitsmunum! svo takmarkalaus að 

gáfum! í svip og háttum svo snjall og dásamur! í athöfnum englum líkur! í hugsun 

goðum líkur! (Shakespeare, 1623/1984).  

 

 Hugmyndin um hagsýna manninn liggur meðal annars að baki heimspeki Plato 

og Descartes og myndar grundvöll nútíma hagfræði ásamt kenningum Adam Smith (í 

Lehrer, 2009). Smith sem var uppi á árunum 1723-1790 taldi að fólk væri eigingjarnt í 

eðli sínu og að mótun samfélagsins þyrfti að taka mið af því. Hann fjallaði um það að 

kapítalismi og frjáls markaður myndu leiða til sem mestrar hagsældar í samfélaginu fyrir 

sem flesta. Hann kallaði þetta lögmál ósýnilegu höndina (invisible hand) og staðhæfði að 

hún væri náttúrulegt fyrirbæri sem ætti ekki að hafa afskipti af. Best væri að láta 

eðlislæga eigingirni og rökvísi mannsins örva hagsæld í samfélaginu (í Anca, 2010).    

Fram að tíma Adam Smith og iðnbyltingarinnar á átjándu öld hafði almenningur 

á Vesturlöndum lifað fátæklegu lífi, aðeins nokkrir stjórnendur og aðalsmenn gátu lifað í 

vellystingum. Nánast hver einasta stund fólks fór í það að strita fyrir lífsviðurværinu. Í 

iðnbyltingunni tók samfélagið að breytast. Vélvæðing í verksmiðjum jók framleiðslu og 

framleiðni sem varð til þess að aukin verðmæti sköpuðust og hagur íbúanna vænkaðist. 

Fjöldi manns hafði nú meira fé til ráðstöfunar. Til varð millistétt sem hafði tök á því að 

fara frjálslega með fjármuni sína. Það er almælt að hagfræðin hafi frá þeim tíma haft 

gríðarleg áhrif á mótun samfélagsins (í Skousen, 2001). 

Samhliða þessari þróun tók hagfræðin að vaxa og dafna og í dag eru 

hagfræðingar og fjármálaráðgjafar afar áberandi í stefnumótun samfélaga víða um 
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hnöttinn. Má ætla að hagfræðin hafi haft meiri áhrif á lagasetningar og stefnumótun 

samfélagsins í heild en nokkur önnur grein félagsvísinda (í Bazerman og Malhotra, 

2005). Til að mynda hefur umræða stjórnmálamanna í stærsta hagkerfi heims, 

Bandaríkjunum, oft og tíðum snúist mest um efnahaginn.  

En er fólk í raun og veru eins hagsýnt og hagfræðin gerir ráð fyrir? Leitast fólk 

ávallt við það að hámarka sinn hag? Er raunhæft að hanna hagfræðilíkön út frá þessum 

gefnu forsendum og byggja þannig upp innviði samfélags? Ef fólk er svona skynsamt, þá 

ættu varla að vera til stórvægileg vandamál í samfélaginu. Raunin er hins vegar sú að 

fjármálakreppur skella á, óstöðugleiki þrífst í hagkerfinu og skuldasöfnun fólks og þjóða 

eykst. Gríðarlega neysla og sóun eru vandamál í heiminum. Hart hefur verið gengið á 

auðlindir jarðar, hætt er við því að sumir fiskistofnar hverfi og mikil mengun eyðileggur 

náttúruna víða. Skjótur gróði virðist vera lykilatriðið í nútíma samfélagi en 

langtímahugsun og áhugi á sjálfbærni til framtíðar vantar (í Bazerman og Malhotra, 

2005). 

Ef fólk er almennt skynsamt og kann að hámarka sinn hag, hví á þá minnihluti 

mannkyns meirihluta allra verðmæta? Í kjölfar efnahagshrunsins í heiminum árið 2008 

heyrðist í mótmælendum „Við erum hin 99%“. Átt var við að aðeins örlítill hluti fólks í 

samfélaginu sem er vel efnaður og hinir (99%) þurfi að vinna hörðum höndum til að 

hafa í sig og á. Tekjum er misdreift, fáir eru vel efnaðir og að meðaltali býr um tíu 

prósent fólks við sára fátækt í ellefu ríkum löndum Evrópu og N-Ameríku (Smeeding, 

2006). Almennt eru þau lönd jafnframt talin lönd tækifæranna, þ.e.a.s. að fólk hafi þar 

bestu möguleikana á því að lifa í vellystingum. Samt eru margir fátækir og standa 

frammi fyrir fjárhagsvanda. Til að mynda hefur skuldastaða fólks á tíunda áratug síðustu 

aldar verið að versna að meðaltali (Durkin og Staten, 2002). Á Íslandi hefur 

tekjudreifing fólks orðið ójafnari síðustu ár og voru heildarskuldir landsmanna orðnar að 

jafnvirði áttfaldri landsframleiðslu árið 2008 (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson, 2010). Eitthvað hlýtur þá að vera bogið við þessa sýn hagfræðinnar. 

Því virðist sem ekki hafi verið tekið nægilega mikið tillit til annarra 

félagsvísinda, eins og sálfræði, þegar ofantaldar forsendur hagfræðinnar voru mótaðar. 

Gögn sálfræðirannsókna safnast upp, en niðurstöðurnar rata of sjaldan á borð stjórnvalda 

eða þeirra sem taka mikilvægar ákvarðanir. Sálfræðiráðgjafar drukkna í flóði 

fjármálaráðgjafa sem ráða ríkjum þegar kemur að stefnumótun samfélagsins (í Ferraro, 

Pfeffer og Sutton, 2005). Á síðari árum hefur hinsvegar orðið til blanda þessara greina 
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sem kallast tilrauna hagfræði (behavioral economics) og hagræn sálfræði (economic 

psychology). Í þeirri tegund hagfræði er reynt að nýta þekkingu sálfræðinnar til að bæta 

spár um hegðun neytenda og efnahagshorfur eða til að færa fjármálakerfið til betri vegar 

(í Callahan, 2004). Tilgangur tilrauna hagfræði er ekki að kollvarpa hagfræðinni heldur 

að bæta hana með því að útvega raunsærri greiningu á hegðun fólks (Camerer og 

Loewenstein, 2004; Ho, Lim og Camerer, 2006). Dæmi þar sem þekking um hegðun 

fólks er nýtt til að bæta þessar þröngsýnu forsendur um eðli mannsins er hin svokallaða 

stefna Austurríska skólans (Austrian school of thought). Þar er staðhæft að það sé meiri 

breytileiki í hegðun fólks og að hún sé flóknari en hin hefðbunda hagfræði gerir ráð 

fyrir. Þess vegna verður einnig stefnumótun samfélagsins að taka mið af því (í Callahan, 

2004). Sál- og hagfræðingurinn Herbert Simon (1959) bendir einnig á að það sé hagsælt 

að sameina sál- og hagfræði, greinarnar geta lært af hvorri annarri og mótað kenningar 

raunsærri kenningar um fólk og samfélög.     

Hvað segja sálfræðirannsóknir um skynsemi mannsins? Standast forsendur 

hagfræðinnar um hinn skynsama og hagsýna mann sem hámarkar hag sinn hverju sinni 

og tekur ávallt rökréttar ákvarðanir? Hér verða þessar forsendur hagfræðinnar véfengdar 

og afhjúpaðar. Þegar grannt er skoðað standast þær ekki.  
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Tilfinningar og gildi 

Samkvæmt Etzioni (1988) huga hagfræðingar ekki nægilega mikið að þátt tilfinninga og 

gilda í ákvörðunartöku fólks (normative/affective). Í staðinn hafa þeir einblínt á þátt raka 

og gagna (logical/empirical). Hægt er að aðskilja þessa tvo þætti ákvörðunartökunnar en 

margar ákvarðanir grundvallast hins vegar bæði út frá tilfinningum og rökum (Etzioni, 

1988). Það er erfitt að henda reiður á þátt tilfinninga og gilda en Etzioni bendir á að 

flestar ákvarðanir sem fólk tekur byggjast á tilfinningum. Markmið sem eru sett og leiðin 

að þeim stjórnast sjaldnast af skynsemi einni saman heldur yfirleitt af einhverskonar 

áliti, gildismati, kenndum og tilfinningum. Það er þó alls ekki svo að ákvarðanir sem 

byggjast frekar á tilfinningum og gildum en rökum og gögnum séu alltaf verri. 

Hinsvegar þurfa hagfræðingar að hafa það hugfast við gerð líkana um hegðun fólks að 

hún er flóknari og breytilegri en flestir gera sér grein fyrir. Etzioni tekur dæmi af 

Bandaríkjamanni sem veltir fyrir sér kostum og göllum þess að flytja til Mexíkó eða 

Kanada. Það eru ekki einungis hlutfallsleg launakjör og skattar sem viðkomandi hugar 

að, heldur kynni þjóðerniskennd einnig að hafa áhrif á ákvörðun hans. Þó svo að 

viðkomandi geti aukið ráðstöfunartekjur sínar við að flytja er ekki ólíklegt að honum líði 

verr í meiri fjarlægð frá sínum heimahögum og mæti því hugsanlega flutninga 

óskynsama. Etzioni nefnir einnig að það er ekki hægt að meta útfrá gögnum og rökum 

hvaða svitalyktareyðir verði fyrir vali neytanda. Burtséð frá verði og magni er líklegt að 

ákvörðun sé einnig tekin á grundvelli smekks og dálætis. Allt er þetta hluti af 

skynsamlegri ákvörðun neytandans. Skynsemi er annað og meira en bara ákvörðun 

byggð á gögnum og rökum (Etzioni, 1988). Tilgangur Etzioni er að leggja áherslu á 

hversu þröngsýnt það er að fjalla aðeins um skynsemi útfrá hagkvæmni. Það er misjafn 

eftir aðstæðum hvað telst skynsamlegt. Hann bendir á að það þurfi einnig að meta þátt 

tilfinninga í neyslumynstrinu. Með því að huga að tilfinningum og gildum er hægt að 

rannsaka ákvörðunartökuferlið betur. Í því felst söfnun upplýsinga, hvernig unnið er úr 

þeim, hvers konar ályktanir eru dregnar af þeim, valmöguleikunum sem velt er upp og 

hvaða ákvarðanir eru svo teknar að lokum. Með því að vinna bæði úr gögnum um 

tilfinningar, gildi, rök og skynsemi er hægt að fá skýrari hugmynd um ákvörðunarfeli 

fólks en hinar hefðbundnu hugmyndir hagfræðinga sem einblína einungis á þátt raka og 

gagna (Etzioni, 1988).  
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Eignaráhrif 

Dæmi um þátt tilfinninga á ákvörðunartöku fólks eru svokölluð eignaráhrif (endowment 

effect). Hlutir í eigu fólks verða verðmætari í huga þess en sambærilegir hlutir. 

Rannsókn Kahneman, Knetsch og Thaler (1991) fór þannig fram að helmingur 

þátttakenda fékk könnu að gjöf og hinn helmingurinn fékk penna. Gjöfunum var deilt út 

af handahófi og höfðu þær svipuðu verðgildi. Því næst máttu allir skiptast á gjöfum að 

vild ef þeim líkaði frekar penni eða kanna. Ætla má að helmingur þátttakenda hafi verið 

sáttur með gjöfina. Ef gert er ráð fyrir skynsemi hagfræðinnar ættu skiptin að hafa verið 

nokkuð jöfn eða að um helmingur þátttakanda hafi skipti penna fyrir könnu og öfugt. 

Raunin varð hins vegar önnur og mjög fá skipti áttu sér stað. Eignaráhrif benda því til að 

tilfinningar og gildi hafi áhrif á ákvarðanatöku. Þegar hluturinn var gefinn varð hann 

verðmætari fyrir vikið í huga þess sem þáði hann. Vegna þess að penninn eða kannan 

tilheyrðu viðkomandi þátttakanda hafi hann orðið einhverskonar hluti af þeim eða þeirra 

sjálfsmynd og þess vegna vildu þeir síður skipta. Í upphafi höfðu gjafirnar sama 

verðgildi, en eftir að þátttakendurnir höfðu eignast hlutdeild í hlutunum urðu þeir þeim 

huglægt meira virði (Kahneman, Knetsch og Thaler, 1991).  

Reyndin er sú að fólk leggur mikla merkingu í hluti sem það á og skilgreinir sig 

að hluta til út frá eignum sínum (Oyamot, 2004). Einnig metur fólk aðra að hluta til út 

frá þeirra eignum (Dittmar og Pepper, 1994). Fyrir fólk eru því eigur ekki bara hlutir 

sem hafa eitthvert fjárhagslegt verðmæti, óháð tilfinningum og gildum eigandans. Þær 

geta verið ákveðin hluti af sjálfsvitund eða sjálfsmynd og einnig virkað sem stöðutákn 

fólks í þeirra samfélagi (Solomon, 1985). Þessi atriði eru því mikilvæg þegar hugað er að 

forsendum um skynsemi og hag fólks. Ekki er allt metið til fjár.        

Dæmi þar sem eignaráhrifa gætir er sú stefna margra verslana að bjóða 

endurgreiðslu á vörum ef kaupanda snýst hugur (Liang, 2009). Um leið og varan er 

keypt, verður hún viðskiptavininum huglægt verðmætari fyrir tilstilli eignaráhrifa og því 

er ólíklegra að hann vilji skila henni. Þá lýtur hann svo á að peningaupphæðin sem hann 

fengi til baka yrði honum minna virði en varan sem hann keypti. Mörgum neytendum 

finnst gott að vita af því að hægt sé að skipta um skoðun við kaup á vöru eða þjónustu þó 

svo að fáir nýti sér (í Schwartz, 2004).    

Þessar rannóknir ganga þvert á hugmyndir klassískra hagfræðinga um hámörkun 

hagnaðar. Í þeim er ekki tekið tillit til þeirra áhrifa sem eignir hafa á fólk. Verðmæti 

hluta ætti að haldast óbreitt sama hver eigandinn er.   
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Leikur um úrslitakosti   

Í tilraunahagfræði eru gjarnan gerðar tilraunir þar sem fólk er látið taka þátt í leikjum, 

gjarnan á móti andstæðingi. Þessum leikjum er ætlað að líkja eftir raunverulegum 

aðstæðum þar sem fólk þarf að taka fjármálaákvarðanir. Dæmi um slíkan leik er 

úrslitakostir (Ultimatum game) (Güth, Schmittberger og Schwarze, 1982). 

Leikurinn fer þannig fram að tveir þátttakendur skipta með sér ákveðinni 

peningaupphæð. Leikmaður eitt sér um að skipta peningunum og leikmaður tvö ákveður 

að samþykkja skiptinguna ef hann er sáttur eða hafnar henni ef honum finnast skiptin 

ósangjörn. Ef hann er samþykkur þá er peningunum skipt á þá leið sem leikmaður eitt 

ákvað, en ef hann hafnar henni fær hvorugur leikmanna neitt (Thaler, 1988). Þessi leikur 

getur sýnt hve mikil áhrif tilfinningar og gildi hafa á ákvarðanatöku fólks. Segjum sem 

svo að tveir hagsýnir menn hagfræðinnar séu að spila. Ákvörðun þeirra ætti að vera 

augljós. Það sem leikmanni eitt er mest í hag við þessar aðstæður er að lágmarka þá 

upphæð sem hann býður hinum leikmanninum. Það sem leikmanni tvö ætti að vera 

hollast er að samþykkja hvaða skiptingu peninganna sem í boði er, því ef hann neitar fær 

hann ekkert. Raunveruleikinn er samt allt annar. Venjulega þegar fólk spilar þennan leik 

hafnar leikmaður númer tvö alla jafnan skiptingu sem er allt að fjörtíu prósenta hlutur af 

heildarupphæðinni. Skiptingin má því ekki vera langt frá því að vera til helminga svo að 

leikmaður tvö samþykki hana. Ef honum finnst skiptingin ósanngjörn er hann tilbúinn að 

fórna ákveðinni upphæð til að hefna fyrir ósanngirni andstæðings síns. Það er eins og 

leikmaður tvö sé því að greiða fyrir refsingu á leikmanni eitt (Camerer og Fehr, 2006; 

Thaler, 1988). Tilraunir t.d. Falc og Fischbacher (2006) og Fehr og Gächter (2000) með 

svipaða leiki og úrslitakostir benda einnig til þess að fólk umbuni þeim sem standa að 

sanngjarnri skiptingu fjármuna. 

 Refsing fyrir ósanngjarna skiptingu eða umbun fyrir sanngjarna er varla rökrétt hjá 

hinum hagsýna manni hagfræðinnar. Samkvæmt forsendunum um hámörkun hagnaðar 

ætti honum að vera meira í mun að hagnast á skiptingunni, hver sem hún kann að vera 

heldur en að refsa eða umbuna öðrum. Að hámarka hagnað sinn í þessum aðstæðum 

væri að taka allt sem býðst, sama hversu mikið eða lítið það er.   
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Rökvillur í ákvörðunartöku 

Leiðsagnareglur   

Leiðsagnareglur (heuristics) eru viðmiðunarreglur eða þumalfingursreglur sem fólk 

notar til að einfalda ákvarðanatöku og hraða ákvörðunarferlinu. Hinn hagsýni 

ákvörðunartaki hagfræðinnar reynir ávallt að hámarka hag sinn og ætti því að fara vel 

yfir kosti og galla þess sem ákvörðun hans byggist á. Hins vegar er það erfitt og 

tímafrekt að gera ítarlega greiningu á upplýsingum þegar taka skal ákvörðun, þess vegna 

getur verið gagnlegt að notast við leiðsagnareglur. Þær geta verið allt frá því að reiða sig 

á þekkt vörumerki við kaup yfir í að nota staðalmyndir til að meta fólk. Það getur verið 

gagnlegt að notast við slíkar reglur en stundum leiða þær til slæmra ákvarðana (Tversky 

og Kahneman, 1974). Í ákvarðanatöku leggur fólk áherslu á það sem þykir dæmigert og 

algengt í huga þeirra. Sem dæmi um þetta má nefna tilraun Tversky og Kahneman frá 

1974. Þátttakendur voru beðnir að ímynda sér mann sem er feiminn og hjálpsamur en 

áhugalaus um fólk, smámunasamur og vill hafa allt í röð og reglu. Svo er spurt: Hverjar 

eru líkurnar á því að hann vinni sem bóndi, sölumaður, flugmaður eða bókavörður? Fólk 

ber lýsingu mannsins saman við staðalmyndir sem það hefur um menn í þessum 

atvinnugreinum. Þar sem staðalmyndin um bókavörð passar best við lýsingu mannsins 

telur fólk líklegast að hann starfi sem bókavörður. Sú niðurstaða er hugsanaskekkja. 

Lýsing mannsins fær miklu meira vægi en sú staðreynd að bændur og sölumenn eru 

algengari en bókaverðir og því líklegra að þessi maður starfi í þeim greinum. 

Persónulegar tengingar hafa auk þess meira vægi en æskilegt er, svo sem sögur og dæmi 

frá vinum og ættingjum um áhugaverða atburði. Einnig er dregið úr vægi viðeigandi 

gagna. Dæmigerður er í þessu sambandi sá heldur að reykingar séu ekki skaðlegar því 

hann á eldgamlan afa sem reykir pakka af sígarettum á dag. Vitneskja sem bendir til hins 

gagnstæða, sem í þessu tilfelli væri sú að reykingar séu óhollar,  er oft og tíðum virt að 

vettugi (Esgate og Groom, 2004).  Hinn rökvísi maður ætti að styðjast við öll gögn við 

ákvörðunartöku samkvæmt kenningum hefðbundu hagfræðinnar. Framangreindar 

rannsóknir (Esgate og Groom 2004; Tversky og Kahneman, 1974) ganga því gegn þeim 

kenningum. 
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Viðmiðun 

 

Ákvörðunartaka stjórnast einnig að hluta til af samhengi þeirra upplýsinga sem notaðar 

eru til grundvallar. Ef viðmið er haft með í spurningu þá hefur það áhrif á hvernig svarað 

er. Dæmi: Telur þú Esjuna vera hærri eða lægri en fimmtán hundruð metrar? Talan 

1500 er þá viðmið sem fólk veltir fyrir sér í áður en það svarar. Í þessu tilviki hneigist 

það til þess að meta Esjuna hærri en ef spurt er hvort það telji Esjuna vera hærri eða 

lægri en sjö hundruð metrar. Annað dæmi má taka af neytanda sem skoðar flík sem 

kostar tíu þúsund krónur. Ef hún er auglýst með helmings afslætti er líklegra að fólk 

kaupi þessa flík en ef uppsett verð er fimm þúsund krónur. Upphæðin 10.000 kr. er þá 

orðin að viðmiði um verðmæti. Ákvörðun veltur sem sagt að hluta til á samhenginu, sem 

er óumflýjanlegt, sérstaklega þegar fólk er illa upplýst um efnið (Tversky og Kahneman 

1974). Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fólk sé illa upplýst. Til dæmis gefa 

fæstir sér mikinn tíma til útreikninga, sem er skiljanlegt í öllu flóði vara og þjónustu sem 

stendur til boða (í Schwartz, 2004).  

Í rannsókn Tversky og Kahneman (1974) kom í ljós að þegar fólk er í tímaþröng 

hefur uppsetning dæmis mikið að segja um hver útkoman verður. Hópur unglinga var 

beðinn að giska á svarið við dæminu 1x2x3x4x5x6x7x8. Annar hópur var beðinn að 

giska á svarið við dæminu 8x7x6x5x4x3x2x1. Bæði dæmin gefa sömu útkomu en þegar 

þátttakendur fá fimm sekúndur til að svara kemur í ljós að ágiskanir eru mun hærri í 

seinni hópnum þar sem dæmið byrjar á hæstu tölunni. Þá eru fyrstu tölur dæmisins 

viðmið um hver útkoman verður, því lesið er frá vinstri til hægri  Í sömu rannsókn var 

gerð önnur tilraun. Þátttakendum var skipt í tvo hópa og þeir spurðir hversu stórt hlutfall 

Afríkulanda teldust til Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Ólík viðmið voru gefin eftir hópum. 

Annar hópurinn fékk töluna 10% sem viðmið og var fyrst spurt hvort sá fjöldi landa í 

Afríku sem teljast til SÞ séu fleiri eða færri en gefið viðmið og svo var spurt um að giska 

á tölu. Hinn hópurinn fékk sömu fyrirmæli nema viðmiðið var 65%. Í fyrri hópnum var 

giskað á færri lönd en í seinni hópnum eða tuttugu og fimm prósent á móti fjörtíu og 

fimm (Tversky og Kahneman 1974). Líklegt er að fólk svarar ekki óháð þeim viðmiðum 

sem koma fram í spurningunni, jafnvel þó þau séu langt frá sannleikanum. Gefin viðmið 

hafi því áhrif á mat fólks. Margar verslanir nýta sér þetta til dæmis með því að bjóða 

dýra vöru samhliða mun ódýrari vöru. „Ódýra“ varan er á betra verði borin saman við þá 

dýru. Dýra varan er viðmið um verðmæti og virkar því sem hægt sé að gera kjarakaup 
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með því að versla ódýrari vöruna. Matið er í raun búið til af versluninni til að hækka 

viðmið fólks um hvað sé sanngjarnt að borga fyrir þessa auglýstu vöru (í Schwartz, 

2004). Fólk er því næmt fyrir þeim viðmiðum sem gefin eru þegar kemur að 

ákvörðunartöku. Ef forsendur hagfræðinnar standast um að fólk sé skynsamt og rökvíst, 

þá ættu viðmið hins vegar ekki að hafa áhrif á ágiskanir þeirra og val. Það er varla 

skynsamlegt að láta gefin viðmið hafa áhrif á ákvörðun.           

Framsetningaráhrif   

Framsetningaráhrif (framing effect) eru ekki ólík viðmiðun. Fólk kemst að ólíkum 

niðurstöðum á grundvelli sömu upplýsinga vegna þess að efnið er sett fram á ólíka vegu. 

Þegar fólk svarar spurningum og tekur ákvarðanir skiptir miklu máli hvernig spurt er, til 

dæmis hvort áhersla sé lögð á tap fremur en gróða (Tversky og Kahneman, 1981). Sem 

dæmi má nefna tvær bensínstöðvar sem auglýsa verð á bensíni. Önnur stöðin auglýsir 

staðgreiðsluafslátt . Hin stöðin sýnir verð þegar greitt er með kreditkorti eða 

staðgreiðsluverð og kostar aðeins meira að greiða með korti. Því mætti hyggja að gjald 

sé tekið fyrir kortin. Verðið á bensíni er það sama á báðum stöðvum, en þrátt fyrir það er 

mat viðskiptavina á verðinu ólíkt. Hvort er staðgreiðsluverðið eða kreditkortaverðið 

notað sem viðmið? Fólk áttar sig ekki á því hvert viðmiðunarverðið er og því er óljóst 

hvort það sé í raun að fá afslátt þegar það staðgreiðir eða hvort það sé að greiða gjald 

fyrir kortanotkun. Segjum að það kosti hundrað krónur að borga með korti en níutíu 

krónur að staðgreiða. Ef viðmiðunarverðið er hundrað krónur þá er vissulega um afslátt 

að ræða fyrir þá sem staðgreiða, en ef viðmiðunarverðið er níutíu krónur þá er auka gjald 

á þá sem nota kreditkort (í Schwartz, 2005).  

Fræg tilraun Tversky og Kahneman (1981) sýnir fram á áhrifamátt framsetningar. 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa. Allir lásu sama textann og voru spurðir sömu 

spurninga, en misjafnt var eftir hópum hvernig spurningin var orðuð. Tilgreindar voru 

aðstæður þar sem sexhundruð manns þjáðust af stórhættulegum sjúkdómi og aðeins 

tvenns konar meðferð stóð til boða. Hjá fyrri hóp þátttakenda var annars vegar unnt að 

bjarga tvö hundruð manns fyrir víst (A). Hins vegar voru þriðjungs líkur á því að bjarga 

öllum, en 66% líkur á að engum yrði bjargað (B). Seinna valið snýr að áhættu en það 

fyrra að öryggi. Sjötíu og tveir af hundraði svarenda völdu örugga kostinn. En þegar 

spurningin er lögð fyrir seinni hóp þátttakendanna með nokkrum breytingum kemur 

annað í ljós. Nú er spurningin orðuð þannig að í fyrri kostinum láta fjögur hundruð 
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manns lífið (C). Í þeim seinni eru þriðjungs líkur til þess að enginn muni láta lífið en 

66% líkur á að allir munu láta lífið (D). Hér er útkoman sú sama og í fyrra dæminu: Tvö 

hundruð manns munu lifa og fjögur hundruð látast (A og C), eða þriðjungs líkur eru til 

þess að enginn látist og 66% líkur á að allir muni látast (B og D). Þrátt fyrir að útkoman 

úr meðferðinni verði sú sama velja sjötíu og átta af hundraði þátttakenda að taka áhættu 

þegar áhersla en lögð á missi (Tversky og Kahneman, 1981). Merkilegt er að þótt 

orðalagið breyti ekki valmöguleikunum, hefur það mikil áhrif á áhættusækni svarenda 

þegar líf fólks liggur að veði.  

Áhrif framsetningar á ákvörðun má heimfæra beint yfir á verslanir. Dæmi um þetta er 

rannsókn Levin og Gaeth (1988). Þeir sýndu fram á að orðalag um fituinnihald á 

umbúðum kjöts hafði áhrif á val neytenda. Mismunandi var hvort lögð var áhersla á að 

hversu miklu leyti kjötið var fitusnautt eða hversu mikla fitu það hefði, hlutfallið var það 

sama (25% fita eða 75% fitusnautt). Kjöt sem auglýst var sem 75% fitusnautt varð frekar 

fyrir valinu en kjöt sem auglýst var að innihéldi 25% fitu. Sýnt hefur verið fram á að það 

sama gildir um jógúrt sem er auglýst annað hvort með 5% fitu innihaldi eða sem 95% 

fitusnauð. Fólk velur fremur að versla jógúrt sem auglýst er sem 95% fitusnauð þó 

hlutfall fitu sé í báðum tilvikum það sama. Upplifun fólks er ekki sú sama. Ef jógúrt er 

auglýst sem 95% fitusnauð koma jákvæðar frekar en neikvæðar áherslur upp í hugann, 

hollusta fremur en óhollusta (Sanford, Fay, Stewart og Moxey, 2002).  

Áhrif orða á ákvörðunartöku er nokkuð sem stangast á við skynsemisforsendur 

hagfræðinnar. Forsendan er meðal annars sú að fólk dregur réttar ályktanir af 

umhverfinu. Það ætti því ekki að skipta máli hvernig hlutir eru orðaðir þegar kemur að 

því að taka ákvarðanir. Hinsvegar hefur orðalag áhrif á val fólks við ímyndaðar aðstæður 

rétt eins og í kjörbúðinni. Ef marka má tilraun Epley, Idson og Mak (2004) hefur orðalag 

einnig áhrif á hversu miklum peningum fólk eyðir. Þeir létu þátttakendur hafa fimmtíu 

dali og lýstu þeirri greiðslu sem annað hvort endurgreiðslu (rebate) eða uppbót (bonus)  

á skólagjaldi. Eftir eina viku var spurt hvernig þeir höfðu varið fjármununum. Að 

meðaltali eyddu þeir sem fengu endurgreiðsluna tíu dölum en þeir sem fengu uppbótina 

eyddu tuttugu og tveimur. Sem sagt eyddu þeir sem fengu uppbótina um tvöfalt hærri 

upphæð en þeir sem fengu endurgreiðsluna. Epley o.fl. (2004) gerðu í kjölfarið aðra 

tilraun þar sem þeir gáfu þátttakendum óvænt tuttugu og fimm dali sem þeir kölluðu 

annað hvort uppbótargreiðslu eða endurgreiðslu. Síðan var þeim boðið að versla vörur 

með tuttugu prósenta afslætti á tilraunastofunni. Fengust hér svipaðar niðurstöður og úr 
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fyrri tilrauninni. Þeir sem fengu endurgreiðsluna eyddu að meðaltali aðeins um tveim og 

hálfum dal, en þeir sem fengu uppbótina eyddu um ellefu dölum, sem er rúmlega fjórfalt 

meiri eyðsla! Almennt virðist fólk því tengja uppbót við eyðslu og endurgreiðslu við 

sparnað. Þegar kemur að stjórnmálum og stefnumótum ættu þessar niðurstöður að vera 

vandlega ígrundaðar. Til dæmis má nefna skattaendurgreiðslu sem átti sér stað í 

Bandaríkjunum fyrir um áratug. Hærri tekjur af sköttum komu inn í ríkiskassann en 

kostaði að reka ríkið. Var því ákveðið að endurgreiða þá upphæð sem eftir stóð af 

útgjöldum ríkisins til skattgreiðenda. Markmiðið var að örva efnahagslífið með aukinni 

einkaneyslu. Þá hefði samkvæmt Epley o.fl. (2004) verið hagsælast að kalla greiðsluna 

uppbót eða kaupauka frekar en endurgreiðslu. Aðeins heitið á framkvæmdinni (uppbót 

eða endurgreiðsla) hefði skipt máli um hvort fólk myndi eyða þessum fjármunum eða 

sýna aðhaldssemi. Ýmislegt bendir því til þess að val fólks sé eftir atvikum óstöðugt 

(Bazerman og Malhotra, 2006) og þegar ekki er höfð hliðsjón af nefndu hátterni við 

stefnumótun geta afleiðingarnar orðið afdrifaríkar. Sem dæmi um slíkt er stefna um 

líffæragjöf við andlát. Löggjöf um líffæragjafir er ólík eftir löndum og eru líffæragjafir 

misalgengar vegna hennar. 

 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem samþykkja líffæragjöf við andlát eftir löndum (Johnson og Goldsein,    

2003). 

 

Á mynd eitt sést til dæmis að hlutfallslega fáir Danir og Þjóðverjar eru skráðir 

líffæragjafar en hins vegar eru næstum allir Austurríkismenn og lang flestir Svíar 

skráðir. Þessar þjóðir eru náskyldar og ólíklegt að þessar tölur endurspegli andstæðar 

skoðanir þjóðanna á líffæragjöf. Það sem ber á milli er löggjöfin um líffæragjafir. Í þeim 

löndum þar sem fæstir eru líffæragjafar er löggjöfin þannig að enginn er líffæragjafi við 
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andlát nema sérstaklega sé óskað eftir því (opt in). Í þeim löndum þar sem flestir íbúar 

eru líffæragjafar er löggjöfin þannig að allir eru líffæragjafar við andlát nema þess sé 

sérstaklega ekki óskað (opt out). Skýringin á þessum mikla mun er að finna í löggjöfinni, 

tilhneigingu fólks til sinnuleysis eða vanrækslu (omission bias) og þeirri tilhneigingu að 

vilja fylgja því sem er venjulegt (social proof) (Elster, 1989; Johnson og Goldstein, 

2003). Johnson og Goldstein (2003) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum á tilhneigingu 

fólks til vanrækslu í sambandi við líffæragjafir. Þátttakendur voru beðnir að svara því 

hvort þeir vildu vera líffæragjafar. Spurt var á þrjá vegu og beindust þær að aðgerð, 

aðgerðaleysi eða hlutleysi (opt-in, opt-out, neutral). Í fyrstu spurningu voru þátttakendur 

beðnir að ímynda sér að þeir væru nýfluttir til annars ríkis þar sem það var sjálfgefið 

(default) að fólk væri ekki líffæragjafar. Þeim var svo gefinn kostur að breyta því eða 

samþykkja. Næsta spurning var eins nema nú var sjálfgefið að fólk væri líffæragjafar. 

Síðasta spurningin var hlutlaus í þeim skilningi að ekki var tekin afstaða til líffæragjafar, 

aðeins var spurt hvort viðkomandi vildi gerast líffæragjafi eða ekki. Það kom í ljós að 

framsetning spurningarinnar hafði mikið að segja um val þátttakanda. Hlutfall þeirra sem 

vildu gefa líffæri sín við fyrstu spurningu var um fjörtíu prósent, en tvöfalt fleiri vildu 

vera líffæragjafar þegar annarri og þriðju spurningu var svarað. Því gefur að skilja að 

flestir vilja gerast líffæragjafar en aftur á móti þegar þess er krafist að fólk breyti hinu 

sjálfgefna svari þá velja það fæstir þó svo að fyrirhöfnin sé eins lítil og kostur er. Fólk 

hefur tilhneigingu til að fylgja þeirri meginstefnu sem viðgengst (Elster, 1989) þó það sé 

ekki endilega sammála þeirri stefnu. Samt sem áður eru margar þjóðir sem halda í það 

kerfi að leyfa ekki líffæragjafir nema viðkomandi hafi samþykkt það sérstaklega 

(Johnson og goldstein, 2003). Samkvæmt forsendum hagfræðinnar veit fólk hvað það 

vill og eru langanir þess stöðugar. Ætti því slík löggjöf ekki að skipta sköpum um fjölda 

líffæragjafa. Ef flestir styðja líffæragjöf þá ættu flestir að gerast líffæragjafar, sama hvort 

löggjöfin í viðkomandi landi gengur út frá því með sjálfkrafa skráningu eða ekki. Sú er 

hins vegar ekki raunin. 

 

Foot in the door 

Ef fólk samþykkir að gangast við lítilli beiðni er það líklegra til að gangast við stærri 

beiðni síðar. Til dæmis er fólk sem samþykkir þá beiðni að setja lítið skilti í gluggann 

sinn með þeim skilaboðum að keyra varlega líklegra til að setja stórt skilti í garðinn sinn 

með sömu skilaboðum síðar en fólk sem ekki hefur samþykkt að setja lítið skilti í 
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gluggann (Freedman og Fraser, 1966). Ástæðan fyrir þessu er þörfin fyrir samræmi eða 

að vera sjálfum sér samkvæmur (consistency). Eftir að hafa samþykkt einhverja beiðni á 

fólk í erfiðleikum með að réttlæta hegðun sína, sem sagt að átta sig á utanaðkomandi 

ástæðum hennar eins og til dæmis beinan hagnað eða ávinning. Þess vegna gerir fólk ráð 

fyrir að einhver persónuleg ástæða sé fyrir hendi eins og trú, viðhorf eða gildi. Svo fólki 

finnist það vera sjálfum sér samkvæmt er það líklegra til að gangast við seinni beiðnni 

(Cialdini, Trost og Newsom, 1995).   

Foot in the door tæknin virðist gagnleg við að sannfæra ölvaða ökumenn um að 

hringja eftir leigubíl heldur en að keyra sjálfir. Í tilraun Taylor og Booth-Butterfield 

(1993) voru ökumenn beðnir að hringja eftir leigubíl ef þeir höfðu fengið sér í glas. Áður 

var helmingur þeirra beðinn að skrá nafn sitt á undirskriftarlista gegn ölvunarakstri (sem 

þeir allir gerðu). Hinn helmingurinn var ekki beðinn um að skrifa undir. Þeir sem höfðu 

skrifað undir voru líklegri til að hringja eftir leigubíl eftir að hafa fengið sér í glas en þeir 

sem ekki höfðu skrifað undir. Fólk er sem sagt ekki alltaf sjálfu sér samkvæmt þó það 

vilji vera það. Þessi tilraun gefur til kynna að flest fólk sé mótfallið því að keyra undir 

áhrifum áfengis, en margir gera það samt (Baum, 2000). Sú vitneskja gengur gegn þeirri 

forsendu hagfræðinnar um að fólk hafi stöðugar langanir og þekkir vilja sinn. 

 

Door in the face  

Þetta fyrirbæri svipar til foot in the door að því leyti að reynt er að fá fólk til að gangast 

við einhverju. Door in the face lýsir sér þannig að þegar fólk er beðið um mjög stóran 

greiða hafna honum flestir. Strax í framhaldinu er beðið um minni greiða. Þegar fólk 

hefur hafnað stóra greiðanum er það líklegra til að gangast við þeim minni en ef það er 

einungis spurt um minni greiðann (Cialdini o.fl., 1975). Sé fólk til dæmis beðið um að 

styrkja mannúðarsamtök með stóru framlagi neita flestir. Sé hins vegar strax í framhaldi 

beðið um lítið framlag eru meiri líkur á að gengist sé við því heldur en ef aðeins er spurt 

um lítið framlag án stóra framlagsins (Freedman og Fraser, 1966). Þetta fyrirbæri hefur á 

ensku verið kallað door in the face sem er myndlíking fyrir þann skell sem fólk hlýtur 

við að fá stóra beiðni. 

Í tilraun Cialdini og félaga (1975) voru þátttakendur í einum hópi beðnir um að taka 

að sér sjálfboðastarf sem ráðgjafar afbrotaunglinga í tvo tíma á viku í tvö ár. Allir 

höfnuðu því, en í framhaldinu voru þeir beðnir að fylgja afbrotaunglingum í dagsferð í 

dýragarðinum í staðinn. Í öðrum hópi þátttakenda var aðeins seinni bónin borin upp. 
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Helmingurinn í fyrri hópnum samþykkti að fylgja unglingunum um dýragarðinn en 

aðeins sautján af hundraði í seinni hópnum. Þriðji hópurinn var samanburðarhópur og 

voru báðar bónirnar bornar þar upp til skiptis (það var bara spurt einu sinni, engin 

spurning kom í kjölfarið). Fjórðungur þátttakenda í samanburðarhópnum var samþykkur 

því að fara í dýragarðsferðina. Hér virðist skipta máli varðandi þátttöku hvort beðið er 

fyrst um stóran greiða eða bara strax um lítinn. Þessi tækni virðist virka í víðu samhengi, 

meðal annars til að auka sölu á varningi (Ebster og Neumayr, 2008) og til að auka sölu á 

mat á veitingastöðum (Guéguen, Jacob og Meineri 2011).  

Ástæðan fyrir door in the face virðist snúa að gagnkvæmni. Fólk hefur þörf fyrir að 

endurgjalda greiða. Til dæmis með því að senda jólakort til þeirra sem senda þeim og 

muna eftir afmælisdögum þeirra sem muna eftir þeirra. Í door in the face aðferðinni er 

beðið um stóran greiða og svo um minni greiða. Fólk greinir slíka athöfn sem áveðna 

málamiðlun spyrjandans og gefur því einnig eftir og kemur til móts við spyrjandann með 

því að gangast við seinni beiðninni (í Dolinski, 2011). O’Keefe og Figg (1997) benda 

einnig á að það geti skapast ákveðin sektarkennd hjá þeim sem hafna stóru beiðninni. 

Fólk verður líklegra til að samþykkja seinni beiðnina því þá losnar það við þá óþægilegu 

tilfinningu sem sektarkennd er. Gagnkvæmni og sektarkennd viðast því hafa áhrif á 

ákvarðanir fólks. Eigi forsendur um hagsýna manninn við rök að styðjast ætti varla að 

skipta máli varðandi greiðasemi, hvor fyrr sé innt eftir stærri greiðvikni en minni eða 

öfugt. Undirtektirnar ættu að vera þær sömu ef forsendur um stöðugar langanir og 

þekkingu á vilja væru raunverulegar. 

 

Vændarkenningin og tap fælni 

Vændarkenningin (prospect theory) fjallar um hvernig fólk metur kosti og tekur 

ákvarðanir. Í umfjöllun um framsetningaráhrif kom fram að fólk forðast fremur tap og 

missi en að verða að hagnaði eða ávinningi þó svo að afleiðingarnar kunni að vera þær 

sömu. Tap og missir vekja sterkari neikvæðar tilfinningar en að missa af gróða. Tap 

vekur einnig sterkari tilfinningar en ávinningur og gróði. Þetta fyrirbæri kallast tap fælni 

(loss aversion) (Kahneman og Tversky, 1979).  

 Sem dæmi um hvernig áhyggjur af tapi geta haft áhrif á hegðun má nefna að 

sumir leigubílstjórar í New York setja sér til það markmið að þéna hundrað dali yfir 

daginn. Náist markmiðið ekki vinna þeir lengur. Nái þeir hinsvegar markmiðinu fyrir 

hádegi leggja þeir árar í bát. Þeim finnst verra að tapa þá daga sem er rólegt en að missa 
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af hugsanlegum gróða þegar er mikið að gera. Auðvitað er best að vinna meira þegar er 

mikið að gera og taka frekar frí þegar er rólegt (Farber, 2008). Leigubílstjórarnir í 

dæminu hafa meiri áhyggjur af því að tapa en að missa af gróða.   

Tilraun Kahneman og Tversky (1979) sýnir einnig fram á að fólk er gjarnara að 

taka áhættu með tap en gróða í von um að losna við tapið. Þeir báðu þátttakendur að 

velja annan af tveimur möguleikum. Fyrra valið stóð á milli þess að tapa fyrir víst 3.000 

dölum eða 80% líkur á því að tapa 4.000 dölum og 20% líkur á því að tapa engu. Næst 

stóð valið á milli þess að græða 3.000 dali fyrir víst eða 80% líkur á að græða 4.000 dali 

og 20% líkur á að græða ekkert. Þetta eru sambærilegir valkostir. Í fyrra skiptið er hægt 

að taka áhættu til að hugsanlega losna við tap og í seinna skiptið er hægt að taka áhættu 

til að hugsanlega auka gróða. Niðurstöðurnar voru þær að níutíu og tveir af hundraði 

aðspurðra völdu að taka áhættu í von um að tapa engu en aðeins tuttugu af hundraði 

völdu að taka áhættu í von um að græða meira (Kahneman og Tversky, 1979). Fólk 

virðist því vera miklu líklegra til að taka áhættu sem snýr að tapi en gróða. Fólki er illa 

við tap og reynir því að halda í vonina um að tapa engu. Kannski er það þess vegna sem 

það er svo erfitt að hætta í tapi, til dæmis í fjárhættuspilum. Fjárhættuspilarar reyna eftir 

fremsta megni að vinna upp tap og geta tekið mikla áhættu eftir að hafa tapað háum 

fjárhæðum í von um að rétta úr kútnum (Thaler og Johnson, 1990).    

 

 

Mynd 2. Samband hlutlægra og huglæga þátta í vændarkenningunni (Kahneman og Tversky, 1979). 

Á mynd tvö eru hlutlægir þættir á lágrétta ásnum, jákvæðir til hægri og neikvæðir til 

vinstri. Hlutlægir þættir eru áþreifanlegir eins og til dæmis peningar (jákvætt er gróði og 
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neikvætt er tap). Huglægir þættir eru á lóðrétta ásnum á myndinni og lýsa sálarlegu 

ástandi fólks. Til dæmis lýsa huglægir þættir líðan þeirra sem græða eða tapa peningum. 

Ef farið er upp lóðréttu línuna batnar líðan en ef farið er niður hana versnar hún. 

Sveiglínan á myndinni lýsir sambandi hlutlægra og huglæga þátta. Vegna þess að fólki 

líður verr með tiltekið tap en gróða að sömu upphæð er línan ekki bein heldur sveigir 

milli ásanna. Hún fellur hraðar niður vinstra megin á myndinni en hún rís hægra megin. 

Línan væri bein ef viðbrögð væru í réttu hlutfalli við tap eða gróða. Ánægja myndi 

minnka í beinu hlutfalli við aukið tap og ánægja myndi aukast í beinu hlutfalli við 

aukinn gróða (Kahneman og Tversky, 1979). Sú væri rauninn ef forsendur hinar 

hefðbundnu hagfræði ættu við rök að styðjast. Það er ekki rökrétt að forðast tap fremur 

en að missa af gróða. En raunin er sú að tap og gróði tengjast ekki gleði línulega. Til 

dæmis fyllist fólk sem vinnur tvær milljónir í happdrætti ekki tvöfalt meiri gleði en fólk 

sem vinnur eina milljón. Í þessu dæmi hækkar hlutlægi þátturinn tvöfalt (ein milljón í 

tvær) en huglægi þátturinn, gleði hækkar ekki jafn mikið. Áhrifin af auknum gróða fjara 

út þangað til hann hefur lítil sem engin áhrif á líðan (í Schwartz, 2004). Sú vitneskja er í 

þversögn við hinar klassísku hagfræðihugmyndir.  

 

Sokkinn kostnaður og hugrænn reikningur  

Sokkinn kostnaður (sunk cost fallacy) lýsir sér í viðleitni fólks að fá eitthvað fyrir það 

sem það hefur skapað, fjárfest í eða lagt tíma og orku í að gera, til dæmis að fá greitt 

fyrir vinnu sína og að uppsera eins og það sáir. Ákvarðanir spillast af þeirri áreynslu og 

kostnaði sem hefur verið varið í athafnir eða fjárfestingu. Fólki er til dæmis meinilla við 

að tapa úlögðum fjármunum sem það tengir við sóun. Sú upplifun skapar ákveðin 

óþægindi og vanlíðan og hefur áhrif á framtíðar ákvarðanir sem snúa að því að reyna að 

fá eitthvað til baka fyrir vinnu eða fjárfestingu (Arkes og Blumber, 1985).  

Tökum dæmi af manni sem býr í Reykjavík og hefur keypt sér miða á tónleika 

sem haldnir skulu á Akranesi. Miðaverð er fimm þúsund krónur. Kvöldið sem 

tónleikarnir eiga að hefjast eru Hvalfjarðargöngin lokuð og skollið er á mikið óveður. 

Eru tónleikarnir ómaksins virði? Ef við hugsum sem hinn hagsýni maður hagfræðinnar 

ætti fortíðin ekki að skipta máli þegar ákvarðanir eru teknar. Sú tíð er liðin og það eina 

sem ætti að skipta máli er hverskonar ánægja hlýst af því sem í framhaldinu verður gert. 

Í þessu dæmi hefur fimm þúsund krónum nú þegar verið eytt og þær ekki afturkræfar. 

Það sem skiptir máli núna er hvort það sé þess virði að keyra allan Hvalfjörðinn í slæmu 
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skyggni og illri færð eða að horfa á tónleikana í sjónvarpinu í ró og næði heima í stofu. 

Það er það eina sem ætti að skipta máli þegar ákvörðunin er tekin. Hinsvegar er raunin 

önnur. Í þessum aðstæðum líta sumir svo á að það tapi fimm þúsund krónum ef það fer 

ekki, þannig að það kýs frekar að leggja í tvísýna för alla leið uppá Skaga fremur en að 

slaka á heima. Ákvörðun, sem grundvallast á sokknum kostnaði, endurspeglar þá 

tilhneigingu að líta á kostnað sem tap nema kaupandinn fái eitthvað fyrir sinn snúð 

(Thaler, 1999). Sama á við, til dæmis, um föt sem fólk notar ekki en vill ekki henda. 

Tökum dæmi af nýjum skóm sem reynast mjög óþægilegir að ganga í. Líklegt er að því 

dýrari sem skórnir eru því lengur pínir fólk sig til að nota þá. Að lokum hættir það að 

nota þá en losar sig ekki við þá. Því meira sem hefur verið greitt fyrir skóna því lengur fá 

þeir að dúsa óhreyfðir í skápnum óhreyfðir. Þegar að því kemur að fólk meti verðgildi 

skónna nógu lágt hendir það þeim loksins (Thaler, 1999). Með þessum hætti reynir fólk 

þrátt fyrir allt að sannfæra sig um að kaupin hafi verið góð til að koma í veg fyrir að því 

finnist það hafa tapað á kaupunum. Fólk er til dæmis ólíklegra til þess að kaupa annan 

miða í bíó ef það hefur týnt fyrri miðanum, en ef það hefur týnt andvirði miðans í 

peningum. Við aðstæður sem þessar er fólki almennt tamt að grípa til einhverskonar 

hugræns reiknings (mental account). Þegar miðinn er keyptur er andvirði hans „fært“ á 

huglægan reikning. Staða reikningsins er skráð neikvæð að jafngildi andvirði miðans. 

Svo undarlegt sem það kann að virðast hefur fólk fremur tilhneigingu til að kaupa annan 

miða, hafi það glatað andvirði miðans áður en það glataði gamla miðanum. Hugurinn 

skráir tapið á andvirði miðans ekki sem halla á bíómiðareikingnum (Tversk og 

Kahneman 1981). Samkvæmt hagfræðinni tekur fólk rökréttar ákvarðanir. Það ætti ekki 

að hafa áhrif hvort andvirði bíómiðans hafi glatast eða bíómiðinn sjálfur þegar ákvörðun 

um kaup á nýjum miða er tekinn. Tapið í peningum er það sama. Áhrif sokkins 

kostnaðar ganga því gegn forsendum hagfræðinnar um rökvísi.    

 

Líkindavillur og merkingarhneigð 

Líkindavillur koma fram þegar fólk metur líkur á atburði aðrar en þær eru í raun og veru. 

Það kallast til dæmis rökvilla fjárhættuspilarans (gamblers fallacy) þegar fólk verður 

vitni að tilviljunarkenndum atburði en það telur hann ekki vera tilviljunarkenndan 

(Terrel, 1994). Sem dæmi má nefna að ef peningi er kastað nokkrum sinnum og 

skjaldarmerkið kemur oftar en ekki upp, telur fólk líklegra að fiskur komi oftar upp í 

kjölfarið á sama peningi, eins og peningurinn hljóti að stjórnast af einskonar réttlæti. 
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Fólk virðist ekki átta sig á því að útkoma í fyrri köstum hefur helmingslíkur á að 

skjaldarmerki komi upp, það skiptir ekki máli hve oft honum hefur verið kastað. Ef 

peningi er kastað sex sinnum telur fólk ólíklegra að upp komi F-F-F-F-F-F heldur en F-

S-F-F-S-F-S (F=fiskur, S=skjaldarmerki), en hið sanna er að báðar útkomur eru jafn 

líklegar (Kahneman og Tversky, 1974; Terrel, 1994). Fólk metur sem sagt líkindi að 

hluta til á grundvelli þess sem gerðist á undan, þrátt fyrir að hver og einn atburður sé 

óháður öðrum. Eitt afdrifaríkt dæmi um þetta fyrirbæri átti sér stað á spilavíti í Monte 

Carlo árið 1913. Í rúllettu kom upp svartur tuttugu og sex sinnum í röð, sem er afar 

sjaldgjæft. Á meðan þetta gerðist þustu fleiri og fleiri að rúllettu borðinu og tóku að 

veðja á rauðan, því fjárhættuspilararnir héldu að það hlyti að vera „kominn tími“ á 

rauðan. Með öðrum orðum héldu þeir að tilviljunarkennt rúllettuhjólið myndi 

einhvernveginn leiðrétta eigið ójafnvægi og lenda á rauðum. Hinsvegar skiptir engu máli 

hve oft svartur kemur upp, það breytir því ekki að í hvert sinn sem hjólinu er snúið eru 

helmings líkur á því að fá rauðan og helmings líkur á því að fá svartan. Spilavítið endaði 

í stór gróða þetta kvöld (í Lehrer, 2009).  

Fólki er einnig tamt að leita að röð og reglu í flæði upplýsinga og ljá þeim 

merkingu. Þetta fyrirbæri má kalla merkingarhneigð (apophenia eða patternicity) (í 

Fyfe, Williams, Mason og Pickup, 2008). Fólk heldur gjarnan að það hafi komið auga á 

merkingu eða mynstur í gögnum eða í einhverri atburðarás þó svo að hún sé alveg 

tilviljunarkennd. Verðbréfasalar hafa notast við aðferð sem kallast Dow aðferðin til að 

spá fyrir um þróun hlutabréfverðs. Sú aðferð felst í því að greina verðsveiflur hlutabréfa 

í fortíð og reikna út frá þeim líkindi á hækkun eða lækkun í framtíð. Sýnt hefur verið 

fram á það að þessi aðferð virkar ekki, gengi hlutabréfa er flóknara en svo (Fama, 1965). 

Í stað þess að átta sig á þeirri staðreynd þykjast verðbréfasalarnir hafa komið auga á 

mynstur og búa til merkingu í óreiðunni. Sumir halda að þeir hafi fundið gullna hliðið að 

auðæfum í verðbréfamiðlun. Hvort sem fólki tekst að koma auga á atburðarás eða ekki 

þá veldur sú ranghugmynd sælutilfinningu ef hún leiðir til einhvers eftirsóknarverðs. 

Þegar verðbréfasölunum tekst að græða á hækkun hlutabréfa eru þeir fljótir að eigna sér 

heiðurinn sem eykur trú þeirra á eigið innsæi (í Lehrer, 2009).  

Með þessi atriði að leiðarljósi ber að nefna rannsókn Lohrenz, McCabe, Camere 

og Montague (2007) sem gefur til kynna ástæður mikilla sveifla á hlutabréfamarkaði. 

Rannsóknin fór þannig fram að allir þátttakendur fengu hundrað dali og upplýsingar um 

núverandi ástand hlutabréfamarkaðarins. Næst ákváðu þeir hversu mikið var fjárfest 
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fyrir á markaðnum og fylgdust með sveiflum á gengi bréfa sinna. Sveiflurnar á 

markaðinum voru tilbúnar af tilraunamönnum en voru látnar líkjast raunverulegum 

sveiflum sem áttu sér stað rétt fyrir hrun markaða , eins og í kreppunni miklu árið 1929 

og í Internetbólunni árið 1998. Í ljós kom að þátttakendur þóttust hafa áttað sig á 

mynstrinu á gengi bréfa sinna og urðu himinlifandi þegar sú trú var staðfest með gróða. 

Einnig kom í ljós að þeir sem fjárfestu hlutfallslega lítið og misstu af gróða upplifðu 

eftirsjá. Sú tilfinning olli breytingum í fjárfestingahegðun þeirra. Næst þegar markaðir 

hækkuðu ört þá fjárfestu þeir fyrir meira en áður til að koma í veg fyrir eftirsjá af því að 

missa af gróða. Út frá þessum niðurstöðum álykta höfundar sem svo að þegar markaðir 

eru á uppleið fjárfestir fólk fyrir meira svo það missi ekki af gróða. Þegar markaðir 

lækka þá selur fólk fyrir meira og meira til að reyna að koma í veg fyrir meira tap. Þessi 

hegðun leiðir til þess sem virðist vera regla á hlutabréfamarkaðinum, miklar sveiflur 

(Lohrenz o.fl. 2007). Hinar hefðbundnu hugmyndir hagfræðinga um rökvísi stangast á 

við líkindavillur og merkingarhneigð.    

     

Áhrif úrvals á hegðun 

Gríðarmikið val á varningi og þjónustu stendur fólki til boða á Vesturlöndum.  Það kann 

að vera að ágætt úrval sé af hinu góða því þá geta neytendur valið sér vöru og þjónustu 

við hæfi. Hins vegar þegar valkostirnir verða nær yfirþyrmandi getur það haft neikvæðar 

afleiðingar á fólk (í Schwartz, 2004). 

  Rannsókn á viðbrögðum fólks við vali á sultu bendir til þess að of mikið 

framboð á vöru hefur letjandi áhrif á kauphegðun og getur leitt til vanlíðanar (Iyengar og 

Lepper, 2000). Í sælkeraverslun var viðskiptavinum gefinn kostur á að bragða á 

mismunandi sultutegundum og í kjölfarið gefinn afsláttarmiði af keyptri sultukrukku. Í 

einu afbrigði tilraunarinnar voru sex mismunandi tegundir í boði. Í öðru voru tuttugu og 

fjórar tegundir í boði. Í báðum tilvikum voru allar tuttugu og fjórar tegundirnar til sölu. 

Þegar allur þessi fjöldi sultutegunda stóð til boða komu fleiri að borðinu en þegar aðeins 

sex tegundir stóðu til boða. Hins vegar bragðaði fólk svipaðan fjölda bragðtegunda að 

meðaltali í báðum tilfellum. Þegar kom að því að versla sulturnar kom fram skýr en 

óvæntur munur. Þrjátíu prósent þeirra sem smökkuðu á sultunum þegar sex tegundir 

stóðu til boða keyptu sultu, en aðeins þrjú prósent þeirra sem smökkuðu á sultunum 

þegar tuttugu og fjórar tegundir stóðu til boða. Niðurstaðan var því sú að fleiri sultur 

seldust þegar færri tegundir voru kynntar. Samkvæmt sambærilegri rannsókn sem sömu 
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höfundar gerðu kom einnig fram að þátttakendur voru ánægðari með valið þegar lítið 

úrval stóð þeim til boða (Iyengar og Lepper, 2000). Höfundar rannsóknarinnar leggja til 

að mikið úrval hafi letjandi áhrif á neytendur vegna þess að þeir þurfi að eyða meiri tíma 

og orku í valið. Þess vegna kjósi margir hreinlega að sleppa því að velja og kaupa því 

ekki vöruna. Velji neytandinn hins vegar að festa kaup á vöru veldur mikið úrval auknu 

álagi og kaupin valda vansæld. Einnig halda höfundarnir því fram (Iyengar og Lepper, 

2000) að mikið vöruúrval réni verðgildi þess sem er valið. Það er vegna þess að fólk 

spáir í það af hverju það var að missa. Þegar úrvalið er mikið er einnig margt spennandi 

sem fólk kemst ekki yfir, eða missir af og það veldur því vanlíðan.  

 Schwartz (2004) bendir á að afleiðingarnar af miklu úrvali verða trúlega 

alvarlegri þegar um mikilvægar ákvarðanir er um að ræða, til dæmis varðandi búsetu,  

nám, maka og atvinnu.  

Fyrir hinn skynsama mann hagfræðinnar ættu fleiri valkostir að þýða betri 

ákvörðun og meiri ánægja. Sá maður ætti að geta valið úr þá vöru og þjónustu sem best 

þjóna hans hagsmunum. Rannsókn Iyengar og Lepper (2000) er í mótsögn við þessar 

forsendur hagfræðinnar. 

   

Áhrif kaupauka á afköst  

Kaupaukar eða bónusgreiðslur hafa verið mikið í umfjöllun síðustu misseri. Þegar 

síðasta uppsveifla stóð sem hæst voru bankar og fjármálafyrirtæki að greiða himinháa 

kaupauka til „lykilmanna“ í fjárfestingum. Þessir menn voru trúlega taldir mikilvægir 

innan sinna veggja vegna þess hversu mikil verðmæti þeir sköpuðu (eða sögðust sjálfir 

hafa skapað). Yfirleitt virðast yfirmenn fjármálafyrirtækja hafa gengið út frá því að þeim 

mun meiri peningum sem ausið var til undirmanna þeim mun betur stóðu þeir sig í 

vinnunni. Almennt virðist fólk gera ráð fyrir því að því meiri sem fjárhagslegur hvati er 

til að vinna því afkastameiri verður starfsmaðurinn (Ariely, 2010). Sú trú kemur heim og 

saman við hinar hefðbundnu hugmyndir hagfræðinga um vilja fólks til að hámarka 

hagnað. 

Liðin er meira en öld síðan Yerkes og Dodson (1908) sýndu fram á að rottur læra 

mishratt að rata um völundarhús eftir því hversu mikinn rafstraum þær fá í sig. Tilraun 

þeirra fór þannig fram að rotta var sett í völundarhús. Hún lærði að rata út úr 

völundarhúsinu með því að reyna að forðast rafstrauminn á röngum leiðunum. Mismikill 

straumur var gefinn. Kom í ljós að rotturnar lærðu fremur hægt að rata við vægan straum 
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en þegar straumurinn jókst, tók styttri tíma að læra að rata. Það sem er áhugavert í 

þessari tilraun er að þegar straumurinn náði vissu styrkleikamarki lærðu rotturnar ekki 

hraðar heldur hægar. Of mikill straumur olli óþægindum og streitu hjá rottunum.  

Ætli það sé eitthvað líkt með hegðun rottu sem lærir að rata um völundarhús og 

hátt launaðs fjármálasérfræðings á vinnumarkaði, heilli öld síðar? Ariely, Gneezy, 

Loewentein og Mazar (2009) ákváðu að kanna málið. Tilraun þeirra var sett upp til að 

líkja eftir aðstæðum þeirra sem fengu himin háa kaupauka í vinnunni sinni. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn fékk greidd dagslaun fyrir vinnu sína 

(lítill kaupauki), annar hópurinn fékk greidd tveggja vikna laun (mikill kaupauki) og 

þriðji hópurinn fékk greidd fimm mánaða laun (mjög mikill kaupauki). Vinnan fólst í því 

að leysa ýmsar þrautir sem reyndu á hæfileika líkt og sköpunargáfu og minni. Kom í ljós 

að viljinn til að vinna betur jókst þegar kaupaukinn jókst. Hins vegar jukust afköstin ekki 

á sama hátt og viljinn. Frammistaðan var svipuð í hópi eitt og tvö en hún dalaði í hópi 

þrjú, þar sem mesti kaupaukinn stóð til boða. Skýringin að mati höfunda er sú að 

peningar geta bæði virkað hvetjandi og letjandi. Þegar mikið er í húfi kemur fram streita 

og athyglin dreifist, fólk fer að hugsa meira um sjálfa peningana en vinnuna og þar af 

leiðandi minnka afköstin. Svipað mynstur kom fram hjá þátttakendunum og hjá 

rottunum í tilraun Yerkes og Dodson. Meiri streita leiddi til lakari afkasta. Í kjölfarið 

athuguðu Ariely og félagar hvort eðli vinnunnar hefði áhrif á frammistöðu. Kannað var 

hvort þátttakandi sem ynni að einföldum verkefnum, eins og að ýta til skiptis á takka á 

lyklaborði, myndi verða fyrir sömu áhrifum og sá sem ynni að flóknum verkefnum sem 

krefst meiri hugsunar. Svo var ekki. Nánast beint jákvætt samband var á milli aukins 

kaupauka og afkasta í einföldum verkefnum (Ariely o.fl. 2009).   

Mikilvægt atriði um frammistöðu í vinnu eru svokölluð áhorfendaáhrif. 

Samkvæmt til dæmis Zajonc (1965) og Bond og Titus (1983) er frammistaða fólks 

misjöfn eftir því hvort það vinnur verkefni í einrúmi eða fyrir framan hóp fólks. Í 

aðstæðum þar sem unnið er undir eftirliti margra aukast afköst í einföldum verkefnum en 

minnka í flóknum verkefnum. Til dæmis gengur fólki verr að margfalda í huganum 

þegar það stendur fyrir framan aðra sem fylgjast með því. Annað mikilvægt atriði í 

umfjöllun um frammistöðu í vinnu er innri hvati og ytri umbun (intrinsic motivation og 

extrinsic reward). Innri hvati er til dæmis ánægjan sem hlýst af vel unnu verki og ytri 

umbun er til dæmis laun fyrir vinnu. Ef stanslaust er umbunað fyrir verk sem fólk hefur 



  

28 

 

innri hvata til að vinna þá getur áhugi á því verki dvínað (Deci, Koestner og Ryan, 1999) 

og þess vegna leitt til verri afkasta í vinnu.   

Líklegt þykir að vinna þeirra sem fengu hæstu kaupauka greiðslurnar í 

fjármálafyrirtækjum fyrir hrun hafi verið mikilvæg, flókin og félagslega krefjandi. 

Framangreindar rannsóknir sýna að þegar fólk er undir miklu álagi og þegar fjöldi 

manns fylgist með þá hefur það slæm áhrif á frammistöðu. Einnig kann að vera að fólk 

tapi þeirri ánægju sem hlýst af því að standa sig vel í vinnunni. Því má ætla að þessar 

kaupaukagreiðslur hafi í besta falli verið sóun á fjármunum en í versta falli hafi þær haft 

slæm áhrif á frammistöðu í starfi. Hugsanlega hafi þær leitt til verri afkomu fyrirtækja 

og jafnvel átt þátt í fjármálahruninu árið 2008. Einnig er það svolítið kaldhæðnislegt að 

rannsóknirnar benda einmitt líka til þess að þeir sem vinna einföld störf sem krefjast 

lítillar hugsunar eru þeir sem bæta afköst sín mest við hærri greiðslur. Samkvæmt 

kenningum klassísku hagfræðinnar leitast fólk við að hámarka sinn hag og ættu því hærri 

laun að hvetja til meiri vinnusemi og afkasta. Framangreindar rannóknir ganga því þvert 

á þær kenningar.        
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Samantekt og umræða 

Í byrjun ritsins voru forsendur hinnar hefðbundnu hagfræði nefndar. Samkvæmt þeim er 

fólk almennt talið vera skynsamt að eðlisfari. Sú skynsemi er skilgreind sem rökvísi við 

ákvörðunartöku, fólk er talið draga réttar ályktanir af umhverfi sínu og taka þær 

ákvarðanir sem best þjóna hagsmunum þess. Langanir fólks eru taldar vera stöðugar og 

það talið vita sinn vilja. Ýmislegt gengur þó gegn þessum forsendum. 

Ákvarðanir fólks stjórnast ekki síður af tilfinningum og gildum en rökum og 

gögnum (Etzioni, 1988).  Eignir fólks eru verðmætari í huga þess en sambærilegir hlutir 

(Dittmar og Pepper, 1994; Oyamot, 2004). Leikurinn um úrslitakosti sýnir fram á að fólk 

hirðir ekki allan þann gróða sem það kemst yfir heldur leggur það einnig mat á 

samfélagsviðmið og réttlætiskennd í ávarðanatöku. Fólk er meira að segja tilbúið til þess 

að greiða hátt verð fyrir refsingu þeirra sem koma illa fram við það. Einnig verðlaunar 

fólk þá sem komið hafa fram við það af sanngirni (Camerer og Fehr, 2006; Falc og 

Fischbacher, 2006). 

Ýmsar hugsanaskekkjur og rökvillur koma fram hjá fólki við ákvarðanatöku. 

Viðmið hafa áhrif á hvaða svar fæst við spurningu og jafnvel á val neytenda í verslun 

(Kahneman og Tversky, 1974). Framsetning hefur ekki síður áhrif á val fólks. Flestir 

taka meira að segja áhættu með líf fólks þegar áhersla er lögð á missi fremur en ávinning 

(Tversky og Kahneman, 1981). Sala á sömu vörunni er mismikil eftir því hvernig 

fituinnihaldi hennar er lýst (Levin og Gaeth, 1988; Sanford o.fl. 2002) og það hvort 

fjármunir sem fólk fær séu tilgreindir sem uppbót eða endurgreiðsla hefur áhrif á hversu 

háu hlutfalli af þeim fjármunum er eytt (Epley o.fl. 2004). Hvort fólks gerist 

líffæragjafar veltur á ýmsu öðru en gildum þess. Hvernig löggjöf um líffæragjafir er upp 

byggð, tilhneiging fólks til vanrækslu og þörf til að fylgja venjum ræður mestu um fjölda 

líffæragjafa í hverju landi (Elster, 1989; Johnson og Goldstein, 2003). Vændarkenningin 

og tap fælni fjalla um það að fólki líður almennt verr með að tapa en að missa af 

sambærilegum gróða (Kahneman og Tversky, 1979). Sokkinn kostnaður leiðir til þess að 

fólk gerir rökvillur í ákvörðunum og leggur ýmislegt á sig til að koma í veg fyrir sóun 

(Kahneman og Tversk, 1984; Thaler, 1999). Foot in the door og door in the face eru 

aðferðir sem nota má til að fá fólk til að gangast við einhverju sem það annars myndi 

ekki gera (Freedman og Fraser, 1966; Cialdini o.fl. 1975). 

Mikið framboð vöru og þjónustu getur haft neikvæðar afleiðingar á sölu og líðan 

fólks. Fjölmargir valkostir geta skapað vanlíðan og streitu vegna þess álags sem valið 
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hefur í för með sér, sem getur síðan skilað sér í minni sölu. Fólk á það einnig til að vera 

óánægðara með val sitt þegar margt stendur til boða (Iyengar og Lepepr, 2000). 

Fólk á það til að vanmeta eða ofmeta líkur á tilteknum atburði. Slíkt getur leitt til 

óskynsamlegra ákvarðana. Ásamt því að þykjast sjá merkingu í óreiðu 

(merkingarhneigð) og eftirsjá getur fólk tekið afar slæmar ákvarðanir á 

hlutabréfamarkaði sem getur leitt til sveiflukennds og óstöðugs markaðar (Lohrenz o.fl. 

2007). 

Það að fá himin háan kaupauka greiddan fyrir vinnu sína getur leitt til verri 

frammistöðu fólks í vinnunni. Áhorfendaáhrif geta svo leitt til þess að frammistaða fólks 

verður lakari í flókinni vinnu þar sem margir fylgjast með framgangi hennar (Ariely o.fl. 

2009; Zajonc, 1965) og innri hvati til að vinna vel getur dvínar vegna ytri umbunar (Deci 

o.fl. 1999).   

Af tilgreindum rannóknum að dæma standast ekki forsendurnar hagfræðinnar um 

hinn skynsama mann. Fólk tekur ekki alltaf rökréttar ákvarðanir né dregur ætíð réttar 

ályktanir af umhverfi sínu. Fólk tekur ekki alltaf ákvarðanir sem þjóna hagsmunum þess 

og að lokum veit það ekki alltaf hvað það vill. Skynsemi þarf að skilgreina á annan hátt 

en hagfræðin gerir. Samkvæmt Etzioni (1988) eru tilfinningar, gildi og samfélagsleg 

viðmið ekki aðskilin frá skynsemi, heldur getur vel verið skynsamlegt að taka ákvarðanir 

með hliðsjón af þeim. Hagfræðingurinn og nóbelsverðlaunahafinn Amartya Sen (1999) 

tekur undir með Etzioni og bendir á að við megum ekki falla í þá gryfju að gera ráð fyrir 

því að skynsemi mannsinns sé einungis takmörkuð við sjálfselsku hans. Hann tekur 

eftirfarandi dæmi til að sýna fram á fáránleika þess að gera ráð fyrir þeirri forsendu: 

Tveir menn mætast á götunni. „Hvar er járnbrautarstöðin?“ spyr annar. „Þarna,“  segir 

hinn og bendir á pósthúsið, „og viltu koma þessu bréfi til skila fyrir mig í leiðinni?“ „Já“ 

segir hinn, ákveðinn að opna bréfið til að athuga hvort einhver verðmæti leynast þar.        

Stefnur samfélaga sem mótaðar eru eftir þeim forsendum hagfræðinnar að 

maðurinn sé skynsamur og hagsýnn hljóta að hafa afleiðingar og leiða til vandkvæða. 

Vísbendingarnar eru allt um kring. Kreppur, mikil skuldsetning fólks og þjóða, 

ósjálfbærni, mengun og veðurfarsbreytingar af manna völdum hljóta að gefa tilefni til 

breytinga. Til langs tíma virðist hinn frjálsi markaður ekki geta séð fyrir öllu því sem er 

hagsælt og samfélaginu í hag. Tilrauna hagfræði og hagræn sálfræði sem gera ráð fyrir 

flóknari hegðun fólks ættu að geta mótað stefnu samfélagsins betur fyrir vikið.       
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