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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS-prófs í fjármálum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Vægi ritgerðarinnar er 6 einingar (ECTS). Vinnan við þessa ritgerð hóft snemma vors 2014 

undir leiðsögn Elmars Hallgríms Hallgrímssonar, lektors við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Vil ég þakka honum fyrir stuðning og skilning á verki mín, ásamt athugasemdum sem 

komu að góðum notum. 

Að lokum vil ég þakka vinum mínum sem héldu mér við efnið í gegnum skólagönguna og 

studdu mig þegar á móti blés. 
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Útdráttur 

Áhugi á atferlisfjármálum hefur farið vaxandi síðustu ár þar sem athygli manna hefur beinst 

að þeim hluta fjármálakerfisins sem fylgir ekki helstu líkönum hagfræðinnar. Atferlisfjármál 

fjalla um huglægt mat manna við ákvarðanatöku og hvað það er sem getur haft áhrif á þær 

ákvarðanir. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir helstu kenningum atferlisfjármála, svo sem 

væntingakenninguna (e. Prospect theory), þar sem fjallað er um væntingar manna og borið 

er saman hvernig þeir meta virði hluta annars vegar þegar þeir þegar von er á tapi og hins 

vegar þegar von er á góða. Einnig er fjallað um kenninguna um upplýsingavinnslu(e. 

Information processing) sem snýr að því hvernig spáskekkjur myndast þegar horft er til 

framtíðar, horft er til ofmetnaður þar sem skoðað er hvernig einstaklingurinn metur sjálfan 

sig í samanburði við aðra og einnig hvað hann telur sig geta verið nákvæman í svörum sínum. 

Þá er rætt um leiðsagnaregluna (e. Heuristic) þar sem skoðað er hvernig skekkjur myndast 

vegna tiltækireglunnar (e. Availability heuristic) ásamt því að farið er ítarlega í 

samræmisregluna (e. Representativeness heuristic). Einnig er fjallað um festihrif (e. Anchor 

and adjustment) þar sem reynt er að binda svör þátttakenda við ákveðna fyrirfram gefna tölu. 

Framsetning (e. Framing) hefur einnig mikil áhrif á ákvarðanir þar sem það skiptir megin máli 

hvernig hlutum er komið fram. 

Í niðurstöðunum verða íslenskar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið af fræðimönnum. 

Helstu rannsóknir atferlisfjármála, sem framkvæmdar voru erlendis, eru bornar saman við 

rannsóknir á Íslandi til að öðlast mynd af því hvernig Íslendingar byggja sínar ákvarðanir. 

Erfitt er að segja hvort þessar niðurstöður eru marktækar. Það kemur í ljós að hægt er að segja 

án mikillar vissu, þar sem þýðið var smátt, að hugsunarháttur Íslendinga helst í hendur við 

erlenda jafningja þeirra. 
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1 Inngangur 

Hefðbundnar kenningar um fjármál heimsins gera ráð fyrir því að fjárfestar taki eingöngu 

skynsamlegar ákvarðanir, þ.e.a.s. ákvarðanir sem eru rökréttar miðað við forsendur. 

Atferlisfjármál fjalla um það þegar fjárfestar bregða sér út fyrir ramma skynseminnar, hvort 

sem það er viljandi gert eða óviljandi. Í þessari ritgerð verður fjallað sérstaklega um tvenns 

konar afbrigði atferlisfjármála Það er annars vegar það þegar fjárfestar gera mistök í tengslum 

við það að túlka með röngum hætti gögn sem þeir fá í hendurnar og ofmeta getu sína en hins 

vegar eru það leiðsagnarreglur sem fólk notar til að draga ályktanir. Andstæðan við 

leiðsagnarregluna eru svokallaðar algrímur þar sem lausn verkefna er alltaf rétt en algrímur 

verða ekki til skoðunar hér. 

Áhrif fjárfesta sem hugsa órökrétt á markaðinn eru takmörkuð þar sem þeir eru sjálfstæðir og 

hafa minniháttar áhrif á veltu markaðarins. Ekki er þó hægt að gefa sér hversu hátt hlutfall 

þeirra er þar sem þetta byggist alfarið á huglægum hluta fjárfesta og ekki er hægt að greina 

hlutfallið út frá gögnum. Sumir þeirra græða og aðrir tapa sem gerir það að verkum að 

markaðsverð helst í jafnvægi því ef markaðsverð lækkar umfram raunvirði þá kaupa aðrir 

fjárfestar, sem notast við útreikninga en ekki huglægt mat, bréfin og þegar markaðsverð 

hækkar umfram raunvirði þá selja fjárfestar. 
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2 Noise Traders 

Áður en hægt er að skoða áhrif atferlisfjármála á mörkuðum hérlendis, eða í raun hvar sem er 

í heiminum, verður að athuga hverjir verða fyrir áhrifum þeirra. Stærstur hluti fjárfesta fer 

eftir ákveðnum kenningum og verðmetur hluti með sambærilegum hætti. Ákveðnar 

kenningar og formúlur, eins og til dæmis arðgreiðslulíkanið, frjáls sjóðsstreymisaðferð, 

bókfært virði og kennitöluútreikningar, valda því að útgangspunktur flestra fjárfesta er sá sami 

eða svipaður þegar kemur að verðmati. Þetta veldur því að möguleikar til hagnaðar eru 

takmarkaðir. Ekki fylgja þó allir sömu kenningum og sumir fjárfestar fara eftir öðrum 

aðferðum sem erfiðara er að beina athygli sinni að. Þessi tegund fjárfesta verður héðan í frá 

kölluð hávaðasami fjárfestirinn (e. Noise Trader). Fischer Black lýsir hávaðasömu fjárfestunum 

á eftirfarandi hátt.  

Noise traders are willing to trade even when from an objective point of view they 

would be better off not trading. Perhaps they think the noise they are trading on is 

information. Or perhaps they just like to trade (Black, 1986, tilvitnun fengin hjá Forbes 

(2009, 119). 

Ráða má af orðum Fischers að ómögulegt sé að sjá fyrir hvað hinn hávaðasami fjárfestir mun 

gera. Þessi ófyrirsjáanleiki veldur því að á markaði myndast tækifæri til hagnaðar fyrir alla þá 

fjárfesta sem hafa aðgang að góðum upplýsingum og sjá möguleika á því að hagnast með 

verðmatsaðferðum sem byggjast á útreikningum Þeir fjárfestar verða héðan af kallaðir 

upplýstir fjárfestar (Forbes, 2009) 
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3 Væntingakenningin  

Væntingarkenningin (e. Prospect theory) er að öllum líkindum þekktasta kenning 

atferlisfjármála. Höfundar hennar eru tveir, þeir Daniel Kahneman og Amos Tversky, og á 

kenningin upphaf sitt að rekja til ársins 1979. Kahneman og Tversky kölluðu kenninguna 

væntingarkenningu vegna þess að um er að ræða kenningu um það hvernig fólk væntir þess 

að hlutir virki og hvernig fólk hagar sér undir álagi og óvissu.  

Til útskýringar má taka sem dæmi fjárfesti sem fær ráðleggingar frá tveimur 

fjármálafræðingum, báðir velja þeir sama sjóð til að kynna fyrir honum. Annar ráðgjafinn segir 

að sjóðurinn hafi skilað 7% ávöxtun að meðaltali síðustu fimm árin. Hinn ráðgjafinn segir að 

sjóðurinn hafi farið umfram væntingar síðustu 10 árin en ávöxtun hafi farið lækkandi. Þó svo 

að um sama sjóðinn sé að ræða í báðum tilvikum er fjárfestirinn, samkvæmt 

væntingarkenningunni, líklegri til að kaupa af fyrri fjármálaráðgjafanum, þeim sem sagði að 

meðalávöxtun væri 7%, frekar en hinum sem talaði bæði um háa og lága ávöxtun. Til 

einföldunar verður ekki farið of djúpt í þessa kenningu þar sem hún ein og sér gæti verið 

umfangsefni heillar ritgerðar. 

3.1 Virðisfall (e. Value function) 

 

 

Mynd 1 Mögulegt virðisfall (byggt á Kahneman og Tversky; 1979; bls. 263)  
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Til að gefa betri mynd að þessu er hér sett upp teikning af virðisfallinu (e. Value function)  

sem fólk notar til að meta fjárhagslegan gróða (e. Gains) eða tap (e. Losses). Væntingargildið 

fer ekki eftir heildarauði einstaklings, heldur eftir breytingu á auðnum. Í núllpunktinum er 

engin breyting á auði og þar gerist því ekki neitt. Vinstra megin við núllpunktinn má sjá tap. 

Ástæðan fyrir því að fallið er kúpt frekar en hvelft skýrist af því að fjárfestar eiga það til að 

vera áhættusæknari þegar kemur að tapi, frekar en áhættufælnir eins og þeir eru þegar 

hagnast. Í samræmi við þetta má sjá að fjárfestar sem versla með ríkisskuldabréf (e. T-bonds) 

eiga það til að taka meiri áhættu seinnipart dags ef þeir hafa tapað pening fyrripart dags (Coval 

og Shumway, 2001).  

3.2 Vigtin (e. Weighting function) 

Vigtin segir til um það hvernig fólk hugsar um líkindi út frá sálfræðilegum forsendum. Líkur 

eru mældar milli 0–100%. Við getum greint einhverjum frá líkunum á því að eitthvað gerist en 

það þurfa ekki endilega allir að vera sammála.  

 

 

Mynd 2: Mögulegt Vigtarfall. 

Samkvæmt kenningu Kahneman og Tversky hugsar hinn almenni borgari eins og líkurnar séu 

engar þegar hverfandi líkur eru á því að eitthvað ákveðið gerist. Það er vegna þessa sem 

brattinn er svona mikill við upphaf líkinda (x-ás). Eftir því sem líkurnar aukast verða þær 
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áþreifanlegri og menn átta sig til dæmis á því að 10% áhætta er til staðar, annað en kannski 

1% sem flestir segja að sé engin áhætta. Lár halli er á fallinu þar sem líkurnar eru nærri 50%, 

þar er munurinn á því hvernig fólk skynjar 40% og 60% líkur ekki mikill, en þó einhver. Þegar 

komið er nær 90% er almenningur farinn að gefa sér að líkurnar séu það góðar að nánast 

öruggt er að hluturinn gangi upp, þetta útskýrir aftur hve bratt fallið er. 

Til að útskýra þetta betur getum við gefið okkur dæmi. Gefum okkur að líkurnar á að lenda í 

flugslysi sé 1:10.000.000 en þá námunda flestir það að núlli, sem segir að þeir hafi engar 

áhyggjur að slysinu og líkurnar hafa ekkert vægi. Sumir þó telja líkurnar nógu miklar til þess 

að hafa áhyggjur af þeim, þetta er hægt að sjá á myndinni fyrir ofan þar sem vægi líkindanna 

eykst stórlega við litla breytingu á raunlíkindum. Einnig er hægt að segja að þegar líkurnar á 

því að eitthvað gerist mælast 99% gera flestir ráð fyrir að það sé öruggt að svo muni fara  
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4 Upplýsingavinnsla (e. Information processing) 

Villandi eða rangar upplýsingar geta leitt til þess að fjárfestar taki rangar ákvarðanir. Hér 

verður fjallað um þrjár helstu leiðirnar sem geta orðið til þess (Bodie, Kane og Marcus, 2011: 

410). 

4.1 Spáskekkjur (e. Forecasting Errors) 

Þegar litið er til fyrirtækja og áætlanagerðar þeirra er margt sem getur farið úrskeiðis. Mikil 

skekkja getur myndast þegar fjármálastjórar fara að áætla innkomu næstu tímabila, sér í lagi 

þar sem ofmat á árangri er algengari en vanmat. Þegar áætlanir eru búnar til er oft einungis 

horft til skemmri tíma, ef til vill aðeins nokkra mánuði aftur í tímann, í stað þess að skoða 

nokkur ár. Þetta getur mögulega orðið til þess að spá næstu tímabila einkennist af arðsamasta 

tímabili fyrirtækis. Spáskekkjur eru líka algengar hjá sjóðstjórum sem auglýsa kannski 

eingöngu hvaða ávöxtun þeir hafa haft á síðasta ári, sem var kannski yfir ávöxtun markaðarins, 

en láta liggja milli hluta að segja frá því að þeir hafi skilað neikvæðri ávöxtun síðustu fimm árin 

á undan. Mannskepnan er þannig gerð að hún telur að það sem gerist næst manni gefi betri 

mynd á því sem gerist í framtíðinni (Bodie, Kane og Marcus, 2011: 411). 

Sem dæmi um hvernig þetta getur haft áhrif í viðskiptum þá missti fjármálastjóri 

lyfjasölufyrirtækisins Walgreen vinnuna þar sem hann spáði skakkt fyrir um áætlaða innkomu 

fyrirtækisins á sölu lyfja (Sharma, 2014). Þó er erfitt að segja til um hversu mikil áhrif þetta 

hafði á virði fyrirtækisins en líklegast lýsir niðursveifla fyrirtækisins þann 31. júlí þessu 

ágætlega þar sem gengið féll þá um 2,99% samkvæmt NYSE. (Walgreen comapany, e.d.) 

4.2 Oföryggi (e. Overconfidence) 

There is a dangerous cliché in the financial world that everything depends on 

confidence. One could be better argue for the importance of unremitting suspicion 

(Galbraith, 1975, tilvitnun fengin hjá Forbes, 2009: 141 ). 

Líkt og Galbraith segir er hættulegt að byggja mat sitt á fjárfestingum á innsæinu einu saman. 

Lengi hefur mannskepnan að jafnaði talið sig hæfari en hún í raun og veru er og það er einmitt 
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það sem við köllum oföryggi. Oföryggi birtist þó ekki einungis í einu formi og hér verður gerð 

grein fyrir nokkrum tegundum oföryggis og einkennum þeirra. 

4.2.1 Misútreikningur (e. Miscalibration) 

Fólk á það til að ofmetnast og það kallast misútreikningur þegar menn hneigjast til þess að 

ofmeta hversu mikið þeir vita. Hægt er að rannsaka þetta á tvo vegu, annars vegar með því að 

fá fólk til að giska á vikmörk einhvers sem rannsakendur vita þegar svarið við. Sem dæmi væri 

hægt að spyrja um á hvaða hæðarbili tindurinn á Everestfjalli er. Þar sem vitað er hversu hátt 

Everest-fjall með 90% vissu er hægt að álykta að því þrengra bil sem er á milli efri og neðri 

marka þeim mun líklegra er að misútreikningur (e. Miscalibration) eigi sér stað. Önnur leið til 

að sjá þetta er að fá úrtak til að taka krossapróf sem inniheldur til dæmis 50 spurningar og 

spyrja í lok prófsins hvað þátttakendur búist við að vera með marga krossa rétta. Þeir sem 

halda því fram að vera með fleiri krossa rétta en raun ber vitni, þeir aðilar eiga við oföryggi að 

stríða (Ackert og Deaves, 2010).  

4.2.2 Yfir meðaltali (e. Better than average effect) 

Rannsóknir sýna að stór hópur fólks telji sig að jafnaði hæfari en meðalmaðurinn. Tökum sem 

dæmi rannsókn sem snerist um það hversu góða ökumenn þátttakendur töldu sig vera á 

skalanum 0–10 þar sem 5 er einkunn meðalmanns. Að jafnaði telur hver einstaklingur sjálfan 

sig vera betri en meðalmaðurinn. Við getum hér litið til rannsóknar sem Ola Svenson 

framkvæmdi. Ola framkvæmdi rannsókn á tvenna vegu og með tvö mismunandi þýði. Hann 

lagði fyrir könnun varðandi hversu öruggir og hversu hæfileikaríkir ökumenn teldu sig vera. 
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Rannsóknin átti sér stað annars vegar í sálfræðideild Háskólans í Stokkhólmi og hins vegar í 

Háskólanum í Oregon í Bandaríkjunum. 

 

 

Mynd 3: Ola Svenson, 1981, bls. 145. 

Rannsóknin leiddi í ljós að hinn almenni ökumaður telur sig í flestum tilfellum öruggari og 

hæfari en meðalmaðurinn (Svenson, 1981, 143-148). 
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5 Leiðsagnarreglan (e. Heuristic) 

Leiðsagnarreglur hjálpa til við ákvarðanir sem taka þarf hratt. Í raun og veru segir þetta til um 

hvernig á að bregðast við ákveðnum aðstæðum þegar ekki gefst tími til að fara í flókna 

útreikninga sem geta tekið of langan tíma. Skipta má leiðsagnarreglum í tvennt, annars vegar 

fyrstu viðbrögð við aðstæðum og hins vegar önnur viðbrögð. 

Sem dæmi má nefna að þegar þú gengur niður götu og heyrir skyndilega háværan hvell þá eru 

fyrstu viðbrögð þín þau að færa þig í burtu frá hljóðinu þar til hægt er að meta aðstæður. Í 

þessu tilfelli eru engin kennd viðbrögð sem maður beitir, þetta eru ósjálfráð viðbrögð 

mannskepnunnar. Þegar fyrstu viðbrögð eru yfirstaðin tekur forvitnin oftast við og þá eru 

aðstæður kannaðar betur, til dæmis athugað hvort lætin tengdust byssuskoti eða 

skemmtiatriði og það er þetta sem kallast seinni viðbrögð (Ackert og Deaves, 2010).Skekkjur 

vegna leiðsagnarreglna 

5.1.1 Tiltækireglan (e. availability heuristic) 

Tiltækireglan fjallar um það að taka ákvarðanir út frá því sem fyrst kemur upp í hugann og 

auðveldast er að hugsa um. Ef þú ert til dæmis að reyna að finna út hversu oft  flugslys eiga 

sér stað eða hversu líklegt er að þér verði rænt tekur þú eftir því sem kemur fram í fjölmiðlum 

eða er yfirhöfuð aðgengilegar upplýsingar sem áttu sér stað í náinni fortíð. Áhugavert er að 

skoða markaðinn þar sem til dæmis í tæknigreiningu byggist ein aðferð á því að skoða verð 

bréfa síðustu ár. Ef það er ekki horft nógu langt aftur getur myndast mikil skekkja í 

niðurstöðunum. Hægt er að horfa til hrunsins eða miða við bólur. Ekki er algilt að nýjustu 

upplýsingar séu marktækar (Hayibor og Wasieleski, 2009).  

5.1.2 Samræmisreglan (representativeness heuristic) 

Þegar við skoðum spurningar sem byggjast alfarið á líkum og persónulegum ágiskunum líkt og 

þegar spurt er um líkurnar á því að hlutur A tilheyri flokki B. Hverjar eru líkurnar á því að bréf 

A hækki í verði eftir að þú kaupir það? Þetta er viðfangsefni samræmisreglunnar. Við getum 

tekið stutt dæmi til að lýsa þessu betur. 
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Sigurður er mjög feiminn og hlédrægur einstaklingur, hjálpsamur, hefur lítinn áhuga á 

samskiptum við fólk. Hann er skipulagður og snyrtilegur til fara, hann er einnig mjög 

smámunasamur og vandar alltaf vel til verka. Hvernig getum við áætlað við hvað hann starfar? 

Hvernig getur fólk ákveðið líkurnar á því að hann starfi við eitthvað af eftirfarandi störfum: 

bóndi, sölumaður, flugmaður, bókasafnsvörður eða sjúkraþjálfari? Við byggjum líkurnar oft á 

staðalímyndum hverrar starfsgreinar fyrir sig. Miðað við samræmisregluna myndum við 

líklega gefa okkur að hann starfi einna helst sem bókasafnsvörður. Ályktanir sem þessar geta 

verið hættulegar og oft og tíðum rangar. Þótt hann líkist staðalímynd bókasafnsvarðar í fari 

þá er ekkert sem segir endilega til um að hann starfi sem slíkur. 

Það eru ýmiss atriði sem geta haft áhrif á líkur sem þarf að taka til greina í samræmi við 

samræmisregluna og verður hér fjallað um þrjár af helstu greinunum hennar (Tversky og 

Kahneman, 1974) 

5.1.2.1 Ónæmi fyrir fyrri líkindum á útkomun (e. Insensitivity to prior probability of 

outcomes) 

Eitt þeirra atriða sem hefur ekki áhrif á valmöguleikana en ætti að hafa mikil áhrif á líkur hvers 

valmöguleika fyrir sig eru raunlíkur fyrri sambærilegra atburða. Í tilfelli Sigurðar hér að ofan 

mætti ef til vill taka það með í reikninginn að það eru mun fleiri sem starfa sem bóndar en 

bókasafnsverðir. Hlutfall heildarstarfsmanna sem starfa við hverja grein fyrir sig ætti að hafa 

áhrif á líkur þess að hann sé í raun bókasafnsvörður frekar en bóndi. Notast er við þetta þegar 

úrtakið skiptist til dæmis þannig að 30% eru bókasafnsverðir en 70% eru bóndar.  

Regla Bayes segir til um það að þegar horft er til tveggja möguleika á borð við þessa (bóndar 

og bókasafnsverðir) að þá er hægt að finna líkurnar á því hver ætti að koma næstur í röðinni. 

Hlutföll líkinda eru því (0,7/0,3)2 = 5,44 sem segir að fyrir hvern einn bókasafnsfræðing eru 

valdir 5,44 bóndar.  

Nauðsynlegt er þó að í lýsingunni sé ekkert gefið upp sem gæti haft áhrif á ákvörðun svaranda, 

svo sem menntun eða starfsgrein foreldra. 
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5.1.2.2 Ónæmi fyrir stærð úrtaks (e. Insensitivity to sample size)  

Til þess að meta líkindi hvers þáttar fyrir sig í úrtaki er mikilvægt að taka tillit til stærðar 

úrtaksins. Algengt þykir að draga ályktanir út frá of litlum úrtökum. 

Tökum sem dæmi tvær fæðingardeildir á sjúkrahúsum. Á fæðingardeild A fæðast að jafnaði 

15 börn á dag og á fæðingardeild B fæðast að jafnaði 45 börn á dag. Spurt er hversu marga 

daga hjá hvorum spítala fyrir sig fæðingarhlutfall drengja fari yfir 60% á ári? Það eru algeng 

mistök að áætla sem svo að sami dagafjöldinn sé á báðum stöðum því stærð úrtaksins skiptir 

höfuðmáli. Þar sem helmingslíkur eru á því að það fæðist strákur hverju sinni er það svo að 

eftir því sem úrtakið er stærra verða minni líkur á því að frávik líkt og þau sem spurt er um eigi 

sér stað (Tversky og Kahneman, 1974). 

5.1.2.3 Misáætlun líkinda (e. Misconceptions of chance) 

Menn eiga það til að misreikna líkurnar á því að eitthvað gerist af handahófi, til dæmis í 

peningakasti. Ef peningi er kastað hundrað sinnum ættum við að vera nálægt því að fá upp 

fimmtíu framhliðar og fimmtíu bakhliðar. Ef við skoðum hins vegar einungis nýjustu tíu köstin 

gæti raunin verið sú að í 8 köstum af 10 hafi framhliðin komið upp. Margir, en þó ekki allir, 

eiga það til að gefa síðustu köstunum meira vægi en heildarfjölda kasta. Leiðir þetta því til 

þess að flestir búast við því að bakhliðin komi upp í næsta kasti, þar sem það er „kominn tími 

til“ að hún komi upp. Því má segja að oft og tíðum sé ekki lögð nægjanleg undirbúningsvinna 

í rannsóknir og nýjustu tölur gefa ekki endilega rétta mynd fyrir framhaldið (Tversky og 

Kahneman, 1974). 

5.1.3 Festihrif (e. Anchor and adjustment) 

Við ýmsar mögulegar aðstæður tekur fólk ákvarðanir sem byggjast á því sem fyrstu tölurnar 

gefa til kynna. Oft er ekki hægt að aðlaga ágiskanirnar að réttri niðurstöðu svona auðveldlega. 

Upphaflega ágiskunin byggist oft á upphaflegu gildunum sem gefin eru upp. Tökum sem dæmi 

margfeldi átta talna: 

1*2*3*4*5*6*7*8 
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Hver myndir þú giska á að væri rétta útkoman, án þess þó að leggjast í mikla útreikninga? 

Undirmeðvitund manna á það til að reikna út margfeldi fyrstu talnanna ósjálfrátt áður en 

maður kemur með útkomuna. Í könnun sem Tversky og Kahneman gerðu komust þeir að því 

að meðalágiskun manna væri um 512 en hin rétta útkoma er 40.320. Aðstæðurnar skána ögn 

þegar við byltum margfeldinu: 

8*7*6*5*4*3*2*1 

Í þessu tilfelli var meðaltalið 2.250 sem er nær hinni réttu lausn en engu að síður langt frá 

henni. Með því, án tilliti til lengdar rununnar, að hafa fyrstu nokkrar tölurnar sem festihrif er 

hægt að hagræða að til hluta þeirri tölu sem þátttakendur telja vera nálægt réttu svari 

(Tversky og Kahneman, 1974). 

Stundum getur festihrif orðið til af sjálfu sér. Segja má að til séu tvær leiðir til að það gerist. 

Annars vegar getur verið spurt um lengd á hval og gefið upp að meðallengd hvala sé 20 metrar. 

Þetta veldur því að ágiskanir leitast í áttina að uppgefinni tölu. Hins vegar getur verið hægt að 

spyrja um hlut sem tengist einhverju í raun og veru. Epley og Gilovich spurðu: „Hvaða ár kom 

annar landkönnuðurinn frá Evrópu til Ameríku?“ Leiðin hér til að koma auga á festihrif er 

aðeins óljósari. Þar sem almenningur í Bandaríkjunum, þar sem Epley og Gilovich 

framkvæmdu könnunina, vissi að Kólumbus hafði numið land árið 1492 notuðu þeir Kólumbus 

sem festihrif – hluturinn var bundinn við eitthvað sem er almenn vitneskja. Flestir svöruðu því 

með ártali rétt eftir 1492 (Epley og Gilovich, 2001: 391–396). 

5.1.4 Framsetning (e. Framing) 

Vandamál sem þarfnast ákvörðunar eru af ýmsum toga auk þess sem skoðanir fólks eru ekki 

alltaf þær sömu. Ef fólk er spurt að því hvort það vilji frekar glas sem er hálffullt eða glas sem 

er hálftómt átta flestir sig á því að það skiptir ekki máli hvernig svarið er, það er alltaf jafn 

mikið í glasinu. Málin eru þó ekki alltaf svona augljós.  

Ákvörðunarrammi er skilgreindur út frá sjónarhorni þess sem glímir við ákvörðun. 

Framsetning rammans getur haft umtalsverð áhrif á niðurstöðuna sem hann mun gefa þér. 

Hægt er að láta ramman hafa áhrif á einkenni hvers persónuleika fyrir sig. Stundum er 



20 
 
 

 

ramminn óljós sem veldur því að erfiðara er að sjá í gegnum hann, miðað við til dæmis dæmið 

um hálffulla eða hálftóma glasið. Vegna þess er hægt ná fram ólíkum ákvörðunum hjá sama 

fólki með því einu að umorða spurninguna, jafnvel í fjármálum, eins og fjallað verður um í 

næstu köflum (Ackert og Deaves, 2010). Besta leiðin til að skilja hvernig mismunandi 

framsetning getur haft áhrif á ákvarðanir er að skoða dæmi samhliða útskýringum. Hér á eftir 

verður farið yfir þrjár helstu tegundir framsetninga og hvernig þær ganga fyrir sig. 

5.1.4.1 Framsetning gjörninga (e. Framing of Acts) 

Ímyndum okkur aðstæður þar sem hægt er að velja um tvo möguleika, annars vegar þar sem 

þú græðir fé og hins vegar þar sem þú ertu að tapa. 

Dæmi 1: 

A. Öruggur hagnaður upp á $240 (84%) 

B. 25% líkur á að hagnast um $1.000 (16%) 

   og 75% líkur á að hagnast ekkert 

Dæmi 2: 

C. Öruggt tap upp á $750 (13%) 

D. 75% líkur á að tapa $1.000 (87%) 

   og 25% líkur á að tapa engu 

Hér sjáum við tilraun sem Kahneman og Tverky framkvæmdu á 150 manna úrtaki. Áhugavert 

er að skoða hana með væntingarkenninguna (sjá 3. kafli) í huga. Mynd 2 í 4. kafla sýnir í raun 

það sem er verið að skoða hér og leggur áherslu á að menn vilja frekar finna til öryggis með 

ákvarðanir sínar. 
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Tafla 1 Útreikningar á væntri ávöxtun 

Þetta sést augljóslega í dæmi 1 þar sem mun stærri hlutur kýs öruggari leiðina þrátt fyrir að 

væntur hagnaður svarmöguleika B sé hærri. 

Þegar dæmi 2 er hins vegar skoðað, þar sem er verið að skoða tap en ekki hagnað, kemur í 

ljós að fólk er mun áhættusæknara þegar möguleiki er á því að endurheimta tapað fé. 

Að mati höfundar fara Kahneman og Tversky reyndar rangt að hér ef markmiðið er að bera 

saman dæmin tvö þar sem vænt tap er það sama í svarmöguleika C og D. 

Engu að síður eru þessar niðurstöður í samræmi við væntingakenninguna sem þeir settu fram. 

Þar kemur fram að fólk er áhættusæknara þegar það reynir að takmarka tap en er aftur á móti 

áhættufælnara þegar hagnaðarvon er (Tversky og Kahneman, 1981). 

5.1.4.2 Framsetning í óvissuástandi (e. Framing of Contingencies) 

Þegar þú veist ekki hvað framtíðin ber í skauti sér er talað um óvissuástand og þegar 

spurningar eru settar villandi fram er erfitt að gera sér grein fyrir virkni þeirra. Hér eru þrjú 

sýnidæmi til að einfalda útskýringar: 

Dæmi 1: 

Hvern af eftirfarandi valmöguleikum myndirðu velja? 

A. Öruggur $30 vinningur (78%) 

B. 80% líkur á því að vinna $45 (22%) 

Dæmi 2: 

Hugsum okkur tveggja þrepa leik. Til þess að eiga von á vinningi þarf að komast í 
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gegnum fyrsta þrep og það eru 25% líkur á því, sem gerir 75% líkur á því að þú dettir 

út í fyrstu umferð. Þegar þú ert kominn á annað stig geturðu valið um eftirfarandi 

valmöguleika: 

C. Öruggur $30 vinningur (74%) 

D. 80% líkur á að vinna $45 (26%) 

Dæmi 3: 

Leiknum er skipt upp eins og í dæmi 4, nema núna þarftu að velja áður en þú tekur 

þátt. Hvern af eftirfarandi myndirðu velja: 

E. 25% líkur á að vinna $30 (42%) 

F. 20% líkur á að vinna $45 (58%) 

Þegar við skoðum dæmi 1 sjáum við enn á ný að þetta stenst væntingarkenninguna þar sem 

fólk vill frekar öruggan hagnað en taka áhættu til að greiða meira sem sést þegar borin er 

saman vænt ávöxtun.  

 

Tafla 2 Útreikningar á væntri ávöxtun 

 

 Miðað við þetta ætti hinn hagsýni maður að velja áhættuna þar sem vænt ávöxtun þar er 

hærri. 

Dæmi 2 og 3 eru einnig áhugaverð fyrir þær sakir að í raun er spurt um sama hlutinn nema á 

mismunandi stöðum í ferlinu. Í dæmi 2 ertu kominn í gegnum fyrsta stig leiksins og færð að 

velja úr mögulegri niðurstöðu. Enn og aftur kemur í ljós að áhættufælni einkennir leikmenn 

þegar horft er til væntrar ávöxtunar. Hins vegar, þegar horft er til þessara tveggja dæma, eru 
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þau alveg eins þar sem engin hagnaðartækifæri myndast í lok 1. stigs. Það gefur til kynna að 

að öllu óbreyttu ætti val leikmanna að vera eins milli dæmanna tveggja. Í ljós kemur þó að 

með því að orða dæmið á mismunandi hátt getur það haft mikil áhrif á svör leikmanna (sjáum 

að 80%*25% =20% og 100%*25%=25%). Leikmenn fara meira að segja að hallast að hinum 

skynsama fjárfesti og elta þannig hæstu væntu ávöxtunina (Tversky og Kahneman, 1981). 
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5.1.4.3 Framsetning á útkomum (e. The framing of outcomes) 

Að lokum tökum við fyrir framsetningar á útkomu. Hér eru tvö dæmi: 

Dæmi 1: Ímyndum okkur að útbreiðsla faraldurs sé yfirvofandi Í Bandaríkjunum þar 

sem áætlað er að 600 manns muni láta lífið. Þú getur valið á milli tveggja leiða: 

A. 200 manns verður bjargað (72%). 

B. 1/3 líkur á því að allir bjargist en 2/3 líkur á að allir deyi (18%). 

 

Dæmi 2: Ímyndum okkur að útbreiðsla faraldurs sé yfirvofandi Í Bandaríkjunum þar 

sem áætlað er að 600 manns muni láta lífið. Þú getur valið á milli tveggja leiða: 

A. 400 manns láta lífið (22%). 

B. 1/3 líkur á því að enginn deyi en 2/3 líkur á að 600 manns láti lífið (78%) (Tversky 

og Kahneman, 1981:453) 

Hér má bersýnilega sjá að framsetningin skiptir öllu máli, hvort talað er um að bjarga 

mannslífum eða láta menn ekki deyja. Enn og aftur sést að þetta á sér samstöðu með 

væntingarkenningu Kahneman og Tversky þar sem fólk er áhættusæknara þegar kemur að 

tapi en tekur frekar fengnum hlut, vilja frekar bjarga 20 heldur en að láta 40 deyja í þessu 

dæmi, þegar kemur að því að bjarga fólki. 
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6 Niðurstöður 

Síðustu ár hafa nokkrir fræðimenn á Íslandi framkvæmt rannsóknir varðandi hluti sem 

tengjast atferlisfjármálum. Hér verður fjallað um nokkrar þeirra og tengingar rannsókna við 

fræði atferlisfjármála. Að lokum verður skoðað hvort Íslendingar fylgi eftir þeim kenningum 

sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð.  

6.1 Betra en meðaltal og hvernig Íslendingar meta sjálfa sig 

Eins og kemur fram í kafla 4.2.2 telja Bandaríkjamenn og Svíar almennt að þeir sjálfir séu betri 

ökumenn en meðalökumaðurinn. Ætli hið sama gildi um Íslendinga? Gylfi Magnússon (2014) 

lagði fyrir könnun hjá nemendum sínum þar sem 54 nemendur tóku þátt. Einnig lagði hann 

könnun fyrir 18 kennara innan Viðskiptafræðideildar. Spurningin sem lögð var fyrir var einföld. 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu góða ökumenn þeir teldu sig vera á skalanum 

0–10, þar sem meðalgóður ökumaður myndi fékk 5. 

Svörin sem fengust frá bæði nemendum og kennurum voru afgerandi í meira lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá má á myndinni hvernig þátttakendur skiptust eftir því hvaða einkunn þeir gáfu sjálfum sér. 

Einungis einn kennari taldi sig vera lélegri en meðalökumaðurinn og gaf sjálfum sér 4 í 
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Mynd 4 Samanburður nemenda og kennara. Myndin var sýnd í fyrirlestri XII í Stýringu 
Fjármálasafna vorið 2014. Kennari og höfundur myndar er Gylfi Magnússon og fékk 
höfundur góðfúslegt leyfi til að nota hana hér.  
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einkunn. Einnig var aðeins einn sem taldi sig vera ökumann í meðallagi. Meðaleinkunnin sem 

kennarar gáfu sér var 7,44. 

Nemendurnir voru á sama máli. Tveir nemendur töldu sig vera lélegri en meðalökumaðurinn 

og gáfu sjálfum sér 3 í einkunn. Allir hinir töldu sig vera í meðallagi góða eða betri. 

Meðaleinkunnin sem nemendur gáfu sér var 7,67 og töldu þeir sig því betri en kennarar 

deildarinnar (Gylfi Magnússon, 2014) 

Áhugavert er að þessar niðurstöður haldast í hendur við rannsóknir Kahneman og Tversky, og 

eru því Íslendingar ekki frábrugðnir erlendum svarendum. Einnig er áhugavert að skoða mat 

fjárfesta á sjálfum sér varðandi það hversu mikilli ávöxtun þeir geta náð fram. Haukur C. 

Benediktsson, Friðrik H. Jónsson og Haukur Freyr Gylfason framkvæmdu rannsókn í tengslum 

við það árið 2006, skömmu fyrir hrun. Þeir lögðu könnun fyrir 141 nemanda (leikmenn) við 

Háskóla Íslands og 25 starfsmenn íslenskra verðbréfafyrirtækja (sérfræðingar) eða alls 166 

manns. Leikmenn komu aðallega úr Félagsvísindadeild (48,9% og Viðskipta- og hagfræðideild 

(40,4%). 

Framkvæmdin fór þannig fram að þátttakendur voru spurðir um fimm erlend hlutabréf til að 

mæla kvörðun. Einnig voru fimm spurningar um bakgrunn hvers svaranda en þær spurningar 

verða ekki ræddar hér. Spurt var að því hvort hlutabréf myndu hækka eða lækka í verði og 

hversu öryggir svarendur væru um að þeir hefðu rétt fyrir sér. Svarendur áttu að mæla 

prósentin í tugum þannig að 0-–10% í öryggi væru 1 stig og 11–20% væru 2 stig og svo 

framvegis (Haukur C. Benediktsson, Friðrik H. Jónsson og Haukur Freyr Gíslason, 2006: 171–

177). 
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Mynd 5 meðalvissa (kvörðun) og hlutfall réttra svara sérfræðinga og leikmanna. 

Þegar rýnt er í töfluna sést hversu öruggir sérfræðingar og leikmenn telja sig vera til móts við 

réttra svara í raun. Sést hér að sérfræðingarnir eru að jafnaði nokkuð nálægt réttu svari og 

ekki er hægt að segja að ofmat hrjái þá, þótt það sé talið líklegra að þeir sem telji sig vita meira 

en meðalmaðurinn um það sem er að gerast eigi það til að ofmeta sig (Heath og Tversky 

(1991). Hins vegar sést að í hverju tilfelli fyrir sig ofmátu nemendurnir öryggi sitt varðandi 

matsbreytingar hlutabréfanna. Rannsókn þessi bendir til þess að það er reynsla í starfi sem 

hefur dragi meira úr oföryggi heldur en nám. 

6.2 Samræmisreglan og skoðanir Íslendinga 

Í grein Gylfa um leitina að homo oeconomicus leggur hann fyrir spurningu í tengslum við 

samræmisregluna (kafli 5.1.2). Spurningin er svona: 

Í tilteknu úrtaki hjá Hagstofunni eru 30% þátttakenda X og 70% Y, allt karlar. 

Guðmundur er einn þeirra sem lenti í úrtakinu. Hann er kvæntur en barnlaus. Hann er 

hæfileikaríkur og metnaðargjarn. Allt bendir til þess að hann verði árangursríkur í starfi 

og er hann vel liðinn af samstarfsmönnum sínum. (Gylfi Magnússon, 2014: 76). 

Tvær útgáfur voru lagðar fyrir, annars vegar þar sem verkfræðingar voru X og lögfræðingar Y 

og hins vegar öfugt. Lýsingin á manninum er alfarið tilgangslaus hvað varðar að mynda sér 
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skoðun á honum og gefur á engan hátt til kynna hvort hann sé líklegri til að starfa sem 

lögfræðingur eða verkfræðingur. Spurt er að hvorri starfsstéttinni Guðmundur er líklegri til að 

tilheyra? 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að svarendur svari flestir rétt miðað við þær upplýsingar sem 

gefnar eru upp. Í fyrri útfærslunni svöruðu 19 af 26 (73%) að maðurinn væri lögfræðingur,  í 

útfærslunni þar sem lögfræðingar voru 70%. Í seinni útfærslunni, þar sem sagt var að 

verkfræðingar væru í meirihluta, svöruðu 23 af 28 að hann væri verkfræðingur. Þetta gerir 

það að verkum að 43 af 54 (78%) svöruðu eðlilega miðað við spurninguna og kenningar þar 

um (e. Insensitivity to prior probability of outcomes) (Gylfi Magnússon, 2014). 

6.3 Framsetning á útkomum (e. The framing of outcomes) á Íslandi 

Skynja Íslendingar framsetningu á sama hátt og aðrar vestrænar þjóðir? Spurningin hér að 

neðan er sambærileg dæminu sem gefið er upp í kafla 5.1.4.3 um framsetningu á útkomum 

en henni er breytt til að eiga betur við íslenskar aðstæður. Dæmi þetta var sett fram í tveimur 

mismunandi útfærslum til að sýna fram á áhrif framsetningar á niðurstöður. 

Dæmi: 

Stórhættuleg flensa af nýjum stofni er á leið til landsins. Heilbrigðisyfirvöld hafa áætlað að 

sextíu Íslendingar muni deyja af völdum hennar ef ekkert verður að gert. Læknar standa 

frammi fyrir tveimur kostum, A og B. Með hvorum kostinum mælir þú ef líklegar afleiðingar 

þeirra verða sem hér segir: 

Báðir hóparnir fengu sama valmöguleika A en samkvæmt honum eru líkurnar á því að það 

takist að bjarga öllum um 1/3 og líkurnar á að engum verði bjargað eru 2/3. 

Hins vegar voru valmöguleikar B tveir og skipt var til helminga úr úrtakinu, þ.e. helmingur 

svarenda tók útgáfu 1 og hinn helmingurinn útgáfu 2. 

Svarmöguleiki útgáfu 1: 

B. Það tekst að bjarga 20 Íslendingum. 

Svarmöguleiki útgáfu 2: 

B. 40 Íslendingar deyja. 
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Í grunninn eru báðar útgáfur alveg eins. Eini munurinn er framsetning þeirra. Önnur útgáfan 

gefur til kynna eitthvað neikvætt þar sem talað er um að 40 af 60 muni deyja. Í hinni útgáfunni 

er undirstrikað eitthvað jákvætt, að 20 manns af 60 muni lifa. Augljóslega er útkoman sú sama 

í báðum tilvikum. Samkvæmt  væntingakenningu Kahneman og Tversky er fólk 

áhættusæknara þegar það sér fram á tap en þegar það býst við hagnaði. Í þessu dæmi er um 

að ræða mannslíf sem hagnað og fólk velur því frekar að bjarga 20 manns en að láta 40 manns 

deyja, þótt það sé í raun sami hluturinn í þessum dæmum. Nemendurnir svöruðu þannig að í 

útgáfu 1 völdu 44% kost B og í útgáfu 2 völdu 26% B. Þetta er í samræmi við erlendar 

rannsóknir og væntingakenningu Kahneman og Tversky (Gylfi Magnússon, 2014) 

6.4 Festihrif nemenda  

Að lokum eru tekin dæmi um huglægt festihrif. Eins og komið hefur fram þarf festihrifið í raun 

ekki að tengjast spurningu á neinn hátt og ætti því ekki að hafa nein áhrif á svör, en þau gara 

það nú samt sem áður. Gylfi lagði fram eftirfarandi spurningu sem dæmi:  

Í spurningakönnun sem lögð var fyrir X viðskiptafræðinema var spurt hvað þeir teldu 

að það væru margar skartgripaverslanir í Kaupmannahöfn. Hvert telur þú að hafi verið 

rétta svarið? 

Í útgáfu 1 var X 1.412 og í útgáfu 2 var X 32. Í fyrri útgáfunni var meðaltal svara 661 

með miðgildi 100. Í útgáfu 2 var meðaltalið 563 en miðgildið 80.  

Það er erfitt að segja til um hvort munurinn sé markverður eða ekki en tölurnar eru í samræmi 

við það sem kemur fram í kafla 5.1.3 þar sem fjallað er almennt um festihrif. 

Tekið skal samt fram að þýði rannsóknanna eru það lítið að ekki er hægt að segja að þetta 

standist tölfræðilega en þetta gefur þó einhverja mynd af útkomu í samræmi við erlendar 

kannanir (Gylfi Magnússon, 2014). 
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7 Umræða 

Kenningin um skilvirka markaði er afskaplega falleg, og gefur flotta mynd af markaðnum og 

hvernig stöðu fjárfestar standa í. Það þarf hins vegar ekki endilega að vera að hún standist þar 

sem kenningar atferlisfjármála hafa sýnt fram á að kenningin hefur ýmsa galla. Kenningin um 

skilvirkan markað á raun ekki heima í raunveruleikanum þar sem það eina sem hún sér okkur 

fyrir er útlitið af fullkominni mynd markaðarins. Með því að skoða margar af helstu kenningum 

atferlisfjármála, eins og gert hefur verið hér, er hægt að sjá hvernig einstaklingar haga sér sem 

fara ekki eftir tilsettum reglum og aðferðum til að verðmeta hlutabréf. Í þessari ritgerð eru 

bornar saman frægar erlendar rannsóknir sem koma að góðum notum við að nálgast 

hegðunareinkenni manna. Hérlendar rannsóknir sem fjallað var um í niðurstöðunum sýna 

fram á að svör þátttakenda eru að mestu í samræmi við erlendar rannsóknir. Nemendur horfa 

ekki einungis á að hámarka vænt notagildi, það skiptir þá máli hvernig álitamál er sett fram, 

sem sýnir fram á gildi væntingarkenningarinnar, og festihrifin hafa einnig áhrif. Flestir 

nemendur taka hins vegar tillit til dreifingar þýðis þegar þeir meta líkur á tilteknu úrtaki. Bæði 

kennarar og nemendur hafa mikla oftrú á sjálfum sér þegar kemur að því að meta hversu góðir 

ökumenn þeir eru, sem er í góðu samræmi við væntingar höfundar. Skoðanir nemenda 

varðandi samræmisregluna eru í samræmi við erlendar rannsóknir og út frá því má draga þá 

ályktun að skoðanir þeirra sé rétt og þeir taki hlutföll til greina til að segja til um hvor 

starfsgreinin sé líklegri. 

Framsetning á útkomu kom út alveg eins og ætla mátti, með væntingakenninguna í huga, þar 

sem svör nemenda hafa leitt í ljós að það skiptir miklu máli hvort spurning er orðuð með tap 

í huga eða hagnað, jafnvel þótt útkoman sé nákvæmlega sú sama. Festihrifin voru hins vegar 

óljós, úrtakið er einfaldlega of lítið til þess að það sé marktækt. Með tilliti til þess er hægt að 

segja að meðal-Íslendingur sem stundar viðskipti á markaði eigi það til að meta hlutina í 

samræmi við kenninar atferlisfjármála og að hann hugsi ekki eins og skilvirkur fjárfestir. Segja 

má að Íslendingar séu móttækilegir aðferðum atferlisfjármála, líkt og erlendir jafningjar 

þeirra. 
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