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Útdráttur 

Í þessari rannsókn voru þættir sem spá fyrir um áhættuhneigð til skoðunar. Áhættuhneigð 
vísar til þess hversu líklegt fólk er til að taka eða forðast áhættu. Fólk með meiri 
áhættuhneigð stundar frekar áhættusama hegðun og velur oftar en ekki valkosti sem fela í 
sér meiri áhættu. Áhætta vísar til möguleikans á að mannlegar athafnir eða atburðir leiði til 
afleiðinga sem hafa áhrif á þætti sem skipta fólk máli. Til að rannsaka forspárþætti 
áhættuhneigðar var notast við gögn úr German Socio-Economic Panel sem er 
langtímarannsókn sem framkvæmd er árlega í Þýskalandi. Skoðað var hvort og hvernig kyn, 
aldur, menntun, trú, tekjur, taugaveiklun og starfsstaða spá fyrir um áhættuhneigð. 
Niðurstöður voru þær að fyrrgreindir þættir spáðu marktækt fyrir um áhættuhneigð. Karlar, 
þeir sem eldri eru og þeir sem hafa hærri tekjur skoruðu hærra á kvarðanum um áhættuhneigð 
og voru því líklegri til að taka áhættu af ýmsum toga. Minni taugaveiklun spáði einnig fyrir 
um meiri áhættuhneigð og áhættuhneigð var einnig mismikil eftir trúarhópum. Yfirmenn 
sýndu einnig meiri áhættuhneigð en aðrir. Niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 
rannsókna á þessu sviði. Ljóst er að áhættuhneigð er flókin hugsmíð sem þarfnast frekari 
rannsókna.
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Ákvarðanir sem við tökum á lífsleiðinni eru margar og mismunandi. Allar ákvarðanir fela í 
sér einhverja áhættu sama hversu lítil hún getur verið. Það eru hins vegar ekki allir eins 
þegar kemur að áhættu. Sumir forðast áhættu í lífinu hvort sem hún tengist heilsunni, 
fjármálum eða ástarmálum. Áhættufælið fólk forðast fjárhættuspil, er ólíklegra til að kaupa 
hlutabréf og keyra hratt svo dæmi séu tekin. Aðrir sækja hins vegar stöðugt í áhættu. Fólk 
kaupir áhættusöm hlutabréf, keyrir undir áhrifum áfengis, stundar kynlíf með ókunnugum 
án getnaðarvarna og svo framvegis (Charness og Gneezy, 2012; Fromme, Katz og Rivet, 
1997; Grable, 2000). En hvað er átt við með hugtökunum áhætta og áhættuhneigð og hvað 
einkennir þá sem taka meiri áhættu en aðrir?  

Hvað er áhætta? 
Áhætta (risk) hefur verið skilgreind á mismunandi hátt af ýmsum fræðimönnum í sálfræði 
og öðrum fræðigreinum eins og hagfræði, mannfræði og stjórnmálafræði og er ekki 
fullkomin eining um hina réttu skilgreiningu. Flestar skilgreiningar á áhættu snúast um 
framtíðaratburði. Mannfræðingurinn Douglas skilgreinir áhættu í riti sínu frá 1994 sem 
hættu sem stafar af atburðum sem gætu gerst (sjá í Joffe, 2003). Þessi skilgreining tekur 
aðeins til áhættu út frá líkum á neikvæðum atburðum. Hún hunsar því jákvæða áhættu en 
jákvæð áhætta vísar til þess að líkur séu á að atburður feli í sér jákvæða niðurstöðu, eins og 
t.d. á við um hlutabréfakaup þar sem möguleiki er á að niðurstaðan feli í sér ávinning. 
Þessi skilgreining er því ekki í samræmi við það sem almennt er samþykkt, þ.e. að 
skilgreining á áhættu feli í sér bæði jákvæða og neikvæða áhættu (Kungwani, 2014; 
Trimpop, 1994; Williams, 1966). Douglas heldur því fram að venjulegt fólk hunsi oft 
líkurnar á afleiðingum áhættunnar sem það tekur og að áhættusamir atburðir hafi oftar en 
ekki neikvæð áhrif í lífinu (sjá í Joffe, 2003). Ortwin Renn setti fram aðra skilgreiningu á 
áhættu sem er meira samhljóða öðrum fræðimönnum. Skilgreining hans í íslenskri þýðingu 
er eftirfarandi: á að mannlegar athafnir eða atburðir leiði til 
niðurstöðu sem hefur áhrif á þætti sem skipta fólk máli  (Renn, 1998, bls. 51). Renn heldur 
því fram að allar skilgreiningar á áhættu eiga það sameiginlegt að greina á milli þess sem 
er og þess sem gæti orðið. Þó svo að áhætta sé oft tengd slæmum atburðum í daglegu tali 
getur áhætta haft jákvæð áhrif, t.d. þegar kemur að fjármálum. Þegar talað er um 
fjárhagslega áhættu er litið bæði til áhættu sem getur falið í sér ávinning og áhættu sem 
hefur aðeins neikvæðar afleiðingar, þ.e. bæði jákvæð og neikvæð áhætta. 

 



Í grein Machlis og Rosa (1990) kemur fram að í sumum tilvikum, eins og í íþróttum 
getur áhætta verið eftirsóknarverð. Áhætta getur verið eftirsóknarverð í íþróttum þegar t.d. 
hnefaleikakappi berst við sterkari andstæðing og tekur þar með áhættu á að tapa illa eða 
meiðast. Hann getur hins vegar unnið sér inn mikla fjármuni og frægð ef hann vinnur. 
Samkvæmt þeim er ástæða þess að fólk tekur oft slíka áhættu er sú að áhætta sem er 
eftirsóknarverð breytir mati á áhættu og minnkar skynjun á neikvæðum afleiðingum 
áhættu. Rosa skilgreindi áhættu sem óvissu sem fylgir atburðum hvort sem mögulegar 
afleiðingar eru góðar eða slæmar (Machlis og Rosa, 1990; Renn, 1998). Oft á tíðum er 
notast við fleiri en eina skilgreiningu á áhættu og þá sérstaklega þegar fjallað er um áhættu 
í fjármálum. Í fjármálum er áhætta skilgreind með tilvísun í tvennskonar áhættu, annars 
vegar svokallaða hreina áhættu (pure risk) og hins vegar svokallaða óvissu áhættu 
(speculative risk). Báðar þessar tegundir áhættu fela í sér óvissu um afleiðingar en hrein 
áhætta felur í sér að enginn möguleiki er á gróða. Hrein áhætta felur aðeins í sér tvo 
möguleika, annað hvort gerist eitthvað neikvætt eða ekkert gerist. Dæmi um hreina áhættu 
er til dæmis þegar spáð er fyrir um hvort að hús standi af sér fellibyl eða hrynji. Engin 
möguleiki er á ávinningi í þessum aðstæðum. Óvissu áhætta er hins vegar til staðar þegar 
aðstæður skapast sem bæði er hægt að græða á og tapa á. Áhættan sem einstaklingur 
skynjar þá, er kölluð óvissu áhætta. Óvissu áhætta er til staðar í veðmálum. Aðili veðjar þá 
fjármunum í von um að græða. Veðmálið felur því í sér óvissu áhættu þar sem hann á 
möguleika á að græða með því að taka áhættu. Í rannsóknum á áhættuhneigð í fjármálum 
er nánast alltaf verið að skoða óvissu áhættu (Boggs, 2008; Williams, 1966).  

Fólk bregst mismunandi við áhættu. Sumir leita eftir henni á meðan aðrir forðast 
hana. Áhættuhneigð (risk propensity) vísar til þess hversu líklegt fólk er til að taka eða 
forðast áhættu. Fólk með meiri áhættuhneigð velur oftar en ekki valkosti sem fela í sér 
meiri áhættu (Sitkin og Pablo, 1992). Fólk sem er með meiri áhættuhneigð er því líklegra 
til að stunda áhættusama hegðun (risk taking behavior). Áhættusöm hegðun er skilgreind 
sem hegðun sem fer fram þrátt fyrir óvissu um niðurstöðu og óvissu um mögulegan 
ávinning eða skaða (Trimpop, 1994). Fólk með meiri áhættuhneigð er oft nefnt 
áhættusækið (risk seeking) og fólk með minni áhættuhneigð kallast áhættufælið (risk 
aversion) (Tversky og Kahneman, 1979).  

 



Væntikenningin og mat á áhættu 
Væntikenningin (prospect theory) er kenning sem Daniel Kahneman og Amos Tversky 
settu fram til að útskýra hvernig fólk velur á milli valkosta sem fela í sér áhættu. 
Samkvæmt kenningunni er fólk annað hvort áhættusækið eða áhættufælið þegar það þarf 
að taka áhættusama ákvörðun sem getur falið í sér tap eða ávinning. Fólk sem er 
áhættufælið vill frekar örugga útkomu heldur en að taka meiri áhættu sem gæti þó falið í 
sér meiri ávinning. Ef fólk er áhættusækið sækist það aftur á móti eftir stærri ávinningi og 
er ekki jafn hrætt við slæmar afleiðingar þeirrar áhættu sem það tekur (Tversky og 
Kahneman, 1979). Samkvæmt væntikenningunni er fólk almennt hrætt við að tapa og 
verður því áhættusækið þegar það stendur frammi fyrir tapi en áhættufælið þegar kemur að 
gróða. Að sögn Kahneman og Tversky gerist þetta sökum þess að fólk dregur rangar 
ályktanir um líkur. Telur það til að mynda að mikill munur sé á eitt prósent líkum og 
engum líkum og finnst mun meiri munur á þeim en 99% og 100% líkum. Fólk á því erfitt 
með að átta sig á líkunum á því að atburður gerist í raun og veru. Flugslys eru frekar 
óalgeng en margir glíma við flughræðslu. Fólki finnst þær litlu líkur á að flugslys eigi sér 
stað vera mun meiri en þær eru í raun og veru (Tversky og Kahneman, 1979). 

Þegar fólk stendur frammi fyrir valkosti fer það í gegnum tvö ferli í huganum 
samkvæmt kenningunni, svokallað afmörkunarferli (framing phase) annars vegar og 
matsferli (valuation phase) hins vegar. Í afmörkunarferlinu býr einstaklingurinn til 
hugsmíð sem samanstendur af hugsunum um athafnir, viðbrögð og niðurstöður sem 
tengjast ákvörðuninni. Í afmörkunarferlinu skiptir máli í hvaða samhengi væntanlegur 
ávinningur er settur. Ef fólk lítur svo á að það sé að forðast tap þá verður það 
áhættusæknara. Ef það lítur hins vegar svo á að það hafi tækifæri til að græða verður það 
áhættufælnara til halda því sem það á nú þegar. Mögulegar niðurstöður úr þessu ferli eru 
bornar saman við tiltekið viðmið, t.d fjárhagsstöðu. Ef niðurstaðan er talin vera lægri en 
viðmiðið er hún túlkuð sem tap og ef hún fer yfir það er hún túlkuð sem gróði. Segjum að 
einstaklingur hafi veðjað í heilan dag á kappreiðar og hafi tapað alls 14.000 krónum. Hann 
ákveður að veðja einu sinni í viðbót upp á 1.000 krónum með þeim líkum að ef hann 
vinnur þá græðir hann 15.000 krónur en ef hann tapar þá glatar hann 1.000 krónum. Hann 
getur annað hvort hugsað sem svo að væntanlegur gróði sé 14.000 krónur en væntanlegt 
tap 1.000 krónur, eða þá tekið öll veðmál dagsins með í reikninginn, þannig að staðan sé 
mínus 14.000 krónur áður en lokaveðmálið fer fram.  



Á þeim forsendum gæti hann litið svo á að ef hann ynni veðmálið væri hann á pari við 
viðmiðið (þ.e. hefði engu tapað en heldur ekkert grætt) en ef hann tapaði veðmálinu yki 
hann tapið um einungis 1.000 krónur. Samkvæmt kenningunni vill fólk almennt frekar 
forðast tap en að græða. Það er því mikilvægara fyrir fólk að tapa ekki miklu heldur en það 
er að græða mikið. Væntikenningin gerir því ráð fyrir því að fólk þoli meiri áhættu ef það 
setur matið á áhættunni í síðara samhengið í dæminu hér að ofan og verði því 
áhættusæknara í því tilviki (Tversky og Kahneman, 1981; Tversky og Kahneman, 1979).  

Í matsferlinu eru mögulegar niðurstöður og líkurnar á þeim niðurstöðum metnar. 
Þetta hjálpar fólki að ákveða hvaða ákvörðun sé best að taka hverju sinni. Í matsferlinu er 
hverri mögulegri niðurstöðu gefið ákveðið gildi (utility) sem er byggt á mögulegum 
niðurstöðum og hversu líklegar þær eru. Sú mögulega niðurstaða sem fer mest yfir 
viðmiðspunktinn fær þá hæsta gildið. Niðurstaðan með hæsta gildið er þá sú niðurstaða 
sem einstaklingurinn sækist eftir þar sem hún er ekki undir viðmiðspunktinum og allt yfir 
honum myndi teljast sem ávinningur. Ef haldið er áfram með fyrrnefnda dæmið um 
veðmálið þá tekur matsferlið við þegar kemur að því að taka sjálfa ákvörðunina. Í 
matsferlinu er allar hugsanir dregnar saman til að taka ákvörðunina og þær notaðar til að 
taka ákvörðun. Allar ákvarðanir fá ákveðið gildi sem byggt er á mögulegum niðurstöðum 
og líkurnar á þeim. Það gildi sem er hæst er svo valið. Þetta gildi er valið sökum þess að 
það táknar þá ákvörðun sem hefur mesta ávinninginn með minnstu áhættuna. Bæði ferlin 
koma því við sögu þegar við stöndum frammi fyrir áhættusamri ákvörðun sem við getum 
annað hvort grætt eða tapað á (Tversky og Kahneman, 1992; Tversky og Kahneman, 
1979). 

Væntikenningin gefur okkur vísbendingar um hvaða valkost fólk er líklegt til að 
velja þegar það mætir ákvörðun sem felur í sér áhættu. Hún lýsir hins vegar ekki hvernig 
fólk notar ýmsar leiðsagnarreglur til að einfalda ákvörðunartöku þegar það velur á milli 
áhættusamra valkosta.  

 
 

 
 



Ályktunarreglur og mat á áhættu 
Áhættuskynjun (risk perception) vísar til þess hvernig fólk skynjar eða metur áhættu, að 
hvaða marki hún sé raunverulega til staðar eða ekki. Samkvæmt rannsókn Slovic og Peters 
(2006) metur fólk áhættu á tvennskonar hátt. Fólk byggir mat sitt á áhættu annað hvort á 
tilfinningum eða rökum. Þegar fólk byggir mat sitt á áhættu á tilfinningum þá bregst það 
einfaldlega við aðstæðum sem það er í og reiðir sig oft á ályktunarreglur (heuristics). Fólk 
notar rök þegar það nær að bregðast rólega við áhættu og metur þá kosti og galla aðstæðna 
og tekur svo ígrundaða ákvörðun út frá þeim rökum sem það hefur velt fyrir sér. Maðurinn 
er tilfinningavera og því er tilfinningaleiðin oftar en ekki valin. Ýmsar tilfinningar geta haft 
áhrif á hvernig fólk metur áhættu. Til að mynda hefur ótti tilhneigingu til að magna 
upplifun á áhættu en reiði dregur úr skynjun á áhættu. Einnig geta vægari tilfinningar sem 
við upplifun oftar en ekki haft áhrif á áhættuskynjun okkar. Þessar vægu tilfinningar kallast 
geðhrif (affect). Geðhrif vísa til þess hversu góð eða slæm áhrif við finnum af tilfinningu 
hvort sem áhrifin eru meðvituð eða ekki. Fólk notar þessi geðhrif til að álykta um hvernig 
það eigi að haga sér og kallast þessi tegund af ályktunum, áhrifsreglan (affect heuristic) 
(Slovic og Peters, 2006). Áhrifsreglan gerir það að verkum að fólk telur að hlutir og 
atburðir sem tengjast mikilli áhættu feli í sér lítil verðlaun og það sem beri litla áhættu með 
sér feli í sér mikinn ávinning. Sem dæmi má nefna að ef fólk fær upplýsingar um að 
kjarnorkuver séu nytsöm og beri litla áhættu með sér finnst fólk þau enn gagnlegri en áður. 
Ef þau fá upplýsingar um að þau sé áhættusöm finnst fólk hins vegar gagnsemi þeirra vera 
minni. Fólk tengir atburði og hluti við mismunandi geðhrif. Þegar við tengjum 
yfirstandandi atburð við geðhrif sem við höfum áður tengt við líkan atburð í fortíðinni þá 
eigum við auðveldara með að taka ákvörðun um yfirstandandi atburð (Finucane, Alhakami, 
Slovic og Johnson, 2000; Slovic og Peters, 2006).  

Fólk beitir einnig ýmsum öðrum ályktunarreglum. Þessar ályktunarreglur eru 
ályktanir sem fólk notar sem reglur til að geta tekið ákvarðanir hratt og létt hugrænt álag. 
Ályktunarreglur koma við sögu þegar við stöndum frammi fyrir áhættu og hafa nokkrar 
verið rannsakaðar meira en aðrar. Helstu ályktunarreglurnar sem koma við sögu þegar fólk 
metur valkosti sem fela í sér áhættu eru; þáttafækkunarreglan (elimination by aspects), 
tiltaksreglan (similarity heuristic), samsvörunarreglan (representativeness heuristic) og 
akkerisreglan (anchoring)  (Fiedler og Sydow, 2015; Suter, Pachur og Hertwig, 2013).  



Þáttafækkunarreglan snýst um að útiloka valkosti í ákvörðunarferlinu þannig að færri og 
færri valkostir standa til boða. Með þessari aðferð kemst viðkomandi smátt og smátt að 
því, hvað sé best að velja. Einstaklingur gæti, sem dæmi, verið að velja sér nýja fartölvu. 
Hann byrjar á því að velja á milli tegunda, síðan velur hann eftir eiginleikum þeirra, eins 
og til dæmis gæði minnis og loks velur hann tölvu út frá verði (Tversky, 1972). Hann hefur 
þá útlokað marga valkosti og gæti því verið búinn að komast að þeirri niðurstöðu að velja 
tiltekna tölvu með ákveðna stærð minnis og á ákveðnu verði.  

Tiltaksreglan er notuð þegar fólk mætir aðstæðum sem eru líkar aðstæðum sem það 
hefur verið í áður. Það byggir þá ákvörðun sína á því hvað gerðist síðast. Ef aðila, sem 
hefur áður keypt sér hlutabréf sem voru áhættusöm og endaði með að tapa á þeim, er boðið 
að kaupa hlutabréf aftur sem bera mikla áhættu, leiðir viðkomandi hugann að þeirri reynslu 
og notar því tiltaksregluna. Hann væri því ólíklegri til að vilja taka áhættuna sökum þess 
sem gerðist áður (Read og Grushka-Cockayne, 2014). 

Samsvörunarreglan er notuð þegar fólk metur líkur á atburði án vitneskju um 
raunverulegar líkur á honum. Fólk notar samsvörunarregluna til að minnka hugrænt álag 
með því að meta hversu líkur yfirstandandi atburður er öðrum atburðum og setur hann þá í 
flokk með þeim. Vandamálið er að fólk dregur oft rangar ályktanir á grundvelli 
samsvörunarreglunnar. Þegar fólk notar samsvörunarregluna hunsar það stundum 
grunntíðni (base rate) sem hefur áhrif á líkurnar á að ákveðin atburður gerist. Gott dæmi 
um þetta er, þegar manneskju er lýst á einhvern hátt, t.d. sem félagslegri, háværri og 
lestrarhesti, virkjast staðalmynd sem einstaklingur hefur af þess konar manneskju. Segjum 
sem svo að það séu 70 verkfræðingar og 30 lögfræðingar í þeim hópi sem þessi tiltekni 
einstaklingur tilheyrir. Út frá lýsingunni að dæma væri fólk líklegra til að gefa sér að þessi 
tiltekni einstaklingur sé lögfræðingur þar sem lýsingin tengist betur staðalmyndinni af 
lögfræðingi en verkfræðingi. Það væri því líklegra til að draga ranga ályktun en rétta þar 
sem líkurnar á að einstaklingur í þessum hóp sé verkfræðingur eru mun meiri en að hann sé 
lögfræðingur (Tversky og Kahneman, 1974).  

Akkerisreglan lýsir því þegar fólk fær nýjar upplýsingar og ætlar síðan að spá fyrir 
um atburð út frá þeim. Fólk miðar við þær upplýsingar sem það fær fyrst og allar spár og 
ákvarðanir litast af þeim. Í rannsókn Tversky og Kahneman (1974) voru þátttakendur 
spurðir hversu margar þjóðir frá Afríku væru í Sameinuðu þjóðunum.  



Í kjölfar þess var rúllettuhjóli snúið sem gaf tölu af handahófi á bilinu 0 til 100 og voru 
þátttakendur beðnir að meta hvort þjóðirnar væru færri eða fleiri en talan sem kom upp á 
hjólinu. Eftir að hafa sagt hvort að talan væri hærri eða lægri en talan á rúllettuhjólinu voru 
þau beðin um að giska niður eða upp þangað til að þau komust að réttri niðurstöðu um 
fjölda þjóðanna. Þátttakendur sem fengu hærri tölu giskuðu á að Afríkuþjóðirnar væri mun 
fleiri heldur en þátttakendur sem fengu lægri tölu. Jafnvel þó svo að fólk þekki þá 
ályktunarvillu sem felst í því að beita akkerisreglunni hefur því reynst erfitt að hunsa hana 
(Barbosa og Fayolle, 2007; Strack og Mussweiler, 1997; Tversky og Kahneman, 1974).   

Væntikenninginn skýrir hvernig fólk velur á milli áhættusamra valkosta og 
ályktunarreglur gefa okkur vísbendingar um hvaða ferli fara í gang þegar fólk metur þessa 
valkosti. Þegar einstaklingur fer í gegnum afmörkunarferlið í Væntikenningunni notar hann 
meðal annars ályktunarreglur til auðvelda sér að taka ákvörðun. En hvað einkennir þá sem 
eru tilbúnir að taka meiri áhættu og þá sem vilja síður taka áhættu? Eru sumir einfaldlega 
að upplagi með meiri áhættuhneigð eða eru aðstæðubundnir þættir sem hafa afgerandi áhrif 
á hversu tilbúið fólk er til að taka áhættu?  

Rannsóknir benda til að þess að fólk sé mis tilbúið að taka áhættu á ýmsum sviðum 
eftir lýðfræðilegum þáttum eins og kyni, aldri, menntun, fjölskyldusamsetningu, 
fjárhagsstöðu og eftir því hvaða starfsstöðu það gegnir. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 
ýmsir menningarbundnir þættir eins og trúarbrögð og einstaklingsbundnir þættir eins og 
perónuleikaeinkenni hafa tengsl við það hversu líklegt fólk er til að taka áhættu af ýmsu 
tagi (Anderson og Galinsky, 2006; Charness og Gneezy, 2011; Gorodnichenko og Roland, 
2011; Grable, 2000; Gullone og Moore, 2000; Halek og Eisenhauser, 2001; King, 1974; 
Miller, 2000)  

 
 
 
 
 



Hverjir taka áhættu? 
Persónuleiki og áhættuhneigð 
Persónuleiki okkar getur spáð fyrir um hvernig við bregðumst við mismunandi aðstæðum 
og hversu líkleg við erum til að stunda áhættusama hegðun. Margar kenningar og 
fullyrðingar eru til um persónuleika og hvernig hann er samsettur. Fimm þátta líkanið (big 
five) er eitt þekktasta líkanið um persónuleika. Fræðimenn eru almennt sammála um að 
þeir fimm persónuleikaþættir sem líkanið samanstendur af skýri einstaklingsmun í 
persónuleika. Líkanið byggir á fimm víddum sem ná yfir fjölmörg persónuleikaeinkenni. 
Þessar fimm víddir eru; úthverfa (extraversion), samvinnuþýði (agreeableness), 
samviskusemi (conscientiousness), taugaveiklun (neuroticism) og víðsýni (openness to 
experience) (Larsen, Buss og Wismeijer, 2013).  

Taugaveiklun er persónuleikavídd sem er skilgreind af þáttum eins og kvíða, reiði, 
áhyggjum, fjandsemi og viðkvæmni. Fólk sem skorar hátt á taugaveiklun upplifir þessar 
tilfinningar oftar og verður fyrir meiri áhrifum af þeim en þeir sem skora lágt á 
taugaveiklun. Taugaveiklað fólk hefur tilhneigingu til að bregðast við ógnun og höfnun 
með neikvæðum tilfinningum (Lahey, 2009). Rannsókn Gullone og Moore (2000) skoðaði 
tengsl fimm þátta líkansins við áhættuhneigð hjá unglingum. Þeir unglingar sem voru 
úthverfari en aðrir sýndu meiri áhættuhneigð og þeir sem skoruðu hátt á taugaveiklun 
sýndu minni áhættuhneigð. Þeir sem voru með há gildi á taugaveiklun voru þannig 
ólíklegri til að taka áhættu þegar kom að andfélagslegum athöfnum eins og að brjóta lögin 
(Gullone og Moore, 2000). Ástæður þess að fólk sem skorar hátt á taugaveiklun forðast 
frekar áhættu en aðrir gæti legið í því hvernig það metur áhættu. Taugaveiklun veldur því 
að fólk skynjar meiri áhættu. Þeir sem mælast hærra á taugaveiklun finnst því meiri áhætta 
fólgin í vissum athöfnum en þeir sem mælast með minni taugaveiklun (Chauvin, Hermand 
og Mullet, 2007). Í rannsókn Nicholson og félaga (2005) voru tengsl fimm þátta líkansins 
við áhættuhneigð könnuð. Niðurstöður þeirra sýndu að fólk sem skoraði hátt á þáttunum 
úthverfu og víðsýni ásamt því að skora lágt á hinum þremur þáttunum, voru líklegri til að 
taka áhættu á fimm sviðum sem tengdust starfsferli, félagslífi, áhugamálum, öryggi og 
fjármálum. Taugaveiklun spáði fyrir um minni áhættuhneigð á þeim sviðum en þó var eitt 
svið þar sem taugaveiklun ýtti undir áhættuhneigð. Þegar kom að heilsutengdri 
áhættuhegðun stundaði fólk með meiri taugaveiklun oftar áhættusama hegðun.  



Fólk sem var meira taugaveiklað var því líklegra til að taka áhættu með heilsuna, eins og 
t.d. að drekka áfengi í óhófi. Gætu ástæður þess legið í því að taugaveiklaðir séu að reyna 
vinna bug á kvíða með því að drekka áfengi. Þegar rýnt var betur í gögnin sýndi það sig að 
persónuleikaþátturinn tilfinningasækni (sensation seeking) spáði best fyrir um 
áhættuhneigð. Fólk sem skoraði hátt í tilfinningasækni var almennt með meiri 
áhættuhneigð en aðrir. Þar sem áhættutaka er fólgin í skilgreiningu á tilfinningasækni þá 
kemur ekki á óvart að tengsl séu á milli hennar og áhættuhneigðar. Þeir sem sækja í spennu 
gera það meðal annars með því að taka áhættu (Nicholson, Fenton-
Willman, 2005).  

Tilfinningasækni hefur verið notuð sem mæling á því hversu áhættuhneigt fólk er. Í 
fyrstu mælingum á áhættuhneigð var tilfinningasækni hluti af mælingunni. Tilfinninga-
sækni var fyrst notuð til að mæla áhættuhneigð sem gæti ógnað heilsu eða lífi viðkomandi, 
eins og að keyra of hratt. Seinni rannsóknir sýndu að tilfinningasækni tengdist því hversu 
líklegt fólk er til að stunda áhættusama hegðun þegar kom að því að brjóta lögin, taka 
áhættur í félagsslífi ásamt því að taka meiri ýmiskonar fjárhagslega áhættu (Freese, 2004; 
Zuckerman, 1996).         
Tengsl kynferðis og aldurs við áhættuhneigð 
Niðurstöður rannsókna sýna að munur er á áhættuhneigð karla og kvenna. Karlar sýna 
almennt meiri áhættuhneigð en konur. Charness og Gneezy (2012) skoðuðu 15 rannsóknir 
sem allar könnuðu áhættuhneigð í fjármálum. Í öllum rannsóknunum var notaður sami 
fjárfestingarleikur sem mæling á áhættuhneigð. Niðurstöðurnar sýndu að munur er á 
körlum og konum þegar kemur að því hversu mikla áhættu þau eru tilbúin til að taka og 
voru konur ólíklegri til þess að eiga áhættusamar eignir (Charness og Gneezy, 2012). 
Byrnes, Miller og Schafer (1999) framkvæmdu safngreiningu (meta-analysis) á 150 
rannsóknum til að kanna áhættuhneigð karla og kvenna. Í greiningunni skoðuðu þeir 16 
mismunandi svið áhættu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að greinanlegur kynjamunur 
var á 14 sviðum áhættu. Karlar voru áhættusæknari þegar kom að sérstökum 
ákvarðanatökuverkefnum (decision making tasks) sem rannsakendur settu upp og völdu 
þeir oftar áhættusama valkosti í þeim. Karlar voru líklegri til nota fíkniefni, stunda kynlíf 
og keyra háskalega ásamt því að vera líklegri til að stunda áhættusöm áhugamál og tóku 
þeir oftar þátt í fjárhættuspilum. Einnig sýndu þeir meiri áhættuhneigð í ímynduðum 
aðstæðum (hypothetical situation) sem rannsakendur settu upp.  



Konur voru hins vegar líklegri til að reykja. Rannsóknin sýndi sömuleiðis að kynjamunur í 
áhættuhneigð minnkar með aldri (Byrnes, Miller og Schafer, 1999).  

Rannsókn Booth og Nolan (2012) bendir til þess að kynjamunur í áhættuhneigð eigi 
rætur sínar í félagslegu námi. Í rannsókn sinni skoðuðu þeir áhættuhneigð meðal stúlkna í 
kvennaskóla. Stelpurnar sem voru í kynjaskiptum skóla sýndu ekki minni áhættuhneigð en 
karlar. Félagsskapurinn sem konur alast upp í virðist hafa áhrif og staðalmyndir af 
kynhlutverkum þar sem karlar sýna meiri áhættu gætu orsakað þennan kynjamun í 
áhættuhneigð (Booth og Nolen, 2012). Rannsókn Harris, Jenkins og Glaser (2006) fjallaði 
um kynjamun í áhættuhneigð á mismunandi sviðum, þ.e. áhættuhneigð í veðmálum, heilsu, 
tómstundum og félagslífi. Niðurstöður sýndu að karlar taka meiri áhættu en konur í 
veðmálum, tómstundum og meiri heilsutengda áhættu eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt 
(Byrnes, Miller og Schafer, 1999). Karlmenn mátu líkurnar á neikvæðum afleiðingum af 
áhættusamri hegðun minni en konur. Einnig töldu þeir frekar en konur að áhættusöm 
hegðun myndi gefa af sér meiri ánægju. Hins vegar voru niðurstöður þegar kom að 
félagslífi óljósari. Þegar einstaka spurningar voru skoðaðar á þessum þætti mælingarinnar 
kom fram kynjamunur. Karlmenn voru líklegri til að standa fast á skoðunum sínum gegn 
mótlæti á meðan konur voru líklegri til svara játandi spurningum sem sneru að því að skera 
sig úr hópnum, eins og að segja að matarsmekkur þeirra væri öðruvísi en vina sinna 
(Harris, Jenkins og Glaser, 2006). 

Eftir því sem fólk verður eldra verður áhættuhneigð þeirra minni. Paulsen og 
félagar (2011) skoðuðu hvort áhættuhneigð væri meiri hjá börnum en fullorðnum. Notuðu 
þeir ákvörðunartökuverkefni til að mæla mun á áhættuhneigð milli barna, unglinga og 
fólks á þrítugsaldri. Niðurstöðurnar voru að áhættuhneigð var mest hjá börnum, minni 
meðal unglinga og minnst meðal fullorðinna. Eftir því sem aðstæður urðu áhættusamari 
varð áhættuhneigð meiri hjá börnum á meðan hún minnkaði hjá þeim eldri (Paulsen, Platt, 
Huettel og Brannon, 2011). Bonem, Ellsworth og Gonzalez (2015) skoðuðu einnig mun á 
áhættuhneigð eftir aldri. Niðurstaða þeirra var að áhættuhneigð er breytileg eftir aldri og 
skiptir máli á hvaða sviði áhættan er. Eldra fólk skynjar meiri áhættu þegar kemur að heilsu 
og siðferði og fannst áhætta á þeim sviðum ólíklegri til að kalla fram ávinning. Eldra fólk 
sýndi hins vegar meiri áhættuhneigð þegar kom að félagslífi og voru þau líklegri til að 
finna kosti þess að taka áhættu á því sviði.  



Í heildina litið fór áhættuhneigð minnkandi með aldri að undanskildri áhættuhneigð í 
félagslífi sem varð meiri með hækkandi aldri. Líkleg ástæða fyrir því er að eldra fólk er oft 
ófeimnara og hefur ekki eins miklar áhyggjur því hvað öðru fólki finnst (Bonem, Ellsworth 
og Gonzalez, 2015). Deakin og félagar (2004) rannsökuðu breytingar á tíðni áhættusamrar 
hegðunar eftir aldri og lögðu fyrir fjárhættuspilsverkefni til að mæla áhættuhneigð. Hærri 
aldur tengdist lengri umhugsunartíma, verri ákvörðunartöku og minni áhættuhneigð. Eldra 
fólk valdi mun oftar þann valkost sem fól í sér minni áhættu. Áhættuhneigð hjá eldri 
þátttakendum var því minni (Deakin, Aitken, Robbins og Sahakian, 2004).  
Fjárhagsstaða og áhættuhneigð 
Rannsóknir sýna að áhættuhneigð tengist fjárhagsstöðu fólks. Efnaðra fólk tekur frekar 
fjárhagslega áhættu en þeir sem eru ekki eins vel fjárhagslega stæðir. Grable (2000) 
skoðaði þá þætti sem hafa áhrif á áhættuhneigð í fjármálum. Niðurstöðurnar hans voru þær 
að það að vera karlkyns, vel menntaður og með há laun spáði fyrir um meiri áhættuhneigð í 
fjármálum. Líkan sem hann hannaði tók mið af menntun, fjármálaþekkingu, tekjum og 
starfsstöðu. Niðurstöður sýndu að þessar breytur spáðu fyrir um 22% af breytileika í 
áhættuhneigð í fjármálum. Þó að líkanið spáði ekki fyrir um nema ríflega fimmtung 
breytileikans í áhættuhneigð er talið gott í félagsvísindum að geta úskýrt svo mikið af 
tiltekinni hegðun (Grable, 2000). Þó eru vísbendingar um að sambandið sé ekki línulegt, 
þ.e. að áhættuhneigð í fjármálum fari hækkandi með fjárhagslegum efnum. Sambandið 
gæti verið fleygboga. Atvinnulausir og fólk með lágar tekjur sýndu mikla áhættuhneigð í 
rannsókn Halek og Eisenhauer (2001) og með hækkandi tekjum varð áhættuhneigð í 
fjármálum minni en áður, en þegar tekjur voru orðnar ákveðið háar, fór áhættuhneigð aftur 
hækkandi. Þeir sem tilheyra millistéttinni virðast því vera ólíklegri til að taka fjárhagslega 
áhættu, hugsanlega til að tryggja þau fjárhagslegu lífsgæði sem þeir hafa, á meðan að þeir 
atvinnulausu hafa minna að tapa og taka því meiri áhættu. Ástæðan fyrir því að þeir 
tekjuhæstu taka meiri áhættu en millitekjuhópurinn gæti stafað af því að þeir hafi jákvæða 
reynslu af því að hafa tekið slíka áhættu og meiri ávinningur tengist oft á tíðum meiri 
áhættu eins og þegar kemur að hlutabréfum sem eru áhættusöm en gefa vel af sér (Halek 
og Eisenhauer, 2001). Fjárfestar sem eiga mikið fjármagn, selja og kaupa hlutabréfi í meira 
mæli heldur en þeir sem hafa minna fjármagn. Þessi áhrif koma fram jafnvel að teknu tilliti 
til stærðar hlutabréfasafnsins.  



Þýðir það að þeir selja og kaupa ekki meira eingöngu vegna þess að þeir hafa meira úr að 
spila. Þeir taka markvisst meiri áhættu en þeir sem eiga minna (Grinblatt og Keloharju, 
2009). 

Rannsókn King (1974) skoðaði hvort að áhættuhneigð væri meiri meðal þeirra sem 
fæðast inn í efnaðar fjölskyldur, með tilliti til þess hvaða atvinnu þau völdu sér. 
Niðurstöður sýndu að þeir sem komu frá ríkari fjölskyldum voru líklegri til að velja sér 
atvinnu sem fól í sér meiri áhættu en einnig meiri möguleika á góðri afkomu. Bendir þetta 
til þess að stéttamunur á milli þjóðfélagshópna haldist í gegnum kynslóðir ekki aðeins í 
gegnum betri skóla og meiri atvinnumöguleika heldur einnig með meiri með áhættuhneigð 
hjá þeim í hærri stéttum samfélagsins. Fólk með meiri áhættuhneigð stofnar frekar 
fyrirtæki sem ber ávallt með sér einhverja áhættu en getur falið í sér mikinn ávinning. Fólk 
sem forðast áhættu velur sér frekar störf sem eru öruggari eins og t.d. gjaldkeri í banka. 
Fólk sem fæðist inn í mjög efnaðar fjölskyldur sýnir meiri áhættuhneigð og sækist því eftir 
störfum sem fela í áhættu en þessi störf gefa oft af sér meiri tekjur sem heldur þeim þá 
efnuðum (King, 1974). 
Menntun og áhættuhneigð  
Tengsl áhættuhneigðar og menntunar hafa verið til skoðunar í nokkrum rannsóknum. 
Dwyer, Gilkeson og List (2002) rannsökuðu mun í áhættuhneigð eftir menntun með því að 
skoða fjárfestingar. Niðurstöður sýndu að þeir sem höfðu meiri menntun sýndu meiri 
áhættuhneigð en þeir sem höfðu minni menntun. Þeir sem sýndu mestu áhættuhneigðina 
voru oftar en ekki fjárfestar sem voru bæði sterk efnaðir og meira menntaðir en aðrir í 
rannsókninni. Menntun hafði því áhrif á áhættuhneigð að teknu tilliti til efnahags og kyns 
(Dwyer, Gilkeson og List, 2002). Sharon (1998) skoðaði mun á áhættuhneigð eftir 
menntun hjá hjúkrunarfræðingum. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar sem voru með 
meiri menntun voru sjálfstæðari í starfi sínu og voru líklegri til að taka áhættusamari 
ákvarðanir þegar kom að skipulagsákvörðunum heldur en þeir hjúkrunarfræðingar sem 
höfðu minni menntun (Sharon, 1998). Niðurstöður rannsóknar Halek og Eisenhauser 
(2001) sýndi að áhættuhneigð var minni meðal þeirra sem höfðu lokið framhaldsskólanámi 
og meðal þeirra sem voru skráðir í háskólanám þegar kom að hreinni áhættu samanborðið 
við þá sem höfðu ekki lokið námi umfram grunnskóla.  
 



Meira menntaðir voru á hinn bóginn með ríkari tilhneigðinu til að taka óvissu áhættu, þ.e. 
áhættu sem gat gefið ávinning (Halek og Eisenhauser, 2001). Carland og félagar (1995) 
skoðuðu áhættuhneigð hjá frumkvöðlum, eigendum lítilla fyrirtækja og meðal yfirmanna. 
Notuðu þeir Risk Scale of the Jackson Personality inventory til að mæla áhættuhneigð sem 
samanstendur af 20 já og nei spurningum. Menntun hafði ekki hátt forspárgildi en sýndi þó 
marktækan mun á áhættuhneigð að teknu tilliti til aldurs og þeir sem voru meira menntaðir 
sýndu meiri áhættuhneigð. Hugsanlega gætu hærri tekjur verið að spila inn í meiri 
áhættuhneigð í þessari rannsókn (Carland, Carland, Carland og Pearce, 1995).  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa meiri menntun forðast áhættu frekar en 
aðrir. Í rannsókn Jianakoplos og Bernasek (2007) var áhættuhneigð könnuð með því að 
skoða hlutfall áhættusamra eigna (risky assets) í eigu bandaríska fjölskyldna, þ.e. hlutabréf 
og fasteignir. Bæði einhleypir karlar og konur sem höfðu ekki lokið meira en sex ára 
skólagöngu voru 80 % líklegri til eiga áhættusamar eignir en þeir sem höfðu meiri menntun 
að teknu tilliti til aldurs og fjárhagsstöðu (Jianakoplos og Bernasek, 2007).  

Tengsl menntunar og áhættuhneigðar eru ekki fullkomlega skýr. Þeir sem hafa 
meiri menntun virðast frekar sýna meiri áhættuhneigð þó aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á 
hið gagnstæða. 
Völd og áhættuhneigð 
Oft er sagt að fólk í háttsettum stöðum taki mikla áhættu. Valdamikið fólk kaupir sér 
geimferðir, stjórnar vogunarsjóðum, forðast að greiða skatt og svo framvegis. Fólk sem 
stýrir öðru fólki gæti upplifað sig sem valdameira en annað fólk. Stephen J. Zaccaro hefur 
rannsakað þá eiginleika sem einkenna leiðtoga. Einn af lykileiginleikum sem einkenna 
heillandi leiðtoga er áhættuhneigð (Zaccaro, 2007). Í rannsókn Halek og Eisenhauser 
(2001) var kannað hvort áhættuhneigð yfirmanna væri frábrugðin áhættuhneigð annarra 
starfsmanna. Að teknu tilliti til annarra þátta mældust yfirmenn ekki með meiri 
áhætttuhneigð en aðrir starfsmenn, hvorki með tilliti til þess að taka hreina áhættu né 
óvissu áhættu (Halek og Eisenhauser, 2001).  
 
 



Rannsókn Grable (2000) skoðaði fjölmarga þætti í rannsókn sinni á áhættuhneigð í 
fjármálum. Einn af þessum þáttum var starfsstaða. Rannsóknin beindi sjónum að því að 
kanna hversu mikla óvissu þátttakendur þoldu í fjármálum. Niðurstöður sýndu að þeir sem 
voru í hærri stöðum innan fyrirtækja þoldu marktækt meiri óvissu en þeir sem voru í lægri 
stöðum, að teknu tilliti til menntunar og tekna. Þeir tóku því meiri áhættu þegar kom að 
fjármálum og sýndu því meiri áhættuhneigð (Grable, 2000). Í rannsókn Nicholson og 
félaga (2005) á tengslum áhættuhneigðar og persónuleika var einnig skoðað hvort munur 
væri á áhættuhneigð með tilliti til starfsstöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að munur 
var á áhættuhneigð á mismunandi sviðum eftir starfsstöðu, að teknu tilliti til 
persónuleikaeinkenna og tekna. Fólk í hærri stöðum sýndi marktækt meiri áhættuhneigð 
þegar kom að því að taka áhættu með starfsferil sinn og í félagslífi. Hins vegar var ekki 
munur á áhættuhneigð með tilliti til heilsu, öryggis, áhugamála og fjármála eftir starfsstöðu 
(Nicholson o.fl., 2005). 

Anderson og Galinsky (2006) framkvæmdu nokkrar rannsóknir þar sem þeir fundu 
tengsl á milli upplifunar á valdi og áhættuhneigðar. Niðurstöður rannsóknanna voru að 
sterkari upplifun á valdi, auk þess að vera bjartsýnn á jákvæðar afleiðingar þess að stunda 
áhættusamar athafnir tengdust meiri áhættuhneigð og minni áhættuskynjun. Samkvæmt 
þessum rannsóknum er fólk í valdamiklum stöðum almennt með meiri áhættuhneigð en 
aðrir (Anderson og Galinsky, 2006).  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhættuhneigð og tengslum hennar við 
það hvort fólk gegnir stjórnunarstöðum og stýrir öðru starfsfólki. Þær rannsóknir sem hafa 
verið gerðar gefa til kynna að yfirmenn sæki síður í að taka áhættu en annað starfsfólk 
þegar kemur að vissum sviðum áhættu en séu aftur á móti áhættusæknari en aðrir þegar 
kemur að öðrum sviðum hennar. Hins vegar hefur upplifun á valdi verið tengd við meiri 
áhættuhneigð og gætu því yfirmenn sökum þess sótt meira í að taka ýmiskonar áhættu. 
 
 
 
 



Trúarbrögð og áhættuhneigð 
Niðurstöður rannsókna benda til þess að trúaðir forðist áhættu meira en trúlausir. 
Unglingar sem taka virkan þátt í trúarsöfnuðum ásamt því að finnast trú vera mikilvæg í 
lífi sínu eru ólíklegri til að reykja, drekka áfengi og nota eiturlyf, skrópa í skóla og stunda 
kynlíf. Þau upplifðu einnig sjaldnar þunglyndi en aðrar unglingar. Þessar niðurstöður komu 
fram að teknu tilliti til mikilvægra þátta eins og fjölskyldustöðu og sjálftrausts (Sinha, 
Cnaan og Gelles, 2007). 

Trúariðkun og hversu heitt fólk trúir hefur áhrif á áhættuhneigð fólks á ýmsum 
sviðum. Rannsókn Bartke og Schwarze (2008) skoðaði áhrif þjóðernis og trúarbragða á 
áhættuhneigð. Þjóðerni hafði ekki áhrif á áhættuhneigð en aðrir þættir sem tengjast 
fæðingarstað og þá sérstaklega trú, hafði áhrif. Fólk sem var trúaðra sýndi minni 
áhættuhneigð en þeir sem trúðu minna. Ástæða þess, samkvæmt Bartke og Schwarze, er sú 

trúuðum finnst að þeir þurfi að 
fylgja eftir ákveðnum reglum trúarbragðanna þar sem áhættuhegðun er forboðin þá eru þeir 
ólíklegri til að fara gegn þeim og hegða sér áhættusamlega. Niðurstöður Bartke og 
Schwarze sýndu einnig að tegund trúarbragða skipti máli. Þar sem ýmsar reglur eru 
mismunandi eftir trúarbrögðum ætti að vera munur á áhættuhneigð trúarhópa. Í rannsókn 
þeirra mældust múslimar með minnstu áhættuhneigðina, mótmælendur meiri og trúlausir 
mestu. Bartke og Schwarze skýrðu þetta með því að trú sem hefur fleiri reglur um hegðun, 
hefur sterkari áhrif á áhættuhneigð. Þar sem Kóraninn bannar ýmsa áhættuhegðun þá 
virðast múslimar sýna minni áhættuhneigð en mótmælendur, sem eru alla jafna ekki eins 
bókstafstrúar gagnvart Biblíunni. Trúlausir fylgja ekki sömu reglum og trúaðir og sýna því 
meiri áhættuhneigð. Ástæða þess að trúlausir sýna meiri áhættuhneigð gæti verið sú að í 
sumum samfélögum er mikil áhersla lögð á trúariðkun. Fólk sem er trúlaust í slíkum 
samfélögum víkur frá samfélagslegum viðmiðum sem er í sjálfu sér áhættusöm hegðun 
(Bartke og Schwarze, 2008).  

Miller (2000) skoðaði einnig mun á áhættuhneigð ólíkra trúarhópa og fékk svipaðar 
niðurstöður. Trúað fólk var með minni áhættuhneigð en trúlausir og munur var á 
áhættuhneigð eftir trúarbrögðum, auk þess sem tengsl voru á milli þess hversu heitt fólk 
trúði og áhættuhneigðar í eingyðistrú, þ.e. Islam, Mótmælendatrú og Kaþólskri trú. Hins 
vegar voru ekki tengsl á milli áhættuhneigðar og þess hversu heitt fólk trúði í fjölgyðistrú, 
þ.e. Hindú og Búddisma.  



Miller skýrði þessar niðurstöður með því að í fjölgyðistrú er meiri áhersla lögð á 
persónulega upplifun af trúnni en eingyðistrú fylgir fleiri reglum og leggur áherslu á 
þátttöku í trúarsamfélagi (Miller, 2000). 
 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir og hversu vel þeir spá fyrir um 
áhættuhneigð. Tilgáta eitt er að áhættuhneigð sé meiri hjá karlmönnum og að áhættuhneigð 
fari lækkandi með aldri (Harris o.fl., 2006; Deakin o.fl., 2004). Einnig er gert ráð fyrir að 
kynjamunur í áhættuhneigð minnki með aldri (Byrnes o.fl., 1999). 

Í tilgátu tvö er sjónum beint að áhrifum tekna á áhættuhneigð og gerir hún ráð fyrir 
að áhættuhneigð sé meiri eftir því sem tekjur eru hærri (Grinblatt og Keloharju, 2009). 
Tilgátan gerir því ráð fyrir að hærri tekjur spái fyrir um hærra skor á kvarðanum um 
áhættuhneigð. Tilgáta þrjú gerir ráð fyrir að áhættuhneigð aukist með meiri menntun 
(Carland o.fl., 1995). Tilgáta fjögur er að fólk af Mótmælendatrú og þeir sem standa utan 
trúar sýni meiri áhættuhneigð en fólk sem tilheyrir Islam og Kaþólskri trú (Miller, 2000).  

Tilgáta fimm er sú að fólk sem mælist hærra á persónuleikaþættinum taugaveiklun 
sýni minni áhættuhneigð en þeir sem mælast lægra á kvarðanum (Chauvin o.fl., 2007). Að 
lokum er því spáð í sjöttu tilgátu að þeir sem gegni stöðu yfirmanns sýni meiri 
áhættuhneigð en aðrir og skori því hærra á kvarðanum um áhættuhneigð (Nicholson o.fl., 
2005). 
 
 
  



Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru 20.792 manns sem tóku þátt í 2009 útgáfu af 
langtímarannsókninni German Socio-Economic Panel. Þátttakendur voru valdir með 
tilviljunaraðferð til þátttöku í rannsókninni árið 1984 úr hópi þeirra sem voru búsettir í 
Þýskalandi eða eru afkomendur fólks sem byrjuðu í rannsókninni það árið. Auk þess hefur 
fleiri heimilum verið bætt regulega í þátttakendahópinn í gegnum árin. Af þessum 20.792 
svarendum voru 47,7 % karlar og 52,3 % konur. Þátttakendur voru á aldrinum 16 til 100 
ára en meðalaldurinn var 50 ára (SD = 17,7). Svarhlutfall var 77% í könnuninni árið 2009. 
Mælitæki 
German Socio-Economic panel er langtímarannsókn sem kannar aðstæður og lífsgæði 
fólks sem býr í Þýskalandi. Gögnun var safnað í þeim tilgangi að auka þekkingu um 
mannlega hegðun, efnahagslega stöðu íbúa og félagslegar breytingar á heimilislífi, 
umhverfi og stofnunum og gefur hún þversniðsupplýsingar um fólk sem búsett er í 
Þýskalandi hverju sinni sem hún er lögð fyrir. Í þessari rannsókn er unnið með gögn sem 
byggja á spurningalista sem lagður var fyrir árið 2009. Í rannsókninni 2009 var lagður fyrir 
spurningalisti sem skiptist í nokkra hluta þar sem meðal annars var spurt um aðstæður 
fólks, s.s. stöðu og starf, aðstæður og tekjur undangengið ár, líkamlega og andlega heilsu, 
persónuleikaeinkenni, fjölskylduaðstæður og bakgrunn (Wagner, Frick og Schupp, 2007).

Í rannsókninni árið 2009 var spurt nokkurra spurninga sem tengjast áhættuhneigð. 
Spurt var fimm spurninga sem tengjst því hversu tilbúið fólk er til að taka áhættu á 
eftirfarandi sviðum: í akstri, í fjármálum, í tómstundum og íþróttum, í starfi og með heilsu. 
Spurt var á kvarðanum 0 til 10 þar sem 0 þýddi áhættufælin/n (risk aversive) og 10 
fullkomlega tilbúinn til að taka áhættu (fully prepared to take risks). Einnig voru 
þátttakendur spurðir almennrar spurningar á sama kvarða um hvort þeir væru alla jafna 
tilbúnir til að taka áhættu eða reyndu að forðast að taka hana. Gerð var leitandi 
þáttagreining (exploratory factor analysis) með meginásagreiningu (principal axis 
analysis) og hornskökkum snúningi (oblimin) til að kanna hvort þessar spurningar mæli 
undarliggjandi þátt sem metur áhættuhneigð fólks. Bartletts-próf (
sphericity) var tölfræðilega marktækt, 2(15) = 38081,337; p < 0,001 og mæling á 
úrtakshæfni með KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) er 0,89.  



Almennt viðmið fyrir KMO er 0,5 samkvæmt Field og er því úrtakshæfnin góð. Miðað var 
við Kaisers- viðmið um að draga þætti með eigingildi yfir einum (Field, 2014). Einn þáttur 
kom fram sem var með eigingildi yfir einum og var því einn þáttur dreginn. Niðurstöður 
þáttagreiningarnar má sjá í töflu 1. 
Tafla 1. Þáttahleðslur og áreiðanleiki í þáttalausn fyrir mælingu á áhættuhneigð 
Atriði Þáttahleðsla 
Vilji til að taka áhættu í akstri ,71 
Vilji til að taka áhættu í fjármálum ,63 
Vilji til að taka áhættu í íþróttum ,76 
Vilji til að taka áhættu í vinnu ,72 
Vilji til að taka áhættu með heilsu ,67 
Persónulegur vilji til að taka áhættu ,71 
Eigingildi 3,462 
% af Dreifni 57,696 
Innri áreiðanleiki ( ) ,85 

 
 Eins og sjá má í töflu 1 hlóðu atriðin öll vel á einn þátt. Samkvæmt Stevens eru 
þáttahleðslur yfir 0,162 áreiðanlegar þegar kemur að gagnasöfnum sem hafa yfir 1000 
svarendur. Almennt séð er miðað við að þáttahleðslur eigi að vera hærri en 0,3 og eru allar 
þáttahleðslur hér yfir því. Innri áreiðanleiki ( ) er  = 0,85 sem bendir til 
þess að áreiðanleiki mælingarinnar sé góður. Þegar sálfræðilegar hugsmíðir eru skoðaðar 
þá er innri áreiðanleiki yfir 0,7  talin vera fullnægjandi og yfir 0,8 mjög góður. Þegar tekið 
er tillit til hversu fá atriði eru, þá er áreiðanleiki upp á 0,85 mjög góður innri áreiðanleiki 
(Field, 2014). Samtals skýra atriðin tæp 58% af dreifingunni. Því var útbúin kvarði um 
áhættuhneigð sem gefur meðalskor á þessum sex spurningum og er kvarðinn fylgibreyta í 
rannsókninni sem hér er greint frá. 

Unnið var með nokkrar breytur sem frumbreytur í greiningunni til að meta hvort og 
hversu vel þær spá fyrir um áhættuhneigð. Það eru breyturnar kyn, aldur, tekjur, menntun 
(engin menntun umfram grunnskóla, framhaldsskólapróf og háskólapróf), yfirmannsstaða 
(það að hafa mannaforráð eða ekki), trúarbrögð (Islam, Kaþólsk trú, Mótmælendatrú og 
utan trúar) og mæling á persónuleikaeinkenninu taugaveiklun. Útbúin var breyta sem mælir 
tekjur fólks á mánaðargrundvellli.  



Lagðar voru saman upplýsingar um laun, eftirlaun, atvinnuleysisbætur, tekjur af 
aukavinnu, stúdentastyrk og herlaun. Samanlagðar eru þessar upplýsingar mæling á tekjum 
á mánuði fyrir skatta og gjöld. 

Til að kanna hvort tilteknar spurningar mæli undarliggjandi þátt sem metur 
taugaveiklun fólks var aftur gerð leitandi þáttagreining með meginásagreiningu með 
hornskökkum snúningi. Bartletts-prófið var tölfræðilega marktækt, 2(10) = 19237,558; p  
< 0,001 og mæling á úrtakshæfni með KMO er 0,76. Forsendur stóðust hér samkvæmt 
áðurnefndum viðmiðum Field. Einn þáttur var með eigingildi yfir einum og enginn annar 
þáttur náði yfir einn. Því var einn þáttur dreginn samkvæmt Kaisers- viðmiði (Field, 2014). 
Niðurstöður sjást í töflu 2.  
Tafla 2. Þáttahleðslur og áreiðanleiki í þáttalausn fyrir mælingu á taugaveiklun 
Atriði Þáttahleðsla 
Meðhöndlar streitu illa ,497 
Kvíði ,561 
Miklar áhyggjur ,617 
Tíðni áhyggja síðustu 4 vikur ,667 
Tíðni leiða síðustu 4 vikur ,606 
Eigingildi 2,394 
% af dreifni 47,876 
Innri áreiðanleiki ( ) ,705 

  
Eins og sést í töflu 2 hlóðu nokkur atriði vel á einn þátt. Öll atriði voru með þáttahleðslu 
yfir 0,3 og áreiðanleikastuðull var í hærra lagi. Innri áreiðanleiki var  = 0,705 sem bendir 
til þess að áreiðanleiki mælingarinnar sé góður samkvæmt áðurnefnum viðmiðum Stevens. 
Var því búinn til svonefndur taugaveiklunarkvarði á grundvelli meðaltalsskor 
spurninganna. 
Framkvæmd 
Rannsóknin var megindleg langtímarannsókn. Gögnun var safnað í þeim tilgangi að auka 
þekkingu um aðstæður og lífsgæði fólks sem býr í Þýskalandi (Wagner o.fl., 2007). Sendir 
voru tveir spurningalistar til rúmlega 12 þúsund heimila í Þýskalandi.  



Einn spurningalisti var fyrir sérhvern einstakling á heimilinu til að fylla út. Hinn var aðeins 
fyrir sjálft heimilið og aðeins einn á hverju heimili þurfti að fylla hann út.  

Höfundur sótti um aðgang að gögnum til rannsóknarstofu SOEP í Þýskalandi og 
fékk formlegt leyfi og aðgang að gagnasöfnum til að vinna greininguna. Upplýsingar um 
trúarbrögð fólks voru fengnar úr 2003 útgáfu SOEP könnunarinnar þar sem ekki var spurt 
um trúarbrögð árið 2009.  
Tölfræðileg úrvinnsla 
Niðurstöður voru greindar með tölfræðiforritinu SPSS. Reiknaður var út sérstakur 
áhættukvarði til að mæla áhættuhneigð fólks, að undangenginni þáttagreiningu. Kvarðinn 
var reiknaður þannig út að tekið var meðaltal af sex spurningum sem mældu hversu tilbúið 
fólk var til að taka áhættu. Hærri gildi á kvarðanum vísar til meiri áhættuhneigðar á meðan 
lægri gildi vísa til minni áhættuhneigðar.  

Til að fá mælikvarða á mánaðarlegar tekjur fólks fyrir skatta og gjöld voru 
tekjubreyturnar lagðar saman. Þar sem dreifingin var skekkt var tekinn lógariþmi af þeirri 
breytu í þeim tilgangi að fá dreifingu sem líkist normaldreifingu. Gerðar voru vísibreytur 
úr breytunum sem geyma upplýsingar um trú svarenda, menntun og starfsstöðu. Voru 
mótmælendur notaðir sem viðmiðunarhópur í vísibreytum fyrir trúarbrögð. Búnir voru til 
þrjár vísibreytur, ein fyrir Kaþólska trú, önnur fyrir Islam og sú þriðja skilgreindi þá sem 
stóðu utan trúar. Til að mæla forspá menntunar voru þeir sem höfðu aðeins lokið 
grunnskóla notaðir til viðmiðunar og útbúnar tvær vísibreytur sem skilgreindu þá sem 
höfðu lokið framhaldsskólaprófi annars vegar og háskólaprófi hins vegar. Vísibreytan sem 
búinn var til að skoða yfirmenn innihélt alla sem höfðu mannaforráð í vinnu sinni gegn 
þeim sem höfðu ekki mannaforráð. Til að mæla stig taugaveiklunar var búinn til kvarði 
sem sýndi meðaltal þeirra fimm atriða sem mynduðu einn þátt samkvæmt niðurstöðum 
þáttagreiningar (sjá í kaflanum um mælitæki). Hærri gildi gefa til kynna meiri 
taugaveiklun. Gerð var marghliða aðhvarfsgreining til að skoða áhrif frumbreytna á 
fylgibreytuna.  

Ýmsar forsendur þurfa að vera til staðar til að beita aðhvarfsgreiningu. Flestar snúa 
þær að villunni. Til þess að rannsaka hana var leifin í líkaninu skoðuð, en forsendur 
aðhvarfsgreiningar gera ráð fyrir að leifin dreifist jafnt (homoscedasticity) og að hún sé 
normaldreifð. Einnig þarf leifin að vera óháð. 



Greining á leif leiddi í ljós að hún var nokkuð normaldreifð og að mestu einsleit. Durbin-
Watson prófið mælir hvort villan sé óháð en prófið gefur gildi á bilinu 0 til 4. Þegar prófið 
gefur gildið 2 er villan algjörlega óháð. Alla jafna þykja gildi yfir 3 og undir 1 benda til 
þess að villan sé ekki óháð (Field, 2014). Durbin Watson prófið var 1,652 sem gefur til 
kynna að ekki sé vandamál með háða villu í líkaninu. 

Samfylgni (multicollinearity) frumbreyta var skoðuð með því að meta mælitölurnar 
VIF (variance inflation factor) og þolmörk (tolerance), en gildi yfir 10 á VIF og undir 0,2 
á mælitölu fyrir þolmörk benda til þess að samfylgni milli frumbreyta sé of mikil. Ekkert 
gildi VIF var yfir tíu og meðaltal VIF var í kringum einn sem bendir til þess að samfylgni 
sé ekki til staðar. Sömuleiðis voru gildi á mælitölum fyrir þolmörk mun hærri en 0,2 sem 
bendir til þess að samfylgni sé ekki til staðar. Samfylgni var hins vegar til staðar þegar 
kom að breytunni kyni og breytunni sem sneri að samvirkni kyns og aldurs. Við því var að 
búast og var það ekki talið valda vandkvæðum við greininguna. Það má því draga þá 
ályktun að gögnin uppfylli forsendur aðhvarfsgreiningar. 
 
 
 
 
 
 
  



Niðurstöður 

Áhættukvarðinn var notaður sem fylgibreyta í þessari rannsókn. Meðaltal hans var 2,93 
(SD = 1,86). Hæsta gildið var 10 og lægsta var 0. Niðurstöður allsherjarprófsins voru F 
(11, 15959) = 373,816, p < 0,001. Líkanið spáir því marktækt fyrir um áhættuhneigð. Í 
töflu 3 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar á forspárþáttum áhættuhneigðar. 
Tafla 3. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á forspárþáttum áhættuhneigðar. 

 b SE B  p 
Fasti 3,155 

(2,880, 3,430) 
0,140  p = ,001 

Kyn 0,936 
(0,774, 1,098) 

0,083 0,252 p = ,001 

Aldur -0,035  
(-0,037, -0,033) 

0,001 -0,330 p = ,001 

Aldur*Kyn -0,006 
(-0,009, -0,018 

0,002 -0,097 p = ,001 

Taugaveiklun -0,046 
(-0,074, -0,018) 

0,014 -0,024 p = ,001 

Framhaldsskólamenntun 0,055 
(-0,68, 0,178) 

0,063 0,006 p = ,382 

Háskólamenntun 0,167 
(0,062, 0,272) 

0,054 0,022 p = ,002 

Islam -0,391 
(-0,629, -0,152) 

0,122 -0,023 p = ,001 

Kaþólsk trú -0,090 
(-0,157, -0,022) 

0,034 -0,019 p = ,009 

Utan trúar 0,093 
(0,030, 0,155) 

0,032 0,022 p = ,004 

Tekjur 0,187 
(0,155, 0,219) 

0,016 0,094 p = ,001 

Yfirmannsstaða 0,292 
(0,217, 0,367) 

0,038 0,060 p = ,001 

 



Tafla 3 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar þar sem birtir eru hallastuðlar 
forspárþátta (öryggisbil þeirra innan sviga), staðalvillur, staðlaðir hallastuðlar og 
upplýsingar um marktekt. Eins og sjá má í töflunni spáðu allir þættir marktækt fyrir um 
áhættuhneigð. Hallastuðullinn fyrir kyn sýnir að karlar taka meiri áhættu en konur, þ.e. þeir 
skora að jafnaði 0,94 hærra á kvarðanum um áhættuhneigð en konur, að teknu tilliti til 
hinna forspárþáttanna, t (15959) = 11,314, p < 0,001 . Einnig má sjá að það dregur úr 
áhættuhneigð með aldri, að teknu tilliti til hinna forspárþáttanna, en áhættuhneigð lækkar 
um 0,04 að jafnaði fyrir hvert aldursár, t (15959) = -33,136, p < 0,001. Athygli vekur að 
kyn og aldur virðast spá hvað sterkast þátta líkansins fyrir um áhættuhneigð (  = 0,25;  =   
-0,33). Einnig var skoðuð samvirkni kyns og aldurs. Niðurstöður sýna að meðal karla 
dregur meira úr áhættuhneigð með aldri en meðal kvenna, t (15959) = -4,201, p < 0,001. 
Mynd 1 sýnir tengsl aldurs við áhættuhneigð, skipt eftir kyni. 
 

                      Mynd 1. Samvirkni kyns og aldurs 
 
Eins og sést á mynd 1 þá fer áhættuhneigð minnkandi með hærri aldri hjá báðum kynjum, 
en þó í meira mæli hjá körlum en konum Það dregur því saman með körlum og konum í 
áhættuhneigð eftir því sem þau eru eldri, (b = -0,006) 
 



Niðurstöður greiningarinnar sýna að persónuleikaeinkennið taugaveiklun spáir fyrir 
um áhættuhneigð, að teknu tilliti til annarra forspárþátta líkansins, t (15959) = -3,204, p = 
0,005. Eftir því sem fólk skorar hærra á kvarðanum um taugaveiklun því lægra skorar það 
á áhættukvarðanum, (b = -0,05) . Þeir sem sýna meiri taugaveiklun eru því með minni 
áhættuhneigð en þeir sem skora lægra á kvarðanum um taugaveiklun.  

Fólk sem hafði lokið háskólanámi var áhættuhneigðara en þeir sem höfðu ekki 
lokið námi umfram grunnskóla. Háskólamenntaðir skoruðu að jafnaði 0,16 stigum hærra á 
kvarðanum um áhættuhneigð en viðmiðunarhópurinn, t (15959) = 3,108, p = 0,001. Ekki 
var hins vegar marktækur munur á áhættuhneigð þeirra sem lokið höfðu 
framhaldsskólamenntun og þeirra sem ekki höfðu lokið námi umfram grunnskóla, t 
(15959) = 0,875, p = 0,382.  

Líkanið sýnir einnig að trúarbrögð spá fyrir um áhættuhneigð, að teknu tilliti til 
annarra forspárþátta líkansins. Múslimar voru með minni áhættuhneigð en mótmælendur, t 
(15959) = -3,210, p = 0,001. Þeir skoruðu að jafnaði 0,39 lægra á kvarðanum um 
áhættuhneigð en samanburðarhópurinn. Kaþólikkar sýndu sömuleiðis minni áhættuhneigð 
(b = -0,09) en samanburðarhópurinn, t (15959) = -2,615, p = 0,009. Þeir sem standa utan 
trúar sýndu hins vegar mestu áhættuhneigðina (b = 0,093), t (15959) = 2,889, p = 0,004.  

Líkanið sýnir sömuleiðis að tekjur spá fyrir um áhættuhneigð, að teknu tilliti til 
annarra forspárþátta sem metnir eru í líkaninu, en áhættuhneigð eykst með auknum tekjum, 
t (15959) = 11,448, p < 0,001. Niðurstöður sýna að þegar tekjur hækka um 10% hækkar 
skorið á áhættukvarða um 0,0178 að meðaltali.  

Loks sýnir greiningin að þeir sem gegndu yfirmannsstöðu voru að jafnaði með 
meiri áhættuhneigð en þeir sem voru ekki yfirmenn, t (15959) = 7,627, p < 0,001. 
Yfirmenn skorðuðu að jafnaði 0,29 stigum hærra á kvarðanum um áhættuhneigð en aðrir.   

Skýringarhlutfallið fyrir líkanið var R2 = 0,204 sem þýðir að forspárþættirnir skýra 
20,4 % af dreifingu svara á kvarðanum um áhættuhneigð. 

 
 
 



Umræða 
Áhættuhneigð er hugsmíð sem margir undirliggjandi þættir virðast spá fyrir um. Þær 
tilgátur sem settar voru fram stóðust að nær öllu leyti. Karlar sýndu meiri áhættuhneigð en 
konur og er það í samræmi við niðurstöður rannsókna (Harris o.fl., 2006). Niðurstöður 
sýna að kynferði er einn þeirra þátta sem spá hvað sterkast fyrir um skor á kvarðanum um 
áhættuhneigð. Segja má að áhersla sé oft lögð á að karlar séu sjálfstæðir og þeir til að 
mynda frekar hvattir í æsku en stúlkur til að stunda grófari íþróttir og önnur áhugamál sem 
fela í sér áhættu. Þó svo að fólk sé almennt orðið meðvitaðra um ýmsar kynbundnar 
staðalmyndir eru hefðbundin kynhlutverk enn við lýði og jafnvel ríkjandi í mörgum 
vestrænum samfélögum þar sem karlinn er fyrirvinnan og konan sér í meira mæli um 
heimilið og uppeldi barna. Vera má að þessar staðalmyndir haft þau áhrif að körlum þyki 
sjálfsagðara að taka ýmiskonar áhættu en konum (Booth og Nolen, 2012). Kynjamunur á 
áhættuhneigð hefur einnig verið útskýrður með skírskotun í þróunarkenningu Darwin. 
Karlar gætu tekið meiri áhættu í þeim tilgangi að auka líkurnar á því að eignast afkvæmi. 
Konur þurfa hins vegar að ganga með börn og gætu því sýnt minni áhættuhneigð í þeim 
tilgangi að vernda afkvæmi sín (Harris o.fl., 2006). 

Niðurstöður sýndu sömuleiðis að það dregur úr áhættuhneigð með aldri. Eftir því 
sem fólk var eldra því lægra skoraði það á áhættukvarðanum. Þetta er í samræmi við fyrri 
rannsóknir (Byrnes o.fl., 1999). Ekki kemur á óvart að fólk forðist áhættu þegar það verður 
eldra enda eru skuldbindingar fleiri. Einnig er erfiðara fyrir fólk að stunda ýmsa iðju sem 
felur í sér áhættu og gæti það í sjálfu sér skýrt af hverju það mælist síður hneigt til að taka 
ýmiskonar áhættu. Aðrar hugsanlegar ástæður fyrir aldursmuni í áhættuhneigð gætu legið í 
starfsemi heilans. Ungt fólk er næmara fyrir verðlaunum og sækist meira eftir þeim. Einnig 
er fremri heilabörkur ekki jafn þroskaður í ungu fólki, en fremri heilabörkur hefur verið 
tengdur við hvatvísi og áhættuhneigð. Hann heldur áfram að þroskast með aldrinum og 
verður fólk því betra í að vinna úr upplýsingum og ólíklegra til að taka áhættusamar 
ákvarðanir þegar það er eldra (Steinberg, 2007). Aldur virðist vera hvað sterkasti 
forspárþátturinn af þeim þáttum sem voru skoðaðir í þessari rannsókn.  

 
 



Einnig kom í ljós að munur á milli karla og kvenna fór minnkandi með aldri. Karlar 
sýna þó minni áhættuhneigð á öllum aldri en munur verður sífellt minni eftir því sem fólk 
verður eldra. Áhugavert er að munurinn verður minni og samkvæmt þróunarkenningu 
Darwin gætu karlar sýnt minni áhættuhneigð með aldri er samkeppni um athygli kvenna 
minnkar og ekki er jafn mikil þörf á að eignast afkvæmi. Konur eru hins vegar oftast búinn 
að eignast afkvæmi er þær eru eldri og því er minni þörf á verndun afkvæma (Byrnes o.fl., 
1999). 

Tilgátan um að persónuleikaeinkennið taugaveiklun spái fyrir um áhættuhneigð 
stóðst og voru þeir sem fengu hærra á taugaveiklunarkvarðanum síður líklegir til að taka 
áhættu en þeir sem mældust með lægra skor á kvarðanum um taugaveiklun. Þetta þýðir að 
fólk með mikla taugaveiklun forðast meira áhættusama hegðun en fólk sem minni einkenni 
taugaveiklunar. Þetta skýrist hugsanlega af því að fólk sem skorar hátt á taugaveiklun 
upplifir meiri kvíða og áhyggjur og er því líklegt að áhættusamar athafnir valdi þeim meiri 
áhyggjum en þeim sem eru síður taugaveiklaðir. Þess vegna er ekki ólíklegt að 
taugaveiklaðir forðist frekar að taka áhættu (Maner o.fl., 2007). Fólk sem skorar hátt á 
taugaveiklun er einnig líklegt til að skynja áhættu sterkar. Sú staðreynd að það upplifir 
áhættu sterkar en aðrir gæti skýrt af hverju það er síður tilbúið til að taka hana (Chauvin 
o.fl., 2007).  

Tilgátan um að menntunarstig spái fyrir um áhættuhneigð stóðst. Menntun spáði 
marktækt fyrir um áhættuhneigð og var áhættuhneigð meiri eftir því sem menntunarstig var 
hærra. Þetta er í samræmi við nokkrar rannsóknir sem gefa til kynna að áhættuhneigð sé 
meiri hjá þeim sem hafa meiri menntun (Carland o.fl., 1995). Ekki var marktækur munur á 
þeim sem höfðu ekki lokið námi umfram grunnskóla og framhaldsskólamenntuðum. 
Skýringin á þessu gæti falist í því að meira stökk sé að fara í háskóla að loknum 
framhaldsskóla en framhaldsskóla að loknu grunnskólanámi. Þeir sem eru 
háskólamenntaðir sýna meiri áhættuhneigð en þeir sem hafa framhaldsskóla menntun og 
enga menntun umfram grunnskóla. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa meiri 
menntun taki meiri áhættu í fjármálum en þetta eigi ekki við á öðrum sviðum (Dwyer o.fl., 
2002). Kvarðinn um áhættuhneigð sem hér var til skoðunar spyr um nokkur svið áhættu og 
vera má að menntun spái betur fyrir um suma þætti áhættu en aðra, eins og til dæmis 
áhættu í fjármálum eða heilsutengda áhættu. Þetta þarfnast frekari skoðunar en niðurstöður 
hér benda til að meiri menntun spái almennt fyrir um meiri áhættuhneigð. 



 
Eins og tilgátan spáði til um, mældust þeir sem aðhyllast Islam og Kaþólska trú 

með minni áhættuhneigð en mótmælendur. Þeir sem stóðu utan trúar skoruðu hins vegar 
hæst á kvarðanum um áhættuhneigð. Ekki kemur á óvart að fólk sem stendur utan trúar 
sýni mestu áhættuhneigðina og eru eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður 
Bartke og Schwarze (2008). Múslimar skoruðu hvað lægst á kvarðanum og eru því hvað 
síst líklegir til að taka áhættu, en það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Miller 
(2000). Þar sem rannsóknin var gerð í Þýskalandi er líklegt að margir þátttakendur í hópi 
múslima komi frá öðrum menningarheimum eða séu börn innflytjenda. Gæti ástæðan fyrir 
minni áhættuhneigð þeirra því einnig komið til af margskonar menningarmun (Hsee og 
Weber, 1999).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tekjur spá fyrir um áhættuhneigð. Eins og 
tilgátan sagði til um reyndist þeir sem höfðu hærri tekjur skora hærra á kvarðanum um 
áhættuhneigð. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna að áhættuhneigð hefur 
jákvæð tengsl við tekjur. Ekki er ljóst hvort að hærri tekjur valdi því að fólk tekur meiri 
áhættu eða þá að fólk sem tekur meiri áhættu endar oft á tíðum með hærri tekjur (Grable, 
2000; Grinblatt og Keloharju, 2009). Hins vegar er líklegt að hærri tekjur hafi meiri áhrif á 
fjármálahegðun en aðra þætti lífsins (Halek og Eisenhauer, 2001). Þegar kemur að áhættu í 
fjármálum gætu þeir sem eiga meira, tekið meiri áhættu þar sem tengsl á milli meiri áhættu 
og ávinnings eru tíð í fjármálum (King, 1974). Tekjur voru sá þáttur sem spáði best fyrir 
um áhættuhneigð, á eftir kyni og aldri. Þessir þrír þættir hafa afgerandi forspárgildi fyrir 
áhættuhneigð.    

Að lokum, mældust þeir sem voru í yfirmannsstöðu með hærra skor á kvarðanum 
um áhættuhneigð en aðrir. Þessi áhrif komu fram að teknu tilliti til þátta eins og menntunar 
og tekna. Hugsanlegt er að fólk í yfirmannsstöðu hafi meiri möguleika að taka áhættu 
heldur en þeir sem eru lægra settir. Einstaklingar í yfirmannsstöðu bera meiri ábyrgð og 
gætu því þurft að taka fleiri ákvarðanir sem fela í sér áhættu. Fólk gæti líka upplifað 
valdatilfinningu vegna stöðu sinnar. Fólk sem upplifir sig valdameira sýnir oftar en ekki 
meiri áhættuhneigð en aðrir (Anderson, 2006).  

 



Líkanið skýrði um 20% af dreifingu áhættukvarðans. Það er því ljóst að breytileiki í 
áhættuhneigð skýrist einnig af stórum hluta af öðru en þeim þáttum en líkanið byggði á. 
Hins vegar er það ekki skrýtið að hún sé svona lítil. Margir þættir virðast gera upp 
áhættuhneigð hjá fólki. Til dæmis má gera má ráð fyrir að þættir sem tengjast erfðum og 
fleiri líffræðilegum þáttum hafi áhrif á áhættuhneigð og hugsanlega spila þeir stórt hlutverk 
(Steinberg, 2007). 

Helsti styrkur þessarar rannsóknar eru gögnin sem hún byggir á. Gagnasafnið 
inniheldur yfir 20 þúsund svarendur og er langtímarannsókn sem er hönnuð samkvæmt 
viðurkenndum aðferðum félagsvísinda. Þátttakendur endurspegla því fólk sem er búsett í 
Þýskalandi á hverjum tíma. Tölfræðilegt afl var því mikið og hægt að álykta út frá 
niðurstöðum. Kvarðinn um áhættuhneigð kom vel út próffræðilega, þáttagreining og 
mæling á áreiðanleika benda til þess að kvarðinn virðist ná nokkuð vel utan um 
hugsmíðina áhættuhneigð. Þá má benda á að niðurstöður voru í samræmi við fyrri 
rannsóknir um þætti sem spá fyrir um áhættuhneigð. Öll atriði nema eitt í 
aðhvarfsgreiningunni voru marktæk og líkanið í heild spáði marktækt fyrir um 
áhættuhneigð. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Sú helsta er sú staðreynd að fólk er 
beðið að ímynda sér áhættusamar athafnir og meta hversu tilbúið það væri til að taka slíka 
áhættu. Eitt er að segjast vera tilbúinn eða ekki vera tilbúinn til að gera eitthvað áhættusamt 
og annað að gera það í raun. Fólk getur verið að ofmeta eða vanmeta hversu mikla áhættu 
það myndi í raun og veru taka. Það má því velta fyrir sér að hvaða marki kvarðinn um 
áhættuhneigð hefur gott forspárgildi um raunverulega hegðun í þessa veru. Ýmsar aðrar 
rannsóknir nota ímynduð dæmi til að mæla áhættuhneigð og gætu þær niðurstöður frekar 
endurspeglað raunverulega áhættuhneigð fólks (Lauriola, Levin og Hart, 2007).  

Rannsóknin var aðeins gerð í Þýskalandi. Rannsóknir á áhættuhneigð benda til þess 
að menningarmunur geti verið í hversu áhættusamlega fólk er tilbúið til að hegða sér og 
vera má að áhættuhneigð og það sem spáir fyrir um hana sé ólíkt eftir samfélögum og 
þjóðum (Hsee og Weber, 1999). Þó svo rannsóknin hafi náð til innflytjenda í Þýskalandi 
eru innflytjendur ekki lýsandi hópur þegar kemur að því að skoða menningu landa (Bartke 
og Schwarze, 2008). Því var ekki talið að þeir endurspegluðu menningarheima sína og var 
því menningarmunur á áhættuhneigð ekki skoðaður.  



Aðrar rannsóknir gefa til kynna að áhættuhneigð sé mismunandi eftir því um hvers 
konar áhættusama hegðun er um að ræða, þ.e. áhætta í fjármálum, heilsu o.s.frv. Þannig 
getur einn einstaklingur sýnt mikla áhættuhneigð þegar kemur að fjármálum en sýnt minni 
þegar kemur að heilsu sinni (Nicholson, o.fl., 2005). Gæti þetta því útskýrt af hverju tekjur 
virðast ekki hafa mikil áhrif á áhættuhneigð. Vera má að tengslin séu sterkari séu þau 
skoðuð eingöngu með tilliti til áhættuhneigðar í fjármálum en þegar fleiri svið eru tekin 
með í reikninginn. 

Niðurstöður benda til þess að frekari rannsókna sé þörf á þessu sviði. Mikilvægt er 
að kanna betur samspil tekna og áhættuhneigðar. Einnig kom á óvart hversu fáar 
rannsóknir hafa verið gerðar á mun á áhættuhneigð eftir starfsstöðu. Einnig er mikilvægt að 
gera rannsókn á Íslandi þar sem þeir þættir sem hafa áhrif á áhættuhneigð eru skoðaðir á 
meðal Íslendinga. Höfundi er ekki kunnugt um að slík rannsókn hafi verið framkvæmd á 
Íslandi áður. Mikilvægt er að kanna af hverju þættirnir sem hér um ræðir hafa áhrif á 
áhættuhneigð og gæti verið gott að rannsaka áhættuhneigð á mismunandi sviðum lífsins til 
að fá skýrari mynd af áhættuhneigð. Jákvætt væri ef framtíðarrannsóknir myndu notast við 
ímynduð dæmi eða ýmiskonar ákvarðatökunverkefni til að fá traustari mælingu á 
áhættuhneigð. Ljóst er að mun fleiri þættir en þeir sem hér voru til skoðunar skýri af hverju 
sumir taki meiri áhættu á ýmsum sviðum lífsins en aðrir og mikilvægt er að rannsaka það 
frekar.  
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