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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var skoðað hvaða áhrif undirskrift hefur á heiðarleika í tengslum við 

smávægilegan fjárhagslegan ávinning. Í rannsókninni voru framkvæmdar tvær tilraunir. 

Markmið fyrri tilraunarinnar var að bera saman hefðbundina undirskrift við rafræna 

undirskrift. Sú fyrri var framkvæmd á 400 nemum í Háskóla Íslands árið 2011. 

Markmiðið með seinni tilrauninni var að bera saman áhrif mismunandi rafræna 

undirskrifta á heiðarleika og var hún framkvæmd á 469 nemum í Háskóla Íslands árið 

2016.  

Niðurstöðurnar bentu til að ekki sé kynjamunur á heiðarleika en aftur á móti sé 

marktækur munur á því hvort einstaklingur noti hefðbundina eða rafræna undirskrift. 

Þegar litið er til mismunandi tegunda af rafrænni undirskrift er ekki marktækur munur á 

kynjunum eftir því hvaða tegund af rafrænni undirskrift er notuð.  
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Abstract 

In this research paper we studied the effects of a signature when an individual has the 

chance of cheating to gain a small amount of money. Two seperate experiments were 

conducted, the goal of the first one was to compare the effects of a handwritten 

signature to a digital signature. It was conducted in the year 2011 and 400 students 

from the University of Iceland participated. The goal of the second one was to compare 

different digital signtures. The second one was conducted in the year 2016 and then 469 

students from the University of Iceland participated.  

The results from both experiments indicated that there was no significant gender 

difference when comparing handwritten and digital signature. However there is a 

significant difference between individuals when comparing handwritten and digital 

signature concerning honesty. When different digital signatures were compared there 

was no significant difference concerning honesty.
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1  Inngangur 

Atferlishagfræði (e. behavioral economics) snýst um að auka skilning á hagfræðilegri 

hegðun einstaklinga og stofnana út frá félagsfræði, hugrænum og sálarfræðilegum 

þáttum. Með því að rannsaka þessi tengsl er hægt að skilja betur og bæta þekkingu á 

hagfræði sem getur svo skapað fræðilegt innsæi. Þetta innsæi er svo hægt að nýta til að 

túlka ýmis fyrirbæri (e. field phenomena) í fræðunum og þróa fræðigreinina. Nýklassíska 

hagfræðin er nýtt til þess að skapa fræðilegan grunn sem hægt er að nota við rannsóknir 

og tilraunir í atferlishagfræði. Þegar settar eru fram tilgátur í atferlishagfræði eru þær 

venjulega samþætting úr sálfræði og hinni nýklassísku hagfræðikenningu. Með þessu 

móti teygja þær sig yfir vítt svið af hugtökum, aðferðum og fræðigreinum (Mankiw, 

2011). 

Til að draga saman um hvað nýklassísk hagfræði snýst um þá má taka dæmi um að 

neytendur reyna að hámarka gróðann sinn á að kaupa vöru. Þeir gera það með því að 

kaupa vöruna eða þjónustuna þar til að það sem fæst aukalega er komið í jafnvægi við 

það sem þeir fórna til fá vöruna. Með þessum hætti hámarka þeir nytsemina (e. utility), 

sem fylgir neyslu á vörunni eða þjónustu. Á sama hátt skapa einstaklingar verðmæti fyrir 

þau fyrirtæki sem ráða þá. Með því að ná jafnvægi milli þess sem þeir græða, þ.e.a.s. fá í 

laun fyrir þjónustu sína og svo þeim tíma sem þeir fórna ákveða einstaklingar hvar 

mörkin eru. Þetta leiðir til kenningarinnar um framboð og eftirspurn (Mankiw, 2011). 

Að svipuðu leyti þá reyna framleiðendur að framleiða sínar vörur svo að kostnaðurinn 

við aukna framleiðslu eða jaðareininguna sé í jafnvægi við tekjurnar sem hún skapar. 

Þannig geta framleiðendur hámarkað sinn hagnað. Fyrirtæki ráða starfsfólk upp að þeim 

mörkum að kostnaður við ráðninguna sé í jafnvægi við virði þess sem starfsfólkið 

framleiðir.  

Nýklassíska sýnin snýst því um hagfræðilega „fulltrúa“, hvort sem það eru heimili eða 

fyrirtæki. Sem dæmi, einstaklingur vill kaupa hús. Fyrir þetta verð vilja aðrir kaupa sama 

húsið. Byggingarfyrirtækið vill hugsanlega ekki framleiða meira vegna kostnaðar. Þetta 

leiðir til þess að við erum tilbúin til að greiða meira, sem þýðir að aðrir eru ekki tilbúnir 

til þess og hugsanlega koma inn ný fyrirtæki sem eru tilbúin til að byggja. Eftir því sem 
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verðið breytist minnkar ójafnvægið milli þess hversu margir vilja kaupa á móti því hversu 

mörg hús er hægt að selja. Með þessu móti skapast hagfræðilegt jafnvægi út frá 

framboði og eftirspurn.  

Nýklassíska hagfræðin er svokölluð yfirkenning, þ.e.a.s. samansafn af reglum eða 

túlkunum á uppbyggingu ásættanlegra hagfræðikenninga. Hún er vísindalegt rannsóknar 

„program“ sem skapar hagfræðikenningar. Grundvallar ályktanirnar eru ekki til umræðu 

þar sem þær eru skilgreindar sem sameiginlegur skilningur þeirra sem kalla sig 

nýklassíska hagfræðinga. Þessar grundvallar ályktanir eru meðal annars:  

1. Einstaklingar hegða sér skynsamlega og búa yfir takmarkalausri skynsemi (e. 

unbounded rationality).  

2. Einstaklingar hafa fullkomna sjálfsstjórn (e. unbounded willpower).   

3. Fólk hagar sér ávalt á þann hátt að hámarka eigin gróða (e. unbounded 

selfishness). 

Kenningar sem eru byggðar á þessum ályktunum eru kallaðar nýklassískar hagfræði- 

kenningar. Til þess að hagfræði gæti þróast sem raunvísindi var því þróað hugtakið 

homo economicus, eða um mannveruna sem hugsar rökrétt til að hámarka sinn eiginn 

gróða. Með þessu móti var reynt að fjarlægjast félagsvísindin í hagfræði sem hefur leitt 

til ýmissa villna. Til dæmis hefur ein gangrýni verið sú að það getur aldrei neinn haft 

fullkomna vitneskju um allar hliðar málsins og því sé alltaf einhver óvissa fyrir hendi 

(Mankiw, 2011). 

Þegar litið er á atferlishagfræði er reynt að taka tillit til þeirra mannlegu þátta sem 

hafa áhrif á hagræna hegðun og því ekki gert ráð fyrir að einstaklingurinn hagi sér eins 

og homo economicus. Í þessu samhengi hafa svo verið gerðar rannsóknir á því hvort 

munur sé á kynjunum þegar kemur að atferlishagfræði og hefur þar komið fram munur 

á mismunandi sviðum. Til dæmis hvað varðandi neyslu, fjárfestingar og svo hegðun á 

vinnumarkaðinum (Blau og Kahn, 2000).   

Raunverulegir einstaklingar eru Homo sapiens en ekki Homo economicus. Þrátt fyrir 

að oft á tíðum virki fólk sem skynsamlegt eins og er gert ráð fyrir í nýklassísku 

hagfræðinni er fólk mun flóknara en svo. Einstaklingar gleyma, geta verið hvatvísir, 

ringlaðir, tilfinningaríkir og skammsýnir. Þessir þættir eru meðal annars það sem 

sálfræði byggir á og var ekki tekið tillit til í hagfræðinni (Blau og Kahn, 2000).  
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Herbert Simon (1955) var einn af fyrstu rannsakendunum í félagsvísindum til að 

skoða samþættingu sálfræði og hagfræði. Hann benti á að skoða ætti einstaklinga sem 

fullnægjendur (e. satisficers) en ekki sem skynsama aðila sem hámarka ávalt eigin gróða. 

Frekar en að taka ávalt bestu ákvörðunina þá væri nóg að taka ákvörðunina sem væri 

ásættanleg. Þá hafa aðrir hagfræðingar bent á að einstaklingar sýni frekar fram á 

takmarkaða skynsemi (e. bounded rationality) (Conlisk, 1996).  

Í rannsóknum á ákvarðanatöku einstaklinga hefur verið reynt að sýna fram á 

kerfisbundin mistök sem fólk gerir. Í fyrsta lagi ofmetur fólk eiginleika sína. Sem dæmi, 

ef einstaklingar eru spurðir spurninga með tölulega útkomu, t.d. fjölda þjóða í Evrópu 

sambandinu eða hæðina á hæsta fjalli í Evrópu o.s.frv. Í stað þess að nefna eina tölu er 

beðið um að gefa upp bil á tölum þar sem viðkomandi er 90% viss um gildið falli inn í. 

Tilraunir með þetta sýna að einstaklingar gefa venjulega upp mjög þröngt bil á tölum og 

oftar en ekki er það síðan röng niðurstaða. Þetta sýnir að undir venjulegum 

kringumstæðum hafa einstaklingar ofmetið getu sína (Hubbard, 2010).  

Í öðru lagi hafa einstaklingar tilhneigingu til að setja of mikið vægi á fáar en lifandi 

athugasemdir. Til dæmis ef einstaklingur ætlar að kaupa sér nýjan bíl og til þess að 

komast að því hversu áreiðanlegur hann er les viðkomandi neytenda skýrslu með 1.000 

einstaklingum í úrtakinu. Eftir það ræðir viðkomandi við vin sinn sem á sömu tegund af 

bíl og hann mælir ekki með honum. Hversu stórt hlutverk á athugasemd vinarins eftir að 

spila? Ef viðkomandi væri skynsamur myndi hann átta sig á að úrtakið var einungis að 

stækka frá 1000 og upp í 1001. En þar sem vinurinn kemur með lifandi frásögn er líklegt 

að það hafi mun meiri áhrif á ákvörðunina en hún ætti að gera (Hubbard, 2010). 

Þriðji þáttur er sá að einstaklingar eiga erfitt með að skipta um skoðun. Einstaklingar 

hafa þá tilhneigingu til að túlka vísbendingar til að staðfesta það sem þeir trúa nú þegar 

á. Sem dæmi þá voru tveir hópar beðnir um að túlka skýrslu varðandi það hvort 

dauðarefsing fækki glæpum eða ekki. Eftir að hafa lesið skýrsluna voru þeir sem voru 

hlynntir dauðarefsingu ennþá sannfærðari um sína skoðun og sömuleiðis þeir sem voru 

andvígir voru einnig sannfærðari um sýna. Báðir hóparnir túlkuðu niðurstöðurnar á þann 

hátt að styrkja enn frekar fyrra viðhorf (Hubbard, 2010).  

Sanngirni skiptir einstaklinga máli. Sýnt hefur verið fram á þennan þátt með tilraun 

sem kallast úrslitakosta leikur (e. ultimatum game). Tilraunin virkar á þann hátt að tveir 
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sjálfboðaliðar sem þekkjast ekki er skýrt frá því að þeir muni taka þátt í leik og geti unnið 

allt að 100 dollara. Áður en það er byrjað eru þeim kenndar leikreglurnar. Teningi eða 

pening er kastað upp á hvor leikmaður fái hlutverk leikmanns A og leikmanns B. 

Leikmaður A sér um að koma með tillögu um það hvernig 100 dollurum verður skipt á 

milli sín og hins leikmannsins. Eftir að leikmaður A hefur komið með tillögunina sína 

ákveður leikmaður B hvort hann samþykki eða hafni henni. Ef hann hafnar tillögunni fær 

hvorugur leikmaður neitt. En hvort sem hann samþykkir eða ekki þá endar leikurinn 

(Fehr og Gächter, 2000).  

Samkvæmt hinni hefðbundnu hagfræðikenningu myndi fólk vilja hámarka gróðan 

sinn. Þessi ályktun leiðir því af sér að leikmaður A ætti að leggja til að hann fái 99 dollara 

meðan leikmaður B fái 1 dollara og að leikmaður B myndi taka því. Eftir að tillagan 

kemur fram er í raun betra fyrir leikmann B að samþykkja því annars fær hann ekki neitt. 

Af því að leikmaður A veit að það er í þágu leikmanns B að samþykkja hefur leikmaður A 

enga ástæðu til þess að bjóða honum meira heldur en 1 dollara. Í leikjafræði (e. Game 

theory) er 99-1 skiptingin kölluð Nash jafnvægi (e. Nash Equilibrium) (Fehr og Gächter, 

2000).  

Aftur á móti þegar hagfræðingar (Fehr og Gächter, 2000) hafa framkvæmt þessa 

tilraun á raunverulegu fólki koma í ljós aðrar niðurstöður heldur en hin hefðbundna 

hagfræðikenning gefur til kynna. Þeir sem fá hlutverk leikmanns B hafna venjulega 

tillögum sem eru einungis 1 dollari eða upphæð sem er svipað lág. Fólk í hlutverki 

leikmanns A gerir ráð fyrir þessu og býður því oftast leikmanni B mun meira heldur en 1 

dollara. Sumir koma með tillögur sem hljóða upp á 50/50 skiptingu en algengara er að 

leikmaður A bjóði leikmanni B upphæðir á bilinu 30 til 40 dollara og haldi því meiri 

hlutanum fyrir sjálfan sig. Í þessum tilfellum samþykkir leikmaður B oftast. Ein leið til að 

útskýra þessa hegðun er að fólk stýrist af innri hvata tengdum sanngirni. Þegar 

skiptingin hljóðar upp á 99 á móti 1 er það svo gríðarlega ósanngjarnt að fólk hafnar 

þrátt fyrir að fá ekkert í staðinn. Aftur á móti er 70 á móti 30 einnig ósanngjarnt, en ekki 

svo ósanngjarnt að það taki yfir þann þátt sem stýrir eigin hagsmunagæslu.  

Fólk á að það til að vera ósamkvæmt sjálfu sér yfir tímabil. Ef einstaklingur er beðinn 

um að hugsa um leiðinleg verkefni eins og brjóta saman þvott, moka snjó úr 

innkeyrslunni eða gera skattaskýrslu og svo spurður í kjölfarið eftirtalinna spurninga. 
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Spurning eitt hljóðar hvort myndir þú vilja kost A, að eyða 50 mín. í að gera verkefnið 

núna eða kost B, að eyða 60 mín. í verkefnið á morgun? Spurning tvö, hvort myndir þú 

velja kost A, að eyða 50 mín. í verkefnið eftir 90 daga, eða kost B, eyða 60 mín í 

verkefnið eftir 91 dag? Flestir velja kost B í spurningu eitt, en kost A í spurningu tvö. 

Þegar einstaklingar horfa fram í tímann vilja þeir lágmarka þann tíma sem er eytt í 

leiðinleg verkefni. Aftur á móti þegar þarf að takast á við verkefni strax er tilhneigingin 

yfirleitt sú að fresta verkefninu. Út frá sjónahorni hins rökræna manns með 

ótakmarkaða skynsemi ættu allir að vilja klára verkefnið strax og græða 10 mínútur, hins 

vegar hafa allir þá tilhneigingu til að fresta verkefnum af og til (Mankiw, 2011). 

Það er því ljós að einstaklingar hegða sér á mismunandi hátt og vakti það áhuga á því 

að rannsaka það nánar hvaða áhrif undirskrift hefur á hegðun einstaklinga. Fyrri 

rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að munur sé á kynjunum þegar kemur að 

heiðarleika í tengslum við fjárhagslegan ávinning, það að karlmenn séu líklegri til þess að 

hegða sér óheiðarlega frekar en konur. Þá kallar hin aukna notkun á rafrænum 

undirskriftum á hvort þær séu í raun sambærilegar hefðbundnum undirskriftum þegar 

kemur að heiðarleika. Ýmsar vísbendingar hafa gefið til kynna að hin hefðbundna 

undirskrift virki betur en hin rafræna þar sem hún framkalli vissa sjálfsstyrkingu á 

sjálfinu (e. ego) og leiði þar með af sér meiri heiðarleika (Dreber og Johannesson, 2008)  

(Chou, 2015). 

Árið 2011 var því framkvæmd tilraun á nemum í Háskóla Íslands til að bera saman 

kynjamun og bera saman mismunandi hegðun eftir því hvort einstaklingar höfðu notast 

við hefðbundina undirskrift eða rafræna undirskrift þegar þeir skrifuðu undir upplýst 

samþykki áður en rannsóknin hófst. Árið 2016 var síðan gerð önnur tilraun á nemum í 

Háskóla Íslands til að bera saman mun á mismunandi rafrænum undirskriftum og hvort 

einhver ein gerð af þeim myndi leiða af sér meiri heiðarleika. 

Það var því ákveðið að framkvæma tvær aðskildar tilraunir til að leita svara við 

eftirfarandi fullyrðingum: 

1. Hefðbundnar undirskriftir stuðla frekar að heiðarleika en rafrænar 

2. Karlmenn hegða sér frekar óheiðarlega heldur en konur 

3. Er munur á heiðarleika eftir því hverskonar rafræn undirskrift er notuð? 
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2 Óheiðarleiki 

Flestar sálfræðirannsóknir á óheiðarleika hafa ekki beinst að samkeppnis aðstæðum né 

þáttum tengdum efnahagslegum hvötum heldur skoðað aðra þætti sem geta haft áhrif á 

hegðun. Mazar og Ariely (2006) halda því fram að óheiðarleiki sé knúinn áfram af ytri 

þáttum (kostnaði, hlunnindum, félagslegri ímynd) sem og innri þáttum (sjálfsímynd sem 

heiðarleg manneskja). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að það eru allavega tvær 

hvatir eða tilfinningar sem stangast á hjá flestum einstaklingum. Ein er sú að þegar eigin 

hagsmunir ýta undir óheiðarlega framkomu þar sem ágóðinn er meiri en tapið (e. the 

benefits outweigh the anticipated costs) og hin er sú að viðhalda eigin heilindum sem 

heiðarleg manneskja sem minnkar þá líkur á óheiðarlegri hegðun. Mikið af nýjum 

rannsóknum sýna einnig fram á að þættir eins og tvíræðni (e. ambiguity), 

menningarlegar hefðir og lúmsk umhverfisáhrif geta haft mikil áhrif á hversu auðvelt 

það er að fremja siðfræðilegbrot (e. moral transgressions)  (Ayal og Gino, 2011). 

Einstaklingar vilja fá ávinning af því hegða sér óheiðarlega án þess að flekka 

sjálfsímynd sína. Til dæmis þegar háskólanemar voru látnir vekja upp hjá sér heiðarleika 

og siðferðisvitund með því að rifja upp boðorðin 10 eða fara yfir heiðurs sáttmála voru 

minni líkur á að þeir svindluðu heldur en stýrihópur (e. control group) (Mazar og Ariely, 

2006). Þá hefur það einnig sýnt sig að einstaklingar svindla síður þegar kemur að því að 

taka peninga eftir að þeir hafa verið minntir á siðferðisþætti með því að ræða um ýmsa 

þætti tengda siðferðisvitund (Bersoff, 1999). Niðurstöður úr slíkum rannsóknum eru 

fróðlegar til að skilja betur afhverju fólk svindlar og hvernig er hægt að draga úr því. 

Aftur á móti er erfitt að segja til um hvort þessir þættir hafa áhrif þegar einstaklingar eru 

í raunverulegum samkeppnis aðstæðum og geta tapað gagnvart öðrum sem svindla. 

Þátttakendur í samkeppnis leikjum eru útsettir fyrir svindli frá mótherjum sínum sem 

gæti því verið réttlæting í þeirra hugum til að svindla líka. Þegar tekin eru dæmi af 

nemendum í skólum sem myndu undir venjulegum kringumstæðum ekki svindla, en 

þegar þeir sjá samnema sína svindla og komast upp með það hugsa þeir að þeir verði 

líka að gera það til að geta keppt um einkunnir. Þrátt fyrir að þeim líki illa við þetta finnst 

þeim þeir knúnir til að svindla til þess að jafna leikinn. Þegar einstaklingar standa frammi 
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fyrir því að aðrir séu að svindla til að standa sig betur þá geta þeir réttlætt fyrir sjálfum 

sér að svindla líka til að standa jafnar en án þess þó að það hafi áhrif á sjálfsímyndina. 

Það er að segja, svindlið er til þess að jafna leikinn og þar af leiðandi í lagi (Shalvi, Dana, 

Handgraaf, og De Dreu, 2011). 

Óheiðarleiki einskorðast þó ekki aðeins við það að reyna græða sjálfur heldur er 

einnig hægt að sjá hann í þeirri mynd að hann sé notaður til að bæta samfélagið. Þegar 

einstaklingar hegða sér óheiðarlega og aðrir græða á því á sama tíma er auðveldara fyrir 

viðkomandi að réttlæta gjörðir sínar og líta áfram á sig sem heiðarlegan að mestu leyti. 

Eins hefur komið fram að þá svindla flestir upp að vissu marki þegar það er tækifæri til 

þess og litlar líkur á að það uppgötvist (Gino, Ayal og Ariely 2013).  Í þrískiptri rannsókn 

Gino, Ayal og Ariely (2013) var skoðað samhengi milli þess að réttlæta svindl til þess að 

græða sjálfur með því að aðrir græði á sama tíma og svo hvort fólk vilji raunverulega 

hjálpa öðrum sem það telur þurfa á því að halda.  

Í fyrstu tilraun voru 193 einstaklingar í háskóla í miðvestur ríkjum Bandaríkjanna 

prufuð. Þeirri tilraun var skipt í tvennt, annað hvort möguleiki á að svindla sem 

einstaklingur eða vera með í liði sem gæti svindlað. Þátttakendur fengu leiðbeiningar 

fyrir tilraunina svo þeir myndu vita nákvæmlega hvað ætti að gera. Síðan fengu þeir eitt 

blað með 20 stærðfræði dæmum og svo annað svar blað til að skrifa niður fjöldan af 

réttum svörum. Hvert dæmi innihélt 12 þriggja stafa tölur og höfðu þátttakendur 5 

mínútur til að skrifa tvær tölu í hverju dæmi til að ganga upp í 10. Í öllum tilraununum 

var greitt 0,5 dollari fyrir hvert rétt dæmi. Eftir 5 mínútur í stýrihópnum fyrir einstaklinga 

átti viðkomandi að skrifa niður fjölda réttra svara á auka blaðið og færa stjórnanda 

tilraunarinnar blaðið. Hann myndi síðan fá greitt út frá fjölda svara sem voru rétt eftir að 

stjórnandi tilraunarinnar var búinn að fara yfir. Hinn hópurinn setti aftur á móti 

svarblaðið sitt í pappírstætara og skrifaði svo sjálfur niður fjölda réttra svara áður en 

stjórnandinn fékk að sjá svarblaðið með réttum fjölda. Í svokölluðum litaða stýrihóp 

tilraunarinnar giltu sömu reglur nema í lokin þegar 5 mínútur voru búnar áttu 

þátttakendur að finna sér félaga sem væri með sama númer á prófinu en annan lit en á 

sínu blaði. Því næst var sameiginlegur árangur reiknaður og niðurstöðunni deilt milli 

þeirra tveggja þátttakenda sem skiluðu saman og stjórnandi tilraunarinnar fór yfir og 

greiddi. Í hinum litaða hópnum var eini munurinn sá að þá tættu þátttakendur 
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svarblöðin áður en þeir báru þau saman og voru því að bera saman fjölda réttra svara 

sem þeir skrifuðu sjálfir niður. Í þriðja og síðasta hluta tilraunarinnar var þessu háttað 

eins og með litaða hópinn nema hvað að þá voru þrír og þrír settir saman.  

Niðurstöðurnar sýndu að nánast enginn munur var á milli stýrihópanna þriggja svo 

það virtist ekki hafa nein áhrif hvort sem hóparnir voru stærri eða ekki. Þegar 

möguleikinn á að svindla var fyrir hendi jókst „árangur“ hjá öllum hópnum. Minnst hjá 

einstaklingunum, síðan næst hjá tveimur og tveimur saman og mest þegar þrír voru 

saman í hóp. Það sem höfundar greinarinnar benda á í kjölfarið að miðað við þessa 

tilraun aukast líkurnar á svindli þegar fleiri geta grætt á því og staðfesti það því tilgátuna 

þeirra (Gino, Ayal og Ariely 2013).  

Í annarri tilraun sem Gino, Ayal og Ariely (2013) framkvæmdu var lögð áhersla á að 

skoða hvort það að svindla fyrir aðra myndi viðhalda jákvæðri sjálfsmynd. Þar að auki 

ætti tilraun tvö að geta gefið vísbendingar um af hverju niðurstöður í tilraun eitt urðu 

eins og þær voru, þá sérstaklega með tilliti til þess að með fjölmennari hópum minnkaði 

ávinningurinn á því að svindla. Út frá þeim niðurstöðum væri hægt að benda á að líkur á 

svindli aukast með lægri fjárhagslegum ávinningi. Að lokum útilokuðu rannsakendur 

möguleikann á því að þátttakenndur væru að reyna verðlauna aðra þátttakendur með 

því að velja af handahófi þann sem myndi græða á hugsanlegu svindli í tilrauninni.  

107 háskólanemar tóku þátt í tilrauninni og fengu greidda þrjá dollara fyrir að mæta 

auk þess sem þeir græddu í viðbót. Þátttakendur voru að handahófi raðað í eitt af 

eftirfarandi skilyrðum, að geta greitt sjálfum sér mikið, geta greitt sjálfum sér lítið eða 

geta greitt sjálfum sér ásamt öðrum. Notast var við sama fyrirkomulag og í tilraun eitt 

nema það var búið að breyta ferlinu svo hægt væri að rekja niðurstöðurnar. Í stað þess 

að setja niðurstöðurnar í tætara voru þær settar í endurvinnslu tunnu þannig að það liti 

út fyrir að ekki væri hægt að rekja niðurstöðurnar. Allir þátttakendur fengu sömu dæmin 

til að leysa nema að eitt númer var einstakt fyrir hvern þátttakanda. Ein talan af þriggja 

stafa dæmunum sem var notað sem sýni dæmi aftan á svarblöðunum tengdi í raun 

þátttakandann við hans svarblað. Þetta gerði það að verkum að í lok tilraunarinnar var 

hægt að safna öllum svarblöðunum og bera saman raunverulegar niðurstöður á móti því 

hversu mörgum hafði verið svarað rétt. Mismunurinn þar á milli var aðal breytan sem 

átti að skoða í þessum hluta.  
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Greiðslunum var skipt upp þannig að þeir sem gátu greitt sjálfum sér mikið fengu 2 

dollara fyrir hvert rétt svar, þeir sem gátu greitt sjálfum sér lítið fengu 1 dollara og þeir 

sem gátu greitt sjálfum sér ásamt öðrum fengu 1 dollara ásamt því að senda 1 dollar 

áfram. Eftir að þátttakendur höfðu klárað að fylla út hversu mörg rétt svör þeir höfðu, 

fylltu þeir út spurningalista til að meta hvort þeir upplifðu eftirsjá, skömm eða 

samviskubit. Spurningalistinn kannaði einnig hversu „góða“ manneskju viðkomandi áleit 

sig vera.  

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar kom í ljós að 56% af þeim sem gátu greitt 

sjálfum sér ásamt öðrum svindluðu, 28% af þeim sem gátu greitt sér 2 dollara og svo 

23% af þeim sem gátu greitt sér 1 dollara.  Niðurstöðurnar af spurningalistunum sýndu 

svo að þeir sem gátu greitt sjálfum sér ásamt öðrum upplifðu minni sektarkennd heldur 

en hinir tveir hóparnir. Niðurstöðurnar benda til þess að líkurnar á svindli aukist þegar 

aðrir græða einnig á því og þá upplifi viðkomandi minni sektarkennd. Þá kom einnig 

fram að þegar svindlið deildist með öðrum viðhélst jákvæðri sjálfsmynd. Þar sem ekki 

var marktækur munur á milli þeirra sem greiddu sjálfum sér 2 dollara eða 1 dollara, 

hvort sem var litið var til fjölda þeirra sem svindluðu eða tilfinninga eftir svindlið bendir 

til að upphæðirnar voru ekki að hafa teljandi áhrif.  

Út frá tilraun eitt og tvö voru rannsakendur búnir að komast að þeirri niðurstöðu að 

þegar aðrir hagnast á svindli einstaklings þá aukast líkurnar á því að viðkomandi svindli 

og þá hefur það einnig minni áhrif á sjálfsmynd viðkomandi. En hvað er það sem fær 

einstaklinga til þess að vera tilbúna til að svindla. Einn möguleikinn er sá að þegar 

viðkomandi svindlar og aðrir græða líka er auðveldara að réttlæta gjörninginn og þ.a.l. 

aukast líkurnar á svindli. Hinn möguleikinn er líka fyrir hendi að einstaklingum sé hugað 

að heildinni og með því að svindla séu þeir að bæta hag annarra. Í þriðju tilraun Gino, 

Ayal og Ariely (2013) var lögð áhersla á að skoða hvort auknu líkurnar á að svindla í 

tilraun eitt og tvö væru tilkomnar vegna þess að það er auðveldara að réttlæta svindlið 

eða hvort það væri til að hjálpa öðrum.  

Í þriðju tilraun tóku 128 háskólanemar þátt. Þeir fengu 3 dollara við það að taka þátt 

með möguleika á að auka upphæðina í tilrauninni sjálfri. Þátttakendum var raðað af 

handahófi í einn af þremur hópum, græða sjálfir, græða sjálfir ásamt öðrum eða þá að 

bara hinn aðilinn græðir, ekki þátttakandinn. Þessi tilraun var byggð upp á örlítið 



 

19 

öðruvísi hátt en hinar tvær þar sem þátttakendur svöruðu nú í tölvu. Í þessum dæmum 

var þátttakendum sagt frá því að ef þeir myndu ekki ýta á bil takkann á lyklaborðinu 

skömmu eftir að dæmið birtist myndi rétt svar koma á skjáinn. Sá sem sat yfir lét vita að 

hann myndi ekki fylgjast með hversu oft væri ýtt á takkann en hvatti þátttakendur til að 

leysa sem flest dæmi sjálfir. Aftur á móti skráðist það inn í tölvuna hversu oft var ýtt á bil 

takkann.  

Í hópnum þar sem viðkomandi græddi bara sjálfur fékk hann 2 dollara fyrir hvert rétt 

svar. Í hópnum þar sem viðkomandi gat grætt sjálfur ásamt öðrum fékk hann 1 dollara 

og var svo látinn vita að aðili í annarri tilraun sem væri valinn af handahófi myndi líka fá 

1 dollara. Í síðasta hópnum voru þátttakendur látnir vita að fyrir hvert rétt svar hjá þeim 

myndi aðili í annarri tilraun fá 2 dollara en þeir sjálfir ekkert aukalega.  Eftir að 

þátttakendur höfðu lokið við fyrri hluta tilraunarinnar fengu þeir spurningalista á blaði. 

Á blaðinu stóð: „Sumir þátttakendur gætu ákveðið að ýta ekki á bil takkann til að fá að 

sjá rétt svar til þess að geta leyst þrautina“. Síðan var settur upp 7 stiga skali þar sem var 

metið hversu ósiðlegt eða rangt það væri að misnota kerfið svona í tveimur af 

eftirfarandi tilfellum, A) Þegar þátttakandi fær greidda 2 dollara sjálfur fyrir hvert rétt 

svar eða B) Þegar þátttakandinn og annar aðili valinn af handahófi fá 1 dollara hvor fyrir 

hvert rétt svar.  
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2.1 Hagfræðilega nálgunin á heiðarleika 

Í grunninn byggir hagfræðilega sjónarmiðið á hugmyndfræði Thomas Hobbes og Adam 

Smith um rökvísa og sjálfselska hegðun mannsins, að maðurinn hegði sér óheiðarlega á 

grundvelli mats á ytri ávinningi (e. external rewards) og ytri kostnaði við óheiðarlega 

hegðun. Einstaklingurinn er því tilbúinn til þess að hegða sér óheiðarlega ef það 

hámarkar eigin hag (Mazar og Ariely, 2006; Moore og Loewenstein 2004). Þannig gæti 

t.d. einstaklingur sem er búinn að dæla eldsneyti í bílinn sinn hugleitt þrennt : Væntan 

ávinning, líkurnar á því að nást og hversu mikil refsing yrði ef hann næðist. Út frá þessu 

má setja fram þrjá þætti sem auka á óheiðarleika; hærri ytri ávinningur, minni líkur á því 

að nást og minni refsing við óheiðarleika (Mazar o.fl. 2008). Draga mætti úr óheiðarleika 

með því að hafa áhrif á breyturnar tvær, refsingu og líkurnar á því að nást, með því að 

þyngja refsingar og auka eftirlit. Rannsóknir á atferli sýna að hugmyndfræðin um rökvísa 

og sjálfselska hegðun mannsins nær ekki utan um viðfangsefnið ein og sér.  

Líkur á refsingu geta verið þyngri en refsingin sjálf og er ekki sama hvenær refsingunni er 

framfylgt (Nagin og Pogarsky 2003). Það þýðir lítið að refsa gæludýri fyrir ranga hegðun 

löngu eftir að tiltekin hegðun er sýnd. Tilraun Mazar, Amir og Ariely frá árinu 2005 sýndi 

að auknar líkur á því að nást hafði engin áhrif á svindl þátttakenda. Þrautin fólst í því að 

leysa sem flestar af 50 krossaspurningum um almenn þekkingaratriði á 15 mín. og fengu 

þátttakendur greitt 0,1 dollara fyrir hvert rétt svar. Þátttakendum var skipt upp í fjögur 

tilraunalið – Tilraunalið sem hafði engan möguleika á að svindla, tilraunalið sem fór sjálft 

yfir úrlausn sína en skilaði inn öllum gögnunum, tilraunalið sem fór sjálft yfir og setti 

úrvinnslublöðin í pappírstætara og tilraunalið sem fór sjálft yfir og greiddi sér sjálft. 

Niðurstaða var sú að þátttakendur í tilraunaliðunum þremur sem höfðu möguleika á því 

að svindla, svindluðu sambærilega mikið þrátt fyrir að líkurnar á því að upp kæmist um 

þá væru mismunandi miklar. Þátttakendur svindluðu aðeins um 20% af því sem þeir 

höfðu getað svindlað að meðaltali. Í sex tilraunum þeirra Mazar o.fl 2008 voru 791 

þátttakendur sem höfðu möguleika á því að svindla, að þeirra mati svindluðu einungis 

fimm af þeim, eða 0.6% þátttakenda eins mikið og mögulega var hægt.  

Í rannsókn Farrington og Kidd frá árinu 1977 (Goldstone og Chin, 1993) settu 

rannsakendur á svið atvik þar sem einstaklingur þóttist hafa fundið smápening á 

gangstétt af tilviljun. Smápeningarnir voru af misjöfnu verðgildi. Þeir stöðvuðu 
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vegfarendur sem áttu leið hjá og spurðu hvort viðkomandi hafði misst peninginn. 

Næstum því helmingi fleiri vegfarendur gerðu tilkall til smápeningsins þegar verðgildi 

hans var lægra heldur en í þeim tilfellum þar sem verðgildið var hærra. Þessi niðurstaða 

gefur til kynna að óheiðarleiki er algengari þegar einstaklingi finnst lögbrotið vera 

smávægilegt. Í tilraun Mazar o.fl 2008 sýndu þátttakendur frekar óheiðarlega hegðun 

þegar ávinningurinn var lægri. Verðmæti ávinningsins virðist því ekki alltaf skipta máli og 

getur lægri ávinningur jafnvel aukið á óheiðarleika.  
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2.2 Sálfræðilega nálgunin á heiðarleika 

Sálfræðingar hafa sýnt fram á það að einstaklingar byggja ekki eingöngu ákvörðun sína á 

heiðarlegri eða óheiðarlegri hegðun á mati á ytri ávinning, heldur einnig frá innri 

ávinning. Fólk ber saman hegðun sína við þau gildi og venjur sem samfélagið setur 

samanber rannsókn Campbell frá árinu 1964 ( Mazar og Ariely, 2006).  

Heinrich o.fl. 2001 gerðu rannsókn í 12 löndum á 15 smáum samfélögum sem öll 

voru ólík hvað varðar efnahag og menningu, svo sem á meðal frumbyggja, hirðingja og 

bænda. Rannsóknin byggði á úrslitakostaleiknum, einræðisherraleiknum og leik 

tengdum almannagæðum. Niðurstaða þeirra var sú að sýnileg hegðun þátttakenda var 

mjög breytileg eftir samfélögum og var ekki í samræmi við klassísku 

hagfræðikenninguna um ákvörðun hegðunar út frá mati á ytri ávinning heldur var það 

hegðun þátttakenda mótuð af sérkennum samfélagsins hvað varðar efnahag og 

menningu. Þannig hefur samfélagsvæðingin áhrif á einstaklinginn sem ber hegðun sína 

saman við þau viðmið og gildi sem samfélagið setur og er grunnundirstaðan fyrir innra 

hvatakerfinu (e. internal reward system) (Mazar o.fl. 2008).  

Ef tiltekin hegðun er í samræmi við sjálfsmynd einstaklingsins veitir það 

jákvæðan innri ávinning en neikvæðan ávinning ef hegðunin er ekki í samræmi við 

sjálfsmyndina. Samkvæmt rannsóknum á heilastarfsemi manna þá virkjar þessi jákvæðni 

innri ávinning á sömu heilasvæði og þegar einstaklingurinn fær ytri ávinning í formi 

fjárhagslegs ávinnings (Knuston, Brian, Adams, Fong og Hammer 2001). Þegar 

einstaklingur nýtur félagslegrar viðurkenningar (e. social rewards) eða þegar 

einstaklingur refsar öðrum einstaklingi sem ekki hefur farið eftir þeim viðmiðum sem 

sett eru, hefur það einnig áhrif á þessi sömu heilasvæði þrátt fyrir að það hafi í för með 

sér ytri kostnað fyrir þann sem refsar (De Quervain 2004). Þannig líður þeim einstaklingi 

vel sem fer eftir viðmiðum samfélagsins og refsar þeim sem fer ekki eftir viðmiðum 

þess. Þeim einstaklingi sem ekki fer eftir viðmiðum samfélagsins líður á móti illa og getur 

átt það á hættu að verða refsað (Mazar og Ariely, 2006).  

Samband innri og ytri hvata er flókið og setja Mazar og Ariely (2006) fram þá 

hugmyndafræði að innra hvatakerfið sé annað hvort virkt eða ekki. Ef óheiðarleiki er 

innan tiltekinna marka þá er innra hvatakerfið ekki virkt og hefur því ekki áhrif á hegðun 

einstaklingsins. Í þeim tilfellum er hegðunin ákvörðuð út frá mati á ytri ávinning. Þegar 
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óheiðarleikinn er hins vegar kominn út fyrir mörkin verður innra hvatakerfið virkt og 

einstaklingurinn lítur framhjá ytri ávinning og hegðar sér frekar sem heiðarlegur 

einstaklingur. Ef ytri ávinningur verður mjög mikill freistar það einstaklingsins og má þá 

segja að óheiðarleikinn sé orðinn skipulagður á grundvelli mats hins sjálfselska manns. 

Þannig getur ytri ávinningur af því að vera óheiðarlegur verið mikið meiri en innri 

ávinningur á því að viðhalda jákvæðri sjálfsmynd.  

Tilraunir hafa verið gerðar til þess að ýta þeim mörkum sem virkjar innra hvatakerfið. 

Hugmyndafræðin byggir á því, að því minna sem einstaklingurinn á sjálfan sig (e. self 

update) og sjálfsmynd sína, að hann beri saman hvernig hann hegðar sér og hvernig 

hann vilji líta á sjálfan sig (e. the self). Þekkt er tilaun sem rennir stoðum undir það 

hvernig hægt er að minna einstaklinginn á sjálfan sig og sjálfsmynd sína og þannig 

virkjað innra hvatakerfið fyrr. Þessa tilraun gerðu Beaman, Klentz, Diener og Svanum 

árið 1979 (Mazar og Ariely, 2006). Á hrekkjavöku bönkuðu börn upp á í tilteknu húsi og 

báðum og gott eða grikk. Í fyrsta tilraunliði sögðu rannsakendur börnunum að taka 

einungis eitt sælgæti og skildu þau ein eftir fyrir framan sælgætisskálina. Annað 

tilraunaliðið var spurt um nafn og heimilisfang og fékk sömu fyrirmæli um að taka 

einungis eitt sælgæti og þriðji hópurinn fékk sömu fyrirmæli nema að núna var spegill 

fyrir frama skálina. Niðurstaðan var sú að fyrsti tilraunahópurinn tók meira en eitt 

sælgæti, nr.2 var líklegri en nr.3 var líklegastur til að taka einungis eitt. Á sama hátt hafa 

verið gerðar tilraunir sem renna stoðum undir að það megi virkja innra hvatakerfið fyrr 

með því að minna einstaklinginn á sjálfan sig, sjálfsmyndina. Sachdeva, Ilive og Medin 

2009 gerðu tilraun þar sem þeir létu þátttakendur skrifa  niður sögu út frá neikvæðum, 

hlutlausum og jákvæðum orðum. Rannsakendur útskýrðu fyrir þátttakendum að 

tilgangur rannsóknarinnar væri sá að kanna rithandarstíl og að þeirra hlutverk væri að 

skrifa sögu til þess að hægt væri að skoða rithönd þeirra. Yfirlýstur tilgangur var 

blekkingaf hálfu rannsakenda. Tilgangurinn var sá að þátttakendur myndu hugsa um val 

orðanna sem þeir voru beðnir um að nota án þess að átta sig á því að orðin sjálf voru 

óaðskiljanlegur hluti af tilrauninni. Þátttakendum var skipt upp af handahófi í 3 hópa 

sem fengu hlutlaus, neikvæð eða jákvæð orð. Þátttakendur í herjum tilraunlið voru 

beðnir um að skrifa upp níu orð og hugsa vel og vandlega um það hvaða þýðingu hvert 

orðanna hefði fyrir þá. Þátttakendur í hlutlausa hópnum fengu hlutlaust orð eins og bók, 

lyklar, hús. Þátttakendur í neikvæða hlutanaum fengu orðin ólöglegur, gráðugur, 
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ómerkilegur og sjálfselsku. Þeir jákvæðu fengu orðin umhyggjusamur, örlátur, sanngjarn 

og vinsamlegur. Eftir að hafa íhugað orðin vel voru þátttakendur beðnir um að skrifa 

stutta sögu um sjálfa sig og sagan þyrfti að innihalda hvert orðanna sem þeir höfðu 

skrifað upp. Þeim var einnig bent á að það gæti verið auðveldara að skrifa söguna ef þeir 

gætu tengt orðin við atburði í daglegu lífi þeirra. Þeir sem fengu jákvæð orð voru 

einungis tilbúnir að gefa 20% af þeirri fjárhæð sem þátttakendur sem fengu neikvæð orð 

voru tilbúnir til þess að gefa til góðgerðarmála. Gjöfin var í formi þess að skrifa niður á 

blað að lokinni tilraun til hvaða góðgerðarmála þeir vildu gefa og hvaða upphæð, en þó 

að hámarki 10 dollara, þeir myndu greiða eftir að hafa fengið staðfestingarpóst frá 

rannsakendum. Rannsakendurnir túlkuðu niðurstöðurnar þannig að þegar fólk er sátt 

með sig eru meiri líkur á því að það hegði sér óheiðarlega, en þegar sjálfsmyndin er veik 

sé hægt að styrkja hana með því að framkvæma góðverk (e. moral cleansing). Jakob 

Hrafnsson og Kári Kristinsson (2011) framkvæmdu rannsókn að fyrirmynd Sachdeva o.fl 

2009 á nemendum í Háskóla Íslands. Rannsóknin snérist um að kanna hvort að 

sjálfsmynd hefði áhrif á heiðarleika en niðurstaða þeirra var að sjálfsmynd hefur ekki 

áhrif á heiðarleika.  

Mazar o.fl. 2008 beittu annarri aðferð til þess að hafa áhrif á sjálfsmyndina með því að 

beina athygli þátttakenda að viðmiðum fyrir heiðarlega hegðun. Lögð var talnaþraut 

fyrir þátttakendur sem samanstóð af 20 fylkjum með 12 tveggja stafa tölum og í hverju 

þeirra var eitt par talna sem hafði summuna 10 og höfðu þeir 5 mín. til að finna eins 

margar lausnir og þeir gátu. Fyrir talnaþrautina voru þátttakendur í hóp látnir skrifa 

niður eins mörg af boðorðunum 10 og þeir mundu og í öðrum hóp skrifa niður 10 nöfn 

bóka sem þau hefðu lesið í skóla. Að lokinni tilrauninni voru þátttakendur látnir setja 

úrlausnir í tætara og fengu greidda 10 dollara fyrir hvert fundið par. Þeir sem skrifuðu 

niður bækurnar ýktu árangur sinn um ca. 6.7 % af því sem mögulegt var. Ekkert svindl 

var hjá boðorðahópnum. Rannsakendur útskýrðu þetta með því að það að minna 

þátttakendur á siðferðilegu viðmiðin hafi verið nóg til að þeir hættu við að svindla. 

Mazar o.fl. 2008 halda því fram að það sé einkum tvær aðferðir fyrir 

einstaklinginn til þess að vera óheiðarlegur án þess að valda neikvæðum „innri ávinning“ 

, það er að líta framhjá siðferðislegum viðmiðum samfélagsins (e. inattention to moral 

standards) og með sveigjanlegri flokkun heðgunar (e. categorization malleability).  
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Með sveigjanlegri flokkun hegðunar er átt við þá tilhneigingu að flokka tiltekna 

hegðun sér í hag. Þannig getur einstaklingurinn réttlætt tiltekna hegðun fyrir sjálfum sér 

sem annars hefði haft neikvæðan innri ávinning í för með sér. Þannig er auðveldara að 

stela penna frá vini en að stela 500 krónum úr veskinu til að kaupa penna, með því að 

stela pennanum sjálfum er auðveldara að flokka hegðunina sem er í samræmi við 

vinskap. Því auðveldara sem það er að flokka tiltekna hegðun, því auðveldara og 

óheiðarlegar er hægt að hegða sér án þess að virkja innra hvatakerfið (Mazar o.fl, 2008). 

Niðurstöður tilraunar Mazar o.fl. 2008 styðja hugmyndafræðina þar sem þátttakendur 

svindluðu meira þegar ávinningurinn af því að ýkja til að um árangur í talnaþraut var 

spilapeningur (e. chips) en þegar hann var í formi penings. Í grein Mazar og Ariely 2006 

halda þau því fram að einstaklingar geti beitt sjálfsblekkingu við að flokka tiltekna 

óheiðarlega hegðun sem heiðarlega og þannig komist hjá því að virkja innra hvatakerfið 

sem annars myndi hafna þessari tilteknu hegðun. Sjálfsblekking er ómeðvituð mistúlkun 

upplýsinga sem einstaklingurinn trúir en á sér ekki stað í raunveruleikanum samkvæmt 

rannsókn Trivers frá 2000 (Mazar og Ariely 2006).  

Með því að líta fram hjá siðferðislegum viðmiðum er átt við það þegar fólk er 

meðviðtað um eigin siðferðisleg viðmið eru meiri líkur á því að óheiðarleg hegðun virkji 

innra hvatakerfið og hegðunin sé í samræmi við sjálfsmyndina. Það hefur þau áhrif að 

fólk setur skýrari línu um það hvað sé heiðarleg hegðun og hvað sé óheiðarleg. Hins 

vegar ef einstaklingurinn er ekki með athyglina á eigin siðferðislegum viðmiðum eru 

minni líkur á því að innra hvatakerfið sé virkt og því meiri líkur á því að hegðunin sé ekki í 

samræmi við sjálfsmyndina. Fólk hefur tilhneigingu til þess að vera óheiðarlegt upp að 

vissu marki og þannig hagnast örlítið án þess að spilla jákvæðri sjálfsmynd. Með því að 

minna einstaklinginn á  siðferðisleg viðmið er þó hægt að minnka óheiðarlega hegðun 

(Mazar o.fl. 2008).  

 

Ein ástæða þess að einstaklingar svindla er sú að þeir vilja ná lengra (Wiltermuth 2010).  

Þeir réttlæta óheiðarlega hegðun og segjast svindla af því að allir aðrir geri það. Þeir 

telja sig geta minnkað eiginn ávinning með því að deila honum með öðrum. Þá vilja þeir 

fá hlut af hagnaðinum og eru frekar tilbúnir að svindla ef þeir geta deilt honum með 

öðrum, jafnvel þótt viðkomandi sé ókunnugur aðili. Umhyggja eða væntumþykja fyrir 
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öðrum getur einnig leitt til þess að einstaklingur sé tilbúinn að hegða sér óheiðarlega 

fyrir þann sem hann ber umhyggju fyrir (Gino og Pierce, 2009; Wiltermuth 2010). Gino 

og Pierce halda því fram að tilvist þriðja aðila auki líkurnar á því að einstaklingur hegði 

sér ekki í samræmi við viðurkennd gildi samfélagsins, ef það gæti leitt til góðs. Hægt 

væri að heimfæra þessa skilgreiningu á hvern þann sem svindlar í þágu umbjóðanda 

síns. Byggt á rannsókn sinni heldur Gneezy (2005) því fram að einstaklingi finnst frekar í 

lagi að svindla á mótaðila sem er efnaður  heldur en þeim sem sé fátækur. Einstaklingar 

sýni því óheiðarlegri hegðun gagnvart efnaðri mótaðila því auðveldara sé að réttlæta 

hegðunina. Fórnarkostnaður mótaðilans virðist því ekki ganga eins nærri honum og ef 

hann væri fátækur. Þannig færast mörkin upp á þeirri óheiðarlegu hegðun sem 

einstaklingurinn kemst upp með án þess að valda neikvæðum ávinningi og þannig spilla 

jákvæðri sjálfsmynd.  
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2.3 Áhrif óheiðarleika á heilsu 

Óheiðarleiki hefur ekki einungis efnisleg áhrif á þann sem er að svindla. Á síðustu árum 

hafa komið fram rannsóknir sem skoða lífeðlisfræðilegu áhrifin af því að hegða sér 

óheiðarlega, hvort sem um svindl eða lygar er að ræða (Zhang, Gino og Bazerman, 

2014). Með nútímatækni er hægt að skoða heilavirkni einstaklinga, segulómun hefur t.d. 

sýnt fram á mismunandi virkni í heilanum eftir því hvort einstaklingur hagar sér 

heiðarlega eða óheiðarlega. Þá virðist einnig skipta máli um hverskonar lygi sé að ræða 

þar sem önnur svæði í heilanum virkjast eftir því hvort um skyndi lygi eða fyrirfram 

ákveðna lygi sé að ræða (Ganis, Kosslyn, Stose, Thompson og Yurgelun-Todd, 2003). Það 

hvaða áhrif óheiðarleiki hefur á heilann þarf að rannsaka betur sérstaklega í ljósi þess að 

hegðunin virðist taka mikla orku og þ.a.l. stela frá öðrum verkefnum heilans eins og t.d. 

að stýra stressi og viðhalda jafnvægi ósjálfráða taugakerfisins (Seeman, Singer, Rowe, 

Horwitz og McEwen, 1997). Þá virðist það einnig minnka samkennd hjá þeim 

einstaklingum sem virkja reglulega þau svæði sem tengjast óheiðarleika (Van Honk og 

Schutter, 2007).   

En heilinn er ekki eina svæðið í líkamanum sem heiðarleiki eða óheiðarleiki hafa áhrif 

á. Það að framkvæma góðverk og haga sér heiðarlega hefur jákvæð áhrif á líkamann og 

getur hjálpað við að minnka kvíða og streitu (Dunn, Aknin og Norton, 2008) (Alden og 

Trew, 2013). Heiðarleg hegðun virðist einnig hafa bein áhrif á líkamann með því að 

lækka blóðþrýsting og getur stuðlað að langlífi. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að 

það heiðarleg hegðun getur aukið á framleiðslu hormónsins oxýtosín sem leiðir af sér að 

blóðþrýstingur lækkar og svokölluð streituhormón minnka í líkamanum (Post, 2005) ( 

Light, Grewen og Amico, 2005) (Brown, Nesse, Vinokur og Smith, 2003). Þegar 

einstaklingur hagar sér óheiðarlega snýst dæmið við, viðbrögð í yfirborði húðarinnar 

breytast, hjartsláttur eykst, blóðþrýstingur hækkar, öndunartíðni eykst og ljósop augans 

víkkar (Ben-Shakhar og Elaad, 2003) (Bradley og Janisse 1981). Hærri tíðni hjartsláttar og 

hækkaður blóðþrýstingur yfir lengri tíma leiðir af sér hækkað C-viðbragðs prótín, 

skjaldkirtilsvandamál, sykursýki ásamt fleiri efnaskipta-sjúkdómum.    

Hormónið testosterón virðist hafa töluverð áhrif á hegðun, bæði beint og óbeint. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar meira magn af testosteróni er í líkamanum minnkar 

samkennd einstaklinga og þeir eru líklegri til að hegða sér óheiðarlega (Ronay og Carney 
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2013). Aukið magn testosteróns er líka tengt áhættusækni, ónæmi gagnvart refsingu, 

andfélagslegri hegðun og auknum líkum á að beita ofbeldi (Carney og Mason, 2010) 

(Popma o.fl. 2007). En hormónið testosterón er ekki eina hormónið sem er hægt að 

tengja við hegðun heldur hefur verið sýnt fram á að magn kortisóls í líkamanum hefur 

áhrif á hegðun. Kortisól er streituhormón sem nýtist líkamanum fyrir aukna orku í 

skamman tíma en hefur slæm langtíma áhrif, t.d. aukið bólgu svar í líkamanum, 

langvarandi streita og yfirleit lakari heilsu (Segerstrom og Miller, 2004). Óheiðarleg 

hegðun eykur kortisól í líkamanum og virðist það virka keðjuverkandi þar sem aukið 

kortisól eykur síðan líkur á því að hegða sér óheiðarlega (Yang, Johnson, Bauer, Groer og 

Salomon, 2014). Rannsókn Lee o.fl. sýndi fram á það að mikið magn af testosteróni 

ásamt miklu magni af kortisóli í líkamanum leiddi af sér mestar líkur á að hegða sér 

óheiðarlega (Lee, Gino, Jin, Rice og Josephs, 2015).   

Þennan þátt gæti verið skynsamlegt að kynna fyrir sem flestum þar sem óheiðarlega 

hegðun hefur ekki bara í för með sér efnislegt tap fyrir þann sem er svindlað á heldur 

hefur líka neikvæð áhrif á þann sem hegðar sér óheiðarlega. 
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2.4 Áhrif óheiðarleika á Íslandi 

Áætlað tekjutap sveitarfélaga og ríkis árið 2003 var áætlað á bilinu 23,5-31,5 milljarðar 

króna vegna skattsvika. Að gefnum þeim fyrirvörum um aðferðir nefndar af 

ríkisskattstjóra við að meta skattsvik hérlendis er það niðurstaða úttektarinnar að 

tekjutap ríkis og sveitarfélaga vegna skattsvika geti verið 8,5% til 11,5% af 

heildarskatttekjum ríkis og sveitarfélaga á ári hverju (Snorri Olsen, Indriði H. Þorláksson 

og Skúli Eggert Þórðarson, 2004). Miðað við þær miklu upphæðir sem viðkomandi aðilar 

eru að verða af er augljós ávinningur af því að koma í veg fyrir eða fækka þessum 

svikum.  

Þegar litið er til Bandaríkjanna er áætlað að skattasvik fyrirtækja nemi allt að 150 

milljörðum dollara á hverju ári (Morse, 2009). Þessar upphæðir eru ennþá hærri þegar 

tekið er tillit til skattsvika einstaklinga, en skattayfirvöld þar eða IRS (Internal Revenue 

Service)  áætla að á bilinu 312 og 353 milljörðum dollara skili sér ekki í innheimtu. Það 

þýðir að á bilinu 15 til 16.6% sé skotið undan skatti (Herman, 2005). Miðað við að 

Íslenska matið sé tiltölulega rétt er það sambærilegt hinum norðurlöndunum sem gæti 

kannski komið á óvart þar sem skattlagning í Skandinavíu er töluvert hærri heldur en í 

Bandaríkjunum. Það hefði því verið hugsanlegt að hlutfall af skattsvikum væri hærra þar 

sem fólk telur skattbyrði of þungt, en aftur á móti eru einstaklingar á norðurlöndum 

aldir upp í sósíalískum lýðræðisríkjum sem útskýrir hugsanlega þessa hegðun að 

einhverju leyti.  

Tryggingarsvik á Íslandi eru talin vera framin í svipuðum mæli og í Evrópu.  Í Evrópu er 

talið að á bilinu 7 til 22% greiddra tryggingabóta sé vegna tryggingasvika. Meðaltalið sé 

á bilinu 10 til 15% og sé miðað við lægra gildið, þ.e.a.s. 10% er hægt að áætla að 

tryggingarsvik hérlendis sé nálægt þremur milljörðum á ári. Heildar greiðslur frá 

vátryggingafélögum vegna bóta voru tæpir 30 milljarðar árið 2010.  

Afbrotatölfræði frá ríkislögreglustjóra (2011) sýnir að árið 2010 voru framin 367 

fjársvik (248. gr.), 165 tilfelli hylmingar (254. gr.) og 92 tilfelli fjárdrátts (247. gr.). 

Meðaltalið fyrir 2007 til 2009 eru 424,7 fjársvik, 160,7 hylmingar og 92,3 tilfelli 

fjárdráttar. Þetta eru einungis þau brot sem eru skráð. Þegar litið er á öll þessi svik og 

brot er greinilegt að um miklar tekjur er að ræða. 
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3 Undirskriftaráhrifin 

Undirskrift einstaklinga spilar stórt hlutverk í lífi flestra. Þegar kemur að mikilvægustu 

ákvörðunum í lífi okkar notum við oftar en ekki undirskriftina okkar til að staðfesta 

gjörninginn. Sem dæmi má nefna skrifum við undir þegar við kaupum húsnæði, 

giftumst, tökum lán eða staðfestum skattaskýrslur. Einnig var venjan sú að skrifa undir 

þegar við notum debet eða kredit kort til að staðfesta greiðsluna. Í dag er þetta að 

breytast að vissu marki, algengara er orðið að notast við rafrænar undirskriftir eða 

jafnvel enga undirskrift heldur einungis tölur eða PIN-númer til staðfestingar. En skiptir 

þetta þá máli, hefur hin hefðbundna undirskrift einhver áhrif á hegðun okkar frekar en 

þegar við skrifum undir í tölvupóst eða stimplum nafnið okkar í tölvur til að staðfesta 

skjöl?  Áhrifin á hegðun okkar í kjölfar undirskriftar hafa verið rannsökuð að takmörkuðu 

leyti en nýlega hafa þó komið fram rannsóknir á þessum áhrifum.  

Mörg dæmi eru til um hversu mikilvæg hefðbundin undirskrift getur verið fyrir 

einstaklinga, t.d. eyða mörg börn fleiri klukkustundum í það að æfa sig að gera eigin 

undirskrift (Barner 1999). Aftur á móti virðist tenging við hverskonar rafræna undirskrift 

vera mun takmarkaðri. Rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt að tveir þættir spila lykil 

hlutverk til að ákvarða hversu tengdir einstaklingar upplifa sig gagnvart rafrænu 

undirskriftinni í hverskonar sýndar umhverfi (e.virtual enviroment). Í fyrsta lagi hversu 

mikil áhrif þeir upplifa sig hafa gangvart ferlinu þegar rafræna undirskriftin er gerð og 

hins vegar hversu mikla tengingu þeir upplifa gagnvart rafrænu undirskriftinni sjálfri. 

(Biocca, Harms og Burgoon, 2003; Jin og Park, 2009; Ratan og Hasler, 2010). Lim og 

Reeves (2009) komust að því að þegar einstaklingar máttu sérsníða undirskriftina 

upplifðu viðkomandi sig mun tengdari þeirri undirskrift heldur en handahófskenndri 

undirskrift á rafrænuformi. Þá hafa rannsóknir í taugasálfræði sýnt fram á að 

einstaklingar eru líklegri til að túlka undirskriftir sem þeir sérsníða sjálfir sem „lifandi“ 

þegar heilavirknin er skoðuð. (Gainotti, Silveri, Daniele og Giustolisi, 1995; Warrington 

og Shallice, 1984). Hin mikilvæga tilfinning um tengingu og nánd einstaklings við 

undirskrift minnkar marktækt þegar rafræn undirskrift er notuð í staðinn. Tveir þættir 

spila þar stórt hlutverk, í fyrsta lagi minnkar rafræn undirskrift tengingu einstaklings við 
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sína undirskrift. Rannsóknir á hugsanaferlum og lærdómi hafa komið með mikilvægar 

vísbendingar til að styðja við þá tilgátu. Þegar einstaklingur skrifar á blað í stað tölvu, 

upplifir hann meiri þátttöku í ferlinu. Þessi upplifun gerir það að verkum að vissir ferlar 

fara í gang í heilastarfsemi viðkomandi (Mueller og Oppenheimer, 2014). Myndir af 

heilastarfsemi þegar unnið er úr upplýsingum hafa sýnt fram á aukna heilavirkni þegar 

einstaklingur handskrifar frekar en að skrifa upplýsingar beint inn í tölvu (James og 

Engelhardt, 2012). Hinn þátturinn er sá að þegar einstaklingur skrifar undir virkjast 

„sjálfið“ eða sjálfsmynd viðkomandi og hafa rannsóknir sýnt að þegar einstaklingur 

skrifar nafnið sitt fimm sinnum jók það sjálfsmyndina og hafði áhrif á hegðun í tengslum 

við val á vörum (Kettle og Häubl, 2011). Þessir niðurstöður benda til þess að tengingin 

við undirskrift tapast að miklu leyti þegar hún er rafræn. Þá ákveða stofnanir sjálfar að 

einhverju leyti hverskonar rafræna undirskrift skuli nota þar sem notandinn hefur lítið 

sem ekkert að segja um hvernig hún er gerð og fyrir vikið myndar ekki tengslin við hana 

sem eru nauðsynleg til að virkja sjálfið. 

Chou (2015) framkvæmdi sjö rannsóknir tengdar rafrænni undirskrift sem sýndu fram 

á að að þær eru að miklu leyti ekki heppilegar til að fyrirbyggja eða minnka líkur á svindli 

eða óheiðarlegri hegðun. Rannsókn eitt sýndi fram á það að þeir sem handskrifa nafnið 

sitt eru ólíklegri til að svindla heldur en þeir sem skrifa nafnið sitt rafrænt. Í rannsóknum 

tvo til fimm var sýnt fram á tenginguna milli óheiðarleika og rafrænnar undirskriftar. 

Rannsókn númer tvo sýndi fram á að háskólanemar sem notuðust við rafræna 

undirskrift voru líklegri til að svindla heldur en þeir sem handskrifuðu í svokölluðum 

matrixu leik (Mazar og fl., 2008; Shu og fl., 2012). Í rannsókn þrjú var hópur sem notaði 

rafrænt PIN til að staðfesta þátttöku, sá hópur skráði sig marktækt hærra heldur en 

meðaltalið gaf tilkynna um. Niðurstöður úr rannsókn fjögur sýndu fram á það að þeir 

sem notuðu einhverja af þeim þremur rafrænu undirskriftum sem boðið var uppá 

skráðu á sig hærri upphæðir heldur en almennt meðaltal var fyrir „fair coin“ leik. Í 

rannsóknn fimm var skoðað ítarlega hvort fjórar mismunandi tegundir af rafrænni 

undirskrift hefðu áhrif á heiðarleika. Niðurstöðurnar þar sýndu líka fram á að þeir sem 

notuðu rafræna undirskrift skráðu á sig hærri upphæðir heldur en aðrir (Chou, 2015). 

Rannsókn sex var skipt í tvo hluta, A og B og voru þær framkvæmdar með tilrauna 

tengingu (e. experimental-causal-chain design) (Spencer og fl., 2005) til að skapa 

sálfræðilegar aðstæður sem hafa áhrif á sjálfið. Í A hluta rannsóknar sex var það staðfest 
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að rafrænar undirskriftir hafa minni áhrif á sjálfið heldur en handskrifað. Í B hlutanum 

var sýnt fram á það að veikari virkjun á sjálfinu leiðir af sér auknar líkur á svindli.  

 Rannsóknir Chou (2015) koma fram með nokkra mikilvæga fræðilega og hagnýta 

þætti sem nýtast við áframhaldandi rannsóknir á þessu efni. Í fyrsta lagi tengja þær tvær 

greinar, samskipti og sálfræði og gera okkur betur kleyft að skilja þau stjórnkerfi sem 

hafa áhrif á hegðun útfrá táknrænum gildum. Þá kom það í rannsóknunum að þau 

stjórnkerfi sem hafa ekki áhrif á sjálfið eða vekja upp sterkari mynd af sjálfinu hjá 

einstaklingum virka ekki til að minnka óheiðarleika. Þá var einnig lögð áhersla á að bæta 

skilning á þeim hugrænu ferlum sem eiga sér stað sem valda auknum óheiðarleika eftir 

rafræna undirskrift. Fyrri rannsóknir hafa lagt meiri áherslu á að skoða þá þætti sem 

hafa áhrif á innri réttlætingu einstaklinga sem hvetja þá til þess að svindla. Sem dæmi 

má nefna að einstaklingar eiga auðveldara með að hegða sér óheiðarlega ef þeir nýlega 

gert eitthvað ósiðlegt og geta því réttlæt hegðunina (Gina og Bazerman, 2009). Þá geta 

líka einstaklingar ákveðið að svindla ef þeir upplifa ójöfnuð og jafna þannig leikinn (Gino 

og Pierce, 2009, 2010; John, Loewenstein og Rick, 2014). Þá virðist það einnig auka 

líkurnar á svindli að nota rafræna undirskrift með því að upplifa minni tengingu við 

sjálfið (Chou, 2015).  

Kettle og Haubl (2011) framkvæmdu rannsókn á neyslutengdri hegðun í kjölfar 

undirskriftar. Samkvæmt þeim ætti undirskrift að ýta undir að fá sjálfsímyndina upp á 

yfirborðið og í kjölfarið myndu einstaklingar frekar að vera samkvæmir sjálfum sér í 

hegðun.  Samanlagðar niðurstöður úr fjórum tilraunum sem skoðuðu mismunandi 

neytenda þætti og tengdust mismunandi þáttum á sjálfsímynd neytendanna sýndu fram 

á að undirskrift styrkir þá hegðun sem neytandinn tengir við sjálfsímynd sína.  

Þessi rannsókn kemur því með nokkra þætti sem framlag til að skilja betur neytenda 

hegðun. Í fyrsta lagi það að við undirskrift styrkist hegðun tengd sjálfsímynd okkar á 

fyrirsjáanlegan hátt. Einnig gefur rannsóknin vissar vísbendingar gagnvart þeim fræðum 

sem skoða það hvernig hægt er að hafa áhrif á hegðun (Berger og Fitzsimons 2008).  Það 

er að segja með því að sýna fram á það að með undirskrift breytist hegðun einstaklinga 

og styrkist gagnvart þeim þáttum sem þeir tengja við sjálfsímynd sína.  

Tilraun eitt samræmdist tilgátunni um að styrkja þá hegðun sem þátttakendur tengdu 

við sjálfsímynd sína. Það kom einnig í ljós að þeir sem notuðu hefðbundna undirskrift og 
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tengdu ekki ákveðna þætti við sig yrðu ennþá harðari í sinni skoðun, þ.e.a.s. að 

hefðbundna undirskriftin styrkti hegðunina í báðar áttir. Aftur á móti þeir sem stimpluðu 

nöfnin sín í tölvu eða þeir sem voru í stýrihópnum urðu ekki fyrir áhrifum.  

Í fjórum tilraunum sem Shu o.fl. (2011) framkvæmdu komust þau að þeirri 

niðurstöðu að það að fá undirskrift viðkomandi áður en hann sér freistingar er skilvirk 

leið til að draga úr óheiðarleika með því að draga fram siðferðiskenndina. Með því að fá 

þátttakendur til að skrifa undir heiðarleika yfirlýsingu hefur það áhrif á hegðun í 

kjölfarið. Fyrsta tilraunin var vettvangs rannsókn (e. field experiment) í tengslum við 

bílatryggingar. Þar var skoðað hvað viðskiptavinir skráðu mikinn akstur fyrir árið m.t.t. 

hvort þeir skrifuðu undir skráningablaðið fremst eða aftast. Þeir bílar sem voru keyrðir 

minna færðu eigendum sínum lægri iðngjöld og því gætu viðskiptavinir freistast til að 

skrá minni akstur. Í ljós kom að þeir sem skráðu nafnið sitt með penna fremst í skjalið 

voru með fleiri mílur skráðar, eða að meðaltali 2.428 mílum meira á hvern bíl, semsagt 

svindluðu sjaldnar. Höfundarnir meta að kostnaður við bílatryggingar greiddar fyrir 

akstursvegalengd sé á bilinu 4 til 10%. Það þýðir að lágmarksmunur á þeim sem 

svindluðu og þeim sem svindluðu ekki er að þeir heiðarlegu greiða að meðaltali 97 

dollurum meira. Það eitt að fá undirskrift fremst á skráningarblaðið hafði í för með sér 

að skráðar mílur jókust um 10,25% miðað við gamla fyrirkomulagið, þ.e.a.s. að skrifa 

undir aftast, eftir að viðkomandi er búinn að svindla og réttlæta fyrir sér hegðunina. Ein 

af afleiðingunum við þessar fölsku skráningar eru þær að kostnaður leggst ekki einungis 

á tryggingarfyrirtækin heldur á alla viðskiptavinina.  

Í tilraunum tvö og þrjú notuðust Shu o.fl. (2011) við stýrðar aðstæður í 

rannsóknunum sínum í tengslum við skattaskráningu. Í báðum þessum tilraunum voru 

möguleikar á undirskrift fremst og aftast á skattaskráninguna í tengslum við hversu 

mikið viðkomandi hafði unnið sér inn fyrir verkefnin. Þátttakendur voru að handahófi 

valdir í einn af þremur hópum, undirskrift fremst, undirskrift aftast og engin undirskrift. 

Niðurstöðurnar studdu við niðurstöður úr fyrstu tilrauninni, það að skrifa undir fyrir 

framkvæmdina dró úr líkunum á að þátttakendur svindluðu. Þá var hægt að sýna fram á 

að það væri í raun undirskriftin á undan sem dró úr svindli frekar en að undirskrift eftir á 

myndi auka líkurnar á svindli. Enn fremur studdi tilraun þrjú þá tilgátu að undirskrift fyrir 

framkvæmd myndi auka siðferðiskennd og þ.a.l. gefa af sér heiðarlegri skýrslu gerð. 
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Tilraun fjögur hjá Shu o.fl. (2011) snérist um að kanna undirliggjandi sálfræðilega 

þætti sem tengjast því að skrifa nafnið sitt áður en skjöl eru útfyllt m.t.t. til svindls. 

Þátttakendur voru voru látnir klára setningar með fyrsta orðinu sem þeim datt í hug. 

Með þessu móti var hægt að sýna fram á að siðferðiskenndin hafði verið virkjuð með 

undirskriftinni og að þátttakendur svindluðu sjaldnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þá kenningu að með því að hafa áhrif á 

sjálfsmeðvitund (e. self-awareness) einstaklinga er hægt að hafa áhrif á hegðun þeirra til 

betri vegar. Sú athöfn að skrifa undir heiðarleika yfirlýsingu með penna hefur þær 

afleiðingar í för með sér að einstaklingar hegða sér heiðarlegar í kjölfarið þar sem 

siðferðisvitund þeirra hefur verið virkjuð (Shu o.fl. 2011).  

Útfrá þessum fyrri rannsóknum var ákveðið að skoða hvaða áhrif mismunandi 

undirskriftar hafa hér á landi og það hvort þær væru að hafa áhrif á heiðarleika.  
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4 Kynjamunur 

Áratugir af rannsóknum tengdum hagfræði hafa sýnt fram á að hagfræðileg hegðun 

einstaklinga getur verið mjög margvísleg. Þá hefur verið reynt að útskýra þennan 

fjölbreytileika meðal annars út frá aldri, samfélagsstöðu, menningu, menntun og tekjum 

svo dæmi séu nefnd. Einn af þáttunum sem hefur fengið hvað mesta athygli er 

kynjamunur í þessu samhengi. Kynjamunurinn hefur verið rannsakaður við ýmsar 

aðstæður tengdar hagfræðilegri hegðun.  

 Í samantektargrein Croson og Gneezy (2009) er farið yfir tilraunir þar sem 

kynjamunur hefur verið skoðaður m.t.t. áhættu, félagslegra- og samkeppnisþátta. Þar 

kom fram að konur eru mótfallnari áhættu heldur en karlmenn, viðkvæmari fyrir 

umhverfisþáttum og minna gefnar fyrir samkeppnisumhverfi. Aftur á móti í annarri 

samantektargrein þar sem hagfræði hegðun er skoðuð út frá hagfræði tilraunum eins og 

skiptingu á vörum (e. public goods), einræðisleik (e. Dictator game) eða úrslitakostaleik 

(e. ultimatum games) var ekki marktækur kynjamunur m.t.t. áhættu. Þar kom samt fram 

að þegar áhættan var ekki til staðar kom fram kynjamunur þar sem konur tóku oftar 

ákvarðanir sem eru samfélagslega heppilegri (Eckel and Grossman, 2008). Áhættufælni 

og traust eru líklega þeir þættir sem hafa verið rannsakaðir hvað mest í tengslum við 

atferlishagfræði og leggja grunninn að mörgum hagfræðirannsóknum. Sem dæmi má 

nefna að traust spilar lykilhlutverk í tilraunum tengdum blekkingu. Þegar að þátttakandi 

getur hugsanlega blekkt mótspilarann mun hegðun mótspilarans fara eftir því hvort 

hann treysti hinum eða ekki (Frank, Lambsdorff og Boehm 2011). 

Í mismunandi aðstæðum og tilraunum hefur bróðurpartur þeirra tilrauna leitt í ljós 

þá niðurstöðu sem kom fram hér að ofan, að konur séu mótfallnari áhættu heldur en 

menn. Sumir rannsakendur vilja þó meina að þetta eigi einungis við í vissum tilfellum. Til 

dæmis þegar happdrættisleikur er settur upp í óljósu samhengi við ávinning eru konur 

áhættufælnari en aftur á móti ef leikurinn er settur upp í óljósu samhengi við tap eru 

menn áhættufælnari. Síðan kom enginn kynjamunur fram þegar happdrættisleikurinn 

var óhlutstæður (Schubert, Brown, Gysler og Brachinger 1999). 



 

40 

Útskýringar á þessum mun eru yfirleitt byggðar á tveimur kenningum, þróun og 

félagsmótun. Þróunarlega kenningin snýr að því að kynin séu ólík eftir því á hvaða skeiði 

þau eru í lífinu. Menn eru áhættusæknari á því tímabili þegar þeir reyna að laða að sér 

maka á meðan konur eru áhættufælnari á þeim tíma þegar þær geta átt börn. Þegar 

einstaklingar búast við neikvæðri útkomu verða konur órólegri og kvíðnari heldur en 

menn, það er því rökrétt að álykta að konur séu frekar áhættufælnar þegar kemur að 

áhættu. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á það að menn séu frekar of öruggir (e. 

overconfident) með sjálfan sig, þar afleiðandi túlka þeir að meiri líkur séu á að vinna í 

veðmálum og taka því oftar þátt í þeim (Niederle og Vesterlund 2007). Ein rannsókn þar 

sem kynin voru skoðuð í tengslum við uppboð kom fram að konur voru ágengari þegar 

kom að fyrsta boði en enginn kynjamunur kom fram í öðru boði. Í þessari rannsókn var 

sýnt fram á líffræðilega útskýringu, munurinn á kynjunum hvarf í tilrauninni þegar konur 

voru á blæðingum en þá eru estrogen hormónin í lágmarki  (Chen, Katuscak og 

Ozdenorem, 2013) 

Félagsmótunarkenningin snýr ekki að líffræði heldur að menningu og félagslegri 

hegðun. Þar sem til er ætlast að konur og menn taki sér mismunandi félagsleg hlutverk 

hefur það sálfræðileg áhrif á það hvernig kynin aðlagast hlutverkum sínum. Burt séð frá 

líffræðilegu kyni þá er áhættufælni tengd kvenlegum eiginleikum. Þeir sem fá fleiri stig á 

prófum fyrir kveneðli, hvort sem um er að ræða mann eða konu, sem er mælt með 

kynjahlutverksprófum og kynja kennslum (e. gender identification) hafa minni 

tilhneigingu til að taka áhættu (Meier-Pesti og Penz, 2008). Til dæmis nefna Eckel og 

Grossman (2002) að ef staðalímynd kvenna sé að þær séu áhættufælnar geti það haft 

þau neikvæðu áhrif að þær fái lægri laun eða fái ekki eins ágengar læknismeðferðir. 

Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt fram á að það að kynjamunurinn hverfur með aukinni 

reynslu og menntun. Ef að stjórnendur eru teknir fyrir og skoðað hvernig þeir meta 

áhættu, stýra fjármunum og hvernig árangurinn hlýst af er ekki hægt að merkja 

kynjamun (Atkinson, Baird og Frye, 2003). 

Því var ákveðið að skoða hvort þessi breyta ætti við á Íslandi, það hvort kæmi í ljós 

einhver munur á kynjunum eftir því hverskonar undirskrift væri notuð. Ef svo væri, þá í 

hvaða tilfellum og hvort kynin myndu bregðast mismunandi við eftir því hvaða tegund 

undirskriftar er notuð. Fyrsta tilgátan sem var sett fram er að hefðbundnar undirskriftir 
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stuðla frekar að heiðarleika en rafrænar. Önnur tilgátan sem er sett fram að Karlmenn 

hegða sér frekar óheiðarlega heldur en konur þegar um smávægilegan fjárhagslegan 

ávinning er að ræða. Í þriðja lagi var ákveðið að skoða hvort munur væri á heiðarleika 

eftir mismunandi tegund rafrænna undirskrifta líkt og var skoðað í rannsókn Chou 

(2015). 
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5 Aðferðafræði 

5.1 Rannsóknarsnið 

Fyrir tilraun eitt var notast við sambærilegt rannsóknarsnið og Gneezy (2005) og Dreber 

og Johannesson (2008) en í þeim rannsóknum voru þátttakendur paraðir saman sem 

sendandi og móttakandi. Eftir að þátttakandinn er búinn að skrifa undir samþykki fyrir 

að taka þátt er útskýrt fyrir honum að tveir kostir séu mögulegir í stöðunni fyrir hann og 

svo móttakandann. Kostirnir eru valkostur A: „100 kr. til þín og 200 kr. til hins 

nemandans“ og svo valkostur B: „200 kr. til þín og 100 kr. til hins nemandans“. Valið 

liggur hjá hinum nemandanum sem mun þurfa að velja valkost A eða B án þess að fá að 

sjá upphæðirnar. Einu upplýsingarnar sem hinn mun hafa eru þau skilaboð sem 

sendandinn sendir. Sendandinn er svo beðinn um að senda annað hvort skilaboð 1: „Þú 

þénar meira á valkosti A en valkosti B“ eða skilaboð 2: „Þú þénar meira á valkosti B en 

valkosti A“.   

Áður en þátttakandinn var látinn lesa þessar leiðbeiningar var hann láta skrifa nafnið 

sitt annað hvort rafrænt í tölvu eða með penna á blað. Þátttakandinn var beðinn um 

þetta á þeim forsendum að þarna væri um upplýst samþykki að ræða til að það myndi 

ekki hafa meðvituð áhrif á viðkomandi. Með þessu móti átti svo að kanna hvort munur 

myndi verða á því hvort undirskrift væri rafræn eða með penna og svo kanna muninn á 

því hvernig konur og karlar myndu svara. Þátttakendur skráðu síðan niður netfangið sitt 

í lok tilraunarinnar til að fá upplýsingar um hvenær þeir gætu komið og sótt peningana 

fyrir þátttökuna í tilrauninni.  

Í tilraun tvö voru nemendur einungis fengnir til að vera sendendur. Notast var við 

nákvæmlega sömu skilaboð og í tilraun eitt. Tilraunin var byggð upp rafrænt og send frá 

Survey Monkey til þátttakenda. Áður en þátttakendur lásu skilaboðin þurftu þeir að 

staðfesta þátttöku. Notast var við fjórar tegundir af staðfestingu fyrir þátttöku í 

rannsókninni, númer eitt þá var engin undirskrift, númer tvö þá staðfesti þátttakandi sig 

með kennitölu, númer þrjú þá staðfesti þátttakandi sig með nafni og númer fjögur þá 

staðfesti þátttakandi sig með fjögra stafa PIN-kóða. Þá raðaðist það handahófskennt á 

netföng hvaða tegund af undirskrift viðkomandi fékk sent. Með þessu móti væri hægt 
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að skoða hvaða áhrif mismunandi undirskriftir myndu hafa á þátttakendur. Í tilraun tvo 

var einungis um fræðilega spurningu að ræða og ekki neinir peningar í boði vegna 

hugsanlegs fjölda þeirra sem gætu tekið þátt.  

5.2 Þátttakendur 

Í tilraun eitt voru 400 háskólanemar við Háskóla Íslands fengnir til að taka þátt. Þeir voru 

valdir út frá hentugleika (e. convenience sample) vegna staðsetningar þar sem tilraunin 

stóð yfir og voru þeir allir beðnir um að taka þátt. Alls tóku 114 konur (57%) og 86 karlar 

(43%) þátt sem sendendur. En 122 konur (61%) og 78 karlar (39%) tóku þátt sem 

móttakendur. Hjá hópi sendanda var meðalaldur kvenna 25,66 ár (staðalfrávik 6,61 ár) 

og meðalaldur karla 23,95 ár (staðalfrávik 4,09 ár). Í hópi móttakanda var meðalaldur 

kvenna 24,19 ár (staðalfrávik 4,72 ár) og meðalaldur karla 23,55 ár (staðalfrávik 4,30 ár).  

Í tilraun tvö voru sendir tölvupóstar á 9.017 háskólanema við Háskóla Íslands. Alls 

svöruðu 459 könnuninni en þar af voru 375 sem völdu að senda skilaboð. Af þeim 375 

sem svöruðu voru 267 konur (71,2%) en 102 karlar (27,1%) en sex þátttakendur (1,6%) 

gáfu ekki upp kyn. Upplýsingar um aldur þeirra sem völdu að senda skilaboð má sjá í 

töflu 1. 

 

Tafla 1. Dreifing þátttakenda, eftir aldri og kyni. 

 Yngri en 20 ára 21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára 61 ára og eldri 

Karlar 3,0% 69,0% 16,0% 8,0% 4,0% 1,0% 

Konur 1,5% 
 

70,3% 
 

17,7% 
 

5,6% 
 

4,5% 
 

0,4% 
 

 

5.3 Framkvæmd 

Áður en tilraun eitt hófst voru útbúnar tvær tegundir af svarblöðum með leiðbeiningum 

um hvað þátttakendur skildu gera, mismunurinn á blöðunum var hafður mjög 

smávægilegur svo að blöðin myndu ekki hafa áhrif á val viðkomandi (sjá mismun í 

viðauka). Blöðunum var svo raðað upp af handahófi áður en tilraunin hófst með því að 

setja upp tvo lista af 200 tölum í Excel og láta forritið raða þeim upp af handahófi.  
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Tilraun eitt var framkvæmd vorið 2011 á tíu dögum á Háskólatorgi og fyrir framan 

þjónustuborðið í Gimli í Háskóla Íslands. Rannsakandinn kom sér fyrir á borði, setti upp 

tölvu fyrir þátttakendur til að skrifa nöfn sín og gekk svo á milli nema og spurði hvort 

viðkomandi hefði áhuga á að taka þátt í örstuttri tilraun. Ef viðkomandi var tilbúinn til 

þess að taka þátt var hann beðinn um að setjast við borðið og var svo rétt svarblað. Það 

fór svo eftir blaðinu hvort viðkomandi var beðinn um að skrifa nafn sitt í tölvuna eða á 

blað. Tölvan var ávalt hálf lokuð og tilraunablöðin höfð á hvolfi svo það myndi ekki trufla 

viðkomandi að sjá aðra útgáfu af tilrauninni. Svarblöðin voru höfð á hvolfi svo að 

rannsakandinn myndi ekki velja þátttakendur meðvitað eða ómeðvitað út frá því hvernig 

undirskrift kæmi upp næst. Þátttakendur voru svo beðnir um að lesa útskýringarnar, 

merkja við kyn, aldur og svo hvor skilaboðin þeir myndu senda. Því næst ættu þeir að 

leggja svarblaðið sitt frá sér. Öllum þátttakendum var gert grein fyrir því að einungis 

rannsakandinn og leiðbeinandinn myndi nokkurn tímann sjá persónu rekjanlegu 

niðurstöðurnar og öllum gögnum yrði fargað í kjölfar þess að rannsóknin kláraðist. Það 

sem rannsakandinn reiknaði ekki með var hversu langan umhugsunarfrest þátttakendur 

þurftu til að ákveða sig en það gerði það að verkum að framkvæmdin á tilrauninni tók 

lengri tíma heldur en búist var við. 

Þegar fyrsti hópurinn var búinn var gerð tilraun með viðtakendurna. Fyrirkomulagið 

var svipað þar sem rannsakandinn kom sér upp aðstöðu á borði og gekk svo á milli 

einstaklinga og þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt í örstuttri tilraun í ákvarðanatöku.  

Í tilraun tvö voru settar upp fjórar mismunandi kannanir inn á vefsvæði Survey 

Monkey. Eini munurinn á þeim var að forsíðan þar sem viðkomandi átti að staðfesta 

þátttöku sína með einni af fjórum aðferðum sem voru útskýrðar hér að framan (sjá 

mismun í viðauka). Fjórir hlekkir með tengingu á hverja könnun voru svo sendir á 

nemendaskrá Háskóla Íslands sem sendi svo handahófskennt á nema háskólans. 

Könnunin var opin í 10 daga inn á vefsvæðinu áður en henni var lokað og gögnin sótt.  

5.4 Mælitæki 

Í tilraun eitt var unnið með gögnin á Packard Bell Easynote TS-11 fartölvu, tölfræðin 

keyrð í SPSS 17.0, notast var við MS excel 2010 til að fá fram handahófskenndan lista og 

svo var undirskriftum safnað í MS word 2010 fyrir upplýsta samþykkið fyrir rafrænar 

undirskriftir. 
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Í tilraun tvö var unnið með gögnin á Packard Bell Easynote TS-11 fartölvu, tölfræðin 

keyrð í SPSS 23.0, notast var við MS excel 2016 og MS Word 2016. 
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6 Niðurstöður 

6.1 Tilgáta 1: Samband undirskrifta við svindl 

  

Í mynd 1 má sjá hlutfall heiðarlegra skilaboða eftir því hvort rafræn eða hefðbundin 

(penni) undirskrift var notuð, án tillits til kyns. Þegar hefðbundin undirskrift var notuð 

sendu þátttakendur 63,4% sönn á móti 36,6% fölskum skilaboðum. Þegar rafræn 

undirskrift var notuð sendu þátttakendur 51,5% sönn skilaboð á móti 48,5% fölskum. 

Munurinn á hlutfalli sannra skilaboða reyndist því vera marktækur miðað við 

stefnutilgátuna: χ2(1)=2,873; p=0,045. 

  

Mynd 1. Hlutföll sannra skilaboða eftir undirskriftaraðferð. 
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Þegar karlar eru skoðaðir kemur fram að þegar þeir notuðu hefðbundna undirskrift 

sendu þeir 60,5% sönn á móti 39,5% fölskum skilaboðum. Þegar þeir notuðu rafræna 

undirskrift sendu þeir 53,5% sönn á móti 46,5% fölskum skilaboðum. Munurinn á 

hlutfalli sannra skilaboða, eftir undirskriftaraðferð, reyndist ekki marktækur hjá körlum: 

χ2(1)=0,427; p=0,514. 

 

 

Mynd 2. Hlutföll sannra skilaboða eftir undirskriftaraðferð, hjá körlum. 
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Þegar konur eru skoðaðir kemur fram að þær sendu 65,5% sönn skilaboð á móti 

34,5% fölskum þegar hefðbundin undirskrift var notuð. Þegar rafrænni undirskrift var 

beitt sendu konurnar 50% sönn skilaboð á móti 50% fölskum. Munur á hlutfalli sannra 

skilaboða, eftir undirskriftaraðferð, reyndist á jaðri þess að vera marktækur, hjá konum:  

χ2(1)=2,814; p=0,093. 

 

 

Mynd 3. Hlutföll sannra skilaboða eftir undirskriftaraðferð, hjá konum. 
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6.2 Tilgáta 2: Óheiðarleiki kynjana 

 

Þegar allar rafrænu undirskriftirnar úr tilraun tvo eru skoðaðar kemur fram að rétt um 

67% karla og kvenna sendu sönn skilaboð þegar allur hópurinn var skoðaður. 

Niðurstöður úr chi-square marktektarprófi: χ2(1)=0,032; p=0,858.  

 

 

 Mynd 4. Allar Rafrænar undirskriftir m.t.t. kyns - Heiðarleiki 
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Niðurstöður frá stýrihópnum þegar engin undirskrift var notuð sýna að karlar sendu 

sönn skilaboð í 75,8% tilfella á meðan konur sendu sönn skilaboð í 64,5% tilfella. 

Munurinn á hlutfalli heiðarlegra skilboða reyndist ekki marktækur: χ2(1)= 1,260; 

p=0,262. 

 

Mynd 5. Hlutfall sannra skilaboða, þegar engin undirskrift er notuð, eftir kyni 
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Þegar undirskrift var á formi kennitölu sendu karlar heiðarleg skilaboð í 52,4% tilfella 

á meðan konur sendu heiðarleg skilaboð í 70,8% tilfella. Þrátt fyrir að munur á 

hlutföllum sé umtalsverður, reyndist hann ekki marktækuri: χ2(1)=2,193; p=0,139. 

 

Mynd 6. Hlutfall sannra skilaboða, þegar kennitala er notuð sem undirskrift, eftir kyni. 
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Niðurstöður frá nafna hópnum þar sem nafn er notað í rafrænni undirskrift sýna að 

karlar sendu heiðarleg skilaboð í 73,3% tilfella á meðan konur sendu heiðarleg skilaboð í 

65,0% tilfella. Munurinn á hlutfalli sannra skilaboða, eftir kyni, reyndist ekki marktækur: 

χ2(1)=0,724; p=0,395. 

 

Mynd 7. Hlutfall sannra skilaboða, þegar nafn er notað í rafrænni undirskrift, eftir kyni. 



 

54 

Þegar undirskrift var á formi PIN kóða sendu karlar heiðarleg skilaboð í 61,1 % tilfella 

á meðan konur sendu heiðarleg skilaboð í 68,4 % tilfella. Munurinn á hlutfalli sannra 

skilaboða eftir kyni, reyndist ekki marktækur: χ2(1)= 0,329; p=0,566. 

 

Mynd 8. Hlutfall sannra skilaboða, þegar PIN kóði er notaður sem undirskrift, eftir kyni. 
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6.3 Tilgáta 3: Munur á rafrænum undirskriftum 

 

Þegar bornar eru saman ólíkar rafrænar undirskriftaraðferðir má sjá að hlutfall sannra 

skilaboða er á bilinu 64% til 68%. Hæsta tíðni sannra skilaboða er þegar engin undirskrift 

er notuð en lægsta tíðni þegar kennitala er notuð sem undirskrift. Munurinn á hlutfalli 

sannra skilaboða, eftir undirskriftaraðferð, reyndist ekki marktækur: χ2(1)=0,442; 

p=0,931. 

 

 

Mynd 9. Hlutfall sannra skilaboða eftir undirskriftaraðferð. 
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7 Umræður 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn studdu tilgátu 1 og voru áhugaverðar með tilliti til 

fyrri rannsókna sem líkjast þessari. Í þessari rannsókn var ekki mikill munur á því hvort 

konur sem sendu fölsk skilaboð heldur en karlmenn nema í tveimur tilfellum. Mestu 

breytingarnar mátti sjá hjá karlmönnum í stýrihópnum (sjá mynd 5) sem sendu 

heiðarleg skilaboð í 75,8% tilfella og svo aftur á móti hjá karlmönnum í 

kennitöluhópnum en þá færðist heiðarleikinn niður í 52,4% (sjá mynd 6). Í rannsókn 

Dreber og Johannesson (2008) komu fram þær niðurstöður að karlmenn senda oftar 

fölsk skilaboð með marktækum mun. Tilgátan sem sett var fram að karlmenn sendi 

frekar fölsk skilaboð heldur en konur þegar það tengist fjárhæðum stóðst ekki þegar 

niðurstöðurnar voru teknar saman.  

Þegar skoðaður var munurinn á því hvort þátttakendur sendu frekar fölsk skilaboð 

með rafrænni eða hefðbundinni undirskrift án tillits til kynja var mikill munur þar á (sjá 

mynd 1). Því stenst sú tilgáta að hefðbundin undirskrift ýti undir heiðarleika. Í rannsókn 

Häubl og Kettle (2011) kom það í ljós að neytendum sem líkar við ákveðnar vörur eyða 

ennþá meiri tíma í að skoða viðkomandi vörur eftir hefðbundna undirskrift. Aftur á móti 

þeim sem líkar illa við vöruna verða ennþá andvígari henni eftir hefðbundna undirskrift. 

Þau sögðu því að niðurstöðurnar bentu til að þegar einstaklingur skrifar nafn sitt með 

penna eflist undirmeðvitundin í þeim þáttum sem okkur þykja mikilvæg. Það væri því 

áhugavert að kanna hvort að þeir sem ljúgi oftar en aðrir yrðu ennþá líklegri til þess eftir 

hefðbundna undirskrift. 

Þegar skoðað var hvort hefðbundin eða rafræn undirskrift hefði mismunandi áhrif á 

kynin var munurinn takmarkaður. En í samantektargrein eftir Croson og Gneezy (2009) 

kemur fram að konur séu viðkvæmari fyrir umhverfisbreytum í tilraunum heldur en 

karlmenn. Það kemur því á óvart að vissu leyti að mestan mun mátti sjá hjá karlmönnum 

í stýrihópnum og svo kennitölum hópnum (sjá mynd 5 og 6).  

Nokkrir gallar voru á þessari rannsókn og sá fyrsti að þeir 400 nemendur sem tók þátt 

í tilraun eitt er frekar einsleitur. Í öðru lagi voru litlir peningar í boði fyrir sendandann 

sama hvor skilaboðin hann myndi senda og gæti það því haft áhrif á þann þátt. Það gæti 
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skýrt einhvern af þeim mun sem var í tilraun Dreber og Johannesson (2008) þar sem 

sendandinn gat haft meiri fjárhagslegan ávinning á því að senda fölsk skilaboð. 

Rannsóknin líkist því kannski frekar rannsóknum sem hafa verið gerðar í sálfræði eins og 

De Paulo og félagar (1996) en þau komust að þeirri niðurstöðu að konur væru almennt 

líklegri en karlar til þess að ljúga. Í þessari rannsókn er því takmarkaður hvati fyrir 

þátttakendur til þess að senda fölsk skilaboð nema til að græða 100 kr. á kostnað þess 

sem fær skilaboðin. Það skýrist þó líklega að einhverju leyti vegna þess að í annarri 

setningu í útskýringunum sem þátttakendur fengu var skrifað: „Tveir leikmenn keppa í 

þessari tilraun...“. Karlmenn sjá frekar hlutina svarta og hvíta, annað hvort ertu 

sanngjarn eða ekki sanngjarn á meðan konur geta frekar túlkað hlutina eins og að 

einhver sé svolítið ósanngjarn eða mjög ósanngjarn (Eckel og Grossman, 1996). Þar sem 

um mjög litla upphæð var að ræða gæti þeim þótt minna mál að senda fölsku skilaboðin 

fyrir þær sem túlkuðu þetta sem keppni. Það sem kemur einnig á óvart varðandi þennan 

takmarkaða kynjamun er það að konur eru yfirleitt minna fyrir keppnir (Croson og 

Gneezy, 2009) heldur en karlmenn og því hefði verið hægt að álykta að þeir myndu 

frekar senda fölsk skilaboð út frá útskýringunum í leiknum. Einu atriði má þó ekki 

gleyma og það er sá hópur sem sendir hugsanlega sönn skilaboð í þeirri trú að 

móttakandinn treysti ekki skilaboðunum, í þessum tilfellum er því sendandinn að „ljúga“ 

með sannleikanum en ekki voru gerðar neinar ráðstafanir til að fylgjast með þessu 

(Sutter, 2009).  

Niðurstöðurnar benda til þess að ekki sé marktækur munur á kynjunum. Þá benda 

þær einnig til að tegund undirskriftar virðist hafa áhrif á bæði kynin. Eins og kom fram í 

tilraun eitt(sjá mynd 2 og 3) var lítill munur á kynjunum við hefðbundna eða rafræna 

undirskrift. Athyglisverðustu niðurstöðurnar eru sá mikli munur sem skapast við rafræna 

undirskrift á móti hefðbundinni sem virðist gera það að verkum að báðum kynjum 

finnist auðveldara að senda fölsk skilaboð eftir rafræna undirskrift. 

Í tilraun tvö voru rétt um 67% karla og kvenna að senda heiðarleg skilaboð þegar allur 

hópurinn var skoðaður. Niðurstöður úr chi-square marktektarprófi: χ2(1)=0,032; 

p=0,858. Ekki er hægt að hafna því að enginn munur sé á heiðarleika kynjanna. en 

kannski það sem kemur mest á óvart er að hæsta hlutfall heiðarlegra skilaboða eru hjá 

karlmönnum í stýri hópnum (sjá mynd 5). Sú niðurstaða er sambærileg rannsókn Chou 
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(2015) þar sem stýrihópurinn kom betur út heldur en rafræn undirskrift með tilliti til 

heiðarleika. Þá er einnig athyglisvert að skoða muninn á heiðarleika frá 2011 

samanborið við 2016 með tilliti til rafrænnar undirskriftar, en árið 2011 er hann í 

kringum 50% fyrir rafræna undirskrift miðað við ca 67% árið 2016 (sjá mynd 1 og mynd 

9). Þetta gæti hugsanlega skýrst að vissu leyti þar sem tilraun eitt sem var framkvæmd 

2011 hafði smávægilegan fjárhagslegan ávinning á meðan tilraun tvo hafði í raun ekki 

fjárhagslegan ávinning heldur einungis um fræðilega spurninga að ræða.  

 

Ef fullyrðingarnar og spurningin eru tekin saman má sjá:   

1. Hefðbundnar undirskriftir stuðla frekar að heiðarleika en rafrænar.  

 Samkvæmt tilraun eitt reyndist niðurstaðan vera marktæk útfrá 

stefnutilgátunni, en þá munaði rúmlega 12% á heiðarleika þar sem 

hefðbundin undirskrift hafði yfirhöndina (sjá mynd 1) 

2.  Karlmenn hegða sér frekar óheiðarlega heldur en konur.  

 Á heildina litið fyrir bæði tilraun 1 og tilraun 2 er ekki hægt að fullyrða þá 

staðhæfingu. Þegar er búið að taka saman niðurstöðurnar var munur í 

einstaka tilfellum (sjá mynd 5 og 6) og þá ekki marktækur. 

3. Er munur á heiðarleika eftir því hverskonar rafræn undirskrift er notuð? 

 Þegar við berum saman þær fjórar aðferðir sem voru prófaðar var 

takmarkaður munur á þeim án tilits til kyns (sjá mynd 9). Þegar um var 

að ræða stýri hópinn og kennitölu hópinn kom fram munur (sjá mynd 5 

og 6).  Á heildina virtist því skipta litlu máli hverskonar rafræn undirskrift 

var notuð. 
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8 Lokaorð 

Það færist í aukana á hverju ári að nota rafræna undirskrift frekar en hefðbundina. 

Það er ljóst samkvæmt þeim tilraunum sem voru framkvæmdar í þessari rannsókn að 

rafrænar undirskriftir virka ekki sem skyldi þegar kemur að heiðarleika. Þá hafa aðrar 

nýlegar rannsóknir sýnt fram á sömu niðurstöðu eins og hefur komið fram í ritgerðinni. 

Enn sem komið er getur því rafræn undirskrift ekki komið í stað þeirrar hefðbundnu þar 

sem tengingin sem skapast með hefðbundinni undirskrift við einstaklinga er einfaldlega 

ekki sú sama og við rafræna undirskrift.  Það væri skynsamlegt fyrir t.d. tryggingarfélag, 

ríkisskattstjóra, banka og fleiri stofnanir að halda sig við hina hefðbundnu undirskrift þar 

til hin rafræna hefur þróast á þann hátt að hún geti framkallað sambærilega virkjun á 

sjálfinu og þar af leiðandi minnkað líkur á óheiðarlegri hegðun. Engu að síður aukast 

rafrænar undirskriftir í þágu þæginda og hentugleika á hverju ári þrátt fyrir að 

afleiðingarnar séu lítt þekktar. Það er ljóst að samfélagið myndi græða í heild sinni ef 

hægt væri að sporna við og fækka þeim skiptum þar sem einstaklingar hegða sér 

óheiðarlega og reyna að svindla t.d. gagnvart skatti og tryggingum. 
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Viðauki 1 – Upplýstsamþykki með penna 

Upplýst samþykki                                                                                                                          

“Rannsókn í ákvarðanatöku” 

 

Þér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og þú getur hætt við þátttöku hvenær 

sem er, án frekari útskýringa.  

Rannsóknagögnin verða geymd í læstum skáp á heimili rannsakandans, nafnalista 

verður eytt að lokinni rannsókn en ópersónagreinanlegum gögnum innan 5 ára frá 

lokum rannsóknar. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt hvað varðar nafnleynd og allar niðurstöður verða 

kynntar í ópersónugreinanlegu formi. Einungis mun rannsakandinn nokkurn tímann hafa 

aðgang að gögnunum. 

 

Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni  “Rannsókn í ákvarðanatöku” og mér er 

ljóst að ég get hætt þátttöku fyrirvaralaust hvenær sem er og án skýringa. 

 

 

 

 

 

 

Ég undirritaður/undirrituð tók þátt í tilraun í ákvarðatöku: 

 

 

 

Netfang: (til að fá sendar upplýsingar varðandi greiðslu) 
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Viðauki 2 – Upplýstsamþykki rafrænt, nafn í tölvu 

Upplýst samþykki                                                                                                             

“Rannsókn í ákvarðanatöku” 

 

Þér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og þú getur hætt við þátttöku hvenær 

sem er, án frekari útskýringa.  

Rannsóknagögnin verða geymd í læstum skáp á heimili rannsakandans, nafnalista 

verður eytt að lokinni rannsókn en ópersónugreinanlegum gögnum innan 5 ára frá 

lokum rannsóknar. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt hvað varðar nafnleynd og allar niðurstöður verða 

kynntar í ópersónugreinanlegu formi. Einungis mun rannsakandinn nokkurn tímann hafa 

aðgang að gögnunum. 

 

Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni  “Rannsókn í ákvarðanatöku” og mér er 

ljóst að ég get hætt þátttöku fyrirvaralaust hvenær sem er og án skýringa. 
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Viðauki 3 – Svar blað fyrir sendana í tilraun eitt 

_____________________________________________________________________ 

 

Leiðbeiningar fyrir tilraun, leikmaður 1 

Þetta er stutt tilraun í ákvarðanatöku. Tveir leikmenn keppa í þessari tilraun og þú 

verður paraður/pöruð saman með nemenda úr Háskóla Íslands. Hvorugt ykkar mun 

nokkru sinni fá að vita hver hinn aðilinn er.   

 Tveir kostir eru mögulegir fyrir þig og hinn leikmanninn í þessari tilraun. 

Kostirnir tveir eru: 

Valkostur A: ( 100 kr til þín og 200 kr til hins nemandans) 

Valkostur B: ( 200 kr til þín og 100 kr til hins nemandans) 

 Valið liggur hjá hinum nemandanum sem mun þurfa að velja annað hvort valkost 

A eða valkost B (án þess að sjá upphæðir). Einu upplýsingarnar sem hinn leikmaðurinn 

mun hafa eru þær upplýsingar sem þú munt senda með skilaboðum. Það er að segja, hann 

eða hún mun ekki vita hvaða upphæð fylgir hverjum valkosti. 

 Við biðjum þig núna að velja annað af eftirfarandi tveimur skilaboðum. 

Skilaboðin verða send til hins leikmannsins. 

Skilaboð 1: Þú þénar meira á valkosti A en valkosti B 

Skilaboð 2: Þú þénar meira á valkosti B en valkosti A 

 Við munum sýna hinum nemandanum skilaboðin þín og biðja hann eða hana að 

velja annaðhvort A eða B. Hann mun hinsvegar aldrei vita hvaða upphæðir voru í boði í 

þeim valkosti sem ekki var valinn (hann eða hún mun aldrei vita hvort skilaboðin þín 

voru sönn eða ósönn). Hann mun heldur aldrei vita hvaða upphæðir voru í boði.  

 Ég vel að senda (vinsamlega gerðu hring utan um önnur skilaboðin): 

  Skilaboð 1  Skilaboð 2 

Kyn: 

□ Kona 

□ Karl 

Aldur:_____   
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Viðauki 4 – Upphafsíða fyrir netkönnun – Stýrihópur 
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Viðauki 5 – Upphafsíða fyrir netkönnun – Kennitölu hópur 
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Viðauki 6 – Upphafsíða fyrir netkönnun – Nafna hópur 
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Viðauki 7 – Upphafsíða fyrir netkönnun – PIN kóða hópur 
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Viðauki 8 – Aðalsíða fyrir netkönnun 
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Viðauki 9 – Bakgrunnsíða fyrir netkönnun 
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